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Bachelor of Science Program in Microbiology 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร   :     1400 

 ภาษาไทย        :     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 ภาษาอังกฤษ       :     Bachelor of Science Program in Microbiology 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชวีวิทยา) 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Bachelor of Science (Microbiology) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     B.Sc. (Microbiology) 

 

3. วิชาเอก  

 ไม่มี 

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 จำนวนไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

    หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
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 5.3 ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่มทีักษะการใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

   ไม่มี 

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 

                6.1  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2565    

    ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

  6.2 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที ่1 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที ่2/2565  วันที่  1  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  

    เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 24 ดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565       

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................   

    วันที่ .....................เดอืน .......................พ.ศ. .......................   

  6.6 สภาวิชาชีพ................................. (ถา้มี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่........... 

    วันที่ ....................เดอืน .......................พ.ศ. ...................... 

 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศกึษา 2567  
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา  

 8.1 นักจุลชวีวิทยา นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 8.2 ผูป้ฏิบัติงานด้านควบคุมคุณภาพ ดา้นประกันคุณภาพ ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

   8.3 ผูป้ระกอบการธุรกิจ และอาชีพอิสระ 

   8.4 ผูแ้ทนขายอุปกรณ์และสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ 

8.5  ศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้   
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9. ชื่อ–นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

ลำดับ ชื่อ–สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายกานต์รวี ขยัน 

 

35019006XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D. Biomedical 

Sciences 

วท.ม. จุลชีววิทยา 

วท.บ. จุลชีววิทยา 

Biomedical 

Sciences 

จุลชีววิทยา 

จุลชีววิทยา 

University of 

Amsterdam, Netherlands 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2563 

 

2544 

2540 

2 นางสาวธิดา ไชยวังศรี 

 

35012002XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. เทคโนโลยี 

ชีวภาพ 

วท.ม. ชีววิทยา 

วท.บ. เกษตรศาสตร์ 

เทคโนโลยี 

ชีวภาพ 

ชีววิทยา 

โรคพืช 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2546 

 

2535 

2531 

3 นายเนติ เงินแพทย์ 

 

05099015XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. ชีววิทยา 

วท.ม. ชีววิทยา 

วท.บ. จุลชีววิทยา 

ชีววิทยา

ชีววิทยา 

จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 

2546 

2543 

4 นางสาวศริิลักษณ์ สันพา 

 

35099002XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ Dr. of Engineering 

 

วท.ม. ชีววิทยา 

วท.บ. จุลชีววิทยา 

Science and 

Engineering 

ชีววิทยา  

จุลชีววิทยา 

Ritsumeikan University, 

Japan  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2549 

 

2544 

2541 
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ลำดับ ชื่อ–สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

5 นางอัจฉริยา ยศบุญเรือง 

 

55704000XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. เภสัชศาสตร์ 

วท.ม. เภสัชศาสตร์ 

วท.บ. จุลชีววิทยา 

เภสัชศาสตร์ 

เภสัชศาสตร์ 

จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 

2550 

2546 

6 นายกฤษณะ คู่เทียม 37202004XXXXX อาจารย์ ปร.ด. วิทยาภูมคิุ้มกัน 

 

 

วท.ม. จุลชีววิทยา 

วท.บ. จุลชีววิทยา 

วิทยา

ภูมคิุ้มกัน 

(นานาชาติ) 

จุลชีววิทยา 

จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2561 

 

 

2552 

2548 

7 นางสาวกฤษณา  

พุกอินทร์ 

15399000XXXXX อาจารย์ วท.ม. จุลชีววิทยา 

วท.บ. จุลชีววิทยา 

จุลชีววิทยา 

จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 

2548 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากประเทศเกษตรกรรมที่

กำลังพัฒนาไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม กอปรกับภูมิประเทศตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นที่มีต้นทุนด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติโดยหนึ่งในนั้นที่ให้ความสำคัญคือจุลินทรีย์ ซึ่งจัดอยู่ใน

สาขาวิชาจุลชีววิทยา ในปัจจุบันความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ทางจุลชีววิทยาได้มีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง ปัจจุบันในประเทศไทยมีการนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ได้แก่ อุตสาหกรรม 

การเกษตร การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การใช้จุลินทรีย์หลายชนิดในระดับอุตสาหกรรม

ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ จากการผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น สุรา 

เบียร ์ไวน์ โยเกิร์ต นมเปรีย้ว อาหารหมักดอง โปรตนีเซลล์เดียว และอุตสาหกรรมการผลิตอาหารอื่น ๆ 

รวมถึงยาปฏิชีวนะ เพื่อตอบสนองการบริโภคทั้งในและต่างประเทศ จุลชีววิทยามีบทบาทสำคัญในทุก ๆ 

ด้าน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ

ประชากร อีกทั้งภาวะเสียสมดุลทางธรรมชาติ  เช่น ภาวะโลกร้อน เป็นที่มาของอุบัติการณ์ของโรคอุบัติ

ใหม่และโรคอุบัติซ้ำและโรคติดเชื้อต่าง ๆ รวมถึงการดื้อยาของจุลินทรีย์ที่เพิ่มขึ้น นำไปสู่ปัญหาด้าน

การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ดังนั้น ความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาจึงมีความสำคัญ สามารถ

นำมาพัฒนาและประยุกต์ในหลาย ๆ ด้านดังกล่าวให้มคีวามก้าวหน้า ทันต่อปัญหาและการใชป้ระโยชน์ 

 หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยาจึงตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาจุล

ชีววิทยาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการผลิตบัณฑิต สร้างหลักประกันว่าทุก

คนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้กับ

นิสิต  หลักสูตรจึงมีการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยามี

ความรู้และความชำนาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านการแพทย์ เพื่อเป็นบุคลากรที่มี

คุณภาพในเชงิสังคม เป็นส่วนสำคัญใหก้ับประเทศชาติต่อไป โดยตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ดังต่อไปนี้ 

 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายเพื่อ

พัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา คุณภาพการศึกษา

ได้รับการยกระดับสู่มาตรฐานสากล ต่อยอดองค์ความรู้สู่นวัตกรรมและโอกาสการเข้าถึงการศกึษาและ

การเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น  สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่

เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้าง

นวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น 
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และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์มีระเบียบวินัย สร้างจิตสํานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้น

การพัฒนาผู้เรียนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย 

สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งเสริม

การศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

และสนับสนุนปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น

การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอด

อดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงา้ทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วถิีชีวติ และจุดเด่นทาง

ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชงิเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นำมา

ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก

สมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ 

ทั้งโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ

พัฒนาอุตสาหกรรมและการแพทย์ และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของ

ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 

ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน  พร้อมทั้ง

การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ 

ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี      

ลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

  

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมดิจิทัล ทำให้สามารถเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น       

มีการเคลื่อนย้ายประชากรและแรงงานมาอยู่รวมกันมากขึ้นเกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีวิถีการ

ดำรงชีวิตและวัฒนธรรมในการอุปโภคบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องการความสะดวกรวดเร็ว และ

เปลี่ยนเป็นการดำรงชีวิตแบบสังคมเมือง นำไปสู่ปัญหาทางด้านสาธารณสุข และเป็นที่มาของ

อุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อต่าง ๆ 

 ในขณะที่ประชากรของประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตามปกติผู้สูงอายุจะมี

สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรม ไม่แข็งแรง ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพร่างกาย และมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

ติดเชือ้ได้ง่าย  
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรเน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดย

ผลิตนิสิตให้มีความรู้ที่ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม ศิลปวัฒนธรรม และสร้างจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังมี

เป้าหมายของการพัฒนาหลักสูตรให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่

สูงขึ้นและสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงาน มุ่งสู่ประชาคมโลก    

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจในการ 

1) ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจุลชีววิทยา ที่มีความรู้และทักษะทาง        

จุลชีววิทยา มีคุณธรรม จรยิธรรม มีความรับผดิชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

2) พัฒนางานวิจัยใหส้อดคล้องกับความตอ้งการของชุมชน และสถานการณ์ปัจจุบัน 

3) ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และตอบสนอง

ความตอ้งการของท้องถิ่น 

4) สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมการใชภู้มปิัญญาท้องถิ่น  

  

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1. กลุ่มวิชาภาษา      12 หน่วยกิต 

001101 

 

ภาษาไทยในชีวติประจำวัน    

Thai Language in Daily Life 

2 (2-0-4) 

001102 

 

ภาษาไทยเชิงวิชาการ    

Thai for Academic Purposes  

1 (0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 3 (2-2-5) 

   English for Daily Life  

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3 (2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3 (2-2-5) 
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2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล    3 หน่วยกิต 

002101   การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life 

1 (0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล  

Digital Intelligence Quotient 

2 (1-2-3) 

3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ                                           15 หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3 (2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3 (2-2-5) 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2 (0-4-2) 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1 (0-2-1) 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุค

ดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3 (2-2-5) 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3 (0-6-3) 

        รวม 30 หน่วยกิต 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

                   13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
 

         241111 คณิตศาสตร์ 1   

Mathematics 

3 (3-0-6) 

242103 

 

เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์    

General and Organic Chemistry 

4 (3-3-8) 

242120 

 

เคมีวิเคราะห์เชงิปริมาณ    

Quantitative Chemical Analysis 

4 (3-3-8) 

243101 

 

ชีววิทยาทั่วไป 

General Biology 

4 (3-3-8) 

247101 

 

สถิตพิืน้ฐานทางการแพทย์ 

Basic Medical Statistics 

2 (2-0-4) 
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                    13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

      365215 ชีวเคมีทั่วไป 

General Biochemistry 

4 (3-3-8) 

 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  
     

         361101 จุลชีววิทยาทั่วไป   

General Microbiology 

4 (3-3-8) 

361351 

 

วิทยาภูมคิุ้มกัน  

Immunology 

3 (2-3-6) 

 

 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
    

361102 

 

จุลชีววิทยาเบือ้งต้น    

Introductory Microbiology 

3 (2-3-6) 

361203 

 

จุลชีววิทยาและปรสิตวทิยา    

Microbiology and Parasitology  

3 (2-3-6) 

361353 

 

จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และโรคติดเชือ้ 

Microbiology Parasitology and Infectious Diseases 

3 (2-3-6) 

361355 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1  

Medical Microbiology I 

3 (2-3-6) 

361356 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2  

Medical Microbiology II 

3 (2-3-6) 

 

 

 13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญ าตรีทุกหลักสูตร                       

และได้ดำเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน 

คณบดีเป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพเป็นกรรมการและ

เลขานุการทำหน้าที่กำหนดนโยบายและพิจารณาการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอนหมวด

วิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
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2) คณะกรรมการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีรองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการและประกันคุณภาพเป็นประธาน รองคณบดีเป็นกรรมการ และผู้อำนวยการกองบริการ

การศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กำกับ ติดตาม 

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ตลอดจน

ประสานงาน เพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอนดำเนนิไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจำรายวิชา ทำหนา้ที่ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 

 

   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้กำหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชา

เฉพาะด้าน โดยมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 1) ผู้จัดการและผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับ

กลุ่มวิชา อาจารย์ผู้สอน และนิสิต ในการพิจารณาข้อกำหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และ

การประเมนิผล 

 2) คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควบคุมกำกับติดตามการดำเนินงาน

กระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดรายวิชา 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

     ศาสตร์ด้านจุลชีววิทยาเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาและการประยุกต์เกี่ยวกับจุลินทรีย์ 

สร้างองค์ความรู้และทักษะด้านจุลชีววิทยาที่ทันสมัย บูรณาการความรู้อย่าง เหมาะสมทั้งด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศด้านจุลชีววิทยา  

 1.2 ความสำคัญ   

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านจุลชีววิทยาได้พัฒนาขึ้นอย่างกว้างขวาง มีการนำจุลินทรีย์มาใช้

ประโยชน์อย่างหลากหลาย ทั้งการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม การนำความรู้

ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ  จนถึงเข้าสู่

กระบวนการทางอุตสาหกรรมได้ทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนทั้งในด้านอุปโภค บริโภค สาธารณสุข และการแพทย์  

เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีและการประยุกต์ด้านจุลชีววิทยาเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เพียงพอต่อความต้องการของประเทศและเป็นการขยายการศึกษาทางจุลชีววิทยาระดับอุดมศึกษาของ

มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน ในการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา

จึงตระหนักถึงการพัฒนาและผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถสนองตอบสถานการณ์ดังกล่าวได้ โดย

มุ่งเน้นให้บัณฑิตเข้าใจหลักการทางจุลชีววิทยาและมีความรอบรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ชนิดต่าง  ๆ มีทักษะ

การคิด วิเคราะห์ อย่างมีระบบนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบูรณาการความรู้

ด้านจุลชีววิทยาสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและชุมชน โดยยึดหลักคุณธรรม

จริยธรรมในการทำงาน และมีทักษะในการเรียนรู้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาของ

ประเทศไทย สามารถพัฒนาสู่การเรียนรู้ การวิจัยทางจุลชวีวิทยาในขั้นสูงต่อไปได้ 

 หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ทาง

สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป และผลิตนิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจและมีทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคม                       

พหุวัฒนธรรมในสังคมปัจจุบันและตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งการพัฒนาที่

ยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ทำให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต 

ต้องยอมลดทอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตนเอง เป็นการพัฒนาในระดับ

นานาชาติ ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 17 เป้าหมาย เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนทางสังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดล้อมซึ่งความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาสามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาไปสู่เป้าหมาย

ดังกล่าว โดยโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยามีความสอดคล้องกับ SDGs 

ดังนี้ 
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SDGs หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุก

คนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง 

ค รอ บ ค ลุ ม แ ล ะ เท่ า เที ย ม  แ ล ะ 

สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ 

ตลอดชีวติ 

หลักสูตรฯ ให้ความสำคัญต่อกระบวนการพัฒนานิสิตและผลิต

บัณฑิตให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes, 

PLOs) โดยจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงการเรียนการสอนที่มี

คุณภาพ มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านการฝึกงาน และสห

กิจศึกษา เป็นผู้มีทักษะภาษาอังกฤษพร้อมใช้งาน และมีความใฝ่

เรียนรูต้ลอดชีวติ 

เป้าหมายที่ 6 การมีน้ำสะอาดและ

การมีสุขอนามัยที่ดี 

โครงสร้างหลักสูตรมีกระบวนวิชาที่ครอบคลุมเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของชาติ เนื้อหาของกระบวนวิชาสามารถนำไป

ประยุกต์หรือเป็นส่วนหนึ่งของการนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว เช่น 

การนำความรู้ทางจุลชีววิทยาไปใช้ในการจัดการน้ำดื่มที่สะอาด

และปลอดภัย การจัดการคุณภาพน้ำและมลพิษทางน้ำ ส่งเสริม

การประกอบการทางธุรกิจ อาชีพและเศรษฐกิจที่ดี การส่งเสริม

การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่

ยั่งยืน และการลงทุนในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและ

วิธีการกําจัดขยะที่เป็นพิษ การส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรม ภาค

ธุรกิจและผู้บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการใช้

ประโยชน์ที่ ยั่ งยืนของระบบนิ เวศ  และการอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ การศึกษากิจกรรมของจุลินทรีย์และ

สิ่ งมี ชีวิต เพื่ อแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมต่าง  ๆ เป็นต้น รวมทั้ ง

หลักสูตรมีการสร้างความร่วมมอืทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานวิจัยและเสริมสร้าง

นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ 

เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมงานที่มีคุณค่า

และการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ 

เป้ า ห ม า ย ที่  9  ก า ร ส่ ง เส ริ ม

อุ ต ส า ห ก รรม  น วั ต ก ร รม  แ ล ะ

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

เป้าหมายที่  12 มีการบริโภคและ

การผลิตอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 15 การอนุรักษ์และการ

ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 

เป้าหมายที่ 17 การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเป้าหมายของการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

            1.3.1 เพื่อผลติบัณฑิตที่มคีุณธรรมจรยิธรรม มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

 1.3.2 เพื่อผลติบัณฑิตที่มคีวามรู้ทางจุลชีววิทยาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งทางด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มทีักษะปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา มีพื้นฐานในการบริหารจัดการ

หอ้งปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา การสื่อสาร การใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยในงานจุลชีววิทยาได้  
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2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

  

PLO1 ผูเ้รียนสามารถสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO2 ผูเ้รียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัล ในการสืบค้นข้อมูล และเรียนรู้ด้วย

ตัวเองได้อย่างเหมาะสม 

PLO3 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบ ยึดหลักคุณธรรมและ

จรยิธรรมในการดำเนินชีวติและทำงาน 

PLO4 ผูเ้รียนสามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่น แสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมือง

ที่มคีุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก  

PLO5 ผูเ้รียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต  

PLO6 ผู้เรียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางจุลชีววิทยาด้วยกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบได้ 

PLO7 ผูเ้รียนสามารถอธิบาย คุณลักษณะ ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ได้ 

PLO8 ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติเทคนิคทางด้าน          

จุลชีววิทยาได้ 

PLO9 ผูเ้รียนสามารถจัดจำแนกและวินจิฉัยจุลินทรีย์ได้ 

PLO10 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยาเพื่อวางแผน การจัดการ และ

นำไปใช้ประโยชน์ในงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ/หรอืทางการแพทย์ 
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง   

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1 )  แ ผ น ก า ร พั ฒ น า /ป รั บ ป รุ ง

หลักสูตรให้มีมาตรฐานตามที่ สกอ. 

กำหนด และมีความสอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา   

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

บัณฑติ 

1) พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

และสอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยพะเยา  

2) ติดตามประเมินหลักสูตร

อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ

มาตรฐาน สกอ. 

3) ติดตามภาวะการมีงานทำ

และความพึงพอใจของบัณฑิต

และผู้ ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพ

หลักสูตร 

1) เอกสารหลักสูตร 

2) เอกสารประกอบการ

พัฒนาหลักสูตร 

3) รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

4) รายงานผลการประเมิน

ร า ย วิ ช า โด ย อ า จ า ร ย์

ผูจ้ัดการรายวิชา 

5) รายงานข้อมูลมีงานทำ

ของบัณ ฑิ ตจบใหม่  และ

ข้ อมู ล อั ต รา เงิน เดื อ น ที่

บัณฑติได้รับ 

6) รายงานผลการประเมิน

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ จ า ก

หน่วยงานผู้ใชบ้ัณฑติ 

2 ) แ ผ น ก าร พั ฒ น า /ป รั บ ป รุ ง

ก ระบ ว น ก ารผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี

คุณภาพ มีขีดความสามารถตาม

ป รั ช ญ า  วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  เพื่ อ

ตอ บ สน อ งต่ อ ผล ก าร เรี ยน รู้ ที่

ค า ด ห วั ง (Expected Learning 

Outcome) ของหลักสูตร 

1) พั ฒ น าปั จจั ยพื้ น ฐานที่

ส่งเสริมต่อการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพ 

มาตรการ 

1 .1 )  มี ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร ให้

บุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนได้รับการฝึกอบรมที่

เห ม าะส ม เพื่ อ ก ารพั ฒ น า

ตนเอง 

1.2)  มีการสร้างแรงจูงใจ ให้

ร างวั ล  ห รื อ ย ก ย่ อ ง เชิ ด ชู

เกี ย ร ติ แ ก่ บุ ค ล า ก ร ส า ย

วิชาการและสายสนับสนุนเพื่อ

เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

1) รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

 

 

1.1) รายชื่อคณาจารย์ที่เข้า

รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

ตนเอง 

 

 

1.2) รายชื่อบุคลากรสาย

วิชาการและสนับสนุนที่

ได้รับการยกย่องเชดิชู

เกียรติ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1.3) จัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์

และสิ่งอำนวยความสะดวกใน

การเรียนและการสอนเพียงพอ

และทันสมัย เพื่อสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนและการ

วิจัย 

1.4) จัดให้มีห้องปฏิบัติการที่มี

เครื่องมือเพียงพอและทันสมัย 

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนและการวิจัย  

1.5) จัดให้มีสิ่งอำนวยความ

ส ะ ด ว ก ด้ า น เท ค โน โล ยี

สารสนเทศที่ เพี ยงพอและ

ทันสมัย เพื่ อสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนและการ

วิจัย 

1 .3 ) ร าย ก าร เค รื่ อ งมื อ

อุ ป ก รณ์ แล ะสิ่ งอ ำน วย

ค ว า ม ส ะด ว ก ที่ ให้ ก า ร

สนับสนุน 

 

 

1.4) รายชื่อหอ้งปฏิบัติการ 

 

 

 

1.5 ) ร ายก ารสิ่ งอ ำน วย

ความสะดวกด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 2 ) พั ฒ น ากิ จ ก ร ร ม เส ริ ม

ห ลั ก สู ต ร ให้ น ำ ไป สู่ ก า ร 

สร้างอัตลักษณ์ ของบัณฑิต 

สาขาวิชาจุล ชีววิทยา คณะ

วิ ท ย าศ าส ต ร์ ก า ร แ พ ท ย์

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มาตรการ 

2.1) สนับสนุนและส่งเสริมให้มี

กิ จกรรมพัฒ นาทักษะด้ าน

ภาษ าอั งก ฤ ษ  เพื่ อ เต รี ย ม 

พร้อมสำหรับการเข้าสู่ AEC  

2.2) สนับสนุนและส่งเสริมใหม้ี

กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ด้ า น

บุคลิกภาพและจิตอาสา  

2.3) สนับสนุนและส่งเสริมให้

1 )  แ ผ น ง า น กิ จ ก ร ร ม 

โครงการ การพัฒนานิสิต

ขอ งค ณ ะวิท ยาศาส ต ร์

การแพทย์ 

2) ผลการประเมินความพึง

พอใจต่อกิจกรรมต่าง ๆ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีกิจกรรมด้านกีฬา สันทนา

การ และการส่งเสริมสุขภาพ 

2.4) สนับสนุนและส่งเสริมให้มี

กิจกรรมที่ตระหนักถึงคุณค่า

ของศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

 3) พัฒนาและประเมินผล

การศกึษาที่ช้ีวัดระดับขีด

ความสามารถของบัณฑิต 

(competency based 

assessment) 

มาตรการ 

3.1) สนับสนุนและส่งเสริมให้มี

กิ จก รรมด้ านวิ ชาการเพื่ อ

พัฒนาความรู้และทักษะด้าน

จุ ล ชี ววิ ท ย าแล ะศาส ต ร์ที่

เกี่ยวข้องแก่นิสิต  

3.2) มีวิธีการประเมินผลที่

หลากหลายและเหมาะสมต่อ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 .3 ) จั ด ให้ มี ก ารป ระ เมิ น

ค วาม รู้ แ ล ะทั ก ษ ะท างจุ ล

ชีววิทยาให้กับนิสติช้ันปีที่ 4 

1) รายงานโครงการ หรือ

กิจกรรมด้านวิชาการเพื่อ

พัฒนาความรู้และทักษะ

ด้านจุลชีววิทยา 

2 ) ผลการสอบ ประเมิ น

ความรู ้(exit exam) 

 4) พัฒนาศักยภาพอาจารย์

ผูส้อน 

มาตรการ 

1) สนับสนุนและส่งเสริมให้มี

การเพิ่ มพูนทักษะทางด้าน

วิชาการและวิจัย 

2) สนับสนุนและส่งเสริมให้

อาจารย์ขอกำหนดตำแหน่ง

1) รายงานโครงการ หรือ

กิจกรรมด้านวิชาการเพื่อ

พัฒนาความรู้และทักษะ

ด้านวิชาการและวิจัย 

2) แผนการเข้าสู่ตำแหน่ง

ทางวิชาการของพนักงาน

ส าย วิ ช าก าร  ห ลั ก สู ต ร

สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ทางวิชาการ 

3 ) แ ผ น ก าร พั ฒ น า /ป รั บ ป รุ ง

ก ร ะบ ว น ก าร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้

สอดคล้องกับความต้องการของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

1) ติดตามความต้องการของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 

ผู้ เรียน อาจารย์  เจ้าหน้าที่  

ผู้บริหาร ศิษย์ เก่า และผู้ ใช้

บัณฑติ 

1) รายงานผลการสำรวจ

ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ         

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่มี 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 

 

2. การดำเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน–ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม–กุมภาพันธ์ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง 

2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าจากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.3 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจ้ำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ  

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิด

ทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2561  

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

พะเยา 
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

2.3.1 ความรูพ้ื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการนำไปต่อยอด

ความรูเ้ฉพาะด้าน 

2.3.2 การปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาพแวดล้อมและการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดให้นิสิตได้รับการปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียน และจัดให้มีการเรียน 

ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก่อนการเรียนวิชาเฉพาะด้าน 

2.4.2 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อติดตามผลการเรียน แนะนำให้คำปรึกษา

ปัญหาดา้นการเรียน และการใชชี้วติร่วมกับผูอ้ื่นในมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาการเรียนในหลักสูตร 

2.5 แผนการรับนสิิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

จำนวนนิสติ 
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 120 120 120 120 120 

ช้ันปีที่ 2  120 120 120 120 

ช้ันปีที่ 3   120 120 120 

ช้ันปีที่ 4    120 120 

รวม 120 240 360 480 480 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา    120 120 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าธรรมเนียมการศกึษา 2,520,000 5,040,000 7,560,000 10,080,000 10,080,000 

รวมรายรับ 2,520,000 5,040,000 7,560,000 10,080,000 10,080,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจา้ง

ประจำ 

 

13,759,000 

 

- 

 

14,281,600 

 

- 

 

14,824,300 

 

- 

 

15,387,620 

 

- 

 

15,972,350 

 

- 

2. งบลงทุน 

    2.1 หมวดครุภัณฑ์ 

 

2,000,000 

 

2,000,000 

 

2,500,000 

 

2,500,000 

 

3,500,000 

3. งบดำเนนิการ 

    3.1 หมวด

ค่าตอบแทน 

    3.2 หมวดค่าใช้

สอย 

    3.3 หมวดค่าวัสดุ 

    3.4 หมวด

สาธารณูปโภค 

 

 

50,000 

 

400,000 

700,000 

 

300,000 

 

 

50,000 

 

400,000 

800,000 

 

300,000 

 

 

50,000 

 

400,000 

800,000 

 

300,000 

 

 

50,000 

 

400,000 

900,000 

 

300,000 

 

 

50,000 

 

400,000 

900,000 

 

300,000 

4. งบดำเนินการ 

(สาธารณูปโภค) 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

รวมรายจ่าย 17,659,000 18,281,600 19,324,300 19,987,620 21,572,350 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 

(สูงสุด) 147,158 152,347 161,036 166,564 179,770 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

แบบช้ันเรยีน     

           

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 

 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ.   

