หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยพะเยา

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

1

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

1

3. วิชาเอก

1

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

1

5. รูปแบบของหลักสูตร

1

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร

2

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

2

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา

2

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง

3

และคุณวุฒิการศึกษา ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

4

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา

4

ในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

4

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

4

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร

5

และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร

5

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน

5

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/

6

สาขาวิชาอื่นของสถาบัน

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ วัตถุประสงค์

9

และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร

9

1.2 ความสาคัญ

9

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

10

1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

10

2. แผนพัฒนาปรับปรุง

11

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา

15

2. การดาเนินการหลักสูตร

15

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

18

3.1 หลักสูตร

18

3.1.1 จานวนหน่วยกิต

18

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

18

3.1.3 รายวิชา

19

3.1.4 แผนการศึกษา

23

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา

27

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง

45

และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

45

3.2.2 อาจารย์พิเศษ

46

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม

47

(การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย

48

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ

49

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

50

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

56

จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน

61

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต

61

3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

62

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่

63

2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์

63

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน

64

2. บัณฑิต

64

3. นิสติ

65

4. คณาจารย์

65

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน

66

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

67

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

68

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน

70

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

71

3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

71

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

71

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

72

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง

84

ภาคผนวก ค คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

112

ภาคผนวก ง รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร

119

ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ

186

หลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ช ภาระการสอนของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร

201

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
Bachelor of Science Program in Microbiology
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

1400
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
Bachelor of Science Program in Microbiology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
Bachelor of Science (Microbiology)
B.Sc. (Microbiology)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย

2

5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติทีใ่ ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 116 (17/2559) วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักจุลชีววิทยา นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.2 ผูป้ ฏิบัติงานด้านควบคุมคุณภาพ ด้านประกันคุณภาพ และด้านวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
8.3 ผูป้ ระกอบการธุรกิจ
8.4 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

1

นางสาวธิดา ไชยวังศรี

3501200230xxx

2

นายเนติ เงินแพทย์

0509901507xxx

อาจารย์

3

นางสาวศิริลักษณ์ สันพา

3509900232xxx

อาจารย์

4

นางอัจฉริยา ยศบุญเรือง

5570400076xxx

อาจารย์

5

นายเอกลักษณ์ พุกนุ่น

1640300001xxx

อาจารย์

6

นายกานต์รวี ขยัน

3501900682xxx

7

นายปัณณวิชญ์ สิริเวชวิริยะ

5451290003xxx

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
D.Eng.

เทคโนโลยีชีวภาพ
ชีววิทยา
เกษตรศาสตร์
ชีววิทยา
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
Science and Engineering

วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.

ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
เทคโนโลยีชีวภาพ
(เกียรตินิยม อันดับ 1)
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
อายุรศาสตร์เขตร้อน
จุลชีววิทยา

วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Ritsumeikan University Kyoto,
Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
2546
2535
2531
2552
2546
2543
2549
2544
2541
2556
2550
2546
2556
2550
2544
2540
2555
2550
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ ภ ายนอกหรือ การพั ฒ นาที่ จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ ให้ ก้ า วทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงจากประเทศ
เกษตรกรรมที่กาลังพัฒนาไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม กอปรกับภูมปิ ระเทศตั้งอยู่ในเขตร้อนชืน้ ที่
มีต้นทุนด้านความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติโดยหนึ่งในนั้นคือจุลินทรีย์
ในปัจจุบันความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพรวมทั้งจุลชีว วิทยาได้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทยจึงมีการนาจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในหลายด้านไม่ว่า
จะเป็ น อุ ต สาหกรรม การเกษตร การแพทย์ และสิ่ ง แวดล้ อ ม การใช้ จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นระดั บ
อุตสาหกรรมหลายชนิ ด ก่ อ ให้เกิ ด การพั ฒ นาทางด้านเศรษฐกิจ ของประเทศ จากการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น สุรา เบียร์ ไวน์ โยเกิร์ต นมเปรี้ยว อาหารหมักดอง โปรตีนเซลล์
เดียว และอุตสาหกรรมการผลิตอาหารอื่นๆ รวมถึงยาปฏิชีวนะ เพื่อตอบสนองการบริโภคทั้ง
ในและต่างประเทศ จะเห็นได้ว่าจุลชีววิทยามีบ ทบาทสาคัญ ในทุก ๆ ด้าน อย่างไรก็ตามการ
เปลี่ย นแปลงไปสู่ป ระเทศอุตสาหกรรม ก่อให้ เกิดผลเสีย ตามมาทั้งปั ญ หาสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชากร อีกทั้งภาวะเสียสมดุลทางธรรมชาติ เช่น ภาวะโลกร้อน เป็นที่มาของ
อุบั ติก ารณ์ ของโรคอุ บัติ ใหม่ อุบั ติซ้าและโรคติด เชื้อต่างๆ รวมถึงการดื้อ ยาของจุลิ นทรีย์ ที่
เพิ่ม ขึ้น นาไปสู่ปัญ หาด้า นการแพทย์แ ละสาธารณสุข ของประเทศ ทั้ง นี้ ความรู้ท างด้า น
จุล ชีววิท ยาสามารถนามาประยุก ต์ใช้ในการแก้ปัญ หาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพของ
ประชากรได้
สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยาและปรสิ ต วิ ท ยาจึ งตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในการปรับ ปรุ ง
หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมดิจิทัล ทาให้สามารถเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารได้มาก
ขึ้น มีการเคลื่อนย้ายประชากรและแรงงานมาอยู่รวมกันมากขึ้นเกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มีวิถีการดารงชีวิตและวัฒนธรรมในการอุปโภคบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องการความสะดวก
รวดเร็ว และเปลี่ยนเป็นการดารงชีวิตแบบสังคมเมือง นาไปสู่ปัญหาทางด้านสาธารณสุข และ
เป็นที่มาของอุบัติการณ์ของโรคติดเชือ้ ต่างๆ
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ในขณะที่ประชากรของประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตามปกติผู้สูงอายุจะ
มีสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรม ไม่แข็งแรง ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพร่างกาย และมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคติดเชื้อได้งา่ ย
ดั ง นั้ น สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยาและปรสิ ต วิ ท ยา จึ ง มุ่ ง เน้ น พั ฒ นาหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้
ตอบสนองต่อสถานการณ์ ท างสังคมและวัฒ นธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งเสริม ให้นิสิตมี
คุณ ธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความรับ ผิดชอบต่อตนเองและสังคม
เข้าใจและมีทักษะในการดาเนินชีวติ ในสังคมพหุวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อ การพัฒ นาหลัก สู ต ร และความเกี่ย วข้อ งกั บ
พันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพั ฒ นาหลัก สู ตรเน้นการพัฒ นาศัก ยภาพของนิสิตให้มีความรู้ทั้งทางทฤษฏีและ
ปฏิบัติ โดยให้นิสิตมีความรู้ที่ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศิลปวัฒนธรรม และสร้างจิตสานึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ตลอด
ชีวิต นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายของการพัฒนาหลักสูตรให้ผู้สาเร็จการศึกษามีความพร้อมใน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงาน มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนและ
สากล
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจในการ
1) ผลิตบัณฑิตระดับปริญ ญาตรี สาขาวิชาจุลชีววิทยา ที่มีความรู้และทักษะ
ทางจุลชีววิทยา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
2) พัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสถานการณ์
ปัจจุบัน
3) ส่งเสริมการบริก ารวิชาการแก่สังคม เพื่ อเป็นสังคมแห่งการเรีย นรู้ และ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
4) สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิ ช าในหลั ก สู ต รที่ เปิ ด สอนโดยคณะวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์
365215

ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

4(3-3-8)
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13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
241111
242103
242120
243101
247111

คณิตศาสตร์ 1
Mathematics
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
General and Organic Chemistry
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
ชีววิทยา 1
Biology I
ชีวสถิติ
Biostatistics

3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-2-5)

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
361101

จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology

4(3-3-8)

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
361102
361203
361353

361354
361355

จุลชีววิทยาเบือ้ งต้น
Introductory Microbiology
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และโรคติดเชือ้
Microbiology Parasitology and Infectious
Diseases
วิทยาภูมคิ ุ้มกันประยุกต์
Applied Immunology
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
Medical Microbiology I

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

2(1-3-4)
3(2-3-6)
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361356
361357
361358

จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
Medical Microbiology II
ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ทั่วไป
General Medical Parasitology
ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
Medical Parasitology

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

13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิท ยาลั ย พะเยา ได้ ก าหนดนโยบายให้ จัด การเรีย นการสอนหมวดวิช า
ศึ ก ษาทั่ ว ไปจ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 30 หน่ ว ยกิ ต ในโครงสร้ างหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทุ ก
หลักสูตร และได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีอธิการบดี เป็นประธาน
คณบดี /ผู้ อ านวยการเป็ น กรรมการ และรองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการเป็ น กรรมการและ
เลขานุการ ทาหน้าที่กาหนดนโยบายและพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียน การสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการเป็ นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการท าหน้าที่ พัฒ นากระบวนการเรียนการสอน
กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการ
สอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้กาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวด
วิชาเฉพาะด้าน โดยมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ผู้จัดการและผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทาหน้าที่ประสานงาน
กับกลุ่มวิชา อาจารย์ผู้สอน และนิสิต ในการพิจารณาข้อกาหนดรายวิชา การจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินผล
2) คณะกรรมการรับ ผิดชอบหลัก สูตรควบคุมก ากั บ ติดตามการดาเนินงาน
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดรายวิชา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ท่คี าดหวังของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถทางด้านจุลชีววิทยาพืน้ ฐานและประยุกต์ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1.2 ความสาคัญ
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางจุลชีววิทยาได้พัฒนาขึน้ อย่างกว้างขวาง มี
การนาจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย ทั้งการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และ
สิ่งแวดล้อม การนาความรู้ผสานกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติ จนถึงเข้าสู่กระบวนการทางอุตสาหกรรมได้ทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ส่งผลต่อการพั ฒ นาคุ ณภาพชีวิตของมนุษ ย์ทั้งในด้านอุปโภคและบริโภค รวมถึงการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ในด้านของสุขภาวะของประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เท่าทัน
ปัญหาโรคติดเชือ้ และโรคระบาดต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีด้านจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การแพทย์
ให้ เกิ ด การพั ฒ นาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง เพี ย งพอต่ อความต้ องการของประเทศและเป็ นการขยาย
การศึกษาทางจุลชีววิทยาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือ
ตอนบน ในการปรับ ปรุง หลั ก สู ตรสาขาวิชาจุลชีววิท ยาจึงตระหนั ก ถึ งการพั ฒ นาและผลิ ต
ทรัพ ยากรมนุษ ย์ให้ส ามารถสนองตอบสถานการณ์ ดังกล่าวได้ โดยมุ่ งเน้นให้ บัณ ฑิ ตเข้าใจ
หลักการทางจุลชีววิทยาและมีความรอบรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ มีทักษะการคิด วิเคราะห์
อย่างมีระบบนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบูรณาการความรู้ด้านจุล
ชีววิทยาสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและชุมชน โดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการทางาน และมีทักษะในการเรียนรู้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
ของประเทศไทย สามารถพัฒนาสู่การเรียนรู้ การวิจัยทางจุลชีววิทยาในขั้นสูงต่อไปได้

10

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจุลชีววิทยา ให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์
ดังต่อไปนี้
1.3.1 มี ค วามรู้ ท างจุ ล ชี ว วิ ท ยาและสามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ทั้ ง ทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1.3.2 มี ทั ก ษะปฏิ บั ติ ก ารทางจุ ล ชี ว วิ ท ยา มี พื้ น ฐานในการบริ ห ารจั ด การ
ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
1.3.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
เมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตจะเป็นผู้ที่
1.4.1 บรรยาย อธิบาย บอกความแตกต่างของจุลินทรีย์แต่ละกลุ่มได้
1.4.2 วิเคราะห์ วินจิ ฉัย ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์แต่ละกลุ่มได้
1.4.3 ประยุกต์ความรูท้ างจุลชีววิทยาเพื่อวางแผน การจัดการ และการ
นาไปใช้
1.4.4 ปฏิบัติเทคนิคทางด้านจุลชีววิทยา และใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
1.4.5 ปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบ ทางานเป็นทีม และยึดหลักจริยธรรม
1.4.6 ให้ความสาคัญกับปัญหาของชุมชนและสิ่งแวดล้อม
1.4.7 สามารถสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร และหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
1.4.8 มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนองาน
1.4.9 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดาเนินชีวติ และทางาน
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แสดงรายละเอียดในตาราง ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบ
การศึกษา (4 ปี)
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
1) แ ผ น ก า ร พั ฒ น า /ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรให้มีมาตรฐานตามที่ สกอ.
ก าหนด และมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณ ฑิต และการเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยี

2 ) แ ผ น ก า ร พั ฒ น า /ป รั บ ป รุ ง
ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี
คุ ณ ภาพ มี ขี ด ความสามารถตาม
ป รั ช ญ า วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เพื่ อ
ต อ บ ส น อ งต่ อ ผ ล ก ารเรี ย น รู้ ที่
ค า ด ห วั ง (Expected Learning
Outcome) ของหลักสูตร

กลยุทธ์
1) พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ เป็ น ไป
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
และสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
2) ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต ร
อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน สกอ.
3) ติด ตามภาวะการมีงานท า
ข อ ง บั ณ ฑิ ต แ ล ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1) เอกสารหลักสูตร
2) เอกสารประกอบการ
พัฒนาหลักสูตร
3) รายงานผลการประเมิ น
หลักสูตร
4) รายงานผลการประเมิ น
ร า ย วิ ช า โ ด ย อ า จ า ร ย์
ผูจ้ ัดการรายวิชา
5) รายงานข้ อ มู ล มี ง านท า
ของบั ณ ฑิ ตจบใหม่ และ
ข้ อ มู ล อั ต ราเงิ น เดื อ น ที่
บัณฑิตได้รับ
6) รายงานผลการประเมิ น
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ จ า ก
หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต
1) พั ฒ น าปั จ จั ย พื้ น ฐ าน ที่ 1) รายงานผลการประเมิ น
ส่งเสริมต่อการผลิตบัณฑิตที่มี หลักสูตร
คุณภาพ
มาตรการ
1.1) มี ก า ร ด า เนิ น ก า ร ให้
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนได้รับการฝึกอบรมที่
เห ม าะส ม เพื่ อ ก ารพั ฒ น า
ตนเอง
1.2) มี ก ารจู ง ใจ ให้ ร างวั ล
หรื อ ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ก่
บุคลากรสายวิชาการและสาย
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
ส นั บ ส นุ น เพื่ อ ส นั บ ส นุ น
คุณภาพการเรียนการสอน
1.3) จัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์
และสิ่งอานวยความสะดวกใน
การเรียนและการสอนเพียงพอ
และทันสมัย เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย
1.4) จัดให้มีห้องปฏิบัติการที่มี
เครื่องมือเพียงพอและทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย
1.5) จั ด ให้ มี สิ่ ง อ านวยความ
ส ะ ด ว ก ด้ า น เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเท ศที่ เ พี ยงพ อและ
ทั น สมั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
จัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย
2 ) พั ฒ น า กิ จ ก ร ร ม เส ริ ม
ห ลั ก สู ต ร ให้ น า ไป สู่ ก า ร
สร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ข องบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา คณ ะ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร แ พ ท ย์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มาตรการ
2.1) สนับสนุนและส่งเสริมให้มี
กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะด้ า น
ภ าษ าอั งก ฤ ษ เพื่ อ เต รี ย ม
พร้อมสาหรับการเข้าสู่ AEC
2.2) สนับสนุนและส่งเสริมให้มี
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ด้ า น

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

1 ) แ ผ น ง า น กิ จ ก ร ร ม
โครงการ การพั ฒ นานิ สิ ต
ข อ งค ณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร์
การแพทย์
2) ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อกิจกรรมต่างๆ
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
บุคลิกภาพและจิตอาสา
2.3) สนับสนุนและส่งเสริมให้
มี กิ จ กรรมด้ า นกี ฬ า สั น ทนา
การ และการส่งเสริมสุขภาพ
2.4) สนับสนุนและส่งเสริมให้มี
กิ จกรรมที่ ตระหนั ก ถึ งคุ ณ ค่ า
ของศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) พัฒนาและประเมินผล
การศึกษาที่ชวี้ ัดระดับขีด
ความสามารถของบัณฑิต
(Competency Based
Assessment)
มาตรการ
3.1) สนับสนุนและส่งเสริมให้มี
กิ จ ก รรม ด้ า นวิ ช าก ารเพื่ อ
พั ฒ นาความรู้และทั ก ษะด้ าน
จุ ล ชี ววิ ท ย าแ ล ะศ าส ต ร์ ที่
เกี่ยวข้องแก่นิสติ
3.2) มี วิ ธี ก ารประเมิ น ผลที่
หลากหลายและเหมาะสมต่ อ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3 .3 ) จั ด ให้ มี ก ารป ระเมิ น
ค วาม รู้ แ ล ะทั ก ษ ะท างจุ ล
ชีววิทยาให้กับนิสติ ชั้นปีที่ 4
4) พั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย์
ผูส้ อน
มาตรการ
1) สนั บ สนุ น และส่ งเสริม ให้ มี
การเพิ่ ม พู น ทั ก ษะทางด้ า น
วิชาการและวิจัย

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

1) รายงานโครงการ หรื อ
กิ จ กรรมด้ า นวิ ช าการเพื่ อ
พั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะ
ด้านจุลชีววิทยา
2) ผล การสอบ ป ระเมิ น
ความรู้ (exit exam)

1) รายงานโครงการ หรื อ
กิ จ กรรมด้ า นวิ ช าการเพื่ อ
พั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะ
ด้านวิชาการและวิจัย
2) แผนการเข้ า สู่ ต าแหน่ ง
ทางวิ ช าการของพนั ก งาน
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

3 ) แ ผ น ก า ร พั ฒ น า /ป รั บ ป รุ ง
ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย

กลยุทธ์
2) สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้
อาจารย์ ข อก าหนดต าแหน่ ง
ทางวิชาการ
1) ติ ด ตามความต้ อ งการของ
หน่วยงานที่เกี่ย วข้อง และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 ด้าน ได้แก่
ผู้ เ รี ย น อาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่
ผู้ บ ริ ห าร ศิ ษ ย์ เ ก่ า และผู้ ใ ช้
บัณฑิต

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
สายวิ ช าการ สาขาวิ ช าจุ ล
ชีววิทยาและปรสิตวิทยา
1) รายงานผลการส ารวจ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้
มีสว่ นได้ส่วนเสีย
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ระบบทวิ ภาค โดย 1 ปี การศึ กษาแบ่ งออกเป็ น 2
ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์)
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยพะเยา และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 4 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
4.1 ส าเร็ จ ชั้ น ป ระโย ค มั ธ ย ม ศึ ก ษ าต อ น ป ล าย ห รื อ เที ย บ เท่ าซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
4.2 สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้ งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัย
รับรอง
4.3 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.4 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิด
ที่กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
4.5 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะ
ความผิดทางความประพฤติ
ข้อ 5 การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเข้าเป็นนิสติ
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5.1 มหาวิทยาลัยจะทาการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผูส้ าเร็จการศึกษาชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ เที ย บเท่ า เข้ า เป็ น นิ สิ ต เป็ น คราวๆ ไป ตามประกาศ และ
รายละเอียดที่มหาวิทยาลัย หรือที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
5.2 มหาวิทยาลัยอาจทาการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผูท้ ี่ได้รับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ าเข้าเป็นนิสิต เพื่อศึกษาขอรับปริญญาตรี
สาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ หรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยพะเยา และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการ
นาไปต่อยอดความรูเ้ ฉพาะด้าน
2.3.2 การปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ มและการเรี ย นการสอนใน
มหาวิทยาลัย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดให้นิสิตได้รับการปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียน และจัดให้มี
การเรียน ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐานก่อนการเรียนวิชาเฉพาะด้าน
2.4.2 จัด ให้ มีระบบอาจารย์ที่ป รึก ษา เพื่ อติด ตามผลการเรีย น แนะนาให้
คาปรึกษาปัญหาด้านการเรียน และการใช้ชีวติ ร่วมกับผูอ้ ื่นในมหาวิทยาลัย
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2560
2561
2562
2563
2564
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
240
360
480
480
120
120
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2.6 งบประมาณตามแผน

