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 5.3  ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย   เอกสารและตําราท่ีประกอบการเรียนมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5.4  การรับเข้าศึกษา 
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
   เป็นหลักสูตรเฉพาะของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2554 
 โดยจะเร่ิมใช้หลักสูตรปรับปรุงน้ีในภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี ในการประชุมครั้งที่ – 
เมื่อวันท่ี 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันที่ 9                 
เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  ครั้งที่ 3/2560 
เมื่อวันท่ี 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560  
 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2562 
 

8.   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
  8.1 นักวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา  
  8.2 นักตรวจสอบคุณภาพวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา 
  8.3 นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัยของภาครัฐและเอกชนหรือในสถานประกอบการอ่ืน ๆ  
  8.4 เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
  8.5 เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ  
  8.6 ผู้แทนขายด้านจุลชีววิทยา 
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นวัตกรรม (Value–based Economy) ในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศซึ่งหมายถึงการขับเคล่ือนให้
เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติสําคัญ คือ (1) เปล่ียนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
(2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม  (3) เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพ่ือขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ 
(New Engines of Growth) ด้วยการแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศ 2 ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขันโดยการเติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย อันประกอบด้วย 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 

(Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และ

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 

Value Services) 
 สาขาจุลชีววิทยา ถือเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยผลิต

นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 กลุ่มแรก คือ  1. กลุ่มอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ และ 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยอุตสาหกรรมท้ังสองกลุ่มถือ
ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคล่ือนประเทศที่มีงานวิจัยรองรับเป็นจํานวนมาก และมีภาคอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็ง
ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการยกระดับมาตรฐาน รวมท้ังมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศต้ังแต่ระดับรากหญ้าจนถึงระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลอย่างต่อเน่ือง 
ดังน้ันการผลิตบัณฑิตในสาขาจุลชีววิทยาจึงตอบโจทย์ของประเทศในยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างแท้จริง 

 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลงที่ประเทศไทยต้องเผชิญในอนาคต แม้ว่าความมุ่งหวังของการปฏิรูป
การศึกษาจะต้องการพัฒนาคุณภาพ สมรรถนะของเยาวชนให้มีคุณภาพสูงข้ึน ผลของการพัฒนาคุณภาพคนด้าน
การศึกษามีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยจํานวนปีการศึกษาเฉล่ียเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองจาก 8.5 ปี ในปี พ.ศ. 2548 
เป็น 8.8 ปี ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีกําหนดให้จํานวนปีการศึกษาเฉล่ียเป็น 9.5 ปี ก็ยัง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552) นอกจากน้ี ความสามารถในการ
เช่ือมโยงความรู้กับการนําไปใช้ของคนไทยยังอยู่ในระดับตํ่า คุณภาพการศึกษาทุกระดับลดลงอย่างต่อเน่ือง ตลอด
ทั้งกําลังคนระดับกลางและระดับสูงยังขาดแคลนท้ังปริมาณและคุณภาพ จึงเป็นจุดอ่อนของไทยในการสร้างองค์
ความรู้ นวัตกรรม รวมท้ังการวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ และเป็นจุดฉุดรั้งการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
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ต่างประเทศ ดังน้ันการสร้างองค์ความรู้และต่อยอดการวิจัยโดยเฉพาะในด้านจุลชีววิทยา ซึ่งเป็นองค์ความรู้พ้ืนฐาน
ในศาสตร์หลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านอาหาร สุขภาพ การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ และส่ิงแวดล้อม จะช่วยนํามาสู่การ
พัฒนากําลังคนในด้านคุณภาพ รวมถึงช่วยยกระดับการศึกษาของประเทศประกอบกับสังคมในปัจจุบันกําลังอยู่
ในช่วงการเปล่ียนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยจากข้อมูลของ United Nations 
World Population Ageing พบว่า หลังจากปี 2552 ประชากรที่อยู่ในวัยพ่ึงพิง ได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ จะมี
จํานวนมากกว่าประชากรในวัยแรงงาน การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้กับวัยแรงงานรวมถึงการพัฒนา
บุคลากรที่ช่วยในการพัฒนางานวิจัยที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุจึงถือเป็นภารกิจหลักหน่ึง
ของสาขาจุลชีววิทยา 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถือเป็นขุมพลังทางปัญญาที่สําคัญท่ีควรมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเพ่ือบ่มเพาะความเข้มแข็งทางวิชาการและวิจัย 
อีกทั้งส่วนท่ีสําคัญในการผลิตกําลังคนเพื่อตอบโจทย์ทั้งในด้านวิชาการและวิจัยในโมเดลประเทศไทย 4.0 ดังน้ันใน
ฐานะที่ เป็นส่วนหน่ึงของมหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองการผลิตกําลังคนทางด้านจุลชีววิทยาให้สอดคล้อง
กับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจตามโมเดลประเทศไทย 4.0 และความต้องการของตลาดโดยเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร  ในกลุ่มที่ 1 หรือเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ ในกลุ่มที่ 2 
รวมท้ังต้องพัฒนากําลังคนให้มีทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบกับเริ่มมีการบังคับให้ผู้ท่ีทํางาน
ทางด้านจุลินทรีย์ก่อโรคต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเล้ียงจุ
ลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรค จึงนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มแข็งและรองรับการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว 

 

12.2    ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภารกิจหลักในการผลิต
บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยตระหนักถึงบทบาทในการผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ เพ่ือเป็นบัณฑิตท่ีมีความเข้มแข็งด้านวิชาการ ควบคู่กับสมรรถนะในการทํางาน คณะ
วิทยาศาสตร์จึงออกแบบหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552  มาตรฐานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผนวกกับการพัฒนา/บ่ม
เพาะนิสิตตามสมรรถนะเฉพาะ/ค่านิยม (Core value) SCI ซึ่งหมายถึง Scientific Excellence, Corporate and 
Social Responsibility,  International Recognition และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิตของ มศว  9 
ประการ คือ (1) ใฝ่รู้ตลอดชีวิต  (2) คิดเป็น ทําเป็น  (3) หนักเอา เบาสู้  (4) รู้กาลเทศะ  (5) เปี่ยมจิตสํานึก
สาธารณะ  (6) มีทักษะส่ือสาร  (7) อ่อนน้อมถ่อมตน  (8) งามด้วยบุคลิก  (9) พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ เพ่ือ
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ยกระดับคุณภาพบัณฑิตท่ีต้องได้รับการพัฒนาคนสู่ความเป็นมืออาชีพตามบริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงด้วยการ
ให้ความรู้ทางวิชาการ ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามารถและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่พึงมีเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามนโยบายการศึกษาของชาติ  ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ืองและ
ย่ังยืน 

 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
  13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
      หลักสูตรกําหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนโดยสํานักนวัตกรรม
การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  
      หมวดวิชาเลือกเสรี 
        หลักสูตรกําหนดให้นิสิตเลือกเรียนจํานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ  
 
       13.2  รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
        รายวิชา วจช 201 และ วจช 202 ซึ่งเปิดสอนให้กับภาควิชาชีววิทยา 
 
  13.3  การบริหารจัดการ 
  มีการบริหารจัดการดังน้ีคือ 
  1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือทําหน้าท่ีประสานงานกับภาควิชาชีววิทยาใน
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ดําเนินการ/กํากับ/ดูแลการดําเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยเฉพาะ
ในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมอาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ได้บรรลุเผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา 
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หมวดท่ี 2  ขอ้มูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 

   เรียนรู้และวิจัยจุลชีววิทยา เพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศ 

1.2 ความสําคัญ  
  การพัฒนาวิทยาศาสตร์จําเป็นต้องอาศัยรากฐานของทฤษฎี และหลักการทางความคิด เจตคติ

วิทยาศาสตร์ท่ีสอดคล้องกันในทุกศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง อันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ท่ีมี
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ จุลชีววิทยาเป็นศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับจุลินทรีย์ในด้านต่างๆ อาทิ 
การก่อโรคจากจุลินทรีย์ การนําจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ด้านอาหารและเครื่องด่ืม และด้านอุตสาหกรรม
ต่างๆ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา จึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัยด้าน               
จุลชีววิทยา และสามารถนําความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานในด้านที่เก่ียวข้อง 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังน้ี 

   1.  มีความรู้ความสามารถในด้านจุลชีววิทยา สนองความต้องการของวงการอุตสาหกรรม เกษตร- 
กรรม สถาบันวิทยาศาสตร์การอาหาร โรงพยาบาล และอ่ืน ๆ  
   2.  มีความสามารถศึกษาค้นคว้า และวิจัยด้านจุลชีววิทยา เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ  
   3.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/แผนการ
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1.   มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนทุกปีการศึกษา 

2.1  มีการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน 
2.2  มีการประชุมเพ่ือพิจารณา 
แนวทางการพัฒนา และปรับปรุง 
การจัดการเรียนการสอน 

2.1.1  รายงานผลการเรียนรู้ และ/
หรือ ผลการจัดการเรียนการสอน 
(มคอ. 3-7) 
2.1.2  เอกสารการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน/กลยุทธ์ การ
สอน (มคอ. 3-7) 
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แผนการพัฒนา/แผนการ
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

2.  มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและการเปล่ียนแปลงของ
สังคมและเทคโนโลยี  

2.3  วิเคราะห์และวิพากษ์หลักสูตร
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้เสีย 

2.2.1  รายงานผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ. 7) 
2.2.2  ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานทําและการ
ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี 
2.2.3  ระดับความพึงพอใจของ
นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ
 ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึง

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)

2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1   วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน

ภาคต้น           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
(ท้ังนีเ้ป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการเปิดภาคเรียน) 

2.2   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
 2.3.1  มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่เพียงพอ และขาดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2.3.2   มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาและการส่ือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่อนข้างน้อย 

2.4   กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
 2.4.1  จัดอบรมรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อปรับพื้นความรู้และ

เตรียมความพร้อมให้นิสิต 
 2.4.2  จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ  และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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2.5   แผนการรับนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

หน่วย : คน 
ระดับ จํานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ช้ันปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ช้ันปีที่ 3 - - 60 60 60 
ช้ันปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 60 60 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1  งบประมาณรายรับ  เพือ่ใช้ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ (บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา 
(ค่าธรรมเนียม/คน/ป ีx จํานวนรบั) 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

รวมรายรับ 2,400,000 4,800,000 7,200,000 9,600,000 9,600,000 
2.6.2  ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ (บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมวดการจัดการเรียนการสอน 
1. ค่าสอน (ค่าตอบแทนอาจารย์พเิศษและคณะ
ร่วมสอน) 

300,000 600,000 900,000 1,200,000 1,200,000 

2. ค่าวัสดุ (วัสดุสํานักงานและวัสดุการเรียนการ
สอน) 

500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 

3. ทุนและกิจกรรมนิสิต 70,000 140,000 210,000 280,000 280,000 
4. งบพัฒนาบคุลากร 100,000 200,000 300,000 400,000 400,000 
5. งบสนับสนุนการวิจัย 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ 70,000 140,000 210,000 280,000 280,000 
7. ค่าสาธารณูปโภค 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 
8. ค่าพัฒนาสถานท่ี ครุภัณฑ์ 200,000 400,000 600,000 800,000 800,000 
9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย 360,000 720,000 1,080,000 1,440,000 2,880,000 
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 
1. ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย (950 บาท/คน/ภาค
การศึกษา) 

114,000 228,000 342,000 456,000 456,000 

2. ค่าบํารุงห้องสมุด (900 บาท/คน/ภาค
การศึกษา) 

108,000 216,000 324,000 432,000 432,000 
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รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ (บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
3. ค่าบํารุงฝ่ายกิจการนิสิต (850 บาท/คน/ภาค
การศึกษา) 

102,000 204,000 306,000 408,000 408,000 

4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร ์(650 บาท/คน/ภาค
การศึกษา) 

78,000 156,000 234,000 312,000 312,000 

5. ค่าบํารุงด้านการกีฬา (300 บาท/คน/ภาค
การศึกษา) 

36,000 72,000 108,000 144,000 144,000 

รวมรายจ่าย 2,278,000 4,556,000 6,834,000 9,112,000 9,112,000 
หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมสําหรับนิสิตต่างชาติเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

2.7  ระบบการศึกษา 
� แบบช้ันเรียน
�  แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพิมพ์เป็นหลัก 
�  แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลัก 
�  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลัก (E-learning) 
�  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
�  อ่ืน ๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
 การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร

3.1.1 จํานวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  132 หน่วยกิต 
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EngUsh for Effective Communication 1 
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English for Effective Communication 2 
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 1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
กําหนดให้เรียน 3  หน่วยกิต  ดังน้ี 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล  3(3-0-6) 
SWU 141 Life in a Digital World 

 1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
กําหนดให้เรียน 8  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปน้ี 

มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพฒันามนุษย์ 3(3-0-6) 
SWU 151 General Education for Human Development 
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 
SWU 161 Human in Learning Society 
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 
SWU 261 Active Citizens 

2. วิชาเลือก

กําหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิต  จากกลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) และกลุ่มวิชาพลานามัย 
ดังน้ี 

 2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปน้ี 

มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม 2(1-2-3) 
SWU 241 Digital Technology and Society Trends 
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
SWU 242 Mathematics in Daily Life 
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
SWU 243 Personal Financial Management 
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและส่ิงแวดล้อมที่ดี 3(3-0-6) 
SWU 244 Science for Better Life and Environment 
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 2(2-0-4) 
SWU 245 Science, Technology and Society 
มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) 
SWU 246 Healthy Lifestyle 
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต 2(1-2-3) 
SWU 247 Food for Life 
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มศว 248 พลังงานทางเลือก 2(2-0-4) 
SWU 248 Alternative Energy  
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล 2(1-2-3) 
SWU 341 Business in a Digital World  
 
                       2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 5  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปน้ี  
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 2(1-2-3) 
SWU 251 Music and Human Spirit  
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
SWU 252 Aesthetics for Life  
มศว 253 สุนทรียสนทนา 2(1-2-3) 
SWU 253 Dialogue  
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์   2(1-2-3) 
SWU 254 Art and Creativity  
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3) 
SWU 255 Constitution For Living  
มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 256 Reading for Life  
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 2(2-0-4) 
SWU 257 Literature for Intellectual Powers  
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ 2(2-0-4) 
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation  
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์      3(3-0-6) 
SWU 261 Active Citizens  
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสังคม 2(2-0-4 
SWU 262 History and Effects on Society  
มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ 2(2-0-4) 
SWU 263 Human and Peace  
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
SWU 264 Human in Multicultural Society  
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
SWU 265 Economic Globalization  
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4) 
SWU 266 Sufficiency Economy  
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มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4) 
SWU 267 Principles of Modern Management  
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3) 
SWU 268 Social Study by Research  
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development  
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(3-0-6) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process  
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 
SWU 353 Logical Thinking and Ethics  
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 3(2-2-5) 
SWU 354 Creativity and Innovation  
มศว 355 พุทธธรรม 3(3-0-6) 
SWU 355 Buddhism  
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดําเนินชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 356 Social Psychology for Living  
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 2(2-0-4) 
SWU 357 Mental Health and Society Adaptability    
มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 2(1-2-3) 
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development  
มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน 3(1-4-4) 
SWU 361 SWU for Communities  
มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2(1-2-3) 
SWU 362 Local Wisdom  
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน 2(1-2-3) 
SWU 363 Ethical Careers for Community  
มศว 364 กิจการเพ่ือสังคม 2(1-2-3) 
SWU 364 Social Enterprise  
   
                       2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย 
 กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปน้ี  
มศว 131 ลีลาศ 1(0-2-1) 
SWU 131 Social Dance  
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล 1(0-2-1) 
SWU 132 Personal Fitness  
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มศว 133 การว่ิงเหยาะเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 
SWU 133 Jogging for Health  
มศว 134 โยคะ  1(0-2-1) 
SWU 134 Yoga  
มศว 135 ว่ายนํ้า 1(0-2-1) 
SWU 135 Swimming  

มศว 136 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
SWU 136 Badminton  
มศว 137 เทนนิส 1(0-2-1) 
SWU 137 Tennis  
มศว 138 กอล์ฟ 1(0-2-1) 
SWU 138 Golf  
มศว 139 การฝึกโดยการใช้นํ้าหนัก 1(0-2-1) 
SWU 139 Weight Training  

 

3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ   

กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต  ดังน้ี 

1.   วิชาแกน  กําหนดให้เรียน 39 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 

 1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน กําหนดให้เรียน 23 หน่วยกิต ดังน้ี 
 

คณ 115 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
MA 115 Calculus I  
คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
CH 100 General Chemistry I  
คม 190 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1(0-3-0) 
CH 190 General Chemistry  Laboratory  I  
ชว 101 ชีววิทยา  1 3(3-0-6) 
BI 101 Biology  I  
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา  1 1(0-2-1) 
BI 191 Biology  Laboratory  I  
ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 
PY 100 General Physics   
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป  1(0-2-1) 
PY 180 General Physics  Laboratory   
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คม 101 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
CH 101 General Chemistry II  
คม 191 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 1(0-2-1) 
CH 191 General Chemistry Laboratory II  
ชว 102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
BI 102 Biology II  
ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
BI 192 Biology Laboratory II  
 
                 1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา กําหนดให้เรียน  16  หน่วยกิต  ดังน้ี 
คม 221 เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6) 
CH221 Organic Chemistry  
คม 241 ชีวเคมี 1                                                                 3(3-0-6)                                                        
CH 241 Biochemistry I  
คม 292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0) 
CH 292 Organic Chemistry Laboratory  
คม 296 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 
CH 296 Biochemistry Laboratory  
คม 350  เคมีวิเคราะห์  3(3-0-6) 
CH 350  Analytical Chemistry  
คม 396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0) 
CH 396 Analytical Chemistry Laboratory  
วจช 201 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
SMB 201 Microbiology  
วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 
SMB 202 Laboratory in Microbiology  

2.   วิชาเฉพาะด้าน กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
2.1   วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้   กําหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปน้ี 

วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5) 
SCI 301 English for Science I  
วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
SCI 302 English for Science II 
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2.2   วิชาเฉพาะด้านบังคับ  
 กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปน้ี 

ชว 341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-6) 
BI 341 Genetics  
วจช 272 จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหาร 4(3-3-6) 
SMB 272 Food Microbiology and Food Safety  
วจช 301 วิทยาเห็ดรา 3(2-3-4) 
SMB 301 Mycology  
วจช 302 วิทยาไวรัส 3(2-3-4) 
SMB 302 Virology  
วจช 303 สถิติทางจุลชีววิทยา 3(2-3-4) 
SMB 303 Statistics in Microbiology  
วจช 311 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 
SMB 311 Microbial Genetics  
วจช 321 การจัดจําแนกแบคทีเรีย 3(2-3-4) 
SMB 321 Determinative Bacteriology  
วจช 332 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 3(2-3-4) 
SMB 332 Microbial Physiology  
วจช 391 การใช้เคร่ืองมือทางจุลชีววิทยา  2(1-3-2) 
SMB 391 Instrumentation in Microbiology  
วจช 481 โครงงานทางจุลชีววิทยา 2(0-6-0) 
SMB 481 Project in Microbiology  
วจช 482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
SMB 482 Seminar in Microbiology I  

 
2.3  วิชาเฉพาะด้านเลือก  
 กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 

ชว 203 ชีววิทยาของเซลล์ 4(4-0-8) 
BI 203 Cell Biology  
ชว 262 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
BI 262 Ecology  
วจช 277 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-4) 
SMB 277 Industrial Microbiology  
วจช 401 หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา  2(1-3-2) 
SMB 401 Special Topics in Microbiology   
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วจช 441 เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ 4(3-3-6) 
SMB 441 Recombinant DNA Technology  
วจช 442 หลักการทางชีวสารสนเทศศาสตร์ 2(1-3-2) 
SMB 442 Principle of Bioinformatics  
วจช 451 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 4(4-0-8) 
SMB 451 Medical Microbiology  
วจช 471 จุลชีววิทยาทางดิน 3(2-3-4) 
SMB 471 Soil Microbiology  
วจช 472 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์       3(2-3-4) 
SMB 472 Microbial Ecology   
วจช 473 พลังงานทดแทนจากจุลินทรีย์         1(1-0-2) 
SMB 473 Microbial Alternative Energy  
วจช 474 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล 3(2-3-4) 
SMB 474 Sanitary Microbiology  
วจช 475 จุลชีววิทยาส่ิงแวดล้อม 3(2-3-4) 
SMB 475 Environmental Microbiology  
วจช 476 จุลชีววิทยาการเกษตร 3(2-3-4) 
SMB 476 Agricultural Microbiology  
วจช 478 การฟ้ินฟูส่ิงแวดล้อมโดยชีววิธี 2(2-0-4) 
SMB 478 Bioremediation  
วจช 479 เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-4) 
SMB 479 Fermentation Technology  
วจช 483 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
SMB 483 Seminar in Microbiology II  
วจช 484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 
SMB 484 Independent Study in Microbiology  
วจช 485 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
SMB 485 Cooperative Education Preparation   
วจช 486 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา 6(0-18-0) 
SMB 486 Cooperative Education in Microbiology  
วจช 499 ฝึกงาน 2(0-6-0) 
SMB 499 Internship  
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3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี   
กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัย   ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเฉพาะด้านบังคับของหลักสูตร 
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ความหมายของเลขรหัสวิชา 
1.   ความหมายของรหัสตัวอักษร 
คณ หรือ MA หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คม หรือ CH หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเคมี 
ชว หรือ BI หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา 
ฟส หรือ PY หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาฟิสิกส์ 
วจช หรือ SMB หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
วทศ หรือ SCI หมายถึง รายวิชาในคณะวิทยาศาสตร์ 
2.  ความหมายของรหัสตัวเลข  
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ช้ันปีที่เปิดสอน 
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา 
เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 
3.  ความหมายของเลขรหัสวิชา   สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

0 หมายถึง หมวดวิชาท่ัวไป 
1 หมายถึง หมวดวิชาพันธุศาสตร์ 
2 หมายถึง หมวดวิชาสัณฐานวิทยา 
3 หมายถึง หมวดวิชาสรีรวิทยา 
4 หมายถึง หมวดวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน 
5 หมายถึง หมวดวิชาโรคและการติดเช้ือ 
6 หมายถึง หมวดวิชาข้ันสูง 
7 หมายถึง หมวดวิชาประยุกต์ 
8 หมายถึง หมวดวิชาการวิจัยและการสัมมนา 
9 หมายถึง หมวดวิชาเทคนิคและฝึกงาน 

 

4.  ความหมายของเลขรหัสแสดงจํานวนหน่วยกิต 
เลขรหัสนอกวงเล็บ หมายถึง จํานวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
เลขรหัสในวงเล็บตัวท่ี 1  หมายถึง จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 
เลขรหัสในวงเล็บตัวท่ี 2 หมายถึง จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ 
เลขรหัสในวงเล็บตัวท่ี 3 หมายถึง จํานวนช่ัวโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง 
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3.1.4  แผนการศึกษา  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาท่ัวไป (บังคับ)   9 หน่วยกิต วิชาศึกษาท่ัวไป (บังคับ) 8 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา  กลุ่มวิชาภาษา  
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพ
การส่ือสาร 1 

3(2-2-5) มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 

 มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการ
ส่ือสาร 2 

3(2-2-5) 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล 3(3-0-6)   
กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

 

มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) มศว 161 มนุษยใ์นสังคมแหง่การเรียนรู้ 2(2-0-4) 
วิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก)   1 หน่วยกิต วิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก)   1 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลานามัย  กลุ่มวิชาพลานามัย  
มศว 13X 1(0-2-1) มศว 13X 1(0-2-1) 
วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 11 หน่วยกิต วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 8 หน่วยกิต 
คม 100  เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) คม 101  เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
คม 190  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป I 1(0-2-1) คม 191   ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 1(0-2-1) 
ชว 101   ชีววิทยา 1 3(3-0-6) ชว 102   ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
ชว 191   ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) ชว 192   ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
คณ 115  แคลคูลัส 1 3(3-0-6)   
รวมจํานวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต รวมจํานวนหน่วยกิต 17 หน่วยกิต 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาท่ัวไป (บังคับ)    3 หน่วยกิต วิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก)    3 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

 

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6) มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 
วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน 

4 หน่วยกิต วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู ้    3 หน่วยกิต 

ฟส 100   ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร ์2 3(2-3-4) 
ฟส 180  ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1(0-2-1) วิชาแกนเฉพาะสาขา (บังคับ)    4 หน่วยกิต 
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู ้  3 หน่วยกิต คม 221  เคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) 
วทศ 301  ภาษาอังกฤษสําหรบัวิทยาศาสตร ์1 3(2-2-5) คม 292  ปฏิบัติการเคมีอินทรยี ์ 1(0-3-0) 
วิชาแกนเฉพาะสาขา (บังคับ) 4 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้าน(บังคับ) 4 หน่วยกิต 
วจช 201  จุลชีววิทยา 3(3-0-6) วจช 272 จุลชีววิทยาทางอาหารและความ

ปลอดภัยทางอาหาร  
4(3-3-6) 

วจช 202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 
วิชาเฉพาะด้านเลือก  3 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านเลือก  3 หน่วยกิต 
รวมจํานวนหน่วยกิต     17 หน่วยกิต รวมจํานวนหน่วยกิต     17 หน่วยกิต 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

วิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก)    2 หน่วยกิต วิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก)    3 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