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

    หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ  30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 91 90 

 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  22 21 

  วชิาพื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ 

 11 11 

  วชิาพื้นฐานเฉพาะด้าน  11 10 

 กลุ่มวชิาเอก  69 69 

  วชิาเอกบังคับ  57 57 

  วชิาเอกเลอืก  12 12 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกติ 6 6 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ (ถ้าม)ี  - - 

รวม (หน่วยกิต)    ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 127 126 
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3.1.3 รายวิชา 

     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

  

 กลุ่มวิชาภาษา                                  12 หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจำวัน 2 (2-0-4) 

 Thai Language in Daily Life  

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1 (0-2-1) 

 Thai for Academic Purposes  

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 3 (2-2-5) 

 English for Daily Life  

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5) 

 English for Communication  

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 3 (2-2-5) 

 English for Academic and Professional Communication  

  

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล                       3 หน่วยกิต  

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 1 (0-2-1) 

 Technology Usage for Digital life  

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 2 (1-2-3) 

 Digital Intelligence Quotient  

  

 กลุ่มวิชาทักษะชีวติ                                                       15 หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 3 (2-2-5) 

 Artistic for Life Management  

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 3 (2-2-5) 

 Skills Development and Lifelong Learning  

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 2 (0-4-2) 

 Collaborative Learning for Society Creation  

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 1 (0-2-1) 

 Health Environment and Community Management  
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003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 3 (2-2-5) 

 Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs  

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 3 (0-6-3) 

 Integration for Professional Innovation  

      

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จำนวน  21 หน่วยกิต 

วิชาพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 หน่วยกิต 

 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3 (2-2-5)  

 Mathematics I  

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 4 (3-3-8) 

 General and Organic Chemistry  

243101 ชีววิทยาทั่วไป 4 (3-3-8)  

 General Biology  

 

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน  จำนวน  10 หน่วยกิต 

 

242120 เคมีเคราะห์เชิงปริมาณ 4 (3-3-8) 

 Quantitative Chemical Analysis  

247101 สถิตพิืน้ฐานทางการแพทย์ 2 (2-0-4) 

 Basic Medical Statistics  

365215 ชีวเคมีทั่วไป 4 (3-3-8) 

 General Biochemistry  

 

กลุ่มวิชาเอก    จำนวน  72 หน่วยกิต 

วิชาเอกบังคับ    จำนวน         60 หน่วยกิต 

 

361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4 (3-3-8) 

 General Microbiology  
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361151 จุลชีววิทยาทางการแพทย์เบือ้งตน้ 3 (3-0-6) 

 Introductory Medical Microbiology  

361201 แบคทีเรยีวิทยา 3 (2-3-6) 

 Bacteriology  

361202 ราวิทยา 3 (2-3-6) 

 Mycology  

361204 ทักษะวิชาการทางจุลชีววิทยา 3 (2-3-6) 

 Academic Skills in Microbiology   

361205 ปรสิตวทิยา 3 (2-3-6) 

 Parasitology  

361211 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ 3 (2-3-6) 

 Microbial Genetics  

361231 สรีรวทิยาและนิเวศวิทยาจุลินทรีย์ 3 (2-3-6) 

 Microbial Physiology and Ecology   

361281 เทคนิคและการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา  3 (2-3-6) 

 Techniques and Instrumentation in Microbiology   

361301 ไวรัสวิทยา 3 (2-3-6) 

 Virology  

361302 ระเบียบวิธีวิจัย 3 (2-3-6) 

 Research Methodology  

361351 วิทยาภูมคิุ้มกัน 3 (2-3-6) 

 Immunology  

361357 จุลชีววิทยาทางการแพทย์วินจิฉัย 3 (2-3-6)       

 Diagnostic Medical Microbiology  

361371  จุลชีววิทยาอาหาร 3 (2-3-6) 

 Food Microbiology  

361372 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3 (2-3-6) 

 Industrial Microbiology  

361401 ชีวสารสนเทศเบือ้งตน้ 2 (1-3-4) 

 Introduction to Bioinformatics  
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361481 การจัดการและการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ 2 (2-0-4) 

 Management and Laboratory Assessment  

361491  สัมมนา 1 (0-2-1) 

 Seminar  

361492 การศกึษาอิสระ* 6 หน่วยกิต 

 Independent Study  

361493 การฝกึงาน*  6 หน่วยกิต 

 Professional Training    

361494 สหกิจศึกษา*  6 หน่วยกิต 

 Co–operative Education  

หมายเหตุ  * ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

 

วิชาเอกเลือก    จำนวน  12 หน่วยกิต 

   ให้นสิิตเลือกรายวิชา ดังต่อไปนี้ 

 

361303 สาหร่ายวิทยา 3 (2-3-6) 

 Phycology   

361304 ยีสต์และเทคโนโลยียีสต์ 3 (2-3-6) 

 Yeast and Yeast Technology   

361305 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของเห็ด 3 (2-3-6) 

 Biology and Technology of Mushroom  

361341 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและสุขาภบิาล  3 (2-3-6) 

 Environmental and Sanitation Microbiology   

361342 จุลชีววิทยาการเกษตร 3 (2-3-6) 

 Agricultural Microbiology  

361352 แบคทีเรยีวิทยาทางการแพทย์ 3 (2-3-6) 

 Medical Bacteriology  

361354 เทคนิคทางปรสิตวิทยา     3 (2-3-6)       

 Techniques in Parasitology 
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361358 โรคติดเชือ้อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 3 (3-0-6) 

 Emerging and Re-emerging Infectious Diseases    

361359 ราก่อโรคในมนุษย์ 3 (2-3-6) 

 Human Fungal Pathogen  

361373 จุลชีววิทยาเพื่อสุขภาพและความงาม 3 (2-3-6) 

 Microbiology for Health and Beauty  

 

     3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

นิสติสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรอื

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจำวัน 

Thai Language in Daily Life 

2 (2-0-4) 

001103 ภาษาองักฤษสำหรับชีวติประจำวัน 

English for Daily Life    

3 (2-2-5) 

002101 การใช้เทคโนโลยีเพือ่ชีวติยุคดจิิทัล 

Technology Usage for Digital life 

1 (0-2-1) 

 

003101 สุนทรยีศาสตร์ในการจัดการชวีิต  

Artistic for Life Management 

3 (2-2-5) 

 

241111 คณิตศาสตร ์1 

Mathematics I 

3 (2-2-5) 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอนิทรยี์  

General and Organic Chemistry 

4 (3-3-8) 

243101 ชีววทิยาทั่วไป 

General Biology  

4 (3-3-8) 

 รวม 20 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1 (0-2-1) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication  

3 (2-2-5) 

002102 ความฉลาดทางดิจทิัล                          

Digital Intelligence Quotient 

2 (1-2-3) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรยีนรูต้ลอดชีวติ                               

Skills Development and Lifelong Learning 

3 (2-2-5) 

242120 เคมีวเิคราะห์เชิงปริมาณ 

Quantitative Chemical Analysis 

4 (3-3-8) 

361101 จุลชีววทิยาทั่วไป 

General Microbiology 

4 (3-3-8) 

361151 จุลชีววทิยาทางการแพทย์เบื้องต้น  

Introductory Medical Microbiology 

3 (3-0-6) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3 (2-2-5) 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2 (0-4-2) 

361201 แบคทีเรยีวิทยา  

Bacteriology 

3 (2-3-6) 

361204 ทักษะวิชาการทางจุลชีววิทยา 

Academic Skills in Microbiology 

3 (2-3-6) 

361281 เทคนิคและการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา  

Techniques and Instrumentation in Microbiology 

3 (2-3-6) 

365215 ชีวเคมีทั่วไป 

General Biochemistry 

4 (3-3-8) 

         รวม   18 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1 (0-2-1) 

247101 สถิตพิืน้ฐานทางการแพทย์ 

Basic Medical Statistics 

2 (2-0-4) 

361202 ราวิทยา 

Mycology   

3 (2-3-6) 

361205 ปรสิตวทิยา 

Parasitology   

3 (2-3-6) 

361211 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์  

Microbial Genetics 

3 (2-3-6) 

361231 สรีรวทิยาและนิเวศวิทยาจุลินทรีย์ 

Microbial Physiology and Ecology 

3 (2-3-6) 

        รวม 15 หน่วยกิต 

 

 



30 
 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการ       

ยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3 (2-2-5) 

361301 ไวรัสวิทยา  

Virology 

3 (2-3-6) 

361302 ระเบียบวิธีวิจัย  

Research Methodology  

3 (2-3-6) 

361351 วิทยาภูมคิุ้มกัน  

Immunology 

3 (2-3-6) 

361xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3 (x-x-x) 

361xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3 (x-x-x) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย 

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3 (0-6-3) 

361357 จุลชีววิทยาทางการแพทย์วินจิฉัย 

Diagnostic Medical Microbiology 

3 (2-3-6)       

361371 จุลชีววิทยาอาหาร 

Food Microbiology 

3 (2-3-6) 

361372 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

Industrial Microbiology 

3 (2-3-6) 

361xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3 (x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3 (x-x-x) 

       รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น 

361401 ชีวสารสนเทศเบือ้งตน้ 

Introduction to Bioinformatics 

2 (1-3-4) 

361481 การจัดการและการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

Management and Laboratory Assessment 

2 (2-0-4) 

361491 สัมมนา 

Seminar 

1 (0-2-1) 

361xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3 (x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3 (x-x-x) 

    รวม 11 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย 

ให้นิสิตเลือกเรยีน 1 รายวิชาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

361492 การศกึษาอิสระ 

Independent Study 

6 หน่วยกิต 

361493 การฝึกงาน  6 หน่วยกิต 

 Professional Training    

361494 สหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต 

 Co–operative Education  

          รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  

 

001101    ภาษาไทยในชีวติประจำวัน       2 (2-0-4) 

Thai Language in Daily Life  

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน 

ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in Thai for 

delivering message, proper daily life communication 

 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ       1 (0-2-1) 

   Thai for Academic Purposes     

   การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การบูรณาการทักษะภาษาไทย

กับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอ 

   Usage of Thai language in listening, speaking, reading and writing, integration of Thai 

language with related fields for presentation 

 

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติประจำวัน       3 (2-2-5) 

English for Daily Life    

 คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจำวัน 

  Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding self 

and others in daily life context 

 

001104   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3 (2-2-5) 

 English for Communication 

   คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

   Intermediate level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and 

describing familiar matter 
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001205  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ  3 (2-2-5) 

English for Academic and Professional Communication 

   คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 

เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

   English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts 

 

002101   การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดจิทิัล              1 (0-2-1) 

  Technology Usage for Digital life 

    แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สำนักงาน หลักการทำ

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

สำนักงาน 

        Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic 

commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software   

 

 002102 ความฉลาดทางดจิทิัล                              2 (1-2-3) 

  Digital Intelligence Quotient     

    หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และนำเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร 

    Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication 

according to laws concerning information technology and communication 

 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีิต             3 (2-2-5) 

 Artistic for Life Management     

  ปรัชญาชีวิต การดำรงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ

วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดำเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตใน

สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทำงาน

ร่วมกับผูอ้ื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

งาม กฎหมายในชีวติประจำวัน  



34 
 

 

  Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life, Phayao 

studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical health, 

mental health management, roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code of 

morality and ethics, laws in daily life 

 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                                 3 (2-2-5) 

  Skills Development and Lifelong Learning 

  ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ

เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด ทักษะการคิด

อย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมวีิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่

จำเป็นสำหรับอนาคต ทักษะทางดา้นการเงนิส่วนบุคคล  

   Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill 

 

003203 เรยีนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม                 2 (0-4-2) 

   Collaborative Learning for Society Creation  

  ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การทำงานร่วมกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และการ

ดำเนินการตามแผนในการทำงานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดำรงชีวิตใน

สังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อ

สังคม ความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับใน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ื่น 

 Community learning skills, study of the culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability 

to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity, 

acceptance of cultural diversity and respect for others 
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003204  การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน  1 (0-2-1) 

    Health Environment and Community Management 

    ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ 

การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและดำเนินโครงการทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 

ในชุมชนแบบมีสว่นร่วม ความเป็นผู้นำด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

    Knowledge of health, analysis of one’s health problems, safety in living, searching         

for community’s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental health 

project in community, leadership in health, environment and community 

 

003305 กระบวนการคดิเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล        3 (2-2-5) 

   Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

    ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและทำธุรกรรมทางการเงิน

สำหรับผู้ประกอบการ คุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดสำหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด

เชงิออกแบบ คุณธรรม จรยิธรรมของผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

    Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for 

entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age 

entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking 

process, ethics for digital age entrepreneurs 

 

003306  บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ     3 (0-6-3) 

   Integration for Professional Innovation 

    การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศกึษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชงิวิชาชีพ การออกแบบและ

สร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรม

ทางวิชาชีพ 

    Integration of knowledge gained from general education courses for professional 

activities, designing and developing professional innovation using design thinking process, creating 

concepts of professional innovations 
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241111   คณิตศาสตร์ 1                                                   3 (2-2-5) 

Mathematics I        

ลิมติและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ช่ันอดิศัย 

การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and transcendental 

functions, applications of derivatives and integral   

 

 242103  เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรยี์         4 (3-3-8) 

 General and Organic Chemistry 

 ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี การเรียกชื่อ 

การเตรียมและปฏิกิ ริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่าง  ๆ ได้แก่  แอลเคน แอลคีน  แอลไคน์  

สารประกอบอะโรมาติก แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิ

กและอนุพันธ์ เอมีน และสารชีวโมเลกุล 

 Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, thermodynamic, chemical kinetic, 

nomenclature, preparation and reaction of organic compounds, alkane, alkene, alkyne, aromatic 

compounds, alkyl halides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and their 

derivatives, amines, and biomolecules 

 

242120 เคมีวเิคราะห์เชิงปริมาณ       4 (3-3-8) 

Quantitative Chemical Analysis       

บทนำเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ การใช้สถิติในทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก การ

วิเคราะห์โดยปริมาตร วิธีการแยกสาร การสกัดด้วยตัวทำละลาย วิธีทางโครมาโทกราฟี บทนำเกี่ยวกับ

เครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์ อัลตราไวโอเลตวิสิ เบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี อะตอมมิกแอบซอร์พ

ชันสเปกโทรโฟโตเมตร ีแก๊สโครมาโทกราฟี และไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี 

Introduction of analytical chemistry, statistics for analytical chemistry, gravimetric 

analysis, volumetric analysis, separation technique, solvent extraction, chromatographic method, 

introduction to instrumentation in analytical chemistry, UV- visible spectrophotometry, atomic 

absorption spectrophotometry, gas chromatography and high performance liquid chromatography  
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243101 ชีววทิยาท่ัวไป        4 (3-3-8) 

General Biology 

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และเม

แทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและ

สัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

Scientific methodology, characteristics, organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structures and functions of plants and animals, 

ecology and behavior 

 

247101   สถิติพื้นฐานทางการแพทย์        2 (2-0-4) 

 Basic Medical Statistics 

 แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนำไปใช้ในชีวติประจำวัน 

สถิติพรรณนา การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ การอนุมานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว การทดสอบด้วยไคกำลังสอง อัตราส่วนออดส์ การคำนวณขนาดตัวอย่างเบื้องต้น การแปล

ผลและการนำเสนอผลสถิติ 

 Concepts extent and benefits of statistics for health science, the application of statistics in 

daily life, descriptive statistics, normal distribution test, statistical inferences, one-way analysis of 

variance, chi-square test, odds ratio, sample size determination, the data interpretation, and 

presentation to research 

 

361101 จุลชวีวิทยาท่ัวไป        4 (3-3-8) 

General Microbiology 

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม 

วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร 

อุตสาหกรรม เครื่องสำอาง สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และสาธารณสุข 

Structures and functions of microbial cell, nutrition, growth and reproduction, metabolism, 

microbial control, classification and genetics, significance of microorganisms in food, industry, 

cosmetics, environment, medicine, and public health 
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361102  จุลชวีวิทยาเบื้องต้น         3 (2-3-6) 

     Introductory Microbiology 

     โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม 

วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร 

สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และสาธารณสุข 

     Structures and functions of microbial cell, nutrition, growth and reproduction, metabolism, 

microbial control, classification and genetics, significance of microorganisms in food, environment, 

medicine, and public health 

 

361151 จุลชวีวิทยาทางการแพทย์เบื้องต้น         3 (3-0-6) 

Introductory Medical Microbiology 

จุลินทรีย์ก่อโรคในคน ลักษณะโครงสร้างและรูปร่าง การติดเชื้อ โรคติดเชื้อที่สำคัญ อาการ  

ระบาดวิทยา แหล่งของเชือ้ในธรรมชาติ การตดิต่อ การป้องกันและควบคุม ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

Human pathogens, morphology, infection, important infectious diseases, symptoms, 

epidemiology, natural habitat, transmission, prevention and control, biosafety 

 

361201 แบคทเีรยีวิทยา        3 (2-3-6) 

Bacteriology 

สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ระบบการจำแนกหมวดหมู่ของแบคทีเรีย วิธีการจำแนกชนิดของ

แบคทีเรีย อนุกรมวิธานแบบนิวเมอริคัล หลักการอนุกรมวิธานแบบโพลีฟาสิก การเพาะเลี้ยง ประโยชน์

และโทษ และการประยุกต์ 

Morphology, physiology, bacterial classification systems, methods of bacterial 

identification, numerical taxonomy, principle of polyphasic taxonomy, cultivation, advantages and 

disadvantages and its applications 

 

361202 ราวิทยา         3 (2-3-6) 

Mycology  

รูปร่าง สรีรวิทยา การเจริญ การสืบพันธุ์ วงจรชีวิต อนุกรมวิธานและวิวัฒนาการของรา 

ความสัมพันธ์ของรากับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ประโยชนและโทษของรา ความสำคัญทางเศรษฐกิจ และการ

ประยุกต์ 
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Morphology, physiology, growth, reproduction, life cycle, taxonomy and evolution of 

fungi, their relationships with other organisms, beneficial and harmful effects of fungi, economic 

significance and its applications 

 

361203 จุลชวีวิทยาและปรสิตวิทยา       3 (2-3-6) 

Microbiology and Parasitology          

ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค ระบาด

วิทยา การป้องกันการเกิดโรค การควบคุม และการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์และปรสิต การติดเชื้อ

และกลไกการตา้นทานต่อการตดิเชื้อ 

Species, morphology, characteristics of microorganisms and parasites that affect health, 

pathogenesis, epidemiology, prevention, control and growth inhibition of microorganisms and 

parasites, infection and host defense mechanism 

 

361204   ทักษะวิชาการทางจุลชีววิทยา      3 (2-3-6) 

             Academic Skills in Microbiology 

        คำศัพท์เฉพาะทางจุลชีววิทยา ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ

ทางวิชาการด้านจุลชีววิทยา หลักการในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคการนำเสนอทางวิชาการ 

และการออกแบบสื่อการเรียนรู้สำหรับจุลชวีวิทยา  

              Microbial terminology, listening, speaking, reading and writing skills in academic English 

of microbiology, principles of science communication, academic presentation techniques, and 

instructional media design for microbiology   

 

361205 ปรสิตวิทยา         3 (2-3-6) 

Parasitology 

ชีววิทยาของปรสิตทางการแพทย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และปรสิต การจำแนก รูปร่าง 

ลักษณะ วงจรชีวิต นิเวศวิทยา ระบาดวิทยา กลไกการติดเชื้อปรสิตและการก่อพยาธิสภาพ ผลกระทบ

ของโรคติดเชื้อปรสิตจากสัตว์สู่คน ลักษณะอาการทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา การป้องกันและ

ควบคุม  

Biology of medical parasites, interaction between host and parasites, identification, 

morphology, characterization, life cycle, ecology, epidemiology, mechanism of parasitic infection 

and pathogenesis, effects of parasitic zoonosis, clinical symptoms, diagnosis, treatment, prevention 

and control  
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361211 พันธุศาสตร์จุลินทรยี์        3 (2-3-6) 

Microbial Genetics  

    โครงสร้างและลักษณะทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ การจำลองดีเอ็นเอ การถอดรหัส และ

การแปลรหัส การควบคุมการแสดงออกของยีน การถ่ายทอดยีน การกลายพันธุ์  พันธุวิศวกรรม 

และการประยุกต์ 

      Structures and characteristics of microbial genetics, DNA replication, transcription and 

translation, regulation of gene expression, gene transfer, mutation, genetic engineering, and its 

applications 

 

361231 สรีรวทิยาและนิเวศวทิยาจุลินทรยี์      3 (2-3-6) 

Microbial Physiology and Ecology 

องค์ประกอบทางเคมีและหน้าที่ของโครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์  การเกิด  และการ

เปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์ การเจริญและการสืบพันธุ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ เมแทบอลิซึม เอนไซม์

จากจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ พื้นฐานทางนิเวศวิทยา และความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในระบบ

นิเวศ 

Chemical compositions and functions of microbial cell structures, cell morphogenesis and 

differentiation, growth and reproduction, factors affecting on growth, metabolism, microbial 

enzymes, microbial control, fundamental of ecology and interaction of microorganisms in 

ecosystems 

  

361281 เทคนิคและการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา  3 (2-3-6) 

Techniques and Instrumentation in Microbiology  

หลักการ เทคนิค และหลักปฏิบัติในการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา การเตรียมอุปกรณ์และ

ตัวอย่างสำหรับปฏิบัติการทางจุลชวีวิทยา การเตรียมอาหารเลีย้งเชือ้ เทคนิคปลอดเชื้อ การคัดแยกเชื้อ

บริสุทธิ์ การเพาะเลี้ยง และการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์  

Principles, techniques and practices in microbiological instrument usage, instrument and 

sample preparation for microbiological laboratory, preparation of culture media, aseptic techniques, 

pure culture isolation, cultivation and microbial strain preservation   
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361301   ไวรัสวิทยา                  3 (2-3-6) 

Virology 

โครงสร้าง การจัดหมวดหมู่ การเพิ่มจำนวน การก่อให้เกิดโรค การเพาะเลี้ยง และการ

วินิจฉัย ไวรัสในคน สัตว์ พืช และแบคทีเรีย ความสัมพันธ์ระหว่างไวรัสกับสิ่งมีชีวิตอื่น  ๆ และการ

ประยุกต์ 

Structures, classification, replication, pathogenesis, cultivation and diagnosis of virus in 

human, animals, plants, and bacteria, relationships between virus and other organisms, and its 

applications 

 

361302 ระเบียบวิธีวจิัย        3 (2-3-6) 

Research Methodology  

หลักการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จรรยาบรรณการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การคิด

อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การวางแผนการทดลอง การเขียนโครงร่าง ทักษะการสื่อสารและ

ทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหา การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การเขียนรายงานการวิจัย การเผยแพร่

ผลงานวิจัย 

Principles of scientific research, research ethics, literature review, critical thinking and 

creativity, experimental design, proposal writing, communication and collaboration, problem solving, 
digital literacy, report writing, research publication  

  

361303 สาหร่ายวิทยา         3 (2-3-6) 

Phycology  

สัณฐานวิทยา สรรีวิทยา วงจรชีวิต การจัดหมวดหมู่ การจำแนกชนิด นเิวศวิทยาของสาหร่าย

น้ำจืดและสาหร่ายทะเล ความสำคัญของสาหร่ายในสิ่งแวดล้อม ตัวบ่งชีท้างชีวภาพ การเพาะเลี้ยง สาร

ออกฤทธิ์จากสาหร่าย ความสำคัญทางเศรษฐกิจและการประยุกต์ 

Morphology, physiology, life cycle, classification, identification, ecology of freshwater and marine 

algae, importance of algae in environment, biological indicator, cultivation, active compounds from 

algae, economic importance and its applications 
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361304 ยีสต์และเทคโนโลยียีสต์       3 (2-3-6) 

Yeast and Yeast Technology 

โครงสร้างและหน้าที่ วงจรชีวิต การสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน และ