หมวดรายจ่าย

2560

2561

1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
10,128,633 10,635,065
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
50,000
50,000
2.2 หมวดค่าใช้สอย
450,000
450,000
2.3 หมวดค่าวัสดุ
800,000
800,000
2.4 หมวด
200,000
200,000
สาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
1,500,000 2,000,000
4. งบเงินอุดหนุน
350,000
370,000
รวมรายจ่าย
13,478,633 14,505,065

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

11,166,818 11,725,159 12,311,417
50,000
500,000
1,000,000
300,000

50,000
50,000
500,000 500,000
1,000,000 1,000,000
300,000 300,000

2,500,000 3,000,000 3,500,000
400,000
420,000 450,000
15,916,818 16,995,159 18,111,417

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อืน่ ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสู ตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ นี้

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
พ.ศ. 2558

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (ถ้ามี)
รวม (หน่วยกิต)

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2555
30
21
9
91
35
15
20
56
41
15
6
-

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30
30
91
22
11
11
69
57
12
6
-

127

127
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001101
001102

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
จานวน
30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

Ready English

001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

3(2-2-5)

Explorative English
001204

002201
002202
003201
003202
004101
004201

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
จานวน
22 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จานวน 11 หน่วยกิต
241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
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243101

ชีววิทยา 1
Biology I

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
247111 ชีวสถิติ
Biostatistics
365215 ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

361101
361151
361201
361202
361204
361205
361206
361281

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
จุลชีววิทยาทางการแพทย์เบื้องต้น
Introductory Medical Microbiology
แบคทีเรียวิทยา
Bacteriology
ปรสิตวิทยา
Parasitology
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์สาหรับจุลชีววิทยา
Science Communication for Microbiology
ไวรัสวิทยา
Virology
ราวิทยา
Mycology
เทคนิคและการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา
Techniques and Instrumentation in Microbiology

4(3-3-8)

จานวน

11 หน่วยกิต
4(3-3-8)
3(2-2-5)
4(3-3-8)

จานวน
จานวน

69 หน่วยกิต
57 หน่วยกิต
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

21

361301 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
361311 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
Microbial Genetics
361331 สรีรวิทยาจุลนิ ทรีย์
Microbial Physiology
361341 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Microbiology
361351 วิทยาภูมคิ ุ้มกัน
Immunology
361352 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์
Medical Bacteriology
361371 จุลชีววิทยาอาหาร
Food Microbiology
361401 ชีวสารสนเทศเบือ้ งต้น
Introduction to Bioinformatics
361481 การจัดการและการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ
Management and Laboratory Assessment
361491 สัมมนา
Seminar
361492 ฝึกงาน*
Professional Training
361493 สหกิจศึกษา*
Co – operative Education
361494 การศึกษาอิสระ*
Independent Study
หมายเหตุ * ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(1-6-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
2(1-3-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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361302
361303
361304
361342
361359
361372
361451
361452

วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ให้นสิ ิตเลือกรายวิชา ดังต่อไปนี้
ยีสต์และเทคโนโลยียีสต์
3(2-3-6)
Yeast and Yeast Technology
สาหร่ายวิทยา
3(2-3-6)
Phycology
ชีววิทยาและเทคโนโลยีของเห็ด
3(2-3-6)
Biology and Technology of Mushroom
จุลชีววิทยาการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Microbiology
เทคนิคทางปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Techniques in Parasitology
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Microbiology
จุลชีววิทยาทางการแพทย์วนิ ิจฉัย
3(2-3-6)
Diagnostic Medical Microbiology
โรคติดเชือ้ อุบัติใหม่และอุบัติซ้า
3(3-0-6)
Emerging and Re - emerging Infectious Diseases

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอืน่ ที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

23

3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001102
004101
241111
242103
243101

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
General and Organic Chemistry
ชีววิทยา 1
Biology I
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
17 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001101
001103
003202
242120
361101
361151

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง
Explorative English
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
จุลชีววิทยาทางการแพทย์เบือ้ งต้น
Introductory Medical Microbiology
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
20 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
001204
002201
004201
361201
361205
361281

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
แบคทีเรียวิทยา
Bacteriology
ไวรัสวิทยา
Virology
เทคนิคและการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา
Techniques and Instrumentation in Microbiology
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
002202
003201
361202
361204
361206
365215

สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
ปรสิตวิทยา
Parasitology
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์สาหรับจุลชีววิทยา
Science Communication for Microbiology
ราวิทยา
Mycology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
19 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
361311
361331
361341
361351
361xxx
361xxx

พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
Microbial Genetics
สรีรวิทยาจุลินทรีย์
Microbial Physiology

3(2-3-6)

จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Microbiology
วิทยาภูมิคมุ้ กัน
Immunology
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

3(2-3-6)

3(2-3-6)

3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
247111
361301
361352
361371
361xxx
xxxxxx

ชีวสถิติ
Biostatistics
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์
Medical Bacteriology
จุลชีววิทยาอาหาร
Food Microbiology
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)
3(1-6-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
361401
361481
361491
361xxx
xxxxxx

ชีวสารสนเทศเบือ้ งต้น
Introduction to Bioinformatics
การจัดการและการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัตกิ าร
Management and Laboratory Assessment
สัมมนา
Seminar
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

2(1-3-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
11 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นสิ ิตเลือกเรียน 1 รายวิชาจากรายวิชาดังต่อไปนี้
361492
การฝึกงาน
Professional Training
361493
สหกิจศึกษา
Co – operative Education
361494
การศึกษาอิสระ
Independent Study
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้ว ยค า วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับ
ใจความส าคั ญ จากการฟั งและการอ่ า น การเขี ย นย่ อ หน้ า การสรุ ป ความ และการแสดง
ความคิดผ่านทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai
language usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief
summarizing including thinking expression through the use of appropriate Thai
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพ ท์และไวยกรณ์ ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน
เขียน การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น
การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง
การสนทนาในร้านอาหาร การเลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking,
reading and writing, development of English usage for daily-life including getting
acquainted with someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking
and direction planning, conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for
someone
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คาศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสาร
ตามสถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่าน
อินเทอร์เน็ต การโทรศั พ ท์ ในการสื่ อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอั งกฤษในสนามบิ น
ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม
การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบ
ตะวันตก

28

Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies
and English grammar for different situations in communication and effectiveness in
international context including trip planning, flight and accommodation booking using
internet, international phone calling, communication in airport, airport announcement,
communication in customs and immigration, communication in bad situations and party
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คาศัพ ท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ ยวข้องกั บ ข่าวสารและสื่อในชีวิตประจาวัน หลัก การใช้
ภาษาอังกฤษในการฟั ง พู ด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขีย นอีเมลล์ การเขีย นสรุป ความจากสื่อ
การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for
listening, speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news
reading and sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and
information presentation for further study and future careers
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา สานึกสาธารณะ
ความกตั ญ ญู พลเมื อ งกั บ ประชาธิ ป ไตย จริ ย ธรรมทางวิ ช าชี พ การปรั บ ตั ว เข้ า กั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation,
adaptation to social and cultural changing
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุ ษ ย์กั บ สั งคม สั งคมพหุ วัฒ นธรรม การจัด การอคติ และความรุน แรงในสังคม
พหุวัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา

29

Man and society, multicultural society, bias and violence management in
multicultural society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural
diversity of Thailand’s regional, Phayao and University of Phayao dimensions
003102 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัต กรรมของ
เศรษฐกิ จดิ จิทั ล ธุ รกรรมพาณิ ชย์อิเล็ก ทรอนิก ส์ การใช้โปรแกรมสานัก งานอัตโนมัติ และ
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้
ในการทางานและชีวิตประจาวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in
digital economy, electronic commerce transaction, office automation program and software
application for multimedia production, search, screening and selection data for work and
daily life, communication through online social networking in accordance with ethical and
related legal regulation
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อ ม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อ
สุขภาพ การวิเคราะห์และวางแผนการรับ ประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณ ฑ์ สุขภาพใน
ชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย
โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกั บอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ
การวางแผนและการจัดการน้าในชีวิตประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงาน
อย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health
factors, analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation
between emotion and health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted
Infection, traffic accident, planning with accident, natural disaster, water management in
daily life, waste processing and environmental saving
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004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and
others, goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle
concept of sufficiency economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking,
creative thinking, emotion control and management
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทาง
กาย วาจา ใจ มารยาท วัฒ นธรรมไทย ทัก ษะการพูดในที่ชุมชน คุณ ลัก ษณะที่พึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทย
และสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of
physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits
relating to University of Phayao' s identity, living in a society, self-adaptation in the Thai
and global social context
241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
ลิมิ ตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น อนุพันธ์ และปริพันธ์ ของฟั งก์ชัน พี ชคณิ ต และ
ฟังก์ชั่นอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and
transcendental functions, applications of derivatives and integral
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242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริม าณสั มพั นธ์ โครงสร้างอะตอม พั น ธะเคมี เทอร์โมไดนามิ ก ส์ จลศาสตร์เคมี
การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ป ระเภทต่างๆ ได้แก่ แอลเคน แอลคีน
แอลไคน์ สารประกอบอะโรมาติก แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน
กรดคาร์บอกซิลกิ และอนุพันธ์ เอมีน และสารชีวโมเลกุล
Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, thermodynamic, chemical
kinetic, nomenclature, preparation and reaction of organic compounds, alkane, alkene,
alkyne, aromatic compounds, alkyl halides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones,
carboxylic acids and their derivatives, amines, and biomolecules
242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
Quantitative Analysis
การวิเคราะห์โดยน้าหนัก การวิเคราะห์โดยปริมาตร วิธีการแยกสาร การสกัดด้วย
ตัวทาละลาย วิธีทางโครมาโทกราฟี บทนาเกี่ยวกับเครื่องมือทางเคมีวเิ คราะห์อัลตราไวโอเลตวิ
สิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี อะตอมมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรโฟโตเมตรี แก๊สโครมาโทกราฟี
และไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลคิ วิดโครมาโทกราฟี
Gravimetric analysis, volumetric analysis, separation technique, solvent extraction,
chromatographic method, introduction to instrumentation in analytical chemistry, UV - visible
spectrophotometry, atomic absorption spectrophotometry, gas chromatography and high
performance liquid chromatography
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์
และเมแทบอลิซึม พั นธุศาสตร์ วิวัฒ นาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Scientific methodology, characteristics, organization and chemistry of life, cell
and metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structures and functions of plants and
animals, ecology and behavior

32

247111 ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
แนวคิ ด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ ด้านวิท ยาศาสตร์ชีวภาพ การนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน สถิติพรรณนา การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคกาลัง
สอง และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
Concepts extent and benefits of statistics for health science, the application of
statistics in daily life, descriptive statistics, estimation and hypothesis test, elementary
analysis of variance, regression and correlation analysis, chi-square test, the use of
statistical package program to analyze and interpret the data
361101 จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรี ย์ สารอาหาร การเจริญ และการสืบ พันธุ์
เมแทบอลิซึม วิธีก ารควบคุ มจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ความสาคัญ ของ
จุลินทรีย์ในด้านอาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และสาธารณสุข
Structures and functions of microbial cell, nutrition, growth and reproduction,
metabolism, microbial control, classification and genetics, significance of microorganisms in
food, industry, environment, medicine, and public health
361102 จุลชีววิทยาเบื้องต้น
3(2-3-6)
Introductory Microbiology
โครงสร้างและหน้ าที่ ของเซลล์ จุ ลิ น ทรีย์ สารอาหาร การเจริญ และการสื บ พั น ธุ์
เมแทบอลิซึม วิธีก ารควบคุ มจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ความสาคัญ ของ
จุลินทรีย์ในด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และสาธารณสุข
Structures and functions of microbial cell, nutrition, growth and reproduction,
metabolism, microbial control, classification and genetics, significance of microorganisms in
food, environment, medicine, and public health
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361151 จุลชีววิทยาทางการแพทย์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introductory Medical Microbiology
จุลินทรีย์ก่อโรคในคน ลักษณะโครงสร้างและรูปร่าง การติดเชื้อ โรคติดเชื้อที่สาคัญ
อาการ ระบาดวิทยา แหล่งของเชื้อในธรรมชาติ การติดต่อ การป้องกันและควบคุม ความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
Human pathogens, morphology, infection, important infectious diseases,
symptoms, epidemiology, natural habitat, transmission, prevention and control, biosafety
361201 แบคทีเรียวิทยา
3(2-3-6)
Bacteriology
สัณ ฐานวิท ยา สรีรวิทยา ระบบการจาแนกหมวดหมู่ของแบคทีเรีย วิธีการจาแนก
ชนิ ด ของแบคที เรี ย อนุ ก รมวิ ธ านแบบนิ ว เมอริ คั ล หลั ก การอนุ ก รมวิ ธ านแบบโพลี ฟ าสิ ก
การเพาะเลี้ยง ประโยชน์และโทษ และการประยุกต์ใช้
Morphology, physiology, bacterial classification systems, methods of bacterial
identification, numerical taxonomy, principle of polyphasic taxonomy, cultivation,
advantages and disadvantages and its applications
361202 ปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Parasitology
ชีววิทยาของปรสิตทางการแพทย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และปรสิต การจาแนก
รูปร่าง ลักษณะ วงจรชีวิต นิเวศวิทยา ระบาดวิทยา กลไกการติดเชื้อปรสิตและการก่อพยาธิ
สภาพ ผลกระทบของโรคติดเชื้อปรสิตจากสัตว์สู่คน ลักษณะอาการทางคลินิก การวินิจฉัย
การรักษา การป้องกันและควบคุม
Biology of medical parasites, interaction between host and parasites,
identification, morphology, characterization, life cycle, ecology, epidemiology, mechanism
of parasitic infection and pathogenesis, effects of parasitic zoonosis, clinical symptoms,
diagnosis, treatment, prevention and control
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361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Microbiology and Parasitology
ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผลต่อ สุขภาพอนามัย การเกิดโรค
ระบาดวิทยา การป้องกันการเกิดโรค การควบคุม และการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์และ
ปรสิต การติดเชื้อและกลไกการต้านทานต่อการติดเชื้อ
Species, morphology, characteristics of microorganisms and parasites that affect
health, pathogenesis, epidemiology, prevention, control and growth inhibition of
microorganisms and parasites, infection and host defense mechanism
361204 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์สาหรับจุลชีววิทยา
3(2-3-6)
Science Communication for Microbiology
ค าศั พ ท์ เฉพาะทางจุ ล ชี ว วิ ท ยา ทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น
ภาษาอังกฤษทางวิชาการด้านจุลชีววิทยา หลักการในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคการ
นาเสนอในที่สาธารณะ และการออกแบบสื่อการเรียนรู้สาหรับจุลชีววิทยา
Microbial terminology, listening, speaking, reading and writing skills in academic
English of microbiology, principles of science communication, public presentation
techniques, and instructional media design for microbiology
361205 ไวรัสวิทยา
3(2-3-6)
Virology
โครงสร้ า ง ก ารจั ด หมวดหมู่ การเพิ่ มจ านวน การก่ อ ให้ เกิ ด โรค การ
เพาะเลี้ยง และการวินิจฉัย ไวรัสในคน สัตว์ พืช และแบคทีเรีย ความสัมพันธ์ระหว่างไวรัส
กับสิ่งมีชีวติ อื่นๆ และการประยุกต์ใช้
Structures, classification, replication, pathogenesis, cultivation and diagnosis of
virus in human, animals, plants, and bacteria, relationships between virus and other
organisms, and its applications
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361206 ราวิทยา
3(2-3-6)
Mycology
รูปร่าง สรีรวิทยา การเจริญ การสืบพันธุ์ วงจรชีวิต อนุกรมวิธานและวิวัฒนาการ
ของรา ความสั ม พั น ธ์ ข องรากั บ สิ่ งมี ชี วิ ต อื่ น ๆ ประโยชนและโทษของรา ความส าคั ญ ทาง
เศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้
Morphology, physiology, growth, reproduction, life cycle, taxonomy and evolution
of fungi, their relationships with other organisms, Beneficial and harmful effects of fungi,
economic significance and its applications
361281 เทคนิคและการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา
3(2-3-6)
Techniques and Instrumentation in Microbiology
หลั ก การ เทคนิ ค และหลั ก ปฏิ บั ติในการใช้เครื่องมือ ทางจุ ลชีววิท ยา การเตรีย ม
อุป กรณ์ และตัวอย่างสาหรับ ปฏิบัติการทางจุลชีววิท ยา การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เทคนิค
ปลอดเชื้อ การคัดแยกเชื้อบริสุทธิ์ การเพาะเลี้ยง และการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์
Principles, techniques and practices in microbiological instrument usage,
instrument and sample preparation for microbiological laboratory, preparation of culture
media, aseptic techniques, pure culture isolation, cultivation and microbial strain
preservation
361301 ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(1-6-5)
Research Methodology
หลักการท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จรรยาบรรณการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม
การวางแผนการทดลอง การเขี ย นโครงร่ า ง การฝึ ก ปฏิ บั ติ การเขี ย นรายงานการวิ จั ย
การเผยแพร่ผลงานวิจัย
Principle of scientific research, research ethics, literature review, experimental
design, proposal writing, laboratory practice, report writing, research publication
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361302 ยีสต์และเทคโนโลยียีสต์
3(2-3-6)
Yeast and Yeast Technology
โครงสร้า งและหน้า ที ่ วงจรชีว ิต การสืบ พัน ธุ ์ เมแทบ อลิซ ึม นิเ วศวิท ยา
อนุก รมวิธ าน และการเก็บ รัก ษาสายพัน ธุ์ข องยีส ต์ การปรับ ปรุง สายพัน ธุ์ กระบวนการ
หมักและผลิตภัณ ฑ์
Structures and functions, life cycle, reproduction, metabolism, ecology, taxonomy
and preservation of yeast, strain improvement, fermentation process and products
361303 สาหร่ายวิทยา
3(2-3-6)
Phycology
สัณฐานวิท ยา สรีรวิทยา วงจรชีวิต การจัดหมวดหมู่ การจาแนกชนิด นิเวศวิท ยา
ของสาหร่ายน้ าจืด และสาหร่ายทะเล ความสาคัญ ของสาหร่ายในสิ่งแวดล้อม ตัวบ่งชี้ท าง
ชี ว ภาพ การเพาะเลี้ ย ง สารออกฤทธิ์ จ ากสาหร่ า ย ความส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ และการ
ประยุกต์ใช้
Morphology, physiology, life cycle, classification, identification, ecology of
freshwater and marine algae, importance of algae in environment, biological indicator,
cultivation, active compounds from algae, economic importance and its applications
361304 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของเห็ด
3(2-3-6)
Biology and Technology of Mushroom
โครงสร้าง การเจริญ การสืบพันธุ์ การจัดหมวดหมู่ การจาแนกชนิด สรีรวิทยา พันธุ
ศาสตร์ การเพาะเห็ด การปรับ ปรุง สายพัน ธุ์ ประโยชน์และโทษของเห็ด ความสาคัญ ทาง
เศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้
Structures, growth, reproduction, classification, identification, physiology,
genetics, cultivation, strain improvement, advantages and disadvantages, economic
importance and its applications
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361311 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
3(2-3-6)
Microbial Genetics
โครงสร้างและลักษณะทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ การจาลองดีเอ็นเอ การถอดรหัส
และการแปลรหัส การควบคุม การแสดงออกของยีน การถ่า ยทอดยีน การกลายพัน ธุ์
พันธุวิศวกรรม และการประยุกต์ใช้
Structures and characteristics of microbial genetics, DNA replication, transcription
and translation, regulation of gene expression, gene transfer, mutation, genetic
engineering, and its applications
361331 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
3(2-3-6)
Microbial Physiology
องค์ประกอบทางเคมีและหน้าที่ของโครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์ การเกิด และการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์ การเจริญและการสืบพันธุ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ เมแทบอลิซึม
เอนไซม์จากจุลินทรีย์ และการควบคุมจุลินทรีย์
Chemical compositions and functions of microbial cell structures, cell
morphogenesis and differentiation, growth and reproduction, factors affecting on growth,
metabolism, microbial enzymes and microbial control
361341 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Microbiology
พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายและความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในระบบ
นิเวศ บทบาทและความสาคัญของจุลินทรีย์ในดิน น้า อากาศและสภาพแวดล้อมที่รุนแรง การ
สุ ข าภิ บ าลสิ่ ง แวดล้ อ ม การย่ อ ยสลายสารประกอบที่ ย่ อ ยสลายยาก และการฟื้ น ฟู
สภาพแวดล้อม
Fundamental of ecology, diversity and interaction of microorganisms in
ecosystems, role and importance of microorganisms in soil, water, air and extreme
environments, environmental sanitation, biodegradation of xenobiotic compounds, and
bioremediation
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361342 จุลชีววิทยาการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Microbiology
จุลินทรีย์ในดิน จุลินทรีย์ก่อโรคทางการเกษตรและปศุสัตว์ การควบคุมโรคพืชด้วย
วิ ธี ชี ว ภาพ การบ าบั ด ของเสี ย จากการเกษตร เทคโนโลยี จุ ลิ น ทรี ย์ ท างการเกษตร การ
ประยุกต์ใช้ทรัพยากรจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติทางด้านการเกษตร
Soil microorganisms, pathogenic microorganisms in agriculture and livestock,
biological control of plant diseases, agricultural waste treatment, microbial technology in
agriculture, applications of natural microbial resources in agriculture
361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน
3(2-3-6)
Immunology
เซลล์ และเนื้อเยื่อของระบบภูมิ คุ้ม กั น ภูมิ คุ้ม กั นแบบไม่ จาเพาะและแบบจาเพาะ
แอนติเจน แอนติบอดี คอมพลีเมนต์ ไซโตไคน์ ระบบภูมิคุ้มกันในภาวะปกติและผิดปกติ ภาวะ
ภูมไิ วเกิน ภูมิคมุ้ กันทาลายตัวเอง ภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ ภูมิคมุ้ กันบกพร่อง การตรวจวินจิ ฉัย
การรักษา และการประยุกต์ใช้
Cells and tissues of immune systems, non-specific and specific immunity,
antigen, antibody, complement, cytokine, normal and disorder immune responses,
hypersensitivity, autoimmunity, immunity to infection, immunodeficiency, diagnosis,
treatments and applications
361352 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์
3(2-3-6)
Medical Bacteriology
แบคที เ รี ย ประจ าถิ่ น ในคน ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโฮสต์ แ ละแบคที เรี ย ก่ อ โรค
สัณฐานวิทยาของแบคทีเรียก่อโรคในคนและสัตว์ ระบาดวิทยา โรคและการก่อโรค การตรวจ
วินจิ ฉัย การรักษา การป้องกันและการควบคุม
Bacterial flora in human, relationship between host and bacterial pathogens,
pathogenic bacteria in human and animals, epidemiology, diseases and pathogenesis,
diagnosis, treatment, prevention and control
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361353

จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และโรคติดเชื้อ
3(2-3-6)
Microbiology Parasitology and Infectious Diseases
หลั ก พื้ น ฐานด้ า นแบคที เรี ย วิ ท ยา ไวรั ส วิ ท ยา ราวิ ท ยา และปรสิ ต วิ ท ยาทาง
การแพทย์ ระบาดวิท ยา สาเหตุและปัจจัย ก่อโรค การก่อโรค พยาธิสรีรวิท ยา อาการและ
อาการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอยโรค การตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ การป้องกันและ
การควบคุม
Principle of medical bacteriology, virology, mycology, and parasitology,
epidemiology, etiology, pathogenesis, pathophysiology, symptoms, pathology, laboratory
diagnosis, prevention and control
361354

วิทยาภูมิคุ้มกันประยุกต์
2(1-3-4)
Applied Immunology
ภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อ ง โรคที่เกิดจากความผิดปกติของ
ระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกั นต่อมะเร็ง การตรวจทางห้องปฏิบัติก าร ภูมิคุ้มกันบ าบัด และการ
นาไปใช้
Immunity to infection, immunodeficiency, immunologically mediated disorders,
tumor immunology, laboratory investigation, immunotherapy and its applications
361355 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
3(2-3-6)
Medical Microbiology I
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแบบปกติและไม่ปกติ ไวรัสก่อโรค สัณฐานวิทยา การ
เพาะเลี้ยง พยาธิสภาพและอาการ การตรวจวินิจฉัย ระบาดวิทยา การป้องกันและการควบคุม
Normal and abnormal immune system, pathogenic virus, morphology, cultivation,
pathology and symptoms, diagnosis, epidemiology, prevention and control
361356 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
3(2-3-6)
Medical Microbiology II
แบคทีเรียและราก่อโรคที่มีความสาคัญทางการแพทย์ สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง
พยาธิสภาพและอาการ การตรวจวินิจฉัย ระบาดวิทยา การควบคุมและการป้องกัน
Pathogenic bacteria and fungi, morphology, cultivation, pathology and
symptoms, diagnosis, epidemiology, control and prevention
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361357 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ทั่วไป
2(2-0-4)
General Medical Parasitology
สัณฐานวิทยา วงจรชีวิต ระบาดวิทยา การติดต่อ พยาธิสภาพและอาการ การตรวจ
วิ นิ จ ฉั ย การรั ก ษา การป้ อ งกั น และควบคุ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโฮสต์ กั บ ปรสิ ต และ
กรณีศกึ ษา
Morphology, life cycle, epidemiology, transmission, pathology and symptoms,
diagnosis, treatment, prevention and control, relationship between host and parasite, and
case study
361358 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
3(2-3-6)
Medical Parasitology
รูปร่างลักษณะของปรสิตที่มีความสาคัญทางการแพทย์ วงจรชีวิต กลไกการก่อโรค
พยาธิสภาพและอาการ การตรวจวินิจฉัย การรักษา ระบาดวิทยา การป้องกันและควบคุม
Structure of important medical parasites, life cycle, mechanism of disease,
pathology and symptoms, diagnosis, treatment, epidemiology, prevention and control
361359 เทคนิคทางปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Techniques in Parasitology
การเก็บสิ่งส่งตรวจ การเพาะเลี้ยง การเตรียมตัวอย่าง การรักษาสภาพ การย้อมสี
การเตรีย มสไลด์ถ าวร การถ่ ายภาพปรสิต เทคนิคการตรวจวินิจฉั ย ปรสิ ตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
Specimen collection, cultivation, preparation, preservation, staining, permanent
slide preparation, parasite imaging, quantitative and qualitative techniques for parasite
diagnosis
361371 จุลชีววิทยาอาหาร
3(2-3-6)
Food Microbiology
คุณสมบัติท างกายภาพและเคมีของอาหาร จุลินทรีย์ในอาหาร การปนเปื้อน การ
ถนอมอาหาร การเน่าเสียและการควบคุมจุลนิ ทรีย์ จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร มาตรฐานทางจุล
ชีววิทยาในการผลิตอาหาร การประกันคุณภาพอาหารในระบบมาตรฐาน
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Physical and chemical characteristics of food, food microorganisms,
contamination, food preservation, spoilage and control of microorganisms, pathogenic
microorganisms in food, microbiological standard in food production, standard food quality
assurance
361372 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Microbiology
การแยก การคัดเลือก การปรับปรุงสายพันธุ์ของจุลินทรีย์เพื่อใช้ในกระบวนการทาง
อุต สาหกรรม กระบวนการหมั ก และจลนพลศาสตร์ก ารเจริญ ของจุลิ นทรีย์ การเก็ บ เกี่ย ว
ผลิตภัณฑ์และการทาให้บริสุทธิ์ การกาจัดของเสีย ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Isolation, selection, strain improvement of microorganisms for industrial
processes, fermentation processes and microbial growth kinetics, product recovery and
purification, waste treatment, industrial products
361401 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
2(1-3-4)
Introduction to Bioinformatics
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทางจุ ล ชี ว วิ ท ยาและชี ว วิ ท ยาโมเลกุ ล ของจุ ลิ น ทรี ย์ บ นเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต ประเภทของฐานข้อมูล การจัดเก็บ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การแปลผล
ข้อมูล และการประยุกต์ใช้
Searching the data of microbiology and molecular biology of microorganisms
through the internet, types of database, storage, comparison, analysis, interpretation of
data, and its application
361451 จุลชีววิทยาทางการแพทย์วินิจฉัย
3(2-3-6)
Diagnostic Medical Microbiology
การวินิจฉัยจุลินทรีย์ก่อโรคในคน การเก็บตัวอย่าง การเพาะเลี้ยงเชื้อ ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา ทางชีวเคมี และทางน้าเหลืองวิทยา ชุดตรวจสอบสาเร็จรูป เทคนิคทางโปรตีโอมิกส์
เทคนิคทางชีวโมเลกุล นวัตกรรมในการตรวจวินจิ ฉัย การแปลผลการตรวจวินจิ ฉัย
Diagnosis of human pathogen, specimens collection, cultivation, morphological
biochemical and serological characteristics, test kits, proteomic techniques, biomolecular
techniques, innovations in diagnostics, diagnostic test interpretation
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361452 โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้า
3(3-0-6)
Emerging and Re-emerging Infectious Diseases
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้าจากจุลินทรีย์และปรสิตก่อโรค ประวัติความเป็นมา เชื้อสาเหตุ
ระบาดวิทยา สถานการณ์ปัจจุบันของโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า อาการ การวินิจฉัย การรักษา
การป้องกันและควบคุม
Emergence and re-emergence of diseases caused by microbial pathogens and
parasites, histological perspective, causative agents, epidemiology, current situation of
emerging and re-emerging Infectious diseases, symptoms, diagnosis, treatment,
prevention and control
361481 การจัดการและการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ
2(2-0-4)
Management and Laboratory Assessment
หลักการและการจัด การห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา มาตรฐานระบบการจัดการ
ห้องปฏิบัติการและเกณฑ์การตรวจประเมิน ระบบการจัดการความปลอดภัย มาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านอาหาร ระบบและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ และระบบประกัน
คุณภาพ
Principles and microbiological laboratory management, laboratory management
system standard and audit criteria, security management system, food safety standards,
system and guidance for biosafety, and quality assessment system
361491 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปรายและ
การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านจุลชีววิทยา
Searching, data collection, analysis, report writing, presentation, discussion and
answer the questions in the microbiological issue
361492 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง)
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
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Practical training, learning, increasing the experience and skill associated with
microbiological work in the workplaces of the government or private organizations
361493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Practical training, learning, increasing the experience and skill associate with
microbiological work as trainee in the workplaces of the government or private organizations
361494 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการ
อภิปรายในหัวข้อทางด้านจุลชีววิทยา
Searching, data collection, research, report writing, presentation and discussion
in the microbiological topics
365215 ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
General Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทางเคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึม
ของคาร์โบไฮเดรต โปรตี น ลิ พิ ด และนิ วคลี โอไทด์ คุณ สมบั ติ และการท างานของเอนไซม์
การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ถ่ายทอดข้อ มูลทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออก
ของยีน เทคนิคทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของ
สารชีวโมเลกุล
Definition and principle of biochemistry, chemical properties, types, structures
and metabolisms of carbohydrates, proteins, lipids and nucleotides, properties and
activities of enzyme, hormonal regulation, central dogma and regulation, techniques of
molecular biology, bioenergetics and biochemical properties testing for biomolecules
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก 361
หมายถึง
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
2.1 เลข 1
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
2.2 เลข 2
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
2.3 เลข 3
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
2.4 เลข 4
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
3. เลขในลาดับที่ 5
หมายถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
3.1 เลข 0 หมายถึง
ศึกษาทั่วไปทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3.2 เลข 1
หมายถึง
พันธุศาสตร์
3.3 เลข 2 หมายถึง
อนุกรมวิธาน
3.4 เลข 3 หมายถึง
โครงสร้าง กิจกรรม สรีรวิทยาและชีวเคมี
3.5 เลข 4 หมายถึง
จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษ
3.6 เลข 5 หมายถึง
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ สาธารณสุข
และภูมคิ ุ้มกันวิทยา
3.7 เลข 6 หมายถึง
จุลชีววิทยาขั้นสูง
3.8 เลข 7 หมายถึง
จุลชีววิทยาทางอาหารและทางอุตสาหกรรม
3.9 เลข 8 หมายถึง
เทคนิคการตรวจวิเคราะห์และการบริหารจัดการ
3.10 เลข 9 หมายถึง
สัมมนา การค้นคว้าและวิจัย การฝึกงาน
การศึกษาอิสระและสหกิจศึกษา
4. เลขในลาดับที่ 6
หมายถึง
อนุกรมของรายวิชา

3.2 ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

1*

นางสาวธิดา ไชยวังศรี

3501200230xxx

2*

นายเนติ เงินแพทย์

0509901507xxx

อาจารย์

3*

นางสาวศิริลักษณ์ สันพา

3509900232xxx

อาจารย์

4*

นางอัจฉริยา ยศบุญเรือง

5570400076xxx

อาจารย์

5*

นายเอกลักษณ์ พุกนุ่น

1640300001xxx

อาจารย์

6*

นายกานต์รวี ขยัน

3501900682xxx

7*

นายปัณณวิชญ์ สิริเวชวิริยะ

5451290003xxx

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

สาขาวิชา

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
D.Eng.

เทคโนโลยีชีวภาพ
ชีววิทยา
เกษตรศาสตร์
ชีววิทยา
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
Science and Engineering

วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.

ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
เทคโนโลยีชีวภาพ
(เกียรตินิยม อันดับ 1)
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
อายุรศาสตร์เขตร้อน
จุลชีววิทยา

วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Ritsumeikan University Kyoto,
Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
2546
2535
2531
2552
2546
2543
2549
2544
2541
2556
2550
2546
2556
2550
2544
2540
2555
2550
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หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คุณวุฒิ

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
1

ชื่อ-สกุล
นายธนิศร์ ปัทมพิฑูร

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปี

อาจารย์

ปร.ด
วท.ม
วท.บ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2556
2548
2544

46
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
หลักสูตรจุลชีววิทยามีรายวิชาที่มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 2 รายวิชา
คือ
1) รายวิ ช า 361493 การฝึ ก งาน (Professional Training) เน้ น ให้ นิ สิ ต ได้ ฝึ ก
ปฏิ บั ติ เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละทั ก ษะงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จุ ล ชี ว วิ ท ยาในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน โดยนิสิตจะต้องฝึกงานที่สถานประกอบการไม่น้อย
กว่า 270 ชั่วโมง
2) รายวิ ช า 361494 สหกิ จ ศึ ก ษา (Co-operative Education) เน้ น ให้ นิ สิ ต ฝึ ก
ปฏิ บั ติ งาน เรีย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ และทั ก ษะงานที่ เกี่ย วข้ องกั บ จุ ล ชีววิท ยาในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน โดยนิสิตจะต้องฝึกปฏิบัติงานที่
สถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์
4.1.1 มีทักษะในการนาทฤษฏีมาสู่การปฏิบัติในเทคนิคด้านจุลชีววิทยาได้อย่าง
เหมาะสม
4.1.2 สามารถบู ร ณาการความรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นจุ ล ชี ว วิ ท ยาและศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี ทั้งบทบาท
ผูน้ าในบทบาทของสมาชิกทีมที่ดี รวมทั้งมีจติ อาสา
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ฝกึ ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
4.1.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวติ และการอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น
4.2 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
รายวิ ช า 361492 การฝี ก งาน (Professional Training) นิ สิ ต จะต้ อ งฝึ ก งานที่ ส ถาน
ประกอบการ ไม่น้อยกว่า ชั้วโมง 270 ช่วงเวลา ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
รายวิชา 361493 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) นิสิตจะต้องฝึกปฏิบัติงานที่
สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ช่วงเวลา ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นิสิตเรียนในรายวิชา 361494 การศึกษาอิสระ (Independent Study)
เพื่ อ ให้ นิ สิ ต มี ค วามสามารถคิ ด วิ เคราะห์ วางแผนและด าเนิ น งานวิ จั ย อย่ างมี ร ะบบ รู้จั ก
แก้ปัญหาและทางานเป็นกลุ่ม
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยและสามารถทาวิจัยเบื้องต้น รวมทั้งการ
ค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการ
อภิปรายในหัวข้อทางด้านจุลชีววิทยา เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนางานทางด้านจุลชีววิทยาได้
5.3 ช่วงเวลา
รายวิชา 361494 การศึกษาอิสระ (Independent Study) ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
5.4 จานวนหน่วยกิต
รายวิชา 361494 การศึกษาอิสระ (Independent Study) จานวน 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระให้นสิ ิต
5.5.2 อาจารย์ ที่ ป รึก ษาให้ ค าปรึ ก ษาในการเลื อ กหั วข้อ กระบวนการศึก ษา
ค้นคว้าและการประเมินผล
5.5.3 แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการสอบ ในรายวิ ช า 361494 การศึ ก ษาอิ ส ระ
(Independent Study) อย่างน้อย 3 คน
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 นิ สิ ต ส่ ง เล่ ม รายงานการศึ ก ษาอิ ส ระให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและ
คณะกรรมการสอบทุกคน ก่อนสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อทาการพิจารณาและแก้ไข
5.6.2 นิสิตนาเสนอผลการศึกษาแบบปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ เพื่อ
รับข้อเสนอแนะและประเมินผล โดยคณะกรรมการเกินกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีมติเห็นชอบให้ผา่ นการ
ประเมิน
5.6.3 นิสิตส่งเล่มรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ ภายในระยะเวลา 2
สัปดาห์ ก่อนวันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ

49

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1.1 มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการ
สื่อสาร และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การวางตัวในการทางาน
ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
1.2 มีก ารจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นิสิต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีเหตุมผี ล และทางานอย่างเป็นระบบ
2. ด้านภาวะผูน้ า
2.1 ก าหนดให้ มี ร ายวิ ช าซึ่ ง นิ สิ ต ต้ อ งท างานเป็ น กลุ่ ม ทั้ ง ใน
ภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ก าหนดให้ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการ
นาเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้นาและ
การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
2.2 มีกิจกรรมที่ก าหนดให้นิสิตได้ท าบทบาททั้ งหัวหน้ากลุ่มและ
สมาชิกกลุ่มในการทางาน
2.3 จัดกิจกรรมเสริมหลัก สูตรและเปิดโอกาสให้นิสิตรับ ผิดชอบ
ในการท ากิ จ กรรมทั้ ง กระบวนการ โดยการแบ่ ง หน้ า ที่
การทางานอย่างชัดเจน
2.4 มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเองและมีบรรทัดฐานเพื่อปลูกฝั ง
วินัย และความรับ ผิดชอบต่ อส่วนรวม เช่น การเข้าเรีย นตรง
เวลาอย่ า งสม่ าเสมอ การมี ส่ ว นร่ ว มในชั้ น เรีย นเสริ ม สร้ า ง
ความกล้าแสดงความคิดเห็น
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ 3.1 มี ก ารสอดแทรกคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ในการจั ด การเรี ย น
จรรยาบรรณวิชาชีพ
การสอนในรายวิชาต่างๆ
3.2 มีข้อตกลงร่วมกั นระหว่างนิสิตและอาจารย์ในการให้โทษผู้ที่
ประพฤติผิดคุณธรรม จริยธรรม
3.3 เสริมสร้างให้นิสิตมี ความประพฤติอันเหมาะสม ตระหนักถึง
คุณธรรม และจริยธรรม ในการประกอบอาชีพ
4. ด้านสุนทรียภาพ
4.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีศลิ ปะ มีความประณีต
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
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2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อ่นื
4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
นิสติ ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนกาหนดให้นิสติ แต่ง
กายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายงานให้ทาเป็น กลุ่ม ให้นิสิตต้องมี
ความรับผิดในการทางานกลุ่ม ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
3) ปลู กฝังให้มีความซื่อสัตย์ โดยไม่ก ระท าการทุจริตในการสอบหรือ
คัดลอกงานของผู้อ่นื มาเป็นของตน
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต ระหว่างเรียนตลอด
หลักสูตร โดยอาจารย์ เพื่อนนิสิต ตนเอง จากการสังเกต สัมภาษณ์ บันทึก และสอบถาม
2) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
ตามกาหนดระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย
3) ประเมิ น จากการมี วิ นั ย และพร้ อ มเพรี ย งของนิ สิ ต ในการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
4) ประเมินพฤติกรรมคุณ ธรรม จริยธรรม หลังนิสิตสาเร็จการศึก ษา
จากผู้ใช้บัณฑิต โดยการใช้แบบสอบถาม
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและทฤษฎี ที่ ส าคั ญ ใน
เนือ้ หาที่ศึกษา
2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถ
บูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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3) สามารถบู ร ณาการความรู้ ที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ใ นศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) จั ด การเรี ย นการสอน การบรรยาย ถามตอบในชั้ น เรี ย นโดยเน้ น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์และ
เทคโนโลยีพ้ืนฐานด้านจุลชีววิทยา
2) ให้ ผู้ เรีย นมี ส่ วนร่วมในการเรีย นรู้ การศึ ก ษาด้ วยตนเอง สามารถ
วิเคราะห์ อภิปราย และนาเสนองานบนความรู้พืน้ ฐานด้านจุลชีววิทยา
3) การเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริง ทั้งในชั้นเรียนและแหล่งฝึกงาน
4) จัด การเรีย นการสอนโดยบู รณาการคุณ ธรรมจริย ธรรม กิจกรรม
เสริมหลักสูตร การวิจัย และการบริการวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระ
ของรายวิชานั้นๆ
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย จากทั้งผู้สอน ผู้เรียน เพื่อน
นิสติ และผูด้ ูแลในแหล่งฝึกงาน เช่น
1) การทดสอบย่อย
2) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
3) ประเมินจากรายงานและผลงานทีน่ ิสติ ได้รับมอบหมาย
4) ประเมินการนาเสนอรายงานในชัน้ เรียน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์
และคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถวิเคราะห์ปัญ หา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้
เครื่องมือเหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
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สอนโดยการบรรยาย ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิ ดเห็นต่ อ
เนื้อหาที่เรียนมอบหมายงานกลุ่ มให้ท ารายงานปฏิบัติการร่วมกัน โดยให้มีการค้นคว้าหาข้อมูล
เพิ่มเติม
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ทดสอบโดยการทดสอบข้อเขียน กลางภาค ปลายภาค และทดสอบ
ภาคปฏิบัติ
2) ประเมินจากรายงานที่ได้รับ มอบหมายผ่านการนาเสนอและการมี
ส่วนร่วมในชั่วโมงปฏิบัติการ
3) ทดสอบโดยการทดสอบข้อเขียน กลางภาค ปลายภาค และทดสอบ
ภาคปฏิบัติโดยสอบปฏิบัติก ารประเมินจากรายงานที่ได้รับ มอบหมายและการมีส่วนร่วมใน
ชั่วโมงปฏิบัติการ
4) ทดสอบโดยการทดสอบข้อเขียนกลางภาค ปลายภาค และทดสอบ
ภาคปฏิ บั ติ โดยเน้ น การใช้ ค วามรู้ ด้ า นจุ ล ชี ว วิ ท ยา เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ ตอบค าถามตาม
สถานการณ์จริงในปัจจุบัน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรีย นรู้ด้ านทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ระหว่างบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2) สามารถวางตั วและแสดงความคิ ดเห็ น พร้ อมทั้ งแสดงจุ ดยื นอย่ าง
เหมาะสมตามบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
3) มี ภ าวะความเป็ น ผู้ น าและผู้ ต าม สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ ผู้ อื่ น ได้
เหมาะสม ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีความรับ ผิดชอบการพัฒ นาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
5) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
2.4.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) จัด การเรีย นการสอนโดยเน้ น การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างผู้ เรีย นกั บ
ผูเ้ รียน ผูเ้ รียนกับผูส้ อน
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2) มอบหมายให้ทากิจกรรม รายงาน หรือผลงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผูอ้ ื่น
3) ฝึกทักษะ การทางานเป็นทีมทั้งในชัน้ เรียน
4) มอบหมายให้ทากิจกรรมเป็นกลุ่ ม เช่น ปฏิบัติการ การนาเสนองาน
เป็นต้น มีการแบ่งหน้าที่กันทางาน
5) จัด กิ จกรรมเสริมหลัก สูตรนอกสถานที่ เช่น การออกชุมชน ตรวจ
พยาธิ และให้ ความรูแ้ ก่ชุมชน เป็นต้น
2.4.3 วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ป ร ะ เมิ น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร สื่ อ ส า ร ทั้ ง ภ า ษ า ไท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ
2) ประเมินความรับผิดชอบในการเรียนและการท างาน ทั้งรายบุคคล
และรายกลุ่ม
3) ประเมินการมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้ส ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนาสถิติ
มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใช้ ในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัด การเรีย นการสอน โดยมอบหมายให้ นิ สิ ต ศึ ก ษาค้ น คว้ าและใช้
ข้อมูลสารสนเทศในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย
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2) ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ทั้งการพูด การฟัง และการเขียน
ในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
3) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Electronic technology เพื่อให้นิสิตได้ฝึก
ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ได้แก่ การสืบค้น การจัดทารายงาน และการนาเสนอ
รายงาน
2.5.3 วิธีการวัด และประเมินผลการเรีย นรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้าและการใช้ข้อมูลสารสนเทศของนิสิต
2) ประเมินทักษะการสื่อสารทั่วไป และการสื่อสารเชิงวิชาการ
3) ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
4) ประเมินผลงานและการนาเสนอผลงาน ที่นิสิตได้วิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
1) มีความรู้ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
1) นาเสนอภาพที่มคี วามสวยงามประกอบการบรรยาย
2) สร้างเสริมทัศนคติที่ดีในการเรียน
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
1) ประเมินจากปฏิกิริยาความสนใจ และความชื่นชมยินดีของนิสิต มี
ความสุขในการเรียนรู้
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการ
ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
1) มีการปลูกฝังและแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
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2) จัดกิจกรรมโดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ
1) ประเมินจากการปฏิบัติตัวของผู้เรียน
2) ประเมินบุคลิกภาพจากการนาเสนองานหน้าชั้นเรียน

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
003202 การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
004201 บุคลิกภาพและ
การแสดงออกในสังคม

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)

(2)

(3)

●

●
●

○

●
●
●

●
●

●
●

(4)

2. ความรู้

(1)

(2)

(3)

(1)

●

○
●
●
●
○

○
●
●
●
○

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

3. ทักษะทางปัญญา

●
●
●
●
●
●
●
●

○
○
●

●
●

(2)

(3)

(4)

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

○

○
●
●
●
●
●
○
●

○
●
●
●
●

●
●
●
●
○
○
●
●

○
●

○

○

●
●
●
●
○
●
●

●
●
●
●

○
●

○
●

○
●

○
●

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)
●

●
○
●
●
○

○
○
●
●

●
●
○
○

○
●

6.
สุนทรียภาพ

(1)

7. ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)

(2)

●

○

●
●

○
●
○
○
●
●

●
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)

○
●

●
○
●

(3)

(4)

○

(1)

(2)

●
●
●

●

3. ทักษะทางปัญญา

(3)

(1)

(2)

○

●
●

●
○
●

○

●
●
●

○

○

○

●

○

●

●

○

●

○

○

●
○

○
○

●
●

○
○

●

●

(3)

(4)

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

(1)

○
●

●
●
●

○

●
○
○
●

○

○
○

(2)

(3)

○
○

○
●
○

○
●

●

○

○

○

●

○

○

○

●
●

○
○

○
○

(4)

(5)

○
○

(1)

(1)

○

○

○

○
●
●

○
○

●
○

●
●
○

○

○

○

○

●

○

○

●

○

●
○

○
○

○
●

●
●

6.
สุนทรียภาพ

7. ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

○

(2)

○

○
○
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
241111 คณิตศาสตร์ 1
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
243101 ชีววิทยา 1
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
247111 ชีวสถิติ
365215 ชีวเคมีทั่วไป
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
361101 จุลชีววิทยาทั่วไป
361151 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
เบือ้ งต้น
361201 แบคทีเรียวิทยา
361202 ปรสิตวิทยา

(2)

2. ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)
361204 การสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์สาหรับ
จุลชีววิทยา
361205 ไวรัสวิทยา
361206 ราวิทยา
361281 เทคนิคและการใช้
เครื่องมือทางจุลชีววิทยา
361301 ระเบียบวิธีวิจัย
361311 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
361331 สรีรวิทยาจุลินทรีย์
361341 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน
361352 แบคทีเรียวิทยาทาง
การแพทย์
361371 จุลชีววิทยาอาหาร
361401 ชีวสารสนเทศเบือ้ งต้น

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

●

○

●

●

●

●

●

○

●

○

●

○

●

●

●

●

○

○
●

●
○

●

●

●
●

○

○

○
○

●
○

●

●
○

○

○

●

●

○

○

●

○

●

●

●
○
○

●
●

●
●

●
○

●
○

●

○
○

●
○
●
○
●

●
●

○
●
○

●
○
○
●
●

○

○

○

●

●
●

●

●

○

●
●
●

●

○

●

○
●

○
○

●

●
●

●
○

○

○
○
○

○
●

○

○

○

●

○
○
○
○
○

●
○
○
○
○

●
●
●
●
○

○

●

●
●

●

●
●
●

○

○

●

●
●

●
○

○

(5)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)

(1)

(1)

(2)

●

●

○

●

●

○
○

●
○

○

○

○

●
●
○

○
●

6.
สุนทรียภาพ

7. ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

○
○

●

○

○

○

●

○

●

○
○

●
○

○

○
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)
361481 การจัดการและการ
ประเมินคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ
361491 สัมมนา
361492 การฝึกงาน
361493 สหกิจศึกษา
361494 การศึกษาอิสระ
กลุ่มวิชาเอกเลือก
361302 ยีสต์และเทคโนโลยียีสต์
361303 สาหร่ายวิทยา
361304 ชีววิทยาและเทคโนโลยี
ของเห็ด
361342 จุลชีววิทยาการเกษตร
361359 เทคนิคทางปรสิตวิทยา
361372 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
361451 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
วินจิ ฉัย

(2)

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

●

○

●

●

○

○

●

●

○

○

○
●
●
●

●

●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

○
○
○
○

●
○
○
○

○
●
●
●

●
●
●
●

○
●
●
●

○
●

●
●

○
○

●
●

●
●

○
●

○
○

○
○

○
○

●
●

●

○

●

○
●

○
○

○
○
●

●

○

●
●
●
●

●
●
●

○
●

○
○
○

○
○
○

●
●
●

○
○
○

●

○

○

○

●

○

●
●
●

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

(1)

(2)

(3)

(4)

●

●

●

○

●
●
●
●

●
○
○
●

○

●
●
●
○

●
●
●
●

●
●
●

○
○

○

●
●
●

○

○
○
○

○
○
○

●

○

●

○

(5)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)

●
●

○

6.
สุนทรียภาพ

7. ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(1)

○

○

●

●
●
●
○

○
●
●
●

○

○
●

○
○

○

●

○

○

○

○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

●

○

○

●

●

○

(2)

●
●
●
○
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)
361452 โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และ
อุบัติซ้า
กลุ่มวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/
หลักสูตรอื่น
361101 จุลชีววิทยาทั่วไป
361102 จุลชีววิทยาเบื้องต้น
361203 จุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยา
361353 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา
และโรคติดเชื้อ
361354 วิทยาภูมิคมุ้ กันประยุกต์
361355 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
361356 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
361357 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
ทั่วไป
361358 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์

(2)

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

○

●

●

●

○

●
●

○
○

●
●

○
○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

○
○
○

●
●
●

○
○
○

●
●
●

○

●
●
●

○
○

○

●

●

○

●

○

○

●

●

○

●

●

●
●

(2)

(3)

●

●
●

(1)

(2)

(3)

(4)

●

○

○

●

○

●

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

●

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

●

○
○

○
○
○

●
○
○

●
○
○

●

○

○

○

●

●

(4)

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

○
○

(5)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)

6.
สุนทรียภาพ

7. ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(1)

(2)

○

○

●

○
○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิท ยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
1) กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณ ภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกั นทั้งสถาบัน
และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
2) การทวนสอบในระดั บรายวิชาให้นิสิตประเมินการเรีย นการสอนในระดับ รายวิชา
และมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
3) ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฏี
และปฏิบัติตามจานวนรายวิชาที่กาหนด โดยให้นิสิตประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในระดับรายวิชา คณะกรรมการพิจารณาความสอดคล้องของเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรี ย นรู้ กั บ ตารางแผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ การ
ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงผลงานของ
นิสิตและมีการสอบประมวลผลการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มีการประเมินผลการ
ฝึกปฏิบัติงานของนิสิตจากแหล่งฝึกงาน
4) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การวิจัยในชั้นเรียน
5) การทวนสอบในระดับ หลัก สูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกั นคุณ ภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การติดตามบัณ ฑิต การได้งานทา ระยะเวลาการได้งานท าหลังจบการศึก ษา อัตรา
เงินเดือนเริ่มแรก รวมทั้งความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต นาผลประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
หมวดที่ 5 การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 16 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี
16.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะสาเร็จการศึกษา นิสติ จะต้องยื่นใบ
รายงานคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา
1 เดือน นับจากวันเปิดภาคเรียน
16.2 นิสติ ที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
16.2.1 เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของ
สาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด ได้รับอักษร I หรืออักษร P
16.2.2 ใช้ระยะเวลาเรียน ดังนี้
16.2.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษา
ปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
16.2.3 มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
16.2.4 ไม่มพี ันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับ
มหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ จรรยาบรรณของอาจารย์ หลักสูตร รายวิชา และการ
จัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันการศึกษา และกิจกรรมที่รว่ มมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
1.2 สาขาวิชามอบหมายงานโดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา
1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ด้ านการสอนและการวิจัย โดยสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาตนเอง หรือจัดโครงการเพื่ออบรมในการพัฒนาอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) จั ด ประชุ ม ประเมิ น ผลและปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอนทุ กปี เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ของนิสติ ให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด
2) จัดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมระหว่างคณาจารย์
นิสติ และผูเ้ กี่ยวข้อง
3) จัดอบรมทักษะการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ทุกปี
4) สนับ สนุนให้อาจารย์ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ศึก ษาดูงานด้านการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
5) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดู งานด้านจุลชีววิทยาและ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
2) การมีส่วนร่ว มในกิจกรรมบริก ารวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ย วข้องกั บ การพัฒ นา
ความรูแ้ ละคุณธรรม
3) จัดโครงการให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน หรือให้บริการทางวิชาการ
ด้านจุลชีววิทยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาจารย์มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยอยู่
เสมอ
4) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลั ก สู ต รใช้ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ ง “เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2558” เป็ น เกณฑ์ ในการก ากั บ มาตรฐานหลั ก สู ต ร ตอบสนองการผลิ ต
บัณ ฑิ ต ให้ มีคุ ณ ภาพสอดคล้ องกั บ กรอบมาตรฐาน คุณ วุฒิ ระดั บ อุด มศึ ก ษาแห่งชาติ (Thai
Qualification Framework for Higher Education) ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคม รวมถึงการบริหารจัดการหลักสูตร ที่มีลักษณะที่แตกต่าง
ตามจุดเน้น ตามเอกลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์
ประจาหลักสูตรและการดาเนินงานตามเกณฑ์ เป็นประจาทุกปี ตามเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การ
บริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนี้
เกณฑ์การประเมินที่ 1 จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
เกณฑ์การประเมินที่ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน
เกณฑ์การประเมินที่ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนดต้องไม่เกิน
5 ปี
เกณฑ์การประเมินที่ 12 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ต้องดาเนินการทุกตัว
โดย ผลการประเมินในเกณฑ์การกากับมาตรฐานนี้ จะส่งรายงานแก่ สกอ. พร้อมด้วย
ชุดข้อมูลพื้นฐาน(Common data set ) ผ่านทางระบบ CHE-QA online เป็นประจาทุกปี
2. บัณฑิต
ใช้กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ และการกาหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ที่แสดงถึงลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในหลักสูตร ซึ่งผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้งเรื่องที่เฉพาะทางและทั่วไปที่จาเป็นต่อการทางาน ซึ่งเป็น
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับตัวบัณฑิตเองทาให้มีโอกาสที่จะได้งานทามากขึ้น โดย
การปรับ โครงสร้างของหลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งตอบสนองต่ อ ผลการเรีย นรู้ที่ ค าดหวัง ในแต่
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รายวิชา เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการประเมิน ติดตามผลตอบกลับจาก
ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย เพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
3. นิสิต
มีนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าศึกษามีความชัดเจนเข้าถึงได้ เกณฑ์การศึกษามีการ
ประกาศให้รับทราบโดยทั่วกันทราบเพื่อให้นิสิตสามารถวางแผนการศึกษา มีการประเมินก่อน
เข้าเรียนและโครงการเตรียมความพร้อมของนิสิตเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ ขณะศึกษามีระบบ
ติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา อัตราการตกออก และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนมี
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาทางวิชาการแนะแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียน มีการจัด
กิ จกรรมเพื่ อพั ฒ นาการเรีย นรู้และทัก ษะเพื่อ การท างานและกิจกรรมที่ส่ งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต มี กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ์ ของนิ สิ ต ในหลั ก สู ต รนอกจากนั้ น จั ด การ
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ทั้งทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ ต่อการศึกษาและ
วิจัย
4. คณาจารย์
มี ร ะบบการสรรหาและคั ด เลื อ กอาจารย์ ใ หม่ ตามระเบี ย บและหลั ก เกณฑ์ ข อง
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปหรือมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยประเมินจากค่า FTEs อัตราส่วน
ระหว่างบุคลากรสายวิชาการต่อจานวนนิสิต และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนั้นกาหนดให้
มีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยายอย่างน้อย 1 ท่าน ต่อ 1 ภาคการศึกษา และ
อาจารย์พิเศษที่เชิญมาจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
ขึน้ ไป
หลักสูตรมีแผนพัฒนาอาจารย์ ส่งเสริมในการพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาคุณวุฒิและ
การก้าวเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ มีการวางแผนดาเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการ
บริหารงานด้านบุคลากร เพื่อกาหนดทั้งคุณภาพและปริมาณของบุคลากรสายวิชาการ ส่งเสริม
การทาวิจัยของอาจารย์เพื่อใช้ในการก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการและการนาความรู้จากงานวิจัย
บูรณาการสู่ก ารเรียนการสอน มีแผนการส่งเสริมคุณ วุฒิ ในระดับ ปริญ ญาเอก ส่วนเกณฑ์
ผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการต้องได้รับการยอมรับ มีการติดตาม และกาหนดเกณฑ์
มาตรฐานเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ างต่ อเนื่ อง มี ก ารก าหนดบทบาทและความสั มพั น ธ์เชิงหน้ าที่
ระหว่างบุค ลากรสายวิชาการอย่างชัดเจนและเป็นที่เข้าใจตรงกัน โดยการมอบหมายงานที่
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความถนัด และประสบการณ์ของบุคลากร และมีการจูงใจ
ให้รางวัล หรือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรเพื่อสนับสนุนคุณภาพการเรียนการสอน
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
การบริหารจัด การหลั ก สู ตรดาเนิน การโดยอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตร อาจารย์
ประจาหลัก สู ตรและคณะกรรมการรับผิดชอบหลัก สูตรเป็นผู้ก ากับ ดูแลให้มีกิจกรรมต่างๆ
ร่วมกั บ คณะและมหาวิท ยาลั ย โดยให้เป็ นไปตามแผนการพั ฒ นา และนาระบบ การประกั น
คุณภาพการศึกษา มาใช้ในการจัดการบริหารหลักสูตรเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล สาหรับการ
ประเมินการดาเนินการของหลักสูตร โดยจัดการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเป็น
ประจาทุกปี การประเมินคุณภาพแบ่งเป็น
1) หลักสูตรส่งผลการประเมินตนเองให้กรรมการคณะประเมินรับรอง
2) หลักสูตรส่งผลการประเมินตนเองให้คณะกรรมการภายนอกคณะพิจารณาแบบ
desktop assessment
3) ประเมิ น โดยเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมาประเมิ น เมื่ อ ครบรอบการประเมิ น
หลั ก สู ต รระยะเวลา 5 ปี เพื่ อ รายงานผลการด าเนิ น งานและประสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด การ
หลักสูตรตลอดจนได้มีการนาข้อเสนอแนะการตรวจประเมินไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง
การจั ด การเรี ย นการสอนนั้ น สาขาวิ ช ามี ก ารประชุ ม คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบ
หลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ า ในการพิ จ ารณา ผลการเรี ย นการสอน วิ ธี ก ารสอน การ
ประเมินผลการเรีย น เพื่อนาข้อมูล มาปรับปรุงการดาเนินงานเป็นประจาทุก ภาคการศึก ษา
เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์เรื่องผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่ตั้งเป้าไว้ในแต่ละรายวิชา
การประเมินผู้เรียน ใช้วิธีก ารประเมินที่หลากหลายโดยในรายละเอียดวิชา (Course
Syllabus) หรือ มคอ. 3 จะชี้แจงส่ ว นประกอบเกณฑ์ ข องคะแนนต่ างๆ ไว้อ ย่างชัด เจน วิช า
ทฤษฎีใช้การประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมายระหว่างภาคการศึกษา สอบย่อย สอบกลาง
ภาค และสอบปลายภาค การฝึกปฏิบัติในห้องเรียน การนาเสนอโครงงาน รายงานและการ
ท างานเป็นกลุ่ ม ส่วนวิชาฝึก งาน ประเมินผลจากรายงานฝึก งานโดยอาจารย์ที่ป รึก ษาและ
ประเมิ น ผลโดยหั ว หน้ า ผู้ ค วบคุ ม งาน วิ ช าที่ บู รณาการความรู้ จะประเมิ น ผลจากรายงาน
ความก้าวหน้าในการทางาน สมุดบันทึกการให้คาปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ประเมินผลจาก
ผลสาเร็จของงาน และการเชิญกรรมการภายนอกมาร่วมพิจารณาวัดผลการประเมิน ผู้เรียนจะ
มีก ารนามาพิ จารณากั นในกลุ่มของผู้สอนในรายวิชาและนาเสนอแก่ คณะกรรมการพัฒ นา
หลักสูตร ทุกภาคการศึกษาเพื่อหาแนวทางปรับปรุงการประเมินให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของรายวิชานั้นๆ และภาพรวมของทั้งหลักสูตร เพื่อการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เห็น
ผลการดาเนินงานที่แท้จริง
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หากนิสิตมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ การประเมินผลต่างๆ สามารถอุทธรณ์ผลการศึกษา ขอ
ตรวจสอบคะแนนสอบ โดยยื่ น ค าร้อ งที่ นั ก วิ ช าการศึ ก ษา ส านั ก งานธุ ร การคณะ ฯ แล้ ว
นาเสนอคณะกรรมการวิชาการของคณะเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อคาอุทธรณ์ของนิสิตต่อไป
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร วางแผนและจัดการการใช้ทรัพยากรการเรียนการ
สอน โดยมี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากนิ สิ ต และคณาจารย์ แ ก่ ค ณะและ
มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนความพร้อมด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หนังสือ ตารา วารสาร
ฐานข้อมูล ระบบสืบค้นข้อมูลและ จุดเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย รวมทั้งจัดพื้นที่ประชุม
กลุ่มย่อย โดยมีศูนย์บรรณสารเป็นศูนย์กลางจัดซื้อหนังสือและตารา รวมทั้งสื่ออื่นๆ ทางด้าน
วิท ยาศาสตร์สุ ข ภาพ จุ ล ชี ว วิ ท ยา ปรสิ ต วิ ท ยา และด้ านอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง คณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร ดาเนินการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยให้อาจารย์และนิสิตมี
ส่วนร่วมโดยมีการประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ทั้งจากอาจารย์และ
นิ สิ ต ทุ ก ภาคการศึ ก ษา แล้ ว น าผลการประเมิ น ไปวิเคราะห์ เพื่ อ ท าแผนปรั บ ปรุงพั ฒ นาสิ่ ง
สนับสนุน โดยประธานหลักสูตรจะนาเข้าเสนอต่อที่ประชุมของสาขาวิชาฯ และของคณะฯ เพื่อ
หาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้า
มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม
5.0