 

มศว 363 สัมมาชีพชุมชน 2(1-2-3) มศว 353 การคิดอยา่งมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 
วิชาแกนเฉพาะสาขา (บังคับ) 8 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ 14 หน่วยกิต 
คม 241   ชีวเคมี 1 3(3-0-6) วจช 302  วิทยาไวรัส 3(2-3-4) 
คม 296  ปฏิบัติการชีวเคม ี 1(0-3-0) วจช 303  สถิติทางจุลชีววิทยา 3(2-3-4) 
คม 350  เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) วจช 311  พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์ 3(3-0-6) 
คม 396   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์ 1(0-3-0) วจช 332  สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 3(2-3-4) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 10 หน่วยกิต วจช 391  การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา 2(1-3-2) 
ชว 341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-6) วิชาเฉพาะด้านเลือก 4 หน่วยกิต 
วจช 301 วิทยาเหด็รา 3(2-3-4)   
วจช 321 การจัดจําแนกแบคทีเรยี 3(2-3-4)   
รวมจํานวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต รวมจํานวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต 
    

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 1 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ       2  หน่วยกิต 
วจช 482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 1(0-2-1) วจช 481 โครงงานทางจุลชีววิทยา 2(0-6-0) 
วิชาเฉพาะด้านเลือก (สําหรับกลุ่มฝึกงาน) 6 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านเลือก (สําหรับกลุ่มฝึกงาน) 4 หน่วยกิต 
วจช 484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา 1(0-3-0) วจช 483 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
*วจช 499 ฝึกงาน          2(0-6-0) วิชาเฉพาะด้านเลือกอ่ืนๆ  3 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้านเลือกอ่ืนๆ  3 หน่วยกิต   
วิชาเฉพาะด้านเลือก (สําหรับกลุ่มสหกิจ
ศึกษา)  

4 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านเลือก (สําหรับกลุ่มสหกิจ
ศึกษา)  

6 หน่วยกิต 

วจช 485 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) วจช 486 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา 6(0-18-0) 
วิชาเฉพาะด้านเลือกอ่ืนๆ  3 หน่วยกิต   
วิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต   
รวมจํานวนหน่วยกิต 11-13 หน่วยกิต รวมจํานวนหน่วยกิต 6-8 หน่วยกิต 
 
หมายเหต ุ: 

*วิชา วจช 499 ฝึกงาน กําหนดให้ลงทะเบียนในช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 และฝึกงานในช้ันปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน  
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 3.1.5  คําอธิบายรายวิชา  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  3(3-0-6) 
SWU 111          Thai for Communication 

       ศึกษาองค์ประกอบของการส่ือสาร ท้ังการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์
ความคิด และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ 
ขยายความ และพรรณนาความ 
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication 1 
 ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านการทําแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ส่ือ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายท้ังในและนอกห้องเรียน 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication 2 
 ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านการทําแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ส่ือ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายท้ังในและนอกห้องเรียน 
2. กลุ่มวิชาพลานามัย 
มศว 131 ลีลาศ 1(0-2-1) 
SWU 131 Social Dance 
 เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่าง ๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
และบุคลิกท่ีเหมาะสมสําหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพ่ือสุขภาพ 
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล 1(0-2-1) 
SWU 132 Personal Fitness 
 หลักการพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง ความเร็ว ความ
อดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือและการทํางานของระบบการไหลเวียนโลหิต 
มศว 133 การว่ิงเหยาะเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 
SWU 133 Jogging for Health 
 หลักการออกกําลังกายด้วยการว่ิงเหยาะ การว่ิงเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการ
ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายด้วยการว่ิงเหยาะเพ่ือสุขภาพ 
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มศว 134 โยคะ  1(0-2-1) 
SWU 134 Yoga 
 เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความ
แข็งแรงของร่างกายเพ่ือสุขภาพ 
มศว 135 ว่ายนํ้า 1(0-2-1) 
SWU 135 Swimming 
 เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นของการว่ายนํ้า การว่ายนํ้าท่าต่าง ๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายนํ้าเพ่ือสุขภาพ 
มศว 136 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
SWU 136 Badminton 
 ทักษะการยืน การเคล่ือนท่ี การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่น
ลูกหน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่น
แบดมินตันเพ่ือสุขภาพ 
มศว 137 เทนนิส 1(0-2-1) 
SWU 137 Tennis 

 เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธี
การเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพ่ือสุขภาพ 

มศว 138 กอล์ฟ 1(0-2-1) 
SWU 138 Golf 
 ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหว่ียงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้
และเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ 
มศว 139 การฝึกโดยการใช้นํ้าหนัก 1(0-2-1) 
SWU 139 Weight Training 
 เทคนิคการออกกําลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้นํ้าหนักและ
การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึก
โดยการใช้นํ้าหนักเพื่อสุขภาพ 
 
3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี) 
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 
SWU 141 Life in a Digital World 
 ศึกษาความสําคัญของกระบวนการส่ือสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การ
ประเมินส่ือสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนวทางการ
ป้องกัน การนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทันส่ือสารสนเทศและ
เทคโนโลยี 
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มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม 2(1-2-3) 
SWU 241 Digital Technology and Society Trends 
 ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง และส่ิงแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์
แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต 
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
SWU 242 Mathematics in Daily Life 
 ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์สําหรับ
ผู้บริโภคและการคํานวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน 
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
SWU 243 Personal Financial Management 
 ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพ
คล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วน
บุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหน้ี และการวางแผนลงทุน 
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดี 3(3-0-6) 
SWU 244 Science for Better Life and Environment 
 ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสําคัญของการอยู่
ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 2(2-0-4) 
SWU 245 Science, Technology and Society 
 ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ท่ีมีบทบาทในเหตุการณ์สําคัญของโลก 
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริบท
สังคมไทยในปัจจุบัน 
มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) 
SWU 246 Healthy Lifestyle 
 ศึกษาองค์ประกอบและความสําคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อสุขภาพ โรค
วิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
มศว 247 อาหารเพ่ือชีวิต 2(1-2-3) 
SWU 247 Food for Life 
 ศึกษาความสําคัญของอาหารและโภชนาการสําหรับทุกช่วงวัย อาหารเพ่ือสุขภาพ สมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร 
การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า 
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มศว 248 พลังงานทางเลือก 2(2-0-4) 
SWU 248 Alternative Energy 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและ
พลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล 2(1-2-3) 
SWU 341 Business in a Digital World 
 ศึกษาแนวคิดและหลักการทําธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
  

4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์และสังคมศาสตร์) 
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 
SWU 151 General Education for Human Development 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายท่ีแท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสําคัญและแนวทางการ
พัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การส่ือสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้          2(2-0-4) 
SWU 161 Human in Learning Society  
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ท้ังสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมต่อการดําเนินชีวิตและส่ิงแวดล้อม ความสําคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง และการ
ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์         2(1-2-3) 
SWU 251 Music and Human Spirit 
 ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน 
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต         3(3-0-6) 
SWU 252 Aesthetics for Life 
 ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการท้ังท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาติ 
ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
มศว 253 สุนทรียสนทนา 2(1-2-3) 
SWU 253 Dialogue 
 ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการส่ือสาร การ
ประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการดําเนินชีวิต โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้สึก



 29 

ร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนาใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 2(1-2-3) 
SWU 254 Art and Creativity  
 ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะ
ในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3) 
SWU 255 Constitution For Living 
 ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การนําชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ ดีงาม 
หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนวทางการ
พัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏิบัติ 
มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 256 Reading for Life  
 ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่าน
จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 2(2-0-4) 
SWU 257 Literature for Intellectual Powers  
 ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย 
การวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ 2(2-0-4) 
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation 
 ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและ
เน้ือหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่าง ๆ 
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 
SWU 261 Active Citizens 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์
เก่ียวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าท่ีพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสําคัญของการ
ยึดหลักสันติวิธีในการดําเนินชีวิต การมีจิตสํานึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม รวมท้ัง
แนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสังคม 2(2-0-4) 
SWU 262 History and Effects on Society 
 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือนสังคมจากอดีตสู่
ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสังคมในบริบท
ของโลกาภิวัตน์ 
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มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ 2(2-0-4) 
SWU 263 Human and Peace 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ 
วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มี
อุดมการณ์เก่ียวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ 
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
SWU 264 Human in Multicultural Society 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้าง
ทางสังคม เช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเช่ือและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้างกระบวน
ทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม 
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
SWU 265 Economic Globalization 
 ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบต่อ
การดํารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4) 
SWU 266 Sufficiency Economy 
 ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ การวิเคราะห์หาแนวทาง
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนําไปสู่การพ่ึงตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4) 
SWU 267 Principles of Modern Management 
 ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการองค์กร 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน 
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3) 
SWU 268 Social Study by Research 
 ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสําคัญต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการ
เรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อม 
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
วิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มารยาท
พื้นฐานทางสังคม ทักษะส่ือสารและการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีงามกับผู้อ่ืน 
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มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(3-0-6) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process 
 ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาท่ีเป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐาน
ความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 
SWU 353 Logical Thinking and Ethics 
 ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความสําคัญ
ของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มี
คุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและส่ิงแวดล้อม 
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 3(3-2-5) 
SWU 354 Creativity and Innovation 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมาย
ลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่สําคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังนําเสนอผลงานต่อสาธารณชน 
มศว 355 พุทธธรรม 3(3-0-6) 
SWU 355 Buddhism 
 ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เก่ียวข้องกับการดํารงชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ท้ังในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการ
ดําเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสุข 
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดําเนินชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 356 Social Psychology for Living  
 ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ 
ตัวแปรทางสังคมที่ทําให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจาก
ปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอ้ือสังคมและการดําเนินชีวิต
อย่างมีความสุข 
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 2(2-0-4) 
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability  
 ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุ
และการป้องกันสุขภาพจิตเส่ือมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 2(1-2-3) 
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development  
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรม
ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 
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มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน 3(1-4-4) 
SWU 361 SWU for Communities  
 ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมนิสิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีและเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2(1-2-3) 
SWU 362 Local Wisdom  
 ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการดํารงชีวิตและ
พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยการเรียนรู้
ร่วมกับชุมชน เพื่อหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมท้ังประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต 
การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน 2(1-2-3) 
SWU 363 Ethical Careers for Community 
 ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนท่ีผูกพันและเคารพในธรรมชาติส่ิงแวดล้อม คุณธรรม 
และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตสํานึก ความสามัคคี และ
ความตระหนักในศักด์ิศรีของชุมชน อันจะทําให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็งและย่ังยืน 
มศว 364 กิจการเพ่ือสังคม 2(1-2-3) 
SWU 364 Social Enterprise 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการ
กิจการเพ่ือสังคม เรียนรู้กิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพ่ือสังคม
ต้นแบบ และนําเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
  
2. หมวดวิชาแกน 

2.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

คณ 115 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
MA 115 Calculus I  
 ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์
และการประยุกต์ 
คม 100 เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
CH 100 General Chemistry I   
 ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด–เบส 
เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์และ เคมีของส่ิงแวดล้อม 
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
CH 190 General Chemistry  Laboratory  I    
 ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ทําการทดลองและ
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วิเคราะห์ผลที่เก่ียวกับ ปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัวของแก๊ส การลดลงของจุดเยือกแข็ง การจัดเรียงอนุภาคในของแข็ง 
อินดิเคเตอร์ การไทเทรต การทดสอบหมู่ฟังก์ชันในสารประกอบอินทรีย์ การทดสอบสมบัติของสารชีวโมเลกุล 
ชว 101 ชีววิทยา  1 3(3-0-6) 
BI 101 Biology  I  
 ศึกษาหลักการสําคัญของโครงสร้างและหน้าท่ีองค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและ                    
ยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์  หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่ง
เซลล์  ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ 
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา  1 1(0-2-1) 
BI 191 Biology  Laboratory  I  
 ปฏิบัติการชีววิทยาเก่ียวกับโครงสร้างและหน้าท่ีองค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและ                          
ยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์  หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่ง
เซลล์  ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ  
ฟส 100 ฟิสิกส์ท่ัวไป 3(3-0-6) 
PY 100 Generral Physics   
 กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้อน 
และอุณหพลศสตร์ คล่ืน เสียง แสง สนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้าสนามแม่เหล็กและอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก 
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีขึ้นกับเวลา ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ พร้อมตัวอย่างปรากฎการณ์ท่ีเก่ียวข้อง 
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  1(0-2-1) 
PY 180 General Physics  Laboratory   
 ปฏิบัติการในเร่ืองท่ีเก่ียวกับ การวัดอย่างละเอียด การใช้มัลติมิเตอร์ การใช้ออสซิลโสโคป การ
เคล่ือนที่ ของไหล กฎของบอยล์ เสียง แสงและทัศนูปกรณ์ วงจรกระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า 
คม 101 เคมีท่ัวไป 2 3(3-0-6) 
CH 101 General Chemistry II  
 ศึกษาพันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ สมบัติของธาตุเรพิเซนเททีฟและทรานสิชัน              
อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า และเคมีอุตสาหกรรม 
คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
CH 191 General Chemistry  Laboratory  Ii   
 ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับพันธะเคมี ตารางธาตุ สมบัติของธาตุเรพิเซนเททีฟและธาตุทรานสิชัน 
ปฏิกิริยาเคมีและการวิเคราะห์ไอออน อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ และเคมีไฟฟ้า 
ชว 102 ชีววิทยา  2 3(3-0-6) 

BI 102 Biology II  
 ศึกษาหลักการสําคัญเก่ียวกับการจัดระบบโครงสร้าง สรีรวิทยา การสืบพันธ์ุ และการเจริญของ
พืชและสัตว์ 
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ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
BI  192 Biology Laboratory II  
 ปฏิบัติการชีววิทยาเก่ียวกับการจัดระบบโครงสร้าง สรีรวิทยา การสืบพันธ์ุและการเจริญของพืช
และสัตว์ 
2.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา 
คม 221 เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6) 
CH 221 Organic Chemistry 
 ศึกษาโครงสร้าง ปฏิกิริยา และสเตอริโอเคมีของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารอินทรีย์ที่มี
หมู่ฟังก์ชันนัลต่างๆ รวมท้ัง สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก และสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
คม 241 ชีวเคมี 1 3(3-0-6)                              
CH 241 Biochemistry I 
 โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดนิวคลีอิก ลิพิด 
และเอนไซม์ รวมท้ังเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลและการควบคุม 

คม 292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  1(0-3-0) 
CH 292 Organic Chemistry Laboratory 
 ปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องกับ การสกัด  การตกผลึก  การหาจุดหลอมเหลวและจุดเดือด  สเตอริโอ
ไอโซเมอริซึม  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  ปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยนิวคลีโอไฟล์  แอลกอฮอล์และฟีนอล  แอลดีไฮด์
และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและเอมีน 

คม 296 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 
CH 296 Biochemistry Laboratory 
 ปฏิบัติการทดลองที่เก่ียวข้องกับ พีเอชและสารละลายบัฟเฟอร์ การทดสอบทางกายภาพและ
ทางเคมีของสารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ และการศึกษากระบวนการเมแทบอ
ลิซึมของคาร์โบไฮเดรต 

คม 350 เคมีวิเคราะห์                                                                                 3(3-0-6) 
CH 350 Analytical Chemistry 
 ศึกษาหลักการทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการช่ังนํ้าหนักและการวัด
ปริมาตร การแยกสาร ด้วยวิธีต่างๆ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณโดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี และเทคนิค               
โครมาโทกราฟี 
คม 396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์   1(0-3-0) 
CH 396 Analytical Chemistry Laboratory 
 บุรพวิชา: คม 350 
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการช่ังนํ้าหนักและการวัด
ปริมาตร เทคนิคการไทเทรต การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเปกโทรสโกปีและเทคนิคโครมาโทกราฟี 
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วจช 201 จุลชีววิทยา                                                                                       3(3-0-6) 

SMB 201 Microbiology  

 ศึกษาประวัติของจุลชีววิทยา รูปร่างลักษณะท่ัวไปของจุลินทรีย์ การเจริญ เมแทบอลิซึม พันธุ
ศาสตร์จุลินทรีย์  วิธีทางจุลชีววิทยา การควบคุมจุลินทรีย์ ยาปฏิชีวนะ จุลชีววิทยาส่ิงแวดล้อม จุลชีววิทยาทางอาหาร 
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเช้ือจุลินทรีย์ รวมถึงการศึกษาถึงไวรัสและเห็ดรา 

วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                 1(0-3-0) 

SMB 202 Laboratory in  Microbiology  

 เรียนรู้หลักการ ข้อควรปฏิบัติ และฝึกฝนเก่ียวกับเทคนิคทางด้านจุลชีววิทยา การใช้กล้อง
จุลทรรศน์ การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือและการกําจัดเช้ือ  การนับจํานวนจุลินทรีย์  การแยกเช้ือจุลินทรีย์ให้บริสุทธ์ิ 
การศึกษาเช้ือรา โปรโตซัว การย้อมสีแบคทีเรีย การวัดขนาดเซลล์ การทําลายและการยับย้ังการเจริญของเช้ือจุลินทรีย์ 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าและนํ้านม 

3.   วิชาเฉพาะด้าน  
3.1   วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้    
วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5)  
SCI 301 English for Science I  
  ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน ความเข้าใจหลักไวยากรณ์ โครงสร้างและ
สํานวนที่ใช้ในเน้ือหาบทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
SCI 302 English for Science II  
  ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษในการตีความและสังเคราะห์
บทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.2   วิชาเฉพาะด้านบังคับ     
ชว 341 พันธุศาสตร์             4(3-3-6) 
BI 341 Genetics  
 หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม รูปร่างของโครโมโซม การกลาย ตลอดจนโครงสร้างและการ
ทํางานของยีน  พันธุศาสตร์ประชากร วิวัฒนาการ พันธุวิศวกรรมเบ้ืองต้น และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเน้ือหา
ภาคบรรยาย 
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วจช 272 จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหาร   4(3-3-6) 

SMB 272 Food Microbiology and Food Safety  

 ศึกษาชนิดของจุลินทรีย์ท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร การเสียของอาหาร และวิธีการถนอมอาหาร การ
เป็นพิษและการเกิดโรคเน่ืองจากอาหารเสีย  ความปลอดภัยในอาหาร การปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิต การวิเคราะห์
จุดวิกฤติท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร การสุขาภิบาลของโรงงานผลิตอาหาร  การควบคุมและการประกันคุณภาพ  
การจัดการระบบในโรงงานผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร และกฎหมายอาหาร และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเน้ือหา
ภาคบรรยาย 
วจช 301 วิทยาเห็ดรา  3(2-3-4) 

SMB 301 Mycology  
 ศึกษาการจัดหมวดหมู่ของเห็ด รา และยีสต์ วัฎจักรชีวิต การเจริญ การสืบพันธ์ุ การเพาะเล้ียง
และการเก็บรักษาเช้ือบริสุทธ์ิ รวมท้ังความสําคัญทางเศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม  ความสัมพันธ์ต่อส่ิงมีชีวิตอ่ืน และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 
 วจช 302 วิทยาไวรัส      3(2-3-4) 

SMB 302 Virology  

 ศึกษาสัณฐานวิทยา สมบัติท่ัวไป โครงสร้างและองค์ประกอบของไวรัส ไวรอยด์ พริออน การ
จัดหมวดหมู่ กลไกการเพ่ิมจํานวน  การเพาะเล้ียง การตอบสนองของโฮสต์ต่อการติดเช้ือไวรัส  การป้องกันและ
รักษาโรคติดเช้ือจากไวรัส เทคนิคทางชีวโมเลกุลท่ีใช้ในการตรวจสอบไวรัส ประโยชน์และโทษของไวรัส และมี
ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับไวรัสพืช ไวรัสของแบคทีเรียและการเพาะเล้ียงเซลล์ 
วจช 303   สถิติทางจุลชีววิทยา                      3(2-3-4) 

SMB 303 Statistics in Microbiology 
 ศึกษาพื้นฐานทางสถิติ การต้ังและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวอย่าง
ข้อมูลทางจุลชีววิทยา การวิเคราะห์ความแปรปรวน การหาความสัมพันธ์ การวิเคราะห์สมการถดถอยและวิธีการ
ออกแบบการทดลองทางสถิติ และมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย  
วจช 311 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์   3(3-0-6) 

SMB 311 Microbial Genetics  

 ศึกษาหลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ  การกลายกลไกการเกิดการ
กลายในจุลินทรีย์ การหาตําแหน่งของยีน ความสําคัญของจุลินทรีย์ในงานวิจัยทางทฤษฎีพันธุศาสตร์ บทบาทของ
จุลินทรีย์ในพันธุวิศวกรรม โครงการจีโนมของจุลินทรีย์และชีวสารสนเทศเบ้ืองต้น 
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วจช 321 การจัดจําแนกแบคทีเรีย    3(2-3-4) 

SMB 321 Determinative Bacteriology  

 ศึกษาวิธีการจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ การคัดแยก และจัดจําแนกชนิดของแบคทีเรีย ด้วย
วิธีการท้ังทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี และทางชีววิทยาระดับโมเลกุล ความสําคัญของแบคทีเรียแต่ละกลุ่ม 
เทคนิคการส่งเสริมการเจริญและการแยกเช้ือแบคทีเรียให้บริสุทธ์ิ ลักษณะของโคโลนีแบคทีเรียบนอาหารเล้ียงเช้ือ 
รวมถึงการเก็บรักษาเช้ือแบคทีเรีย และมีปฏิบัติการในการจัดจําแนกเช้ือ รวมท้ังการแยกเช้ือแบคทีเรียให้บริสุทธ์ิจาก
ตัวอย่างธรรมชาติ 

วจช 332 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์   3(2-3-4) 

SMB 332 Microbial Physiology  

 ศึกษาเมแทบอลิซึมและการควบคุมเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ การเจริญของจุลินทรีย์ ปัจจัยที่
เก่ียวข้องกับการเจริญ และการปรับตัวของจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมรวมท้ังการควบคุมการเจริญของ
จุลินทรีย์และมีปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องกับเมแทบอลิซึมและการเจริญของจุลินทรีย์  

วจช 391 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา                                      2(1-3-2) 

SMB 391 Instrumentation in Microbiology 

 ศึกษาทฤษฎี วิธีการใช้และการดูแลรักษาเคร่ืองมือพ้ืนฐานและเครื่องมือช้ันสูง ที่เก่ียวข้อง
ทางด้านจุลชีววิทยา พร้อมทั้งศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดทางชีวภาพ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เน้ือหาภาคบรรยาย  

วจช 481 โครงงานทางจุลชีววิทยา                        2(0-6-0) 

SMB 481 Project in Microbiology 

 ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจัยปัญหา ดําเนินการวิจัย และสรุปและการ
วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลองแล้วนํามาเรียบเรียงเป็นรายงาน พร้อมท้ังสอดแทรกความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมทั้งในด้านการดูแลรักษาเครื่องมือ จรรยาบรรณนักวิจัย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเกิดข้ึน 

วจช 482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1     1(0-2-1) 

SMB 482 Seminar in Microbiology I  
 นําเสนอผลงานวิจัยทางจุลชีววิทยา 

3.3  วิชาเฉพาะด้านเลือก  
ชว 203 ชีววิทยาของเซลล์ 4(4-0-8) 

BI 203 Cell Biology  
 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับโครงสร้างของเซลล์ยูแคริโอต เซลล์โพรแคริโอต และไวรัส โครงสร้าง
และการทํางานของออร์แกเนลล์ของเซลล์ องค์ประกอบของเซลล์ พันธุศาสตร์โมเลกุล วัฏจักรเซลล์และการควบคุม 
การเปล่ียนสภาพของเซลล์ การบาดเจ็บและการแก่ของเซลล์ ระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์ และเทคโนโลยีของเซลล์ 
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ชว 262 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
BI 262 Ecology  
 ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม โครงสร้าง
และกระบวนการในระบบนิเวศ ประชากร พฤติกรรม สังคมส่ิงมีชีวิต การเปล่ียนแปลงแทนท่ี การปรับตัว การ
แพร่กระจาย ความหลากหลายทางชีวภาพและอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

วจช 277 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม          3(2-3-4) 

SMB 277 Industrial Microbiology  

 การนําจุลินทรีย์มาใช้ในทางอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการผลิตสารชนิดต่าง ๆ โดย
การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ การเพาะเล้ียง การปรับปรุงสายพันธ์ุโดยเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากจุลินทรีย์ผ่าน
กระบวนการหมัก บทบาทของจุลินทรีย์ในการบําบัดของเสียและมลพิษทางส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของจุลินทรีย์โดยมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

วจช 401  หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา                                                           2(1-3-2) 

SMB 401 Special Topics in Microbiology 

  หัวข้อท่ีอยู่ในความสนใจและความก้าวหน้าทางจุลชีววิทยา 

วจช 441 เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ 4(3-3-6) 

SMB 441 Recombinant DNA Technology  
 หลักการสร้างรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ เวคเตอร์ แผนการโคลนยีน การคัดเลือกและตรวจสอบโคลน
ท่ีต้องการ ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสและการประยุกต์ การหาลําดับนิวคลีโอไทด์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ลําดับ                  
นิวคลีโอไทด์ยุคใหม่ โครงการจีโนมส่ิงมีชีวิต การบําบัดด้วยยีน การแพทย์แม่นยํา การดัดแปลงจีโนม  ส่ิงมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม และ ชีวสารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น 

วจช 442 หลักการทางชีวสารสนเทศศาสตร์ 2(1-3-2) 