การเก็บรักษาสายพันธุ์ของยีสต์ การปรับปรุงสายพันธุ์ กระบวนการหมักและผลิตภัณฑ์  

Structures and functions, life cycle, reproduction, metabolism, ecology, taxonomy and 

preservation of yeast, strain improvement, fermentation process and products 

 

361305 ชีววทิยาและเทคโนโลยีของเห็ด      3 (2-3-6) 

Biology and Technology of Mushroom 

โครงสร้าง การเจริญ การสืบพันธุ์ การจัดหมวดหมู่ การจำแนกชนิด สรีรวิทยา พันธุศาสตร์ 

การเพาะเห็ด การปรับปรุงสายพันธุ์ ประโยชน์และโทษของเห็ด ความสำคัญทางเศรษฐกิจ และการ

ประยุกต์ใช้ 

Structures, growth, reproduction, classification, identification, physiology, genetics, 

cultivation, strain improvement, advantages and disadvantages, economic importance and its 

applications 

 

361341 จุลชวีวิทยาสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล     3 (2-3-6) 

Environmental and Sanitation Microbiology  

บทบาทและความสำคัญของจุลินทรีย์ในดิน น้ำ อากาศและสภาพแวดล้อมที่รุนแรง การย่อย

สลายสารประกอบที่ย่อยสลายยาก และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม การสุขาภิบาลของจุลินทรีย์ การ

จัดการดา้นอนามัยสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการ ที่พักอาศัย แนวทางการแก้ไข รักษา และป้องกัน 

Role and importance of microorganisms in soil, water, air and extreme environments, 

biodegradation of xenobiotic compounds and bioremediation, sanitation of microbiology, 

management of environment, places of work, , housing, strategies of treatment and prevention 

  

361342 จุลชวีวิทยาการเกษตร       3 (2-3-6) 

Agricultural Microbiology 

จุลินทรีย์ในดิน จุลินทรีย์ก่อโรคทางการเกษตรและปศุสัตว์ การควบคุมโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพ 

การบำบัดของเสียจากการเกษตร เทคโนโลยีจุลินทรีย์ทางการเกษตร การประยุกต์ใช้ทรัพยากร

จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติทางด้านการเกษตร  
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Soil microorganisms, pathogenic microorganisms in agriculture and livestock, biological 

control of plant diseases, agricultural waste treatment, microbial technology in agriculture, 

applications of natural microbial resources in agriculture 

 

361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน        3 (2-3-6) 

Immunology 

เซลล์และเนื้อเยื่อของระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะ แอนติเจน 

แอนติบอดี คอมพลีเมนต์ ไซโตไคน์ ระบบภูมิคุ้มกันในภาวะปกติและผิดปกติ ภาวะภูมิไวเกิน ภูมิคุ้มกัน

ทำลายตัวเอง ภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการ

ประยุกต์ 

Cells and tissues of immune systems, non-specific and specific immunity, antigen, 

antibody, complement, cytokine, normal and disorder immune responses, hypersensitivity, 

autoimmunity, immunity to infection, immunodeficiency, diagnosis, treatments and applications 

 

361352  แบคทเีรยีวิทยาทางการแพทย์      3 (2-3-6) 

Medical Bacteriology 

แบคทีเรียประจำถิ่นในคน ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และแบคทีเรียก่อโรค สัณฐานวิทยาของ

แบคทีเรียก่อโรคในคนและสัตว์ ระบาดวิทยา โรคและการก่อโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษา การ

ป้องกันและการควบคุม 

  Bacterial flora in human, relationship between host and bacterial pathogens, morphology 

of pathogenic bacteria in human and animals, epidemiology, diseases and pathogenesis, diagnosis, 

treatment, prevention and control 

 

361353   จุลชวีวิทยา ปรสิตวิทยา และโรคติดเชื้อ     3 (2-3-6) 

   Microbiology Parasitology and Infectious Diseases 

   หลักพืน้ฐานด้านแบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา ราวิทยา และปรสิตวิทยาทางการแพทย์ ระบาด

วิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค การก่อโรค อาการและอาการแสดงโรค ระบบภูมิคุ้มกัน การตรวจ

วินจิฉัยในห้องปฏิบัติการ การป้องกันและการควบคุม 

   Principles of medical bacteriology, virology, mycology, and parasitology, epidemiology, 

etiology, pathogenesis, symptoms, immune system, laboratory diagnosis, prevention and control 
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361354 เทคนิคทางปรสิตวิทยา        3 (2-3-6) 

Techniques in Parasitology 

การเก็บสิ่งส่งตรวจ การเพาะเลี้ยง การเตรียมตัวอย่าง การรักษาสภาพ การย้อมสี การ

เตรียมสไลด์ถาวร การถ่ายภาพปรสิต เทคนิคการตรวจวินจิฉัยปรสิตเชิงปริมาณและคุณภาพ 

Specimen collection, cultivation, preparation, preservation, staining, permanent slide 

preparation, parasite imaging, quantitative and qualitative techniques for parasite diagnosis 

    

361355 จุลชวีวิทยาทางการแพทย์ 1       3 (2-3-6) 

Medical Microbiology I 

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแบบปกติและไม่ปกติ ไวรัสก่อโรค สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง 

พยาธิสภาพและอาการ การตรวจวนิิจฉัย ระบาดวิทยา การป้องกันและการควบคุม 

Normal and abnormal immune system, pathogenic virus, morphology, cultivation, 

pathology and symptoms, diagnosis, epidemiology, prevention and control 

 

361356 จุลชวีวิทยาทางการแพทย์ 2       3 (2-3-6) 

Medical Microbiology II 

แบคทีเรียและราก่อโรคที่มีความสำคัญทางการแพทย์ สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง พยาธิ

สภาพและอาการ การตรวจวนิิจฉัย ระบาดวิทยา การควบคุมและการป้องกัน 

Pathogenic bacteria and fungi, morphology, cultivation, pathology and symptoms, 

diagnosis, epidemiology, control and prevention 

 

361357  จุลชวีวิทยาทางการแพทย์วินิจฉัย                3 (2-3-6)    

      Diagnostic Medical Microbiology    

 การวินิจฉัยจุลินทรีย์ก่อโรคในคน การเก็บตัวอย่าง การเพาะเลี้ยงเชื้อ ลักษณะทางสัณฐาน

วิทยา ทางชีวเคมี และทางน้ำเหลืองวิทยา ชุดตรวจสอบสำเร็จรูป เทคนิคทางโปรตีโอมิกส์ เทคนิคทางชีว

โมเลกุล นวัตกรรมในการตรวจวินจิฉัย การแปลผลการตรวจวินจิฉัย 

 Diagnosis of human pathogen, specimen collection, cultivation, morphological biochemical 

and serological characteristics, test kits, proteomic techniques, biomolecular techniques, innovations 

in diagnostics, diagnostic test interpretation 
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361358 โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ       3 (3-0-6) 

Emerging and Re-emerging Infectious Diseases 

โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำจากจุลินทรีย์และปรสิตก่อโรค ประวัติความเป็นมา เชื้อสาเหตุ ระบาด

วิทยา สถานการณ์ปัจจุบัน อาการ การวินจิฉัย การรักษา การป้องกันและควบคุม  

Emergence and re-emergence of diseases caused by microbial pathogens and parasites, 

histological perspective, causative agents, epidemiology, current situation, symptoms, diagnosis, 

treatment, prevention and control 

 

361359   ราก่อโรคในมนุษย์        3 (2-3-6) 

     Human Fungal Pathogen  

   โรคติดเชือ้รา เชือ้สาเหตุและคุณลักษณะทั่วไปของเชือ้สาเหตุ วิธีการตดิเชือ้ การก่อโรคและ

อาการของโรค ระบาดวิทยา การรักษาและป้องกัน 

   Fungal infectious diseases, causative agents and their general characteristics, mode of 

infection, pathogenesis and disease spectrum, epidemiology, treatment and prevention 

 

361371 จุลชวีวิทยาอาหาร         3 (2-3-6) 

Food Microbiology 

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของอาหาร จุลินทรีย์ในอาหาร การปนเปื้อน การถนอม

อาหาร การเน่าเสียและการควบคุมจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร มาตรฐานทางจุลชีววิทยาใน

การผลิตอาหาร การประกันคุณภาพอาหารในระบบมาตรฐาน  

Physical and chemical characteristics of food, food microorganisms, contamination, food 

preservation, spoilage and control of microorganisms, pathogenic microorganisms in food, 

microbiological standard in food production, standard food quality assurance 

 

361372 จุลชวีวิทยาอุตสาหกรรม        3 (2-3-6) 

Industrial Microbiology 

การแยก การคัดเลือก  การปรับปรุงสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในกระบวนการทาง

อุตสาหกรรม กระบวนการหมักและจลนพลศาสตร์การเจริญของจุลินทรีย์ การเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์และ

การทำให้บริสุทธิ์ การกำจัดของเสีย ผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม  

Isolation, selection, strain improvement of microorganisms for industrial processes, 

fermentation processes and microbial growth kinetics, product recovery and purification, waste 

treatment, industrial products 
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361373   จุลินทรยี์เพื่อสุขภาพและความงาม      3 (2-3-6) 

   Microorganisms for Health and Beauty 

   จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม สารจากจุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตอาหารเพื่อ

สุขภาพและความงาม ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการ ความสำคัญและเน้นการใช้

ประโยชน์ด้านที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม  

   Microorganisms relating to health and beauty, microbial substances used in the 

production of healthy food and beauty, factors affecting health and nutritional value, importance 

and emphasis on the use of health and beauty  

 

361401   ชีวสารสนเทศเบื้องต้น       2 (1-3-4) 

     Introduction to Bioinformatics 

     การสืบค้นข้อมูลทางจุลชีววิทยาและชีววิทยาโมเลกุลของจุลินทรีย์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ประเภทของฐานข้อมูล การจัดเก็บ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การแปลผลข้อมูล และการ

ประยุกต์ใช้     

       Searching the data of microbiology and molecular biology of microorganisms through the 

internet, types of database, storage, comparison, analysis, interpretation of data, and its application 

 

361481   การจัดการและการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ    2 (2-0-4) 

     Management and Laboratory Assessment 

หลักการและการจัดการห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา มาตรฐานระบบการจัดการ

หอ้งปฏิบัติการและเกณฑ์การตรวจประเมิน ระบบการจัดการความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย

ด้านอาหาร  ระบบและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ และระบบประกันคุณภาพ   

Principles and microbiological laboratory management, laboratory management system 

standard and audit criteria, security management system, food safety standards, system and 

guidance for biosafety, and quality assessment system 

 

361491 สัมมนา         1 (0-2-1) 

Seminar 

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ การอภิปรายและการตอบข้อ

ซักถามในประเด็นทางด้านจุลชีววิทยา 

Searching, data collection, analysis, report writing, presentation, discussion and answer 

the questions in the microbiological issue 
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361492    การศึกษาอิสระ              6 หน่วยกิต  

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ และ

การอภิปรายในหัวข้อทางดา้นจุลชีววิทยา  

Searching, data collection, research, report writing, presentation and discussion in the 

microbiological topics  

 

361493 การฝึกงาน                 6 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง) 

Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

Practical training, learning, increasing the experience and skill associated with microbiological 

work in the workplaces of the government or private organizations 

  

361494  สหกิจศึกษา         6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาในฐานะ

พนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

Practical training, learning, increasing the experience and skill associated with microbiological 

work as trainee in the workplaces of the government or private organizations 

  

365215 ชีวเคมีท่ัวไป                  4 (3-3-8)  

 General Biochemistry 

 นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทางเคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของ

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการทำงานของเอนไซม์ การควบคุมทาง

ชีวเคมีของฮอร์โมน ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน เทคนิคทางอณู

ชีววทิยา ชีวพลังงานศาสตร์ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

   Definition and principle of biochemistry, chemical properties, types, structures and 

metabolisms of carbohydrates, proteins, lipids and nucleotides, properties and activities of enzyme, 

hormonal regulation, central dogma and regulation, techniques of molecular biology, bioenergetics 

and biochemical properties testing for biomolecules 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  

 1. เลขสามลำดับแรก 361 หมายถึง สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 2. เลขในลำดับที่ 4   หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1 เลข 1   หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

  2.2 เลข 2   หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

  2.3 เลข 3   หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

  2.4 เลข 4   หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

 3. เลขในลำดับที่ 5     หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  3.1 เลข 0   หมายถึง ศกึษาทั่วไปทางจุลชวีวิทยาและปรสิตวทิยา 

  3.2 เลข 1   หมายถึง พันธุศาสตร์ 

  3.3 เลข 2   หมายถึง อนุกรมวิธาน 

  3.4 เลข 3   หมายถึง โครงสรา้ง กิจกรรม สรีรวทิยาและชีวเคมี 

  3.5 เลข 4   หมายถึง จุลชีววทิยาทางสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษ 

  3.6 เลข 5   หมายถึง จุลชีววิทยาทางการแพทย์ สาธารณสุข  

        และภูมคิุ้มกันวิทยา 

  3.7 เลข 6   หมายถึง จุลชีววิทยาขั้นสูง 

  3.8 เลข 7   หมายถึง จุลชีววิทยาทางอาหารและทางอุตสาหกรรม 

  3.9 เลข 8   หมายถึง เทคนิคการตรวจวิเคราะห์และการบริหาร 

        จัดการ 

    3.10 เลข 9  หมายถึง สัมมนา การค้นคว้าและวิจัย การฝึกงาน  

        การศกึษาอิสระและสหกิจศึกษา 

 4. เลขในลำดับที่ 6     หมายถึง อนุกรมของรายวิชา 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ–สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายกานต์รวี ขยัน* 

 

35019006XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D. Biomedical 

Sciences 

 

วท.ม. จุลชีววิทยา 

วท.บ. จุลชีววิทยา 

Biomedical 

Sciences 

 

จุลชวีวิทยา 

จุลชีววิทยา 

University of 

Amsterdam, 

Netherlands 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2563 

 

 

2544 

2540 

2 นางสาวธิดา ไชยวังศรี* 

 

35012002XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. เทคโนโลยี 

ชีวภาพ 

วท.ม. ชีววิทยา 

วท.บ. เกษตรศาสตร์ 

เทคโนโลยี 

ชีวภาพ 

ชีววิทยา 

โรคพืช 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2546 

 

2535 

2531 

3 นายเนติ เงินแพทย์* 

 

05099015XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. ชีววิทยา 

วท.ม. ชีววิทยา 

วท.บ. จุลชีววิทยา 

ชีววิทยา

ชีววิทยา 

จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 

2546 

2543 

4 นางสาวศิริลักษณ์ สันพา* 

 

35099002XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ Dr. of Engineering 

 

วท.ม. ชีววิทยา  

วท.บ. จุลชีววิทยา 

Science and 

Engineering 

ชีววิทยา  

จุลชีววิทยา 

Ritsumeikan 

University, Japan  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2549 

 

2544 

2541 
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ลำดับ ชื่อ–สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

5 นางอัจฉริยา ยศบุญเรือง* 

 

55704000XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. เภสัชศาสตร์ 

วท.ม. เภสัชศาสตร์ 

วท.บ. จุลชีววิทยา 

เภสัชศาสตร์ 

เภสัชศาสตร์ 

จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 

2550 

2546 

6 นายกฤษณะ คู่เทียม* 37202004XXXXX อาจารย์ ปร.ด. วิทยาภูมคิุ้มกัน 

 

วท.ม. จุลชีววิทยา 

วท.บ. จุลชีววิทยา 

วิทยาภูมคิุ้มกัน 

(นานาชาติ) 

จุลชีววิทยา 

จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2561 

 

2552 

2548 

7 นางสาวกฤษณา  

พุกอินทร์* 

15399000XXXXX อาจารย์ วท.ม. จุลชีววิทยา 

วท.บ. จุลชีววิทยา 

จุลชีววิทยา 

จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 

2548 
 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร  

 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

ไม่มี 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยามีรายวิชาที่มกีารฝกึประสบการณ์ภาคสนาม 2 รายวิชา คือ  

1) รายวิชา 361493 การฝึกงาน (professional training) เน้นให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ 

เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะงานที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน โดยนิสิตจะต้องฝกึงานที่สถานประกอบการไม่น้อยกว่า 270 ช่ัวโมง  

2) รายวิชา 361494 สหกิจศึกษา (co-operative education) เน้นให้นิสิตฝึกปฏิบัติงาน 

เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะงานที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน โดยนิสิตจะต้องฝึกปฏิบัติงานที่สถานประกอบการไม่น้อยกว่า 

16 สัปดาห์   

4.1.1 มีทักษะในการนำทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติในเทคนิคด้านจุลชีววิทยาได้อย่าง

เหมาะสม 

4.1.2 สามารถบูรณาการความรู้และทักษะด้านจุลชีววิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้

อย่างเหมาะสม 

4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี ทั้งบทบาทผู้นำใน

บทบาทของสมาชิกทีมที่ด ีรวมทั้งมจีติอาสา 

4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว

ให้เข้ากับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

4.1.5 มีคุณธรรมและจรยิธรรมในการดำรงชีวติและการอยู่ร่วมกับผูอ้ื่น 

 4.2 ช่วงเวลา   

   ช้ันปีที่ 4 ภาคการศกึษาปลาย 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

รายวิชา 361493 การฝึกงาน (professional training) นิสิตจะต้องฝึกงานที่สถาน

ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 270 ช่ัวโมง ช่วงเวลา ช้ันปีที่ 4 ภาคการศกึษาปลาย 

   รายวิชา 361494 สหกิจศกึษา (co-operative education) นิสติจะต้องฝกึปฏิบัติงานที่

สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ช่วงเวลา ช้ันปีที่ 4 ภาคการศกึษาปลาย 
 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรอืงานวิจัย 

 5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

 หลักสูตรกำหนดให้นิสิตเรียนในรายวิชา 361492 การศึกษาอิสระ (Independent Study) เป็นการ

ทำวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยา โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา มีปริมาณงานและขอบเขตที่

เหมาะสมกับจำนวนนิสิต เพื่อให้นิสิตมีความสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผนและดำเนินงานวิจัยอย่างมี
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ระบบ รู้จักแก้ปัญหา มีการประเมินจากการเขียนรายงานและการสอบปากเปล่า มีการให้ผลการเรียน เป็น

ที่น่าพอใจ (satisfactory: S) หรอืไม่เป็นที่น่าพอใจ (unsatisfactory: U) 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยและสามารถทำวิจัยเบื้องต้น รวมทั้งการค้นคว้า 

การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อ

ทางดา้นจุลชีววิทยา เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานทางดา้นจุลชีววิทยาได้  

5.3 ช่วงเวลา 

รายวิชา 361492 การศกึษาอิสระ (Independent Study) ช้ันปีที่ 4 ภาคการศกึษาปลาย 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 

รายวิชา 361492 การศกึษาอิสระ (Independent Study) จำนวน 6 หน่วยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

 5.5.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยใหแ้ก่นิสิต 

 5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในการเลือกหัวข้อ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและ

การประเมินผล 

 5.5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบในรายวิชา 361492 การศึกษาอิสระ (Independent 

Study) อย่างน้อย 3 คน 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

  5.6.1 นิสิตส่งเล่มรายงานการวิจัยให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบทุกคน 

ก่อนสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อทำการพิจารณาและแก้ไข 

  5.6.2 นิสิตนำเสนอผลการศึกษาแบบปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ เพื่อรับ

ข้อเสนอแนะและประเมินผล โดยคณะกรรมการเกินกว่ากึ่งหนึ่งตอ้งมมีตเิห็นชอบให้ผ่านการประเมิน 

  5.6.3 นิสิตส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนวัน

สุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ - มีการปลูกฝังและแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มี

บุคลิกภาพที่ดี 

- จัดกิจกรรมโดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมพัฒนา

บุคลิกภาพ และภาวะการเป็นผู้นำ 

2. ด้านสุขภาพ - จัดการเรียนการสอนที่มีการปลูกฝัง แนะแนวทาง

ปฏิบัติ และสอดแทรกกิจกรรมที่ส่งเสริมต่อการดูแล

รักษาสุขภาพกายและจิตใจ 

3. ด้านสุนทรียภาพ - การเรียนการสอนมีการสอดแทรกให้นสิิตเกิดความ

ซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา  

- มีกิจกรรมให้นสิิตนำเสนอภาพที่มคีวามสวยงาม

ประกอบคำบรรยาย 

- สร้างเสริมทัศนคตทิี่ดใีนการเรียน 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 

PLO 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 ผู้เรียนสามารถสื่อสาร

ทั้ งการพูด การเขียน และ

น ำ เ ส น อ ไ ด้ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ให้

ผู้เรียนได้มีกิจกรรมการสื่อสารและ

การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ผ่านการ

แส ด งบ ท บ าท ส ม มุ ติ เกี่ ย วกั บ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน 

และกิจกรรมการนำเสนองาน/โครงงาน                

ที่ใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสาร ทั้ง

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

เช่น รายวิชาสัมมนา ระเบียบวิธีวิจัย 

การศกึษาอิสระ เป็นต้น 

1. ประเมินความรู้ทางหลัก

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 

2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา 

สื่อสาร ทั้งในหอ้งเรียนและจาก 

ก ารน ำ เส น อ ผ่ าน งาน ที่

มอบหมาย  

3. ประเมินบุคลิกภาพในการ 

สื่อสาร 

PLO 2 ผู้เรียนสามารถเลือกใช้

เทคโนโลยียุคดิจิทัล ในการ

สืบค้นข้อมูล และเรียนรู้ด้วย

ตัวเองได้อย่างเหมาะสม 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

และการทำงาน โดยการฝึกปฏิบัติโดย

ใช้กรณีศึกษาและตัวอย่างที่เกิดขึ้นใน

ชีวิ ตประจำวันและการทำงานใน

อนาคต 

2. ให้ผู้เรียนนำเสนอและจัดการข้อมูล

โดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

3. จัดการเรียนการสอน โดยมอบหมาย

ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและใช้ข้อมูล

สารสนเทศในการแก้ไขปัญหาและ

พัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย 

 

1. ประเมิ นความรู้ เกี่ ยวกั บ

เทคโนโลยี ที่ ใช้ ในชีวิ ตและ

ประจำวันและการทำงาน 

2. ประเมินจากความถูกต้อง ใน

การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี

การสื่อสาร เพื่อการศึกษาและ

สืบค้นข้อมูล 

3. ประเมินทักษะด้านสารสนเทศ  

สื่อ และเทคโนโลยี (information, 

media and technology skills) 

ประกอบด้วย การรู้เท่าทัน

สารสนเทศ (information lteracy) 

และ การรู้เท่าทันสื่อ (media 

literacy 

4. ประเมินจากผลงาน

การศกึษาค้นคว้าและการใช้

ข้อมูลสารสนเทศของผูเ้รียน 

PLO 3  ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ

ป ฏิ บั ติ ง าน อ ย่ า งมี ค ว าม

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

ให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น อยู่

1. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมในช้ันเรียน การสะท้อนการ
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PLO 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

รับผิดชอบ ยึดหลักคุณธรรม

และจริยธรรมในการดำเนิน

ชีวติและทำงาน 

ในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งเป็นการ

บรรยายแนวคิ ดที่ สำคัญ  การทำ

กิจกรรมในช้ันเรียน และกิจกรรม ของ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย  (activity based 

education)  

2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรอบรู้

ทางด้านสุขภาพ (health literacy) ความ

รอบรู้ทางด้านสังคม  (social literacy) 

ความรอบรู้ทางด้ านสิ่ งแวดล้ อม  

(environmental literacy) และความรอบ

รู้ทางด้านการเงิน (financial literacy) ใน

รูปแบบของการบรรยายแนวคิดที่

สำคัญ  ให้ ความรู้  ส่ งเสริมให้ เกิ ด

กระบวนการคิด และมอบหมายงานให้

ผู้เรียนเกิดทักษะโดยใช้สถานการณ์ที่

เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้ เรียน 

รวมทั้งสามารถเสนอแนวคิดในการ

จัดการปัญหาของตนเองได้อย่ าง

สร้างสรรค์  

3. ประเมินจากชิน้งาน/โครงงานที่เกิด

จากความคิดของผูเ้รียนในการ

แก้ปัญหาของตนเอง 

4. กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อ

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับ

ผู้เรียน ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย โดย

เน้ นการเข้ าช้ั น เรี ยนให้ ตรงเวลา 

ตลอดจนกำหนดให้นิสิตแต่งกายให้

ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

5. ปลูกฝังใหม้ีความซื่อสัตย์ โดยไม่

กระทำการทุจริตในการสอบหรอื

เรียนรู้ การอภิปรายแบบกลุ่ม

และรายบุคคล  

2. ประเมินความรอบรู้ทางด้าน

สุขภาพ (health literacy) ความ

รอบรู้ทางด้านสังคม (social 

literacy) ความรอบรู้ทางด้าน

สิ่งแวดล้อม  (environmental 

literacy) และความรอบรู้

ทางด้านการเงนิ (financial 

literacy) 

3. ประเมินจากการตรงต่อเวลา

ของผูเ้รียนในการเข้าช้ันเรียน 

การส่งงานตามกำหนด

ระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย 

4. ประเมินจากการมีวินัยและ

พร้อมเพรียงของผู้เรียนในการ

เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5. ประเมินพฤติกรรมคุณธรรม 

จริยธรรม หลังสำเร็จการศกึษา

จากผูใ้ช้บัณฑติ 
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PLO 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

คัดลอกงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตน 

PLO 4 ผู้เรียนสามารถทำงาน

ร่วมกับผู้อื่น  แสดงออกถึง

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ค ว า ม เป็ น

พ ล เมื อ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า ข อ ง

สังคมไทยและสังคมโลก 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

บู รณาการความรู้มาใช้ ในการทำ

กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ

สังคมและชุมชนเป็นฐาน (community 

based learning) เพื่ อทำให้ เกิ ดการ

ทำงานร่วมกันของผูเ้รียน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

การทำงานเป็นทีม ใช้ทักษะในการ

ดำเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมและ 

ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของ

เอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย โดย

เป็ นการเรียนรู้ ใช้ปัญหาเป็ นฐาน 

(problem-based education) จากชุมชน 

เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่สามารถ

นำไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

(creative thinking) 

3. จัดให้มีกิจกรรมหรือโครงการให้

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตระหนักและ

แก้ปัญหาของชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 

1. ประเมินทักษะทางสังคมและ

การเรี ยนรู้ ข้ ามวัฒ นธรรม 

( social and cross-cultural skills) 

โดยผ่านการทำงานเป็นทีม ใน

ฐานะเป็ นพลเมื องที่ มี ความ

รับผดิชอบต่อสังคม  

2 . ป ระ เมิ น ทั ก ษ ะใน ก าร

วิเคราะห์และการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ

ป ระเด็ น ปั ญ ห าท างด้ าน 

สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

3. ประเมินจากการสะท้อน

ความคิด การอภปิราย และ

การนำเสนอแนวคิด   

4. ประเมินจากผลการทำ

กิจกรรมร่วมกับชุมชนและการ

แก้ปัญหา 

PLO 5  ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ

แสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้

ตลอดชวีิต 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด

การพัฒนาตนเองและดำรงชีวิต

อย่างมีคุณภาพ (growth mindset) 

ผ่ า น ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น จ า ก

สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน หรือ

กรณีศกึษาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน สืบค้น รวบรวม 

1 . ป ร ะ เมิ น ค ว า ม รู้ แ ล ะ

พฤติกรรมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติของผูเ้รียน 

2. ประเมินความรู้และแนวคิด

ความเป็นผูป้ระกอบการ 

3. ประเมินจากการวิเคราะห์

ตนเองเพื่ อการพั ฒ นาการ

เรียนรู้ของตนเองและในการ

ประกอบอาชีพในอนาคต 
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PLO 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

ศึกษา วิ เคราะห์ และสรปุประเด็น

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม 

เพื่อใช้ในการคิดวางแผนแก้ไขปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 

3. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีแนวคิดความเป็น

ผูป้ระกอบการ (entrepreneurs mindset) 

โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(design thinking) ในการเสนอแนวคิด

การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ 

prototype ที่ เกิ ด จ าก ปั ญ ห าก าร

ดำรงชีวติประจำวัน 

 

4. ประเมิ นจากการวางแผน

สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทักษะ

ความเป็นผู้ประกอบการ และ 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(design thinking) 

5. ประเมินจากการสะท้อน

ความคิด การอภิปราย และ

การนำเสนอแนวคิด 

6. ประเมินจากผลการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

PLO 6 ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ

อ อ ก แบ บ น วั ต ก รรม ท าง              

จุลชีววิทยาด้วยกระบวนการ

คิดเชงิออกแบบได้ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน

บูรณาการความรู้ของหมวดรายวิชา

ศึกษาทั่วไปและวิชาชีพสร้างสรรค์

แนวคิด ผ่านกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ (design thinking) เพื่อให้

ผูเ้รียนเสนอวิธีการใหม่ ๆ ในรูปแบบ

ของโครงงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพของ

ต น  (project based education) ใ น

การแก้ ไขปัญ หา สร้างสรรค์สิ่ ง  

ใหม่ ๆ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่

ต อ บ โจ ท ย์ ผู้ ใ ช้ ป ร ะ โย ช น์ ไ ด้  

โดยเฉพาะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

สังคมและวิชาชีพ (social innovation) 

ผ่านกระบวนการทำงานเป็นทีม 

2. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้

เห็ นตั วอย่ างการบู รณ าการและ

นวัตกรรมทางจุลชีววิทยา 

3. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มี

1 . ป ระ เมิ น ทั ก ษ ะที่ ใ ช้ ใน

กระบวนการของการคิดเชิง

ออกแบบ ประกอบด้วย การ 

เข้ าใจปั ญ หา การกำหนด

ปัญหาให้ ชัดเจน  การระดม

ความคิดการสร้างต้นแบบที่

เลือก และการทดสอบ 

2. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

ผ่านทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม (4Cs) ประกอบด้วย  

การคิดวิเคราะห ์(critical 

thinking) การสื่อสาร 

(communication) การร่วมมอื 

(collaboration) และความคิด

สร้างสรรค์ (creativity) 

3. ประเมินจากผลงานการ

ออกแบบนวัตกรรมทางจุล

ชีววิทยาของผูเ้รียน 
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PLO 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

โอกาสออกแบบนวัตกรรมทางจุล

ชีววิทยาตามอิสระของผูเ้รียน 

4. จัดใหม้ีกิจกรรมหรอืนิทรรศการ 

การนำเสนอผลงานนวัตกรรมทาง 

จุลชีววิทยาที่ผู้เรียนเป็นผูอ้อกแบบ 

4. ประเมินจากผลการนำเสนอ

งานนวัตกรรมทางจุลชีววิทยา

ที่ผู้เรียนออกแบบ 

 

PLO 7 ผูเ้รียนสามารถอธิบาย 

คุณลักษณะ ประโยชน์และ

โทษของจุลินทรีย์ได้ 

1. จัดการเรียนการสอน การบรรยาย 

ถามตอบในช้ันเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญทั้ งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจใน

ศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐานด้าน         

จุลชีววิทยา รวมถึงให้ผู้ เรียนมีส่วน

ร่วมในการเรียนรู้และศกึษาด้วยตนเอง 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

ผู้ เรี ยนมี ส่ วนร่ วมในการเรี ยนรู้  

การศึ กษาด้ วยตนเอง ให้ ผู้ เรี ยน

สามารถบรรยาย อธิบาย คุณลักษณะ  

ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์  

3. มอบหมายงานให้ผู้ เรียนได้ฝึ ก

ทบทวนในหั วข้ อที่ เกี่ ยวข้ องกั บ

คุณลักษณะของจุลินทรีย ์

4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนนำเสนองานที่

มีการวิเคราะห์ประโยชน์และโทษของ

จุลินทรีย ์

1. ประเมินความรู้พื้นฐานด้าน

จุลินทรีย ์

2. ประเมินความสามารถในการ

อ ธิ บ า ย ค ว า ม รู้ ด้ า น 

คุณลักษณะ ประโยชน์และ

โทษของจุลินทรีย์  

3. ประเมินจากความถูกต้อง

ของรายงานและผลงานที่ผู้เรียน

ได้รับมอบหมาย 

4. ประเมินทักษะการนำเสนอ

และตอบคำถามจากการนำเสนอ 

 

PLO 8  ผู้ เรี ย นสาม ารถ ใช้

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 

และปฏิบัติ เทคนิคทางด้าน          

จุลชีววิทยาได้ 

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน

ได้ ฝึกปฏิบั ติ การด้ านเทคนิคทาง       

จุลชีววิทยา และใช้ เครื่องมื อทาง

วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

1. ประเมินจากทักษะการทำ

ปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาและ

ทักษะการใช้ เครื่องมื อทาง

วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

PLO 9  ผู้ เรียนสามารถจัด

จำแนกและวินิจฉัยจุลินทรีย์

ได้ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

ผู้ เรี ยนมี ส่ วนร่ วมในการเรี ยนรู้  

การศึกษาด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ เรียน

1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับการ

จั ด จ ำ แ น ก แ ล ะ วิ นิ จ ฉั ย

จุลินทรีย์ ได้  โดยใช้ความรู้
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PLO 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

สามารถจัดจำแนก วิเคราะห์ วินิจฉัย 

จุลินทรีย์แต่ละกลุ่ม  

2. มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้

ค ว า ม รู้ แ ล ะ เท ค นิ ค ท า ง ด้ า น           

จุล ชีววิทยา เพื่ อจัดจำแนกและ

วินจิฉัยจุลินทรีย์ 

3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนนำเสนองานที่

เกี่ ยวข้องกั บการจัดจำแนกและ

วินจิฉัยจุลินทรีย์ 

แ ล ะ เ ท ค นิ ค ท า ง ด้ า น           

จุลชีววิทยา 

2. ประเมินจากความถูกต้อง

ของรายงานและผลงานที่ผู้เรียน

ได้รับมอบหมาย 

3. ประเมินทักษะการนำเสนอ

และตอบคำถามจากการนำเสนอ 

PLO 1 0  ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ

ป ร ะ ยุ ก ต์ ค ว า ม รู้ ท า ง         

จุ ล ชี ววิ ท ย า เพื่ อ วางแผ น         

ก ารจั ดการ และนำไป ใช้

ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ง า น ท า ง

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ/

หรอืทางการแพทย์ 

1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ความรู้

ทางจุ ลชีววิทยา ฝึ กการวางแผน 

จัดการ และดำเนินงานที่รับผิดชอบให้

แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 

2. จัดการเรียนรู้จากสถานการณ์

จำลอง ทั้งในช้ันเรียนและสถานการณ์

จริงจากแหล่งฝกึงาน 

1. ประเมินจากความถูกต้อง

ของรายงานและผลงานที่นิสิต

ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินจากผลการประเมิน

การฝกึงาน 

 



 
 

 

60 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)  

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

 

ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1.คุณธรรม จริยธรรม           

(1) มีความกตัญญู และนำคุณธรรม จริยธรรม มาใชใ้นการดำเนินชวีติ   ✓        

(2) ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย    ✓       

(3) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี และคณุค่าของตนเองและผู้อ่ืน      ✓       

(4) มจีิตอาสาและสำนกึสาธารณะ เป็นพลเมอืงท่ีมีคุณค่าของสังคม    ✓       

2.ความรู ้           

(1) มีความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสำคญัในเนื้อหาที่ศกึษา       ✓  ✓  

(2) สามารถติดตามความก้าวหนา้ทางวชิาการ และมคีวามรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาที่ศกึษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ

เทคโนโลยใีหม่ ๆ 

 ✓   ✓      

(3) สามารถบูรณาการความรู้ท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง      ✓    ✓ 

3.ทักษะทางปัญญา           

(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ คดิแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิด

อย่างเป็นระบบ 

     ✓    ✓ 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมท้ังประยุกต์ความรู้ทักษะและการใชเ้คร่ืองมอื

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

     ✓  ✓ ✓ ✓ 

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพ่ือใชใ้น

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

 ✓        ✓ 
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ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

(4) ใชป้ระสบการณ์ทางภาคปฏิบัตนิำมาหาแนวทางใหมใ่นการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

       ✓ ✓ ✓ 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ           

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีด ี    ✓       

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมท้ังแสดงจุดยนือย่างเหมาะสม

ตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

  ✓ ✓       

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้เหมาะสม 

ทำงานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   ✓       

(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง     ✓      

(5) มีทักษะในการดำเนนิชีวิตในพหุวัฒนธรรม    ✓       

5. ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

          

(1) มทัีกษะในการใชเ้ครื่องมือท่ีจำเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวข้อง

กบัการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

 ✓         

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรอืนำสถิตมิา

ประยุกต์ใช้ในการดำเนนิชีวิตและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

         ✓ 

(3) มีทักษะการใชภ้าษาในการสือ่สารกับกลุม่คนหลากหลายไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

✓          

6.สุนทรียภาพ           

มคีวามรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ท่ีศึกษา ศลิปะและ

วัฒนธรรม 

 

      ✓    



 
 

 

62 

ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ           

(1) มสีุขนสิัยท่ีส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ       ✓   ✓ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม ✓          

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping)  

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อรายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            

กลุ่มภาษา            

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ●          

001102 ภาษาไทยเชงิวชิาการ ●          

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชวีติประจำวัน ●          

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ●          

001205 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชงิวชิาการและ

วชิาชีพ 

●          

กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

ยุคดิจิทลั 

           

002101 การใช้เทคโนโลยเีพื่อชีวิตยุคดจิทัิล  ●         

002102 ความฉลาดทางดจิิทัล                          ● ●         

กลุ่มทักษะชีวิต            

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต              ●        
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กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อรายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                    ●  ●      

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม                 ● ●       

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดลอ้ม และชุมชน   ● ●       

003305 
กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็น

ผู้ประกอบการยุคดจิิทัล 

    ●      

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชพี ● ● ● ● ● ●     

 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อรายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

หมวดวิชาเฉพาะ            

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี            

วิชาพืน้ฐานด้านคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร ์

           

241111   คณิตศาสตร์ 1  ●   ●      

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์  ● ●        

243101 ชวีวทิยาท่ัวไป  ●   ●      

วิชาพืน้ฐานเฉพาะด้าน            

242120 เคมีวิเคราะห์เชงิปริมาณ  ●   ●      

247101 สถิตพิื้นฐานทางการแพทย์  ●   ●      

365215 ชวีเคมีท่ัวไป ● ● ● ● ●      
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กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อรายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

กลุ่มวิชาเอก            

วิชาเอกบงัคับ            

361101 จุลชวีวทิยาท่ัวไป       ● ●   

361151 จุลชวีวทิยาทางการแพทย์เบือ้งตน้       ●    

361201 แบคทเีรียวทิยา       ● ● ●  

361202 ราวิทยา       ● ●   

361204 ทักษะวชิาการทางจุลชีววทิยา ● ●   ●  ●    

361205 ปรสิตวทิยา       ● ● ●  

361211 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์        ●  ● 

361231 สรีรวทิยาและนเิวศวทิยาจุลินทรยี ์       ● ●   

361281 เทคนิคและการใชเ้ครื่องมือทางจุลชีววทิยา        ●   

361301 ไวรัสวทิยา       ● ● ●  

361302 ระเบียบวธีิวิจัย      ● ● ● ● ● 

361351 วทิยาภูมิคุม้กัน        ●   

361357 จุลชวีวทิยาทางการแพทย์วินิจฉยั       ● ● ●  

361371 จุลชวีวทิยาอาหาร        ● ● ● 

361372 จุลชวีวทิยาอุตสาหกรรม  ●     ● ●   

361401 ชวีสารสนเทศเบื้องตน้  ●      ● ●  

361481 การจัดการและการประเมินคุณภาพ

ห้องปฏบัิตกิาร 

● ●   ●   ●  ● 

361491 สัมมนา ● ● ● ● ●      

361492 การศึกษาอิสระ      ● ● ● ● ● 
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กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อรายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

361493 การฝึกงาน      ● ● ● ● ● 

361494 สหกิจศกึษา      ● ● ● ● ● 

วิชาเอกเลือก            

361303 สาหร่ายวทิยา       ● ● ● ● 

361304 ยสีต์และเทคโนโลยยีสีต ์       ● ● ● ● 

361305 ชวีวทิยาและเทคโนโลยขีองเห็ด       ● ● ●  

361341 จุลชวีวทิยาสิ่งแวดลอ้มและสุขาภบิาล      ●  ●  ● 

361342 จุลชวีวทิยาการเกษตร       ● ●   

361352 แบคทเีรียวทิยาทางการแพทย์  ●   ●  ● ● ●  

361354 เทคนิคทางปรสิตวทิยา  ● ●    ● ● ●  

361358 โรคติดเชื้ออุบัตใิหม่และอุบัตซิ้ำ       ●  ●  

361359 ราก่อโรคในมนุษย ์       ●    

361373 จุลชีววทิยาเพื่อสุขภาพและความงาม      ●  ●  ● 

กลุ่มวิชาที่เปิดสอนใหส้าขาวชิา/

หลักสูตรอ่ืน 

           

361101 จุลชวีวทิยาท่ัวไป       ● ●   

361102 จุลชวีวทิยาเบือ้งต้น       ● ●   

361203 จุลชวีวทิยาและปรสิตวทิยา   ●    ● ●   

361351 วทิยาภูมิคุม้กัน        ●   

361353 จุลชวีวทิยา ปรสิตวทิยา และโรคติดเชื้อ    ●   ● ●   

361355 จุลชวีวทิยาทางการแพทย์ 1  ●   ●  ● ●   

361356 จุลชวีวทิยาทางการแพทย์ 2    ●   ● ● ●  
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คำอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

  1) มีความกตัญญู และนำคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิต  

  2) ตระหนักและสำนกึในความเป็นไทย  

  3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น   

  4) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

 2. ความรู้ 

1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่

ศกึษาเพื่อใหเ้ล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

            3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 3. ทักษะทางปัญญา 

1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่าง

เป็นระบบ 

2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือ

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1) มมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม

บทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 

3) มีภาวะความเป็นผูน้ำและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทำงานเป็น

ทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5) มีทักษะในการดำเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

 5. ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่ เกี่ยวข้องกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพและรู้เท่าทัน 

2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนำสถิติมาประยุกต์ใช้ใน

การดำเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 
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  3) มทีักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 6. สุนทรียภาพ 

มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

1) มีสุขนสิัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

   2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการสำเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา   

1) กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทำความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนำไป

ดำเนนิการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

2) การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 

และมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอ้สอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 

3) ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎี

และปฏิบัติตามจำนวนรายวิชาที่กำหนดตามวัตถุประสงค์ของ มคอ. 3 และมคอ. 5 โดยให้นิสิตประเมิน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับรายวิชา คณะกรรมการพิจารณาความสอดคล้องของ

เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้กับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (curriculum mapping) การตรวจสอบผลการให้คะแนน

กับเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงผลงานของนิสิตและมีการสอบประมวลผลการ

เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตจากแหล่งฝึกงาน/สห

กิจศกึษา 

4) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การวิจัยในช้ันเรยีน 

5) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถาบันการศึกษาดำเนนิการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) และรายงานผล 

6) มีการวัดประเมินผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) ก่อนที่นิสิตจะออกไปฝึกงาน/  

สหกิจศึกษา (exit exam) โดยใช้การอบรมและการสอบปฏิบัติเทคนิคพื้นฐานที่จำเป็นทางจุลชีววิทยา 

โดยนิสิตต้องมีผลคะแนนการสอบมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะผ่านเกณฑ์และสามารถผ่านออกไปฝกึงาน/

สหกิจศึกษาได้ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา 

การติดตามบัณฑิต การได้งานทำ ระยะเวลาการได้งานทำหลังจบการศึกษา อัตราเงินเดือน

เริ่มแรก รวมทั้งความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตามผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) นำข้อมูลที่ได้

รับมาพฒันาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรยีนการสอนและหลักสูตร 
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3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา และไม่มีรายวิชาใดได้รับ

อักษร I หรอือักษร P 

2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ  สำหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

3. มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

4. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

5. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์  

การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าดว้ยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาท

หน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ จรรยาบรรณของอาจารย์ หลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรียนการ

สอน กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันการศกึษา และกิจกรรมที่ร่วมมอืกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.2 สาขาวิชามอบหมายงานโดยมีอาจารย์ที่มปีระสบการณ์เป็นที่ปรึกษา 

1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ดา้นการสอนและการวิจัย โดยสนับสนุนงบประมาณ

ในการพัฒนาตนเอง หรอืจัดโครงการเพื่ออบรมในการพัฒนาอาจารย์ใหม่ 

1.4 ส่ งเสริมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยให้กับอาจารย์ ใหม่  โดยมีอาจารย์พี่ เลี้ย งที่ มี

ประสบการณ์ในการวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) จัดประชุมประเมินผลและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกปี เพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ของนิสติให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)  

2) จัดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมระหว่างคณาจารย์ นิสิต 

และผูเ้กี่ยวข้อง 

3) จัดอบรมทักษะการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ทุกปี 

4) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

5) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

6) มีการอบรมทักษะการพัฒนาระดับอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF) เพื่อเป็นการส่งเสริม

และพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาไปสู่มาตรฐานอาจารย์มอือาชีพ ในด้านการสอน การวัดและการ

ประเมินผล ให้สอดคล้องตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  

1) สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านจุลชีววิทยาและด้าน  

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

และคุณธรรม 
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3) จัดโครงการให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน หรือให้บริการทางวิชาการด้าน         

จุลชีววิทยาและมีเครอืข่ายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาจารย์มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยอยู่

เสมอ 

4) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกำกับมาตรฐาน 

หลักสูตรใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558” เป็นเกณฑ์ในการกำกับมาตรฐานหลักสูตร ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai qualification framework for 

higher education) ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคม 

รวมถึงการบริหารจัดการหลักสูตร ที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้น  ตามเอกลักษณ์ของแต่ละ

มหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลหลักสูตร 

ปรับปรุง ตลอดจนดำเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

และมีการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรและการดำเนินงานตามเกณฑ์ เป็นประจำ

ทุกปี ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมินที่ 1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม

หลักสูตรนั้น  

เกณฑ์การประเมินที่ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

เกณฑ์การประเมนิที่ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนดต้องไม่เกิน 5 ปี 

เกณฑ์การประเมินที่ 12 การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัวบ่งชี้ 

TQF ข้อ 1 - 5 ต้องดำเนนิการทุกตัว 

โดยมีการประเมินหลักสูตรทั้งระบบและนำผลประเมินที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และนำผลการประเมินในเกณฑ์การกำกับมาตรฐานนี้ส่ง

รายงานแก่ สกอ. พร้อมด้วยชุดข้อมูลพื้นฐาน (common data set) ผ่านทางระบบ CHE-QA online เป็น

ประจำทุกปี 

 

2. บัณฑติ 

ใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ที่

แสดงถึงลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ของบัณฑติในหลักสูตร ซึ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ครอบคลุม

ผลการเรียนรู้ทั้งเรื่องที่เฉพาะทางและทั่วไปที่จำเป็นต่อการทำงาน ซึ่งเป็นความต้องการของผู้มีส่วนได้
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ส่วนเสียกับตัวบัณฑิตเองทำให้มีโอกาสที่จะได้งานทำมากขึ้น โดยการปรับโครงสร้างของหลักสูตรที่

สอดคล้องตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่รายวิชา เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ มีการประเมิน ติดตามผลตอบกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินการ

ของหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 

 

3. นิสิต 

มีนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าศึกษามีความชัดเจนเข้าถึงได้ เกณฑ์การศึกษามีการประกาศให้

รับทราบโดยทั่วกันทราบเพื่อให้นิสิตสามารถวางแผนการศึกษา มีการประเมินก่อนเข้าเรียนและ

โครงการเตรียมความพร้อมของนิสิตเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ ขณะศึกษามีระบบติดตามความก้าวหน้า  

ผลการศึกษา อัตราการตกออก และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้

คำแนะนำทางวิชาการแนะแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ

ทักษะเพื่อการทำงานและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ

นิสิตในหลักสูตร มีการจัดการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต เช่น ด้านทุนการศึกษา 

แหล่งงานและการศึกษาต่อ นอกจากนี้ยังมีการจัดการด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนคุณภาพการ

เรียนรู้ทั้งทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการศึกษาและวิจัย มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ

การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ ความพร้อมด้านข้อมูลสารสนเทศรวมถึงห้องสมุด โดยนำผลการ

ประเมินคุณภาพที่ได้มาปรับปรุงการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของนิสิตในปีถัดไป กรณีที่

นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาสามารถยื่นความประสงค์ในการขอดูกระดาษคำตอบ 

คะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

มหาวิทยาลัยกำหนด นอกจากนี้มีการส่งนิสิตไปฝกึงานและสหกิจศกึษา รวมทั้งการทำวิจัยเพื่อเป็นการ

ขยายการเรียนรู้ทางวิชาการมากขึ้น เน้นการปฏิบัติจริง เป็นการสร้างเครือข่าย ผลงาน และบูรณาการ

ทางวิชาการได้ 

 

4. คณาจารย์ 

มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

พะเยา โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศกึษาระดับปริญญาโทขึ้นไปหรือมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

จุลชีววิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยประเมินจากค่า FTEs อัตราส่วนระหว่างบุคลากรสายวิชาการ

ต่อจำนวนนิสิต และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนั้นกำหนดให้มีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือ

วิทยากรมาบรรยายอย่างน้อย 1 ท่าน ต่อ 1 ภาคการศึกษา และอาจารย์พิเศษที่เชิญมาจะต้องเป็นผู้มี

ประสบการณ์ตรง หรอืมีวุฒกิารศกึษาระดับปริญญาโทขึน้ไป 

หลักสูตรมีแผนพัฒนาอาจารย์ ส่งเสริมในการพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาคุณวุฒิและการก้าว

เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มีการวางแผนดำเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารงานด้าน



74 
 

 

บุคลากร เพื่อกำหนดทั้งคุณภาพและปริมาณของบุคลากรสายวิชาการ ส่งเสริมการทำวิจัยของอาจารย์

เพื่อใช้ในการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการนำความรู้จากงานวิจัยบูรณาการสู่การเรียนการสอน มี

แผนการส่งเสริมคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก ส่วนเกณฑ์ผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการต้องได้รับ

การยอมรับ มีการติดตาม และกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนด

บทบาทและความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ระหว่างบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจนและเป็นที่เข้าใจตรงกัน 

โดยการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความถนัด และประสบการณ์ของบุคลากร 