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
การประเมินประสิทธิผลของการสอนมีการประเมินตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรและรายวิชา
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มหาวิท ยาลัยพะเยามีนโยบายให้มีก ารประชุมเพื่อกาหนดกลยุท ธ์การ
สอนในแต่ล ะรายวิชา โดยอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรและอาจารย์ผู้สอน และหรือมีการ
ปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน
1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนทั้ง 7 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์และผู้ร่วมสอน การประเมินโดย
นิสิต การสอบถามจากนิสิต รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา
1.1.3 จั ด ประชุ ม การประเมิ น ผลประจ าปี โดยคณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร ผู้จัดการรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และหรือเจ้าหน้าที่ในแหล่งฝึกงาน มีส่วนร่วมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคาแนะนา
1.1.4 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์
การสอนและข้อเสนอแนะเพื่ อในการวางแผนปรับ ปรุงพัฒ นาการจัดการเรียนการสอนในปี
ถัดไป รวมถึงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาและการปรับปรุงหลักสูตร
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคน
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 อาจารย์ป ระเมินตนเอง และเพื่ อนร่วมงานประเมินทั ก ษะการจัด การ
เรียนการสอน
1.2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ผู้จัดการรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
สรุป ผลการใช้แผนกลยุ ท ธ์ ก ารสอนรายวิชา เมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึก ษาและร่วมกั น วางแผน
ปรับปรุงพัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป นาไปปรับรายละเอียดของ มคอ.3 ใน
ภาคการศึกษาต่อไป
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
เมื่ อ จั ด การเรี ย นการสอบครบรอบ 5 ปี ประธานหลั ก สู ต รแต่ งตั้ ง คณะกรรมการ
ประเมิ น หลั ก สู ต รที่ ป ระกอบด้ ว ยผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ
คณะกรรมการพั ฒ นาหลั กสู ตร ด าเนินการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ โดยนาข้อมูลมาจาก
มคอ.7 จากการประเมินเอกสารการประเมินตนเองประกั นคุณ ภาพหลัก สูตร กระบวนการ
บริหารหลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร ประกอบกับข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหลั ก สู ต ร (Stakeholder) ได้ แ ก่ นิ สิ ต ศิ ษ ย์ เก่ า อาจารย์ ผู้ ส อน บุ ค ลากรสนั บ สนุ น ผู้ ใ ช้
บัณฑิต และผู้บริหาร โดยจะสรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นประจาทุกปี โดยประธาน
หลั ก สู ต รจะน าเข้าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ของสาขาวิช า และของคณะเพื่ อ รับ ทราบและหาแนว
ทางการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์กาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ในการ
ประเมิ นผลการด าเนิ นงานตามรายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร โดยยึด ตามมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บ
ปริญญาตรีและตัวบ่งชี้ที่กาหนดของหลักสูตรของ สกอ. โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษาจากทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 น าเสนอผลการประเมิ นหลั ก สู ต รต่ ออาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร อาจารย์ ป ระจ า
อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่ในแหล่งฝึกงาน นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อ
รับทราบผลการประเมินหลักสู ตร รวมทั้งตรวจสอบผลการดาเนินหลักสูตร ระดมข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ดาเนินการสรุปผลการประเมินหลักสูตร โดย
ประธานหลักสูตรจะนาเข้าเสนอต่อที่ประชุมของสาขาวิชา และของคณะเพื่อรับทราบและหา
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
4.3 ประธานหลักสูตร แจ้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อดาเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนสอนตามผล
การประเมินหลักสูตรของคณะกรรมการประเมิน สาหรับ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใน
ครั้งถัดไป

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
พ.ศ. 2558

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (ถ้ามี)
รวม (หน่วยกิต)

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2555
30
21
9
91
35
15
20
56
41
15
6
-

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30
30
91
22
11
11
69
57
12
6
-

127

127
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
001103
ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental of English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
Developmental English

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

001101
001102
001103
001204
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
003134
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
3(3-0-6)
Civilization and Indigenous
Wisdom
003136
พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
Phayao Studies
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก
1 หน่วยกิต
004150
กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
004151
เกม
1(0-2-1)
Game
004152
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
004153
กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
004154
ว่ายน้า
1(0-2-1)
Swimming
004155
ลีลาศ
1(0-2-1)
Ballroom Dance
004156
ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา

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

เปิด
รายวิชา
ใหม่

3(3-0-6)

ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดกลุ่มพลานามัย

ปิดรายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
004158
ซอฟท์บอล
1(0-2-1)
Softball
004159
เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
004160
เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
Table Tennis
004161
บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
004162
แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
004163
ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
004164
วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
Volleyball
004165
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
1(0-2-1)
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
8 หน่วยกิต
005171 ชีวติ และสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
005172 การจัดการการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
2(1-2-3)
Life Skills

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

004157

ปิดรายวิชา

กลุ่มวิชาบูรณาการ

ปิดรายวิชา

002201

พลเมืองใจอาสา

Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003102 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
003201
004101
004201
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาภาษา

9 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

3(3-2-5)
3(3-2-5)
3(3-2-5)

การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
3(3-2-5)
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(3-2-5)
Art of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(3-2-5)
Socialized Personality
ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
001113

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
ค้นคว้า
Information Science for Study
and Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
Fundamental Laws for Quality of
Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
Introduction to Computer
Information Science
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุค
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the
Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
3(3-0-6)

สาระที่
ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

3(3-0-6)

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

ปิดรายวิชา

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

3(3-0-6)

3(3-0-6)
ปิดรายวิชา
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
ปิดรายวิชา
3(3-0-6)

3(3-0-6)
ปิดรายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

006144

อาหารและวิถีชวี ติ
3(3-0-6)
Food and Life Style
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior

ปิดรายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

91 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

95 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

35 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

22 หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
241111

242103

วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
15 หน่วยกิต
3(2-2-5) 241111

คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิ มิตและความต่อเนื่อง
ของฟังก์ชั่น อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นและการประยุกต์
ปริพันธ์ของฟังก์ชั่นและการประยุกต์ เมทริกซ์และ
ระบบสมการเชิงเส้น
Mathematic induction, limits and continuity of
functions,
derivative of functions and
applications, integral of functions and
applications, matrices and system of linear
equations
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8) 242103
General and Organic Chemistry
ปริม าณสั มพัน ธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี
เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี การเรียกชื่อ การ
เตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ
ได้แก่ อัลเคน อัลคีน อัลไคน์ สารประกอบ อะโร
มาติ ก เอคิ ล เอไลด์ แอลกอฮอล์ ฟี น อล อี เทอร์
สารประกอบคาร์บ อนิล เอมี น กรดคาร์บอกซิลิก
และสารชีวโมเลกุล
Stoichiometry, atomic structure, chemical
bonding, thermodynamic, chemical kinetic,
nomenclature, preparation and reaction of
organic compounds, alkane, alkene, alkyne,
aromatic compounds, alkyl halide, alcohol,
phenol, ether, carbonyl compounds, amine,

11 หน่วยกิต
3(2-2-5)

คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น อนุพันธ์และ
ปริ พั น ธ์ ข องฟั ง ก์ ชั น พี ช คณิ ต และฟั ง ก์ ชั่ น อดิ ศั ย
การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
Limits and continuity of functions, derivatives
and integral of algebraic snd transcendentral
functions, applications of derivetives and integral

เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริม าณสั ม พั น ธ์ โครงสร้า งอะตอม พั น ธะเคมี
เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี การเรียกชื่อ การ
เตรียมและปฏิ กิริยาของสารอินทรีย์ป ระเภทต่าง ๆ
ได้แก่ แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ สารประกอบอะโร
มาติ ก แอลคิ ล เฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟี น อล อีเทอร์
แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอ
มีน และสารชีวโมเลกุล
Stoichiometry, atomic structure, chemical
bonding, thermodynamic, chemical kinetic,
nomenclature, preparation and reaction of organic
compounds, alkane, alkene, alkyne, aromatic
compounds, alkyl halides, alcohols, phenols,
ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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243101

244103

carboxylic acid and biomolecules
ชีววิทยา 1
4(3-3-8) 243101
Biology I
ระเบียบวิธี ท างวิท ยาศาสตร์ คุณ สมบั ติ การ
จัดระบบ และสารเคมีของชีวติ เซลล์และเมแทบอลิ
ซึม พั น ธุ ศ าสตร์ วิวัฒ นาการ ความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Scientific methodology, characteristics,
organization and chemistry of life, cell and
metabolism, genetics, evolution, biodiversity,
structures and functions of plants and animals,
ecology and behavior
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
การเคลื่อนทีแ่ บบเปลี่ยนตาแหน่งใน 1 มิติ และ
2 มิติ แรงและกฎการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โม
เมนตัมและการชน การเคลื่อนทีแ่ บบหมุน สมดุล
เชิงสถิตและสมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล
เทอร์โมไดนามิกซ์ คลืน่ และการสั่นสะเทือน เสียง
ทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก วงจรไฟฟ้า
เบือ้ งต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่
Transitional motion in 1 and 2 dimension,
force and law of motion, work and energy,
momentum and collision, rotation motion, static
equilibrium and properties of matter, fluid
mechanics, thermodynamics, waves and
vibrations, sound, optics, electricity and
magnetism, basic electric circuits, modern
physics

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
146200

สาระที่
ปรับปรุง
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20 หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษเพื่อ
3(3-06)
วัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
ภาษาอั ง กฤษในบริ บ ทที่ เฉพาะเจาะจงโดยใช้
ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขียน โดยเพิ่ม หั วข้ อ
และประเด็ น การพู ดแล ะการเขี ย นที่ มีความ
เกี่ยวข้องกับ ศาสตร์ที่นิสิ ต ก าลั ง ศึ ก ษาให้มี ค วาม

their derivatives, amines, and biomolecules
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
ระเบี ย บวิ ธี ท างวิ ท ยาศาสตร์ คุ ณ สมบั ติ การ
จัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอลิ
ซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องพื ช และสั ต ว์
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Scientific methodology, characteristics,
organization and chemistry of life, cell and
metabolism, genetics, evolution, biodiversity,
structures and functions of plants and animals,
ecology and behavior

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

คงเดิม

ปิดรายวิชา

11 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา
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122140

242120

247111

สอดคล้องกับคาศัพท์
English in more specific contexts through
listening, speaking, reading, and writing skill with
additions of various speaking and writing topics
ธุรกิจเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business
ความหมายและความสาคัญของธุรกิจ รูปแบบ
ขององค์ก ารธุ รกิจ กิจกรรมทางธุ รกิ จด้า นต่า งๆ
เพื่ อ เป็ น การปู พื้ น ฐานและให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับแนวความคิดของการบริหารธุรกิจ
Meaning and importance of business, forma
of business organization and all business
activities to serve as a foundation for ways to
administer business, and create an
understanding of various facets in business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8) 242120
Quantitative analysis
การวิเคราะห์โดยน้าหนัก การวิเคราะห์โดย
ปริ ม าตร วิ ธี ก ารแยกสาร การสกั ด ด้ ว ยตั ว ท า
ละลาย วิธีท างโครมาโตรกราฟฟี บทน าเกี่ยวกับ
เครื่ อ งมื อ ทางเคมี วิ เคราะห์ อั ล ตร้ า ไวโอเลตวิ สิ
เบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี โพเทนธิโอเมตรี อะตอมมิ
กแอบซอร์ ป ชั่ น สเปกโตรโฟโตมิ เตอร์ แก๊ ส โคร
มาโทกราฟี และไฮท์เพอร์ฟอร์แมนซ์ ลิควิดโครมา
โตกราฟฟี
Gravimetric analysis, volumetric analysis,
separation technique, solvent extraction,
chromatographic methods, introduction to
instrumentation in analytical chemistry, UV-visible
spectrophotometry, potentiometry, atomic absorption
spectrophotometry, gas chromatography and high
performance liquid chromatography
ชีวสถิติ
3(2-2-5) 247111
Biostatistics
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ข องสถิติ ด้ า น
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
สถิ ติ พ รรณนา ความน่ า จะเป็ น ตั ว แปรสุ่ ม และ
ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัว
สถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมุ ติฐาน
การวิ เ คราะห์ ค วาม แป รป รวนเบื้ อ งต้ น การ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
Quantitative analysis
การวิ เคราะห์ โดยน้ าหนั ก การวิ เคราะห์ โดย
ปริมาตร วิธีการแยกสาร การสกัดด้วยตัวทาละลาย
วิธีทางโครมาโทกราฟี บทนาเกี่ยวกับเครื่องมือทาง
เคมีวิเคราะห์ อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรโฟโต
เมตรี อะตอมมิก แอบซอร์ปชัน สเปกโทรโฟโตเมตรี
แก๊สโครมาโทกราฟี และไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโคร
มาโทกราฟี
Gravimetric analysis, volumetric analysis,
separation technique, solvent extraction,
chromatographic method, introduction to
instrumentation in analytical chemistry, UV visible spectrophotometry, atomic absorption
spectrophotometry, gas chromatography and high
performance liquid chromatography
ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
แนวคิ ด ขอบเขตและประโยชน์ ข องสถิ ติ ด้ า น
วิท ยาศาสตร์ชีวภาพ การน าไปใช้ในชีวิ ต ประจาวัน
สถิ ติ พ รรณนา การประมาณค่ า และการทดสอบ
สมมุ ติ ฐาน การวิเคราะห์ค วามแปรปรวนเบื้ องต้ น
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การ
ทดสอบด้ ว ยไคก าลั ง สอง และการใช้ โ ปรแกรม

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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361303

365215

วิเคราะห์ก ารถดถอยและสหสัม พัน ธ์เชิงเส้น การ
ทดสอบด้ วย
ไคก าลั ง สอง การแปลผลและ
การนาเสนอผลสถิติ
Concepts extent and benefits of statistics for
health science, the application of statistics in
daily life, descriptive statistics, probability,
random variable and probability distribution,
sampling distribution, estimation and hypothesis
test, elementary analysis of variance, regression
and correlation analysis, chi-square test, the
data interpretation and presentation to research
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-3-6) 361301
Research Methodology
หลั ก การท าวิจัยด้ า นวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เคราะห์ ข้อ มู ล เชิ ง
ส ถิ ติ ก ารเขี ย น โค รง ร่ า งแ ล ะราย งาน วิ จั ย
จรรยาบรรณการวิจัย การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์
โดยใช้ภาษาอังกฤษ ฝึกการคิดแบบวิทยาศาสตร์
เชิง วิเคราะห์ การประยุก ต์ใช้ค วามรู้เชิงวิจัย การ
นาเสนอผลงานแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ การ
เขี ย นรายงาน การอ่ า นและการวิ เ คราะห์ การ
วิจารณ์บทความวิจัยจากวารสารต่างประเทศ
Principle of medical science research
methodology, data collection, biostatistical
analysis, proposal and research report writing,
research ethics, scientific communication in
English, practice of scientific critical thinking,
application of research, oral and poster
presentation, report writing, reading, analyzing,
criticizing of international journals
ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8) 365215
General Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทาง
เคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของ สาร
ชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และ
กรดนิวคลีอิ ก จลนศาสตร์ข องเอนไซม์ ฮอร์โมน
สารอาหาร การแสดงออกของยีนและการควบคุม
หลักการและเทคนิคทางอณู ชีววิท ยา ชีวพลังงาน
ศาสตร์ หลั ก การและปฏิ บั ติ ก ารของการเตรี ย ม
บั ฟ เฟอร์ การวั ด การดู ด กลื น แสง การทดสอบ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

สาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
Concepts extent and benefits of statistics for
health science, the application of statistics in daily
life, descriptive statistics, estimation and
hypothesis test, elementary analysis of variance,
regression and correlation analysis, chi-square
test, the use of statistical package program to
analyze and interpret the data

ระเบียบวิธีวิจัย
3(1-6-5)
Research Methodology
หลักการทาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จรรยาบรรณ
การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การวางแผนการ ปรับชั่วโมง
ทดลอง การเขียนโครงร่าง การฝึกปฏิบัติ การเขียน
การ
รายงานการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย
บรรยาย
Principle of scientific research, research ethics, ปฏิบัติ และ
literature review, experimental design, proposal การศึกษา
writing, laboratory practice, report writing, ค้นคว้าด้วย
research publication
ตนเอง
รหัสวิชา
คาอธิบาย
รายวิชา
และย้ายไป
วิชาเอก
บังคับ

ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
General Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทางเคมี
ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต
โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณ สมบั ติแ ละการ
ท างานของเอนไซม์ การควบคุ ม ทางชี ว เคมี ข อง
ฮอร์โมน ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุม
การแสดงออกของยีน เทคนิค ทางอณู ชีววิท ยา ชีว
พลั ง งานศาสตร์ และการทดสอบคุ ณ สมบั ติ ท าง
ชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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สารชีวโมเลกุลและจลนศาสตร์ของเอนไซม์
Definition and principle of biochemistry,
chemical properties, types, structures and
metabolism of biomolecules including
carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid,
enzyme kinetic, hormone, nutrition, gene
expression and regulation, principle and
techniques of molecular biology, bioenergetics,
principle and laboratory of buffer preparation,
optical density determination, biomolecules
characterization and enzyme kinetics
กลุ่มวิชาเอก

56 หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ
361201

361202

สาระที่
ปรับปรุง
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Definition and principle of biochemistry,
chemical properties, types, structures and
metabolisms of carbohydrates, proteins, lipids and
nucleotides, properties and activities of enzyme,
hormonal regulation, central dogma and
regulation, techniques of molecular biology,
bioenergetics and biochemical properties testing
for biomolecules

