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ตรี พ.ศ. 2561
ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง
ภาคผนวก ค คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ภาระการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ภาคผนวก ช ผลลัพธ์การเรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
Bachelor of Science Program in Microbiology
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
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Bachelor of Science Program in Microbiology

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

:
:
:
:

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

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
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
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่มที ักษะการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
6.2 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 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 .....................เดือน .......................พ.ศ. .......................
6.6 สภาวิชาชีพ................................. (ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่...........
วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 นักจุลชีววิทยา นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.2 ผูป้ ฏิบัติงานด้านควบคุมคุณภาพ ด้านประกันคุณภาพ ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
8.3 ผูป้ ระกอบการธุรกิจ และอาชีพอิสระ
8.4 ผูแ้ ทนขายอุปกรณ์และสารเคมีทางวิทยาศาสตร์
8.5 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้

9. ชื่อ–นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับ
1

2

ชื่อ–สกุล
นายกานต์รวี ขยัน

นางสาวธิดา ไชยวังศรี

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน
35019006XXXXX

35012002XXXXX

ตำแหน่ง
วิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
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นายเนติ เงินแพทย์

05099015XXXXX

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

4

นางสาวศิริลักษณ์ สันพา

35099002XXXXX

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D. Biomedical
Sciences
วท.ม. จุลชีววิทยา
วท.บ. จุลชีววิทยา
วท.ด. เทคโนโลยี
ชีวภาพ
วท.ม. ชีววิทยา
วท.บ. เกษตรศาสตร์
วท.ด. ชีววิทยา
วท.ม. ชีววิทยา
วท.บ. จุลชีววิทยา
Dr. of Engineering
วท.ม. ชีววิทยา
วท.บ. จุลชีววิทยา

สาขาวิชา
Biomedical
Sciences
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
เทคโนโลยี
ชีวภาพ
ชีววิทยา
โรคพืช
ชีววิทยา
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
Science and
Engineering
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา

สำเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
University of
Amsterdam, Netherlands
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Ritsumeikan University,
Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
2563
2544
2540
2546
2535
2531
2552
2546
2543
2549
2544
2541
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นางอัจฉริยา ยศบุญเรือง

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน
55704000XXXXX

ตำแหน่ง
วิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นายกฤษณะ คู่เทียม

37202004XXXXX

อาจารย์

ลำดับ

ชื่อ–สกุล

5

6

7

นางสาวกฤษณา
พุกอินทร์

15399000XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด. เภสัชศาสตร์
วท.ม. เภสัชศาสตร์
วท.บ. จุลชีววิทยา
ปร.ด. วิทยาภูมคิ ุ้มกัน

วท.ม. จุลชีววิทยา
วท.บ. จุลชีววิทยา
วท.ม. จุลชีววิทยา
วท.บ. จุลชีววิทยา

สำเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูมคิ ุ้มกัน
(นานาชาติ)
จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาวิชา

ปี
2556
2550
2546
2561

2552
2548
2553
2548

5

6
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากประเทศเกษตรกรรมที่
กำลังพัฒ นาไปสู่ป ระเทศอุตสาหกรรม กอปรกับภูมิประเทศตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นที่มีต้นทุนด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติโดยหนึ่งในนั้นที่ให้ความสำคัญคือจุลินทรีย์ ซึ่งจัดอยู่ใน
สาขาวิชาจุลชีววิท ยา ในปัจจุบันความรู้และวิท ยาการสมัยใหม่ท างจุลชีววิท ยาได้มีก ารพัฒ นาอย่ าง
ต่อ เนื่อง ปัจจุบัน ในประเทศไทยมี ก ารนำจุลินทรีย์ มาใช้ป ระโยชน์ในหลายด้าน ได้แก่ อุตสาหกรรม
การเกษตร การแพทย์ และสิ่ งแวดล้ อ ม เป็ น ต้ น การใช้ จุ ลิ น ทรี ย์ ห ลายชนิ ด ในระดั บ อุ ต สาหกรรม
ก่อให้เกิด การพั ฒ นาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ จากการผลิตผลิตภัณ ฑ์ที่หลากหลาย เช่น สุรา
เบียร์ ไวน์ โยเกิร์ต นมเปรีย้ ว อาหารหมักดอง โปรตีนเซลล์เดียว และอุตสาหกรรมการผลิตอาหารอื่น ๆ
รวมถึงยาปฏิชีวนะ เพื่อตอบสนองการบริโภคทั้งในและต่างประเทศ จุลชีววิทยามีบทบาทสำคัญในทุก ๆ
ด้าน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุข ภาพของ
ประชากร อีกทั้งภาวะเสียสมดุลทางธรรมชาติ เช่น ภาวะโลกร้อน เป็นที่มาของอุบัติการณ์ของโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้ำและโรคติดเชื้อต่าง ๆ รวมถึงการดื้อยาของจุลินทรีย์ที่เพิ่มขึ้น นำไปสู่ปัญ หาด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ดังนั้น ความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาจึงมีความสำคัญ สามารถ
นำมาพัฒนาและประยุกต์ในหลาย ๆ ด้านดังกล่าวให้มคี วามก้าวหน้า ทันต่อปัญหาและการใช้ประโยชน์
หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยาจึงตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาจุล
ชีววิทยาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการผลิตบัณฑิ ต สร้างหลักประกันว่าทุก
คนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริม การสร้างนวัตกรรมให้กับ
นิสิต หลักสู ตรจึงมีก ารวางแผนปรับ ปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่ อให้บัณ ฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยามี
ความรู้และความชำนาญด้านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านการแพทย์ เพื่ อ เป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพในเชิงสังคม เป็นส่วนสำคัญให้กับประเทศชาติต่อไป โดยตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ดังต่อไปนี้
1) ยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่ งยืน มีเป้าหมายเพื่ อ
พัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญ ญา คุณภาพการศึกษา
ได้รับการยกระดับสู่มาตรฐานสากล ต่อยอดองค์ความรู้สู่นวัตกรรมและโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและ
การเรีย นรู้ในรูป แบบที่ ห ลากหลายเพิ่ มมากขึ้น สอดแทรกการพั ฒ นาคนด้วยกระบวนการเรีย นรู้ที่
เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้าง
นวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น
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และจิตใจที่ มีคุ ณ ธรรม ซื่อสั ต ย์ มีระเบี ย บวินัย สร้างจิตสํานึ ก ให้ คนไทยมีค วามรับ ผิดชอบต่ อสังคม
เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้น
การพัฒ นาผู้เรียนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย
สอดคล้ อ งกั บ แนวโน้ ม การจ้า งงานและเตรีย มความพร้อ มสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ส่ งเสริ ม
การศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอด
อดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวติ และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นำมา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ
ทั้งโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิ จิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและการแพทย์ และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง
การส่ งเสริมและสนับ สนุนจากภาครัฐให้ป ระเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่
ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับ การยกระดับ รายได้และการกินดีอยู่ ดี
ลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเข้าสู่ ป ระชาคมอาเซีย นและสังคมดิ จิทัล ทำให้สามารถเข้าสู่ ข้อมูล ข่าวสารได้ม ากขึ้น
มีก ารเคลื่อนย้ายประชากรและแรงงานมาอยู่ รวมกั นมากขึ้นเกิ ดเป็น สังคมพหุวัฒ นธรรม มีวิถีก าร
ดำรงชีวิตและวัฒ นธรรมในการอุป โภคบริโ ภคที่เปลี่ย นแปลงไป ต้องการความสะดวกรวดเร็ว และ
เปลี่ ย นเป็ น การดำรงชี วิ ต แบบสั ง คมเมื อ ง นำไปสู่ ปั ญ หาทางด้ า นสาธารณสุ ข และเป็ น ที่ ม าของ
อุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อต่าง ๆ
ในขณะที่ ป ระชากรของประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ สังคมผู้สู งอายุ ตามปกติผู้ สูงอายุ จะมี
สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรม ไม่แข็งแรง ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพร่างกาย และมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ติดเชือ้ ได้ง่าย
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรเน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดย
ผลิต นิสิต ให้มีค วามรู้ที่ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่และทันต่อเหตุการณ์ ปัจจุบันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม ศิลปวัฒนธรรม และสร้างจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทาง
วิช าชี พ สามารถใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นรู้ ด้ วยตั ว เองได้ ต ลอดชี วิ ต นอกจากนี้ ยั ง มี
เป้าหมายของการพัฒนาหลักสูตรให้ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นและสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงาน มุ่งสู่ประชาคมโลก
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจในการ
1) ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา ที่ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะทาง
จุลชีววิทยา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
2) พัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสถานการณ์ปัจจุบัน
3) ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น
4) สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมการใช้ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
001101 ภาษาไทยในชีวติ ประจำวัน
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
3 (2-2-5)
English for Academic and Professional Communication
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2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิ ัล
3
หน่วยกิต
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจทิ ัล
1 (0-2-1)
Technology Usage for Digital life
002102 ความฉลาดทางดิจทิ ัล
2 (1-2-3)
Digital Intelligence Quotient
3. 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
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุค 3 (2-2-5)
ดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
003306 บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
3 (0-6-3)
Integration for Professional Innovation
รวม 30 หน่วยกิต
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
241111 คณิตศาสตร์ 1
Mathematics
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
General and Organic Chemistry
242120 เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Chemical Analysis
243101 ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
247101 สถิตพิ ืน้ ฐานทางการแพทย์
Basic Medical Statistics

3 (3-0-6)
4 (3-3-8)
4 (3-3-8)
4 (3-3-8)
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
361351 วิทยาภูมคิ ุ้มกัน
Immunology

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

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
361102 จุลชีววิทยาเบือ้ งต้น
Introductory Microbiology
361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
361353 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และโรคติดเชือ้
Microbiology Parasitology and Infectious Diseases
361355 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
Medical Microbiology I
361356 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
Medical Microbiology II