และมีการจูงใจ ให้รางวัล หรอืยกย่องเชดิชูเกียรติแก่บุคลากรเพื่อสนับสนุนคุณภาพการเรียนการสอน 

ในการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตรนั้น อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอนมีการประชุมวางแผนร่วมกัน

ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลและการให้ความเห็นชอบในการประเมินผลการ

เรียนรู้ทุกรายวิชาหลังจบภาคการศึกษา และมีการนำผลประเมินการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากนิสิต

มาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้หลักสูตรมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้อาจารย์ทำวิจัยหลังปริญญาเอกเพื่อพัฒนา

ทางวิชาการและสร้างเครือข่าย ตลอดจนเป็นการเพิ่มโอกาสสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน 

(memorandum of understanding; MOU) ทั้งในและต่างประเทศ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

การบริหารจัดการหลักสูตรดำเนินการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำ

หลักสูตรและคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้กำกับดูแลให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับคณะและ

มหาวิทยาลัยโดยให้เป็นไปตามแผนการพัฒนา และนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการ

จัดการบริหารหลักสูตรเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล สำหรับการประเมินการดำเนินการของหลักสูตร โดย

จัดการประเมนิคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเป็นประจำทุกปี การประเมนิคุณภาพแบ่งเป็น  

1) หลักสูตรส่งผลการประเมินตนเองให้กรรมการคณะประเมินรับรอง  

2) หลักสูตรส่งผลการประเมินตนเองให้คณะกรรมการภายนอกคณะพิจารณาแบบ desktop 

assessment  

3) ประเมินโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาประเมิน เมื่อครบรอบการประเมินหลักสูตร

ระยะเวลา 5 ปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและประสิทธิผลของการจัดการหลักสูตรตลอดจนได้มี

การนำข้อเสนอแนะการตรวจประเมินไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

การจัดการเรียนการสอนนั้น สาขาวิชามีการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจำ ในการพิจารณา ผลการเรียนการสอน วิธีการสอน การประเมินผลการเรียน เพื่อนำ
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ข้อมูลมาปรับปรุงการดำเนินงานเป็นประจำทุกภาคการศึกษา เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์เรื่องผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังตามที่ตั้งเป้าไว้ในแต่ละรายวิชา 

การประเมินผู้เรียน ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายโดยในรายละเอียดวิชา  (course syllabus) 

หรือ มคอ. 3 จะชี้แจงส่วนประกอบเกณฑ์ของคะแนนต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน วิชาทฤษฎีใช้การ

ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมายระหว่างภาคการศึกษา สอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลาย

ภาค การฝึกปฏิบัติในห้องเรียน การนำเสนอโครงงาน รายงานและการทำงานเป็นกลุ่ม ส่วนวิชาฝึกงาน 

ประเมินผลจากรายงานฝึกงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและประเมินผลโดยหัวหน้าผู้ควบคุมงาน วิชาที่

บูรณาการความรู้ จะประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทำงาน สมุดบันทึกการให้คำปรึกษา

โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ประเมินผลจากผลสำเร็จของงาน  และการเชิญกรรมการภายนอกมาร่วม

พิจารณาวัดผลการประเมินผู้เรียนจะมีการนำมาพิจารณากันในกลุ่มของผู้สอนในรายวิชาและนำเสนอ

แก่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทุกภาคการศึกษาเพื่อหาแนวทางปรับปรุงการประเมินให้สอดคล้อง

กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชานั้น ๆ และภาพรวมของทั้งหลักสูตร  เพื่อการพัฒนาปรับปรุง

เพื่อให้เห็นผลการดำเนินงานที่แท้จรงิ 

หากนิสิตมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ การประเมินผลต่าง ๆ สามารถอุทธรณ์ผลการศกึษา ขอตรวจสอบ

คะแนนสอบ โดยยื่นคำร้องที่นักวิชาการศึกษา สำนักงานธุรการคณะฯ   แล้วนำเสนอคณะกรรมการ

วิชาการของคณะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อคำอุทธรณ์ของนสิิตต่อไป 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร วางแผนและจัดการการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน โดย

มีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลป้อนกลับจากการสำรวจความต้องการของนิสิตและคณาจารย์แก่คณะและ

มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนความพร้อมด้านห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ หนังสือ ตำรา วารสาร ฐานข้อมูล 

ระบบสืบค้นข้อมูลและ จุดเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย รวมทั้งจัดพื้นที่ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีศูนย์บรรณสารเป็นศูนย์กลางจัดซื้อหนังสือและ

ตำรา รวมทั้งสื่ออื่น ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ดำเนินการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยให้อาจารย์และ

นิสิตมีส่วนร่วมโดยมีการประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ทั้งจากอาจารย์และ

นิสิตทุกภาคการศึกษา แล้วนำผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่อทำแผนปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุน โดย

ประธานหลักสูตรจะนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมของสาขาวิชาฯ และของคณะฯ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง

พัฒนาต่อไป นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการด้านงานทะเบียน การ

รักษาพยาบาล การจัดบริการด้านอาหารรวมถึงทางด้านสาธารณูปโภค และนำผลการประเมินความ

พอเพียงของทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้มาปรับปรุงแผนและการบริหารด้านการจัดการ

ทรัพยากรต่อไป  
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ในส่วนของการบริหารบุคคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ

สำหรับตำแหน่ง ทั้งการปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ งานบริหารทั่วไป งานบริการการศึกษา 

การเงนิและพัสดุ งานนโยบายและแผนและงานบุคคล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มีนโยบายในการเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน โดยให้

งบประมาณในการสนับสนุนการเข้าร่วมอบรม ประชุม รวมถึงการศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาการ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

ในส่วนของห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรจุลชีววิทยามี

หอ้งปฏิบัติการที่เพียงพอต่อการเรียนการสอน ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการสำหรับรองรับนิสิตจำนวน 

100 และ 200 คน และมีห้องปฏิบัติการกลางสำหรับรองรับรายวิชาการศึกษาอิสระ และการวิจัยด้าน

ต่าง ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการทางเชื้อรา ห้องปฏิบัติการระดับโมเลกุล ห้องปฏิบัติการวิจัยเชื้อก่อโรค 

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป ห้องปฏิบัติการทางปรสิตวิทยา อีกทั้งมีครุภัณฑ์การศึกษาที่สนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ กล้องจุลทรรศน์แบบหัว

กลับพร้อมชุดถ่ายภาพ กล้องจุลทรรศน์ หม้อนึ่งความดันไอ ถังหมัก ตู้ปลอดเชื้อคลาส 2 เครื่องเพิ่ม

ปริมาณสารพันธุกรรม เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุม

อุณหภูมิ ตู้บ่มเชื้อ ตู้บ่มเชื้อแบบควบคุมอุณหภูมิต่ำ ตู้บ่มเชื้อด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ ตู้อบลมร้อน 

เครื่องเขย่าผสมสารให้เข้ากัน เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือก

แข็งชนิดตั้งโต๊ะ microplate fluorescent เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารโดยโครมาโตกราฟชนิดของเหลว

ประสิทธิภาพสู ง real time PCR  เครื่อง ช่ัง 2 และ 4 ตำแหน่ ง เป็นต้น  นอกจากนี้ ยั งมี ระบบ

โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายแผ่นทึบ และเครื่องฉายภาพ ที่

สามารถรองรับการเรียนการสอนในหลักสูตรให้มปีระสิทธิภาพ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 

มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตามและ

ทบทวนการดำเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศกึษาแห่งชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3       

และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ      

ภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี

การศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนิสติตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ทีก่ำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้าม)ี 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้

จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน 

มคอ. 7 ปีที่แลว้ 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศ

หรอืคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  (ถ้าม)ี 

ได้รับ การพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อป ี

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ 

ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มตี่อ

บัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

     

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 11 12 
 

 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้

บังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุ

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่

ละปี 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 มหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายให้มีการประชุมเพื่อกำหนดกลยุทธ์การสอนในแต่ละ

รายวิชา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และหรือมีการปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้าน

การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน 

1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ

สอนทั้ง 7 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์และผู้ร่วมสอน การประเมินโดยนิสิต การสอบถาม

จากนิสิต รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังที่กำหนดในรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา 

1.1.3 จัดประชุมการประเมินผลประจำปี โดยคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้จัดการรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และหรือเจ้าหน้าที่ในแหล่งฝึกงาน มีส่วนร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และขอคำแนะนำ 

1.1.4 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอน

และข้อเสนอแนะเพื่อในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีถัดไป รวมถึงการ

ประเมินการประกันคุณภาพการศกึษาและการปรับปรุงหลักสูตร 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุด

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

1.2.2 อาจารย์ประเมินตนเอง และเพื่อนร่วมงานประเมินทักษะการจัดการเรียนการ

สอน 

1.2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ผู้จัดการรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน สรุปผล

การใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและร่วมกันวางแผนปรับปรุงพัฒนาแผน

กลยุทธ์การสอนในปีการศกึษาต่อไป นำไปปรับรายละเอียดของ มคอ. 3 ในภาคการศึกษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

เมื่อจัดการเรียนการสอบครบรอบ 5 ปี ประธานหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

หลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตร ดำเนินการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ โดยนำข้อมูลมาจาก มคอ. 7 จากการประเมินเอกสาร

การประเมินตนเองประกันคุณภาพหลักสูตร กระบวนการบริหารหลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร 

ประกอบกับข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร (stakeholder) ได้แก่ นิสิต ศิษย์เก่า 
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อาจารย์ผู้สอน บุคลากรสนับสนุน ผู้ใช้บัณฑิต และผู้บริหาร โดยจะสรุปผลการประเมินหลักสูตรใน

ภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็น

ประจำทุกปี โดยประธานหลักสูตรจะนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมของสาขาวิชา และของคณะเพื่อรับทราบ

และหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ในการ

ประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและ

ตัวบ่งชี้ที่กำหนดของหลักสูตรของ สกอ. โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพ

การศกึษาจากทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 นำเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ 

เจ้าหน้าที่ในแหล่งฝึกงาน นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อรับทราบผลการประเมิน

หลักสูตร รวมทั้งตรวจสอบผลการดำเนินหลักสูตร ระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ดำเนินการสรุปผลการประเมินหลักสูตร โดยประธาน

หลักสูตรจะนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมของสาขาวิชา และของคณะเพื่อรับทราบและหาแนวทางการ

ปรับปรุงพัฒนา 

4.3 ประธานหลักสูตร แจ้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อ

ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนสอนตามผลการประเมิน

หลักสูตรของคณะกรรมการประเมิน สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในครั้งถัดไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตร พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 



 

ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตร พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ.   

หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 

2560 

หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 

2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคบั  30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 91 90 

 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  22 21 

  วชิาพื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ 

 11 11 

  วชิาพื้นฐานเฉพาะด้าน  11 10 

 กลุ่มวชิาเอก  69 69 

  วชิาเอกบังคับ  57 57 

  วชิาเอกเลอืก  12 12 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ (ถ้าม)ี  - - 

รวม  (หน่วยกิต)    ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 127 126 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไป                                   30      หน่วยกิต                  วชิาศกึษาท่ัวไป                               30       หน่วยกิต            

 

001101 การใชภ้าษาไทย                          3 (2-2-5) 

Usage of Thai Language      

การสื่อสารด้วยคำ วลี การแต่งประโยค 

สำนวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ

สำคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า 

การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่าน

ทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

Communicative skill through word, phrase, 

sentence, idiom, and prose in Thai language 

usage, identifying main idea from listening 

and reading, paragraph writing, brief 

summarizing including thinking expression 

through usage of appropriate Thai 

001101

  

ภาษาไทยในชวีิตประจำวัน                2 (2-0-4) 

Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ใน

การรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียนในการ

ส่งสาร การสื่อสารในชีวติประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

Listening and reading skills in Thai for receiving 

message, speaking and writing in Thai for 

delivering message, proper daily life 

communication 

ปรับชื่อ 

หน่วยกิต 

และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม              3 (2-2-5) 

Ready English  

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้

ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได้แก่ 

การแนะนำตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ

การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอก

ทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาใน

ร้านอาหาร การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

English vocabulary and grammar, 

fundamental English usage in listening, speaking, 

reading and writing, development of English 

usage for daily-life including getting acquainted 

with someone, accept and decline invitation, 

direction giving, direction asking and direction 

planning, conversation in restaurant, smart 

shopping and saying goodbye for someone 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                         1 (0-2-1) 

Thai for Academic Purposes 

การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียน บู รณ าการร่วมกับศาสตร์อื่ น       

การผลิตผลงานเชิงวิชาการ     

Integration of listening speaking reading and 

writing skills in Thai with other fields, producing 

academic works 

ปรับชื่อ 

หน่วยกิต 

และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                3 (2-2-5) 

Explorative English 

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 

เขียน คำศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การ

วางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่าน

001103   

     3(2-2-5) 

 

ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติประจำวัน      3 (2-2-5) 

English for Daily Life      

คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจำวัน 

 

ปรับชื่อ และ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

อนิเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่าง

ประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิ น 

ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจ

คนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การ

อธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาใน

งานเลี้ ยงและการรับประทานอาหารแบบ

ตะวันตก 

Skills of English language: listening, speaking, 

reading, and writing, vocabularies and English 

grammar for different situations in communication and 

effectiveness in international context including trip 

planning, flight and accomudation booking using 

internet, international phone calling, communication in 

airport, airport announcement, communication in 

customs and immigration, communication in bad 

situations and party 

Fundamental level of English vocabulary, 

expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing 

for communicating basic information regarding 

self and others in daily life context 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                   3 (2-2-5) 

Step UP English 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร

แ ล ะ สื่ อ ใน ชี วิ ต ป ร ะ จ ำ วั น  ห ลั ก ก า ร ใช้

ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ 

การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ การ

อ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง 

การตีค วามและการนำเสนอข้อมู ลที่ เป็ น

ประโยชน์ต่อการศึกษาและอาชีพ 

English vocabulary related to news and 

media in daily life, English usage for listening, 

speaking, reading and writing including e-

mail, summarizing from media, news reading 

and sharing, data interpretation from graphs 

and tables, interpretation and information 

presentation for further study and future 

careers 

0 0 1 10 4

  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร             3 (2-2-5) 

English for Communication 

คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคย

และการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

Intermediate level English vocabulary, expressions, 

phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in 

familiar situations and describing familiar matter  

 

 

 

ปรับรหัส ชื่อ 

หน่วยกิต 

และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

002201 พลเมืองใจอาสา                          3 (3-2-5) 

Citizen Mind by Citizenship           

สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคม

ทุกระดับ จิตอาสา สำนึกสาธารณะ ความ

กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรม

ทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของ

วัฒนธรรมโลก     

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 3 (2-2-5)        

และวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 

เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

English vocabulary, expressions, phrases and 

 

ปรับรหัส ชื่อ 

หน่วยกิต 

และ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

Rights, roles and duties of citizens, 

volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the 

changing society, cultural appreciation, adaptation 

to social and cultural changing 

grammar, English usage in listening, speaking, 

reading and writing for communicating in 

academic and professional contextss 

 

 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                     3 (3-2-5)                           

Multicultural Society    

มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การ

จัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม 

กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก 

อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม

ของท้ องถิ่ นไทย 4 ภาค จั งหวั ดพะเยาและ

มหาวิทยาลัยพะเยา                   

Man and society, multicultural society, bias and 

violence management in multicultural society, social 

and cultural trends in global, ASEAN, social and 

cultural diversity of Thailand’s regional, Phayao and 

University of Phayao dimensions      

      

002101 การใชเ้ทคโนโลยยุีคดิจิทัล                  1 (0-2-1) 

Technology Usage in Digital Age   

     แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์

และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สำนักงาน หลักการทำ

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยี

ทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

สำนักงาน 

     Concepts of computer and internet 

technology, office software, principles of 

electronic commerce, usage of computer and 

internet technology, usage of office software 

 

ปรับรหัส ชื่อ 

หน่วยกิต 

และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม    3 (3-2-5) 

Health and Environment Management        

แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะ

สุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 

การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทาน

อาหารเพื่ อสุ ขภาพ  ผลิตภัณ ฑ์ สุ ขภาพ ใน

ชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับ

สุขภาพ นันทนาการและการออกกำลังกาย โรค

ระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทาง

จราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การ

วางแผนและการจัดการน้ำในชีวิตประจำวัน การ

จัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่าง

ประหยัด                 

002102 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล                  2 (1-2-3) 

Communication in Digital Society 

หลักกฎหมายและจริยธรรมที่ เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และ

นำเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและ

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสาร

เทศและการสื่อสาร 

Principles of laws and ethics concerning 

information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information and 

presentation, ethical communication according to laws 

concerning information technology and communication 

ปรับรหัส ชื่อ 

หน่วยกิต 

และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล               3 (3-2-5)                            

Communication in Digital Society 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล 

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรม

สำนักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการ

ผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรร

ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 

การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง มี

003101 ศิลปะการจัดการชีวติ                       3 (3-2-5) 

Art of Life Management 

บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทำงาน

ร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การ

รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ความหลากหลาย

ทางสังคมและวัฒนธรรม หลักการความสำคัญ

ของ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิต 

หลักการและความสำคัญของการจัดการทาง

สุขภาพทางกาย จิตใจ และสังคม และ บุคลิกภาพ

 

 

ปรับรหัส ชื่อ 

หน่วยกิต 

และ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

จริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

Fundamentals of technology: hardware, software 

and networking, innovation in digital economy, 

electronic commerce transaction, office automation 

program and software application for multimedia 

production, search, screening and selection data for 

work and daily life, communication through online 

social networking in accordance with ethical and 

related legal regulation 

และการแสดงออกในสังคม การแสดงออกถึง

พฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามได้ 

กฎหมายในชีวิตประจำวัน ความรอบรู้ทางด้าน

การเงินส่วนบุคคล 

Roles and duties in cooperative works, 

persuasion, accepting different opinions, social 

and cultural diversity, principles and importance 

of environmental management for earning a 

living, principles and importance of physical 

health, mental health and social management, 

personalities and social expression, proper 

behavior patterns, laws in daily life, knowledge 

concerning personal finance 

004101 ศิลปะในการดำเนินชีวติ                 3 (3-2-5)                           

Art of Living 

การสรา้งแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและ

การวางแผนการดำเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การ

ดำเนินชีวิตด้วยแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนการคิด เชิงบวก คิดวิ เคราะห์  คิด

สรา้งสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

Inspiration making, goal setting and life 

planning, appreciation in self value and others, 

goal setting in life and planning, fundamental of 

sufficiency economy, lifestyle concept of 

sufficiency economy, thinking system, positive 

thinking, analytical thinking, creative thinking, 

emotion control and management 

003102 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต               3 (2-2-5) 

Lifelong Learning Skills         

หลักการคิดอย่างมี วิจารณ ญ าณ  ทักษะ      

การทำงานร่วมกัน หลักการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร  ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด อ ย่ า ง                

มีวิจารณญาณ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะ

ที่จำเป็นแห่งอนาคต แนวคิดเพื่อการเติบโต การ

คิดและใช้เหตุผลใช้ชวีิตประจำวัน 

Principles of critical thinking, collaborative skills, 

principles of creative thinking, communicative skills, 

critical thinking skills, lifelong learning skills, necessary 

skills for future, concepts for maturity, thinking and 

reasoning in daily life 

ปรับรหัส ชื่อ 

หน่วยกิต 

และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก         3 (2-2-5) 

ในสังคม 

Socialized Personality 

ความสำคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้าง

บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา 

ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่

ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม 

การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

Important of personality, personality 

development, personality development of 

physical, verbal, mind, manner, Thai culture, 

public communication skills, desired traits 

003203 ความเป็นพลเมืองและความรับผดิชอบ 2 (0-4-2) 

ต่อสังคม 

Citizenship and Social Responsibilities  

การแสดงบทบาท หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายใน

การทำงานร่วมกันได้ การนำความคิดเห็นมาปรับ

ประยุกต์ในการทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหา

ความสัมพันธ์ในกลุ่มทำงาน การแสดงบทบาทใน

การโน้มน้าวและจูงใจผู้อื่น   การแสดงบุคลิกภาพ

ทางกายและวาจา และแสดงความคิดเห็นในที่

สาธารณะ การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการ

ท ำ ง าน แ ล ะแ ก้ ไข ปั ญ ห าอ ย่ า ง เป็ น ร ะบ บ            

การดำเนินการตามแผนสู่เป้าหมาย การปกป้อง

การละเมิดสิทธิ์ของตนเองได้ การร่วมมือและปรับตัว

 

 

 

 

ปรับรหัส ชื่อ 

หน่วยกิต 

และ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

relating to University of Phayao's identity, 

living in a society, self-adaptation in the Thai 

and global social cont 

เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง การปรับตัว     

ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่ น การแสดงออกถึงความ

ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดี

งามของไทย การแสดงออกถึงการยอมรับในความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม และให้ความเคารพผู้อื่น 

กฎหมายกับการดำรงชีวติในสังคม 

Performing assigned roles and duties in 

collaborative works, application of opinions in 

collaborative works, problem solving concerning 

collaborative partnership, roles in persuasion, 

expression of physical and verbal personalities, 

opinion expression in public, planning and 

strategy formulation in working, systematic 

problem solving, implementing plan for goal 

achievement, ability to afford human rights 

protection, cooperation and adaptability to 

changing environment, adjustment, means of 

expression for awareness of value and 

importance of Thai culture, means of expression 

for acceptance of cultural diversity and respect, 

laws and social life 

  003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม           1 (0-2-1) 

และชุมชน 

Health Environment and Community  

Management                                             

การประเมินสุขภาพของตนเองและผู้อื่น ความ

ป ล อ ด ภั ย ใน ก า รด ำ ร งชี วิ ต  ก า ร ป ระ เมิ น  

ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อตนเองและผู้อื่น และ

ปรับปรุงแก้ไขวางแผนด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม

และชุมชนแบบมีส่วนร่วม การวางแผนและดำเนิน

โครงการทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Health assessment of oneself and others, safety in 

life, assessment of environmental effects on oneself 

and others, participatory action planning in health, 

environment and community, developing and 

formulating health, environment and community plan 

รายวิชาใหม่ 

  

  003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น  3 (2-2-5) 

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล        

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs        

ความรู้พืน้ฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

 

 

รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

การวางแผนและทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับ

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ก า ร เป็ น

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้ เค ร่ืองมือวัด

สำหรับผูป้ระกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิด

เชิ งออกแบบ  แนวคิดการส ร้างผลงานด้ วย

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณธรรม จริยธรรม

ของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

Basic knowledge of digital age entrepreneurs, 

financial planning and transaction for entrepreneurs, 

qualities of digital age entrepreneurs, usage of 

measuring tools for digital age entrepreneurs, design 

thinking process, concepts of developing new products 

using design thinking process, ethics for digital age 

entrepreneurs 

  003306 บูรณาการสู่วิชาชีพ                    3 (0-6-3) 

Integration into Profession 

การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่

การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและสร้าง

นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคดิเชิงออกแบบ 

และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรมทางวิชาชีพ 

Integration of knowledge gained from 

general education courses for professional 

activities, designing and developing professional 

innovation using design thinking process, 

creating concepts of professional innovations 

รายวิชาใหม่ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                              95 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                 93 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ                           22 หน่วยกิต                          กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ                              21 หน่วยกิต                             

กลุ่มวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

11 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

11 หน่วยกิต 

 

241111 คณิตศาสตร์ 1                            3 (2-2-5) 

Mathematics I 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น อนุพันธ์

และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชั่น

อดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

Limits and continuity of functions, 

derivatives and integral of algebraic and 

transcendental functions, applications of 

derivatives and integral   

241111 คณิตศาสตร์ 1                               3 (2-2-5) 

Mathematics I 

     ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น อนุพันธ์

และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชั่นอดิศัย           

การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

     Limits and continuity of functions, derivatives 

and integral of algebraic and transcendental 

functions, applications of derivatives and integral   

คงเดมิ 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์               4 (3-3-8) 

General and Organic Chemistry 

ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะ

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์                  4 (3-3-8) 

General and Organic Chemistry 

ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

เคมี เทอร์โมไดนามิกส์  จลศาสตร์เคมี การ

เรี ย ก ชื่ อ  ก า ร เต รี ย ม แ ล ะป ฏิ กิ ริ ย า ข อ ง

สารอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ แอลเคน แอ

ลคีน แอลไคน์ สารประกอบอะโรมาติก แอลคิล

เฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คี

โตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน และ

สารชีวโมเลกุล 

Stoichiometry, atomic structure, chemical 

bonding, thermodynamic, chemical kinetic, 

nomenclature, preparation and reaction of 

organic compounds, alkane, alkene, alkyne, 

aromatic compounds, alkyl halides, alcohols, 

phenols, ethers, aldehydes, ketones, 

carboxylic acids and their derivatives, amines, 

and biomolecules 

เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี การเรียกชื่อ 

การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภท

ต่ า ง  ๆ  ได้ แ ก่  แ อล เค น  แ อล คี น  แ อล ไค น์  

ส ารป ระก อ บ อ ะ โรม าติ ก  แ อ ล คิ ล เฮ ไล ด์  

แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรด

คาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์  เอมีน และสารชีว

โมเลกุล 

Stoichiometry, atomic structure, chemical 

bonding, thermodynamic, chemical kinetic, 

nomenclature, preparation and reaction of 

organic compounds, alkane, alkene, alkyne, 

aromatic compounds, alkyl halides, alcohols, 

phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic 

acids and their derivatives, amines, and 

biomolecules 

 