SMB 442 Principle of Bioinformatics  

 ฐานข้อมูลลําดับนิวคลีโอไทด์และลําดับกรดอะมิโน ฐานข้อมูลจีโนม การวิเคราะห์ลําดับนิวคลี
โอไทด์และโครงสร้างของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์โครงสร้างและหน้าท่ีโปรตีน 
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของส่ิงมีชีวิต 

วจช 451 จุลชีววิทยาทางการแพทย์      4(4-0-8) 

SMB 451 Medical Microbiology  

 ศึกษาแบคทีเรีย ไวรัส และราที่มีความสําคัญทางการแพทย์ ภูมิคุ้มกันของโฮสต์ ความสัมพันธ์
ระหว่างโฮสต์และจุลินทรีย์ท่ีทําให้เกิดโรค การติดต่อของเช้ือโรคสู่โฮสต์ ความสามารถในการทําให้เกิดโรคและ
อาการของโรค การวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรค หลักการทดสอบความไวของเช้ือต่อยาต้านจุลชีพระบาดวิทยาและการ
ป้องกันโรค 
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วจช 471 จุลชีววิทยาทางดิน     3(2-3-4) 

SMB 471 Soil Microbiology  

 ศึกษาชนิดและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน นิเวศวิทยาและความหลากหลายของจุลินทรีย์ใน
ดิน ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในดินที่มีบทบาทต่อวัฏจักรหมุนเวียนของแร่ธาตุ จุลินทรีย์หลักในดินและความ
สัมพันธ์ต่อส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน เทคนิคการศึกษาจุลินทรีย์ในดิน และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

วจช 472 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์       3(2-3-4) 

SMB 472 Microbial Ecology   

 วิวัฒนาการของจุลินทรีย์ ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ สังคมจุลินทรีย์ในแหล่ง
อาศัย ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ พืช และ สัตว์ นิเวศวิทยาจุลินทรีย์ใน
ระดับโมเลกุล 
วจช 473 พลังงานทดแทนจากจุลินทรีย์         1(1-0-2)  
SMB 473 Microbial Alternative Energy  

 กระบวนการผลิตพลังงานเอทานอลชีวภาพ การปรับปรุงข้ันตอนการย่อยเป็นนํ้าตาล การ
ปรับปรุงข้ันตอนกระบวนการหมักและย่อยนํ้าตาลแบบข้ันตอนเดียว กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ การผลิตก๊าซ
ไฮโดรเจน เซลล์พลังงานจากจุลินทรีย์ 
วจช 474 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล       3(2-3-4) 

SMB 474 Sanitary Microbiology  

 ศึกษาหลักการสุขาภิบาลและวิธีการควบคุมจุลินทรีย์ในอาหาร นํ้า ดิน และสภาพแวดล้อมที่
เกิดมลพิษ การป้องกัน แนวทางในการแก้ไข กระบวนการการทําความสะอาด และการ                 ฆ่าเช้ือ และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

วจช 475  จุลชีววิทยาส่ิงแวดล้อม             3(2-3-4) 

SMB 475 Environmental Microbiology 

 ศึกษาจุลินทรีย์ที่พบในส่ิงแวดล้อมท้ังในดิน นํ้า อากาศ ส่ิงแวดล้อมวิกฤต อุปกรณ์และวิธีการ
แยกจุลินทรีย์ วัฏจักรสาร การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับจุลินทรีย์ การตรวจสอบคุณภาพนํ้าโดย
ใช้จุลินทรีย์บ่งช้ี บทบาทของจุลินทรีย์ในบริเวณท่ีมีการปนเปื้อน การแก้ไขสภาพแวดล้อมเป็นพิษโดยหลักการทางจุล
ชีววิทยา และมีปฏิบัติการในการแยกเช้ือจุลินทรีย์จากธรรมชาติ การศึกษาวัฎจักร การบําบัดนํ้าเสียและมีการศึกษา
นอกสถานที่ 
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วจช 476 จุลชีววิทยาการเกษตร             3(2-3-4) 

SMB 476 Agricultural Microbiology  

 ศึกษาความหลากหลายของจุลินทรี ย์ที่พบได้ในดิน และเก่ียวข้องกับวัฏจักรของสาร             
ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างเช้ือจุลินทรีย์กับพืช จุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคพืชและการก่อโรคพืช จุลินทรีย์และ
ผลิตผลของจุลินทรีย์ท่ีใช้เป็นสารกําจัดแมลง การย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชและสัตว์ที่ตกค้างในดิน กิจกรรม
ของเช้ือจุลินทรีย์ในปุ๋ยชีวภาพ และการนําของเหลือทิ้งทางการเกษตรมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยจุลินทรีย์ 
และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยายและมีการศึกษานอกสถานท่ี 

วจช 478 การฟ้ินฟูส่ิงแวดล้อมโดยชีววิธี         2(2-0-4) 

SMB 478 Bioremediation  
 แหล่งท่ีมา ลักษณะ และความเป็นพิษของสารมลพิษ หลักความคิดด้านการฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม
โดยชีววิธี จุลินทรีย์ท่ีเก่ียวข้องกับการนํามาใช้ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม การใช้พืชฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม การประยุกต์ใช้วิธีการทาง
ชีวภาพในการฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม และกรณีศึกษา 

วจช 479 เทคโนโลยีการหมัก          3(2-3-4) 

SMB 479 Fermentation Technology  
 ศึกษาการแยกเช้ือที่มีความสําคัญทางอุตสาหกรรม การปรับปรุงสายพันธ์ุและเก็บรักษา
จุลินทรีย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ไคเนติกส์ของการหมัก การใช้ความร้อนเพ่ือทําให้ปลอดเช้ือการเตรียมหัวเช้ือและ
อาหารเล้ียงเช้ือที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรม การออกแบบกระบวนการหมัก หลักการและเทคนิคท่ีใช้ในกระบวนการ
หมัก การบําบัดของเสียที่เกิดข้ึนในอุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์การหมักและมีปฏิบัติการแยกเช้ือที่มีความสําคัญทาง
อุตสาหกรรม ไคเนติกส์ของการหมัก การเก็บรักษาเช้ือจุลินทรีย์ การเล้ียงเช้ือในถังหมักขนาดเล็ก การสกัดแยกและ
ทําให้บริสุทธ์ิ และมีการศึกษานอกสถานท่ี 
วจช 483 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2  1(0-2-1) 

SMB 483 Seminar in Microbiology  II 
 นําเสนอและวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิจัยทางจุลชีววิทยา 

วจช 484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา  1(0-3-0) 

SMB 484 Independent Study in Microbiology 
 ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางจุลชีววิทยาตามความสนใจ ความถนัดของนิสิต การประยุกต์ใช้
หลักการทางจุลชีววิทยาในการศึกษา การวิจัย การแก้ปัญหา การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล การนําเสนอผลงาน 
ตลอดจนปลูกฝังความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการประเมินผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 
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วจช 485 เตรียมสหกิจศึกษา           1(1-0-2) 
  SMB 485 Cooperative Education Preparation 

 การเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานในในหน่วยงานของราชการหรือเอกชน ความ
หมายสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว ตลอดจนความรู้ท่ีจําเป็น
ในการปฏิบัติงาน  

วจช 486 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา            6(0-18-0) 
  SMB 486 Cooperative Education in Microbiology 

 การฝึกปฏิบัติงานจริง หรือวิจัยในหน่วยงานของราชการหรือเอกชนท่ีมีการดําเนินงานเก่ียว             
ข้องกับสาขาจุลชีววิทยา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อม                 
เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน จัดทําเค้าโครงงานวิจัยและเสนอหัวข้อวิจัยท่ีเป็นประโยชน์และ
เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน  
วจช 499 ฝึกงาน                   2(0-6-0)                       

2(0-90-0) SMB 499 Internship 
 ฝึกให้นิสิตได้เรียนรู้การทํางาน พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีทักษะส่ือสาร 
เพ่ิมพูนทักษะทางปัญญา นําความรู้ด้านจุลชีววิทยาไปใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยกําหนดให้มีจํานวนช่ัวโมงฝึกงานไม่
น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง และการประเมินผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 
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3.2 ชื่อ สกุล  เลขประจําตัวประชาชน  ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายช่ือคณาจารย์ 
คุณวุฒกิารศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 
ปีท่ีจบ 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

1 รศ.ดร.อรอนงค์  พริง้ศุลกะ  วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2538  
วท.ม. (จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม) , 2541 
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2545 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ขจีนาฏ โพธิเวชกุล วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2524   
วท.ม. (จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม), 2528 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ วท.บ.(จุลชีววิทยา), 2548 
 
ปร.ด (จุลชีววิทยา), 2553 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

xxxxxxxxxxxxx 

4 อ.ดร.วัลลภา หล่อเหล่ียม วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2548 
 
วท.ม. (จุลชีววิทยาประยุกต)์, 
2551 
วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาต)ิ, 2555   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

5 อ.ดร.ประวัติ อังประภาพรชัย วท.บ. (ชีววิทยา), 2537 
M.Sc. (Microbiology), 2539  
 
Ph.D. (Microbiology), 2543 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
University of East Anglia, 
UK 
University of East Anglia, 
UK 

xxxxxxxxxxxxx 

3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับ
ท่ี 

รายช่ือคณาจารย์ 
คุณวุฒกิารศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 
ปีท่ีจบ 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

1 รศ.ดร.อรอนงค์  พริง้ศุลกะ  วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2538  
วท.ม. (จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม) , 2541 
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2545 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ขจีนาฏ โพธิเวชกุล วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2524   
วท.ม. (จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม), 2528 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

 นิสิตกลุ่มฝึกงาน จะต้องลงเรียนรายวิชา วจช 499 ฝึกงาน โดยนิสิตจะได้ฝึกการทํางานในสาขา                
จุลชีววิทยา พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีทักษะส่ือสาร เพิ่มพูนทักษะทางปัญญา นําความรู้ด้าน               
จุลชีววิทยาไปใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยกําหนดให้มีจํานวนช่ัวโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง ส่วนนิสิตกลุ่มสหกิจ
ศึกษาต้องมีการฝึกประสอบการณ์ในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง 
 
          4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   
                4.1.1  นิสิตได้เห็นความเช่ือมโยงระหว่างความรู้ทางทฤษฎีและการนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ 
      4.1.2   นิสิตมีแนวคิดข้ันต้นในการนําความรู้ทางทฤษฎีมาใช้เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงาน  
                4.1.3  นิสิตมีทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และ/หรือเทคนิคที่เก่ียวข้องกับงานในสถานท่ีฝึกงาน
       4.1.4  นิสิตเข้าใจชีวิตการทํางานและวัฒนธรรมองค์กร      
                4.1.5  นิสิตพัฒนาความสามารถในการปรับตัวให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
                4.1.6  ฝึกฝนความอดทน การมีวินัย และความซื่อสัตย์ 

 โดยกําหนดให้มีจํานวนช่ัวโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง และสําหรับนิสิตกลุ่มสหกิจศึกษาต้องมีการฝึก
ประสอบการณ์ในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง การประเมินผลจะ
ประเมินจากแบบประเมินของคณะโดยพนักงานพี่เล้ียงและอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษา จากรายงานและจากการนิเทศโดยอาจารย์ประจําหลักสูตร       

4.2 ช่วงเวลา  
 การฝึกงาน: ภาคฤดูร้อน ปีที่ 3  
 สหกิจศึกษา: ภาคเรียนท่ี 2 ปีท่ี 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 การฝึกงาน: ในช่วงภาคฤดูร้อน โดยให้สถานที่ฝึกงานกําหนดตามระยะเวลาท่ีสะดวก โดยกําหนดให้มี

จํานวนช่ัวโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง  

 สหกิจศึกษา: นิสิตเลือกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการณ์ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อย
กว่า 300 ช่ัวโมง 

 
5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
 นิสิตต้องมีการทําโครงงาน ในรายวิชา วจช 481 โครงงานทางจุลชีววิทยา  
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5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
 ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจัยปัญหา ดําเนินการวิจัย และสรุปและการวิเคราะห์

ข้อมูลผลการทดลองแล้วนํามาเรียบเรียงเป็นรายงาน พร้อมท้ังสอดแทรกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมท้ังใน
ด้านการดูแลรักษาเครื่องมือ จรรยาบรรณนักวิจัย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจัยปัญหาต่าง ๆ 

ดําเนินการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ แล้วนํามาเรียบเรียงเป็นรายงานได้  
5.3 ช่วงเวลา  
 ช้ันปีที่ 4 ภาคปลาย ในรายวิชา วจช 481 โครงงานทางจุลชีววิทยา 
5.4 จํานวนหน่วยกิต   
 จํานวน 2 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 
 5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมินผล  
 5.5.2 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาต่อคณาจารย์ท่ีปรึกษาประจําวิชาทุกคนเพ่ือรับข้อเสนอแนะและ

ประเมินผลกระบวนการประเมินผล 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต      

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
(2) มีระเบียบวินัย  
(3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
(5) มีจิตสาธารณะ  

(1) สอดแทรกเนื้อหาในมิติทางคุณธรรม 
จริยธรรม และปลูกฝังความมีระเบียบ
วินัย และความซ่ือสัตย์ในช้ันเรียน 

(2) จัดกิจกรรม /ส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

 
 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรี-
นครินทรวิโรฒ 

(2) สัง เกตและประเมินพฤติกรรมการมี
ปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

(3) ประเมินจากผลงานท่ีนิสิตได้รับมอบหมาย

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /  
สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
(ระบุมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้อง) 

1.  มีทักษะส่ือสาร ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อที่ 3.3 มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีหลากหลายได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ทาง
ภาคปฏิบัติ โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเก่ียวข้อง 

2.  มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะรับใช้สังคม ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ข้อที่  1.5 มีจิตสาธารณะ  

3.  มีสมรรถนะของหลักสูตร 
 3.1 มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายถึงจุลินทรีย์
และ/หรือศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง และสามารถวิเคราะห์
ประเด็นปัญหา สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องได้โดยใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึง
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจุลชีววิทยาแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องได้ 
3.2  มีทักษะปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา และสามารถ
ใช้เคร่ืองมือทางจุลชีววิทยาหรือเครื่องมืออ่ืนท่ี
เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ด้านความรู้  
ข้อที่ 2.4 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางจุลชีววิทยา  
ด้านทักษะทางปัญญา 
ข้อที่ 3.2 สามารถนําความรู้ หลักการ และทฤษฎีทางจุลชีววิทยา 
ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อที่ 5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

(6) ตระห นัก ในคุณค่ า ของ ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ในแต่ละรายวิชา 

2.  ด้านความรู ้
(1) มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาท่ัวไป 
(2) มีความรอบรู้ ในศาสตร์ต่ าง  ๆ ท่ีจะ

ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน 

(3) มี ค ว าม รู้ พ้ื น ฐ านทา ง จุ ล ชี ว วิ ทย า 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีจะนํามา
อธิบายหลักการและทฤษฏีในศาสตร์
เฉพาะ 

(4) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางจุล
ชี ว วิทยา  วิทยาศาสตร์ และ /ห รื อ
คณิตศาสตร์ 

(5) สามารถติดตามความก้าวหน้ าทาง
วิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะ
ด้านจุลชีววิทยาและจุลชีววิทยาประยุกต์ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลาย
รูปแบบ เช่น การบรรยาย  การฝึกปฏิบัติ  
การสัมมนา  และการศึกษานอกสถานท่ี 

(2) ดําเนินการเรียนการสอนหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การเรยีนรู้จากกรณปัีญหา 
การเรยีนรู้เป็นรายบุคคล โดยการเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการ
ปฏิบัติงานของนิสิตในด้านต่าง ๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคการศึกษาและปลาย

ภาคการศึกษา 
(3) การจัดทํารายงาน/แผนงาน/โครงการ 
(4) การนําเสนอผลงานในหลากหลายรูปแบบ 
(5) โครงงาน การฝึกปฏิบัติ และการฝึกงาน 

 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมี

เหตุ มี ผล ตามหลักการวิชาการทาง
วิทยาศาสตร์ 

(2) นําความรู้ทางจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์                  
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

(3) มีความใฝ่รู้  สามารถวิ เคราะห์  และ
สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ี
หลากหลายได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
โ ดย ใ ช้ ความรู้ ท า งภ าคทฤษฎี และ
ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีเก่ียวข้อง 

(4) สามารถประยุกต์ความรู้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ 
 

จัดกระบวนการเรียนรู้ ใ ห้นิ สิตศึกษาและ
แสวงหาความรู้  เ ช่น การฝึกทักษะการ
วิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการ
สืบค้น และการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ท้ังท่ี
เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม เช่น 
(1) การนําเสนอและอภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นในช้ันเรียน 
(2) การทํากรณีศึกษา 
(3) การทดลองในห้องปฏิบัติการ 
(4) การจัดทําโครงงาน 
(5) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

สังเกตและประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยประเมินผล
จาก 
(1) งานท่ีได้รับมอบหมาย 
(2) ประเมินผลจากการสอบท้ัง 

ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

(5) สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์             
ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 

(6) เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีความรับ ผิดชอบต่อตนเอง  สังคม 

องค์กร ส่ิงแวดล้อม  
(2) มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานร่วมกับ

ผู้อ่ืนในฐานะผู้นําและสมาชิกท่ีดี 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ

วัฒนธรรมขององค์กร รวมท้ังพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานได้ 

 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน ท่ีเน้น
การทํางานเ ป็นกลุ่มและงานท่ีต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

(2) จัดให้มีการเรียนรู้ภาคปฏิบัติท้ังในและ
นอกช้ันเรียนเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์
จริง 

 

(1) ปร ะ เ มิ นจ ากพฤ ติกร รม ท่ี แสด ง ถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ ในการทํากิจกรรมกลุ่ม 

(2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นในช้ันเรียน และการยอมรับ
เหตุผลของผู้ท่ีมีความคิดเห็นแตกต่าง 

(3) ประเมินผลจากงานและความรับผิดชอบ
ในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์
และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล 
การแก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

(2) มีทักษะในการส่ือสารภาษาไทยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมท้ังการเลือกใ ช้
รูปแบบการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน  เพ่ือการค้นคว้า
ได้อย่างเหมาะสมและจําเป็น 

(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณ์ 

(5) สามารถวิเคราะห์ ข้อ มูลเ ชิงตั ว เลข 
เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็น
ปัญหา 

(1) มีรายวิชาท่ีฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(2) การมอบหมายงานให้ สืบค้น จัดการ 
ประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลท้ัง
รายบุคคลและรายกลุ่ม 

(3) นํา เสนอและการ วิเคราะห์ ข้อมูลใน
รูปแบบวาจา หรือการเขียนรายงาน 

 

(1) ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ)
การปฏิ บัติ ง านของนิ สิตจากการ ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

(2) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน และการ
เขียนรายงาน จากการใช้รูปแบบการ
นําเสนอท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ และ
ใ ช้ เ ทค โน โ ล ยี ส า ร สน เทศ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 มีระเบียบวินัย 
1.3 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
1.5 มีจิตสาธารณะ 
1.6 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้พื้นฐานศึกษาท่ัวไป 
2.2 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
2.3 มีความรู้พ้ืนฐานทางจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีจะนํามาอธิบายหลักการและ 
ทฤษฏีในศาสตร์เฉพาะ 
2.4 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 
2.5   สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะด้านจุลชีววิทยาและจุล
ชีววิทยาประยุกต์ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ 
3.2 นําความรู้ทางจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
3.3 มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีหลากหลายได้อย่าง
ถูกต้องและสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีเก่ียวข้อง 
3.4 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ 
3.5 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 
3.6 เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม องค์กร ส่ิงแวดล้อม  
4.2 มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้นําและสมาชิกท่ีดี 
4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร รวมท้ังพัฒนาตนเองและพัฒนางานได้ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหาและ
นําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
5.2 มีทักษะในการส่ือสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการเลือกใช้รูปแบบการส่ือสารได้
อย่างเหมาะสม 
5.3 มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน  เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ
จําเป็น 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
5.5 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหา 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
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� ความรับผิดชอบหลัก          � ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้าน 

ทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4  5 6 1 2 3 1   3 4 5 
วิชาศึกษาทั่วไป 

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร � �    � �     �   �   � � �  �  � � 
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพ

การสื่อสาร 1 
� �    � �     �   �   � � �  �  � � 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 2 

� �    � �     �   �   � � �  �  � � 

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ 1 

� �    � �     �   �   � � �  �  � � 

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ 2 

� �    � �     �   �   � � �  �  � � 

มศว 131 ลีลาศ � �   � � �     �   �   � � �  �   � 
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล � �   �  �     �   �   � � �  �   � 
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ � �   �  �     �   �   � � �  �   � 
มศว 134 โยคะ � �   �  �     �   �   � � �  �   � 
มศว 135 ว่ายน้ํา � �   �  �     �   �   � � �  �   � 
มศว 136 แบดมินตัน � �   �  �     �   �   � � �  �   � 
มศว 137 เทนนิส � �   �  �     �   �   � � �  �   � 
มศว 138 กอล์ฟ � �   �  �     �   �   � � �  �   � 
มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ําหนัก � �   �  �     �   �   � � �  �   � 
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล � �   �  �     �   � � � � � �  �  � � 
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�  ความรับผิดชอบหลัก          �ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้าน 

ทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1  2 3 4 5  1   3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
วิชาศึกษาทั่วไป 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนา
มนุษย์ 

� �   � � �     �   � � � � � �  �  �  

มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้       � �   � � �     �   � �  � � �  �  � � 
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและ

สังคม 
� �   �  �     �   � �  � � �  �  � � 

มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน � �   �  �     �   � �  � � �  �  � � 
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วน

บุคคล 
� �   �  �     �   � �  � � �  �  � � 

มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

� �   �  �     �   � �  � � �  �  � � 

มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคม 

� �   � � �     �   � �  � �   �  � � 

มศว 246 วิถึชีวิตเพื่อสุขภาพ � �   �  �     �   � � � � �   �  � � 
มศว 24  อาหารเพื่อชีวิต � �   �  �     �   � �  � �   �  � � 
มศว 248 พลังงานทางเลือก � �   �  �     �   � � � � �   �  � � 
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ � �   � � �     �   � � � � �   �  � � 
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต � �   � � �     �   � �  � �   �  � � 
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

สังคม 
� �   � � �     �   � �  � �   �  � � 
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� ความรับผิดชอบหลัก          � ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้าน 

ทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1  2 3 4 5   1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
วิชาศึกษาทั่วไป 

มศว 246 วิถึชีวิตเพื่อสุขภาพ � �   �  �     �   � � � � �   �  � � 
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต � �   �  �     �   � �  � �   �  � � 
มศว 248 พลังงานทางเลือก � �   �  �     �   � � � � �   �  � � 
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ � �   � � �     �   � � � � �   �  � � 
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต � �   � � �     �   � �  � �   �  � � 
มศว 253 สุนทรียสนทนา � �   � � �     �   � �  � � �  �  �  
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์   � �   � � �     �   � � � � �   �  � � 
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต � �   � � �     �   � � � � � �  �  �  
มศว 256 การอ่านเพือชีวิต � �   � � �     �   � �  � � �  �  �  
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา � �   � � �     �   � �  � � �  �  �  
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ � �   � � �     �   � �  � � �  �  �  
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ � �   � � �     �   � �  � � �  �  � � 
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อน

สังคม 
� �   � � �     �   � �  � � �  �  �  

มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ � �   � � �     �   � �  � � �  �  �  
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม � �   � � �     �   � �  � � �  �  �  
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� ความรับผิดชอบหลัก          � ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้าน 

ทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
วิชาศึกษาทั่วไป 

มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ � �   � � �     �   � �  � � �  �  � � 
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง � �   � � �     �   � �  � � �  �  � � 
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่ � �   � � �     �   � � � � � �  �  � � 
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วย

กระบวนการวิจัย 
� �   �  �     �   � � � � � �  �  � � 

มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล � �   �  �     �   � � � � � �  �  � � 
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ � �    � �     �   � �  � � �  �   � 
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด � �   � � �     �   � �  � � �  �  �  
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจรยิธรรม � �   � � �     �   � � � � � �  �  � � 
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม � �   � � �     �   � � � � �   �  � � 
มศว 355 พุทธธรรม � �   � � �     �   � �  � � �  �  �  
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดําเนินชีวิต � �   � � �     �   � �  � � �  �  �  
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวใน

สังคม 
� �   �  �     �   � �  � � �  �  �  

มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
ชีวิตและสังคม 

� �   � � �     �   � � � � � �  �  �  

มศว 361 มศว เพื่อชุมชน � �   � � �     �   � � � � � �  �  �  
มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น � �   � � �     �   � � � � � �  �  �  
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน � �   � � �     �   � � � � � �  �  � � 
มศว 364 กิจการเพื่อสังคม � �   �  �     �   � � � � � �  �  � � 
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�  ความรับผิดชอบหลัก          � ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้าน 

ทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
วิชาแกน 
วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

คณ115 แคลคูลัส 1 �         �  �              
คม 100 เคมีทั่วไป 1 � �       �   �              
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 � �  �     �   �              
ชว 101 ชีววิทยา  1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา  1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
ชว 102 ชีววิทยา 2 � �  � �   � � � � �  �    � � � � � � �  
ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 � �  � �   � � � � �  �    � � � � � � �  
ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป � �      � �   �   �       �  �  

ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  �       �   �              

คม 101 เคมีทั่วไป 2 � �       �   �              
คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 � �  �     �   �              
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�  ความรับผิดชอบหลัก         �ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้าน 

ทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 4 5      1 2 3 4 5     1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
วิชาแกนเฉพาะสาขา 

คม 221 เคมีอินทรีย์ � �      � �   �              

คม 241 ชีวเคมี 1 � �       � �  �      �    �    

คม 292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ � �  � �   � �   �              

คม 296 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 � �       � �  �      � �  � �    

คม 350 เคมีวิเคราะห์ �        � �  �      �   �  � � � 
คม 396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ � �  � �     �  �       �  � �   � 
วจช 201 จุลชีววิทยา �        � �  �              

วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา � � �      � �  �  �    � �   � � �  

วิชาเฉพาะด้าน 
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

วทศ 301 
ภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตร์ 1 

� �       �  �  � �    � �    � �  

วทศ 302 
ภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตร์ 2 

� �       �  �  � �    � �    � �  
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�  ความรับผิดชอบหลัก                                        �    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้าน    

ทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1     2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2    3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 

ชว 341 พันธุศาสตร์  �        � � �       �  �     

วจช 272 จุลชีววิทยาทางอาหาร
และความปลอดภัยทาง
อาหาร 

� �       � �  � �  �   � �   �  �  

วจช 301 วิทยาเห็ดรา � �      � � �  �   �   � �   �  �  

วจช 302 วิทยาไวรัส  � �       � � � �      � �   �  �  

วจช 303 สถิติทางจุลชีววิทยา � �       � � � � �     � �  � �  � � 

วจช 311 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ � �       � �  �              

วจช 321 การจัดจําแนกแบคทีเรีย � �       � �  �      � �   �  �  

วจช 332 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ � �       � �  �      � �   �  �  

วจช 391 การใช้เครื่องมือทางจุล
ชีววิทยา 

� � � � �    � �  �   �   � � �  �  �  

วจช 481 โครงงานทางจุลชีววิทยา � � � �        � � � �  � � �  � � �  � � �  

วจช 482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1  � �   �    � � � �   � �  �    � � �  
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 �  ความรับผิดชอบหลัก                                        �    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้าน    

ทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
วิชาเฉพาะด้านเลือก 

ชว 203 ชีววิทยาของเซลล์ � �        � � �      � � �  �  �  

ชว 262 นิเวศวิทยา � �       � �  � �     �   � �    

วจช 277 จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม  

� �       � �  �      � �   �  �  

วจช 441 เทคโนโลยีรีคอม
บิแนนท์ดีเอ็นเอ 

� �       � �  � �     �   � �    

วจช 442 หลักการทางชีวสารสน
เทศศาสตร์ 

� �        � � �  �     �    � �  

วจช 451 จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์ 

� �       � �  �   �   � �   �  �  

วจช 471 จุลชีววิทยาทางดิน � �       � �  �      � �   �  �  

วจช 472 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ � �       � �  �      � �   �  �  

วจช 473 พลังงานทดแทนจาก
จุลินทรีย์ 

� �       � �  � �     �    �  �  

วจช 474 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล � �       � �  �      � �   �  �  

วจช 475 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม � �       � �  �      � �   �  �  

วจช 476 จุลชีววิทยาทาง
การเกษตร 

� �       � �  �      � �   �  �  

วจช 478 การฟิ้นฟูสิ่งแวดล้อม
โดยชีววิธี 

� �       � �  � �     �    �  �  

วจช 479 เทคโนโลยีการหมัก  �       � �  � �     � �   �  �  

วจช 483 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 
2 

� �   �    � � � �   � �  �    � � �  
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�  ความรับผิดชอบหลัก         � ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้าน    

ทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
วิชาเฉพาะด้านเลือก 
วจช 484 การศึกษาอิสระทางจุล

ชีววิทยา 
� � � �        � � � �  � � �  � � �  � � �  

วจช 485 เตรียมสหกิจศึกษา � � � �        � � � �  � � �  � � �  � � �  

วจช 486 สหกิจศึกษาทางจุล
ชีววิทยา 

� � �  �      � � �  �   �   �  �  �  �  

วจช 499 ฝึกงาน � � �  �      � � �  �   �   �  �  �  �  
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  ซ่ึง 

การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบค่าระดับข้ัน  ดังน้ี 
 ระดับข้ัน ความหมาย ค่าระดับข้ัน 

  A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 
 B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
  B ดี (Good) 3.0 
  C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
  C พอใช้ (Fair) 2.0 
  D+ อ่อน (Poor) 1.5 
  D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
  E ตก (Fail) 0.0 

ในกรณีท่ีรายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับข้ัน ให้ประเมินผลใช้สัญลักษณ์ ดังน้ี    
 สัญลักษณ์                  ความหมาย 
 S ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/เป็นท่ีพอใจ 
 U ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/ไม่เป็นท่ีพอใจ 
 AU การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
 W การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
 IP ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษาน้ัน (In progress)                                                                                                                
2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
    มีการดําเนินการเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนิสิต ตามรายะเอียดท่ีกําหนดไว้
ใน มคอ. 2  ท่ีถอดลงสู่ มคอ. 3-6 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาโดยมีการพิจารณาผ่านท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

2.1 กําหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา  และใช้วงจร PDCA ในการดําเนินงานของ
ระบบผ่านคณะกรรมการ/อาจารย์ผู้สอน 
 2.2  ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน กําหนดระบบและวิธีการวัดและประเมินผลร่วมกันให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร จากน้ันทําการทวนสอบผลการเรียนโดยการประชุมตัดสินผลร่วมกัน 

2.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.4  มีการทบทวนระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตให้สอดคล้องกับการกําหนดของมาตรฐานการเรียนรู้

ของหลักสูตร 
3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 3.1  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2559 

 3.2  เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
 จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน หลักสูตร
และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ รวมท้ัง
การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 
ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนทักษะท่ีเก่ียวกับกลยุทธ์การสอน การวัดการประเมินผลการเรียนรู้ 

การใช้สื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และการทําวิจัยของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน 

2.2   การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน  ๆ 
(1)  จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเน่ือง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ท่ีชัดเจน 

มีการติดตามและประเมินผล รวมท้ังการนําผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป เช่นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ทักษะ การเขียนเอกสารตํารา/หนังสือ/บทความ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ 

           (2)  จัดให้มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการใน
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ/หรืองานสร้างสรรค์อ่ืนท่ีมีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ 

(3)  สนับสนุนทุนในการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
(4)  สร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ต่างมหาวิทยาลัยในและนอกภูมิภาค 

เพ่ือเป็นภาคีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในแวดวงวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพ 

1.  การกํากับมาตรฐาน 
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร

และอาจารย์ผู้สอน เป็นผู้บริหารหลักสูตรโดยทําหน้าท่ี 
• ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรและ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
• กํากับและติดตาม จัดทํา มคอ.3-7 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 

ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามการประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบให้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพภายใต้การกํากับดูแลของภาควิชาจุลชีววิทยา/คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์ 

• ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และรายงานผลต่อสถาบัน 
• นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร รายปีมาปรับปรุงการบริหารจัดการ

หลักสูตร รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลา 5 ปี 
 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา มีการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา

จากผู้ใช้บัณฑิตให้ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education: TQF) ท่ีได้กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังการมีงานทํา ในปีการศึกษาน้ัน ๆ รวมท้ังสํารวจการได้งานทําของผู้สําเร็จ
การศึกษา โดยนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ทุกปีเพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ  

 
3. นิสิต 

หลักสูตร วท.บ.จุลชีววิทยา มีเกณฑ์พ้ืนฐานในการรับนิสิตและคุณสมบัติของนิสิตท่ีจะเข้าศึกษาใน
หลักสูตร ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. 2 ของหลักสูตรฯ (สรุปดังแผนภาพ 3.1) และเพ่ือปรับแผนการรับนิสิตให้เป็น
ปัจจุบัน และเหมาะสม ในทุกครั้งท่ีมีการเปิดรับนิสิตได้มีการประชุมกรรมการประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณา
กําหนดจํานวนในการรับนิสิตใหม่และคุณสมบัติของผู้สมัครเพ่ิมเติมดังน้ี 

1. เรื่องจํานวนการรับนิสิตใหม่ มีการประชุมกรรมการประจําหลักสูตรเพ่ือวางแผนการรับนิสิตให้ได้
จํานวนนิสิตตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. 2 โดยทบทวนข้อมูลจํานวนรับนิสิตและการวางแผนรับนิสิตย้อนหลัง 3 ปี 
เพ่ือวางแผนการรับนิสิตรอบต่อไป จากน้ันแจ้งไปยังงานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
และออกแบบประเมินระบบการรับนิสิต หลังจากการรับนิสิตของปีการศึกษาน้ัน ๆ ดําเนินการเสร็จสิ้น พร้อม
กับเก็บข้อมูลเรื่องคะแนนของนิสิตท่ีรับเข้ามาในหลักสูตร เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการวางแผนรับนิสิตในรอบ
ต่อไป  

2. เรื่องคุณสมบัติของนิสิตท่ีจะเข้าศึกษาในหลักสูตร ฯ  มีการประชุมกรรมการประจําหลักสูตรเพ่ือ
วางแผนการรับนิสิตให้ได้นิสิตท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. 2  หากพบว่ามีนิสิตท่ีมีความรู้พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์น้อย จะกําหนดให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดย (1) พิจารณาข้อมูลท่ีได้จาก
กรรมการสอบสัมภาษณ์ในเรื่องความรู้และความจําเป็นในการปรับตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยของนิสิต (2) พิจารณา
กิจกรรมท่ีคณะและมหาวิทยาลัยจัดว่ามีความเพียงพอหรือไม่ -ถ้าไม่ควรเพ่ิมเติมเรื่องใด (3) ประเมินผล
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กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตอธิบายกระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
การควบคุมการดูแล  การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว  การคงอยู่  การสําเร็จการศึกษา  ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานิสิต 

การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นิสิต 
  1.  มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ เพ่ือทําหน้าท่ีให้คําแนะนําและคําปรึกษาในการ
ลงทะเบียน การเรียน การร่วมกิจกรรม การปรับตัวและการพัฒนาทักษะชีวิต 
        2.  มีอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการในการทํากิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพของนิสิต 

การอุทธรณ์ของนิสิต 
     มีการจัดระบบท่ีเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถร้องเรียน/อุทธรณ์เรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่อง
เก่ียวกับวิชาการ  มีการกําหนดเป็นกฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณ์เหล่าน้ันโดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
          1. นิสิตสามารถย่ืนคําร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเก่ียวกับการสอบ ผลคะแนนและ
วิธีการประเมินผล 
          2.  จัดช่องทางรับคําร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนิสิต 

           3.  จัดต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสิต 

4. อาจารย์ 

4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
   การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนคริน-
ทรวิโรฒ  โดยกําหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 

4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนร่วมกัน
วางแผนในการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาผ่านท่ีประชุม
คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องโดยลําดับชั้น   พร้อมดําเนินการรับประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตาม
แนวทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยใชผลการประเมินท่ีได้เป็นข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงการดําเนินงาน
ของหลักสูตรรายปี และปรับปรุงตามรอบ 5 ปี ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางท่ีจะทําให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

4.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
   แต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ท่ี
สอดคล้องกับรายวิชา ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

     1. แต่งต้ังคณะกรรมการร่าง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดทําหลักสูตร มคอ. 2 ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา
ชาติเพ่ือกําหนดปรัชญา จุดประสงค์และโครงร่างหลักสูตร 
  2. มีการประชุมของคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพ่ือกําหนดรายวิชา คําอธิบายรายวิชา 
สาระรายวิชาและแผนการสอนในหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ เป็นผู้บริหารจัดการจัดการ
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เรียนการสอนและกํากับให้แผนการเรียนเป็นไปตาม มคอ. 2 นอกจากการวางแผนการจัดรายวิชาต่าง ๆ ตาม 
มคอ. 2 และเพ่ือให้นิสิตได้รับประโยชน์จากการเรียนในหลักสูตรฯ มากข้ึน ดังน้ันในหลักสูตรฯ จึงได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประจําหลักสูตร จํานวน 5 ท่าน เป็นผู้กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ. 2 
โดยมีการปรับปรุงเน้ือหาในรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาให้มีความทันสมัยมากข้ึน ครอบคลุมสาระ
เน้ือหาในแต่ละวิชาตามคําอธิบายรายวิชาต่าง ๆ อย่างครบถ้วน  รวมท้ังมีการเปิดสอนรายวิชาตามลําดับท่ี
เหมาะสม เพ่ือให้นิสิตมีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด ตลอดจนการเปิดสอนในรายวิชาเลือก ซ่ึงมี
ความทันสมัย สนองต่อความต้องการของนิสิต และเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน  
  3. คณะกรรมการประจําหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรจากการประเมินสาระการเรียนรู้ของแต่
ละรายวิชาจากผลการประเมินโดยนิสิตว่าเน้ือหามีความทันสมัยหรือไม่ เพ่ือไปปรับแก้ไขในปีการศึกษาถัดไป
ให้เน้ือหามีความทันสมัยมากย่ิงข้ึน รวมท้ังข้อมูลจากความคิดเห็นจากศิษย์เก่าและความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต มาประกอบการพิจารณาในการกําหนดรายวิชา สาระวิชา ในหลักสูตรและแผนการเรียนให้มีความ
เหมาะสม  
  4. คณะกรรมการประจําหลักสูตรจัดทําหลักสูตรใหม่ท่ีมีการปรับปรุงจากกรรมการวิพากย์
หลักสูตร ตัวแทนศิษย์เก่า  
  5. เสนอหลักสูตรตามข้ันตอนตามคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และผ่านความเห็นชอบของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
  6. ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการประจําหลักสูตรติดตาม มคอ. 3-6 และเม่ือจบปี
การศึกษาให้นําผล มคอ. 7 มาพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป  

5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   1. คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ  ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ เพ่ือ
วางแผนระบบผู้สอนก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยจากการประชุมได้ร่วมกันพิจารณาวางแผนอาจารย์ผู้สอนใน
แต่ละรายวิชาให้ตรงกับความรู้ความสามารถ และพิจารณาการเชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอกเพ่ือให้นิสิต
ได้รับความรู้ตรงตามสาขามากท่ีสุด  

   2. คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ได้มีการกําหนดรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบตาม
ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน โดยหลักสูตรได้ทําการประชุมและจัดอาจารย์
ผู้สอนตามหัวข้อต่าง ๆท่ีมีความหลากหลายตามประสบการณ์ ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์แต่ละท่าน ในด้านการกําหนดอาจารย์พิเศษ หลักสูตรฯ ได้จัดให้มีการเชิญอาจารย์พิเศษท่ีมีความ
เชี่ยวชาญและชํานาญ ในหัวข้อน้ัน ๆ มาร่วมสอน  นอกจากน้ีหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการพานิสิตไปศึกษาดูงาน 
ณ สถานท่ีต่าง ๆ เพ่ือให้นิสิตเห็นกระบวนการทํางานจริง และได้ประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน  

  3. อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเฉพาะสาขาจุลชีววิทยา จัดทํา มคอ. 3 ของทุกรายวิชาก่อนเปิด
ภาคการศึกษา และแจกให้นิสิตในวันแรกของการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ืออธิบายหัวข้อท่ี
สอน กิจกรรมท่ีต้องทํา เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ให้นิสิตเข้าใจและวางแผนในการเรียนตลอดภาคการศึกษา  

 4. หลังจากทําการจัดการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนเข้าพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ เพ่ือปรึกษาหารือในแต่
ละรายวิชาว่ามีปัญหาเกิดข้ึนหรือไม่ รายวิชาใดท่ี มคอ. 5 ในส่วนสาระหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผนการ
สอนใน มคอ. 3 ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรกําหนดให้มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนการสอนใน 
มคอ. 3 และให้นําประเด็นดังกล่าวเข้าชี้แจงในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ทุกครั้ง 

5.3  การประเมินผู้เรียน 
 1. คณะกรรมการประจําหลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือวางแนวทางในการประเมินผู้เรียนอย่าง

มีระบบ ดังน้ีคือ ในท่ีประชุมได้มีการพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามท่ีอาจารย์
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ผู้รับผิดชอบรายวิชากําหนดข้ึนซ่ึงแสดงเกณฑ์อย่างชัดเจนไว้ใน มคอ. 3 และ course syllabus นําเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ เพ่ือวางแผนการประเมินให้ตรง
ตามจุดเน้นของรายวิชา (ทฤษฎี ปฏิบัติ) ให้มีแนวปฏิบัติท่ีเหมือนกัน  

 2. เม่ือทําการเรียนการสอนจนครบระยะเวลาสอบกลางภาค หรือปลายภาค อาจารย์ผู้สอน
ในแต่ละรายวิชาได้ทําการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้เครื่องมือประเมินท่ีมีความหลากหลาย เช่น 
การใช้ข้อสอบอัตนัย และปรนัย ในทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน มีการสอบย่อย ก่อนการเรียนในแต่ละครั้งเช่น มีการ
จัดทํารายงานในทุกรายวิชาท่ีมีปฏิบัติการ จากน้ันอาจารย์ผู้สอนรายงานเกรดต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร   

 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1   ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีมีอยู่เดิม 
           ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ 

1. ตํารา  หนังสือ  สื่อและวารสาร  มีรายละเอียดดังน้ี 
เนื้อหา  ตํารา/หนังสือ

ภาษาอังกฤษ 
(เล่ม) 

ตํารา/หนังสือ
ภาษาไทย 

(เล่ม) 

   โสตทัศนวัสดุ รวม 
(เล่ม) 

วารสาร
ภาษาต่างประเทศ 

(เล่ม) 
คณิตศาสตร ์ 2,059 5,588 98 7,745  - 
สถิติ 725 1,277 23 2,025  - 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1,435 2,933 34 4,402  - 

เคมี 2,710 2,151 49 4,910 4 
ชีววิทยา 3,130 1,448 73 4,651 1 
จุลชีววิทยา 3,648 1,817 76 5,541 - 
ฟิสิกส์ 1,947 1,135 25 3,107  - 
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 193 179 1 373  - 
คหกรรมศาสตร์ 97 372 20 489 4 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

291 511 36 838 - 

รวม 16,235 17,411 435 34,081 9 

2. ฐานข้อมูลออนไลน์และ Open Access สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีบอกรับโดย
โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thailand Library Integrated System - ThaiLIS) 
สํานักหอสมุดกลาง และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จํานวน 47  ฐาน  และฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสาร
ในประเทศไทย 224 แห่ง 

 2.1 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  2.1.1  ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตํารา ไปยังแหล่ง

ค้นคว้าท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 
    2.1.2  จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 

2.1.3 จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 



 66 

2.2 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
2.2.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 
2.2.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 
2560 

ปีที่ 2 
2561 

ปีที่ 3 
2562 

ปีที่ 4 
2563 

ปีที่ 5 
2564 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุม  เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสตูร � � � � � 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ 
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา  
(ถ้ามี) 

� � � � � 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยต่อการเปิดสอนในแตล่ะภาค 
 การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

� � � � � 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาํเนิน 
 การของประสบการณภ์าคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 
 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

� � � � � 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา � � � � � 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามแผนมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี 
 กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิด 
 สอนในแต่ละปีการศึกษา 

� � � � � 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื 
 การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 
 มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

- � � � � 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ 
 จัดการเรียนการสอน � � � � � 

(9) อาจารย์ประจําหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง � � � � � 

(10)  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา 
  วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี � � � � � 

(11)  ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ท่ีมตี่อคุณภาพ 
  หลักสูตร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 

- - - � � 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

- - - - � 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1  ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน 
1.1.2  ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต 
1.1.3  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ท้ังในและ

นอกชั้นเรียน 
1.1.4  ประเมินจากผลงานของนิสิตท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 
1.1.5  ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช้ใน

การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ

กลยุทธ์การสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 กําหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซ่ึงประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและภายนอก

สถาบัน 
2.2 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลท่ีได้ (Outcome) 
2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.4 จัดทําการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพ่ือนําผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัว

บ่งชี้ (Key Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 จัดทํารายงานการประเมินหลักสูตร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ คณาจารย์และ

ผู้เก่ียวข้อง 
4.2   จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมิน

เป็นฐานในการปรับปรุง 
4.3 เชิญผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)  มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร

และกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข  สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร  
ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข  สําเนาคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
คําส่ังแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาหลักสูตร 
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บทสรุปการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ศ.ดร.สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 1. การมีปฏิบัติการสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ จะช่วยเพ่ิมทักษะของนิสิตให้มากข้ึน  
 2. ควรมีการประเมินผลการเรียนการสอนของนิสิตและบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
การปรับปรุง  
 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงโดยเพ่ิมรายวิชาเอกเลือกท่ีมีปฏิบัติการสอดแทรก ส่วนในด้านการ
ประเมินผลการเรียนการสอนของนิสิตและบัณฑิตศึกษาได้มีการติดตามหลังเสร็จสิ้นปีการศึกษาทุกปี 
 
รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ปรับรายวิชาฝึกงานให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน 
การปรับปรุง 
 หลักสูตรได้แก้ไขรายวิชาฝึกงานตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิแนะนํา 
 
บทสรุปการวิพากษ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากตัวแทนศิษย์เก่า 
1. การเรียนรู้นอกห้องเรียนสําคัญไม่แพ้การเรียนรู้ในห้องเรียน จึงควรเพ่ิมเติมศึกษาดูงาน หรือศึกษา จาก
ภายนอกสถานท่ี เพราะจะได้มาซ่ึงประสบการณ์ท่ีสามารถนํามาใช้ได้จริง 
2. การมีวิชาเลือกท่ีหลากหลาย ได้แก่ วิชาเลือกทางด้านจุลชีววิทยาสุขภาพ และทางด้านจุลชีววิทยาทาง
อาหาร รวมถึงการฝึกอบรม GMP, HACCP และ ISO ต่าง ๆ จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการทํางาน และการนําไปใช้
นอกห้องเรียนได้จริง 
3. การฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ อยากให้เริ่มต้ังแต่ปี 2 โดยฝึกให้เตรียมอาหารเอง เตรียมสารเคมีด้วยตัวเอง เพ่ือให้
เกิดความรับผิดชอบ ความชํานาญ ความเข้าใจ จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในด้านของการประกอบอาชีพใน
อนาคต 
การปรับปรุง 
 หลักสูตรได้บรรจุการดูงานไว้ในรายวิชาต่าง ๆ และมีวิชาเลือกเพ่ิมข้ึน รวมท้ังบรรจุรายวิชา วจช 391 
การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา เพ่ือฝึกให้นิสิตได้ฝึกทักษะทางด้านจุลชีววิทยาและวิชาชีพ 
  
บทสรุปการวิพากษ์จากผู้ใช้บัณฑิต 
1. การพัฒนาหลักสูตร อยากให้เน้นการฝึกปฏิบัติในเทคนิคด้านจุลชีววิทยา  นิสิตสามารถวางแผนออกแบบ
การทดลองด้วยตนเอง  สามารถวิเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนได้   
2. สมรรถนะทางภาษา เน่ืองจากประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมอาเซียน (AEC) ดังน้ันทักษะท่ีสําคัญจึงเป็น
ด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการอ่านทําความเข้าใจ การเขียน การนําเสนอและการสื่อสาร รวมท้ังควรมีภาษา
ท่ี 3 ท่ีเก่ียวข้องกับศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา เช่น ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาจีน เป็นต้น เพ่ือให้นําไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนต่อ หรือการทํางานในบริษัทท่ีมีต้นกําเนิดจากประเทศต่าง ๆ เหล่าน้ี 
3. งานท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอาหารยังคงเป็นท่ีต้องการของบริษัท สถาบันวิจัย และ
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย ซ่ึงหลักสูตรควรมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านน้ีอย่างลึกซ้ึงและทันสมัยทําให้ได้งานทํา
หรือเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาได้ง่ายข้ึน 
4. หลักสูตรควรปลูกฝังการสื่อสาร ความอดทนในการทํางานและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  
5. บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ต้องมีทักษะในปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาควบคู่กับความรู้ในหลักการและเหตุผล ควรมี
ความรู้เชิงกว้างทางจุลชีววิทยาและด้านท่ีเก่ียวข้อง เช่นจุลชีววิทยาทางอาหาร ทางการแพทย์ ทางสิ่งแวดล้อม 
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ประกอบกับความรู้ด้านมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือใช้ในการต่อยอดพัฒนาความรู้ท่ีหลากหลายใน
อาชีพทางจุลชีววิทยา 
การปรับปรุง 
 1. หลักสูตรได้บรรจุรายวิชา วจช 391 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา เพ่ือฝึกให้นิสิตได้ฝึกทักษะ
ทางด้านจุลชีววิทยาและวิชาชีพ 
   2. หลักสูตรได้เพ่ิมเติมรายวิชา วจช 403 ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐานสําหรับนักจุลชีววิทยา เพ่ือให้นิสิตท่ี
สําเร็จการศึกษาได้นําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อ หรือการทํางานในบริษัทท่ีมีต้นกําเนิดจากประเทศต่าง ๆ 
เหล่าน้ี 
 3. หลักสูตรได้เพ่ิมเติมวิชาเฉพาะด้านเลือกให้มีความหลากหลายมากข้ึน รวมท้ังมีการแก้ไขรายวอชา
ท่ีสําคัญโดยเพ่ิมเติมเน้ือหาท่ีจําเป็นและทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น มีการปรับปรุงรายวิชาจุลชีววิทยาทาง
อาหาร โดยปรับเป็น จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหาร เพ่ือรองรับโมเดลในกลุ่มท่ี 1 ของ
ประเทศไทย 4.0 (กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)) รวมท้ังเพ่ิม
รายวิชาทางจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ วิชานิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ วิชาพลังงานทดแทนจากจุลินทรีย์ และ
การฟ้ินฟูสิ่งแวดล้อมโดยชีววิธี 
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ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

 
 
 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2558 
 
 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ 
  

 
 

วันท่ี 14 เดือน กรกฎาคม 2559 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มี
ผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.63 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 
องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้)  

มีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบท่ี 2)  
มีจํานวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบท่ี 3, 4, 5)  
และมีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบท่ี 6)  

 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  
องค์ประกอบท่ี 2 4.6 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบท่ี 3 3.33 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบท่ี 4 3.67 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบท่ี 5 3.50 ดี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบท่ี 6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.64 ดี (13 ตัวบ่งชี้) 
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บทนํา 
ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  ชื่อย่อ วท.บ.จุลชวีวิทยา 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Microbiology) ชื่อย่อ B.Sc. (Microbiology) 

 ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
รหัสหลักสูตร  
 25450091100999 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1. เพ่ือพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในด้านจุลชีววิทยา  
 2. เพ่ือผลิตนักวิชาการด้านจุลชีววิทยา สนองความต้องการของวงการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
สถาบันวิทยาศาสตร์การอาหาร โรงพยาบาล และอ่ืน ๆ 
 3.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถศึกษาค้นคว้า และวิจัยด้านจุลชีววิทยา เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์
ความรู้อย่างมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 4. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ตลอดจนทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ วท.บ. (จุลชวีวิทยา) พ.ศ. 