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

13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิช าศึกษาทั่วไป
จำนวนไม่ น้ อ ยกว่ า 30 หน่ ว ยกิ ต ในโครงสร้ า งหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ทุ ก หลั ก สู ต ร
และได้ดำเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริห ารหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป โดยมี อ ธิ ก ารบดี เป็ น ประธาน
คณบดี เป็ น กรรมการ และรองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายวิช าการและประกั น คุ ณ ภาพเป็ น กรรมการและ
เลขานุการทำหน้าที่กำหนดนโยบายและพิจารณาการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
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2) คณะกรรมการดำเนิ น งานหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป โดยมี ร องอธิ ก ารบดี ฝ่ า ย
วิชาการและประกันคุณภาพเป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการกองบริการ
การศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กำกับ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจน
ประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจำรายวิชา ทำหน้าที่ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
คณะวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ ได้ ก ำหนดนโยบายให้ จั ด การเรีย นการสอนหมวดวิช า
เฉพาะด้าน โดยมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ผู้จัด การและผู้ป ระสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทำหน้าที่ป ระสานงานกั บ
กลุ่มวิชา อาจารย์ผู้สอน และนิสิต ในการพิจารณาข้อกำหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และ
การประเมินผล
2) คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รควบคุ ม กำกั บ ติ ด ตามการดำเนิ น งาน
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดรายวิชา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ศาสตร์ด้านจุล ชีว วิท ยาเป็น ศาสตร์ที่ว่าด้ว ยการศึก ษาและการประยุก ต์เ กี่ย วกับ จุลินทรีย์
สร้า งองค์ค วามรู้แ ละทัก ษะด้า นจุล ชีว วิท ยาที่ท ัน สมัย บูร ณาการความรู้อ ย่า ง เหมาะสมทั้ง ด้า น
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิท ยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศด้านจุลชีววิทยา
1.2 ความสำคัญ
การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ด้านจุลชีววิทยาได้พัฒ นาขึ้นอย่างกว้างขวาง มีการนำจุลินทรีย์ มาใช้
ประโยชน์อย่างหลากหลาย ทั้งการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และสิ่งแวดล้ อม การนำความรู้
ผสานกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น บู ร ณาการสู่ ก ารพั ฒ นาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากธรรมชาติ จนถึ ง เข้ า สู่
กระบวนการทางอุตสาหกรรมได้ทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งในด้านอุปโภค บริโภค สาธารณสุข และการแพทย์
เพื่ อให้ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยีและการประยุก ต์ด้านจุล ชีววิท ยาเกิดการพั ฒ นาอย่ างต่อเนื่อง
เพียงพอต่อความต้องการของประเทศและเป็นการขยายการศึกษาทางจุลชีววิทยาระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน ในการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
จึงตระหนักถึงการพัฒนาและผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถสนองตอบสถานการณ์ดังกล่าวได้ โดย
มุ่งเน้นให้บัณฑิตเข้าใจหลักการทางจุลชีววิทยาและมีความรอบรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ มีทักษะ
การคิด วิเคราะห์ อย่างมีระบบนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบูรณาการความรู้
ด้านจุลชีววิทยาสู่ การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและชุมชน โดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการทำงาน และมีทัก ษะในการเรียนรู้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ การศึกษาของ
ประเทศไทย สามารถพัฒนาสู่การเรียนรู้ การวิจัยทางจุลชีววิทยาในขั้นสูงต่อไปได้
หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป และผลิตนิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทาง
วิ ช าชี พ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม เข้ า ใจและมี ทั ก ษะในการดำเนิ น ชี วิ ต ในสั ง คม
พหุวัฒนธรรมในสังคมปัจจุบันและตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งการพัฒนาที่
ยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ทำให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต
ต้องยอมลดทอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตนเอง เป็นการพัฒ นาในระดับ
นานาชาติ ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 17 เป้าหมาย เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมซึ่งความรู้ท างด้านจุลชีววิทยาสามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒ นาไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว โดยโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยามีความสอดคล้องกับ SDGs
ดังนี้
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SDGs

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุก
คนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ค ร อ บ ค ลุ ม แ ล ะ เท่ า เที ย ม แ ล ะ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวติ

หลั ก สู ต รฯ ให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ กระบวนการพั ฒ นานิ สิ ต และผลิ ต
บั ณ ฑิ ต ให้ บ รรลุ ผ ลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ (Program Learning Outcomes,
PLOs) โดยจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านการฝึกงาน และสห
กิจ ศึ กษา เป็ น ผู้ มี ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษพร้อ มใช้ง าน และมี ค วามใฝ่
เรียนรูต้ ลอดชีวติ

เป้ า หมายที่ 6 การมี น้ ำ สะอาดและ
การมีสุขอนามัยที่ดี
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมงานที่มีคุณ ค่า
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป้ า ห ม า ย ที่ 9 ก า ร ส่ ง เส ริ ม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
โครงสร้างพืน้ ฐาน

โครงสร้ างหลั ก สู ต รมี ก ระบวนวิ ชาที่ ค รอบคลุ ม เป้ าหมายการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (SDGs) ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ นโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร์ ข องชาติ เนื้ อ หาของกระบวนวิ ช าสามารถนำไป
ประยุกต์หรือเป็นส่วนหนึ่งของการนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว เช่น
การนำความรู้ทางจุลชีววิทยาไปใช้ในการจัดการน้ำดื่มที่สะอาด
และปลอดภัย การจัดการคุณภาพน้ำและมลพิษทางน้ำ ส่งเสริม
การประกอบการทางธุรกิจ อาชีพและเศรษฐกิจที่ดี การส่งเสริม
การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่
ยั่งยืน และการลงทุนในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
วิธีการกําจัดขยะที่เป็นพิษ การส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรม ภาค
ธุรกิจและผู้บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ ที่ ยั่ ง ยื น ของระบบ นิ เ วศ และการอนุ รั ก ษ์ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ การศึ ก ษากิ จ กรรมของจุลิ น ทรี ย์ แ ละ
สิ่ ง มี ชี วิ ต เพื่ อ แก้ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มต่ า ง ๆ เป็ น ต้ น รวมทั้ ง
หลักสูตรมีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒ นางานวิจัย และเสริมสร้าง
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์

เป้ า หมายที่ 12 มี ก ารบริ โ ภคและ
การผลิตอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 15 การอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
เป้าหมายที่ 17 การมีส่ วนร่วมของ
ประชาชนในเป้ า หมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี ุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี วามรู้ทางจุลชีววิทยาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มที ักษะปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา มีพ้ืนฐานในการบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในงานจุลชีววิทยาได้
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2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)
PLO1
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5
PLO6
PLO7
PLO8
PLO9
PLO10

ผูเ้ รียนสามารถสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผูเ้ รียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัล ในการสืบค้นข้อมูล และเรียนรู้ด้วย
ตัวเองได้อย่างเหมาะสม
ผู้ เรี ย นสามารถปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมในการดำเนินชีวติ และทำงาน
ผูเ้ รียนสามารถทำงานร่วมกับผูอ้ ื่น แสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
ที่มคี ุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
ผูเ้ รียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
ผู้เรีย นสามารถออกแบบนวัตกรรมทางจุลชีววิท ยาด้วยกระบวนการคิด เชิง
ออกแบบได้
ผูเ้ รียนสามารถอธิบาย คุณลักษณะ ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ได้
ผู้ เรี ย นสามารถใช้ เครื่ อ งมื อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ และปฏิ บั ติ เทคนิ ค ทางด้ า น
จุลชีววิทยาได้
ผูเ้ รียนสามารถจัดจำแนกและวินจิ ฉัยจุลินทรีย์ได้
ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยาเพื่อวางแผน การจัดการ และ
นำไปใช้ประโยชน์ในงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ/หรือทางการแพทย์
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1) แ ผ น ก า ร พั ฒ น า /ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรให้มีมาตรฐานตามที่ สกอ.
กำหนด และมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต

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

กลยุทธ์
1) พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ เป็ น ไป
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
และสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
2) ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต ร
อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน สกอ.
3) ติด ตามภาวะการมี งานทำ
และความพึงพอใจของบัณฑิต
และผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ต่ อ คุ ณ ภาพ
หลักสูตร

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1) เอกสารหลักสูตร
2) เอกสารประกอบการ
พัฒนาหลักสูตร
3) รายงานผลการประเมิ น
หลักสูตร
4) รายงานผลการประเมิ น
ร า ย วิ ช า โด ย อ า จ า ร ย์
ผูจ้ ัดการรายวิชา
5) รายงานข้ อ มู ล มี ง านทำ
ของบั ณ ฑิ ตจบใหม่ และ
ข้ อ มู ล อั ต ราเงิ น เดื อ น ที่
บัณฑิตได้รับ
6) รายงานผลการประเมิ น
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ จ า ก
หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต
1) พั ฒ น าปั จ จั ย พื้ น ฐาน ที่ 1) รายงานผลการประเมิ น
ส่งเสริมต่อการผลิตบัณฑิตที่มี หลักสูตร
คุณภาพ
มาตรการ
1.1) มี ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร ให้ 1.1) รายชื่อคณาจารย์ที่เข้า
บุคลากรสายวิชาการและสาย รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
สนับสนุนได้รับการฝึกอบรมที่ ตนเอง
เห ม าะส ม เพื่ อ ก ารพั ฒ น า
ตนเอง
1.2) มีก ารสร้างแรงจูงใจ ให้ 1.2) รายชื่อบุคลากรสาย
รางวั ล ห รื อ ย ก ย่ อ งเชิ ด ชู วิชาการและสนับสนุนที่
เกี ย ร ติ แ ก่ บุ ค ล า ก ร ส า ย ได้รับการยกย่องเชิดชู
วิชาการและสายสนับสนุนเพื่อ เกียรติ
เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

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

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1.3 ) ร าย ก าร เค รื่ อ งมื อ
อุ ป ก รณ์ แล ะสิ่ งอ ำน ว ย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ที่ ให้ ก า ร
สนับสนุน

1.4) รายชื่อห้องปฏิบัติการ

1.5 ) ราย ก ารสิ่ งอ ำน วย
ความสะดวกด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

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

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

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

1) รายงานโครงการ หรื อ
กิ จ กรรมด้ า นวิ ช าการเพื่ อ
พั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะ
ด้านวิชาการและวิจัย
2) แผนการเข้ า สู่ ต ำแหน่ ง
ทางวิ ช าการของพนั ก งาน
ส าย วิ ช าก าร ห ลั ก สู ต ร
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
3 ) แ ผ น ก า ร พั ฒ น า /ป รั บ ป รุ ง
ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

กลยุทธ์
ทางวิชาการ
1) ติ ด ตามความต้ อ งการของ
หน่วยงานที่เกี่ย วข้อง และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 ด้าน ได้แก่
ผู้ เ รี ย น อาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่
ผู้ บ ริ ห าร ศิ ษ ย์ เ ก่ า และผู้ ใ ช้
บัณฑิต

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
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
การจัดการศึกษาเป็ นระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึ กษา แบ่ งเป็ น 2 ภาคการศึ กษาปกติ
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน–ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน ตุลาคม–กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
2.2.2 สำเร็จ การศึ ก ษาระดับ อนุ ป ริญ ญาหรือเทีย บเท่ า หรือ ระดั บ ปริญ ญาตรีห รือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.3 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
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 ความรูพ้ ื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการนำไปต่อยอด
ความรูเ้ ฉพาะด้าน
2.3.2 การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดให้นิสิตได้รับการปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียน และจัดให้มีการเรีย น
ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก่อนการเรียนวิชาเฉพาะด้าน
2.4.2 จัด ให้มีระบบอาจารย์ที่ป รึก ษา เพื่อติดตามผลการเรียน แนะนำให้คำปรึก ษา
ปัญหาด้านการเรียน และการใช้ชีวติ ร่วมกับผูอ้ ื่นในมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาการเรียนในหลักสูตร
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จำนวนนิสติ
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2565 2566 2567 2568 2569
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
240
360
480
480
120
120

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)

หมวดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
รวมรายรับ

2565

ปีงบประมาณ
2566
2567
2568

2569

2,520,000

5,040,000

7,560,000

10,080,000

10,080,000

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

2565

2566

ปีงบประมาณ
2567

2568

2569

1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน 13,759,000 14,281,600 14,824,300 15,387,620 15,972,350
1.2 หมวดค่าจ้าง
ประจำ
2. งบลงทุน
2.1 หมวดครุภัณฑ์
2,000,000 2,000,000 2,500,000 2,500,000 3,500,000
3. งบดำเนินการ
3.1 หมวด
ค่าตอบแทน
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
3.2 หมวดค่าใช้
สอย
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
3.3 หมวดค่าวัสดุ
700,000
800,000
800,000
900,000
900,000
3.4 หมวด
สาธารณูปโภค
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
4. งบดำเนินการ
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
(สาธารณูปโภค)
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
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลั กสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับ ที่ก ำหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ.