กลุ่มวิชาเอก

69 หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ
41 หน่วยกิต
4(3-3-8) 361101

จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องเซลล์ จุ ลิ น ทรี ย์
สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิ
ซึม วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และ
พั น ธุ ศ าสตร์ ความส าคั ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ ในด้ า น
อาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และ
สาธารณสุข
Structures and functions of microbial cell,
nutrition, growth and reproduction, metabolism,
microbial control, classification and genetics,
significance of microorganisms in food, industry,
environment, medicine, and public health
ราวิ ท ยา
3(2-3-6) 361206
Mycology
รู ป ร่ า ง ส รี ร วิ ท ยา ก ารเจริ ญ วงจรชี วิ ต
อนุกรมวิธานและวิวัฒนาการของรา ความสัมพันธ์
ของรากั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น ๆ และความส าคั ญ ทาง
เศรษฐกิจ
Morphology, physiology, growth, life cycle,
taxonomy and evolution of fungi, their
relationships with other organisms and economic
significance

57 หน่วยกิต
4(3-3-8)

จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
โค รงส ร้ า งแ ล ะห น้ าที่ ขอ งเซ ล ล์ จุ ลิ นท รี ย์
สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม
วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุ
ศาสตร์ ความส าคั ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ ในด้ า นอาหาร
อุ ต ส าห ก รรม สิ่ งแ วด ล้ อ ม ก ารแ พ ท ย์ แ ล ะ
สาธารณสุข
Structures and functions of microbial cell,
nutrition, growth and reproduction, metabolism,
microbial control, classification and genetics,
significance of microorganisms in food, industry,
environment, medicine, and public health
ราวิ ท ยา
3(2-3-6)
Mycology
รูปร่าง สรีรวิทยา การเจริญ การสืบพันธุ์ วงจร
ชี วิ ต อ นุ ก รม วิ ธ า น แ ล ะวิ วั ฒ น าก าร ข อ ง ร า
ความสัมพันธ์ของรากับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ประโยชนและ
โทษของรา ความส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ และการ
ประยุกต์ใช้
Morphology, physiology, growth, reproduction,
life cycle, taxonomy and evolution of fungi, their
relationships with other organisms, Beneficial and
harmful effects of fungi, economic significance and
its applications

ปรับรหัส
รายวิชา

ปรับรหัส
รายและ
คาอธิบาย
รายวิชา

94

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
361221
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361302

ระบบการจั ด จ าแนกแบคที เรี ย
3(2-3-6)
Systematic Bacteriology
ระบบการจ าแนกหมวดหมู่ ข องแบคที เ รี ย
วิธีการจาแนกชนิดของแบคทีเรีย ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กั บ การอนุ ก รมวิ ธ านและหลั ก การอนุ ก รมวิธ าน
แบบโพลีฟาสิก
Bacterial classification systems, methods of
bacterial identification, problem related with
taxonomy, and principle of polyphasic taxonomy
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
3(2-3-6) 361281
และการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
Scientific Instrumentation and Laboratory
Management
หลักการ หลักปฏิบัติและการเตรียมตัวอย่ าง
สาหรับ เครื่องมือพื้น ฐานทางวิท ยาศาสตร์ ระบบ
มาตรฐานเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ การบริหาร
จั ด การห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ ความ
ป ล อ ด ภั ย ร ะ บ บ ก า ร ก า จั ด ข อ ง เสี ย ใ น
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร การตรวจรั บ รองคุ ณ ภาพ การ
ควบคุมคุณภาพ คุณภาพการบริหารจัดการ การ
ทดสอบความช านาญทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร การ
พัฒ นาและประเมิ น วิธี วิเคราะห์ และการจัด การ
ทรัพยากรมนุษย์
Principles, practices and sample
preparations for basic scientific instruments,
standard system of instrumental quality, scientific
laboratory administration, laboratory safety,
disposal system of laboratory waste,
accreditation inspections, quality control and
quality management, proficiency testing,
procedure development and evaluation, and
human resource management
ไวรั ส วิ ท ยา
3(2-3-6) 361205
Virology
โครงสร้าง การจัดหมวดหมู่ การเพิ่มจานวน การ
ก่อให้เกิดโรค การเพาะเลี้ยง และการวินิจฉัยไวรัสใน
คน สั ตว์ พื ช และแบคที เรีย ความสั มพั นธ์ ระหว่าง
ไวรัสกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และการนาไปประยุกต์
Structures,
classification,
replication,
pathogenesis, cultivation and diagnosis of virus in
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สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

เทคนิคและ
3(2-3-6)
การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา
Techniques and Instrumentation in Microbiology
หลั ก การ เทคนิ ค และหลั ก ปฏิ บั ติ ใ นการใช้
เครื่องมือทางจุล ชีววิท ยา การเตรียมอุ ป กรณ์ แ ละ
ตั ว อย่ า งส าหรั บ ปฏิ บั ติ ก ารทางจุ ล ชี ว วิ ท ยา การ
เตรียมอาหารเลี้ยงเชือ้ เทคนิคปลอดเชื้อ การคัดแยก ปรับชื่อ
เชื้อบริสุ ท ธิ์ การเพาะเลี้ยง และการเก็บ รัก ษาสาย รายวิชา,
พันธุ์จุลินทรีย์
ชั่วโมงการ
Principles, techniques and practices in บรรยาย,
microbiological instrument usage, instrument and ปฏิบัติและ
sample preparation for microbiological laboratory, การศึกษา
preparation of culture media, aseptic techniques, ค้นคว้าด้วย
pure culture isolation, cultivation and microbial
ตัวเอง
strain preservation
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ไวรั ส วิ ท ยา
3(2-3-6)
Virology
โครงสร้าง การจัด หมวดหมู่ การเพิ่ ม จานวน
การก่อให้เกิดโรค การเพาะเลี้ยง และการวินิจฉัย
ไวรัสในคน สัตว์ พืช และแบคทีเรีย ความสัมพันธ์
ระหว่างไวรัสกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และการประยุกต์ใช้
Structures,
classification,
replication,
pathogenesis, cultivation and diagnosis of virus in

ปรับรหัส
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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361311

361331

human, animals, plants and bacteria,
relationships between viruses and other
organisms, and its applications
ปรสิตวิทยา
3(2-3-6) 361202
Parasitology
รูปร่าง วงจรชีวิต การก่อโรคและอาการ การ
ตรวจวินจิ ฉัย การรักษา ระบาดวิทยา
การ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อปรสิต
Morphology, life cycle, pathogenesis and
symptoms, diagnosis, treatment, epidemiology,
prevention and control of parasitic infection

พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
3(2-3-6) 361311
Microbial Genetics
โครงสร้ า งและลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรมของ
จุลินทรีย์ การควบคุมการแสดงออกของยีน การ
ถ่า ยทอดของยีน การกลายพั น ธุ์ พั น ธุ วิศ วกรรม
และการประยุกต์ใช้
Structure and characteristics of microbial
genetics, regulation of gene expression, gene
transfer, mutation, genetic engineering, and its
applications

สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ 3(2-3-6) 361331
Microbial Physiology and Ecology
องค์ประกอบทางเคมีและหน้าที่ของโครงสร้าง
ของเซลล์จุลินทรีย์ ชีวสังเคราะห์ และ การรวมตัว
เป็ น โครงสร้ า งของเซลล์ การเกิ ด ลั ก ษณะทาง
สั ณ ฐานและการเปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ า งของเซลล์
การเจริ ญ และปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเจริ ญ ชี ว
พลังงาน เมแทบอลิซึมและการควบคุม นิเวศวิทยา
ของจุลินทรีย์ และการสื่อสารระหว่างเซลล์
Chemical compositions and functions of
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human, animals, plants, and bacteria, relationships
between virus and other organisms, and its
applications
ปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Parasitology
ชีววิท ยาของปรสิต ทางการแพทย์ ปฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างโฮสต์และปรสิต การจาแนก รูปร่าง ลักษณะ
วงจรชีวิต นิเวศวิทยา ระบาดวิทยา กลไกการติดเชื้อ
ปรสิตและการก่อพยาธิสภาพ ผลกระทบของโรคติด
เชื้อปรสิตจากสั ตว์สู่คน ลั ก ษณะอาการทางคลินิก
การวินจิ ฉัย การรักษา การป้องกันและควบคุม
Biology of medical parasites, interaction
between host and parasites, identification,
morphology, characterization, life cycle, ecology,
epidemiology, mechanism of parasitic infection and
pathogenesis, effects of parasitic zoonosis, clinical
symptoms, diagnosis, treatment, prevention and
control
พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
3(2-3-6)
Microbial Genetics
โครงสร้ า งและลั ก ษณ ะทางพั น ธุ ก รรมของ
จุลินทรีย์ การจาลองดีเอ็นเอ การถอดรหัส และการ
แปลรหั ส การควบคุ ม การแสดงออกของยีน การ
ถ่ายทอดยีน การกลายพันธุ์ พันธุวิศวกรรม และการ
ประยุกต์ใช้
Structures and characteristics of microbial
genetics, DNA replication, transcription and
translation, regulation of gene expression, gene
transfer, mutation, genetic engineering, and its
applications
สรีรวิทยาจุลินทรีย์
3(2-3-6)
Microbial Physiology
องค์ป ระกอบทางเคมี และหน้าที่ของโครงสร้าง
ของเซลล์จุลิน ทรีย์ การเกิด และการเปลี่ ยนแปลง
รูปร่างของเซลล์ การเจริญ และการสืบพันธุ์ ปัจจัยที่
มี ผ ลต่ อ การเจริ ญ เมแทบอลิ ซึ ม เอนไซม์ จ าก
จุลินทรีย์ และการควบคุมจุลินทรีย์
Chemical compositions and functions of
microbial cell structures, cell morphogenesis and
differentiation, growth and reproduction, factors

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับชื่อ
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับชื่อ
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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361401

361491

microbial cell structures, biosynthesis and
assembly to cell structures, cell morphogenesis
and differentiation, growth and factors affecting
on growth, bioenergetics, metabolism and
regulation, microbial ecology and cell-cell
communication
วิทยาภูมิคุ้มกัน
3(2-3-6) 361351
Immunology
เซ ล ล์ แ ล ะเนื้ อ เยื่ อ ข อ งระบ บ ภู มิ คุ้ ม กั น
แอนติเจน แอนติบอดี ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน
แอนติบอดี การตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบปกติ
และไม่ปกติ การวินจิ ฉัยและการประยุกต์ใช้
Cells and tissues of immune system,
antigen, antibody, antigen-antibody reaction,
normal and abnormal immune responses,
diagnosis and applications

ชีวสารสนเทศเบือ้ งต้น
2(1-3-4) 361401
Introduction to Bioinformatics
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทางชี ว วิ ท ยาจากเครื อ ข่ า ย
อิ น เทอร์ เ น็ ต การจั ด เก็ บ การกลั่ น กรอง การ
จัดระบบ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การแปล
ผลข้อมูล และการประยุกต์ใช้
Access of biological information from internet,
storing, extracting, organizing, comparing,
analyzing, interpreting biological data, and its
applications
ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา
3(0-6-12)
Special Problem in Microbiology
ฝึกปฏิบัติทาปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา การ
ตั้งสมมุติฐาน การวิเคราะห์ การแปลผลข้อมูล การ
อภิ ป รายและสรุป ผล การเขีย นรายงานและการ
นาเสนอผลงานวิจัย และฝึกการทางานเป็นกลุ่ม
Practice in special problem in microbiology,
hypothesis, data analysis, data interpretation,
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สาระที่
ปรับปรุง

affecting on growth, metabolism, microbial
enzymes and microbial control

วิทยาภูมิคุ้มกัน
3(2-3-6)
Immunology
เซลล์และเนื้อเยื่อของระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกัน
แบ บ ไม่ จ าเพ าะแ ล ะแ บ บ จ าเพ าะ แ อ นติ เจ น
แอนติบอดี คอมพลีเมนต์ ไซโตไคน์ ระบบภูมิคุ้มกัน
ในภาวะปกติและผิดปกติ ภาวะภูมิไวเกิน ภูมิคุ้มกัน
ท าลายตั ว เอง ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อการติ ด เชื้ อ ภู มิ คุ้ ม กั น
บกพร่ อ ง การตรวจวิ นิ จ ฉั ย การรั ก ษา และการ
ประยุกต์ใช้
Cells and tissues of immune systems, nonspecific and specific immunity, antigen, antibody,
complement, cytokine, normal and disorder
immune
responses,
hypersensitivity,
autoimmunity,
immunity
to
infection,
immunodeficiency, diagnosis, treatments and
applications
ชีวสารสนเทศเบือ้ งต้น
2(1-3-4)
Introduction to Bioinformatics
การสื บ ค้ น ข้อ มู ล ทางจุ ล ชีว วิท ยาและชีววิ ท ยา
โมเลกุ ล ของจุ ลิ น ทรี ย์ บ นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต
ประเภทของฐานข้อมูล การจัดเก็บ การเปรียบเทียบ
การวิเคราะห์ การแปลผลข้อมูล และการประยุกต์ใช้
Searching the data of microbiology and
molecular biology of microorganisms through the
internet, types of database, storage, comparison,
analysis, interpretation of data, and its application

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา
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361492

361493

361494

361495

discussion and conclusion, research report
writing and presentation, and practice in group
working
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบ ค้ น การรวบรวมข้อมู ล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิป รายและ
การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านจุลชีววิทยา
Searching, data collection, analysis, report
writing, presentation, discussion and answer the
questions in the microbiological issue
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึ ก ปฏิ บั ติ เรียนรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Practical training, learning, increasing the
experience and skill associated with
microbiological work in the workplaces of the
government or private organizations
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิ บั ติ ง าน เรียนรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาในฐานะ
พนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการ องค์ ก ร
ภาครัฐหรือเอกชน
Practical training, learning, increasing the
experience and skill associate with
microbiological work as trainee in the workplaces
of the government or private organizations
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการ
อภิปรายในหัวข้อทางด้านจุลชีววิทยา
Searching, data collection, research, report
writing, presentation and discussion in the
microbiological topics
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361491

361492

361493

361494

361151

สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสื บ ค้ น การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปรายและการ
ตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านจุลชีววิทยา
Searching, data collection, analysis, report
writing, presentation, discussion and answer the
questions in the microbiological issue
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จุ ล ชี ว วิ ท ยาในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Practical training, learning, increasing the
experience and skill associated with
microbiological work in the workplaces of the
government or private organizations
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จุ ล ชี ว วิ ท ยาในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
Practical training, learning, increasing the
experience and skill associate with microbiological
work as trainee in the workplaces of the
government or private organizations
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้อ มู ล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการ
อภิปรายในหัวข้อทางด้านจุลชีววิทยา
Searching, data collection, research, report
writing, presentation and discussion in the
microbiological topics
จุลชีววิทยาทางการแพทย์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introductory Medical Microbiology

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา

เปิด
รายวิชา
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361201

361204

361301

จุลิน ทรีย์ก่ อโรคในคน ลั ก ษณะโครงสร้า งและ
รู ป ร่ า ง การติ ด เชื้ อ โรคติ ด เชื้ อ ที่ ส าคั ญ อาการ
ระบาดวิทยา แหล่งของเชื้อในธรรมชาติ การติดต่อ
การป้องกันและควบคุม ความปลอดภัยทางชีวภาพ
Human pathogens, morphology, infection,
important infectious diseases, symptoms,
epidemiology, natural habitat, transmission,
prevention and control, biosafety
แบคทีเรียวิทยา
3(2-3-6)
Bacteriology
สั ณ ฐานวิ ท ยา สรี ร วิ ท ยา ระบบการจ าแนก
หมวดหมู่ ข องแบคที เ รี ย วิ ธี ก ารจ าแนกชนิ ด ของ
แบคทีเรีย อนุ ก รมวิธ านแบบนิ วเมอริคัล หลั ก การ
อนุ ก รม วิ ธ านแบ บ โพ ลีฟ าสิก การเพ าะเลี้ ย ง
ประโยชน์และโทษ และการประยุกต์ใช้
Morphology, physiology, bacterial classification
systems, methods of bacterial identification,
numerical taxonomy, principle of polyphasic
taxonomy, cultivation, advantages and
disadvantages and its applications
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
3(2-3-6)
สาหรับจุลชีววิทยา
Science Communication for microbiology
ค าศั พ ท์ เ ฉพาะทางจุ ล ชี ว วิ ท ยา ทั ก ษะการฟั ง
การพู ด การอ่ า น และการเขีย นภาษาอั ง กฤษทาง
วิชาการด้านจุลชีววิทยา หลักการในการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ เทคนิคการนาเสนอในที่สาธารณะ และ
การออกแบบสื่อการเรียนรู้สาหรับจุลชีววิทยา
Microbial terminology, listening, speaking,
reading and writing skills in academic English of
microbiology, principles of science communication,
public presentation techniques, and instructional
media design for microbiology
ระเบียบวิธีวิจัย
3(1-6-5)
Research Methodology
หลักการทาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จรรยาบรรณ
การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การวางแผนการ
ทดลอง การเขียนโครงร่าง การฝึกปฏิบัติ การเขียน
รายงานการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย
Principle of scientific research, research ethics,

สาระที่
ปรับปรุง
ใหม่

เปิด
รายวิชา
ใหม่

เปิด
รายวิชา
ใหม่

ปรับกลุ่ม
วิชาเป็น
วิชาเอก
บังคับ
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361341

361371

361352

literature review, experimental design, proposal
writing, laboratory practice, report writing,
research publication
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Microbiology
พื้น ฐานทางนิเวศวิท ยา ความหลากหลายและ
ความสั ม พั น ธ์ข องจุลิน ทรีย์ในระบบนิเวศ บทบาท
และความสาคัญของจุลินทรีย์ในดิน น้า อากาศและ
สภาพแวดล้อมที่รุนแรง การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
การย่ อยสลายสารประกอบที่ ย่ อยสลายยาก การ
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
Fundamental of ecology, diversity and
interaction of microorganisms in ecosystems, role
and importance of microorganisms in soil, water,
air and extreme environments, environmental
sanitation, biodegradation of xenobiotic
compounds, and bioremediation
จุลชีววิทยาอาหาร
3(2-3-6)
Food Microbiology
คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพและเคมี ข องอาหาร
จุลินทรีย์ในอาหาร การปนเปื้ อน การถนอมอาหาร
การเน่า เสียและการควบคุม จุลิน ทรีย์ จุลินทรีย์ก่อ
โรคในอาหาร มาตรฐานทางจุลชีววิทยาในการผลิต
อาห าร ก ารป ระกั น คุ ณ ภ าพ อาห ารในระบ บ
มาตรฐาน
Physical and chemical characteristics of food,
food microorganisms, contamination, food
preservation, spoilage and control of
microorganisms, pathogenic microorganisms in
food, microbiological standard in food production,
standard food quality assurance
แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์
3(2-3-6)
Medical Bacteriology
แบคทีเรียประจาถิ่นในคน ความสัมพันธ์ระหว่าง
โฮสต์ แ ละแบคที เ รี ย ก่ อ โรค สั ณ ฐานวิ ท ยาของ
แบคทีเรียก่อโรคในคนและสั ต ว์ ระบาดวิท ยา โรค
และการก่อ โรค การตรวจวินิจ ฉัย การรัก ษา การ
ป้องกันและการควบคุม
Bacterial flora in human, relationship between
host and bacterial pathogens, pathogenic bacteria

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชา
คาอธิบาย
รายวิชา
และปรับ
กลุ่มวิชา
เป็น
วิชาเอก
บังคับ

ปรับกลุ่ม
วิชาเป็น
วิชาเอก
บังคับ

ปรับรหัส
รายวิชา
และย้ายไป
วิชาเอก
บังคับ
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วิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
3(2-3-6)

361304

ชีววิทยาของเห็ด
Biology of Mushroom
โครงสร้ า ง การเจริ ญ การสื บ พั น ธุ์ การจั ด
หมวดหมู่ การจาแนกชนิด สรีรวิทยา พันธุศาสตร์
ก ารเพ าะเห็ ด ป ระโย ช น์ แ ล ะ โท ษ ข อ งเห็ ด
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ และการประยุกต์
Structure, growth, reproduction, classification,
identification, physiology, genetics, cultivation,
benefit and disadvantage, economic importance
and its applications