 

 

 

 

คงเดมิ 

243101 ชีววทิยา 1                                  4 (3-3-8) 

Biology I 

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การ

จัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และเม

แทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่

ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

Scientific methodology, characteristics, 

organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, 

structures and functions of plants and animals, 

ecology and behavior 

243101 ชีววทิยาทั่วไป                                4 (3-3-8) 

General Biology 

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ  การ

จัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอ

ลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ 

นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

Scientific methodology, characteristics, 

organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, 

structures and functions of plants and animals, 

ecology and behavior 

ปรับชื่อ 

รายวิชา 

วชิาพื้นฐานเฉพาะด้าน                            11 หน่วยกิต                                                   วชิาพื้นฐานเฉพาะด้าน                               10 หน่วยกิต                                                           

242120 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณ                4 (3-3-8) 

Quantitative analysis       

การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก การวิเคราะห์โดย

ปริมาตร วิธีการแยกสาร การสกัดด้วยตัวทำ

ละลาย วิธีทางโครมาโทกราฟี บทนำเกี่ยวกับ

เคร่ืองมือทางเคมีวิเคราะห์ อัลตราไวโอเลตวิสิ

เบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี อะตอมมิกแอบซอร์ป

ชันสเปกโทรโฟโตเมตรี แก๊สโครมาโทกราฟี 

และไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี 

Gravimetric analysis, volumetric analysis, 

separation technique, solvent extraction, 

chromatographic method, introduction to 

instrumentation in analytical chemistry, UV-

242120 เคมีวิเคราะห์เชิงปรมิาณ                   4 (3-3-8) 

Quantitative chemical analysis       

การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก การวิเคราะห์โดย

ปริมาตร วิธีการแยกสาร การสกัดด้วยตัวทำ

ละลาย วิธีทางโครมาโทกราฟี บทนำเกี่ยวกับ

เคร่ืองมือทางเคมีวิเคราะห์ อัลตราไวโอเลตวิสิ

เบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี อะตอมมิกแอบซอร์ป

ชันสเปกโทรโฟโตเมตรี แก๊สโครมาโทกราฟี และไฮ

เพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี 

Gravimetric analysis, volumetric analysis, 

separation technique, solvent extraction, 

chromatographic method, introduction to 

instrumentation in analytical chemistry, UV-

ปรับชื่อ

รายวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

visible spectrophotometry, atomic absorption 

spectrophotometry, gas chromatography and 

high performance liquid chromatography 

 

visible spectrophotometry, atomic absorption 

spectrophotometry, gas chromatography and 

high performance liquid chromatography 

 

247111 ชีวสถิต ิ                                    3 (2-2-5) 

Biostatistics 

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้าน

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ชี ว ภ า พ  ก า ร น ำ ไป ใช้ ใน

ชีวิตประจำวัน สถิติพรรณนา การประมาณค่า

และการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอย

และสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคกำลัง

สอง และการใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปในการ

วิเคราะห์และแปลผล 

Concepts extent and benefits of statistics 

for health science, the application of statistics 

in daily life, descriptive statistics, estimation 

and hypothesis test, elementary analysis of 

variance, regression and correlation analysis, 

chi-square test, the use of statistical package 

program to analyze and interpret the data  

  

ปิดรายวิชา 

  247112 สถิตพิืน้ฐานทางการแพทย์                2 (2-0-4) 

Basic Medical Statistics 

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้าน

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

สถิติพรรณนา การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ 

การอนุมานทางสถิต ิการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว การทดสอบด้วยไคกำลังสอง อัตราส่วน

ออดส์ การคำนวณขนาดตัวอย่างเบื้องต้น การ

แปลผลและการนำเสนอผลสถิติ 

Concepts extent and benefits of statistics for 

health science, the application of statistics in 

daily life, descriptive statistics, normal 

distribution test, statistical inferences, one-way 

analysis of variance, chi-square test, odds ratio, 

sample size determination, the data 

interpretation, and presentation to research 

รายวิชาใหม่ 

365215 ชีวเคมีทั่วไป                               4 (3-3-8) 

General Biochemistry 

นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทาง

เคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของ

365215 ชีวเคมีทั่วไป                                  4 (3-3-8) 

General Biochemistry 

นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทาง

เคมี  ชนิด  โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของ

คงเดมิ 
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สาระที่

ปรับปรุง 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ 

คุณสมบัติและการทำงานของเอนไซม์ การ

ควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ถ่ายทอดข้อมูล

ทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของ

ยีน เทคนิคทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ 

และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีว

โมเลกุล 

Definition and principle of biochemistry, 

chemical properties, types, structures and 

metabolisms of carbohydrates, proteins, lipids 

and nucleotides, properties and activities of 

enzyme, hormonal regulation, central dogma 

and regulation, techniques of molecular 

biology, bioenergetics and biochemical 

properties testing for biomolecules 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ 

คุณสมบัติและการทำงานของเอนไซม์ การควบคุม

ทางชีวเคมีของฮอร์โมน ถ่ายทอดข้อมูลทาง

พันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน 

เทคนิคทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ และ

การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีว

โมเลกุล 

Definition and principle of biochemistry, 

chemical properties, types, structures and 

metabolisms of carbohydrates, proteins, lipids 

and nucleotides, properties and activities of 

enzyme, hormonal regulation, central dogma 

and regulation, techniques of molecular biology, 

bioenergetics and biochemical properties testing 

for biomolecules 

กลุ่มวิชาเอก                          69 หน่วยกิต                        กลุ่มวิชาเอก                          72 หน่วยกิต                         

วชิาเอกบังคับ                                       57 หน่วยกิต วชิาเอกบังคับ                                          60 หน่วยกิต  

361101 จุลชีววทิยาทั่วไป                        4 (3-3-8) 

General Microbiology 

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์  

สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอ

ลิซึม วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ 

และพันธุศาสตร์ ความสำคัญของจุลินทรีย์ใน

ด้ าน อ าห าร  อุ ต ส าห ก รรม  สิ่ ง แ วด ล้ อ ม 

การแพทย์ และสาธารณสุข 

Structures and functions of microbial cell, 

nutrition, growth and reproduction, 

metabolism, microbial control, classification 

and genetics, significance of microorganisms in 

food, industry, environment, medicine, and 

public health 

361101 จุลชีววทิยาทั่วไป                            4 (3-3-8) 

General Microbiology 

โครงส ร้างและหน้าที่ ของเซลล์จุลิ นท รีย์   

สารอาหาร  การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิ

ซึม วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และ

พันธุศาสตร์ ความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้าน

อาหาร อุตสาหกรรม เคร่ืองสำอาง สิ่งแวดล้อม 

การแพทย์ และสาธารณสุข 

Structures and functions of microbial cell, 

nutrition, growth and reproduction, metabolism, 

microbial control, classification and genetics, 

significance of microorganisms in food, industry, 

cosmetics, environment, medicine, and public 

health 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา 

361151 จุลชีววทิยาทางการแพทย์เบือ้งต้น    3 (3-0-6) 

Introductory Medical Microbiology 

จุลินทรีย์ก่อโรคในคน ลักษณะโครงสร้าง

และรูปร่าง การติดเชื้อ โรคติดเชื้อที่สำคัญ 

อาการ  ระบาดวิทยา แหล่งของเชือ้ในธรรมชาติ 

การติดต่อ การป้องกันและควบคุม ความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ 

Human pathogens, morphology, infection, 

important infectious diseases, symptoms, 

epidemiology, natural habitat, transmission, 

361151 จุลชีววทิยาทางการแพทย์เบือ้งต้น    3 (3-0-6) 

Introductory Medical Microbiology 

จุลินทรีย์ก่อโรคในคน ลักษณะโครงสร้างและ

รูปร่าง การติดเชื้อ โรคติดเชื้อที่สำคัญ อาการ  

ระบาดวิทยา แหล่งของเชือ้ในธรรมชาติ การติดต่อ 

การป้องกันและควบคุม ความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ 

Human pathogens, morphology, infection, 

important infectious diseases, symptoms, 

epidemiology, natural habitat, transmission, 

คงเดมิ 
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ปรับปรุง 

prevention and control, biosafety 

 

prevention and control, biosafety 

361201 แบคทีเรียวิทยา                    3 (2-3-6) 

Bacteriology 

สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ระบบการจำแนก

หมวดหมู่ของแบคทีเรีย วิธีการจำแนกชนิดของ

แบ คที เรีย  อนุ ก รมวิ ธานแบบ นิ ว เมอ ริคั ล 

หลักการอนุกรมวิธานแบบโพลีฟาสิก การ

เพ าะ เลี้ ย ง  ป ระ โย ชน์ แ ล ะ โท ษ  แ ล ะก าร

ประยุกต์ใช ้

Morphology, physiology, bacterial classification 

systems, methods of bacterial identification, 

numerical taxonomy, principle of polyphasic 

taxonomy, cultivation, advantages and 

disadvantages and its applications 

361201 แบคทีเรียวิทยา                    3 (2-3-6) 

Bacteriology 

สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ระบบการจำแนก

หมวดหมู่ของแบคทีเรีย วิธีการจำแนกชนิดของ

แบคทีเรีย อนุกรมวิธานแบบนิวเมอริคัล หลักการ

อนุกรมวิธานแบบโพลีฟาสิก  การเพาะเลี้ ยง 

ประโยชน์และโทษ และการประยุกต์ใช้ 

Morphology, physiology, bacterial classification 

systems, methods of bacterial identification, 

numerical taxonomy, principle of polyphasic 

taxonomy, cultivation, advantages and 

disadvantages and its applications 

คงเดมิ 

361202 ปรสิตวทิยา                                3 (2-3-6) 

Parasitology 

ชีววทิยาของปรสิตทางการแพทย์ ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างโฮสต์และปรสิต การจำแนก รูปร่าง 

ลักษณะ วงจรชีวิต นิเวศวิทยา ระบาดวิทยา 

กลไกการติดเชื้อปรสิตและการก่อพยาธิสภาพ 

ผลกระทบของโรคติดเชื้อปรสิตจากสัตว์สู่คน 

ลักษณะอาการทางคลินิก การวินิจฉัย การ

รักษา การป้องกันและควบคุม  

Biology of medical parasites, interaction 

between host and parasites, identification, 

morphology, characterization, life cycle, 

ecology, epidemiology, mechanism of parasitic 

infection and pathogenesis, effects of parasitic 

zoonosis, clinical symptoms, diagnosis, 

treatment, prevention and control 

361205 ปรสิตวทิยา                                3 (2-3-6) 

Parasitology 

ชีววิทยาของปรสิตทางการแพทย์ ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างโฮสต์และปรสิต การจำแนก รูป ร่าง 

ลักษณะ วงจรชีวติ นิเวศวิทยา ระบาดวิทยา กลไก

ก ารติ ด เชื้ อป รสิ ต แล ะก ารก่ อพ ยาธิ ส ภ าพ 

ผลกระทบของโรคติดเชื้อปรสิตจากสัตว์สู่คน 

ลักษณะอาการทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา 

การป้องกันและควบคุม  

Biology of medical parasites, interaction 

between host and parasites, identification, 

morphology, characterization, life cycle, ecology, 

epidemiology, mechanism of parasitic infection 

and pathogenesis, effects of parasitic zoonosis, 

clinical symptoms, diagnosis, treatment, 

prevention and control 

ปรับรหัส

รายวชิา 

361204 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์           3 (2-3-6) 

สำหรับจุลชีววทิยา 

Science Communication for microbiology 

คำศัพท์เฉพาะทางจุลชีววิทยา ทักษะการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษทาง

วิชาการด้านจุลชีววิทยา หลักการในการสื่อสาร

ทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคการนำเสนอในที่

สาธารณะ และการออกแบบสื่อการเรียนรู้

สำหรับจุลชีววทิยา     

Microbial terminology, listening, speaking, 

361204 ทักษะวิชาการทางจุลชีววทิยา            3 (2-3-6) 

Academic skills in Microbiology 

คำศัพท์เฉพาะทางจุลชีววิทยา ทักษะการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษทาง

วิชาการด้านจุลชีววิทยา หลักการในการสื่อสาร

ทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคการนำเสนอทางวิชาการ 

และการออกแบบสื่อการเรียนรู้สำหรับจุลชีววทิยา  

Microbial terminology, listening, speaking, 

reading and writing skills in academic English of 

microbiology, principles of science 

ปรับชื่อ และ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

reading and writing skills in academic English 

of microbiology, principles of science 

communication, public presentation 

techniques, and instructional media design for 

communication, academic presentation 

techniques, and instructional media design for 

microbiology   

361205 ไวรัสวิทยา                                 3 (2-3-6)  

Virology 

โครงสร้าง  การจัดหมวดหมู่   การเพิ่ ม

จำนวน  การก่อให้เกิดโรค  การเพาะเลี้ยง  และ

การวินิ จฉั ย   ไว รัส ในคน  สั ต ว์  พื ช   และ

แบคที เรีย  ความสัมพันธ์ระหว่างไวรัสกับ

สิ่งมีชีวิตอื่นๆ และการประยุกต์ใช้ 

Structures, classification, replication, 

pathogenesis, cultivation and diagnosis of 

virus in human, animals, plants, and bacteria, 

relationships between virus and other 

organisms, and its applications 

361301 ไวรัสวิทยา                                    3 (2-3-6)  

Virology 

โครงสร้าง  การจัดหมวดหมู่  การเพิ่มจำนวน  

การก่อให้ เกิดโรค  การเพาะเลี้ยง  และการ

วินิจฉัย  ไวรัสในคน  สัตว์ พืช  และแบคทีเรีย  

ความสัมพันธ์ระหว่างไวรัสกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และ

การประยุกต์ 

Structures, classification, replication, 

pathogenesis, cultivation and diagnosis of virus 

in human, animals, plants, and bacteria, 

relationships between virus and other 

organisms, and its applications 

ปรับรหัส 

และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

361206 ราวิทยา                                    3 (2-3-6)  

Mycology 

รูปร่าง สรีรวิทยา การเจริญ การสืบพันธุ์  

วงจรชีวิต อนุกรมวิธานและวิวัฒนาการของรา 

ความสัมพันธ์ของรากับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ประโยชน

และโทษของรา ความสำคัญทางเศรษฐกิจ และ

การประยุกต์ใช้ 

Morphology, physiology, growth, 

reproduction, life cycle, taxonomy and 

evolution of fungi, their relationships with 

other organisms, Beneficial and harmful 

effects of fungi, economic significance and its 

applications 

361202 ราวิทยา                                  3 (2-3-6) 

Mycology 

รูปร่าง สรรีวิทยา การเจริญ การสืบพันธุ์ วงจร

ชี วิต  อนุ ก รม วิธ านและวิวัฒ นาการของรา 

ความสัมพันธ์ของรากับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ประโยชน

และโทษของรา ความสำคัญทางเศรษฐกิจ และ

การประยุกต์ 

Morphology, physiology, growth, 

reproduction, life cycle, taxonomy and evolution 

of fungi, their relationships with other 

organisms, beneficial and harmful effects of 

fungi, economic significance and its applications 

ปรับรหัส 

และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

361281 เทคนิคและการใชเ้คร่ืองมือ            3 (2-3-6) 

ทางจุลชีววทิยา 

Techniques and Instrumentation in Microbiology        

หลักการ เทคนิค และหลักปฏิบัติในการใช้

เคร่ืองมือทางจุลชีววิทยา การเตรียมอุปกรณ์

และตัวอย่างสำหรับปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 

การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เทคนิคปลอดเชื้อ 

การคัดแยกเชื้อบริสุทธิ์ การเพาะเลี้ยง และการ

เก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์  

Principles, techniques and practices in 

microbiological instrument usage, instrument 

and sample preparation for microbiological 

361281 เทคนิคและการใชเ้คร่ืองมือ            3 (2-3-6) 

ทางจุลชีววทิยา 

Techniques and Instrumentation in Microbiology        

หลักการ เทคนิค และหลักปฏิบัติในการใช้

เคร่ืองมือทางจุลชีววิทยา การเตรียมอุปกรณ์และ

ตัวอย่างสำหรับปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา การ

เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เทคนิคปลอดเชื้อ การคัด

แยกเชื้อบริสุทธิ์ การเพาะเลี้ยง และการเก็บรักษา

สายพันธุ์จุลินทรีย์  

Principles, techniques and practices in 

microbiological instrument usage, instrument 

and sample preparation for microbiological 

คงเดมิ 
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ปรับปรุง 

laboratory, preparation of culture media, 

aseptic techniques, pure culture isolation, 

cultivation and microbial strain preservation   

laboratory, preparation of culture media, aseptic 

techniques, pure culture isolation, cultivation and 

microbial strain preservation   

361301 ระเบียบวิธีวิจัย                            3 (1-6-5) 

Research Methodology   

ห ลั ก ก า ร ท ำ วิ จั ย ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  

จรรยาบรรณการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม 

การวางแผนการทดลอง การเขียนโครงร่าง การ

ฝึกปฏิบั ติ  การเขียนรายงานการวิจัย  การ

เผยแพร่ผลงานวิจัย 

Principle of scientific research, research ethics, 

literature review, experimental design, 

proposal writing, laboratory practice, report 

writing, research publication 

361302 ระเบียบวิธีวิจัย                              3 (2-3-6) 

Research Methodology   

    หลักการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จรรยาบรรณ

การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การคิดอย่างมี

วิจารณญาณและสร้างสรรค์ การวางแผนการ

ทดลอง การเขียนโครงร่าง ทักษะการสื่อสารและ

ทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหา การใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล การเขียนรายงานการวิจัย การเผยแพร่

ผลงานวิจัย 

Principles of scientific research, research ethics, 

literature review, critical thinking and creativity, 

experimental design, proposal writing, 

communication and collaboration, problem 

solving, digital literacy, report writing, research 

publication 

ปรับรหัส 

ชั่วโมง

บรรยาย 

ปฏิบัติการ 

และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

361311 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์                    3 (2-3-6) 

Microbial Genetics 

โครงสร้างและลักษณะทางพันธุกรรมของ

จุลินทรีย์ การจำลองดีเอ็นเอ การถอดรหัส และ

การแปลรหัส การควบคุมการแสดงออกของยีน 

การถ่ายทอดยีน การกลายพันธุ์ พันธุวิศวกรรม 

และการประยุกต์ใช้ 

Structures and characteristics of microbial 

genetics, DNA replication, transcription and 

translation, regulation of gene expression, 

gene transfer, mutation, genetic engineering, 

and its applications 

361211 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์                       3 (2-3-6) 

Microbial Genetics 

โครงสร้างและลักษณะทางพันธุกรรมของ

จุลินทรีย์ การจำลองดีเอ็นเอ การถอดรหัส และ

การแปลรหัส การควบคุมการแสดงออกของยีน 

การถ่ายทอดยีน การกลายพันธุ์ พันธุวิศวกรรม 

และการประยุกต์ 

Structures and characteristics of microbial 

genetics, DNA replication, transcription and 

translation, regulation of gene expression, gene 

transfer, mutation, genetic engineering, and its 

applications 

ปรับรหัส 

และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

361331 สรรีวิทยาจุลินทรีย์                       3 (2-3-6) 

Microbial Physiology  

องค์ ป ระก อบ ท าง เค มี แล ะห น้ าที่ ข อ ง

โครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์ การเกิด และการ

เปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์ การเจริญและการ

สืบพันธุ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ เมแทบอลิซึม 

เอนไซม์จากจุลินทรีย์ และการควบคุมจุลินทรีย์ 

Chemical compositions and functions of 

microbial cell structures, cell morphogenesis 

and differentiation, growth and reproduction, 

factors affecting on growth, metabolism, 

361231 สรรีวิทยาและนิเวศวทิยาจุลินทรย์ี       3 (2-3-6) 

Microbial Physiology and Ecology 

องค์ประกอบทางเคมีและหน้าที่ของโครงสร้าง

ของเซลล์จุลินทรีย์ การเกิด และการเปลี่ยนแปลง

รูปร่างของเซลล์ การเจริญและการสืบพันธุ์ ปัจจัย

ที่มีผลต่อการเจริญ เมแทบอลิซึม เอนไซม์จาก

จุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ พื้นฐานทาง

นิเวศวิทยา และความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ใน

ระบบนิเวศ 

Chemical compositions and functions of 

microbial cell structures, cell morphogenesis and 

ปรับรหัส ชื่อ 

และ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

microbial enzymes and microbial control 

 

differentiation, growth and reproduction, factors 

affecting on growth, metabolism, microbial 

enzymes, microbial control, fundamental of 

ecology and interaction of microorganisms in 

ecosystems 

361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน            3 (2-3-6) 

Immunology 

เซลล์ และ เนื้ อ เย่ือของระบบ ภู มิ คุ้ ม กั น 

ภูมิคุ้ มกันแบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะ 

แอนติเจน แอนติบอดี คอมพลีเมนต์ ไซโตไคน์ 

ระบบภูมิคุ้มกันในภาวะปกติและผิดปกติ ภาวะ

ภูมิไวเกิน ภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง ภูมิคุ้มกันต่อ

การติดเชือ้ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง การตรวจวินจิฉัย 

การรักษา และการประยุกต์ใช้ 

Cells and tissues of immune systems, non-

specific and specific immunity, antigen, 

antibody, complement, cytokine, normal and 

disorder immune responses, hypersensitivity, 

autoimmunity, immunity to infection, 

immunodeficiency, diagnosis, treatments and 

applications 

361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน               3 (2-3-6) 

Immunology 

เซลล์และเนือ้เย่ือของระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกัน

แบบไม่ จำเพาะและแบบจำเพาะ แอนติ เจน 

แอนติบอดี  คอมพลี เมนต์  ไซ โตไคน์  ระบบ

ภูมิคุ้มกันในภาวะปกติและผิดปกติ ภาวะภูมิไวเกิน 

ภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง ภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ 

ภูมิคุ้มกันบกพร่อง การตรวจวินิจฉัย การรักษา 

และการประยุกต์ 

Cells and tissues of immune systems, non-

specific and specific immunity, antigen, 

antibody, complement, cytokine, normal and 

disorder immune responses, hypersensitivity, 

autoimmunity, immunity to infection, 

immunodeficiency, diagnosis, treatments and 

applications 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา 

361401 ชีวสารสนเทศเบือ้งต้น       2 (1-3-4) 

Introduction to Bioinformatics 

การสืบค้นข้อมูลทางจุลชีววิทยาและชีววิทยา

โมเลกุลของจุลินทรีย์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ประเภ ทของฐานข้อมู ล  การจั ด เก็ บ  การ

เปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การแปลผลข้อมูล 

และการประยุกต์ใช้     

Searching the data of microbiology and 

molecular biology of microorganisms through 

the internet, types of database, storage, 

comparison, analysis, interpretation of data, 

and its application 

361401 ชีวสารสนเทศเบือ้งต้น          2 (1-3-4) 

Introduction to Bioinformatics 

การสืบค้นข้อมูลทางจุลชีววิทยาและชีววิทยา

โมเลกุลของจุลินทรีย์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ป ระ เภ ท ข อ งฐาน ข้ อ มู ล  ก าร จั ด เก็ บ  ก า ร

เปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การแปลผลข้อมูล และ

การประยุกต์ใช้     

Searching the data of microbiology and 

molecular biology of microorganisms through the 

internet, types of database, storage, 

comparison, analysis, interpretation of data, and 

its application 

คงเดมิ 

361491 สัมมนา         1 (0-2-1) 

Seminar 

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การนำเสนอ การอภิปราย

และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านจุล

ชีววทิยา 

Searching, data collection, analysis, report 

writing, presentation, discussion and answer 

361491 สัมมนา            1 (0-2-1) 

Seminar 

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การนำเสนอ การอภิปรายและ

การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านจุลชีววทิยา 

Searching, data collection, analysis, report 

writing, presentation, discussion and answer the 

questions in the microbiological issue 

คงเดมิ 
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ปรับปรุง 

the questions in the microbiological issue 

361492 

 

การฝึกงาน                                6 หน่วยกิต 

Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

Practical training, learning, increasing the 

experience and skill associated with 

microbiological work in the workplaces of the 

government or private organizations 

361493 

 

การฝึกงาน                                  6 หน่วยกิต 

Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

Practical training, learning, increasing the 

experience and skill associated with 

microbiological work in the workplaces of the 

government or private organizations 

ปรับรหัส

รายวิชา 

361493 สหกิจศกึษา                              6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาใน

ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ 

องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

Practical training, learning, increasing the 

experience and skill associate with 

microbiological work as trainee in the 

workplaces of the government or private 

organizations 

361494 สหกิจศกึษา                                 6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาในฐานะ

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กร

ภาครัฐหรือเอกชน 

Practical training, learning, increasing the 

experience and skill associated with 

microbiological work as trainee in the 

workplaces of the government or private 

organizations 

ปรับรหัส 

รายวิชา 

361494 การศึกษาอิสระ                          6 หน่วยกิต 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ และ