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

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

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30
30
91
22
11

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2565
30
30
90
21
11

11
69
57
12
6
-

10
69
57
12
6
-

127

126
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

001101
001102
001103
001104
001205

ไม่น้อยกว่า

กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาไทยในชีวติ ประจำวัน
Thai Language in Daily Life
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional Communication

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิ ัล
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจทิ ัล
Technology Usage for Digital life
002102 ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligence Quotient

003101
003102
003203
003204

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
Artistic for Life Management
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong Learning
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Health Environment and Community Management

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2 (2-0-4)
1 (0-2-1)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

3 หน่วยกิต
1 (0-2-1)
2 (1-2-3)

15 หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (0-4-2)
1 (0-2-1)
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003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
003306 บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation

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

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จำนวน
21 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 หน่วยกิต
241111

คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
General and Organic Chemistry
243101 ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

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

จำนวน

242120 เคมีเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Chemical Analysis
247101 สถิตพิ ืน้ ฐานทางการแพทย์
Basic Medical Statistics
365215 ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
361101

จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology

10 หน่วยกิต
4 (3-3-8)
2 (2-0-4)
4 (3-3-8)

จำนวน
จำนวน

72 หน่วยกิต
60 หน่วยกิต
4 (3-3-8)
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361151
361201
361202
361204
361205
361211
361231
361281
361301
361302
361351
361357
361371
361372
361401

จุลชีววิทยาทางการแพทย์เบือ้ งต้น
Introductory Medical Microbiology
แบคทีเรียวิทยา
Bacteriology
ราวิทยา
Mycology
ทักษะวิชาการทางจุลชีววิทยา
Academic Skills in Microbiology
ปรสิตวิทยา
Parasitology
พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
Microbial Genetics
สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาจุลินทรีย์
Microbial Physiology and Ecology
เทคนิคและการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา
Techniques and Instrumentation in Microbiology
ไวรัสวิทยา
Virology
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
วิทยาภูมคิ ุ้มกัน
Immunology
จุลชีววิทยาทางการแพทย์วินจิ ฉัย
Diagnostic Medical Microbiology
จุลชีววิทยาอาหาร
Food Microbiology
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Microbiology
ชีวสารสนเทศเบือ้ งต้น
Introduction to Bioinformatics

3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
2 (1-3-4)
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361481 การจัดการและการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ
Management and Laboratory Assessment
361491 สัมมนา
Seminar
361492 การศึกษาอิสระ*
Independent Study
361493 การฝึกงาน*
Professional Training
361494 สหกิจศึกษา*
Co–operative Education
หมายเหตุ * ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
วิชาเอกเลือก
ให้นสิ ิตเลือกรายวิชา ดังต่อไปนี้
361303 สาหร่ายวิทยา
Phycology
361304 ยีสต์และเทคโนโลยียีสต์
Yeast and Yeast Technology
361305 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของเห็ด
Biology and Technology of Mushroom
361341 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
Environmental and Sanitation Microbiology
361342 จุลชีววิทยาการเกษตร
Agricultural Microbiology
361352 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์
Medical Bacteriology
361354 เทคนิคทางปรสิตวิทยา
Techniques in Parasitology

จำนวน

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

12 หน่วยกิต

3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
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361358 โรคติดเชือ้ อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
Emerging and Re-emerging Infectious Diseases
361359 ราก่อโรคในมนุษย์
Human Fungal Pathogen
361373 จุลชีววิทยาเพื่อสุขภาพและความงาม
Microbiology for Health and Beauty

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

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นิสติ สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา
001101
001103
002101
003101
241111
242103
243101

001102
001104
002102
003102
242120
361101
361151

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
ภาษาไทยในชีวติ ประจำวัน
Thai Language in Daily Life
ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติ ประจำวัน
English for Daily Life
การใช้เทคโนโลยีเพือ่ ชีวติ ยุคดิจิทัล
Technology Usage for Digital life
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
Artistic for Life Management
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
General and Organic Chemistry
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
รวม
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligence Quotient
การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong Learning
เคมีวเิ คราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Chemical Analysis
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
จุลชีววิทยาทางการแพทย์เบื้องต้น
Introductory Medical Microbiology
รวม

2 (2-0-4)
3 (2-2-5)
1 (0-2-1)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
4 (3-3-8)
4 (3-3-8)
20 หน่วยกิต

1 (0-2-1)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
4 (3-3-8)
4 (3-3-8)
3 (3-0-6)
20 หน่วยกิต
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001205
003203
361201
361204
361281
365215

003204
247101
361202
361205
361211
361231

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional Communication
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
แบคทีเรียวิทยา
Bacteriology
ทักษะวิชาการทางจุลชีววิทยา
Academic Skills in Microbiology
เทคนิคและการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา
Techniques and Instrumentation in Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry
รวม
ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน
Health Environment and Community Management
สถิตพิ ืน้ ฐานทางการแพทย์
Basic Medical Statistics
ราวิทยา
Mycology
ปรสิตวิทยา
Parasitology
พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
Microbial Genetics
สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาจุลินทรีย์
Microbial Physiology and Ecology
รวม

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

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

30
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
361301 ไวรัสวิทยา
Virology
361302 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
361351 วิทยาภูมคิ ุ้มกัน
Immunology
361xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
361xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

003306
361357
361371
361372
361xxx
xxxxxx

ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย
บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
จุลชีววิทยาทางการแพทย์วินจิ ฉัย
Diagnostic Medical Microbiology
จุลชีววิทยาอาหาร
Food Microbiology
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Microbiology
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3 (2-2-5)

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

3 (0-6-3)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
18 หน่วยกิต
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361401
361481
361491
361xxx
xxxxxx

ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น
ชีวสารสนเทศเบือ้ งต้น
Introduction to Bioinformatics
การจัดการและการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ
Management and Laboratory Assessment
สัมมนา
Seminar
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียน 1 รายวิชาจากรายวิชาดังต่อไปนี้
361492 การศึกษาอิสระ
Independent Study
361493 การฝึกงาน
Professional Training
361494 สหกิจศึกษา
Co–operative Education
รวม