2538 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                
วท.ม. (จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม)  
พ.ศ. 2541 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย                  
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
พ.ศ. 2545 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2 อาจารย์สุขุมาภรณ์  กระจ่างสังข์* วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)                 
(จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2548 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี     
ปร.ด (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 
2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
3 อาจารย์ณัฎฐิกา  สุวรรณาศรัย* วท.บ. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 

2538 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย                   
วท.ม. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 
2541มหาวิทยาลัยมหิดล                
 วท.ด. (จุลชวีวิทยา) พ.ศ. 
2548มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจีนาฏ  โพธิเวชกุล วท.บ. (จุลชวีวิทยา) พ.ศ. 
2524 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย                   
วท.ม. (จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม) พ.ศ. 2528 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชาภัค  ศรียาภัย วท.บ. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2543
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
วท.ม (พันธุวิศวกรรม) พ.ศ. 
2547
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                  
Ph.D. (Natural Science and 
Technology) พ.ศ. 2551 
Okayama University, Japan 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีสถาบันน้ัน ๆ กําหนดข้ึน 
ท้ังน้ีโดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เกณฑ์และมาตรฐานท่ีต้ังไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 
การวางแผนการประเมิน 

• การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเย่ียม 

• ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

• สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเย่ียมชม 

• สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

• อาจารย์ประจําหลักสูตร 

• อาจารย์ผู้สอน 

• บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในหลักสูตร 

• นิสิต/ศิษย์เก่า 

• ผู้ใช้บัณฑิต 

• ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมิน (สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี)  

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
องค์ประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ.  
1. จํานวนอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจําเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไมไ่ด้และประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

ผ่าน ระบุเหตุผล 
กรณีผลการดําเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน ระบุเหตุผล 
กรณีผลการดําเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

11. การปรบัปรงุ
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพ่ือใหห้ลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) หมาย
เหต ุสําหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีที ่7 
หรือ หลักสูตร 6 ป ีประกาศใช้ในปีที่ 8 

ผ่าน ระบุเหตุผล 
กรณีผลการดําเนินงาน “ไม่ผ่าน” 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี)  
 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต     4.6 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

   43.5 10 4.35 4.35 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตท่ีไดง้านทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

  37 37 100% 5 

องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต    3.33 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การรับนิสิต       4  

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  การส่งเสรมิและพัฒนานิสิต     4  

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต      2  

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจําหลักสูตร   3.67 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ประจําหลักสูตร     3  

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร   3 5   

    ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

    5  

     ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ี
ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ 

    5   

     ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

    5   

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร      3  
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   3.5 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      3  
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 

    3  

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 การประเมินผู้เรียน       3  
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

    5  

องค์ประกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้   3 
ตัวบ่งช้ีที ่6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้      3  

คะแนนเฉล่ียตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จํานวน 13  ตัวบ่งช้ี) ตัวต้ัง 47.35 
         ตัวบ่งชี้ 13 
    คะแนน 3.64 

 

 

 

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการดําเนินงาน “ไม่

ผ่าน”) 
1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
ผ่าน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ผ่าน  
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการดําเนินงาน “ไม่

ผ่าน”) 
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

ผ่าน  

6 มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

ผ่าน  

7 มีการพฒันา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

ผ่าน  

8 อาจารยใ์หม ่(ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรยีนการสอน 

ละเว้น ละเว้น 

9 อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ผ่าน  

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ไดร้ับการพฒันา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ผ่าน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมตี่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ผ่าน ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพ
หลักสูตร เท่ากับ  4.35  คะแนน  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ผ่าน  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 11 
จํานวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ดําเนินการผ่าน 11 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100 
หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ี
ระบุไว้ 
 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
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4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 
2 - - 4.35, 5 

(2.1, 2.2) 
4.6 ดีมาก 

3 3 4, 4, 2 
(3.1, 3.2, 

3.3) 

- - 3.33 ดี 

4 3 3, 5, 3 
(4.1,4.2,4.3

) 

- - 3.67 ดี 

5 4 3 
(5.1) 

3, 3, 5 
(5.2,5.3,5.4

) 

- 3.5 ดี 

6 1 - 3 
(6.1) 

- 3 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 3.63 ดี 

ผลการประเมิน 
24/7 

= 3.43 
14/4 
= 3.5 

9.35/2 
= 4.675 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา  
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ 
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ผลประเมินเชิงคุณภาพ 
องค์ประกอบท่ี 1: การกํากับมาตรฐาน 

  ไม่มี 
 
องค์ประกอบท่ี 2: บัณฑิต 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
1. มีนิสิตท่ีมีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับดีมาก  

2. นิสิตมีอัตราการได้งานทําสูงและมีความพึง
พอใจของนายจ้างอยู่ในระดับดีมาก 

เพิ่มทักษะความรู้และการใช้ภาษาอังกฤษ โดย
สอดแทรกลงในรายวิชาในหลักสูตรให้มากข้ึน และ
กระตุ้นให้นิสิตเห็นความสําคัญของการรู้ภาษาที่สาม  

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
ไม่มี ไม่มี 
 
องค์ประกอบท่ี 3: นิสิต 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
มีความใกล้ชิดและผูกพันระหว่างนิสิตรุ่นพี่ รุ่น

น้อง และอาจารย์ 
1. จัดให้มีระบบส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรม

ท่ีสร้างความใกล้ชิดและผูกพันระหว่างนิสิตรุ่นพี่ รุ่น
น้อง และอาจารย์ อย่างต่อเน่ือง 

2. จัดทําคู่มือแนวปฏิบัติท่ีดีในด้านการพัฒนา
นิสิต เพื่อเป็นแบบอย่างและสามารถถ่ายทอดต่อไปได้ 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
มีการวิเคราะห์ข้อมูล นิสิตที่รับเข้า 
 

การทําวิเคราะห์ข้อมูลนิสิตท่ีรับเข้าอย่างละเอียด 
และต่อเนื่อง เพ่ือนําไปสู่การวางแผนการรับนิสิตให้
ตามจํานวนและมีคุณภาพตามความต้องการหลักสูตร 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
- 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  มีระบบ กลไก และการประเมินผล การรับนิสิตจนสามารถรับนิสิตเพิ่มข้ึน ใกล้เคียงตาม
เป้าหมายจํานวนรับเข้าอย่างเป็นรูปธรรม และมีโครงการการเตรียมความพร้อมทําให้นิสิตมีผลการเรียนที่ดีข้ึน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  หลักสูตร มีระบบ กลไกในการพัฒนาศักยภาพนิสิตที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ทําให้นิสิต
ได้รับรางวัล  และได้รับผลการประเมินการฝึกงานท่ีดีขึ้น (ข้อมูลจากการนิเทศนิสิตฝึกงาน) 

 
องค์ประกอบท่ี 4: อาจารย์ประจําหลักสูตร 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
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คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตรอยู่ในระดับดี
มาก อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิ
การศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง และมีผลงานทาง
วิชาการจํานวนมาก 

วางแผนด้านภาระงานเพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์เข้า
สู่ตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
ไม่มี ไม่มี 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
- 
 
องค์ประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
มีการประเมินผู้เรียนก่อนสําเร็จการศึกษาโดย

การสอบ exit  exam   ซึ่งส่งผลให้นิสิตได้ประเมิน
และทบทวนความรู้เพ่ือนําไปใช้ในการทํางานหรือการ
เรียนต่อ 

ควรมีการประเมินกระบวนการ ทดสอบ exit  
exam และนําผลประเมินมาใช้ในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
ไม่มี ไม่มี 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
- 

 
 
องค์ประกอบท่ี 6: ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
- - 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
วิธีการประเมินผลท่ีได้จากการปรับปรุงส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู้ 
หาแนวทางในการประเมินผลที่ได้จากการ

ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
- 

 
 

ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
ประวัติและผลงาน 
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   อรอนงค ์พริง้ศุลกะ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Onanong Pringsulaka 
ตําแหน่งทางวิชาการ      รองศาสตราจารย ์
ท่ีทํางาน        ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
        114  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์   02-6495000 ต่อ 18517 
Email   onanong@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดบัปริญญาตร ี ปรญิญาโท  และปริญญาเอก) 
 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ 
วท.บ.  จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2538 
วท.ม.  จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 
วท.ด.  เทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 
 
ความเช่ียวชาญ 
microbiology, virology, bacteriophage, lactic acid bacteria 
 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 
พรรณทิพา จันทร์ทงั, อรอนงค์ พร้ิงศุลกะ, ณัฎฐิกา สุวรรณศรยั, พรทิพย์ สุขสวัสดิ์, อัจฉริยา รังษิรุจิ. การแยกแบคทีเรียกรด            
 แลคติกและเฟจของแบคทีเรียกรดแลคติกจากผลิตภัณฑ์อาหารปลาหมักในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร ์ มศว 
 2554;27:87-105.  
ณัฐพร ภัทรสินไพบูลย์, อรอนงค์ พร้ิงศุลกะ, อัจฉริยา รังษริุจ,ิ ณัฏฐิกา สุวรรณาศรัย. การแยกแลบเฟจจากตัวอย่างแหนมใน
 ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว  2552;25(1):101-13. 
วลัยลักษณ์ หัตถบรูณ,์ เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์, อรอนงค์ พร้ิงศุลกะ, อัจฉริยา รงัษิรจุิ. การพฒันาเครื่องหมายโมเลกุลสําหรับ
 การจําแนกพืชสกุลระกําพันธ์ุเศรษฐกิจและการระบเุพศของสละหม้อจากจังหวัดจันทบุรี. วารสารวิทยาศาสตร ์ มศว 
 2554;27(1): 87-105.  
Pringsulaka O, Thongngam N, Suwannasai N, Atthakor W, Pothivejkul K, Rangsiruji A. Partial characterisation 
 of bacteriocins produced by lactic acid bacteria isolated from thai fermented meat and fish 
 products. Food Cont 2012;23(2):547-51.  
อรอนงค์  พร้ิงศุลกะ,  สิรินธร สุนทรธรรมาสน์,  เกตุวด ีอินเสียน, ณัฎฐิกา  สุวรรณาศรยั,  สุขุมาภรณ ์ สุขขุม, สิริรักษ์  ศรวณ-ี
 ยารักษ์, อัจฉริยา  รงัษิรุจ.ิ การแยกและการศึกษาลักษณะของแบคทีเรียกรดแลคติกและเฟจของแบคทีเรียกรดแลคติก
 จากนมเปรีย้ว. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 2556;29(2):93-107.  
Sarawaneeyaruk S, Pringsulaka O, Wichalek S, Koto R, Sukkhum S. The effect of domestic wastewater from 
 Thailand’s Saen Saeb canal on plant growth and rhizosphere microorganisms. Songklanakarin J Sci 
 Technol 2014;36(6):627-632. 
Pringsulaka O, Rueangyotchanthana K, Suwannasai N, Watanapokasin R, Amnueysit P, Sunthornthummas S, 
 Sukkhum  S, Sarawaneeyaruk S, Rangsiruji A. In vitro screening of lactic acid bacteria for multi-strain 
 probiotics. Livest Sci 2015;174:66-73. 
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Tantong S, Pringsulaka O., Weerawanich K., Meeprasert A., Rungrotmongkol T., Sarnthima R., Roytrakul S., 
 Sirikantaramas, S. Two novel antimicrobial defensins from rice identified by gene coexpression 
 network analyses. Peptides 2016;84:7-16.  
สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์, วัลลภา หล่อเหล่ียม, ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย, สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์, อรอนงค์ พร้ิงศุลกะ, วิเชียร                  
 กิจปรีชาวนิช. การผลิตเอทานอลจากวัชพืชน้ําด้วยกระบวนการหมักแบบ Simultaneous saccharification and 
 fermentation (SSF) และ Separate hydrolysis and fermentation (SHF). วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 
 2558;31(2):27-39. 
Sarawaneeyaruk S, Krajangsang S, Pringsulaka O. The effects of neem extract and azadirachtin on soil 
 microorganisms. J Soil Sci Plant Nutr 2015;15(4):1071-83. 
Sunthornthummas S, Doi K, Rangsiruji A, Sarawaneeyaruk S, Pringsulaka O. Isolation and characterization of 
 Lactobacillus paracasei LPC and phage ΦT25 from fermented milk. Food Cont 2017;73:1353-61. 
Pringsulaka O., Suwannasai N, Krajangsang S, Sarawaneeyaruk S, Lorliam W, Rangsiruji A. Assessment of 

Indicator Microorganisms and Fungi: Health Risk in the Saen Saeb Canal, Thailand. Chiang Mai J Sci 
2017; 44: 309-321. 

 
2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
กฤษณา บุญพา, อรอนงค์ พร้ิงศุลกะ, ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ. ฤทธ์ิทางชีวภาพของรีคอมบิแนนท์โปรตีน GASR3 จากข้าว. เรื่อง
 เต็มการประชุมวิชาการการศึกษาทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ยุคใหม่; 29-30 กรกฎาคม 2557; 
 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์, กรุงเทพฯ; 2557. 
 
3. ตํารา/หนังสือ 
 
อรอนงค์ พร้ิงศุลกะ. จุลชีววิทยาทางการแพทย์: แบคทีเรียก่อโรค. กรุงเทพฯ: จรัญสนิทวงศ์การพิมพ;์ 2556. 
 
ภาระงานสอน  

รหัสวิชา รายวิชา 
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา  1 
วจช 201 จุลชีววิทยา 
วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
ชว 203 ชีววิทยาของเซลล์ 
วจช 302 วิทยาไวรัส 
วจช 321 การจัดจําแนกแบคทีเรีย 

รหัสวิชา รายวิชา 
วจช 391 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา  
วจช 481 โครงงานทางจุลชีววิทยา 
วจช 482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 
วจช 451 จุลชีววิทยาทางการแพทย ์
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ทุนวิจัยท่ีได้รับ  
 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณท่ีได้รับทุน ระบุสถานภาพ 
การศึกษาลักษณะบางประการของแบคที
ริโอซินท่ีสร้างจากแบคทีเรียกรดแลกติกท่ี
แยกได้จากผลิตภัณฑ์อาหารเนื้อและปลา
หมักของไทย 

งบประมาณเงินรายได ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ 

2554 หัวหน้าโครงการ 

การใช้เทคนิค SCAR เพื่อเพิ่ม
ความจําเพาะในการยืนยันเพศและพันธ์ุ
ของพืชสกุลระกําพันธ์ุเศรษฐกิจ 

งบประมาณเงินรายได ้
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนา SCAR marker สําหรับจําแนก
พันธ์ุปาล์มนํ้ามันในระยะกล้า   

งบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ ประจําปี 

2555 ผู้ร่วมโครงการ 

การแยกและการศึกษาลักษณะบางประการ
ของแบคทีเรียกรดแลคติกและเฟจของ
แบคทีเรียกรดแลคติกจากนมเปรีย้ว 

งบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ 

2555 หัวหน้าโครงการ 

การตรวจสอบจุลินทรีย์บ่งช้ีและจลิุนทรีย์
ท่ัวไปจากน้ําและอากาศบรเิวณคลองแสน
แสบ รวมท้ังผลกระทบของการใช้น้ําจาก
คลองแสนแสบในการปลูกพืชผักในครัว  

งบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 

การแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจากมูลสัตว์
เพื่อนํามาใช้เป็นโพรไบโอติกสายพนัธ์ุผสม 

งบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

วจช 475 จุลชีววิทยาส่ิงแวดล้อม 
ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง 
ทช 691 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
ทช 692 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
ทช 693 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 
ทช 694 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทช 641 จุลชีววิทยาส่ิงแวดล้อมข้ันสูง 
ทช 643 เทคโนโลยีข้ันสูงทางอาหาร 
ทช 649 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา 
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ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณท่ีได้รับทุน ระบุสถานภาพ 
การศึกษาลักษณะของสายพันธ์ุกลายของ 
Lactobacillus paracasei ท่ีด้ือต่อการ
ติดเช้ือด้วยเฟจ 

งบประมาณเงินรายได ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

การคัดเลือกเห็ดราขนาดใหญ่ท่ีสามารถ
ผลิตเอนไซม์ได้ในพื้นท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์
ป่าภูเขียว 

งบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ 

2557 ผู้ร่วมโครงการ 

การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเจริญของ
เห็ดเอคโตไมคอรไ์รซาชนิดใหม่ในสกุล 
Astraeus และการตรวจหารากเอคโตไม
คอร์ไรซาในพืชอาศัยด้วยเทคนิคทาง
ชีววิทยาโมเลกุล  

งบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ 

2557 ผู้ร่วมโครงการ 

ประสิทธิภาพในการใช้วิธีทางกายภาพ
และเคมีในการยับยั้งแบคทีริโอเฟจท่ีติด
เช้ือในผลิตภัณฑ์นมหมัก 

งบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

การเหนี่ยวนําโปรเฟจท่ีแทรกอยูใ่น 
Lactobacillus paracasei ท่ีแยกได้จาก
นมเปรี้ยว 

งบประมาณเงินรายได ้คณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษากลไกของสายพันธ์ุกลายของ 
Lactobacillus paracasei ท่ีด้ือตอ่การ
ติดเช้ือด้วยเฟจ 

งบประมาณเงินรายได ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

การแยกสารเมตาบอไลต์ที่สร้างจากเช้ือ 
Weissella spp. ท่ีแยกได้จากปลาส้ม 

งบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ 

2560 หัวหน้าโครงการ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก รุ่นท่ี 18 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 

2559-ปัจจุบัน หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อ-นามสกุล  นางขจีนาฏ  โพธิเวชกุล 
ตําแหน่งวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ท่ีทํางาน      ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
      114  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์   02-6495000 ต่อ 18518 
Email   kajeenart@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดบัปริญญาตร ี ปรญิญาโท  และปรญิญาเอก) 
 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ 
วท.บ.  จุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 
วท.ม.  จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528 
 
ความเช่ียวชาญ 
microbiology, microbial enzyme, microbial physiology, fermentation technology 
 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 
Pringsulaka O, Thongngam N, Suwannasai N, Atthakor W, Pothivejkul K, Rangsiruji A. Partial characterisation 
 of bacteriocins produced by lactic acid bacteria isolated from thai fermented meat and fish 
 products. Food Cont 2012;23(2):547-51.  
 
2. บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
Tribumrungsuk A, Potivejkul K. Biosorption of heavy metals in waste water by microorganisms. Proceedings 
  of the 39th Congress on Science and Technology of Thailand; 2013 Oct 21-23; Bangkok International 
  Trade & Exhibition Centre  (BITEC), Bangkok, Thailand; 2013.        
ประวัติ อังประภาพรชัย, ขจีนาฏ โพธิเวชกุล. การแยกและจัดจําแนกแบคทีเรียจากแหล่งน้ําธรรมชาติท่ีสามารถยับยั้งการเจริญ
  ของไซยาโนแบคทีเรีย Microcystis aeruginosa. เรื่องเต็มในการประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งท่ี 7; 1-2 
  เมษายน  2556; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ; 2556. 
สุมาลี เหลืองสกุล, ขจีนาฏ โพธิเวชกุล, ประวัติ อังประภาพรชัย. การพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพด้านความปลอดภัย
  ของผลผลิตแปรรูปทางการเกษตร. เรื่องเต็มในการประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งท่ี 6; 29-30 พฤษภาคม 2555; 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ; 2555. 
สุมาลี เหลืองสกุล, ขจีนาฏ โพธิเวชกุล, ประวัติ อังประภาพรชัย. การพัฒนากระบวนการแปรรูปเห็ดฟาง. เรื่องเต็มในการ
  ประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งท่ี 6; 29-30 พฤษภาคม 2555; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ; 2555. 
 
3. ตํารา/หนังสือ 
- 
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ภาระงานสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุนวิจัยท่ีได้รับ  
 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณท่ีได้รับทุน ระบุสถานภาพ 
โครงการวิจัยเรื่องการบําบัดโลหะ
หนักในน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยจุลินทรีย์ 

งบประมาณเงินรายได้ คณะ
วิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา รายวิชา 
วจช 201 จุลชีววิทยา 
วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
วจช 201 จุลชีววิทยา 
วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
วจช 332 สรีรวิทยาของจุลินทรีย ์
วจช 391 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา  
วจช 484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา 
วจช 481 โครงงานทางจุลชีววิทยา 
วจช 475 จุลชีววิทยาส่ิงแวดล้อม 
วจช 479 เทคโนโลยีการหมัก 
วจช 482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 
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ชื่อ-นามสกุล  นางสุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ 
ตําแหน่งวิชาการ  อาจารย์ 
ท่ีทํางาน      ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
      114  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์   02-6495000 ต่อ 18520 
Email   sukhumaporn@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดบัปริญญาตร ี ปรญิญาโท  และปรญิญาเอก) 
 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ 
วท.บ.  จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 
2548 

 ปร.ด. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 
 
ความเช่ียวชาญ 
microbiology, microbial enzyme, fermentation technology 
 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 
Youngpreda A, Panyachanakul T, Kitpreechavanich V, Sirisansaneeyakul S, Suksamrarn S,  Tokuyama S, 
 Krajangsang S. Optimization of poly(DL-lactic acid) degradation and evaluation of biological re-
 polymerization. J Polym Environ 2016; doi:10.1007/s10924-016-0885-1. 
Worrathampitak S, Tokuyama S, Kitpreechavanich V, Sukkhum S. Utilization of non-rubber skim latex for 
   Poly(L-lactide)-degrading enzyme production by Actinomadura keratinilytica strain T16-1. Chaingmai 
   J Sci 2016;43:1016-26. 
ภัทรภร พิกุลขวัญ, อรอนงค์ พริ้งศุลกะ, ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย, วัลลภา หล่อเหล่ียม, สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์, วิเชียร กิจปรีชาวนิช, 
  สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์.  การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ไลเปสจาก Bacillus safensis สายพันธ์ุ 
 PSR5631 ท่ีแยกได้จากดิน. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. 2559;32:111-26. 
Hanphakphoom S, Thophon S, Waranusantigul P, Kangwanrangsan N, Krajangsang S. Antimicrobial activity of 
 Chromolaena odorata extracts against bacterial human skin infections. Modern applied Sci 
 2016;10:159-71. 
Pringsulaka O, Rueangyotchanthana K, Suwannasai N, Watanapokasin R, Amnueysit P, Sunthornthummas S, 
 Sukkhum S, Sarawaneeyaruk S, Rangsiruji A. In vitro screening of lactic acid bacteria for multi-strain 
 probiotics. Livest Sci 2015;174:66-73. 
สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์, วัลลภา หล่อเหล่ียม, ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย, สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์, อรอนงค์ พริ้งศุลกะ, วิเชียร กิจ-
 ปรีชาวนิช. การผลิตเอทานอลจากวัชพืชน้ําด้วยกระบวนการหมักแบบ Simultaneous saccharification and 
 fermentation (SSF) และ Separate hydrolysis and fermentation (SHF). วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 
 2558;31:27-40. 
Trakunjae C, Sukkhum S, Kitpreechavanich V. Enhanced of high level of β-xylosidase with β-xylanase 
 production by co culturing of Bacillus strains from rice straw using response surface methodology. 
 Chaingmai J Sci 2015;42:1-21. 
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Sarawaneeyaruk S, Pringsulaka O, Wichalek S, Koto R, Sukkhum S. The effect of domestic wastewater from 
 Thailand’s Saen Saeb canal on plant growth and rhizosphere microorganisms. Songklanakarin J Sci 
 Technol 2014;36(6):627-32. 
Hanphakphoom S, Maneewong N, Sukkhum S, Tokuyama S, Kitpreechavanich V. Characterization of poly(l-
 lactide)-degrading enzyme produced by thermophilic filamentous bacteria Laceyella sacchari 
 LP175. J Gen Appl Microbiol 2014;60:13-22. 
อรอนงค์  พริ้งศุลกะ,  สิรินธร สุนทรธรรมาสน์,  เกตุวดี อินเสียน, ณัฎฐิกา  สุวรรณาศรัย,  สุขุมาภรณ์  สุขขุม, สิริรักษ์  ศรวณี-
 ยารักษ์, อัจฉริยา  รังษิรุจิ. การแยกและการศึกษาลักษณะของแบคทีเรียกรดแลคติกและเฟจของแบคทีเรียกรดแลคติก
 จากนมเปรี้ยว. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 2556;29(2):93-107.  
Sukkhum S, Tokuyama S, Kitpreechavanich V. Poly(L-Lactide)-Degrading Enzyme Production by 
 Actinomadura keratinilytica T16-1 in 3 L Airlift Bioreactor and Its Degradation Ability for Biological 
 Recycle. J Microbiol Biotechnol 2012; 22:92–9. 
 
2. บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
Youngpreda A, Chuensangjun C, Sirisansaneeyakul S, Suksamran S, Upamai W, Kitpreechavanich V, 
 Krajangsang. S. Study of poly(L-lactde) (PLA) recycling process by using biological method. 
 Proceedings in the 7th National Science Research Conference; 2015 Mar 30-31, Naresuan University, 
 Pitsanulok, Thailand. 
 
3. ตํารา/หนังสือ 
- 
 
ภาระงานสอน  
 

รหัสวิชา รายวิชา 
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา1 
วจช 20 จุลชีววิทยา 
วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
วจช 272 จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหาร 
วจช 321 การจัดจําแนกแบคทีเรีย 
วจช 303 สถิติทางจุลชีววิทยา 
วจช 391 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา  
วจช 482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 
วจช 484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา 
วจช 476 จุลชีววิทยาการเกษตร 
วจช 479 เทคโนโลยีการหมัก 
วจช 481 โครงงานทางจุลชีววิทยา 
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ทุนวิจัยท่ีได้รับ  
 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณท่ีได้รับทุน ระบุสถานภาพ 
การผลิตแกมม่าพอลิกลูตามิกแอซิด
จากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรดว้ย
วิธีการหมักบนวัสดุแข็ง 

งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2560 หัวหน้าโครงการ 

การผลิตเอนไซม์ย่อยสลาย PLLA 
และการย่อยสลายพลาสติก PLLA 
เพื่อการผลิตปุ๋ยหมักโดย 
Actinomadura keratinilytica 
สายพันธ์ุ T16-1 

งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

2560 หัวหน้าโครงการ 

การขยายระดับการย่อยสลายพอลิ
แลกไทด์โดยใช้เอนไซม์จาก 
Actinomadura keratinilytica 
สายพันธ์ุ T16-1 ในถังหมักขนาด 5 
ลิตร 

งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการ
ผลิตเอนไซม์ไลเปสเพื่อใช้ในการ             
รีไซเคิลพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิ
แลกไทด์ 

งบประมาณเงินรายได้ คณะ
วิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการ
ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายพอลีแลกไทด์
ในถังหมักแบบใบกวนขนาด 10 
ลิตรโดยใช้เซลล์ตรงึจากเช้ือ 
Actinomadura keratinilytica 
สายพันธ์ุ T16-1 

วช. 2557 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการ
ย่อยสลายพอลีแลกไทด์และการ
นําไปประยุกตใ์ช้ในการนําพลาสติก
ชนิดนี้กลับมาใช้ใหม่ด้วย
กระบวนการทางชีวภาพ 

ทุนนักวิจัยรุ่นใหม ่(สกว.) 
ประจําป ี2556-2557 

2556 หัวหน้าโครงการ 

การใช้ประโยชน์จากหางน้ํายางท่ี
แยกยางสกิมออกเพ่ือการผลิต
เอนไซม์ย่อยสลายพอลิแลกไทด์จาก
เช้ือแอคติโนมัยสีท โดยใช้
กระบวนการหมักแบบเปิด 

สกว. 2556 หัวหน้าโครงการ 

การไฮโดรไลซ์วัตถุดิบจําพวกวัชพืช
น้ําโดยเอนไซมเ์ซลลูเลสจาก
เช้ือจุลินทรีย์เพื่อการผลิตเอทานอล 

งบประมาณเงินรายได้ คณะ
วิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 

การแยกเช้ือจุลินทรีย ์จัดจําแนก 
และศึกษาความสามารถในการผลิต

บริษัทดีนะ 2556 หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณท่ีได้รับทุน ระบุสถานภาพ 
เอนไซม์จากน้ําหมักชีวภาพเพ่ือการ
บริโภค 
การย่อยสลายพลาสติกชนิดพอลิ
แลกไทด์ด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพโดยแบคทีเรียชอบร้อนเพือ่
การนํากลับมาใช้ใหม่ 

มูลนิธีโทเรฯ 2556 หัวหน้าโครงการ 

การย่อยสลายพอลิแลกไทด์ด้วย
กระบวนการทางชีวภาพโดย
แบคทีเรียชอบร้อนเพื่อการนาํ
กลับมาใช้ใหม ่

งบประมาณเงินรายได้ คณะ
วิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อ-นามสกุล  นางสาววัลลภา หล่อเหล่ียม  
ตําแหน่งวิชาการ อาจารย์ 
ท่ีทํางาน      ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
      114  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์   02-6495000 ต่อ 18521 
Email   wanlapal@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดบัปริญญาตร ี ปรญิญาโท  และปรญิญาเอก) 
 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ 
วท.บ.  จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 
2548 

วท.ม.  จุลชีววิทยาประยุกต ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

2551 

วท.ด.  เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 
 
ความเช่ียวชาญ 
microbiology, microbial enzyme, microbial physiology, yeast technology 
 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 
สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์, วัลลภา หล่อเหล่ียม, ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย, สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์, อรอนงค์ พริ้งศุลกะ, วิเชียร กิจ-
 ปรีชาวนิช. การผลิตเอทานอลจากวัชพืชน้ําด้วยกระบวนการหมักแบบ Simultaneous saccharification and 
 fermentation (SSF) และ Separate hydrolysis and fermentation (SHF). วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 
 2558;31(2):27-39. 
 
2. บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

- 
 
3. ตํารา/หนังสือ 
- 
 
ภาระงานสอน  
 

รหัสวิชา รายวิชา 
วจช 201  จุลชีววิทยาท่ัวไป 
วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 
วจช 277 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
วจช 301 วิทยาเห็ดรา 
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รหัสวิชา รายวิชา 
วจช 332 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 
วจช 482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 
วจช 484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา 
วจช 499 ฝึกงาน 

 
ทุนวิจัยท่ีได้รับ  
 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณท่ีได้รับทุน ระบุสถานภาพ 
การคัดเลือกยีสต์ท่ีใช้ไซโลสจาก
แหล่งธรรมชาต ิเพื่อประยุกตใ์ช้ใน
การผลิตไบโอเอทนอล 

งบประมาณเงินรายได้ คณะ
วิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 

การคัดแยกยีสต์และรา ท่ีเหมาะสม
ในการผลิตสารสี 

งบประมาณเงินรายได้ คณะ
วิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาความหลากหลายของยสีต์
สะสมไขมันในสกุล Lipomyces 
และ Cryptococcus 

งบประมาณเงินรายได้ คณะ
วิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการ
เพาะเล้ียงยีสต์สะสมไขมันจาก
วัชพืชน้ํา 

งบประมาณเงินรายได้ คณะ
วิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อ-นามสกุล  นายประวัติ อังประภาพรชัย   
ตําแหน่งวิชาการ  อาจารย ์
ท่ีทํางาน      ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
      114  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์   - 
Email   prawat@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดบัปริญญาตร ี ปรญิญาโท  และปรญิญาเอก) 
 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ 
วท.บ.  ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2537 
M.Sc.  Microbiology University of East Anglia, UK 2539 
Ph.D. Microbiology University of East Anglia, UK 2543 
 
ความเช่ียวชาญ 
microbiology, microbial genetics 
 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
- 
 
2. บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
ประวัติ อังประภาพรชัย, ขจีนาฏ โพธิเวชกุล. การแยกและจัดจําแนกแบคทีเรียจากแหล่งน้ําธรรมชาติท่ีสามารถยับยั้งการเจริญ
  ของไซยาโนแบคทีเรีย Microcystis aeruginosa. เรื่องเต็มในการประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งท่ี 7; 1-2 
  เมษายน 2556; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ; 2556. 
สุมาลี เหลืองสกุล, ขจีนาฏ โพธิเวชกุล, ประวัติ อังประภาพรชัย. การพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพด้านความปลอดภัย
  ของผลผลิตแปรรูปทางการเกษตร. เรื่องเต็มในการประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งท่ี 6; 29-30 พฤษภาคม 2555; 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ; 2555. 
สุมาลี เหลืองสกุล, ขจีนาฏ โพธิเวชกุล, ประวัติ อังประภาพรชัย. การพัฒนากระบวนการแปรรูปเห็ดฟาง. เรื่องเต็มในการประชุม
  ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งท่ี 6; 29-30 พฤษภาคม 2555; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ; 2555. 
 
3. ตํารา/หนังสือ 
- 
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ภาระงานสอน  
 

รหัสวิชา รายวิชา 
วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
วจช 311 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 
วจช 272 จุลชีววิทยาทางอาหาร 
วจช 482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดการปรับปรุง 

 
1. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้าง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

โครงสร้าง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

รายละเอียด หน่วยกิต รายละเอียด หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96  
2.1  วิชาแกน  ไม่น้อยกว่า 26 2.1  วิชาแกน  ไม่น้อยกว่า 39 
2.1.1  วิชาแกนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

ไม่น้อยกว่า 18 2.1.1  วิชาแกนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

ไม่น้อยกว่า 23 

2.1.2  วิชาแกนเฉพาะ
สาขา 

ไม่น้อยกว่า 8 2.1.2  วิชาแกนเฉพาะ
สาขา 

ไม่น้อยกว่า 16 

2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 70 2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 57 
2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู ้

 6 2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู ้

 6 

2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบงัคับ ไม่น้อยกว่า 52 2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบงัคับ ไม่น้อยกว่า 31 
2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 12 2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 20 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 

รวม ไม่น้อยกว่า 132 รวม ไม่น้อยกว่า 132 
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2. รายละเอียดการปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                3(2-2-5) มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร              3(3-0-6) เปล่ียนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาองค์ประกอบการส่ือสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อ
การส่ือสาร การเขียนพรรณนาความสรุปความ ย่อความ 
ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพื่อการส่ือสาร 
ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาเพื่อส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ศึกษาองค์ประกอบของการส่ือสาร ท้ังการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด และกล
วิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ ขยายความ 
และพรรณนาความ 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 1     
               3(2-2-5) 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 1    
            3(2-2-5) 

เปล่ียนแปลง  
1. คําอธิบายรายวิชา 

พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการส่ือสารในยุคโลกา                 
ภิวัตน์ โดยเรียนรู้ เข้าใจและฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง 
พูด อ่าน เขียน คําศัพท์ในชีวิตประจําวัน ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบพึ่งพาตน นําภาษาอังกฤษไปใช้ในการส่ือสาร
ในสถานการณ์ต่าง ๆ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาต่อไป 

 ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านการทําแบบฝึกหัดการฟังและ
การพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ส่ือ และเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีหลากหลายท้ังในและนอกห้องเรียน 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 2     
               3(2-2-5) 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการส่ือสาร 2             
                                                        3(2-2-5) 

เปล่ียนแปลง  
1. คําอธิบายรายวิชา 

พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการ
ส่ือสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน ด้วยส่ือกระบวนการเรียนรู้และ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้
แบบพ่ึงพาตน สนับสนุนให้นําภาษาอังกฤษไปใช้ในการ
สร้างความร่วมมือในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านการทําแบบฝึกหัดการอ่านและ
การเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ส่ือ และเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีหลากหลายท้ังในและนอกห้องเรียน 

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 1         
               3(2-2-5) 

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 1       
            3(2-2-5) 

เปล่ียนแปลง  
1. คําอธิบายรายวิชา 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
ฐานะท่ีเป็นภาษานานาชาติเ พ่ือพัฒนาความสามารถ
ทาง ด้ านภาษา ผ่าน ส่ือและกระบวนการ เรี ยนรู้ ท่ี
หลากหลายท้ังในและนอกห้องเรียน เรียนรู้ วิธีการนํา
ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันและในการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และเพ่ือพัฒนาตนให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคม
โลก 

ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการ
พูดสําหรับผู้เรียนท่ีใช้ภาษาอังกฤษในฐานะท่ีเป็นภาษา
นานาชาติ ท้ังคําศัพท์ สํานวน ประโยค ไวยากรณ์ท่ี
ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏิบัติการสนทนาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านส่ือ และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายท้ังในและนอกห้องเรียน 
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มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 2         
             3(2-2-5) 

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 2       
            3(2-2-5) 

เปล่ียนแปลง  
1. คําอธิบายรายวิชา 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
ด้านการคิดอย่างมี วิจารณญาณ เพิ่มพูนทักษะและ
ประสบการณ์การส่ือสารภาษาอังกฤษในฐานะท่ีเป็นภาษา
นานาชาติ พัฒนาการนําเสนอข้อมูลและความคิด ส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายท้ังในและนอกห้องเรียน นําความสามารถทาง
ภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้
สําหรับการพัฒนาตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบยั่งยืน 

ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการ
เขียนสําหรับผู้เรียนท่ีใช้ภาษาอังกฤษในฐานะท่ีเป็น
ภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อท่ี
หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ท้ังในและนอกห้องเรียน 

2. กลุม่วิชาพลานามัย 
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์     3(2-2-5) มศว 131 ลีลาศ                                     1(0-2-1) เปล่ียนแปลง  

1. คําอธิบายรายวิชา 
2. จํานวนหน่วยกิต 

ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม 
การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้ากับวิถีชีวิต โดยเน้นการ
สร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสิต ให้สามารถพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจน
เลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกับ
บริบททางสังคม 

เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่าง 
ๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและบุคลิกท่ี
เหมาะสมสําหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการ
เต้นลีลาศเพ่ือสุขภาพ 

 มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล                 1(0-2-1) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 
 

หลักการพื้นฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายด้านความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทน และ
ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการทํางานของระบบ
การไหลเวียนโลหิต 

 มศว 133 การว่ิงเหยาะเพ่ือสุขภาพ              1(0-2-1) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 
 

หลักการออกกําลังกายด้วยการว่ิงเหยาะ การว่ิงเหยาะท่ี
มุ่งเน้นความอดทนของระบบการไหลเวียนโลหิตและ
ความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออก
กําลังกายด้วยการว่ิงเหยาะเพ่ือสุขภาพ 

 มศว 134 โยคะ                                     1(0-2-1) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 
 

เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบ
การหายใจ ความอ่อนตัว และความแข็งแรงของร่างกาย
เพื่อสุขภาพ 

 มศว 135 ว่ายน้ํา                                   1(0-2-1) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 
 

เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ํา การว่ายนํ้าท่า
ต่าง ๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กติกาการ
แข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยใน
การว่ายนํ้าเพ่ือสุขภาพ 
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 มศว 136 แบดมินตัน                              1(0-2-1) รายวิชาใหม ่

1. คําอธิบายรายวิชา 
 

ทักษะการยืน การเคล่ือนท่ี การจับไม้ การตีลูกหน้ามือ
และหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลูกหน้าตาข่าย 
กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษา
อุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่นแบดมินตันเพ่ือ
สุขภาพ 

 มศว 137 เทนนิส                                1(0-2-1) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 
 

เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทใน
การชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธีการเล่นประเภท
เดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความ
ปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพ่ือสุขภาพ 

 มศว 138 กอล์ฟ                                    1(0-2-1) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 
 

ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ 
การเหว่ียงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้และเก็บรักษา
อุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพ่ือ
สุขภาพ 

 มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ําหนกั              1(0-2-1) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 
 

เทคนิคการออกกําลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการ
ปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น้ําหนักและการประยุกต์กาย
วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึกโดยการ
ใช้น้ําหนักเพื่อสุขภาพ 

3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ                  3(2-2-5) มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล                       3(3-0-6) เปล่ียนแปลง  

1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาความสําคัญของระบบและกระบวนการส่ือสาร 
พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใ ช้
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และการจัดการความรู้จากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึกทักษะ
กา ร นํ า เ สนอ ข้ อมู ลส าร สน เทศ  โ ดย ตร ะหนั ก ใ น
จรรยาบรรณ ผลกระทบท่ีมีต่อบุคคลและสังคม รวมท้ัง
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ศึกษาความ สําคัญของกระบวนการ ส่ือสารและ
เทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การประเมิน
ส่ือสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนวทางการ
ป้องกัน การนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการความรู้
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทันส่ือสารสนเทศ
และเทคโนโลยี 

 มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสังคม  2(1-2-3) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
ผลกระทบต่อสังคมในด้ านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
การเมือง และส่ิงแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภค
เทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมท้ังวิเคราะห์
แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต 
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มศว 144 คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจําวัน           3(2-2-5) มศว 242 คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจําวัน         3(3-0-6) เปล่ียนแปลง  

1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล ความรู้ทางสถิติ
คณิตศาสตร์ สําหรับ ผู้บริ โภค คณิตศาสตร์ กับศิลปะ 
คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน และเป็น
ฐานความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล การเรียนรู้และการ
ดํารงชีวิตในสังคม 

ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิง
ตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์สําหรับผู้บริโภคและการ
คํานวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การแปลความหมาย การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์
และสถิติในชีวิตประจําวัน 

 มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล    3(3-0-6) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน 
เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่องส่วน
บุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน 
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล 
การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน 
การบริหารหน้ี และการวางแผนลงทุน 

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต        
            และส่ิงแวดล้อม             3(2-2-5) 

มศว 244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดี  
            3(3-0-6) 

เปล่ียนแปลง 1. 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศึกษาระบบนิเวศวิทยาเพื่อให้
เข้าใจถึงความสําคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล รวมท้ัง
ศึกษาผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อ
ป ลูก ฝั ง ใ ห้ตระหนั ก ถึ งความ สําคัญของ ธรรมชา ติ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติสุขอย่าง
ยั่งยืน 

ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ 
ระบบนิเวศวิทยาและความสําคัญของการอยู่ร่วมกัน
อย่ า ง สม ดุล  วิทยาศาสตร์ ประยุ กต์  เทคโนโลยี 
ผลกระทบของความเจริญทาง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีมีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

 มศว 245 วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสังคม   2(2-0-4) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ท่ีมี
บทบาทในเหตุการณ์สําคัญของโลก ผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อน
คิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริบทสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 

 มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ                     2(2-0-4) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาองค์ประกอบและความสําคัญของสุขภาพแบบองค์
รวม ปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อสุขภาพ โรควิถีชีวิตกับ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและ
การรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
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 มศว 247 อาหารเพ่ือชีวิต                         2(1-2-3) รายวิชาใหม ่

1. คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาความสําคัญของอาหารและโภชนาการสําหรับทุก
ช่วงวัย อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความ
ปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร 
การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหาร
อย่างง่ายจากวัตถุดิบท่ีปลอดภัยและมีคุณค่า 

มศว 143  พลังงานทางเลือก                       3(2-2-5) มศว 248 พลังงานทางเลือก                      2(2-0-4) เปล่ียนแปลง 1. 
คําอธิบายรายวิชา ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักท่ีเก่ียวข้อง

กับปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะเรือนกระจก และความไม่
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความหมายและความสําคัญของการ
ใช้พลังงานทางเลือก การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศน์
ท่ีมี ต่อการจั ดการพลังง านให้ มีความ เ ป็นมิ ตร กับ
ส่ิงแวดล้อม มีความยั่งยืนของชุมชนมากกว่าเป้าหมายทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว การสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดข้ึนใน
ระบบพลังงาน การสร้างภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการ
ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน เพื่อส่งผลต่อการดําเนินชีวิต
ท่ีสันติสุขและยั่งยืน 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ กระบวนการ บทบาท
และผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและพลังงาน
ทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงาน
อย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะ
ชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 

 มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล                      2(1-2-3) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาแนวคิดและหลักการทําธุรกิจในโลกดิจิทัล แนว
ปฏิ บัติ  ห ลักจริ ยธรรมและกฎหมาย ท่ี เ ก่ี ยว ข้อง 
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย์      3(2-2-5) มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษย ์    3(3-0-6) เปล่ียนแปลง  

1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษา
ท่ั ว ไ ป  ท้ั ง ท า ง ด้ า นม นุษย ศ า สต ร์  สั ง คม ศ าส ต ร์ 
วิทยาศาสตร์  ศาสตร์และศิลป์  โดยเน้นการพัฒนา
ศักยภาพการรับรู้และการส่ือสาร การแสวงหาความรู้ การ
พัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาวน์ปัญญา ให้สามารถคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษา
ท่ัวไป ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โ ร ฒ  เ ป้ า ห ม า ย ท่ี แ ท้ จ ริ ง ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ระดับอุดมศึกษา ความสําคัญและแนวทางการพัฒนา
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ การส่ือสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
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มศว 251 มนุษย์กับสังคม                           3(2-2-5) มศว 161 มนุษยใ์นสังคมแห่งการเรียนรู ้        2(2-0-4) เปล่ียนแปลง  

1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พื้นฐานเ ก่ียวกับมนุษย์และสังคม ท้ัง
สังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความเข้าใจใน
พฤติกรรมของมนุษย์ และนําความรู้มาพัฒนาตนเองให้
รู้ เ ท่า ทันสังคม มีความรับผิดชอบ มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ้งในวัฒนธรรม 
ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย์ มีจิตสํานึกในการอยู่
ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมอย่างสันติ 
ตระหนักในหน้าท่ีรับผิดชอบและบทบาทท่ีพึงมีในฐานะ
พลเมืองและสมาชิกของสังคม 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ท้ังสังคมไทย
และสังคมโลก ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางสังคม
ต่อการดําเนินชีวิตและส่ิงแวดล้อม ความสําคัญของการ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และการดําเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์           3(2-2-5) มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์          2(1-2-3) เปล่ียนแปลง  
1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่กว้างและ

หลากหลาย ดนตรีจากอดีตและร่วมสมัย ดนตรีตะวันออก
และตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีที่พัฒนาจาก
อดีตกาล ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ด้วยส่ือและ
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของ
มนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คุณค่า
ของตนเองและบริบทของสังคม รวมท้ังฝึกประยุกต์และ
ถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน 

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต                  3(2-2-5) มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต                3(3-0-6) เปล่ียนแปลง  
1. คําอธิบายรายวิชา ศึ กษาแนวคิ ดท า ง ด้ า น สุนทรี ย ศ าสตร์  แส ว ง ห า

ประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะท่ีมีต่อการดํารงชีวิต 
ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ท้ังท่ีเก่ียวข้องกับ
ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะท่ี
ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ ส่ือ และ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย 

ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ใน
เชิงบูรณาการท้ังท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การ
แสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะท่ีผสานสัมพันธ์กับ
บริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 

 มศว 253 สุนทรียสนทนา                         2(1-2-3) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรีย
สนทนา ระดับของการส่ือสาร การประยุกต์ใช้สุนทรีย
สนทนาในการดํ า เนิน ชี วิต  โดยการแลกเป ล่ียน
ประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้ สึก
ร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจ
อย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนาใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย 
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มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค ์         3(2-2-5) มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค ์       2(1-2-3) เปล่ียนแปลง  

1. คําอธิบายรายวิชา 
2. จํานวนหน่วยกิต 

ศึกษาค้นคว้าเ ก่ียวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการท่ีก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในงานศิลปะ
นานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย อันจะ
นําไปสู่การสร้างสรรค์ในชีวิตประจําวัน ท้ัง น้ีโดยใ ช้
กระบวนการเรียนรู้และส่ือท่ีหลากหลาย 

ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการท่ีก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในงาน
ศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

 มศว 255 ธรรมนญูชีวิต                            2(1-2-3) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต 
การนําชีวิตไปสู่เป้าหมายท่ีดีงาม หลักการปฏิบัติตนใน
ฐานะสมาชิกท่ีดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดย
การวิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนาตนเองพร้อม
ฝึกปฏิบัติ 

 มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต                        2(2-0-4) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ 
วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่านจากแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา         3(2-2-5) มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา      2(2-0-4) เปล่ียนแปลง  
1. คําอธิบายรายวิชา 
2. จํานวนหน่วยกิต 

ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลาก
รูปแบบ โดยเน้นการศึกษาในเชิงคิดวิเคราะห์ท่ีก่อให้เกิด
พลังปัญญา พลังจินตนาการ และพลังในการดําเนินชีวิต 
อันจะช่วยพัฒนาการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม มีระเบียบวินัย
และอุดมการณ์ 

ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทย
หลากรูปแบบท้ังในอดีตและร่วมสมัย การวิเคราะห์
วรรณกรรมท่ีก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับ
จิตใจ 

 มศว 258 ศิลปะการพูดและการนาํเสนอ        2(2-0-4) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสําคัญ ประเภท
และกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและเนื้อหา การเรียบ
เรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษา
และอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่าง ๆ 

 มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์                          3(3-0-6) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมือง
การปกครองของไทย กระบวนทัศน์เก่ียวกับพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าท่ี
พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสําคัญของการยึดหลัก
สันติวิธีในการดําเนินชีวิต การมีจิตสํานึกสาธารณะและ
การมี ส่วนร่วมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม รวมท้ัง
แนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและ
พลเมืองโลก 
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มศว 361 ประวัตศิาสตร์และพลังขับเคล่ือนสังคม 3(2-2-5) 
 