361305

ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์
3(2-3-6)
Yeast and Yeast Technology
โครงสร้างและหน้า ที่ วงจรชีวิต การสืบ พั น ธุ์
เมแทบอลิซึม นิเวศวิทยา อนุก รมวิธาน และการ
เก็บรักษาสายพันธุ์ของยีสต์ การปรับปรุงสายพันธุ์
กระบวนการหมักและผลิตภัณฑ์
Structures and functions, life cycle,
reproduction, metabolism, ecology, taxonomy

สาระที่
ปรับปรุง

in human and animals, epidemiology, diseases
and pathogenesis, diagnosis, treatment,
prevention and control
361481 การจัดการและ
2(2-0-4)
การประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ
Management and Laboratory Assessment
หลักการและการจัดการห้องปฏิบัติการทางจุล
ชีววิทยา มาตรฐานระบบการจัดการห้องปฏิบัติการ
และเกณฑ์การตรวจประเมิน ระบบการจัดการความ
ปลอดภั ย มาตรฐานความปลอดภั ย ด้ า นอาหาร
เปิด
ระบบและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ รายวิชา
และระบบประกันคุณภาพ
ใหม่
Principles and microbiological laboratory
management, laboratory management system
standard and audit criteria, security management
system, food safety standards, system and
guidance for biosafety, and quality assessment
system
วิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต
361304 ชีววิทยา
3(2-3-6)
และเทคโนโลยีของเห็ด
Biology and Technology of Mushroom
โครงสร้ า ง การเจริ ญ ก ารสื บ พั น ธุ์ การจั ด
ปรับชื่อ
หมวดหมู่ การจาแนกชนิด สรีรวิท ยา พัน ธุศาสตร์
รายวิชา
การเพาะเห็ด การปรับปรุงสายพันธุ์ ประโยชน์และ
และ
โทษของเห็ ด ความส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ และการ
คาอธิบาย
ประยุกต์ใช้
รายวิชา
Structures, growth, reproduction, classification,
identification, physiology, genetics, cultivation, strain
improvement, advantages and disadvantages,
economic importance and its applications
361302 ยีสต์และเทคโนโลยียีสต์
3(2-3-6)
Yeast and Yeast Technology
โครงสร้างและหน้าที่ วงจรชีวิต การสืบพันธุ์ เม
ปรับรหัส
แทบอลิซึม นิเวศวิทยา อนุ กรมวิธาน และการเก็บ
รายวิชา
รั ก ษาสายพั น ธุ์ ข องยี ส ต์ การปรั บ ปรุ ง สายพั น ธุ์
และชื่อวิชา
กระบวนการหมักและผลิตภัณฑ์
Structures and functions, life cycle,
reproduction, metabolism, ecology, taxonomy and
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361306

and preservation of yeast, strain improvement,
fermentation process and products
สาหร่ายวิทยา
3(2-3-6) 361303
Phycology
สั ณ ฐาน วิ ท ยา วงจรชี วิ ต อนุ ก รม วิ ธ าน
นิเวศวิท ยาของสาหร่า ยน้ าจืด และสาหร่า ยทะเล
และความสาคัญทางด้านเศรษฐกิจ
Morphology, life cycle, taxonomy, ecology
of freshwater and marine algae, and their
economic importance

361341

จุลชีววิทยาการเกษตร
3(2-3-6) 361342
Agricultural Microbiology
การประยุก ต์ใช้ท รัพ ยากรจุลิ น ทรีย์ที่ มี อยู่ ใน
ธรรมชาติ ทางด้านการเกษตร การควบคุมโรคพืช
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การปศุสัตว์ และ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
Applications of natural microbial resources in
agriculture, plant pathogen control, enhancement
of productivity, livestock and aquaculture

361352

แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์
3(2-3-6) 361352
Medical Bacteriology
โครงสร้างและสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียก่อ
โรคในคนและสัตว์ การก่อโรค อาการของโรค การ
วินจิ ฉัย การรักษา การป้องกันและการควบคุม
แบคทีเรียประจาถิ่นในคนและสัตว์ ความสัมพันธ์
ระหว่างโฮสต์และแบคทีเรียก่อโรค
Structure and morphology of pathogenic
bacteria in human and animals, pathogenesis,
symptom, diagnosis, treatment, prevention and
control, bacterial flora in human and animals,
relationship between host and bacterial
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สาระที่
ปรับปรุง

preservation of yeast, strain improvement,
fermentation process and products
สาหร่ายวิทยา
3(2-3-6)
Phycology
สั ณ ฐานวิ ท ยา สรี ร วิ ท ยา วงจรชี วิ ต การจั ด
หมวดหมู่ การจาแนกชนิด นิเวศวิทยาของสาหร่าย
น้าจืดและสาหร่ายทะเล ความสาคัญของสาหร่ายใน
ปรับรหัส
สิ่งแวดล้อม ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ การเพาะเลี้ยง สาร
รายวิชา
ออกฤทธิ์ จากสาหร่าย ความส าคัญ ทางเศรษฐกิ จ
และ
และการประยุกต์ใช้
คาอธิบาย
Morphology, physiology, life cycle,
รายวิชา
classification, identification, ecology of freshwater
and marine algae, importance of algae in
environment, biological indicator, cultivation, active
compounds from algae, economic importance and
its applications
จุลชีววิทยาการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Microbiology
จุลินทรีย์ในดิน จุลินทรีย์ก่อโรคทางการเกษตร
และปศุสัตว์ การควบคุมโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพ การ
ปรับรหัส
บ าบั ด ของเสียจากการเกษตร เทคโนโลยีจุลิน ทรีย์
รายวิชา
ทางการเกษตร การประยุกต์ใช้ทรัพยากรจุลินทรีย์ที่
และ
มีอยู่ในธรรมชาติทางด้านการเกษตร
คาอธิบาย
Soil microorganisms, pathogenic microorganisms
รายวิชา
in agriculture and livestock, biological control of plant
diseases, agricultural waste treatment, microbial
technology in agriculture, applications of natural
microbial resources in agriculture
แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์
3(2-3-6)
Medical Bacteriology
แบคทีเรียประจาถิ่นในคน ความสัมพันธ์ระหว่าง
โฮสต์ แ ละแบคที เ รี ย ก่ อ โรค สั ณ ฐานวิ ท ยาของ
ปรับ
แบคทีเรียก่อโรคในคนและสั ต ว์ ระบาดวิท ยา โรค คาอธิบาย
และการก่อ โรค การตรวจวินิจ ฉัย การรัก ษา การ รายวิชา
ป้องกันและการควบคุม
และย้ายไป
Bacterial flora in human, relationship between วิชาเอก
host and bacterial pathogens, pathogenic bacteria
บังคับ
in human and animals, epidemiology, diseases
and pathogenesis, diagnosis, treatment,
prevention and control
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361371

361441

361451

pathogen
จุลชีววิทยาอาหาร
3(2-3-6) 361371
Food Microbiology
คุณ สมบั ติ ท างกายภาพและเคมี ข องอาหาร
จุลินทรีย์ในอาหาร การปนเปื้อน การถนอมอาหาร
การเน่าเสียและการควบคุมจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ก่อ
โรคในอาหาร มาตรฐานทางจุลชีววิทยาในการผลิต
อาหาร การประกั น คุ ณ ภาพอาหารในระบบ
มาตรฐานสากล
Physical and chemical characteristics of
food, food microorganisms, contamination, food
preservation, spoilage and control of
microorganisms, pathogenic microorganisms in
food, microbiological standard in food production,
standard food quality assurance
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6) 361341
Environmental Microbiology
จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นสภาพแวดล้ อ ม บทบาทของ
จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นการรั ก ษาสภาพสมดุ ล และการ
เปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ ม การบ าบั ด
สภาพแวดล้อมที่เป็นพิษโดยวิธีทางจุลชีววิทยาและ
เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล
Microorganisms in environments, role of
microorganisms in environmental balance and
change, remediation of polluted environment by
microbiological methods and biological molecular
techniques

จุลชีววิทยาสุขาภิบาล
3(2-3-6) 361352
Sanitation Microbiology
การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุม
จุลินทรีย์ในน้า อากาศ อาหาร สถานประกอบการ
ที่พักอาศัย แนวทางแก้ไขและป้องกัน
Sanitation, environmental health, control of
microorganisms in water, air, food, places of
work, housing, treatment and prevention
strategies
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จุลชีววิทยาอาหาร
3(2-3-6)
Food Microbiology
คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพและเคมี ข องอาหาร
จุลินทรีย์ในอาหาร การปนเปื้ อน การถนอมอาหาร
การเน่า เสียและการควบคุม จุลิน ทรีย์ จุลินทรีย์ก่อ
โรคในอาหาร มาตรฐานทางจุลชีววิทยาในการผลิต
อาห าร ก ารป ระกั น คุ ณ ภ าพ อาห ารในระบ บ
มาตรฐาน
Physical and chemical characteristics of food,
food microorganisms, contamination, food
preservation, spoilage and control of
microorganisms, pathogenic microorganisms in
food, microbiological standard in food production,
standard food quality assurance
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Microbiology
พื้น ฐานทางนิเวศวิท ยา ความหลากหลายและ
ความสั ม พั น ธ์ข องจุลิน ทรีย์ในระบบนิเวศ บทบาท
และความสาคัญของจุลินทรีย์ในดิน น้า อากาศและ
สภาพแวดล้อมที่รุนแรง การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
การย่ อยสลายสารประกอบที่ ย่ อยสลายยาก การ
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
Fundamental of ecology, diversity and
interaction of microorganisms in ecosystems, role
and importance of microorganisms in soil, water,
air and extreme environments, environmental
sanitation, biodegradation of xenobiotic
compounds, and bioremediation

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
และย้ายไป
วิชาเอก
บังคับ

ปรับรหัส
รายวิชา
คาอธิบาย
รายวิชา
และย้ายไป
วิชาเอก
บังคับ

ปิดรายวิชา
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โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้า
3(3-0-6) 361452
Emerging and Re-emerging Infectious Diseases
โรคติดเชื้อจากจุลิ นทรีย์ที่ พบใหม่ หรือ อุบั ติ
ซ้ า ประวั ติ ความเป็ น มา เชื้ อสาเหตุ อาการ การ
วินจิ ฉัย การรักษา การป้องกันและควบคุม
Emergence and the re-emergence of
infectious diseases caused by microbial
pathogens, histological perspective, infectious
agent, symptoms, diagnosis, treatment,
prevention and control

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-3-6) 361372
Industrial Microbiology
การแยก การคัดเลือก การปรับปรุงสายพันธุ์
ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย์ เพื่ อ ใช้ ใน ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
อุตสาหกรรม กระบวนการหมักและจลนพลศาสตร์
การเจริ ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ การแยก การท าให้
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ริ สุ ท ธิ์ ก า ร ก า จั ด ข อ ง เสี ย
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Isolation, selection, strain improvement of
microorganisms for industrial processes,
fermentation processes and microbial growth
kinetics, extraction, purification of product, waste
treatment, industrial products
361359

361451

โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้า
3(3-0-6)
Emerging and Re-emerging Infectious Diseases
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้าจากจุลินทรีย์และปรสิต
ก่ อ โรค ประวั ติ ค วามเป็ น มา เชื้ อ สาเหตุ ระบาด
วิทยา สถานการณ์ปัจจุบันของโรคอุบัติใหม่และอุบัติ
ซ้า อาการ การวินิจฉัย การรัก ษา การป้องกันและ
ควบคุม
Emergence and re-emergence of diseases
caused by microbial pathogens and parasites,
histological perspective, causative agents,
epidemiology, current situation of emerging and
re-emerging Infectious diseases, symptoms,
diagnosis, treatment, prevention and control
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Microbiology
การแยก การคัด เลือก การปรับ ปรุงสายพัน ธุ์
ของจุลินทรีย์เพื่อใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม
กระบวนการหมักและจลนพลศาสตร์การเจริญของ
จุ ลิ น ทรี ย์ การเก็ บ เกี่ ย วผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการท าให้
บริสุทธิ์ การกาจัดของเสีย ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Isolation, selection, strain improvement of
microorganisms for industrial processes,
fermentation processes and microbial growth
kinetics, product recovery and purification, waste
treatment, industrial products
เทคนิคทางปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Techniques in Parasitology
การเก็บ สิ่ง ส่งตรวจ การเพาะเลี้ยง การเตรียม
ตั ว อย่ า ง การรัก ษาสภาพ การย้ อ มสี การเตรีย ม
สไลด์ ถ าวร การถ่ า ยภาพปรสิ ต เทคนิ ค การตรวจ
วินจิ ฉัยปรสิตเชิงปริมาณและคุณภาพ
Specimen collection, cultivation, preparation,
preservation, staining, permanent slide
preparation, parasite imaging, quantitative and
qualitative techniques for parasite diagnosis
จุลชีววิทยาทางการแพทย์วินจิ ฉัย
3(2-3-6)
Diagnostic Medical Microbiology
การวิ นิ จ ฉั ย จุ ลิ น ทรี ย์ ก่ อ โรคในคน การเก็ บ
ตั วอย่ า ง การเพาะเลี้ ย งเชื้ อ ลั ก ษณะทางสั ณ ฐาน

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

เปิด
รายวิชา
ใหม่

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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กลุ่มวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
361201

361203

361353

19 หน่วยกิต
4(3-3-8)

จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องเซลล์ จุ ลิ น ทรี ย์
สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอ
ลิซึ ม วิ ธีก ารควบคุ ม จุลิ น ทรีย์ การจั ด หมวดหมู่
และพันธุศาสตร์ ความสาคัญของจุลินทรีย์ในด้าน
อาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และ
สาธารณสุข
Structures and functions of microbial cell,
nutrition, growth and reproduction, metabolism,
microbial control, classification and genetics,
significance of microorganisms in food, industry,
environment, medicine, and public health
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Microbiology and Parasitology
ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิตที่
มีผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค ระบาดวิทยา
การป้องกันการเกิดโรค การควบคุม และการยับยั้ง
การเจริญของจุลินทรีย์และปรสิต การติดเชื้อและ
กลไกการต้านทานต่อการติดเชื้อ
Species, morphology, characteristics of
microorganisms and parasites that affect health,
pathogenesis, epidemiology, prevention, control
and growth inhibition of microorganisms and
parasites, infection and host defense mechanism
หลักจุลชีววิทยาและ
3(1-4-4)
ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
Principle of Medical Microbiology and
Parasitology

วิ ท ยา ทางชี ว เคมี และทางน้ าเหลื อ งวิ ท ยา ชุ ด
ตรวจสอบสาเร็จรูป เทคนิคทางโปรตีโอมิกส์ เทคนิค
ทางชีวโมเลกุล นวัตกรรมในการตรวจวินิจฉัย การ
แปลผลการตรวจวินจิ ฉัย
Diagnosis of human pathogen, specimens
collection, cultivation, morphological biochemical
and serological characteristics, test kits, proteomic
techniques, biomolecular techniques, innovations
in diagnostics, diagnostic test interpretation
กลุ่มวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
19 หน่วยกิต
361101
จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
โค รงสร้ า งแล ะห น้ า ที่ ข องเซ ล ล์จุ ลินท รี ย์
สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอ
ลิซึม วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และ
พั น ธุ ศ าสตร์ ความส าคั ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นด้ า น
อาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และ
สาธารณสุข
Structures and functions of microbial cell,
nutrition, growth and reproduction, metabolism,
microbial control, classification and genetics,
significance of microorganisms in food, industry,
environment, medicine, and public health
361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Microbiology and Parasitology
ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิตที่มี
ผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค ระบาดวิทยา การ
ป้องกันการเกิดโรค การควบคุม และการยับยั้งการ
เจริญของจุลินทรีย์และปรสิต การติดเชื้อและกลไก
การต้านทานต่อการติดเชื้อ
Species, morphology, characteristics of
microorganisms and parasites that affect health,
pathogenesis, epidemiology, prevention, control
and growth inhibition of microorganisms and
parasites, infection and host defense mechanism
361353 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และโรคติดเชื้อ 3(2-3-6)
Microbiology Parasitology and Infectious Diseases
หลักพื้นฐานด้านแบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา รา
วิทยา และปรสิตวิทยาทางการแพทย์ ระบาดวิทยา

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชา

คงเดิม

ปรับชั่วโมง
การ
บรรยาย
ปฏิบัติการ
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361354

361355

หลั ก พื้ น ฐานด้า นแบคที เรียวิท ยา ไวรัส วิท ยา
ราวิทยา และปรสิตวิทยาทางการแพทย์ การตรวจ
วินิจฉัยในระดับ ห้องปฏิ บัติการของโรคติดเชื้อที่มี
สาเหตุจากแบคทีเรีย ไวรัส รา และปรสิต ที่เป็น
ปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศ
Principle of medical bacteriology, virology,
mycology, and parasitology as well as laboratory
diagnosis for the infectious diseases caused by
the bacteria, viruses, fungi, and parasites which
are the major problems in local public health
ภูมิคุ้มกันวิทยาประยุกต์
2(1-2-3) 361354
และโรคติดเชื้อ
Applied Immunology and Infectious Disease
การบู ร ณาการความรู้ ท างภู มิ คุ้ ม กั น วิ ท ยา
แบ ค ที เรี ย วิ ท ยา ไวรั ส วิ ท ยา ราวิ ท ยา แ ล ะ
ปรสิต วิท ยาทางการแพทย์ ระบาดวิท ยา สาเหตุ
และปั จ จั ย ก่ อ โรค การก่ อ โรค พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา
อาการและอาการแสดงของโรค พยาธิสภาพของ
รอย โรค ห ลั ก ก ารแ ล ะแ น วท าง ก ารต รวจ
วินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การใช้ยา
และการดูแลรักษาผู้ป่วย การให้ความรูแ้ ละป้องกัน
โรคแก่ประชาชนในชุมชน
Integrated study of immunology,
bacteriology, virology, mycology, and
parasitology as the underlying causes of
common diseases, epidemiology, etiology,
pathogenesis, pathophysiology, symptoms and
signs of the diseases; laboratory investigation,
diagnosis, medical treatment, diseases
prevention, health education, and holistic patient
care
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
3(2-3-6) 361355
Medical Microbiology I
ระบบภู มิ คุ้ม กั น ของร่างกายแบบปกติแ ละไม่
ปกติ ไวรัส ก่ อ โรค สั ณ ฐานวิท ยา การเพาะเลี้ ย ง
พยาธิสภาพและอาการ การตรวจวินิจฉัย ระบาด
วิทยา การป้องกันและการควบคุม
Normal and abnormal immune system, pathogenic
virus, morphology, cultivation, pathology and symptoms,
diagnosis, epidemiology, prevention and control

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

สาเหตุและปัจจัยก่อโรค การก่อโรค พยาธิสรีรวิทยา
และ
อาการและอาการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอยโรค การศึกษา
การตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ การป้องกันและ ค้นคว้าด้วย
การควบคุม
ตนเอง ชื่อ
Principle of medical bacteriology, virology, รายวิชา
mycology, and parasitology, epidemiology, etiology,
และ
pathogenesis,
pathophysiology,
symptoms, คาอธิบาย
pathology, laboratory diagnosis, prevention and รายวิชา
control
วิทยาภูมิคุ้มกันประยุกต์
2(1-3-4)
Applied Immunology
ภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชือ้ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
โรคที่ เ กิ ด จากความผิ ด ปกติ ข องระบบภู มิ คุ้ ม กั น
ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ มะเร็ง การตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ภูมิคุ้มกันบาบัด และการนาไปใช้
ปรับชั่วโมง
Immunity to infection, immunodeficiency,
ปฏิบัติการ
immunologically mediated disorders, tumor
และ
immunology, laboratory investigation, immunotherapy
การศึกษา
and its applications
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง
ปรับชื่อ
รายวิชา
คาอธิบาย
รายวิชา

จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
3(2-3-6)
Medical Microbiology I
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแบบปกติและไม่ปกติ
ไวรัส ก่ อโรค สั ณ ฐานวิท ยา การเพาะเลี้ ย ง พยาธิ
สภาพและอาการ การตรวจวินิจฉั ย ระบาดวิท ยา
การป้องกันและการควบคุม
Normal and abnormal immune system, pathogenic
virus, morphology, cultivation, pathology and symptoms,
diagnosis, epidemiology, prevention and control