การอภิปรายในหัวข้อทางด้านจุลชีววทิยา  

Searching, data collection, research, report 

writing, presentation and discussion in the 

microbiological topics 

361492 การศึกษาอิสระ                          6 หน่วยกิต 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ และการ

อภิปรายในหัวข้อทางด้านจุลชีววทิยา  

Searching, data collection, research, report 

writing, presentation and discussion in the 

microbiological topics 

ปรับรหัส

รายวิชา 

361341 จุลชีววทิยาสิ่งแวดล้อม                 3 (2-3-6) 

Environmental Microbiology 

พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ความหลากหลาย

และความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศ 

บทบาทและความสำคัญของจุลินทรีย์ในดิน น้ำ 

อากาศและสภาพแวดล้อมที่ รุนแรง การ

สุ ข า ภิ บ า ล สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ก า ร ย่ อ ย ส ล า ย

สารประกอบ ที่ ย่อยสลายยาก  การฟื้ นฟู

สภาพแวดล้อม      

Fundamental of ecology, diversity and 

interaction of microorganisms in ecosystems, 

role and importance of microorganisms in soil, 

   

 

 

 

 

 

ย้ายไป

วิชาเอกเลือก 
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ปรับปรุง 

water, air and extreme environments, 

environmental sanitation, biodegradation of 

xenobiotic compounds, and bioremediation  

361352 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์      3 (2-3-6) 

Medical Bacteriology 

แบคทีเรียประจำถิ่นในคน ความสัมพันธ์

ระหว่างโฮสต์และแบคทีเรียก่อโรค สัณฐาน

วิทยาของแบคที เรียก่อโรคในคนและสัตว์  

ระบาดวิทยา โรคและการก่อโรค  การตรวจ

วินจิฉัย การรักษา การป้องกันและการควบคุม 

Bacterial flora in human, relationship between 

host and bacterial pathogens, pathogenic 

bacteria in human and animals, epidemiology, 

diseases and pathogenesis, diagnosis, 

treatment, prevention and control 

  

ย้ายไป

วิชาเอกเลือก 

361371 จุลชีววทิยาอาหาร       3 (2-3-6) 

Food Microbiology 

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของอาหาร 

จุลินทรีย์ในอาหาร การปนเปื้อน การถนอม

อาหาร การเน่าเสียและการควบคุมจุลินทรีย์ 

จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร มาตรฐานทางจุล

ชีววิทยาในการผลิตอาหาร การประกันคุณภาพ

อาหารในระบบมาตรฐาน 

Physical and chemical characteristics of 

food, food microorganisms, contamination, 

food preservation, spoilage and control of 

microorganisms, pathogenic microorganisms in 

food, microbiological standard in food 

production, standard food quality assurance 

361371 จุลชีววทิยาอาหาร          3 (2-3-6) 

Food Microbiology 

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของอาหาร 

จุลินทรีย์ในอาหาร การปนเปื้อน การถนอมอาหาร 

การเน่าเสียและการควบคุมจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ก่อ

โรคในอาหาร มาตรฐานทางจุลชีววิทยาในการ

ผลิตอาหาร การประกันคุณภาพอาหารในระบบ

มาตรฐาน 

Physical and chemical characteristics of food, 

food microorganisms, contamination, food 

preservation, spoilage and control of 

microorganisms, pathogenic microorganisms in 

food, microbiological standard in food 

production, standard food quality assurance 

คงเดมิ 

361481 การจัดการและการประเมิน            2 (2-0-4) 

คุณภาพห้องปฏิบัติการ 

Management and Laboratory Assessment 

หลักการและการจัดการห้องปฏิบัติการทาง

จุลชี ววิท ยา  ม าตรฐานระบ บก ารจัด การ

ห้องปฏิบัติการและเกณฑ์การตรวจประเมิน 

ระบบการจัดการความปลอดภัย มาตรฐาน

ความปลอดภัยด้านอาหาร  ระบบและแนว

ปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ  และ

ระบบประกันคุณภาพ   

Principles and microbiological laboratory 

management, laboratory management system 

361481 การจัดการและการประเมิน               2 (2-0-4) 

คุณภาพห้องปฏิบัติการ 

Management and Laboratory Assessment 

หลักการและการจัดการห้องปฏิบัติการทางจุล

ชี ว วิ ท ย า  ม า ต ร ฐ า น ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร

ห้องปฏิบัติการและเกณฑ์การตรวจประเมิน ระบบ

การจัดการความปลอดภัย มาตรฐานความ

ปลอดภัยด้านอาหาร  ระบบและแนวปฏิบัติเพื่อ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ  และระบบประกัน

คุณภาพ   

Principles and microbiological laboratory 

management, laboratory management system 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดมิ 
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ปรับปรุง 

standard and audit criteria, security 

management system, food safety standards, 

system and guidance for biosafety, and 

quality assessment system 

standard and audit criteria, security 

management system, food safety standards, 

system and guidance for biosafety, and quality 

assessment system 

  361372 จุลชีววทิยาอุตสาหกรรม              3 (2-3-6) 

Industrial Microbiology 

การแยก การคัดเลือก การปรับปรุงสายพันธุ์

ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย์ เพื่ อ ใช้ ใน ก ระบ วน ก ารท า ง

อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ก ร ะ บ ว น ก า ร ห มั ก แ ล ะ

จลนพลศาสตร์การเจริญของจุลินทรีย์ การเก็บ

เกี่ยวผลิตภัณฑ์และการทำให้บริสุทธิ์ การกำจัด

ของเสีย ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

Isolation, selection, strain improvement of 

microorganisms for industrial processes, 

fermentation processes and microbial growth 

kinetics, product recovery and purification, 

waste treatment, industrial products 

คงเดมิ 

  361357 จุลชีววทิยาทางการแพทย์วนิิจฉัย        3 (2-3-6)    

Diagnostic Medical Microbiology    

การวินิจฉัยจุลินทรีย์ก่อโรคในคน การเก็บ

ตัวอย่าง การเพาะเลี้ยงเชื้อ ลักษณะทางสัณฐาน

วิทยา ทางชีวเคมี และทางน้ำเหลืองวิทยา ชุด

ตรวจสอบสำเร็จรูป เทคนิคทางโปรตีโอมิกส์  

เทคนิคทางชีวโมเลกุล นวัตกรรมในการตรวจ

วินจิฉัย การแปลผลการตรวจวินจิฉัย 

Diagnosis of human pathogen, specimen 

collection, cultivation, morphological biochemical 

and serological characteristics, test kits, 

proteomic techniques, biomolecular techniques, 

innovations in diagnostics, diagnostic test 

interpretation 

ปรับรหัส

รายวิชา 

วชิาเอกเลือก                                         12 หน่วยกิต วชิาเอกเลือก                                           12 หน่วยกิต  

361304 ชีววทิยาและเทคโนโลยี                  3 (2-3-6) 

ของเห็ด  

Biology and Technology of Mushroom 

โครงสร้าง การเจริญ การสืบพันธุ์ การจัด

หมวดหมู่  การจำแนกชนิด สรีรวิทยา พันธุ

ศาสตร์ การเพาะเห็ด การปรับปรุงสายพันธุ์  

ประโยชน์และโทษของเห็ด ความสำคัญทาง

เศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้ 

Structures, growth, reproduction, 

361305 ชีววทิยาและเทคโนโลยี                    3 (2-3-6) 

ของเห็ด  

Biology and Technology of Mushroom 

โครงสร้าง การเจริญ การสืบพันธุ์  การจัด

หมวดหมู่ การจำแนกชนิด สรีรวิทยา พันธุศาสตร์ 

การเพาะเห็ด การปรับปรุงสายพันธุ์ ประโยชน์และ

โทษของเห็ด ความสำคัญทางเศรษฐกิจ และการ

ประยุกต์ 

Structures, growth, reproduction, classification, 

ปรับรหัส 

และ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

classification, identification, physiology, genetics, 

cultivation, strain improvement, advantages and 

disadvantages, economic importance and its 

applications 

identification, physiology, genetics, cultivation, 

strain improvement, advantages and 

disadvantages, economic importance and its 

applications 

361302 ยีสต์และเทคโนโลยยีีสต์                3 (2-3-6) 

Yeast and Yeast Technology 

โครงสร้างและหน้าที่ วงจรชีวิต การสืบพันธุ์ 

เมแทบอลิซึม นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน และ

การเก็บรักษาสายพันธุ์ของยีสต์ การปรับปรุง

สายพันธุ์ กระบวนการหมักและผลิตภัณฑ์ 

Structures and functions, life cycle, 

reproduction, metabolism, ecology, taxonomy 

and preservation of yeast, strain 

improvement, fermentation process and 

products 

361304 ยีสต์และเทคโนโลยยีีสต์                   3 (2-3-6) 

Yeast and Yeast Technology 

โครงสรา้งและหน้าที่ วงจรชีวติ การสืบพันธุ์ เม

แทบอลิซึม นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน และการเก็บ

รักษาสายพันธุ์ของยีสต์ การปรับปรุงสายพันธุ์ 

กระบวนการหมักและผลิตภัณฑ์ 

Structures and functions, life cycle, 

reproduction, metabolism, ecology, taxonomy 

and preservation of yeast, strain improvement, 

fermentation process and products 

ปรับรหัส

รายวิชา 

361303 สาหร่ายวิทยา                             3 (2-3-6) 

Phycology  

สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา วงจรชีวิต การจัด

หมวดหมู่  การจำแนกชนิด นิ เวศวิทยาของ

สาหร่ายน้ำจืดและสาหร่ายทะเล ความสำคัญ

ของสาหร่ายในสิ่งแวดล้อม ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ 

การเพาะเลี้ ยง สารออกฤทธิ์จากสาห ร่าย 

ความสำคัญทางเศรษฐกิจและการประยุกต์ใช้ 

Morphology, physiology, life cycle, 

classification, identification, ecology of 

freshwater and marine algae, importance of 

algae in environment, biological indicator, 

cultivation, active compounds from algae, 

economic importance and its applications 

361303 สาหร่ายวิทยา                             3 (2-3-6) 

Phycology  

สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา วงจรชีวิต การจัด

หมวดหมู่ การจำแนกชนิด นิเวศวิทยาของสาหร่าย

น้ำจืดและสาหร่ายทะเล ความสำคัญของสาหร่าย

ในสิ่งแวดล้อม ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ การเพาะเลี้ยง 

สารออกฤทธิ์จากสาหร่าย ความสำคัญทาง

เศรษฐกิจและการประยุกต์ใช้ 

Morphology, physiology, life cycle, 

classification, identification, ecology of 

freshwater and marine algae, importance of 

algae in environment, biological indicator, 

cultivation, active compounds from algae, 

economic importance and its applications 

คงเดมิ 

361341 จุลชีววทิยาสิ่งแวดล้อม                 3 (2-3-6) 

Environmental Microbiology 

พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ความหลากหลาย

และความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศ 

บทบาทและความสำคัญของจุลินทรีย์ในดิน น้ำ 

อากาศและสภาพแวดล้อมที่ รุนแรง การ

สุ ข า ภิ บ า ล สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ก า ร ย่ อ ย ส ล า ย

สารประกอบ ที่ ย่อยสลายยาก  การฟื้ นฟู

สภาพแวดล้อม      

    Fundamental of ecology, diversity and 

interaction of microorganisms in ecosystems, 

role and importance of microorganisms in soil, 

361341 จุ ล ชี ว วิ ท ย า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ สุ ข า ภิ บ า ล                    

3 (2-3-6) 

Environmental and Sanitation Microbiology 

บทบาทและความสำคัญของจุลินทรีย์ในดิน น้ำ 

อากาศและสภาพแวดล้อมที่รุนแรง การย่อยสลาย

สารประกอบที่ ย่อยสลายยาก และการฟื้นฟู

สภาพแวดล้อม การสุขาภิบาลของจุลินทรีย์          

การจัดการด้ านอนามั ยสิ่ งแวดล้ อม  สถาน

ประกอบการ ที่พักอาศัย แนวทางการแก้ไข รักษา 

และป้องกัน 

     Role and importance of microorganisms in 

soil, water, air and extreme environments, 

ปรับชื่อวิชา

และ 

คำอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

water, air and extreme environments, 

environmental sanitation, biodegradation of 

xenobiotic compounds, and bioremediation 

biodegradation of xenobiotic compounds and 

bioremediation, sanitation of microbiology, 

management of environment, places of work,  

housing, strategies of treatment and prevention 

361342 จุลชีววทิยาการเกษตร      3 (2-3-6) 

Agricultural Microbiology 

จุ ลิ น ท รี ย์ ใน ดิ น  จุ ลิ น ท รี ย์ ก่ อ โรค ท าง

การเกษตรและปศุสัตว์ การควบคุมโรคพืชด้วย

วิธีชีวภาพ การบำบัดของเสียจากการเกษตร 

เท ค โน โล ยีจุ ลิ นท รี ย์ทางการเก ษตร การ

ป ระยุก ต์ ใช้ ท รัพ ยาก รจุ ลิ นท รี ย์ที่ มี อ ยู่ ใน

ธรรมชาติทางด้านการเกษตร 

Soil microorganisms, pathogenic 

microorganisms in agriculture and livestock, 

biological control of plant diseases, agricultural 

waste treatment, microbial technology in 

agriculture, applications of natural microbial 

resources in agriculture 

361342 จุลชีววทิยาการเกษตร         3 (2-3-6) 

Agricultural Microbiology 

จุลินทรีย์ในดิน จุลินทรีย์ก่อโรคทางการเกษตร

และปศุสัตว์ การควบคุมโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพ 

การบำบัดของเสียจากการเกษตร เทคโนโลยี

จุลินทรีย์ทางการเกษตร การประยุกต์ใชท้รัพยากร

จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติทางด้านการเกษตร 

Soil microorganisms, pathogenic microorganisms 

in agriculture and livestock, biological control of 

plant diseases, agricultural waste treatment, 

microbial technology in agriculture, applications of 

natural microbial resources in agriculture 

คงเดมิ 

361452 โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ       3 (3-0-6) 

Emerging and Re-emerging Infectious 

Diseases 

โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำจากจุลินทรีย์และ

ปรสิตก่อโรค ประวัติความเป็นมา เชื้อสาเหตุ  

ระบาดวิทยา สถานการณ์ปัจจุบันของโรคอุบัติ

ใหม่และอุบัติซ้ำ อาการ การวินิจฉัย การรักษา 

การป้องกันและควบคุม  

Emergence and re-emergence of diseases 

caused by microbial pathogens and parasites, 

histological perspective, causative agents, 

epidemiology, current situation of emerging 

and re-emerging Infectious diseases, 

symptoms, diagnosis, treatment, prevention 

and control 

361452 โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ          3 (3-0-6) 

Emerging and Re-emerging Infectious Diseases 

โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำจากจุลินทรีย์และ

ปรสิตก่อโรค ประวัติความเป็นมา เชื้อสาเหตุ  

ระบาดวิทยา สถานการณ์ปัจจุบัน อาการ การ

วินจิฉัย การรักษา การป้องกันและควบคุม  

Emergence and re-emergence of diseases 

caused by microbial pathogens and parasites, 

histological perspective, causative agents, 

epidemiology, current situation, symptoms, 

diagnosis, treatment, prevention and control 

ปรบั

คำอธิบาย

รายวิชา 

361372 จุลชีววทิยาอุตสาหกรรม           3 (2-3-6) 

Industrial Microbiology 

การแยก การคัดเลือก การปรับปรุงสายพันธุ์

ขอ งจุ ลิ นท รี ย์ เพื่ อ ใช้ ในก ระบ วนก ารท าง

อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ก ร ะ บ ว น ก า ร ห มั ก แ ล ะ

จลนพลศาสตร์การเจริญของจุลินทรีย์ การเก็บ

เกี่ยวผลิตภัณฑ์และการทำให้บริสุทธิ์ การกำจัด

ของเสีย ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

  

ย้ายไป

วิชาเอก

บังคับ 



115 
 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

Isolation, selection, strain improvement of 

microorganisms for industrial processes, 

fermentation processes and microbial growth 

kinetics, product recovery and purification, 

waste treatment, industrial products 

 

361359 เทคนิคทางปรสิตวทิยา         3 (2-3-6) 

Techniques in Parasitology 

การเก็บสิ่ งส่งตรวจ การเพาะเลี้ยง การ

เตรียมตัวอย่าง การรักษาสภาพ การย้อมสี การ

เตรียมสไลด์ถาวร การถ่ายภาพปรสิต เทคนิค

การตรวจวินจิฉัยปรสิตเชิงปรมิาณและคุณภาพ 

Specimen collection, cultivation, 

preparation, preservation, staining, permanent 

slide preparation, parasite imaging, 

quantitative and qualitative techniques for 

parasite diagnosis 

361354 เทคนิคทางปรสิตวทิยา            3 (2-3-6) 

Techniques in Parasitology 

การเก็บสิ่งส่งตรวจ การเพาะเลี้ยง การเตรียม

ตัวอย่าง การรักษาสภาพ การย้อมสี การเตรียม

สไลด์ถาวร การถ่ายภาพปรสิต เทคนิคการตรวจ

วินจิฉัยปรสิตเชิงปรมิาณและคุณภาพ 

Specimen collection, cultivation, preparation, 

preservation, staining, permanent slide 

preparation, parasite imaging, quantitative and 

qualitative techniques for parasite diagnosis 

ปรับรหัส

รายวิชา 

361451 จุลชีววทิยาทางการแพทย์วนิิจฉัย     3 (2-3-6)    

Diagnostic Medical Microbiology    

การวินิจฉัยจุลินทรีย์ก่อโรคในคน การเก็บ

ตัวอย่าง การเพาะเลีย้งเชือ้ ลักษณะทางสัณฐาน

วิทยา ทางชีวเคมี และทางน้ำเหลืองวิทยา ชุด

ตรวจสอบสำเร็จรูป เทคนิคทางโปรตีโอมิกส์ 

เทคนิคทางชีวโมเลกุล นวัตกรรมในการตรวจ

วินจิฉัย การแปลผลการตรวจวินจิฉัย 

Diagnosis of human pathogen, specimens 

collection, cultivation, morphological 

biochemical and serological characteristics, 

test kits, proteomic techniques, biomolecular 

techniques, innovations in diagnostics, 

diagnostic test interpretation 

  

ย้ายไป

วิชาเอก

บังคับ 

  361359  ราก่อโรคในมนุษย์                          3 (2-3-6) 

Human Fungal Pathogen  

โรคติดเชื้อรา เชื้อสาเหตุและคุณลักษณะทั่วไป

ของเชื้อสาเหตุ วิธีการติดเชื้อ การก่อโรคและ

อาการของโรค ระบาดวิทยา การรักษาและ

ป้องกัน 

Fungal infectious diseases, causative agents 

and their general characteristics, mode of 

infection, pathogenesis and disease spectrum, 

epidemiology, treatment and prevention 

รายวิชาใหม่ 
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  361376 จุลชีววทิยาเพื่อสุขภาพและความงาม   3 (2-3-6) 

Microbiology for Health and Beauty 

จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม 

สารจากจุลินทรีย์ที่ ใช้ในการผลิตอาหารเพื่อ

สุขภาพและความงาม ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพและ

คุณค่าทางโภชนาการ ความสำคัญและเน้นการใช้

ประโยชน์ด้านที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม  

Microorganisms relating to health and 

beauty, microbial substances used in the 

production of healthy food and beauty, factors 

affecting health and nutritional value, 

importance and emphasis on the use of health 

and beauty 

รายวิชาใหม่ 

กลุ่มวิชาท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 19 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น   19 หน่วยกิต                         

361101 จุลชีววทิยาทั่วไป                         4 (3-3-8) 

General Microbiology 

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์  

สารอาหาร  การเจริญและการสืบพันธุ์    เม

แทบอลิซึม วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัด

หมวดหมู่  และพันธุศาสตร์ ความสำคัญของ

จุ ลิ น ท รี ย์ ใน ด้ า น อ าห า ร  อุ ต ส าห ก รร ม 

สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และสาธารณสุข 

Structures and functions of microbial cell, 

nutrition, growth and reproduction, 

metabolism, microbial control, classification 

and genetics, significance of microorganisms in 

food, industry, environment, medicine, and 

public health 

361101 จุลชีววทิยาทั่วไป                            4 (3-3-8) 

General Microbiology 

โครงส ร้างและหน้าที่ ของเซล ล์จุลิ นท รีย์   

สารอาหาร  การเจริญและการสืบพันธุ์     เม

แทบอลิซึม  วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัด

หมวดหมู่  และพันธุศาสตร์ ความสำคัญของ

จุ ลิ น ท รี ย์ ใน ด้ า น อ า ห า ร  อุ ต ส า ห ก ร ร ม 

เค ร่ืองสำอาง สิ่ งแวดล้อม  การแพท ย์ และ

สาธารณสุข 

Structures and functions of microbial cell, 

nutrition, growth and reproduction, metabolism, 

microbial control, classification and genetics, 

significance of microorganisms in food, industry, 

cosmetics, environment, medicine, and public 

health 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา 

361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา            3 (2-3-6) 

Microbiology and Parasitology 

ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิต

ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค ระบาด

วิทยา การป้องกันการเกิดโรค การควบคุม และ

การยับย้ังการเจริญของจุลินทรีย์และปรสิต  

การติดเชื้อและกลไกการต้านทานต่อการติดเชื้อ 

Species, morphology, characteristics of 

microorganisms and parasites that affect 

health, pathogenesis, epidemiology, 

prevention, control and growth inhibition of 

361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา               3 (2-3-6) 

Microbiology and Parasitology 

ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิตที่

มีผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค ระบาดวิทยา 

การป้องกันการเกิดโรค การควบคุม และการ

ยับย้ังการเจริญของจุลินทรีย์และปรสิต  การติด

เชือ้และกลไกการต้านทานต่อการติดเชื้อ 

Species, morphology, characteristics of 

microorganisms and parasites that affect health, 

pathogenesis, epidemiology, prevention, control 

and growth inhibition of microorganisms and 

คงเดมิ 
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ปรับปรุง 

microorganisms and parasites, infection and 

host defense mechanism 

parasites, infection and host defense mechanism 

361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน            3 (2-3-6) 

Immunology 

เซลล์ และ เนื้ อ เย่ือของระบบ ภู มิ คุ้ ม กั น 

ภูมิคุ้ มกันแบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะ 

แอนติเจน แอนติบอดี คอมพลีเมนต์ ไซโตไคน์ 

ระบบภูมิคุ้มกันในภาวะปกติและผิดปกติ ภาวะ

ภูมิไวเกิน ภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง ภูมิคุ้มกันต่อ

การติดเชือ้ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง การตรวจวินจิฉัย 

การรักษา และการประยุกต์ใช้ 

Cells and tissues of immune systems, non-

specific and specific immunity, antigen, 

antibody, complement, cytokine, normal and 

disorder immune responses, hypersensitivity, 

autoimmunity, immunity to infection, 

immunodeficiency, diagnosis, treatments and 

applications 

361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน               3 (2-3-6) 

Immunology 

เซลล์และเนือ้เย่ือของระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกัน

แบบไม่ จำเพาะและแบบจำเพาะ แอนติ เจน 

แอนติบอดี  คอมพลี เมนต์  ไซ โตไคน์  ระบบ

ภูมิคุ้มกันในภาวะปกติและผิดปกติ ภาวะภูมิไวเกิน 

ภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง ภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ 

ภูมิคุ้มกันบกพร่อง การตรวจวินิจฉัย การรักษา 

และการประยุกต์ 

Cells and tissues of immune systems, non-

specific and specific immunity, antigen, 

antibody, complement, cytokine, normal and 

disorder immune responses, hypersensitivity, 

autoimmunity, immunity to infection, 

immunodeficiency, diagnosis, treatments and 

applications 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา 

361353 จุลชีววทิยา ปรสิตวิทยา                3 (2-3-6) 

และโรคติดเชื้อ        

Microbiology Parasitology and Infectious 

Diseases 

หลักพื้นฐานด้านแบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา 

ราวิทยา และปรสิตวิทยาทางการแพทย์ ระบาด

วิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค การก่อโรค 

พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงโรค 

พยาธิสภาพของรอยโรค การตรวจวินิจฉัยใน

ห้องปฏิบัติการ การป้องกันและการควบคุม 

Principle of medical bacteriology, virology, 

mycology, and parasitology, epidemiology, 

etiology, pathogenesis, pathophysiology, 

symptoms, pathology, laboratory diagnosis, 

prevention and control 

361353 จุลชีววทิยา ปรสิตวิทยา                   3 (2-3-6) 

และโรคติดเชื้อ 

Microbiology Parasitology and Infectious 

Diseases 

หลักพืน้ฐานด้านแบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา รา

วิทยา และปรสิตวิทยาทางการแพทย์ ระบาดวิทยา 

สาเหตุและปัจจัยก่อโรค การก่อโรค อาการและ

อาการแสดงโรค ระบบภูมิคุ้มกัน การตรวจวินจิฉัย

ในห้องปฏิบัติการ การป้องกันและการควบคุม 

Principles of medical bacteriology, virology, 

mycology, and parasitology, epidemiology, 

etiology, pathogenesis, symptoms, immune 

system, laboratory diagnosis, prevention and 

control 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา 

361354 วิทยาภูมิคุ้มกันประยุกต์                 2 (1-3-4) 

Applied Immunology   

ภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อ ภาวะภูมิคุ้มกัน

บกพร่อง โรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบ

ภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันต่อมะเร็ง การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ ภูมิคุ้มกันบำบัด และการนำไปใช้ 