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

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
001101 ภาษาไทยในชีวติ ประจำวัน
2 (2-0-4)
Thai Language in Daily Life
ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน
ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติ ประจำวันได้อย่างเหมาะสม
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 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติ ประจำวัน
3 (2-2-5)
English for Daily Life
คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่นในชีวติ ประจำวัน
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 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจทิ ัล
1 (0-2-1)
Technology Usage for Digital life
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สำนักงาน หลักการทำ
ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีท างคอมพิ วเตอร์และอินเทอร์เน็ต 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 ความฉลาดทางดิจทิ ัล
2 (1-2-3)
Digital Intelligence Quotient
หลั ก กฎหมายและจริย ธรรมที่ เกี่ย วข้องกั บ เทคโนโลยีสารเทศ หลั ก การสืบ ค้น ข้อมูล และ
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 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
3 (2-2-5)
Artistic for Life Management
ปรัชญาชีวิต การดำรงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ
วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดำเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตใน
สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทำงาน
ร่วมกับผูอ้ ื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
งาม กฎหมายในชีวติ ประจำวัน
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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
ปรัชญาการคิ ด หลั ก การคิ ดอย่ างมีวิจารณญาณและคิ ดเชิงวิเคราะห์ หลั ก การคิ ด อย่ าง
สร้างสรรค์ หลั ก การทำงานร่วมกั นและการสื่อสาร หลัก การเรีย นรู้ ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ
เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด ทักษะการคิด
อย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่
จำเป็นสำหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วนบุคคล
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 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
2 (0-4-2)
Collaborative Learning for Society Creation
ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การทำงานร่วมกันเป็นทีม
จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และการ
ดำเนินการตามแผนในการทำงานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดำรงชีวิตใน
สังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อ
สังคม ความตระหนักในคุณ ค่าและความสำคัญ ของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับ ใน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ ื่น
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 การวิเคราะห์ปัญ หาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ
การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและดำเนินโครงการทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม
ในชุมชนแบบมีสว่ นร่วม 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 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ป ระกอบการยุ คดิจิทัล การวางแผนและทำธุรกรรมทางการเงิน
สำหรับ ผู้ ป ระกอบการ คุ ณ สมบัติ ของการเป็น ผู้ ป ระกอบการยุ คดิ จิทั ล การใช้เครื่องมื อวัด สำหรับ
ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ คุณธรรม จริยธรรมของผูป้ ระกอบการยุคดิจทิ ัล
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
การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและ
สร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวั ตกรรม
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
ลิมติ และความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชั่นอดิศัย
การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and transcendental
functions, applications of derivatives and integral
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4 (3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์ เคมี การเรียกชื่อ
การเตรี ย มและปฏิ กิ ริ ย าของสารอิ น ทรี ย์ ป ระเภทต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ แอลเคน แอลคี น 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 เคมีวเิ คราะห์เชิงปริมาณ
4 (3-3-8)
Quantitative Chemical Analysis
บทนำเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ การใช้สถิติในทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก การ
วิเคราะห์โดยปริมาตร วิธีการแยกสาร การสกัดด้วยตัวทำละลาย วิธีทางโครมาโทกราฟี บทนำเกี่ยวกับ
เครื่ อ งมื อ ทางเคมี วิ เคราะห์ อั ล ตราไวโอเลตวิ สิ เบิ ล สเปกโทรโฟโตเมตรี อะตอมมิ ก แอบซอร์ พ
ชันสเปกโทรโฟโตเมตรี 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 ชีววิทยาทั่วไป
4 (3-3-8)
General Biology
ระเบีย บวิธีท างวิท ยาศาสตร์ คุณ สมบั ติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์ และเม
แทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช และ
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 สถิติพ้นื ฐานทางการแพทย์
2 (2-0-4)
Basic Medical Statistics
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนำไปใช้ในชีวติ ประจำวัน
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 จุลชีววิทยาทั่วไป
4 (3-3-8)
General Microbiology
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม
วิธีก ารควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ความสำคัญ ของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร
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 จุลชีววิทยาเบื้องต้น
3 (2-3-6)
Introductory Microbiology
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ สารอาหาร การเจริญและการสื บพันธุ์ เมแทบอลิซึม
วิธีก ารควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ความสำคัญ ของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร
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 จุลชีววิทยาทางการแพทย์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introductory Medical Microbiology
จุลินทรีย์ก่อโรคในคน ลักษณะโครงสร้างและรูปร่าง การติ ดเชื้อ โรคติดเชื้อที่สำคัญ อาการ
ระบาดวิทยา แหล่งของเชือ้ ในธรรมชาติ การติดต่อ การป้องกันและควบคุม ความปลอดภัยทางชีวภาพ
Human pathogens, morphology, infection, important infectious diseases, symptoms,
epidemiology, natural habitat, transmission, prevention and control, biosafety
361201 แบคทีเรียวิทยา
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
รูป ร่าง สรีรวิท ยา การเจริญ การสืบ พันธุ์ วงจรชีวิต อนุก รมวิธานและวิวัฒ นาการของรา
ความสัมพันธ์ของรากับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ประโยชนและโทษของรา ความสำคัญ ทางเศรษฐกิจ 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 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3 (2-3-6)
Microbiology and Parasitology
ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลิน ทรีย์และปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค ระบาด
วิทยา การป้องกันการเกิดโรค การควบคุม และการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์และปรสิต การติดเชื้อ
และกลไกการต้านทานต่อการติดเชื้อ
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
และการออกแบบสื่อการเรียนรู้สำหรับจุลชีววิทยา
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
ชีววิท ยาของปรสิ ตทางการแพทย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และปรสิต การจำแนก รูป ร่าง
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 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
3 (2-3-6)
Microbial Genetics
โครงสร้างและลักษณะทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ การจำลองดีเอ็นเอ การถอดรหัส และ
การแปลรหัส การควบคุม การแสดงออกของยี น การถ่า ยทอดยีน การกลายพัน ธุ์ 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 สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาจุลินทรีย์
3 (2-3-6)
Microbial Physiology and Ecology
องค์ ป ระกอบทางเคมี แ ละหน้ า ที่ ข องโครงสร้ า งของเซลล์ จุ ลิ น ทรี ย์ การเกิ ด 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
ตัวอย่างสำหรับปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา การเตรียมอาหารเลีย้ งเชือ้ 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
โครงสร้ าง การจั ด หมวดหมู่ การเพิ่ ม จำนวน การก่ อ ให้ เกิ ด โรค การเพาะเลี้ ย ง และการ
วินิจฉั ย ไวรัส ในคน สั ต ว์ พื ช และแบคที เรีย ความสัมพั นธ์ ระหว่างไวรัสกั บ สิ่งมีชีวิตอื่น 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 ระเบียบวิธีวจิ ัย
3 (2-3-6)
Research Methodology
หลัก การทำวิจัย ทางวิท ยาศาสตร์ จรรยาบรรณการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การคิด
อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การวางแผนการทดลอง การเขียนโครงร่าง ทักษะการสื่อสารและ
ทำงานเป็ น ที ม การแก้ ไขปั ญ หา การใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล การเขี ย นรายงานการวิจั ย 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 สรีรวิทยา วงจรชีวิต การจัดหมวดหมู่ การจำแนกชนิด นิเวศวิทยาของสาหร่าย
น้ำจืดและสาหร่ายทะเล ความสำคัญของสาหร่ายในสิ่งแวดล้อม ตัวบ่งชีท้ างชีวภาพ 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 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของเห็ด
3 (2-3-6)
Biology and Technology of Mushroom
โครงสร้าง การเจริญ การสืบพันธุ์ การจัดหมวดหมู่ การจำแนกชนิด สรีรวิทยา พันธุศาสตร์
การเพาะเห็ด การปรับ ปรุงสายพัน ธุ์ ประโยชน์และโทษของเห็ด ความสำคัญทางเศรษฐกิจ และการ
ประยุกต์ใช้
Structures, growth, reproduction, classification, identification, physiology, genetics,
cultivation, strain improvement, advantages and disadvantages, economic importance and its
applications
361341 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
3 (2-3-6)
Environmental and Sanitation Microbiology
บทบาทและความสำคัญของจุลินทรีย์ในดิน น้ำ อากาศและสภาพแวดล้อมที่รุนแรง การย่อย
สลายสารประกอบที่ย่อยสลายยาก และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม การสุขาภิบ าลของจุลินทรีย์ การ
จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 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 จุลชีววิทยาการเกษตร
3 (2-3-6)
Agricultural Microbiology
จุลินทรีย์ในดิน จุลินทรีย์ก่อโรคทางการเกษตรและปศุสัตว์ การควบคุมโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพ
การบำบั ด ของเสี ย จากการเกษตร เทคโนโลยี จุ ลิ น ทรี ย์ ท างการเกษตร การประยุ ก ต์ ใช้ ท รัพ ยากร
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
ทำลายตั ว เอง ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ การติ ด เชื้ อ ภู มิ คุ้ ม กั น บกพร่ อ ง การตรวจวิ นิ จ ฉั ย การรัก ษา 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 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์
3 (2-3-6)
Medical Bacteriology
แบคทีเรียประจำถิ่นในคน ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และแบคทีเรียก่อโรค สัณฐานวิทยาของ
แบคทีเรียก่อโรคในคนและสั ตว์ ระบาดวิทยา โรคและการก่ อโรค 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 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และโรคติดเชื้อ
3 (2-3-6)
Microbiology Parasitology and Infectious Diseases
หลักพืน้ ฐานด้านแบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา ราวิทยา และปรสิตวิทยาทางการแพทย์ ระบาด
วิท ยา สาเหตุและปัจจัย ก่ อโรค การก่ อโรค อาการและอาการแสดงโรค ระบบภูมิคุ้มกั น การตรวจ
วินจิ ฉัยในห้องปฏิบัติการ 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
การเก็ บ สิ่งส่ งตรวจ การเพาะเลี้ย ง การเตรีย มตัวอย่ าง การรัก ษาสภาพ การย้อมสี การ
เตรียมสไลด์ถาวร การถ่ายภาพปรสิต เทคนิคการตรวจวินจิ ฉัยปรสิตเชิงปริมาณและคุณภาพ
Specimen collection, cultivation, preparation, preservation, staining, permanent slide
preparation, parasite imaging, quantitative and qualitative techniques for parasite diagnosis
361355 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
3 (2-3-6)
Medical Microbiology I
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแบบปกติและไม่ปกติ ไวรัสก่อโรค สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง
พยาธิสภาพและอาการ การตรวจวินิจฉัย ระบาดวิทยา การป้องกันและการควบคุม
Normal and abnormal immune system, pathogenic virus, morphology, cultivation,
pathology and symptoms, diagnosis, epidemiology, prevention and control
361356 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
3 (2-3-6)
Medical Microbiology II
แบคทีเรียและราก่อโรคที่มีความสำคัญทางการแพทย์ สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง พยาธิ
สภาพและอาการ การตรวจวินิจฉัย ระบาดวิทยา การควบคุมและการป้องกัน
Pathogenic bacteria and fungi, morphology, cultivation, pathology and symptoms,
diagnosis, epidemiology, control and prevention
361357 จุลชีววิทยาทางการแพทย์วินิจฉัย
3 (2-3-6)
Diagnostic Medical Microbiology
การวินิจฉัยจุลินทรีย์ก่อโรคในคน การเก็บตัวอย่าง การเพาะเลี้ยงเชื้อ ลักษณะทางสัณฐาน
วิทยา ทางชีวเคมี และทางน้ำเหลืองวิทยา ชุดตรวจสอบสำเร็จรูป เทคนิคทางโปรตีโอมิกส์ เทคนิคทางชีว
โมเลกุล นวัตกรรมในการตรวจวินจิ ฉัย การแปลผลการตรวจวินจิ ฉัย
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 การวินจิ ฉัย 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
โรคติดเชือ้ รา เชือ้ สาเหตุและคุณลักษณะทั่วไปของเชือ้ สาเหตุ วิธีการติดเชือ้ 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 จุลชีววิทยาอาหาร
3 (2-3-6)
Food Microbiology
คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพและเคมีของอาหาร จุ ลิน ทรีย์ ในอาหาร การปนเปื้ อ น 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 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3 (2-3-6)
Industrial Microbiology
การแยก การคั ด เลื อ ก การปรั บ ปรุ ง สายพั น ธุ์ ข องจุ ลิ น ทรี ย์ เพื่ อ ใช้ ใ นกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม กระบวนการหมักและจลนพลศาสตร์การเจริญของจุลินทรีย์ การเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์และ
การทำให้บริสุทธิ์ การกำจัดของเสีย ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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 จุลินทรีย์เพื่อสุขภาพและความงาม
3 (2-3-6)
Microorganisms for Health and Beauty
จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม สารจากจุลิ นทรีย์ที่ใช้ในการผลิตอาหารเพื่อ
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
ประเภทของฐานข้ อ มู ล การจั ด เก็ บ การเปรี ย บเที ย บ การวิ เคราะห์ การแปลผลข้ อ มู ล 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
หลั ก การและการจั ด การห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางจุ ล ชี ว วิ ท ยา มาตรฐานระบบการจั ด การ
ห้องปฏิบัติการและเกณฑ์การตรวจประเมิน 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
การอภิปรายในหัวข้อทางด้านจุลชีววิทยา
Searching, data collection, research, report writing, presentation and discussion in the
microbiological topics
361493 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง)
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพู นประสบการณ์ และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
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 เพิ่มพู นประสบการณ์ และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Practical training, learning, increasing the experience and skill associated with microbiological
work as trainee in the workplaces of the government or private organizations
365215 ชีวเคมีทั่วไป
4 (3-3-8)
General Biochemistry
นิย ามและหลั ก การของชีวเคมี คุณ สมบัติท างเคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของ
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการทำงานของเอนไซม์ การควบคุมทาง
ชีวเคมีของฮอร์โมน ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน เทคนิคทางอณู
ชีววิทยา 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
2. เลขในลำดับที่ 4
หมายถึง
2.1 เลข 1
หมายถึง
2.2 เลข 2
หมายถึง
2.3 เลข 3
หมายถึง
2.4 เลข 4
หมายถึง
3. เลขในลำดับที่ 5
หมายถึง
3.1 เลข 0
หมายถึง
3.2 เลข 1
หมายถึง
3.3 เลข 2
หมายถึง
3.4 เลข 3
หมายถึง
3.5 เลข 4
หมายถึง
3.6 เลข 5
หมายถึง
3.7 เลข 6
3.8 เลข 7
3.9 เลข 8

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

3.10 เลข 9

หมายถึง

4. เลขในลำดับที่ 6

หมายถึง

สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ระดับชั้นปีของการศึกษา
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
ศึกษาทั่วไปทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
พันธุศาสตร์
อนุกรมวิธาน
โครงสร้าง กิจกรรม สรีรวิทยาและชีวเคมี
จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษ
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ สาธารณสุข
และภูมคิ ุ้มกันวิทยา
จุลชีววิทยาขั้นสูง
จุลชีววิทยาทางอาหารและทางอุตสาหกรรม
เทคนิคการตรวจวิเคราะห์และการบริหาร
จัดการ
สัมมนา การค้นคว้าและวิจัย การฝึกงาน
การศึกษาอิสระและสหกิจศึกษา
อนุกรมของรายวิชา