คงเดิม
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361356

361357

361358

จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
3(2-3-6) 361356
Medical Microbiology II
แบคที เรียและราก่ อโรคที่ มี ค วามส าคัญ ทาง
การแพทย์ สั ณ ฐานวิ ท ยา การเพาะเลี้ ยง พยาธิ
สภาพและอาการ การตรวจวินิจฉัย ระบาดวิทยา
การควบคุมและการป้องกัน
Pathogenic bacteria and fungi, morphology,
cultivation, pathology and symptoms, diagnosis,
epidemiology, control and prevention
ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ทั่วไป
2(2-0-4) 361357
General Medical Parasitology
สั ณ ฐานวิ ท ยา วงจรชี วิ ต ระบาดวิ ท ยา การ
ติด ต่อ พยาธิส ภาพและอาการ การตรวจวินิจฉัย
การรักษา การป้องกันและควบคุม ความสัมพันธ์
ระหว่างโฮสต์กับปรสิตและกรณีศกึ ษา
Morphology, life cycle, epidemiology, transmission,
pathology and symptoms, diagnosis, treatment,
prevention and control, relationship between host and
parasite, and case study
ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
3(2-3-6) 361358
Medical Parasitology
รูปร่างลักษณะของปรสิตที่มีความสาคัญ ทาง
การแพทย์ วงจรชี วิ ต กลไกการก่ อ โรค พยาธิ
สภาพและอาการ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย การรั ก ษา
ระบาดวิทยา การป้องกันและควบคุม
Structure of important medical parasites, life
cycle, mechanism of disease, pathology and
symptoms, diagnosis, treatment, epidemiology,
prevention and control
361102
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จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
3(2-3-6)
Medical Microbiology II
แบคที เรี ย และราก่ อ โรคที่ มี ค วามส าคั ญ ทาง
การแพทย์ สั ณ ฐานวิ ท ยา การเพาะเลี้ ย ง พยาธิ
สภาพและอาการ การตรวจวินิจฉั ย ระบาดวิท ยา
การควบคุมและการป้องกัน
Pathogenic bacteria and fungi, morphology,
cultivation, pathology and symptoms, diagnosis,
epidemiology, control and prevention
ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ทั่วไป
2(2-0-4)
General Medical Parasitology
สั ณ ฐานวิ ท ยา วงจรชี วิ ต ระบาดวิ ท ยา การ
ติด ต่ อ พยาธิส ภาพและอาการ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย
การรัก ษา การป้ องกัน และควบคุ ม ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างโฮสต์กับปรสิตและกรณีศกึ ษา
Morphology, life cycle, epidemiology,
transmission, pathology and symptoms, diagnosis,
treatment, prevention and control, relationship
between host and parasite, and case study
ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
3(2-3-6)
Medical Parasitology
รูป ร่า งลั ก ษณะของปรสิ ต ที่ มี ค วามส าคั ญ ทาง
การแพทย์ วงจรชีวิต กลไกการก่อโรค พยาธิสภาพ
และอาการ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย การรั ก ษา ระบาด
วิทยา การป้องกันและควบคุม
Structure of important medical parasites, life
cycle, mechanism of disease, pathology and
symptoms, diagnosis, treatment, epidemiology,
prevention and control
จุลชีววิทยาเบื้องต้น
3(2-3-6)
Introductory Microbiology
โค รงส ร้ า งแ ล ะห น้ าที่ ขอ งเซ ล ล์ จุ ลิ นท รี ย์
สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม
วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุ
ศาสตร์ ความส าคั ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ ในด้ า นอาหาร
สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และสาธารณสุข
Structures and functions of microbial cell, nutrition,
growth and reproduction, metabolism, microbial control,
classification and genetics, significance of microorganisms in
food, environment, medicine, and public health

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

001111
001103
005172
001134
241111
242103

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะภาษาไทย
การจัดการการดาเนินชีวติ
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
คณิตศาสตร์ 1
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)

001102
004101
241111
242103
243101

19 หน่วยกิต

001112
005171

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวติ และสุขภาพ

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

001103
003202

005173
004XXX
243101
244103

ทักษะชีวติ
กลุ่มวิชาพลานามัย
ชีววิทยา 1
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น

2(1-2-3)
1(0-2-1)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

001101
242120
361101
361151

รวม

17 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
คณิตศาสตร์ 1
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
ชีววิทยา 1
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
การใช้ภาษาไทย
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
จุลชีววิทยาทั่วไป
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
เบือ้ งต้น
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4 (3-3-8)
17 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
20 หน่วยกิต
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001XXX
001XXX
146200
361201
365215

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
จุลชีววิทยาทั่วไป
ชีวเคมีทั่วไป

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

-

4(3-3-8)
4(3-3-8)

001204
002201
004201
361201
361205
361281

รวม

001XXX
242120
361202
361221
361281
XXXXXX

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ราวิทยา
ระบบการจัดจาแนกแบคทีเรีย
เครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละการ
บริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
วิชาเลือกเสรี

17 หน่วยกิต

3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

-

3(X-X-X)

002202
003201
361202
361204
361206
365215

รวม

19 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
-

-

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
3(2-2-5)
สังคม
แบคทีเรียวิทยา
3(2-3-6)
ไวรัสวิทยา
3(2-3-6)
เทคนิคทางจุลชีววิทยาและการ
3(2-3-6)
จัดการห้องปฏิบัติการ
รวม
18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิตอล
ปรสิตวิทยา
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
สาหรับจุลชีววิทยา
ราวิทยา
ชีวเคมีทั่วไป
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
19 หน่วยกิต
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122140
247111
361301
361331
361351
361XXX

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
ธุรกิจเบือ้ งต้น
ชีวสถิติ
ระเบียบวิธีวิจัย
สรีรวิทยาและนิเวศวิทยา
ของจุลินทรีย์
วิทยาภูมิคุ้มกัน
วิชาเอกเลือก

รวม

361302
361303
361311
361XXX
361XXX
XXXXXX

ภาคการศึกษาปลาย
ไวรัสวิทยา
ปรสิตวิทยา
พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)

361331

3(2-3-6)
3(X-X-X)

361351
361XXX
361XXX
361311
361341

19 หน่วยกิต

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)

18 หน่วยกิต

361XXX
XXXXXX
247111
361301
361352
361371

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
สรีรวิทยาจุลินทรีย์

3(2-3-6)

วิทยาภูมิคุ้มกัน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
รวม

3(2-3-6)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
ชีวสถิติ
ระเบียบวิธีวิจัย
แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์
จุลชีววิทยาอาหาร
รวม

3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(2-2-5)
3(1-6-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
18 หน่วยกิต
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361401
361491
361492
361XXX
361XXX

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
ชีวสารสนเทศเบือ้ งต้น
ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก

2(1-3-4)
3(0-6-12)
1(0-2-4)
3(X-X-X)
3(X-X-X)

361401
361491
361XXX
361481
XXXXXX

รวม

12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาเอกบังคับ 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชา ดังต่อไปนี้
361493
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
361494
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
361495
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
รวม
6 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
ชีวสารสนเทศเบือ้ งต้น
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
การจัดการและการประเมิน
คุณภาพห้องปฏิบัติการ
วิชาเลือกเสรี
รวม

2(1-3-4)
1(0-2-1)
3(X-X-X)
2(2-0-4)
3(X-X-X)
11 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาเอกบังคับ 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชา ดังต่อไปนี้
361492
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
361493
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
361494
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
รวม
6 หน่วยกิต

ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

113

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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116

117
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ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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แบบรายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ดร.ธิดา ไชยวังศรี
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ดร.ธิดา ไชยวังศรี
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สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
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ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3680
โทรศัพท์
089-700-8891
Neti.up1797@gmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2546
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2543
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
เนติ เงินแพทย์, ธวัชชัย บุญศัพย์, ศิริลักษณ์ สันพา, กฤษณา พุกอินทร์ และ กฤตชญา อิสกุล.
(2559).(พฤษภาคม 2559) ความหลากหลายและการคัดแยกไซยาโนแบคทีเรียที่
ตรึงไนโตรเจนจากดินในพื้นที่ใช้ประโยชน์ 4 แห่ง ในจังหวัดพะเยา. (Proceeding)
งานประชุมทางวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 8 , 30-31 พฤษภาคม
2559, งานประชุมทางวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วจิ ัยครั้งที่ 8. มหาวิทยาลัย
พะเยา จ. พะเยา. 169-175.
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ประวัติ
ดร.ศิรลิ ักษณ์ สันพา
Sirilak Sanpa, Ph.D.
ดร.ศิริลักษณ์ สันพา
35099002XXXXX
อาจารย์
สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยาและปรสิ ต วิ ท ยา คณ ะวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยาและปรสิ ต วิ ท ยา คณ ะวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3677
โทรศัพท์
086-923-6651
s.sanpa@gmail.com
Email
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2541

Doctor of Engineering (Science and Engineering)
Ritsumeikan University Kyoto, Japan
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานวิชาการ
วารสาร
Yoshiki Matsumiya, Daisuke Wakita, Akishige Kimura, Sirilak Sanpa, and Motoki Kubo.
(April, 2007). Isolation and characterization of a lipid-degrading bacterium and
its application to lipid-containing wastewater treatment. Journal of Bioscience
and Bioengineering, Volume 103, 325-330.
Sirilak Sanpa, Yoshiki Matsumiya, Abhinya Plikomol, and Motoki Kubo. (Jan, 2006).
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Production of glucose and maltose from rice bran: Isolation and
characterization of rice bran-degrading microorganisms. Memories of the
institute of Science & Engineering, Ritsumeikan University.
Sirilak Sanpa, Kota Imaki, Sayoko Sumiyoshi, Junichi Konishi, Akira Shibata, Yoshiki
Matsumiya, and Motoki Kubo. (May, 2006). Effect of charcoal from woody
waste on the soil bacterial biomass and its plant-growth promoting effect.
Wood Carbonization Research, Volume 3, 37-42.
Sirilak Sanpa, Sayoko Sumiyoshi, Tadakazu Kujira, Yoshiki Matsumiya, and Motoki Kubo.
(May, 2006). Isolation and characterization of a bluegill-degrading
microorganism, and analysis of the root hair-promoting effect of the degraded
products. Bioscience Biotechnology and Biochemistry, Volume 70, 340-347.
ผลงานวิชาการ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
Sirilak Sanpa, Pannita Chaikam, and Patikorn Inongkarn. (May, 2016). Isolation of soil
bacteria from rice fields for inhibition of Curvularia lunata, a fungus causing
seedling rot disease of rice. Proceedings the 8th Science Research Conference.
30-31 May 2016. University of Phayao. 480-485.
Araya Nakmangsang and Sirilak Sanpa. (May, 2017). Isolation of bacteria for inhibition of
Phytophthora palmivora, pathogenic fungus in Hevea brasiliensis. Proceedings
The 5th Academic Science and Technology Conference 2017. 25 May 2017.
Bangkok. 345-350.
ตารา/เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป หัวข้อ แบคทีเรีย และ ฟังไจ
เอกสารประกอบการสอน หัวข้อ Zygomycota และ Ascomycota
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ประวัติ
ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง
Atchariya Yosboonruang, Ph.D.
ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง
55704000XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3852
โทรศัพท์
081-884-2551
f.atchariya@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2556
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2550
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2546
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
วารสาร
อัจฉริยา ยศบุญเรือง, ชนิกานต์ จิตศรัทธา, ลลิตพรรณ ทาระเวท. อุบัติการณ์การดื้อยาของเชื้อ
แบคที เ รี ย จากอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ ใ นห้ อ งผู้ ป่ ว ยหนั ก ของโรงพยาบาล . (2558)
พฤษภาคม 2558. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับที่ 47(2), 222-34.
Acharaporn Duangjai, Nungruthai Suphrom, Jukkrit Wungrath, Atcharaporn Ontawong, Nitra
Nuengchamnong, Atchariya Yosboonruang. (2016) October 2016. Comparison of
antioxidant, anti-microbial activities and chemical profiles of three coffee (Coffea
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arabica L.) pulp aqueous extracts. Integrative Medicine Research, Volume, 5 ,
324-331.
Atchariya Faikrua, Sakchai Wittaya-areekul, Bavornlak Oonkhanond, Jarupa Viyoch. (2014)
October 2014. A Thermosensitive chitosan/corn starch/-glycerol phosphate
hydrogel containing TGF-1 promotes differentiation of MSCs into chondrocytelike cells. Tissue Engineering and Regenerative Medicine, Volume 11, 1-7.
Atchariya Faikrua, Sakchai Wittaya-areekul, Bavornlak Oonkhanond, Jarupa Viyoch. (2013)
August 2013. In vivo chondrocyte and transforming growth factor-beta1 delivery
using the thermosensitive chitosan/starch/beta-glycerol phosphate hydrogel.
Journal of Biomaterial Applications, Volume, 28, 175-186.
Paichit Inpanya, Atchariya Faikrua, Anan Ounaroon, Anuphan Sittichokechaiwut, Jarupa
Viyoch. (2012) March 2012. Effects of the blended fibroin/aloe gel film on wound
healing in streptozotocin-induced diabetic rats. Biomedical Materials, Volume 7,
035008. doi: 10.1088/1748-6041/7/3/035008. Epub 2012 Mar 15.
Sirintip Intarapasit, Atchariya Faikrua, Anuphan Sittichokechaiwut, Jarupa Viyoch. (2012)
September 2012. Efficacy evaluation of the fibroblast-seeded collagen/chitosan
scaffold for application in skin tissue engineering. ScienceAsia, Volume 38, 268277.
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ประวัติ
ดร.เอกลักษณ์ พุกนุ่น
Aekkalak Puknun, Ph.D.
ดร.เอกลักษณ์ พุกนุ่น
16403000XXXXX
อาจารย์
สาขาจุลชีววิท ยาและปรสิตวิท ยา คณะวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาจุลชีววิท ยาและปรสิตวิท ยา คณะวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3677
โทรศัพท์
085-865-1894
aekkalak.pu@up.ac.th
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2556
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2550
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
Aekkalak Puknun,

วารสาร
Sakawrat Kanthawong,

Chitchanok Anutrakunchai,

Kamran Nazmi,

Wikky Tigchelaar, Kees A. Hoeben, Enno C. I. Veerman, Jan G. M. Bolscher and
Suwimol Taweechaisupapong. (2016) February 2016. Ultrastructural effects and
antibiofilm activity of LFchimera against Burkholderia pseudomallei. World Journal
of Microbiology and Biotechnology, Volume 32(2). 1-10.
Chitchanok Anutrakunchai, Rasana W Sermswan, Surasakdi Wongratanacheewin, Aekkalak
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Puknun and Suwimol Taweechaisupapong. (2015) June 2015. Drug susceptibility
and biofilm formation of Burkholderia pseudomallei in nutrient-limited condition.
Tropical biomedicine, Volume 32(2), 1–10.
Sakawrat Kanthawong, Aekkalak Puknun, Jan G. M. Bolscher, Kamran Nazmi, Jan van
Marle, Johannes J. de Soet,Enno C. I. Veerman, Surasakdi Wongratanacheewin
and Suwimol Taweechaisupapong. (2014) October 2014. Membrane-active
mechanism of LFchimera against Burkholderia pseudomallei and Burkholderia
thailandensis. Biometals, Volume 27(5), 949-956.
Aekkalak Puknun, Jan G. M. Bolscher, Kamran Nazmi, Enno C. I. Veerman, Sumalee
Tungpradabkul, Surasakdi Wongratanacheewin, Sakawrat Kanthawong and
Suwimol Taweechaisupapong (2013) July 2013. A heterodimer comprised of two
bovine lactoferrin antimicrobial peptides exhibits powerful bactericidal activity
against Burkholderia pseudomallei. World Journal of Microbiology and
Biotechnology, Volume 32(2), 1217-1224.
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ประวัติ
อาจารย์กานต์รวี ขยัน
Assist Prof Kantarawee Khayhan
กานต์รวี ขยัน
35019006XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาจุลชีววิท ยาและปรสิตวิท ยา คณะวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาจุลชีววิท ยาและปรสิตวิท ยา คณะวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3680
โทรศัพท์
Kantarawee.kh@up.ac.th
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2544
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2540
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
วารสาร
Jo-MarieVreulink, Kantarawee Khayhan, Ferry Hagen. Angela Botes, Leandra Moller, Teun
Boekhout, Hester Vismer, Alfred Botha. (2017) December 2017. Presence of
pathogenic cryptococci on trees situated in two recreational areas in South
Africa. Fungal Ecology. Volume 30, 101-111.
Ferry Hagen, H. Thorsten Lumbsch, Valentina Arsic Arsenijevic, Hamid Badali, Sebastien
Bertout, R. Blake Billmyre, M. Rosa Bragulat, F. Javier Cabañes, Mauricio
Carbia, Arunaloke Chakrabarti, Sudha Chaturvedi, Vishnu Chaturvedi, Min
Chen, Anuradha Chowdhary, Maria-Francisca Colom, Oliver A. Cornely, Pedro
W. Crous, Maria S. Cuétara, Mara R. Diaz, Ana Espinel-Ingroff, Hamed
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Fakhim, Rama Falk, Wenjie Fang, Patricia F. Herkert, Consuelo Ferrer
Rodríguez, James A. Fraser, Josepa Gené, Josep Guarro, Alexander Idnurm,
María-Teresa Illnait-Zaragozi, Ziauddin Khan, Kantarawee Khayhan, Anna
Kolecka, Cletus P. Kurtzman, Katrien Lagrou, Wanqing Liao, Carlos Linares,
Jacques F. Meis, Kirsten Nielsen, Tinashe K. Nyazika, Weihua Pan, Marina
Pekmezovic, Itzhack Polacheck, Brunella Posteraro, Flavio de Queiroz Telles
Filho, Orazio Romeo, Manuel Sánchez, Ana Sampaio, Maurizio Sanguinetti,
Pojana Sriburee, Takashi Sugita, Saad J. Taj-Aldeen, Masako Takashima,
John W. Taylor, Bart Theelen, Rok Tomazin, Paul E. Verweij, Retno
Wahyuningsih, Ping Wang, Teun Boekhout. (2017) Aug 2017. Importance of
resolving fungal nomenclature: the case of multiple pathogenic species in the
Cryptococcus genus. mSphere. Volume 2, Number 4, e00238-17.
Kantarawee Khayhan, Ferry Hagen, Treepradab Norkaew, Tanpalang Puengchan, Teun
Boekhout, Pojana Sriburee. (2017) April 2017. Isolation of Cryptococcus gattii
from a Castanopsis argyrophylla tree hollow (Mai-Kaw), Chiang Mai, Thailand.
Mycopathologia. Volume 182, Issue 3–4, 365–370.
Ferry Hagen, Kantarawee Khayhan, Bart Theelen, Anna Kolecka, Itzhack Polacheck,
Edward Sionov, Rama Falk, Sittiporn Parnmen, H. Thorsten Lumbsch, and Teu
Boekhout. (2015) May 2015. Recognition of seven species in the Cryptococcus
gattii/Cryptococcus neoformans species complex. Fungal Genetics and Biology.
Volume 78, 16-48.
Anneloes Vlek, Anna Kolecka, Kantarawee Khayhan, Bart Theelen, Marizeth Groenewald,
Edwin Boel; Multicenter Study Group, and Teun Boekhout. (2014) August
2014. Interlaboratory comparison of sample preparation methods, database
expansions, and cutoff values for identification of yeasts by matrix-assisted
laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry using a yeast test
panel. Journal of Clinical Microbiology. Volume 52, Number 8, 3023-3029.
ตารา/เอกสารประกอบการสอน
จุ ล ชี ว วิ ท ยาและปรสิ ต วิ ท ยา, แบคที เ รี ย วิ ท ยาทางการแพทย์ ในหั ว ข้ อ Mycobacteria,
Spirochete, Rickettsia, Chlamydia
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ห ลั ก จุ ล ชี ว วิ ท ย าท างก ารแพ ท ย์ ใน หั วข้ อ Introduction to fungi, Superficial mycoses,
Cutaneous mycoses, Subcutaneous mycoses, Systemic mycoses, Opportunistic
fungal infections
จุ ล ชี ว วิ ท ยาทางการแพทย์ ในหั ว ข้ อ Mycobacteria, Spirochete, Rickettsia, Chlamydia,
Introduction to fungi, Superficial mycoses, Cutaneous mycoses, Subcutaneous
mycoses, Systemic mycoses, Opportunistic fungal infections
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ประวัติ
นายปัณณวิชญ์ สิริเวชวิริยะ
Pannawich Siriwechviriya, Ms.C
นายปัณณวิชญ์ สิรเิ วชวิรยิ ะ
54512900xxxxx
อาจารย์
สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยาและปรสิ ต วิ ท ยา คณ ะวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยาและปรสิ ต วิ ท ยา คณ ะวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3677
โทรศัพท์
0906593046
Pannawich.si@up.ac.th
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2555
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตร้อน)
มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2550
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
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