มศว 262 ประวัตศิาสตร์และพลังขับเคล่ือนสังคม    
                       2(2-0-4) 

เปล่ียนแปลง  
1. คําอธิบายรายวิชา 
2. จํานวนหน่วยกิต ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย

และประวัติศาสตร์สากลท่ีพัฒนาจากกระบวนการคิดของ
มนุษย์  ประ วัติ ศาสตร์ ท่ี เป็ นพลัง ขับ เค ล่ือน สังคม 
ประวัติศาสตร์การเมือง สังคม  เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม 

ศึ กษ าค้ น ค ว้ า ข้ อมู ล และ เ หตุ ก า รณ์ สํ า คั ญ ทา ง
ประวัติศาสตร์ท่ีเป็นพลังขับเคล่ือนสังคมจากอดีตสู่
ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปล่ียนแปลงทางการ
เมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสังคม
ในบริบทของโลกาภิวัตน์ 

มศว 354 มนุษย์กับสันติภาพ                       3(2-2-5) มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ                     2(2-0-4) เปล่ียนแปลง  
1. คําอธิบายรายวิชา 
2. จํานวนหน่วยกิต 

ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสันติภาพและการจัดการความ
ขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม ศึกษาหลักสันติ
ธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ท่ี
มีอุดมการณ์ท่ีเก่ียวกับสันติภาพ และสันติสุขของมวล
มนุษยชาติ 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสันติภาพ หลักสันติ
ธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ วัฒนธรรม และการ
จัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม 
รวมท้ังแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ ท่ีมี อุดมการณ์
เก่ียวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ 

มศว 362 มนุษย์กับอารยธรรม                     3(2-2-5) มศว 264 มนุษยใ์นสังคมพหุวัฒนธรรม          2(2-0-4) เปล่ียนแปลง  
1. คําอธิบายรายวิชา 
2. จํานวนหน่วยกิต 

ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตก
และตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน ตลอดจนการ
แพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปล่ียนอารยธรรมใน
ดินแดนต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน รวมท้ังการศึกษาในส่วนท่ี
เก่ียวกับอารยธรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรม
โลก 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของ สังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างทาง
สังคม เช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา ท่ีมีผลต่อความเช่ือ
และวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้างกระบวน
ทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม 

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์         3(2-2-5) มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์                   3(3-0-6) เปล่ียนแปลง  
1. คําอธิบายรายวิชา 
2. จํานวนหน่วยกิต 

ศึกษาพ้ืนความรู้เก่ียวกับเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน 
และแนวโน้มในอนาคตท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต 
ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจท่ีมีผล
ต่อการดํารงชีวิตประจําวัน 

ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิ วัตน์  นโยบายทาง
เศรษฐกิจของประเทศท่ีมีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบ
ต่อการดํารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             2(2-0-4) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 

 
ศึกษาภูมิหลังและสภาพท่ัวไปของสังคมไทย แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์
กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ การวิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนําไปสู่การ
พึ่งตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
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มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่                3(2-2-5) มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่               2(2-0-4) เปล่ียนแปลง  

1. คําอธิบายรายวิชา 
2. จํานวนหน่วยกิต 

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการ
สมัยใหม่ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการองค์กร การจัดการ
ทรัพยากรขององค์กร ประเด็นต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจเก่ียวกับ
แนวโน้มในการจัดการสมัยใหม่ การจัดการท่ีเก่ียวข้องกับ
คน ภาวะผู้นํา การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคมท่ี
ก้าวหน้าและสันติสุข 

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการ
สมัยใหม่ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการองค์กร การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการ
สมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

 มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย      
                       2(1-2-3) 

รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบสําคัญต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้แบบวิจัย
เป็นฐาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและสามารถ
เช่ือมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อม 

มศว 351 การพฒันาบุคลิกภาพ                    3(2-2-5) มศว 351 การพฒันาบุคลิกภาพ                  3(2-2-5) เปล่ียนแปลง  
1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพท้ัง ท่ี เป็นรูปธรรมและ

นามธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม มีวินัย รู้กาลเทศะ 
ท้ังในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลาง
ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมความเป็นไทย
ท่ามกลางกระแสสังคมโลก ด้วยส่ือและกระบวนการ
เรียนรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของการพัฒนา
บุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การวิเคราะห์
และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง
การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มารยาทพื้นฐาน
ทางสังคม ทักษะส่ือสารและการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี
งามกับผู้อ่ืน 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด             3(2-2-5) มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด          3(3-0-6) เปล่ียนแปลง  
1. คําอธิบายรายวิชา 
2. จํานวนหน่วยกิต 

ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ท้ัง
กระแสตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ปรัชญาท่ีเป็นกระบวนการคิดท่ีสัมพันธ์กับชีวิต 
สังคม ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม เพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม มี
เหตุผล มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม 

ศึกษาแนวคิดและปรัชญาท้ังกระแสตะวันออกและ
ตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ปรัชญาท่ีเป็นกระบวนการคิดท่ีสัมพันธ์กับ
ชีวิต สังคม ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม บนพ้ืนฐานความมี
เหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 

มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม  3(2-2-5) มศว 353 การคิดอยา่งมีเหตุผลและจริยธรรม   3(3-0-6) เปล่ียนแปลง  
1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้

ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม เหตุผลจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับตนเอง ผู้อ่ืน และ
บริบทท่ีเก่ียวข้อง ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ ท่ี
หลากหลาย 

ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความสําคัญของวิธีคิดอย่างมี
เหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้ใ ฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม 
จริยธรรม ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทาง
สังคมและส่ิงแวดล้อม 
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มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม       
และเทคโนโลยี                                         3(2-2-5) 

มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม     3(2-2-5) 
 

เปล่ียนแปลง  
1. คําอธิบายรายวิชา 

 
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology 
ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่าง ๆ การจัดการภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เพื่อนําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ชุ ม ช นซึ่ ง เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ เ ก ษต ร ก ร ร ม  วิ ศ ว ก ร ร ม 
ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและ
ส่ิงแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และ ส่ือ ท่ี
หลากหลาย 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธ์ิและ
ทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมท่ี
สําคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ัง
นําเสนอผลงานต่อสาธารณชน 

มศว 355 พุทธธรรม                                 3(2-2-5) มศว 355 พุทธธรรม                               3(3-0-6) เปล่ียนแปลง  
1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมท่ี

เก่ียวข้องกับการดํารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐาน
พุทธธรรม ท้ังในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพื่อ
เป็นแนวทางไปสู่การดําเนินชีวิตท่ีมีศีลธรรมจรรยา มี
ระเบียบวินัยและสันติสุข 

ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการดํารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบน
ฐานพุทธธรรม ท้ังในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และ
ศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการดําเนินชีวิต
ท่ีมีศีลธรรมและสันติสุข 

มศว 366 จติวิทยาสังคม                            3(2-2-5) มศว 356 จติวิทยาสังคมในการดําเนินชีวิต     2(2-0-4) เปล่ียนแปลง  
1. คําอธิบายรายวิชา 
2. จํานวนหน่วยกิต 

ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของ
มนุษย์ พฤติกรรมสังคม ตัวแปรต่าง ๆ ทางสังคมท่ีทําให้
เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์ โครงสร้างทาง
สังคม กระบวนการต่าง ๆ ทางสังคม เจตคติ การรับรู้ทาง
สังคม ความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวร้าว 
พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการส่ือสาร การ
โฆษณาชวนเช่ือ และแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางสังคม 

ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทาง
ชีววิทยาท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปรทาง
สังคมท่ีทําให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ พฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง บุ ค ค ล แ ล ะ ก ลุ่ ม จ า ก
ปรากฏการณ์ทางสังคมการหาแนวทางแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอ้ือสังคมและการดําเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข 

 มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม   2(2-0-4) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต 
การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและการ
ป้องกันสุขภาพจิตเส่ือมโทรม รวมท้ังการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

 มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม                                               
                                                       2(1-2-3) 

รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ทรัพยากร ประเภทและ

รูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์จากกิจกรรมท่ีตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้มีคุณค่าต่อ
การพัฒนาชีวิตและสังคม 
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 มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน                         3(1-4-4) รายวิชาใหม ่

1. คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมี
ส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้าน
วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ สังคม  รวม ท้ัง เสริมสร้ า ง
สัมพันธภาพท่ีดีและเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่าง
มีส่วนร่วม 

มศว 372 ภูมิปญัญาท้องถ่ิน                     3(2-2-5) มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน                      2(1-2-3) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิ
ปัญญาท่ีเกิดจากกระบวนการคิด การเรียนรู้ การพัฒนา
ด้วยการกระทําและปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการ
ดํารง ชีวิตร่วมกับ ผู้ อ่ืน ภูมิ ปัญญาในการอยู่ ร่ วมกับ
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ภูมิปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและ
ตัวตนในความเป็นมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และ
ส่ือท่ีหลากหลาย 

ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความสัมพันธ์ของภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินกับการดํารงชีวิตและพัฒนาการของ
ชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับ
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยการเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน เพื่อหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบท
สังคม รวมท้ังประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต 
การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

มศว 374 สัมมาชีพชุมชน                           3(2-2-5) มศว 363 สัมมาชีพชุมชน                         2(1-2-3) เปล่ียนแปลง  
1. คําอธิบายรายวิชา 
2. จํานวนหน่วยกิต 

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพ่ือสร้าง
สัมมาชีพท่ีเข้มแข็ง ปลูกฝัง สร้างสํานึกและสร้างความ
ตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพท่ีผูกพันและเคารพใน
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้
และส่ือท่ีหลากหลาย 

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนท่ีผูกพันและ
เคารพในธรรมชาติ  ส่ิงแวด ล้อม คุณธรรม และ
วัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้
ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตสํานึก ความสามัคคี และ
ความตระหนักในศักด์ิศรีของชุมชน อันจะทําให้เกิดแนว
ทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนท่ีเข้มแข็งและยั่งยืน 

 มศว 364 กิจการเพื่อสังคม                       2(1-2-3) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึ กษาคว ามหม าย  คว าม สํ าคั ญ  ห ลั กก าร เ ป็ น
ผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการ
เพื่อสังคม เรียนรู้ กิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพ่ือสังคม
ต้นแบบ และนําเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพ่ือ
สังคม พร้อมท้ังฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

1. วิชาแกน 1.  วิชาแกน  
1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  
คณ 115 แคลคูลัส 1     3(3-0-6) คณ 115 แคลคูลัส 1                              3(3-0-6) เปล่ียนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา อนุ พัน ธ์ของฟัง ก์ ชันตัวแปรเ ดียวและการประยุก ต์  
ปริพันธ์และการประยุกต์ 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์ 

คณ 116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) ไม่มี เปล่ียนแปลง 
1. ลดรายวิชา ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง  อนุกรมกําลัง  อนุกรม

อนันต์  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย 
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คม 190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1                     1(0-3-0) คม 190  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                  1(0-3-0) เปล่ียนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา การ ใ ช้ อุปกรณ์ พ้ืนฐานทาง เคมีความปลอด ภัย ใน
ห้องปฏิบัติการและการทดลองท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาวิชา 
คม 100  

ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ ทําการทดลองและวิเคราะห์ผลท่ี
เก่ียวกับ ปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัวของแก๊ส การลดลง
ของจุดเยือกแข็ง การจัดเรียงอนุภาคในของแข็ง อินดิเค
เตอ ร์  ก า ร ไท เทร ต  ก ารทด สอบห มู่ฟั ง ก์ ชั น ใ น
สารประกอบอินทรีย์ การทดสอบสมบัติของสารชีว
โมเลกุล 

ชว 101 ชีววิทยา  1                                  3(3-0-6) ชว 101 ชีววิทยา  1                                3(3-0-6) เปล่ียนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา ศึ กษาห ลั กก าร สํ า คั ญขอ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง และห น้ า ท่ี

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง เ ซ ล ล์ ท้ั ง โ พ ร แ ค ริ โ อ ต  แ ล ะ                     
ยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลักการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและ สารพันธุกรรม การ
แบ่งเซลล์ ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตได้แก่ ไวรัส มอ
เนอราโพรทิสต์ เห็ด รา พืชและสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ 

ศึกษาหลักการ สําคัญของโครงสร้ าง และหน้ า ท่ี
องค์ประกอบของเซลล์ท้ังโพรแคริโอตและยูแคริโอต 
สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์  หลักการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่งเซลล์  
ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ 

ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา  1                      1(0-2-1) ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา1                      1(0-2-1) เปล่ียนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา  ปฏิบัติการชีววิทยาเ ก่ียวกับโครงสร้างและหน้า ท่ี

องค์ประกอบของเซลล์ท้ังโพรแคริโอตและยูแคริโอต 
สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์  หลักการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่งเซลล์  
ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ 

ฟส 100 ฟิสิกส์ท่ัวไป                                 3(3-0-6) ฟส 100 ฟิสิกส์ท่ัวไป                              3(3-0-6) เปล่ียนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา หลักการพ้ืนฐานทางกลศาสตร์  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 

อิเล็กทรอนิกส์ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า แสงและอุปกรณ์ทัศน
ศาสตร์ เสียง อุณหพลศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ท่ีเก่ียวข้อง
กับชีวิตประจําวัน และการประยุกต์ใช้ 

กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของ
สสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้อน และอุณห
พลศสตร์ คล่ืน เสียง แสง สนามไฟฟ้าและอันตรกิริยา
ทางไฟฟ้าสนามแม่เหล็กและอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก 
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีข้ึนกับเวลา ฟิ สิกส์ควอนตัม 
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ พร้อมตัวอย่างปรากฎการณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                      1(0-2-1) ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                  1(0-2-1) เปล่ียนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา ปฏิบัติการในเรื่องท่ีสอดคล้องกับวิชา ฟส 100 ปฏิบัติการในเรื่องท่ีเก่ียวกับ การวัดอย่างละเอียด การ

ใช้มัลติมิเตอร์ การใช้ออสซิลโสโคป การเคล่ือนท่ี ของ
ไหล กฎของบอยล์ เสียง แสงและทัศนูปกรณ์ วงจร
กระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า 

คม 101 เคมีทั่วไป 2                            3(3-0-6) คม 101 เคมีทั่วไป 2                         3(3-0-6) เปล่ียนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา พันธะเคม ีตารางธาตุและสมบัติของธาตุสารประกอบของ

ธาตุเรพรเิซนเททีฟและทรานสิชัน   อุณหพลศาสตร ์
จลนพลศาสตร์ เคมไีฟฟ้า และเคมีอุตสาหกรรม 

ศึกษาพันธะเคม ีตารางธาตุและสมบัติของธาตุ สมบตัิ
ของธาตุเรพิเซนเททีฟ และทรานสิชัน อุณหพลศาสตร ์
จลนพลศาสตร์ เคมไีฟฟ้า และเคมีอุตสาหกรรม 
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ชว 102 ชีววิทยา  2                         3(3-0-6) ชว 102 ชีววิทยา  2                       3(3-0-6) เปล่ียนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการสําคัญเก่ียวกับการจัดระบบโครงสร้าง 
สรีรวิทยา การสืบพันธ์ุ และการเจริญของพืชและสัตว์ 

ศึกษาหลักการสําคัญเก่ียวกับการจัดระบบโครงสร้าง 
สรีรวิทยา การสืบพันธ์ุ และการเจริญของพืชและสัตว์ 

ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2                       1(0-2-1) ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2                     1(0-2-1) เปล่ียนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา ปฏิบัติการชีววิทยาท่ีสอดคล้องกับวิชา ชว 102 ปฏิบัติการชีววิทยาเก่ียวกับการจัดระบบโครงสร้าง 

สรีรวิทยา การสืบพันธ์ุและการเจริญของพืชและสัตว์ 
 1.2 วิชาแกนเฉพาะสาขา  
คม 221  เคมีอินทรีย ์                           3(3-0-6) คม 221  เคมีอินทรีย ์                        3(3-0-6) เปล่ียนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาโครงสร้ าง  ปฏิกิริยา  และสเตอริ โอ เคมีของ
สาร อินทรี ย์  ไ ด้ แ ก่  สารประกอบไฮ โดรคาร์ บอน 
สารอินทรีย์ท่ีมีหมู่ฟังก์ชันนัลต่าง ๆ รวมท้ังสารประกอบ
เฮเทอโรไซคลิก และสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

ศึกษาโครงสร้าง ปฏิกิริยา และสเตอริ โอเคมีของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารอินทรีย์ ท่ี มีห มู่
ฟังก์ชันนัลต่างๆ รวมท้ัง สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก 
และสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

คม 241 ชีวเคม ี1                           3(3-0-6)       คม 241 ชีวเคม ี1                        3(3-0-6)       เปล่ียนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา โครงสร้างและหน้าท่ีของชีวโมเลกุล เอนไซม์และชีว

พลังงาน เมแทบอลิซึมและการควบคุมการแสดงออกทาง
พันธุกรรม   

โครงสร้ างและหน้ า ท่ีของสาร ชีวโม เลกุล ไ ด้แ ก่ 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดนิวคลีอิก ลิพิด และเอนไซม์ 
รวมท้ังเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลและการควบคุม 

คม 292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์                      1(0-3-0) คม 292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์                  1(0-3-0) เปล่ียนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา การทดลองท่ีสอดคล้องกับรายวิชา คม 221 เช่น เทคนคิ

พื้นฐานทางเคมีอินทรีย ์สเตอริโอเคมีและปฏิกิริยาเฉพาะ 
ปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องกับ การสกัด  การตกผลึก  การหา
จุดหลอมเหลวและจุดเดือด  สเตอริโอไอโซเมอริซึม  
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  ปฏิกิริยาการแทนท่ีด้วย               
นิวคลีโอไฟล์  แอลกอฮอล์และฟีนอล  แอลดีไฮด์และคี
โตน กรดคาร์บอกซิลิกและเอมีน 

คม 296 ปฏิบัติการชีวเคม ี                           1(0-3-0) คม 296 ปฏิบัติการชีวเคมี                        1(0-3-0) เปล่ียนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา การทดลองท่ีสอดคล้องกับรายวิชา คม 241  ได้แก่ การใช้

สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี การทดสอบทางกายภาพ
และทางเคมีของสารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์  และการศึกษากลไกใน
กระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต 

ปฏิบัติการทดลองท่ีเก่ียวข้องกับ พีเอชและสารละลาย
บัฟเฟอร์ การทดสอบทางกายภาพและทางเคมีของสาร
ชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ จลนพลศาสตร์ของ
เอนไซม์ และการศึกษากระบวนการเมแทบอลิซึมของ
คาร์โบไฮเดรต 

คม 350 เคมีวิเคราะห ์                           3(3-0-6) คม 350 เคมีวิเคราะห ์                             3(3-0-6) เปล่ียนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณโดย

การช่ังน้ําหนักและการวัดปริมาตร  การแยกสารด้วยวิธี
ต่าง ๆ  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณโดยเทคนิคส
เปกโทรสโกปีและโครมาโทกราฟี 

ศึกษาหลักการทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณโดยการช่ังน้ําหนักและการวัดปริมาตร การแยก
สาร ด้วยวิธีต่างๆ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ
โดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี และเทคนิคโครมาโทกราฟี 

คม 396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์       1(0-3-0) คม 396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์         1(0-3-0) เปล่ียนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา การทดลองท่ีสอดคล้องกับรายวิชา คม 350 ได้แก่การ

วิเคราะห์ปริมาณโดยการตกตะกอน และการไทเทรตแบบ
ต่าง ๆ  การวิเคราะห์ปริมาณโดยเทคนิคทางสเปกโทรสโก
ปี  และการวิเคราะห์คุณภาพด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี 

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น เทคนิคการวิเคราะห์
เชิงปริมาณโดยการช่ังน้ําหนักและการวัดปริมาตร 
เทคนิคการไทเทรต การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเปกโทรส
โกปีและเทคนิคโครมาโทกราฟี 
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วจช 201 จุลชีววิทยา                             3(3-0-6) วจช 201 จุลชีววิทยา                               3(3-0-6) เปล่ียนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาโครงสร้าง การเจริญ การสืบพันธ์ุ และวิธีการ
ควบคุมจุ ลินทรีย์ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพันธ์ของ
จุลินทรีย์ทางด้านอาหาร นํ้า ดิน อุตสาหกรรม 
สาธารณสุข และภูมิคุ้มกัน 

ศึกษาประวัติของจุลชีววิทยา รูปร่างลักษณะท่ัวไปของ
จุลินทรีย์ การเจริญ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์จุลินทรีย์  
วิธีทางจุลชีววิทยา การควบคุมจุลินทรีย์ ยาปฏิชีวนะ 
จุลชีววิทยาส่ิงแวดล้อม จุลชีววิทยาทางอาหาร จุล
ชีววิทยาทางอุตสาหกรรม ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเช้ือ
จุลินทรีย์ รวมถึงการศึกษาถึงไวรัสและเห็ดรา 

วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา        1(0-3-0) วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา          1(0-3-0) เปล่ียนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา เรียนรู้หลักการ ข้อควรปฏิบัติ และฝึกฝนเก่ียวกับเทคนิค

ทางด้านจุลชีววิทยา 
เรียนรู้หลักการ ข้อควรปฏิบัติ และฝึกฝนเก่ียวกับ
เทคนิคทางด้านจุลชีววิทยา การใช้กล้องจุลทรรศน์ การ
เตรียมอาหารเล้ียงเช้ือและการกําจัดเช้ือ  การนับ
จํานวนจุลินทรีย์  การแยกเช้ือจุ ลินทรีย์ให้บริ สุทธ์ิ 
การศึกษาเช้ือรา โปรโตซัว การย้อมสีแบคทีเรีย การวัด
ขนาดเซลล์ การทําลายและการยับย้ังการเจริญของ
เช้ือจุลินทรีย์ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําและนํ้านม 

2  วิชาเฉพาะ 2  วิชาเฉพาะด้าน  
2.1   วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้    2.1   วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้     
วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร1์     3(3-0-6) วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร ์1 3(2-2-5) เปล่ียนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟังและการพูดใน
เนื้อหาเก่ียวกับวิทยาศาสตร ์ คณติศาสตร ์ และ/หรือ
สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน ความ
เข้าใจหลักไวยากรณ์ โครงสร้างและสํานวนท่ีใช้ใน
เนื้อหาบทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์2     3(3-0-6) วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5) เปล่ียนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนใน

เนื้อหาเก่ียวกับวิทยาศาสตร ์ คณติศาสตร ์ และ/หรือ
สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง  พูด  และเ ขียน
ภาษาอังกฤษในการตีความและสังเคราะห์บทเรียนและ
บทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

2.2  วิชาเฉพาะด้านบังคับ 2.2  วิชาเฉพาะด้านบังคับ  
ชว 301 ชีววิทยาของเซลล์   4(4-0-8) ชว 203 ชีววิทยาของเซลล์   4(4-0-8) เปล่ียนแปลง 

1.เปล่ียนรหัสวิชา 
2. ย้ายไปอยู่วิชาเฉพาะ
ด้านเลือก 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับโครงสร้างของเซลล์ยูแคริโอต เซลล์
โพรแคริโอต และไวรัส โครงสร้างและการทํางานของออร์
แกเนลล์ของเซลล์ องค์ประกอบของเซลล์ พันธุศาสตร์
โมเลกุล วัฏจักรเซลล์และการควบคุม การเปล่ียนสภาพ
ของเซลล์ การบาดเจ็บและการแก่ของเซลล์ ระบบ
ภูมิคุ้มกันของเซลล์ และเทคโนโลยีของเซลล์ 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับโครงสร้างของเซลล์ยูแคริโอต 
เซลล์โพรแคริโอต และไวรัส โครงสร้างและการทํางาน
ของออร์แกเนลล์ของเซลล์ องค์ประกอบของเซลล์ พันธุ
ศาสตร์โมเลกุล วัฏจักรเซลล์และการควบคุม การ
เปล่ียนสภาพของเซลล์ การบาดเจ็บและการแก่ของ
เซลล์ ระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์ และเทคโนโลยีของ
เซลล์ 

ชว 262 นิเวศวิทยา 4(3-3-6) ชว 262 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) เปล่ียนแปลง 
1. จํานวนหน่วยกิต 
2. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิต และความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงมี ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม โครงสร้างและ

ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม โครงสร้างและกระบวนการใน
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กระบวนการในระบบนิเวศ ประชากร พฤติกรรม สังคม
ส่ิงมีชีวิต การเปล่ียนแปลงแทนท่ี การปรับตัว การ
แพร่กระจาย ความหลากหลายทางชีวภาพและอนุสัญญา
ว่าด้ วยความหลากหลายทาง ชีวภาพ ปัญหาด้ าน
ส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้
ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน และมีปฏิบัติการท่ี
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ระบบนิเวศ ประชากร พฤติกรรม สังคมส่ิงมีชีวิต การ
เปล่ียนแปลงแทนท่ี การปรับตัว การแพร่กระจาย ความ
หลากหลายทางชีวภาพและอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างย่ังยืน 

3. ย้ายไปอยู่วิชาเฉพาะ
ด้านเลือก 
 

ชว 302  ชีวสถิติ                      3(2-3-4) ไม่ม ี ลดรายวิชา 
ศึกษาข้อมูลและตัวอย่างข้อมูลทางชีววิทยา  การหาสถิติ
มูลฐานเก่ียวกับข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การนําเสนอ
ข้อมูล  การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วยวิธีการทาง
สถิติ และมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 
วจช 372 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3-4) วจช 372 จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัย

ทางอาหาร 4(3-3-6) 
เปล่ียนแปลง 
1. ช่ือรายวิชา 
2. จํานวนหน่วยกิต 
3. ย้ายจากวิชาเฉพาะ
ด้านเลือกมาเป็นวิชา
เฉพาะด้านบังคับ 
 

ศึกษาชนิดของจุลินทรีย์ที่เก่ียวข้องกับอาหาร การเสียของ
อาหาร และวิธีการถนอมอาหาร การเป็นพิษและการเกิด
โรคเนื่องจากอาหารเสีย  ตลอดจนการสุขาภิบาลด้าน
อาหาร และมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

ศึกษาชนิดของจุลินทรีย์ที่เก่ียวข้องกับอาหาร การเสียของ
อาหาร และวิธีการถนอมอาหาร การเป็นพิษและการเกิด
โรคเนื่องจากอาหารเสีย  ความปลอดภัยในอาหาร การ
ปฏิบัติท่ีดีในกระบวนการผลิต การวิเคราะห์จุดวิกฤติที่
ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร การสุขาภิบาลของ
โรงงานผลิตอาหาร  การควบคุมและการประกันคุณภาพ  
การจัดการระบบในโรงงานผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อาหาร และกฎหมายอาหาร และมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้อง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย 
 

วจช 301 วิทยาเหด็รา    3(2-3-4) วจช 302  วิทยาไวรัส                   3(2-3-4) เปล่ียนแปลง 
1. ลดจํานวนหน่วยกิต 
2. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการจัดหมวดหมู่ วัฎจักรชีวิต การเจริญ สัณฐาน
วิทยา สรีรวิทยา ของเห็ด รา และยีสต์ รวมท้ังความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ต่อส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ และมี
ปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

ศึกษาการจัดหมวดหมู่ของเห็ด รา และยีสต์ วัฎจักรชีวิต 
การเจริญ การสืบพันธ์ุ การเพาะเล้ียงและการเก็บรักษา
เช้ือบริสุทธ์ิ รวมท้ังความสําคัญทางเศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดล้อม  ความสัมพันธ์ต่อส่ิงมี ชี วิตอ่ืน และมี
ปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

วจช 302  วิทยาไวรัส                   4(3-3-6) วจช 302  วิทยาไวรัส                   3(2-3-4) เปล่ียนแปลง 
1. ลดจํานวนหน่วยกิต ศึกษาสัณฐานวิทยา  โครงสร้างและองค์ประกอบของไวรัส 

การจัดหมวดหมู ่กลไกการเพิ่มจาํนวน  การตอบสนองของ
โฮสต์ต่อการติดเช้ือไวรัส  การป้องกันและรักษาโรคตดิเช้ือ
จากไวรัส 

ศึกษาสัณฐานวิทยา สมบั ติ ท่ัวไป โครงสร้างและ
องค์ประกอบของไวรัส ไวรอยด์  พริออน การจัด
หมวดหมู่ กลไกการเพิ่มจํานวน  การเพาะเล้ียง การ
ตอบสนองของโฮสต์ต่อการติดเช้ือไวรัส  การป้องกัน
และรักษาโรคติดเช้ือจากไวรัส เทคนิคทางชีวโมเลกุลท่ี
ใช้ในการตรวจสอบไวรัส ประโยชน์และโทษของไวรัส 
และมีปฏิบัติการท่ีเ ก่ียวข้องกับไวรัสพืช ไวรัสของ
แบคทีเรียและการเพาะเล้ียงเซลล์ 
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ไม่ม ี วจช 303  สถิติทางจุลชีววิทยา                   3(2-3-4) รายวิชาใหม ่

1. คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาพื้ นฐานทางสถิติ  การ ต้ังและการทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวอย่างข้อมูลทาง
จุลชีววิทยา การวิเคราะห์ความแปรปรวน การหา
ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์สมการถดถอยและวิธีการ
ออกแบบการทดลองทางสถิติ  และมีปฏิบัติการ ท่ี
สอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

วจช 311 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 3(3-0-6) วจช 311 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 3(3-0-6) เปล่ียนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์  กลไก

การกลาย ความสําคัญของจุลินทรีย์ในงานวิจัยทางทฤษฎี
พันธุศาสตร์ บทบาทของจุลินทรีย์ในพันธุวิศวกรรม และ
การประยุกต ์

ศึกษาหลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ชนิด
ต่าง ๆ  การกลายกลไกการเกิดการกลายในจุลินทรีย์ 
การหาตําแหน่งของยีน ความสําคัญของจุลินทรีย์ใน
งานวิจัยทางทฤษฎีพันธุศาสตร์ บทบาทของจุลินทรีย์ใน
พันธุวิศวกรรม โครงการจีโนมของจุลินทรีย์และชีวสา
รสนเทศเบ้ืองต้น 

วจช 421 การจดัจําแนกแบคทีเรยี               3(2-3-4) วจช 321 การจัดจําแนกแบคทีเรยี              3(2-3-4) เปล่ียนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาวิธีการจัดหมวดหมู ่วิเคราะห์ และจัดจําแนกชนิด

ของแบคทีเรีย ซึง่รวมถึงไซยาโนแบคทีเรีย แอคตโินมัยซิส 
และมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเนือ้หาภาคบรรยาย 

ศึกษาวิธีการจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ การคัดแยก และจัด
จําแนกชนิดของแบคทีเรีย ด้วยวิธีการท้ังทางสัณฐาน
วิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี และทางชีววิทยาระดับโมเลกุล 
ความสําคัญของแบคทีเรียแต่ละกลุ่ม เทคนิคการ
ส่งเสริมการเจริญและการแยกเช้ือแบคทีเรียให้บริสุทธ์ิ 
ลักษณะของโคโลนีแบคทีเรียบนอาหารเล้ียงเช้ือ รวมถึง
การเก็บรักษาเช้ือแบคทีเรีย และมีปฏิบัติการในการจัด
จําแนกเช้ือ รวมท้ังการแยกเช้ือแบคทีเรียให้บริสุทธ์ิจาก
ตัวอย่างธรรมชาติ 
 

วจช 322 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 3(2-3-4) วจช 322 สรีรวิทยาของจุลินทรีย ์ 3(2-3-4) เปล่ียนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาสรีรวิทยา การเจริญของจุลินทรีย์ ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง

กับการเจริญ การสร้างพลังงาน การสังเคราะห์สารในเซลล์ 
และการควบคุมเมแทบอลิซึม  และมีปฏิ บัติการ ท่ี
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ศึกษาเมแทบอลิซึมและการควบคุมเมแทบอลิซึมของ
จุลินทรีย์ การเจริญของจุลินทรีย์ ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
ก า ร เ จ ริ ญ  แ ล ะ ก า ร ป รั บ ตั ว ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย์ ใ น
สภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมรวมท้ังการควบคุมการ
เจริญของจุลินทรีย์และมีปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องกับเม
แทบอลิซึมและการเจริญของจุลินทรีย์ 

ไม่ม ี วจช 391 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา 
 2(1-3-2) 

รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาทฤษฎี วิธีการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือ

พื้นฐานและเครื่องมือช้ันสูง ท่ีเก่ียวข้องทางด้านจุล
ชีววิทยา พร้อมท้ังศึกษาแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอด
ทางชีวภาพ และมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 
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วจช 481 ปัญหาพเิศษทางจุลชีววิทยา             2(0-6-0) วจช 481 โครงงานทางจุลชีววิทยา             2(0-6-0) เปล่ียนแปลง 

1. ช่ือวิชา 
2. คําอธิบายรายงิชา 

ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจัยปัญหา
ต่าง ๆ ดําเนินการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ
ปัญหาทางจุลชีววิทยาในระดับปริญญาตรี แล้วนํามาเรียบ
เรียงเป็นรายงาน พร้อมท้ังสอดแทรกความรับผิดชอบต่อ
สังคม อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ และการพัฒนาประเทศ 

ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจัย
ปัญหา ดําเนินการวิจัย และสรุปและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการทดลองแล้วนํามาเรียบเรียงเป็นรายงาน พร้อม
ท้ังสอดแทรกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมท้ังใน
ด้านการดูแลรักษาเครื่องมือ จรรยาบรรณนักวิจัย 
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเกิดข้ึน 

วจช 482  สัมมนาทางจุลชีววิทยา         1(0-2-1) วจช 482  สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 1(0-2-1) เปล่ียนแปลง 
1. ช่ือรายวิชา ฝึกวิธีการเสนอผลงานวิจัยทางจุลชีววิทยา นําเสนอผลงานวิจัยทางจุลชีววิทยา 

ไม่ม ี วจช 483  สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2 1(0-2-1) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา นํา เสนอและวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิจัยทางจุล

ชีววิทยา  
2.   วิชาเฉพาะ 2.  วิชาเฉพาะด้าน  
2.3 วิชาเอกเลือก 2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก  
ชว 442  พันธุวิศวกรรม                              4(3-3-6) ไม่ม ี

 

ลดรายวิชา 
ศึกษาโครงสร้างและหน้าท่ีของดีเอ็นเอ การเตรียมดีเอ็นเอ
สําหรับการโคลน เอนไซม์ท่ีใช้ในการโคลนยีน เวกเตอร์ การ
ตรวจหาโคลนท่ีต้องการ การวิเคราะห์และตรวจสอบดีเอ็นเอ
ท่ีโคลนได้  การถ่ายฝากยีนในยูแคริ โอต การดัดแปร
พันธุกรรมในพืชและสัตว์  โครงการจีโนมมนุษย์ การบําบัด
ด้วยยีน และชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น และมีปฏิบัติการ
ท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 
ชว 443  ชีวสารสนเทศศาสตรเ์บ้ืองต้น           2(1-3-2) ไม่ม ี

 

ลดรายวิชา 
การสืบค้นข้อมูลทางพันธุศาสตร์จากระบบฐานข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่าง
ของลําดับเบสของดีเอ็นเอ และลําดับกรดอะมิโน และศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต รวมท้ังการบันทึก
ข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ 
วจช 401 หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา 1           2(1-3-2) ไม่ม ี ลดรายวิชา 
การนําเสนอหัวข้อท่ีน่าสนใจทางจลุชีววิทยา 
วจช 402  หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา 2          3(2-3-4) ไม่ม ี ลดรายวิชา 

 การนําเสนอหัวข้อท่ีน่าสนใจทางจลุชีววิทยา 
ไม่ม ี วจช 401  หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา        2(1-3-2)        รายวิชาใหม ่

1. คําอธิบายรายวิชา 
 

 หัวข้อท่ีอยู่ในความสนใจและความก้าวหน้าทางจุล
ชีววิทยา 

ไม่ม ี วจช 441   เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ   4(3-3-6) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 

 
 

หลักการสร้างรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ เวคเตอร์ แผนการ
โคลนยีน การคัดเลือกและตรวจสอบโคลนท่ีต้องการ 
ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสและการประยุกต์ การหาลําดับ
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นิวคลีโอไทด์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ลําดับนิวคลีโอ
ไทด์ยุคใหม่ โครงการจีโนมส่ิงมีชีวิต การบําบัดด้วยยีน 
การแพทย์แม่นยํา การดัดแปลงจีโนม  ส่ิงมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม และ ชีวสารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น 

ไม่ม ี วจช 442  หลักการทางชีวสารสนเทศศาสตร์  2(1-3-2) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา 

 
 

ฐานข้อมูลลําดับนิวคลีโอไทด์และลําดับกรดอะมิโน 
ฐานข้อมูลจีโนม การวิเคราะห์ลําดับนิวคลีโอไทด์และ
โครงสร้างของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์โครงสร้างและหน้าท่ีโปรตีน 
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของ
ส่ิงมีชีวิต 

วจช 477 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3(2-3-4) วจช 277 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม       3(2-3-4) เปล่ียนแปลง 
1. เปล่ียนรหัสวิชา 
2. คําอธิบายรายวิชา 

การแยกและการคัดเลือก   การเพาะเล้ียง   การเก็บรักษา   
การปรับปรุงสายพันธ์ุ   และการนําจุ ลินทรีย์ไปใช้ใน
อุตสาหกรรม ตลอดจนการบําบัดน้ํ า เ สียในโรงงาน
อุตสาหกรรม และมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาค
บรรยาย 

การนําจุลินทรีย์มาใช้ในทางอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในการผลิตสารชนิดต่าง ๆ โดยการแยกและ
คัดเลือกจุลินทรีย์ การเพาะเล้ียง การปรับปรุงสายพันธ์ุ
โดยเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากจุลินทรี ย์ผ่าน
กระบวนการหมัก บทบาทของจุลินทรีย์ในการบําบัด
ของเสียและมลพิษทางส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย
ทางชีวภาพของจุลินทรีย์โดยมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 

วจช 451 จุลชีววิทยาทางการแพทย์               4(3-3-6) วจช 451 จุลชีววิทยาทางการแพทย์            4(4-0-8) เปล่ียนแปลง 
1. หน่วยกิต 
2. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาแบคทีเรี ย  ไวรัส  และรา ท่ีมีความ สําคัญทาง
การแพทย์ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และจุลินทรีย์
ท่ี ทํ า ใ ห้ เ กิ ด โ ร ค  ก า ร ติ ด ต่ อ ขอ ง เ ช้ื อ โ ร ค สู่ โ ฮส ต์ 
ความสามารถในการทําให้เกิดโรคและอาการของโรค การ
วินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรค หลักการทดสอบความไวของเช้ือ
ต่อยาต้านจุลชีพระบาดวิทยาและการป้องกันโรค และมี
ปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

ศึกษาแบคทีเรีย ไวรัส และราท่ีมีความสําคัญทาง
การแพทย์ ภูมิคุ้มกันของโฮสต์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
โฮสต์และจุลินทรีย์ท่ีทําให้เกิดโรค การติดต่อของเช้ือ
โรคสู่โฮสต์ ความสามารถในการทําให้เกิดโรคและ
อาการของโรค การวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรค หลักการ
ทดสอบความไวของเช้ือต่อยาต้านจุลชีพระบาดวิทยา
และการป้องกันโรค 

วจช 471  จุลชีววิทยาทางดิน               3(2-3-4) วจช 471  จุลชีววิทยาทางดิน             3(2-3-4) เปล่ียนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาชนิดและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินท่ีเก่ียวข้องกับ

การเปล่ียนแปลงของสารอนินทรีย์และสารอินทรี ย์  
รวมท้ังวัฏจักรของสารในดิน และมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้อง
กับเน้ือหาภาคบรรยาย 

ศึกษาชนิดและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน นิเวศวิทยา
และความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดิน ความสัมพันธ์
ของจุลินทรีย์ในดินท่ีมีบทบาทต่อวัฏจักรหมุนเวียนของ
แร่ธาตุ จุลินทรีย์หลักในดินและความสัมพันธ์ต่อส่ิงมี
ชีวิตชนิดอ่ืน เทคนิคการศึกษาจุลินทรีย์ในดิน และมี
ปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
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ไม่ม ี วจช 472 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย ์         3(2-3-4) รายวิชาใหม ่

1. คําอธิบายรายวิชา วิวัฒนาการของจุลินทรีย์ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ขอ ง จุ ลิ น ท รี ย์  สั ง ค ม จุ ลิ น ท รี ย์ ใ น แ ห ล่ ง อ าศั ย
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์
ระหว่างจุลินทรีย์ พืช และ สัตว์ นิเวศวิทยาจุลินทรีย์ใน
ระดับโมเลกุล 

ไม่ม ี วจช 473 พลังงานทดแทนจากจุลินทรีย ์        1(1-0-2)  รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา กระบวนการผลิตพลังงานเอทานอลชีวภาพ การ

ปรับปรุงข้ันตอนการย่อยเป็นน้ําตาล การปรับปรุง
ข้ันตอนกระบวนการหมักและย่อยนํ้าตาลแบบข้ันตอน
เดียว กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ การผลิตก๊าซ
ไฮโดรเจน เซลล์พลังงานจากจุลินทรีย์ 

วจช 474 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล                     3(2-3-4) วจช 474 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล                  3(2-3-4) เปล่ียนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาการสุขาภิบาลและวิธีการควบคุมจุลินทรีย์ในอาหาร 

นํ้า ดิน และสภาพแวดล้อมท่ีเกิดมลพิษ ตลอดจนแนวทาง
ในการแก้ไข และมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

ศึกษาหลักการสุขาภิบาลและวิธีการควบคุมจุลินทรีย์ใน
อาหาร น้ํา ดิน และสภาพแวดล้อมท่ีเกิดมลพิษ การ
ป้องกัน แนวทางในการแก้ไข กระบวนการการทําความ
สะอาด และการฆ่าเช้ือ และมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 

วจช 475  จุลชีววิทยาส่ิงแวดล้อม          3(2-3-4) วจช 475  จุลชีววิทยาส่ิงแวดล้อม         3(2-3-4) เปล่ียนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาความสมดุลของสภาพแวดล้อม การเปล่ียนแปลง

ของสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับจุลินทรีย์และการแก้ไข
สภาพแวดล้อมเป็นพิษโดยหลักการทางจุลชีววิทยา และมี
ปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาภาคบรรยาย 

ศึกษาจุลินทรีย์ท่ีพบในส่ิงแวดล้อมท้ังในดิน น้ํา อากาศ 
ส่ิงแวดล้อมวิกฤต อุปกรณ์และวิธีการแยกจุลินทรีย์                
วัฏจักรสาร การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ี
เก่ียวข้องกับจุลินทรีย์ การตรวจสอบคุณภาพน้ําโดยใช้
จุลินทรีย์บ่งช้ี บทบาทของจุลินทรีย์ในบริเวณท่ีมีการ
ปนเป้ือน การแก้ไขสภาพแวดล้อมเป็นพิษโดยหลักการ
ทา ง จุ ล ชี ว วิ ทยา  แ ละ มีป ฏิ บั ติ ก า ร ใ นกา ร แย ก
เช้ือจุลินทรีย์จากธรรมชาติ การศึกษาวัฎจักร การบําบัด
น้ําเสียและมีการศึกษานอกสถานท่ี 

วจช 476 จุลชีววิทยาการเกษตร   3(2-3-4) วจช 476 จุลชีววิทยาการเกษตร  3(2-3-4) เปล่ียนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา เพื่อศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ท่ีพบได้ในดิน 

และเก่ียวข้องกับวัฏจักรของสารต่าง ๆ เช่น วัฏจักร
ไน โต ร เ จน  ค าร์ บอน  ซั ล เ ฟอร์  และ  ฟอสฟอรั ส 
ความสัมพันธ์ระหว่างเช้ือจุลินทรีย์กับพืช จุลินทรีย์ท่ีเป็น
สาเหตุของโรคพืชและการก่อโรคพืช จุลินทรีย์และผลิตผล
ของจุลินทรีย์ ท่ีใช้เป็นสารกําจัดแมลง การย่อยสลาย
สารเคมีปราบศัตรูพืชและสัตว์ที่ตกค้างในดิน กิจกรรมของ
เช้ือจุลินทรีย์ในปุ๋ยชีวภาพ และการนําของเหลือท้ิงทาง
การเกษตรมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยจุลินทรีย์ 
และมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ท่ีพบได้ในดิน และ
เก่ียวข้องกับวัฏจักรของสารต่าง ๆ ความสัมพันธ์
ระหว่างเช้ือจุลินทรีย์กับพืช จุลินทรีย์ท่ีเป็นสาเหตุของ
โรคพืชและการก่อโรคพืช จุลินทรีย์และผลิตผลของ
จุลินทรีย์ท่ีใช้เป็นสารกําจัดแมลง การย่อยสลายสารเคมี
ปราบศัตรูพืชและสัตว์ท่ีตกค้างในดิน กิจกรรมของ
เช้ือจุลินทรีย์ในปุ๋ยชีวภาพ และการนําของเหลือท้ิงทาง
การเกษตรมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยจุลินทรีย์ 
และมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยายและ
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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ไม่ม ี วจช 478 การฟิ้นฟูส่ิงแวดล้อมโดยชีววิธี         2(2-0-4) รายวิชาใหม ่

1. คําอธิบายรายวิชา แหล่งท่ีมา ลักษณะ และความเป็นพิษของสารมลพิษ 
หลักความคิดด้านการฟ้ืนฟู ส่ิงแวดล้อมโดยชีววิธี 
จุลินทรีย์ท่ีเก่ียวข้องกับการนํามาใช้ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม 
การใช้พืชฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม การประยุกต์ใช้วิธีการทาง
ชีวภาพในการฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม และกรณีศึกษา 

วจช 479  เทคโนโลยีการหมัก                       3(2-3-4) วจช 479  เทคโนโลยีการหมัก                    3(2-3-4) เปล่ียนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการและเทคนิคการนําจุลินทรีย์ไปใช้ในการผลิต

สารอินทรีย์ การแยกและการทําสารให้บริสุทธ์ิ การ
ควบคุมปัจจัยของกระบวนการหมกั  ตลอดจนวิธีการเพิ่ม
ผลผลิต และมีปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

ศึกษาการแยกเช้ือท่ีมีความสําคัญทางอุตสาหกรรม การ
ปรับปรุ งสายพันธ์ุและเก็บรักษาจุ ลินทรีย์ ท่ี ใ ช้ ใน
อุตสาหกรรม ไคเนติกส์ของการหมัก การใช้ความร้อน
เพื่อทําให้ปลอดเช้ือการเตรียมหัวเช้ือและอาหารเล้ียง
เ ช้ื อ ท่ี ใ ช้ ใ น ร ะ ดั บ อุ ต สาหก ร ร ม  กา รออกแบ บ
กระบวนการห มัก  ห ลักการและ เทคนิค ท่ี ใ ช้ ใ น
กระบวนการหมัก การบําบัดของเ สียท่ีเกิด ข้ึนใน
อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์การหมักและมีปฏิบัติการ
แยกเช้ือท่ีมีความสําคัญทางอุตสาหกรรม ไคเนติกส์ของ
การหมัก การเก็บรักษาเช้ือจุลินทรีย์ การเล้ียงเช้ือในถัง
หมักขนาดเล็ก การสกัดแยกและทําให้บริสุทธ์ิ และมี
การศึกษานอกสถานท่ี 

ไม่ม ี วจช 485 เตรียมสหกิจศึกษา                       1(1-0-2) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา การเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานในในหน่วย

งานของราชการหรือเอกชน ความหมายสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐาน
และการเตรียมตัว ตลอดจนความรู้ ท่ีจําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ไม่ม ี วจช 486 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา          6(0-18-0) รายวิชาใหม ่
1. คําอธิบายรายวิชา การฝึกปฏิบัติงานจริง หรือวิจัยในหน่วยงานของราชการ

หรือเอกชนท่ีมีการดําเนินงานเก่ียวข ้องกับสาขาจุล
ชีววิทยา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษา
จะต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ
สหกิจศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน จัดทําเค้าโครงงานวิจัย
และเสนอหัวข้อวิจัยท่ีเป็นประโยชน์และเป็นไปตาม
ความต้องการของหน่วยงาน 

วจช 484  การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา        1(0-3-0) วจช 484  การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา      1(0-3-0) 1. ย้ายจากวิชาเฉพาะ
ด้านบังคับมาเป็นวิชา
เฉพาะด้านเลือก 
 

ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางจุลชีววิทยาตามความสนใจ 
ความถนัดของนิสิต การประยุกต ์ใช ้หลักการทางจุล
ชีววิทยาในการศึกษา การวิจัย การแก้ปัญหา การสรุปและ
วิเคราะห์ข้อมูล การนําเสนอผลงาน ตลอดจนปลูกฝังความ
รับผิดชอบ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการ

ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางจุลชีววิทยาตามความสนใจ 
ความถนัดของนิสิต การประยุกต์ใช้หลักการทางจุล
ชีววิทยาในการศึกษา การวิจัย การแก้ปัญหา การสรุป
และวิเคราะห์ข ้อมูล การนําเสนอผลงาน ตลอดจน
ปลูกฝังความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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ประเมินผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U และการประเมินผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 
วจช 492 ทัศนศึกษานอกสถานท่ี                    1(0-3-0) ไม่มี ลดรายวิชา 

การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม และสถาบันท่ีเก่ียวข้อง
กับสาขาจุลชีววิทยา 

วจช 499  ฝึกงาน                                1(0-100-0) วจช 499  ฝึกงาน 2(0-6-0) 1. จํานวนหน่วยกิต 
2. คําอธิบายรายวิชา
เปล่ียนแปลง 
3. ย้ายจากวิชาเฉพาะ
ด้านบังคับมาเป็นวิชา
เฉพาะด้านเลือก 
 

ฝึกให้นิสิตไดเ้รียนรู้การทํางาน เพือ่เพิ่มพูนประสบการณ ์
และเพ่ือให้นิสิตรู้จักนําความรูด้้านจุลชีววิทยาไปใช้งาน 
โดยกําหนดให้มีจํานวนช่ัวโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 100 
ช่ัวโมง และการประเมินผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ S หรือ 
U 

คุณธรรมจริยธรรมและมีทักษะส่ือสาร เพิ่มพูนทักษะ
ทางปัญญา นําความรู้ด้านจุลชีววิทยาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  โดยกําหนดให้มีจํานวนช่ัวโมงฝึกงานไม่น้อย
กว่า 90 ช่ัวโมง และการประเมินผลการเรียนเป็น
สัญลักษณ์ S หรือ U  
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