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร
เลขบัตรประจำตัว
ตำแหน่ง
ลำดับ
ชื่อ–สกุล
คุณวุฒิ
ประชาชน
วิชาการ
1
นายกานต์รวี ขยัน*
35019006XXXXX ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ Ph.D. Biomedical
Sciences

2

นางสาวธิดา ไชยวังศรี*

35012002XXXXX

3

นายเนติ เงินแพทย์*

05099015XXXXX

4

นางสาวศิริลักษณ์ สันพา* 35099002XXXXX

วท.ม. จุลชีววิทยา
วท.บ. จุลชีววิทยา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วท.ด. เทคโนโลยี
ชีวภาพ
วท.ม. ชีววิทยา
วท.บ. เกษตรศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วท.ด. ชีววิทยา
วท.ม. ชีววิทยา
วท.บ. จุลชีววิทยา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ Dr. of Engineering
วท.ม. ชีววิทยา
วท.บ. จุลชีววิทยา

สาขาวิชา
Biomedical
Sciences
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
เทคโนโลยี
ชีวภาพ
ชีววิทยา
โรคพืช
ชีววิทยา
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
Science and
Engineering
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา

สำเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
University of
Amsterdam,
Netherlands
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Ritsumeikan
University, Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
2563

2544
2540
2546
2535
2531
2552
2546
2543
2549
2544
2541
49

ลำดับ
5

6

7

เลขบัตรประจำตัว
ตำแหน่ง
คุณวุฒิ
ประชาชน
วิชาการ
นางอัจฉริยา ยศบุญเรือง* 55704000XXXXX ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. เภสัชศาสตร์
วท.ม. เภสัชศาสตร์
วท.บ. จุลชีววิทยา
นายกฤษณะ คู่เทียม*
37202004XXXXX
อาจารย์
ปร.ด. วิทยาภูมคิ ุ้มกัน
ชื่อ–สกุล

นางสาวกฤษณา
พุกอินทร์*

15399000XXXXX

อาจารย์

วท.ม. จุลชีววิทยา
วท.บ. จุลชีววิทยา
วท.ม. จุลชีววิทยา
วท.บ. จุลชีววิทยา

สำเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาภูมคิ ุ้มกัน มหาวิทยาลัยมหิดล
(นานาชาติ)
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาวิชา

ปี
2556
2550
2546
2561
2552
2548
2553
2548

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยามีรายวิชาที่มกี ารฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 2 รายวิชา คือ
1) รายวิชา 361493 การฝึกงาน (professional training) เน้นให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้
เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะงานที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน โดยนิสิตจะต้องฝึกงานที่สถานประกอบการไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง
2) รายวิชา 361494 สหกิจศึกษา (co-operative education) เน้นให้นิสิตฝึกปฏิบัติงาน
เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะงานที่เกี่ยวข้องกั บจุลชีววิทยาในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน โดยนิสิตจะต้องฝึกปฏิบัติงานที่สถานประกอบการไม่น้อยกว่า
16 สัปดาห์
4.1.1 มี ทั ก ษะในการนำทฤษฎี ม าสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นเทคนิ ค ด้ า นจุ ล ชี ว วิ ท ยาได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
4.1.2 สามารถบูรณาการความรู้และทักษะด้านจุ ลชีววิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับ ผู้อื่นได้ดี ทั้งบทบาทผู้นำใน
บทบาทของสมาชิกทีมที่ดี รวมทั้งมีจติ อาสา
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
4.1.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวติ และการอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น
4.2 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
รายวิ ช า 361493 การฝึ ก งาน (professional training) นิ สิ ต จะต้ อ งฝึ ก งานที่ ส ถาน
ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 270 ชัว่ โมง ช่วงเวลา ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
รายวิชา 361494 สหกิจศึกษา (co-operative education) นิสติ จะต้องฝึกปฏิบัติงานที่
สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ช่วงเวลา ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คำอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกำหนดให้นิสิตเรียนในรายวิชา 361492 การศึกษาอิสระ (Independent Study) เป็นการ
ทำวิ จั ยในหั วข้ อที่ เกี่ ยวข้องกั บ จุ ลชี ววิท ยา โดยมี อาจารย์ เป็ นที่ ป รึก ษา มี ปริ มาณงานและขอบเขตที่
เหมาะสมกั บจำนวนนิสิต เพื่อให้นิสิตมีความสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผนและดำเนินงานวิจัยอย่างมี

52
ระบบ รู้จักแก้ปัญหา มีการประเมินจากการเขียนรายงานและการสอบปากเปล่า มีการให้ผลการเรียน เป็น
ที่น่าพอใจ (satisfactory: S) หรือไม่เป็นที่น่าพอใจ (unsatisfactory: U)
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจั ยและสามารถทำวิจัยเบื้องต้น รวมทั้งการค้นคว้า
การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อ
ทางด้านจุลชีววิทยา เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานทางด้านจุลชีววิทยาได้
5.3 ช่วงเวลา
รายวิชา 361492 การศึกษาอิสระ (Independent Study) ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
5.4 จำนวนหน่วยกิต
รายวิชา 361492 การศึกษาอิสระ (Independent Study) จำนวน 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยให้แก่นิสิต
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในการเลือกหัวข้อ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและ
การประเมินผล
5.5.3 แต่ งตั้ ง คณะกรรมการสอบในรายวิ ช า 361492 การศึ ก ษาอิ ส ระ (Independent
Study) อย่างน้อย 3 คน
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 นิสิตส่งเล่มรายงานการวิจัยให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบทุกคน
ก่อนสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อทำการพิจารณาและแก้ไข
5.6.2 นิ สิ ต นำเสนอผลการศึ ก ษาแบบปากเปล่ า ต่ อ คณะกรรมการสอบ เพื่ อ รั บ
ข้อเสนอแนะและประเมินผล โดยคณะกรรมการเกินกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีมติเห็นชอบให้ผ่านการประเมิน
5.6.3 นิสิตส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนวัน
สุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

2. ด้านสุขภาพ

3. ด้านสุนทรียภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
- มีการปลูกฝังและแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มี
บุคลิกภาพที่ดี
- จั ด กิ จ กรรมโดยมุ่ ง เน้ น ด้ า นการส่ ง เสริ ม พั ฒ นา
บุคลิกภาพ และภาวะการเป็นผู้นำ
- จัดการเรียนการสอนที่มีการปลูก ฝัง แนะแนวทาง
ปฏิบัติ และสอดแทรกกิจกรรมที่ส่งเสริมต่อการดูแล
รักษาสุขภาพกายและจิตใจ
- การเรียนการสอนมีการสอดแทรกให้นสิ ิตเกิดความ
ซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา
- มีกิจกรรมให้นสิ ิตนำเสนอภาพที่มคี วามสวยงาม
ประกอบคำบรรยาย
- สร้างเสริมทัศนคติที่ดใี นการเรียน
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs)
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
PLO
กลยุทธ์การประเมินผล
เรียนรู้
PLO 1 ผู้เรียนสามารถสื่อสาร จั ด กิ จกรรมการเรี ย นการสอนที่ ให้ 1. ประเมิ น ความรู้ ท างหลั ก
ทั้ ง การพู ด การเขี ย น และ ผู้ เรี ยนได้ มี กิ จกรรมการสื่ อสารและ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
น ำ เ ส น อ ไ ด้ อ ย่ า ง มี การใช้ ภาษาอย่ างถู ก ต้ อง ผ่ านการ 2. ประเมิ นทั กษะการใช้ภาษา
แ ส ด งบ ท บ าท ส ม มุ ติ เกี่ ย ว กั บ สื่อสาร ทั้งในห้องเรียนและจาก
ประสิทธิภาพ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ก า รน ำเส น อ ผ่ า น งาน ที่
และกิจกรรมการนำเสนองาน/โครงงาน มอบหมาย
ที่ใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสาร ทั้ง 3. ประเมินบุคลิกภาพในการ
การฟั ง การพู ด การอ่ าน การเขี ยน สื่อสาร
เช่น รายวิชาสัมมนา ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาอิสระ เป็นต้น
PLO 2 ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ 1. ประเมิ น ความรู้ เกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยี ยุ ค ดิ จิ ทั ล ในการ ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวั น เทคโนโลยี ที่ ใช้ ในชี วิ ต และ
สืบ ค้นข้อมูล และเรียนรู้ด้ว ย และการทำงาน โดยการฝึกปฏิบัติโดย ประจำวันและการทำงาน
ตัวเองได้อย่างเหมาะสม
ใช้กรณีศึกษาและตัวอย่างที่เกิดขึ้นใน 2. ประเมินจากความถูกต้อง ใน
ชี วิ ต ประจำวั น และการทำงานใน การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
อนาคต
การสื่อสาร เพื่อการศึกษาและ
2. ให้ผู้เรียนนำเสนอและจัดการข้อมูล สืบค้นข้อมูล
โดยใช้เทคโนโลยี ในรูปแบบต่ าง ๆ ได้ 3. ประเมินทักษะด้านสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
สื่อ และเทคโนโลยี (information,
3. จัดการเรียนการสอน โดยมอบหมาย media and technology skil s)
ให้ ผู้ เรี ยนศึ กษาค้ นคว้ าและใช้ ข้ อมู ล ประกอบด้วย การรู้เท่าทัน
สารสนเทศในการแก้ ไขปั ญ หาและ สารสนเทศ (information lteracy)
พัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย
และ การรู้เท่าทันสื่อ (media
literacy
4. ประเมินจากผลงาน
การศึกษาค้นคว้าและการใช้
ข้อมูลสารสนเทศของผูเ้ รียน
PLO 3 ผู้ เรี ย น ส า ม า ร ถ 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น 1. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วน
ป ฏิ บั ติ งา น อ ย่ า งมี ค ว า ม ให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น อยู่ ร่วมในชั้นเรียน การสะท้อนการ
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้
รับผิดชอบ ยึดหลักคุณธรรม ในสั งคมพหุ วั ฒ นธรรม ทั้ งเป็ นการ
และจริย ธรรมในการดำเนิ น บรรยายแนวคิ ด ที่ สำคั ญ การทำ
ชีวติ และทำงาน
กิจกรรมในชั้นเรียน และกิจกรรม ของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย (activity based
education)
2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรอบรู้
ทางด้านสุขภาพ (health literacy) ความ
รอบรู้ ทางด้ านสั งคม (social literacy)
ความรอบรู้ ท างด้ านสิ่ งแวดล้ อม
(environmental literacy) และความรอบ
รู้ทางด้านการเงิน (financial literacy) ใน
รู ป แบบของการบรรยายแนวคิ ด ที่
สำคั ญ ให้ ค วามรู้ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด
กระบวนการคิด และมอบหมายงานให้
ผู้เรียนเกิดทักษะโดยใช้สถานการณ์ที่
เกิ ด ขึ้ นในชี วิ ตประจำวั นของผู้ เรี ย น
รวมทั้ งสามารถเสนอแนวคิ ดในการ
จั ด การปั ญ หาของตนเองได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์
3. ประเมินจากชิน้ งาน/โครงงานที่เกิด
จากความคิดของผูเ้ รียนในการ
แก้ปัญหาของตนเอง
4. กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อ
ปลู ก ฝั งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมให้ กั บ
ผู้เรียน ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย โดย
เน้ นการเข้ า ชั้ นเรี ย นให้ ตรงเวลา
ตลอดจนกำหนดให้ นิ สิ ตแต่ งกายให้
ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
5. ปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์ โดยไม่
กระทำการทุจริตในการสอบหรือ
PLO