Immunity to infection, immunodeficiency, 

immunologically mediated disorders, tumor 

  

ปิดรายวิชา 
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immunology, laboratory investigation, 

immunotherapy and its applications 

361355 จุลชีววทิยาทางการแพทย์ 1      3 (2-3-6) 

Medical Microbiology I 

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแบบปกติและไม่

ปกติ ไวรัสก่อโรค สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง 

พยาธิสภาพและอาการ การตรวจวินิจฉัย 

ระบาดวิทยา การป้องกันและการควบคุม 

Normal and abnormal immune system, 

pathogenic virus, morphology, cultivation, 

pathology and symptoms, diagnosis, 

epidemiology, prevention and control 

361355 จุลชีววทิยาทางการแพทย์ 1         3 (2-3-6) 

Medical Microbiology I 

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแบบปกติและไม่

ปกติ ไวรัสก่อโรค สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง 

พยาธิสภาพและอาการ การตรวจวินิจฉัย ระบาด

วิทยา การป้องกันและการควบคุม 

Normal and abnormal immune system, 

pathogenic virus, morphology, cultivation, 

pathology and symptoms, diagnosis, epidemiology, 

prevention and control 

คงเดมิ 

361356 จุลชีววทิยาทางการแพทย์ 2      3 (2-3-6) 

Medical Microbiology II 

แบคทีเรียและราก่อโรคที่มีความสำคัญทาง

การแพทย์ สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง พยาธิ

สภาพและอาการ การตรวจวินิจฉัย ระบาด

วิทยา การควบคุมและการป้องกัน 

Pathogenic bacteria and fungi, morphology, 

cultivation, pathology and symptoms, 

diagnosis, epidemiology, control and 

prevention 

361356 จุลชีววทิยาทางการแพทย์ 2         3 (2-3-6) 

Medical Microbiology II 

แบคทีเรียและราก่อโรคที่มีความสำคัญทาง

การแพทย์ สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง พยาธิ

สภาพและอาการ การตรวจวินิจฉัย ระบาดวิทยา 

การควบคุมและการป้องกัน 

Pathogenic bacteria and fungi, morphology, 

cultivation, pathology and symptoms, diagnosis, 

epidemiology, control and prevention 

คงเดมิ 

361357 ปรสิตวทิยาทางการแพทย์ทั่วไป       2 (2-0-4) 

General Medical Parasitology 

สัณฐานวิทยา วงจรชีวิต ระบาดวิทยา การ

ติดต่อ พยาธิสภาพและอาการ การตรวจวินจิฉัย 

ก า ร รั ก ษ า  ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม 

ความสัมพันธ์ ระหว่างโฮสต์กับปรสิตและ

กรณีศึกษา 

Morphology, life cycle, epidemiology, 

transmission, pathology and symptoms, 

diagnosis, treatment, prevention and control, 

relationship between host and parasite, and 

case study 

  

ปิดรายวิชา 

361358 ปรสิตวทิยาทางการแพทย์      3 (2-3-6) 

Medical Parasitology 

รูปร่างลักษณะของปรสิตที่มีความสำคัญทาง

การแพทย์ วงจรชีวิต กลไกการก่อโรค พยาธิ

สภาพและอาการ การตรวจวินิจฉัย การรักษา 

ระบาดวิทยา การป้องกันและควบคุม 

Structure of important medical parasites, 

  

ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

life cycle, mechanism of disease, pathology 

and symptoms, diagnosis, treatment, 

epidemiology, prevention and control 

361102 จุลชีววทิยาเบื้องต้น       3 (2-3-6) 

Introductory Microbiology 

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ 

สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอ

ลิซึม วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ 

และพันธุศาสตร์ ความสำคัญของจุลินทรีย์ใน

ด้ านอาหาร สิ่ งแวดล้อม  การแพทย์  และ

สาธารณสุข 

Structures and functions of microbial cell, 

nutrition, growth and reproduction, 

metabolism, microbial control, classification 

and genetics, significance of microorganisms in 

food, environment, medicine, and public 

health 

361102 จุลชีววทิยาเบื้องต้น          3 (2-3-6) 

Introductory Microbiology 

โครงส ร้างและหน้าที่ ของเซลล์จุลิ นท รีย์  

สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิ

ซึม วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และ

พันธุศาสตร์ ความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้าน

อาหาร สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และสาธารณสุข 

Structures and functions of microbial cell, 

nutrition, growth and reproduction, metabolism, 

microbial control, classification and genetics, 

significance of microorganisms in food, 

environment, medicine, and public health 

คงเดมิ 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ ภาคการศึกษาตน้ 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3 (2-2-5) - - - 

004101 ศลิปะในการดำเนินชวีติ 3 (2-2-5) - - - 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3 (2-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1 3 (2-2-5) 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์ 4 (3-3-8) 242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์  4 (3-3-8) 

243101 ชวีวทิยา 1 4 (3-3-8) 243101 ชวีวทิยาท่ัวไป 4 (3-3-8) 

- - - 001101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 2 (2-0-4) 

   001103 ภาษาอังกฤษสำหรับ

ชวีติประจำวัน 

3 (2-2-5) 

- - - 002101 การใช้เทคโนโลยเีพื่อชีวิตยุค

ดิจิทัล 

1 (0-2-1) 

 

   003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการ

ชวีติ 

3 (2-2-5) 

 รวม (หน่วยกิต) 17  รวม (หน่วยกิต) 20 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001101  การใช้ภาษาไทย   3 (2-2-5) - - - 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  3 (2-2-5) - - - 

003202  การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดลอ้ม 

3 (2-2-5) - - - 

242120 การวเิคราะห์เชงิปริมาณ 4 (3-3-8) 242120 เคมีวิเคราะห์เชงิปริมาณ 4 (3-3-8) 

361101 จุลชวีวทิยาท่ัวไป 4 (3-3-8) 361101 จุลชวีวทิยาท่ัวไป 4 (3-3-8) 

361151 จุลชวีวทิยาทางการแพทย์

เบือ้งต้น  

3 (3-0-6) 361151 จุลชวีวทิยาทางการแพทย์

เบือ้งต้น  

3 (3-0-6) 

- - - 001102 ภาษาไทยเชงิวชิาการ 1 (0-2-1) 

- - - 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

3 (2-2-5) 

- - - 002102 ความฉลาดทางดจิิทัล                        2 (1-2-3) 

- - - 003102 การพัฒนาทักษะและการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ                               

3 (2-2-5) 

 รวม (หน่วยกิต) 20  รวม (หน่วยกิต) 20 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  3 (2-2-5) - - - 

002201 พลเมอืงใจอาสา   3 (2-2-5) - - - 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก

ในสังคม  

3 (2-2-5) 

 

- - - 

361201 แบคทเีรียวทิยา  3 (2-3-6) 361201 แบคทเีรียวทิยา  3 (2-3-6) 

361205 ไวรัสวทิยา  3 (2-3-6) - - - 

361281 เทคนิคและการใชเ้ครื่องมือ

ทางจุลชีววทิยา  

3 (2-3-6) 361281 เทคนิคและการใชเ้ครื่องมือ

ทางจุลชีววทิยา  

3 (2-3-6) 

   001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารเชงิวชิาการและ

วชิาชีพ 

3 (2-2-5) 

   003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้าง

สังคม 

2 (0-4-2) 

- - - 361204 ทักษะวชิาการทาง          

จุลชวีวทิยา 

3 (2-3-6) 

- - - 365215 ชวีเคมีท่ัวไป 4 (3-3-8) 

 รวม (หน่วยกิต) 18  รวม (หน่วยกิต) 18 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม   3 (2-2-5) - - - 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล  3 (2-2-5) - - - 

361202 ปรสิตวทิยา   3 (2-3-6) 361205 ปรสิตวทิยา  3 (2-3-6) 

361204 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์

สำหรับจุลชวีวทิยา 

3 (2-3-6) - - - 

361206 ราวิทยา  3 (2-3-6) 361202 ราวิทยา  3 (2-3-6) 

365215 ชวีเคมีท่ัวไป 4 (3-3-8) - - - 

- - - 003204 การจัดการสุขภาพ 

สิ่งแวดลอ้มและชุมชน 

1 (0-2-1) 

   247101 สถิตพิื้นฐานทางการแพทย์ 2 (2-0-4) 

- - - 361211 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์  3 (2-3-6) 

- - - 361231 สรีรวทิยาและนเิวศวทิยา

จุลินทรีย์ 

3 (2-3-6) 

 รวม (หน่วยกิต) 19  รวม (หน่วยกิต) 15 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ 

361311 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์  3 (2-3-6) - - - 

361331 สรีรวทิยาจุลินทรีย์  3 (2-3-6) - - - 

361341 จุลชวีวทิยาสิ่งแวดลอ้ม 3 (2-3-6) - - - 

361351 วทิยาภูมิคุม้กัน  3 (2-3-6) 361351 วทิยาภูมิคุม้กัน  3 (2-3-6) 

361xxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 361xxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

361xxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 361xxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

- - - 003305 กระบวนการคิดเชงิ

ออกแบบสู่การเป็น

ผู้ประกอบการยุคดจิิทัล 

3 (2-2-5) 

- - - 361301 ไวรัสวทิยา  3 (2-3-6) 

- - - 361302 ระเบียบวธีิวิจัย  3 (2-3-6) 

 รวม (หน่วยกิต) 18  รวม (หน่วยกิต) 18 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

247111 ชวีสถิติ 3 (2-2-5) - - - 

361301 ระเบียบวธีิวิจัย  3 (1-6-5) - - - 

361352 แบคทเีรียวทิยาทางการแพทย์ 3 (2-3-6) - - - 

361371 จุลชวีวทิยาอาหาร 3 (2-3-6) 361371 จุลชวีวทิยาอาหาร 3 (2-3-6) 

361xxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 361xxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 3 (x-x-x) xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 3 (x-x-x) 

- - - 003306 บูรณาการความรู้สู่

นวัตกรรมทางวิชาชพี 

3 (0-6-3) 

   361357 จุลชวีวทิยาทางการแพทย์

วนิจิฉัย 

3 (2-3-6)       

- - - 361372 จุลชวีวทิยาอุตสาหกรรม 3 (2-3-6) 

 รวม (หน่วยกิต) 18  รวม (หน่วยกิต) 18 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาตน้ 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาตน้ 

361401 ชวีสารสนเทศเบื้องตน้ 2 (1-3-4) 361401 ชวีสารสนเทศเบื้องตน้ 2 (1-3-4) 

361481 การจัดการและการประเมิน

คุณภาพหอ้งปฏบัิตกิาร 

2 (2-0-4) 361481 การจัดการและการประเมิน

คุณภาพหอ้งปฏบัิตกิาร 

2 (2-0-4) 

361491 สัมมนา 1 (0-2-1) 361491 สัมมนา 1 (0-2-1) 

361xxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 361xxx วชิาเอกเลอืก 3 (x-x-x) 

xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 3 (x-x-x) xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 3 (x-x-x) 

 รวม (หน่วยกิต) 11  รวม (หน่วยกิต) 11 

  

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

วชิาเอกบังคับ 6 หน่วยกิต โดยให้เลอืกเรียนจากรายวชิา 

ดังต่อไปนี้ 

วชิาเอกบังคับ 6 หน่วยกิต โดยให้เลอืกเรียนจากรายวชิา 

ดังต่อไปนี้ 

361492 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 361492 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

361493 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 361493 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

361494 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 361494 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 

 รวม (หน่วยกิต) 6  รวม (หน่วยกิต) 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมวพิากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์รวี ขยัน 

Assist. Prof. Dr. Kantarawee Khayhan 

 

ชื่อ-สกุล นายกานต์รวี ขยัน 

รหัสประจำตัวประชาชน 35019006XXXXX 

ตำแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3882  

081-9932264 

Email kantarawee@yahoo.com; kantarawee.kh@up.ac.th  

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2563 

 

Doctor of Philosophy (Biomedical Sciences)   

University of Amsterdam, The Netherlands  

พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (จุลชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2540 วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ผลงานวิจยั  

Boekhout T, Aime MC, Begerow D, Gabaldón T, Heitman J, Kemler M, Khayhan K, Lachance MA, 

Louis EJ, Sun S, Vu D, Yurkov A. (2021). The evolving species concepts used for yeasts: 

from phenotypes and genomes to speciation networks. Fungal Diversity, 

https://doi.org/10.1007/s13225-021-00475-9  
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Ngamskulrungroj P, Kammarnjassadakul P, Khayhan K, Pitak-Arnnop P, Ungprasert P. (2019).  

An association of Cryptococcus neoformans/C. gattii genotype and HIV status in Asia: a 

systematic review. Siriraj Medical Journal, 71(2), 158-164. 

Khayhan K, Juntaboon S, Fang W, Chaowasku T, Amornthipayawong D, Boekhout T. (2018). 

Banana blossom agar (BABA), a new medium to isolate members of the Cryptococcus 

neoformans/Cryptococcus gattii species complex useful for resource limited countries. 

Mycoses, 61(12), 959-962. 

 

 

                                                                                 รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

 

               .................................................... 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์รวี ขยัน) 
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ประวัติ 

ดร.กฤษณะ คู่เทียม 

Dr. Krissana Khoothiam 

 

ชื่อ-สกุล นายกฤษณะ คู่เทยีม 

รหัสประจำตัวประชาชน 37202004XXXXX 

ตำแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ทำงาน หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3884 

086-2026119 

Email Krissana.kh@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2561 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาภูมคิุ้มกัน) (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร  

      พ.ศ. 2553 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (จุลชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

      พ.ศ. 2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิจัย  

Khoothiam K, Boonbanjong P, Iempridee T, Luksirikul P and Japrung D. (2021). Isothermal 

detection of lncRNA using T7 RNA polymerase mediated amplification coupled with 

fluorescence-based sensor. Anal. Biochem, 629, 114212. 

Khoothaim K, Treerattrakoon K, Jiemsakul, Iempridee T, Luksirikul P, Dharakul T, Japrung D. 

(2019). Ultrasensitive detection of lung cancer-associated miRNAs by multiple primer-

mediated rolling circle amplification coupled with a graphene oxide fluorescence-based 

(MPRCA-GO) sensor. Analyst, 144, 4180–4187. 
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Treerattrakoon K, Jiemsakul T, Tansarawiput C, Pinpradup P, Iempridee T, Luksirikul P, Khoothiam 

K, Dharakul T, Japrunga D. (2019). Rolling circle amplification and graphene-based 

sensor-ona-chip for sensitive detection of serum circulating miRNAs. Analytical 

Biochemistry, 577, 89–97. 

 

 

 

                                                                                      รับรองความถูกต้องของขอ้มูล 

 

 

.................................................... 

          (ดร.กฤษณะ  คู่เทียม) 
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ประวัติ 

นางสาวกฤษณา พุกอินทร์ 

Miss Grissana Pook-In 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวกฤษณา พุกอินทร ์

รหัสประจำตัวประชาชน 153000xxxxx 

ตำแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ทำงาน หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3882  

087-1994699 

Email krissy_seven@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2553 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สาขาจุลชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

      พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาจุลชีววิทยา) (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

  

ผลงานวิจัย 

Pook-in, G., Seansupa, K., and Upakut, S. (2019). Inhibition of Staphylococcus aureus by the 

Cotton Fabrics Treated with the Crude Finish Produced from Streptomyces sp. strain 

AC4. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science (January - April 2019), 

12(1), 44-53    

ผลงานอื่น ๆ เช่น บทความ หนังสือ สิทธิบัตร ฯลฯ 

กระบวนการผลิตน้ำหมักเพื่อหมักเคลือบผ้าให้มีคุณสมบัติต้านแบคทีเรีย (ยื่นจดอนุสิทธิบัตร เลขที่คำ

ขอ 1903003271)  
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กระบวนการผลิตผ้าต้านแบคทีเรียแกรมบวกด้วยการหมักผ้าร่วมกับแอคติโนแบคทีเรียและกรรมวิธี

การสกัดสารเคลือบและตรึงสารโดยตรงจากการหมักด้วยการใช้ความร้อน (ยื่นจดอนุ

สิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903003272) 

 

                                                                                      รับรองความถูกต้องของขอ้มูล 

 

 

.................................................... 

               (นางสาวกฤษณา พุกอินทร์) 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา ไชยวังศรี 

Assist. Prof. Dr. Thida Chaiwangsri 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวธิดา ไชยวังศรี 

รหัสประจำตัวประชาชน 35012002XXXXX 

ตำแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3884  

090-8931569 

Email thida.ch@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2546 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2535 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2531 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ผลงานวิจัย  

ธิดา ไชยวังศรี และกัลยา พูนเพิ่ม. (2564). การศึกษาเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในผลอะโวคาโด 

และการควบคุมเชื้อราสาเหตุด้วยสารสกัดหยาบขิงและใบชะพลู  โครงการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 28-29 มกราคม 2564. 

Kanlaya Jumpatong, Jay Bullen, Thida Chaiwangsri, Sunsanee Kambooncho, Chaipat Lapinee. 

(2021). Assessment of antioxidant activity of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus 

L.) tuber extracts from Phayao Province, Thailand. Medicinal Plants-International 

Journal of Phytomedicines and Related Industries, 13(4), 558-563. 

mailto:thida.ch@up.ac.th
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Kanokkarn Phromnoi, Puksiri Sinchaiyakij, Chakkrit Khanaree, Piyawan Nuntaboon,Yupa 

Chanwikrai, Thida Chaiwangsri and Maitree Suttajit. (2019). Anti-Inflammatory and 

Antioxidant Activities of Medicinal Plants Used by Traditional Healers for Antiulcer 

Treatment. Scientia Pharmaceutical, 87(22), 1-12. 

                                                                              รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

                                                                                                                                

                                                                                                             

 .................................................... 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา ไชยวังศรี) 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนติ เงินแพทย์ 

Assist. Prof. Dr. Neti Ngearnpat 

 

ชื่อ-สกุล นายเนติ เงนิแพทย์ 

รหัสประจำตัวประชาชน 35099015XXXXX 

ตำแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1970 

092-9559149 

Email neti.up1797@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2552 วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2546 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2543 วิทยาศาสตรบัณฑติ (จุลชีววิทยา) 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ผลงานวิจัย  

วิทวัส สัจจาพงศ์, พัชรินทร์ ใจข้อ, นริศรา พันธุรัตน์, ณัฐพล ทัศนสุวรรณ,พิเชษฐ์ ศักดิ์สูง, สุรสิทธิ์ 

ป้อมภา, กาญจนา ธุระเสร็จ, ศิริพร สูงศักดิ์, และเนติ เงินแพทย์. (2564). โรงเรียน

ผู้สูงอายุ: จากแหล่งเรียนรู้สู่การปรับตำรับอาหารเพื่อสุขภาพ.proceeding ในงานประชุม

พะเยาวิจัยครั้งที่ 10, 25-28 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา.  

Tansay, S., Issakul, K., Ngearnpat, N., Chunhachart, O., & Thuptimdang, P. (2 02 1). Impact of 

Environmentally Relevant Concentrations of Glyphosate and 2 , 4 -D Commercial 
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Formulations on Nostoc sp. N1 and Oryza sativa L. Rice Seedlings. Front. Sustain. Food 

Syst., 5(104).  

สุพัตรา เจริญภักดีบดีรัฐ, พัชรีภรณ์ ทิมขาว, ณัฐพล บาลี และเนติ เงินแพทย์. (2561). การศึกษา

สาหร่ายในแหล่งน้ำจืดในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม .การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “ทรัพยากรหลายหลาก : ท้องถิ่นไทยได้ประโยชน์”วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

Neti Ngearnpat, Bawornrat Klayluk, Aumnaj Kumla, Saowanee Ngamta and Kritchaya Issakul. 

( 2018) . Phytoplankton composition and water quality of Kwan Phayao Reservoir, 

Thailand, during rainy and cold dry seasons. Journal of Food Health and 

Bioenvironmental Science, 11(2), 46-55. 

Suwakan Tansai, Kritchaya Issakul and Neti Ngearnpat. (2018). Toxicity of paraquat on growth of 

cyanobacteria (Nostoc sp. N1 and Anabaena sp. A1) and germination of rice seed (san-

pah-twang 1 ) .Proceeding on The 6 th International Conference on Biochemistry and 

Molecular “Network  in Molecular Biosciences Towards Creativity and 

Innovation.Thailand, 20-22 June 2017. 

 

 

 

 

                                                                                     รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

 

.................................................... 

                                                                                      (ผศ. ดร. เนติ เงนิแพทย์) 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรลิักษณ์ สันพา 

Assist. Prof. Dr. Sirilak Sanpa 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวศริลิักษณ์ สันพา 

รหัสประจำตัวประชาชน 35099002XXXXX 

ตำแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3852  

086-9236651 

Email s.sanpa@gmail.com, o_sanpa@hotmail.com  

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2549 Doctor of Engineering (Science and Engineering)  

Ritsumeikan University, Japan 

พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2541 วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ผลงานวิจัย  

Pholkaw P., Muraji A., Maeda K, Kawagoe T., Kubota K., Sanpa S., Tran Q. T., Kubo M. (2019). 

Utilization of wood biomass for organic soil based on the soil fertility index (SOFIX). 

Journal of Agricultural Chemistry and Environment, 8, 224-236. 

Sanpa S, and Sanpa S. (2019).  Antimicrobial activity of edible plant extracts against skin infection 

pathogens. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 12(2), 34-39. 
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ชื่อ-สกุล นางอัจฉริยา ยศบุญเรอืง 

รหัสประจำตัวประชาชน 55704000XXXXX 

ตำแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
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มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 
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ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2556 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาระการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร



 
 

 

 

ภาระการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตัว 

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

1 นายกานต์รวี ขยัน 

 

35019006XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Biomedical 

Sciences 

วท.ม. จุลชีววิทยา 

วท.บ. จุลชีววิทยา 

Biomedical Sciences 

 

จุลชีววทิยา 

จุลชีววทิยา 

University of Amsterdam, 

Netherlands 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

500 500 500 500 

2 นางสาวธิดา ไชยวังศรี 

 

35012002XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. เทคโนโลย ีชีวภาพ 

วท.ม. ชีววทิยา 

วท.บ. เกษตรศาสตร์ 

เทคโนโลยชีีวภาพ 

ชีววทิยา 

โรคพืช 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

500 500 500 500 

3 นายเนติ เงินแพทย ์

 

05099015XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. ชีววทิยา 

วท.ม. ชีววทิยา 

วท.บ. จุลชีววทิยา 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

จุลชีววทิยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

500 500 500 500 

 นางสาวศิริลักษณ์ สันพา 

 

35099002XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Dr. of Engineering 

วท.ม. ชีววทิยา 

วท.บ. จุลชีววิทยา 

Science and Engineering 

ชีววทิยา 

จุลชีววทิยา 

Ritsumeikan University, Japan 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

500 500 500 500 

5 นางอัจฉริยา ยศบุญเรือง 

 

55704000XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. เภสัชศาสตร์ 

วท.ม. เภสัชศาสตร์ 

วท.บ. จุลชีววิทยา 

เภสัชศาสตร์ 

เภสัชศาสตร์ 

จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

500 500 500 500 

6 นายกฤษณะ คู่เทียม 37202004XXXXX อาจารย์ ปร.ด. วิทยาภูมิคุ้มกัน 

วท.ม. จุลชีววิทยา 

วท.บ. จุลชีววิทยา 

วิทยาภูมิคุ้มกัน (นานาชาติ) 

จุลชีววทิยา 

จุลชีววทิยา 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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7 นางสาวกฤษณา 

พุกอนิทร์ 

15399000XXXXX อาจารย์ วท.ม. จุลชีววิทยา 

วท.บ. จุลชีววิทยา 

จุลชีววทิยา 

จุลชีววทิยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

500 500 500 500 
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ภาคผนวก ช 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นป ี
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร  

ชั้นปีที่ 

1 

ชั้นปีที่ 

2 

ชั้นปีที่ 

3 

ชั้นปีที่ 

4 

PLO1 ผู้เรียนสามารถสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และ

นำเสนอได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
✓ ✓ ✓  

PLO2 ผู้ เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัล          

ในการสืบค้นขอ้มูล และเรียนรูด้้วยตัวเองได้อย่าง

เหมาะสม 
✓ ✓ ✓  

PLO3 ผูเ้รียนสามารถปฏิบัติงานอย่างมคีวามรับผิดชอบ 

ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต

และทำงาน 
✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO4 ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น แสดงออกถึง

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ

สังคมไทยและสังคมโลก 
✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO5 ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้

ตลอดชวีิต 
✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO6 ผู้ เรี ย น ส าม ารถ อ อ ก แบ บ น วั ต ก รรม ท าง          

จุลชีววิทยาด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบได้ 
  ✓ ✓ 

PLO7 ผู้เรียนสามารถอธิบาย คุณลักษณะ ประโยชน์

และโทษของจุลินทรีย์ได้ 
✓ ✓   

PLO8 ผูเ้รียนสามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และ

ปฏิบัติเทคนิคทางด้านจุลชีววิทยาได้ 
✓ ✓   

PLO9 ผูเ้รียนสามารถจัดจำแนกและวินจิฉัยจุลินทรีย์ได้  ✓ ✓ ✓ 
PLO10 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยา

เพื่อวางแผน การจัดการ และนำไปใช้ประโยชน์

ในงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ/หรือทาง

การแพทย์ 

  ✓ ✓ 
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