กลยุทธ์การประเมินผล
เรียนรู้ การอภิปรายแบบกลุ่ม
และรายบุคคล
2. ประเมินความรอบรู้ทางด้าน
สุขภาพ (health literacy) ความ
รอบรู้ทางด้านสังคม (social
literacy) ความรอบรู้ทางด้าน
สิ่งแวดล้อม (environmental
literacy) และความรอบรู้
ทางด้านการเงิน (financial
literacy)
3. ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ของผูเ้ รียนในการเข้าชั้นเรียน
การส่งงานตามกำหนด
ระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย
4. ประเมิ นจากการมีวินัยและ
พร้อมเพรียงของผู้เรียนในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
5. ประเมินพฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรม หลังสำเร็จการศึกษา
จากผูใ้ ช้บัณฑิต

56
PLO
PLO 4 ผู้เรีย นสามารถทำงาน
ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น แสดงออกถึ ง
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

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้
คัดลอกงานของผูอ้ ื่นมาเป็นของตน
1. จั ดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนที่
บู ร ณ าการความรู้ ม าใช้ ในการทำ
กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
สั งคมและชุ มชนเป็ นฐาน (community
based learning) เพื่ อท ำให้ เกิ ดการ
ทำงานร่วมกันของผูเ้ รียน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
การทำงานเป็ น ที ม ใช้ ทั ก ษะในการ
ดำเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมและ
ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของ
เอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย โดย
เป็ นการเรี ย นรู้ ใ ช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน
(problem-based education) จากชุมชน
เพื่ อให้เกิดกระบวนการคิดที่สามารถ
นำไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
(creative thinking)
3. จั ดให้ มี กิ จกรรมหรื อโครงการให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตระหนักและ
แก้ปัญหาของชุมชนและสิ่งแวดล้อม

PLO 5 ผู้ เรี ย น ส า ม า ร ถ 1. จัดกิ จกรรมการเรีย นการสอนที่
แสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
การพั ฒ นาตนเองและดำรงชี วิ ต
อย่ า งมี คุ ณ ภาพ (growth mindset)
ผ่ า น ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น จ า ก
สถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน หรือ
กรณีศกึ ษาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2. ส่ งเสริมให้ ผู้เรียน สืบค้น รวบรวม

กลยุทธ์การประเมินผล
1. ประเมินทักษะทางสังคมและ
การเรี ย นรู้ ข้ า มวั ฒ นธรรม
( social and cross-cultural skil s)
โดยผ่ านการทำงานเป็ นที ม ใน
ฐานะเป็ น พลเมื อ งที่ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม
2. ป ระเมิ น ทั ก ษ ะใน ก าร
วิ เคราะห์ และการแก้ ปั ญ หา
อย่ างสร้ างสรรค์ โดยเฉพาะ
ป ระเด็ น ปั ญ ห าท างด้ าน
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
3. ประเมินจากการสะท้อน
ความคิด การอภิปราย และ
การนำเสนอแนวคิด
4. ประเมินจากผลการทำ
กิจกรรมร่วมกับชุมชนและการ
แก้ปัญหา

1. ป ร ะ เมิ น ค ว า ม รู้ แ ล ะ
พฤติ ก รรมการเรี ยนรู้ ต ลอด
ชีวติ ของผูเ้ รียน
2. ประเมินความรู้และแนวคิ ด
ความเป็นผูป้ ระกอบการ
3. ประเมิ นจากการวิ เคราะห์
ตนเองเพื่ อการพั ฒ นาการ
เรี ยนรู้ ของตนเองและในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต
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PLO 6 ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ
อ อ ก แ บ บ น วั ต ก รร ม ท าง
จุลชีววิทยาด้ว ยกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบได้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้
ศึ ก ษา วิ เคราะห์ แ ละสรปุ ป ระเด็ น
ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ นกั บตนเองและสั งคม
เพื่ อใช้ในการคิดวางแผนแก้ไขปั ญหา
อย่างสร้างสรรค์
3. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีแนวคิดความเป็น
ผูป้ ระกอบการ (entrepreneurs mindset)
โดยใช้ กระบวนการคิ ดเชิ งออกแบบ
(design thinking) ในการเสนอแนวคิ ด
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ
prototype ที่ เกิ ด จ าก ปั ญ ห าก าร
ดำรงชีวติ ประจำวัน
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
บูรณาการความรู้ของหมวดรายวิชา
ศึก ษาทั่วไปและวิชาชีพ สร้างสรรค์
แนวคิ ด ผ่ า นกระบวนการคิ ด เชิ ง
ออกแบบ (design thinking) เพื่ อ ให้
ผูเ้ รียนเสนอวิธีการใหม่ ๆ ในรูปแบบ
ของโครงงานที่เกี่ย วกั บ วิชาชีพของ
ต น (project based education) ใ น
การแก้ ไ ขปั ญ หา สร้ า งสรรค์ สิ่ ง
ใหม่ ๆ ตลอดจนสร้างนวัต กรรมที่
ต อ บ โ จ ท ย์ ผู้ ใช้ ป ร ะ โย ช น์ ไ ด้
โดยเฉพาะเป็ น ประโยชน์ ต่อ ตนเอง
สังคมและวิชาชีพ (social innovation)
ผ่านกระบวนการทำงานเป็นทีม
2. จัดการเรียนการสอนให้ ผู้เรียนได้
เห็ นตั วอย่ างการบู รณ าการและ
นวัตกรรมทางจุลชีววิทยา
3. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มี

กลยุทธ์การประเมินผล
4. ประเมิ น จากการวางแผน
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทักษะ
ความเป็ นผู้ ประกอบการ และ
กระบวนการคิ ดเชิ งออกแบบ
(design thinking)
5. ประเมิ น จากการสะท้ อ น
ความคิ ด การอภิ ป ราย และ
การนำเสนอแนวคิด
6. ประเมิ นจากผลการศึ กษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง

1. ป ระเมิ น ทั ก ษ ะที่ ใช้ ใน
กระบวนการของการคิ ดเชิ ง
ออกแบบ ประกอบด้ วย การ
เข้ าใจปั ญ หา การกำหนด
ปั ญ หาให้ ชั ด เจน การระดม
ความคิ ดการสร้ างต้ นแบบที่
เลือก และการทดสอบ
2. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
ผ่านทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (4Cs) ประกอบด้วย
การคิดวิเคราะห์ (critical
thinking) การสื่อสาร
(communication) การร่วมมือ
(collaboration) และความคิด
สร้างสรรค์ (creativity)
3. ประเมินจากผลงานการ
ออกแบบนวัตกรรมทางจุล
ชีววิทยาของผูเ้ รียน
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PLO 7 ผูเ้ รียนสามารถอธิบาย
คุ ณ ลั ก ษณะ ประโยชน์ แ ละ
โทษของจุลินทรีย์ได้

PLO 8 ผู้ เรี ย น ส าม ารถ ใช้
เครื่ อ งมื อ ทางวิ ท ยาศาสตร์
และปฏิ บั ติ เ ทคนิ ค ทางด้ า น
จุลชีววิทยาได้
PLO 9 ผู้ เ รี ย นสามารถจั ด
จำแนกและวินิ จฉั ย จุลิ นทรีย์
ได้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้
โอกาสออกแบบนวั ต กรรมทางจุ ล
ชีววิทยาตามอิสระของผูเ้ รียน
4. จัดให้มีกิจกรรมหรือนิทรรศการ
การนำเสนอผลงานนวัตกรรมทาง
จุลชีววิทยาที่ผู้เรียนเป็นผูอ้ อกแบบ
1. จัดการเรียนการสอน การบรรยาย
ถามตอบในชั้นเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคั ญ ทั้ งในภาคทฤษฎี และปฏิ บั ติ
เพื่ อให้ ผู้ เรียนมี ความรู้ความเข้าใจใน
ศาสตร์ และเทคโนโลยี พื้ น ฐานด้ าน
จุ ลชี ววิ ทยา รวมถึ งให้ ผู้ เรี ยนมี ส่ วน
ร่วมในการเรียนรู้และศึกษาด้วยตนเอง
2. จั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนให้
ผู้ เรี ยนมี ส่ วนร่ ว มในการเรี ยนรู้
การศึ กษาด้ วยตนเอง ให้ ผู้ เรี ย น
สามารถบรรยาย อธิบาย คุณลักษณะ
ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์
3. มอบหมายงานให้ ผู้ เรี ย นได้ ฝึ ก
ทบท วนในหั วข้ อที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
คุณลักษณะของจุลินทรีย์
4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนนำเสนองานที่
มีการวิเคราะห์ประโยชน์และโทษของ
จุลินทรีย์
1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นเทคนิ ค ทาง
จุ ล ชี ว วิ ท ยา และใช้ เครื่ อ งมื อ ทาง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
1. จั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนให้
ผู้ เรี ยนมี ส่ วนร่ ว มในการเรี ยนรู้
การศึ กษาด้ วยตนเอง เพื่ อให้ ผู้ เรี ยน

กลยุทธ์การประเมินผล
4. ประเมินจากผลการนำเสนอ
งานนวัตกรรมทางจุลชีววิทยา
ที่ผู้เรียนออกแบบ

1. ประเมินความรู้พื้นฐานด้าน
จุลินทรีย์
2. ประเมินความสามารถในการ
อ ธิ บ า ย ค ว า ม รู้ ด้ า น
คุ ณ ลั ก ษณะ ประโยชน์ แ ละ
โทษของจุลินทรีย์
3. ประเมิ นจากความถู กต้ อง
ของรายงานและผลงานที่ผู้เรียน
ได้รับมอบหมาย
4. ประเมิ นทั กษะการนำเสนอ
และตอบคำถามจากการนำเสนอ

1. ประเมิ นจากทั ก ษะการทำ
ปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาและ
ทั ก ษะการใช้ เครื่ อ งมื อ ทาง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับการ
จั ด จ ำ แ น ก แ ล ะ วิ นิ จ ฉั ย
จุ ลิ น ทรี ย์ ไ ด้ โดยใช้ ค วามรู้
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PLO 1 0 ผู้ เรี 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 าเพื่ อ วางแ ผ น
ก ารจั ด ก าร แล ะน ำไป ใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ง า น ท า ง
วิท ยาศาสตร์เทคโนโลยีและ/
หรือทางการแพทย์

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้
สามารถจัดจำแนก วิเคราะห์ วินิจฉั ย
จุลินทรีย์แต่ละกลุ่ม
2. มอบหมายงานให้ ผู้ เรี ยนได้ ฝึ ก ใช้
ค ว า ม รู้ แ ล ะ เท ค นิ ค ท า ง ด้ า น
จุ ล ชี ว วิ ท ยา เพื่ อ จั ด จำแนกและ
วินจิ ฉัยจุลินทรีย์
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนนำเสนองานที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด จำแนกและ
วินจิ ฉัยจุลินทรีย์
1. จั ดการเรียนการสอนโดยใช้ปั ญหา
เป็นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ความรู้
ทางจุ ล ชี ว วิ ท ยา ฝึกการวางแผน
จัดการ และดำเนินงานที่รับผิดชอบให้
แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
2. จั ด การเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์
จำลอง ทั้งในชั้นเรียนและสถานการณ์
จริงจากแหล่งฝึกงาน

กลยุทธ์การประเมินผล
แ ล ะ เ ท ค นิ ค ท า ง ด้ า น
จุลชีววิทยา
2. ประเมิ นจากความถู กต้ อง
ของรายงานและผลงานที่ผู้เรียน
ได้รับมอบหมาย
3. ประเมิ นทั กษะการนำเสนอ
และตอบคำถามจากการนำเสนอ

1. ประเมิ นจากความถู ก ต้ อง
ของรายงานและผลงานที่นิสิต
ได้รับมอบหมาย
2. ประเมินจากผลการประเมิน
การฝึกงาน

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO)
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
1.คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนำคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวติ
(2) ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
(4) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม
2.ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศกึ ษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศกึ ษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.ทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิด
อย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือ
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6

PLO7

PLO8

PLO9 PLO10

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตนิ ำมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม
ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผูต้ าม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อนื่ ได้เหมาะสม
ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดำเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนำสถิตมิ า
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสือ่ สารกับกลุม่ คนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6.สุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6

✓

PLO7

PLO8
✓

PLO9 PLO10
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
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7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6

PLO7

PLO8

✓

PLO9 PLO10
✓

✓

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มภาษา
001101
001102
001103
001104
001205
กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ยุคดิจิทลั
002101
002102
กลุ่มทักษะชีวิต
003101

ชื่อรายวิชา

ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติ ประจำวัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ

การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจทิ ัล
ความฉลาดทางดิจิทัล
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต

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

●
●
●
●
●

●

●
●
●
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กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
003102
003203
003204
003305
003306

ชื่อรายวิชา
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ

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

●

●

●

●

●

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพืน้ ฐานด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
241111
242103
243101
วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
242120
247101
365215

ชื่อรายวิชา

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

คณิตศาสตร์ 1
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
ชีววิทยาทั่วไป

●
●
●

เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
สถิตพิ ้ืนฐานทางการแพทย์
ชีวเคมีทั่วไป

●
●
●

●

●
●
●

●

●

●
●
●

63

กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
361101
361151
361201
361202
361204
361205
361211
361231
361281
361301
361302
361351
361357
361371
361372
361401
361481
361491
361492

ชื่อรายวิชา

จุลชีววิทยาทั่วไป
จุลชีววิทยาทางการแพทย์เบือ้ งต้น
แบคทีเรียวิทยา
ราวิทยา
ทักษะวิชาการทางจุลชีววิทยา
ปรสิตวิทยา
พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาจุลินทรีย์
เทคนิคและการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา
ไวรัสวิทยา
ระเบียบวิธีวิจัย
วิทยาภูมิคมุ้ กัน
จุลชีววิทยาทางการแพทย์วินิจฉัย
จุลชีววิทยาอาหาร
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
การจัดการและการประเมินคุณภาพ
ห้องปฏิบัตกิ าร
สัมมนา
การศึกษาอิสระ

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

●

●

●
●
●
●
●
●

●

●

●

●
●
●

●

●
●
●

●

●

●
●
●

●

●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

●

●
●

●

●
●

●

●
●

●
●

●

●
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กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
361493
361494
วิชาเอกเลือก
361303
361304
361305
361341
361342
361352
361354
361358
361359
361373
กลุ่มวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/
หลักสูตรอื่น
361101
361102
361203
361351
361353
361355
361356

ชื่อรายวิชา
การฝึกงาน
สหกิจศึกษา
สาหร่ายวิทยา
ยีสต์และเทคโนโลยียสี ต์
ชีววิทยาและเทคโนโลยีของเห็ด
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
จุลชีววิทยาการเกษตร
แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์
เทคนิคทางปรสิตวิทยา
โรคติดเชื้ออุบัตใิ หม่และอุบัตซิ ้ำ
ราก่อโรคในมนุษย์
จุลชีววิทยาเพื่อสุขภาพและความงาม

จุลชีววิทยาทั่วไป
จุลชีววิทยาเบือ้ งต้น
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
วิทยาภูมิคมุ้ กัน
จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และโรคติดเชื้อ
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2

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

●
●
●
●
●

●
●

●

●
●

●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

●

●
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คำอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
1. คุณธรรม จริยธรรม
1) มีความกตัญญู และนำคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิต
2) ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย
3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ ื่น
4) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
2. ความรู้
1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่
ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิ จารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่าง
เป็นระบบ
2) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา รวมทั้ ง ประยุ ก ต์ ค วามรู้ ทั ก ษะ และการใช้ เครื่ อ งมื อ
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถสื บ ค้ น รวบรวม ศึ ก ษา วิ เคราะห์ และสรุ ป ประเด็ นปั ญ หาเพื่ อใช้ ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2) สามารถวางตัว และแสดงความคิด เห็น พร้อมทั้งแสดงจุด ยืนอย่ างเหมาะสมตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
3) มีภาวะความเป็นผูน้ ำและผูต้ าม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทำงานเป็น
ทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5) มีทักษะในการดำเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มี ทั กษะในการใช้ เครื่ องมื อที่ จำเป็ นที่ มี อยู่ ในปั จจุ บั นต่ อการทำงานที่ เกี่ ยวข้ องกั บการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนำสถิติมาประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
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3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. สุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา
1) กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถาบั นอุ ดมศึ ก ษาที่จ ะต้ องทำความเข้าใจตรงกั น ทั้งสถาบัน และนำไป
ดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
2) การทวนสอบในระดับ รายวิชาให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับ รายวิชา
และมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
3) ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎี
และปฏิบัติตามจำนวนรายวิชาที่กำหนดตามวัตถุประสงค์ของ มคอ. 3 และมคอ. 5 โดยให้นิสิตประเมิน
กระบวนการจั ด การเรีย นการสอนในระดั บ รายวิช า คณะกรรมการพิ จ ารณาความสอดคล้ องของ
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรีย นรู้กับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (curriculum mapping) การตรวจสอบผลการให้คะแนน
กับเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงผลงานของนิสิตและมีการสอบประมวลผลการ
เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตจากแหล่งฝึกงาน/สห
กิจศึกษา
4) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การวิจัยในชั้นเรียน
5) การทวนสอบในระดับ หลัก สูตรสามารถทำได้โดยมีระบบประกั นคุ ณ ภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) และรายงานผล
6) มีการวัดประเมินผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) ก่อนที่นิสิตจะออกไปฝึก งาน/
สหกิจศึกษา (exit exam) โดยใช้การอบรมและการสอบปฏิบัติเทคนิคพื้นฐานที่จำเป็นทางจุลชีววิทยา
โดยนิสิตต้องมีผลคะแนนการสอบมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะผ่านเกณฑ์และสามารถผ่านออกไปฝึกงาน/
สหกิจศึกษาได้
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา
การติดตามบัณฑิต การได้งานทำ ระยะเวลาการได้งานทำหลังจบการศึกษา อัตราเงินเดือน
เริ่มแรก รวมทั้งความพึงพอใจของผู้ใช้บัณ ฑิต ตามผลการเรีย นรู้จากหลัก สูตร (PLO) นำข้อมูลที่ได้
รับมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร
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3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา และไม่มีรายวิชาใดได้รับ
อักษร I หรืออักษร P
2. หลั กสู ตรปริญ ญาตรี 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึก ษาปกติ สำหรับ การ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3. มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
4. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
5. ไม่ มีพั นธะเรื่องเกี่ ย วกั บ การเงิน หรือพั นธะอื่นใดกั บ มหาวิท ยาลัย และเป็ นไปตามเกณฑ์
การสำเร็จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รเป็ น ไปตามข้อ บั งคั บ สำเร็ จการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รเป็ น ไปตาม
ข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีก ารปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจในนโยบายของมหาวิท ยาลัย บทบาท
หน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ จรรยาบรรณของอาจารย์ หลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษา และกิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 สาขาวิชามอบหมายงานโดยมีอาจารย์ที่มปี ระสบการณ์เป็นที่ปรึกษา
1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ดา้ นการสอนและการวิจัย โดยสนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนาตนเอง หรือจัดโครงการเพื่ออบรมในการพัฒนาอาจารย์ใหม่
1.4 ส่ ง เสริ ม การสร้ า งเครื อ ข่ า ยงานวิ จั ย ให้ กั บ อาจารย์ ใ หม่ โดยมี อ าจารย์ พี่ เ ลี้ ย งที่ มี
ประสบการณ์ในการวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) จัดประชุมประเมินผลและปรับปรุงการจัดการเรีย นการสอนทุกปี เพื่อพัฒ นาการ
เรียนรู้ของนิสติ ให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)
2) จัดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมระหว่างคณาจารย์ นิสิต
และผูเ้ กี่ยวข้อง
3) จัดอบรมทักษะการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ทุกปี
4) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
5) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
6) มีการอบรมทักษะการพัฒนาระดับอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF) เพื่อเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาไปสู่มาตรฐานอาจารย์มอื อาชีพ ในด้านการสอน การวัดและการ
ประเมินผล ให้สอดคล้องตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
1) สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านจุลชีววิทยาและด้าน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
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3) จัดโครงการให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน หรือให้บริการทางวิชาการด้าน
จุลชีววิทยาและมีเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาจารย์มี ความรู้และทักษะที่ทันสมัยอยู่
เสมอ
4) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรใช้ป ระกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2558” เป็ น เกณฑ์ ในการกำกั บ มาตรฐานหลั ก สู ต ร ตอบสนองการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพ
สอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐาน คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ (Thai qualification framework for
higher education) ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ งบริบ ททางสังคม
รวมถึ งการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร ที่ มี ลั ก ษณะที่ แ ตกต่ า งตามจุ ด เน้ น ตามเอกลั ก ษณ์ ข องแต่ ล ะ
มหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลหลักสูตร
ปรับปรุง ตลอดจนดำเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และมีการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรและการดำเนินงานตามเกณฑ์ เป็นประจำ
ทุกปี ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนี้
เกณฑ์การประเมินที่ 1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น
เกณฑ์การประเมินที่ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญ ญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน
เกณฑ์การประเมินที่ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนดต้องไม่เกิน 5 ปี
เกณฑ์การประเมินที่ 12 การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่ งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัวบ่งชี้
TQF ข้อ 1 - 5 ต้องดำเนินการทุกตัว
โดยมีการประเมินหลักสูตรทั้งระบบและนำผลประเมินที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และนำผลการประเมินในเกณฑ์การกำกับมาตรฐานนี้ส่ง
รายงานแก่ สกอ. พร้อมด้วยชุดข้อมูลพื้นฐาน (common data set) ผ่านทางระบบ CHE-QA online เป็น
ประจำทุกปี
2. บัณฑิต
ใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่
แสดงถึงลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในหลักสูตร ซึ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ครอบคลุม
ผลการเรียนรู้ทั้งเรื่องที่เฉพาะทางและทั่วไปที่จำเป็นต่อการทำงาน ซึ่งเป็นความต้องการของผู้มีส่วนได้
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ส่วนเสียกับตัวบัณฑิตเองทำให้มีโอกาสที่จะได้งานทำมากขึ้น โดยการปรับโครงสร้างของหลักสูตรที่
สอดคล้องตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่รายวิชา เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณ ลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีการประเมิน ติดตามผลตอบกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินการ
ของหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ
3. นิสิต
มีนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าศึกษามีความชัดเจนเข้าถึงได้ เกณฑ์การศึกษามีการประกาศให้
รับ ทราบโดยทั่ ว กั น ทราบเพื่ อ ให้ นิ สิ ต สามารถวางแผนการศึ ก ษา มี ก ารประเมิ น ก่ อ นเข้ าเรีย นและ
โครงการเตรียมความพร้อมของนิสิตเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ ขณะศึกษามีระบบติดตามความก้าวหน้า
ผลการศึก ษา อัตราการตกออก และกิจกรรมเสริมหลัก สูตร ตลอดจนมีระบบอาจารย์ ที่ป รึก ษาให้
คำแนะนำทางวิชาการแนะแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ
ทักษะเพื่อการทำงานและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
นิสิตในหลักสูตร มีการจัดการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต เช่น ด้านทุนการศึกษา
แหล่ งงานและการศึก ษาต่อ นอกจากนี้ยั งมีก ารจัดการด้านสภาพแวดล้อมที่สนับ สนุนคุณ ภาพการ
เรียนรู้ทั้งทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการศึกษาและวิจัย มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ
การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ ความพร้อมด้านข้อมูลสารสนเทศรวมถึงห้องสมุด โดยนำผลการ
ประเมินคุณภาพที่ได้มาปรับปรุงการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของนิสิตในปีถัดไป กรณีที่
นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาสามารถยื่นความประสงค์ในการขอดูกระดาษคำตอบ
คะแนนและวิธีก ารประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกำหนด นอกจากนี้มีการส่งนิสิตไปฝึกงานและสหกิจศึกษา รวมทั้งการทำวิจัยเพื่อเป็นการ
ขยายการเรียนรู้ทางวิชาการมากขึ้น เน้นการปฏิบัติจริง เป็นการสร้างเครือข่าย ผลงาน และบูรณาการ
ทางวิชาการได้
4. คณาจารย์
มีระบบการสรรหาและคั ด เลือกอาจารย์ ใหม่ ตามระเบียบและหลัก เกณฑ์ของมหาวิท ยาลัย
พะเยา โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปหรือมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
จุลชีววิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยประเมินจากค่า FTEs อัตราส่วนระหว่างบุคลากรสายวิชาการ
ต่อจำนวนนิสิต และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนั้นกำหนดให้มีการเชิ ญ อาจารย์พิเศษหรือ
วิทยากรมาบรรยายอย่างน้อย 1 ท่าน ต่อ 1 ภาคการศึกษา และอาจารย์พิเศษที่เชิญมาจะต้องเป็นผู้มี
ประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาโทขึน้ ไป
หลักสูตรมีแผนพัฒนาอาจารย์ ส่งเสริมในการพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาคุณวุฒิและการก้าว
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิ ชาการ มีก ารวางแผนดำเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารงานด้าน
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บุคลากร เพื่อกำหนดทั้งคุณภาพและปริมาณของบุคลากรสายวิชาการ ส่งเสริมการทำวิจัยของอาจารย์
เพื่อใช้ในการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการนำความรู้จากงานวิจัยบูรณาการสู่การเรียนการสอน มี
แผนการส่งเสริมคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก ส่วนเกณฑ์ผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการต้องได้รับ
การยอมรับ มีก ารติด ตาม และกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการพัฒ นาอย่ างต่อเนื่อง มีก ารกำหนด
บทบาทและความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ระหว่างบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจนและเป็นที่เข้าใจตรงกัน
โดยการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความถนัด และประสบการณ์ของบุคลากร
และมีการจูงใจ ให้รางวัล หรือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรเพื่อสนับสนุนคุณภาพการเรียนการสอน
ในการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตรนั้น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอนมีการประชุมวางแผนร่วมกัน
ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลและการให้ความเห็นชอบในการประเมินผลการ
เรียนรู้ทุกรายวิชาหลังจบภาคการศึกษา และมีการนำผลประเมินการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากนิสิต
มาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
นอกจากนี้หลักสูตรมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้อาจารย์ทำวิจัยหลังปริญญาเอกเพื่อพัฒนา
ทางวิ ช าการและสร้ า งเครือ ข่ าย ตลอดจนเป็ น การเพิ่ ม โอกาสสร้ างความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น
(memorandum of understanding; MOU) ทั้งในและต่างประเทศ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
การบริห ารจั ด การหลั ก สู ต รดำเนิ น การโดยอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร อาจารย์ ป ระจำ
หลักสูตรและคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้กำกับดูแลให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับคณะและ
มหาวิทยาลัยโดยให้เป็นไปตามแผนการพัฒนา และนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการ
จัดการบริหารหลักสูตรเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล สำหรับการประเมินการดำเนินการของหลักสูตร โดย
จัดการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเป็นประจำทุกปี การประเมินคุณภาพแบ่งเป็น
1) หลักสูตรส่งผลการประเมินตนเองให้กรรมการคณะประเมินรับรอง
2) หลักสูตรส่งผลการประเมินตนเองให้คณะกรรมการภายนอกคณะพิจารณาแบบ desktop
assessment
3) ประเมิ น โดยเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกมาประเมิ น เมื่ อ ครบรอบการประเมิ น หลั ก สู ต ร
ระยะเวลา 5 ปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและประสิทธิผลของการจัดการหลักสูตรตลอดจนได้มี
การนำข้อเสนอแนะการตรวจประเมินไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
การจัด การเรียนการสอนนั้น สาขาวิชามีการประชุมคณะกรรมการรับ ผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำ ในการพิจารณา ผลการเรียนการสอน วิธีการสอน การประเมินผลการเรียน เพื่อนำ
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ข้อมูลมาปรับปรุงการดำเนินงานเป็นประจำทุกภาคการศึกษา เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์เรื่องผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามที่ตั้งเป้าไว้ในแต่ละรายวิชา
การประเมินผู้เรียน ใช้วิธีก ารประเมินที่หลากหลายโดยในรายละเอีย ดวิชา (course syllabus)
หรื อ มคอ. 3 จะชี้ แ จงส่ ว นประกอบเกณฑ์ ข องคะแนนต่ า ง ๆ ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน วิ ช าทฤษฎี ใ ช้ ก าร
ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมายระหว่างภาคการศึกษา สอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลาย
ภาค การฝึกปฏิบัติในห้องเรียน การนำเสนอโครงงาน รายงานและการทำงานเป็นกลุ่ม ส่วนวิชาฝึกงาน
ประเมินผลจากรายงานฝึกงานโดยอาจารย์ที่ป รึกษาและประเมินผลโดยหั วหน้าผู้ควบคุมงาน วิชาที่
บูรณาการความรู้ จะประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทำงาน สมุดบันทึกการให้คำปรึกษา
โดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ประเมิ น ผลจากผลสำเร็ จ ของงาน และการเชิ ญ กรรมการภายนอกมาร่ ว ม
พิจารณาวัดผลการประเมินผู้เรียนจะมีการนำมาพิจารณากันในกลุ่มของผู้สอนในรายวิชาและนำเสนอ
แก่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทุกภาคการศึกษาเพื่อหาแนวทางปรับปรุงการประเมินให้สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชานั้น ๆ และภาพรวมของทั้งหลักสูตร เพื่อการพัฒนาปรับปรุง
เพื่อให้เห็นผลการดำเนินงานที่แท้จริง
หากนิสิตมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ การประเมินผลต่าง ๆ สามารถอุทธรณ์ผลการศึกษา ขอตรวจสอบ
คะแนนสอบ โดยยื่นคำร้องที่นักวิชาการศึกษา สำนักงานธุรการคณะฯ แล้วนำเสนอคณะกรรมการ
วิชาการของคณะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อคำอุทธรณ์ของนิสิตต่อไป
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร วางแผนและจัดการการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน โดย
มีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลป้อนกลับจากการสำรวจความต้องการของนิสิตและคณาจารย์แก่คณะและ
มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนความพร้อมด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หนังสือ ตำรา วารสาร ฐานข้อมูล
ระบบสืบ ค้นข้อมูล และ จุด เชื่อมสั ญ ญาณอินเตอร์เน็ ตไร้สาย รวมทั้งจัดพื้ นที่ป ระชุมกลุ่มย่ อย เพื่ อ
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
พอเพี ย งของทรัพ ยากรที่ ส นับ สนุ น การเรีย นรู้ที่ ได้ ม าปรับ ปรุงแผนและการบริห ารด้ านการจัด การ
ทรัพยากรต่อไป
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ในส่วนของการบริหารบุคคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรั บ ตำแหน่ ง ทั้ งการปฏิ บั ติ ก ารทางด้ านวิท ยาศาสตร์ งานบริห ารทั่ วไป งานบริก ารการศึ ก ษา
การเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผนและงานบุคคล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่ งทางคณะวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ มี น โยบายในการเพิ่ ม ทั ก ษะความรู้เพื่ อ การปฏิ บั ติ งาน โดยให้
งบประมาณในการสนับ สนุนการเข้าร่วมอบรม ประชุม รวมถึงการศึก ษาดูงาน เพื่ อการพัฒ นาการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
ในส่วนของห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรจุลชีววิทยามี
ห้องปฏิบัติการที่เพียงพอต่อการเรียนการสอน ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการสำหรับรองรับนิสิตจำนวน
100 และ 200 คน และมีห้องปฏิบัติการกลางสำหรับรองรับรายวิชาการศึกษาอิสระ และการวิจัยด้าน
ต่าง ๆ เช่น ห้ องปฏิ บัติก ารทางเชื้อรา ห้องปฏิบัติ ก ารระดั บ โมเลกุ ล ห้ องปฏิ บัติก ารวิจัยเชื้อก่ อ โรค
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป ห้องปฏิบัติการทางปรสิตวิทยา อีกทั้งมีครุภัณฑ์การศึกษาที่สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น กล้ องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ กล้องจุลทรรศน์แบบหัว
กลับพร้อมชุดถ่ายภาพ กล้องจุลทรรศน์ หม้อนึ่งความดันไอ ถังหมัก ตู้ปลอดเชื้อคลาส 2 เครื่องเพิ่ม
ปริมาณสารพั นธุก รรม เครื่องวั ดค่ าการดูดกลืนแสง เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุม
อุณ หภูมิ ตู้บ่มเชื้อ ตู้บ่ มเชื้อแบบควบคุมอุณ หภูมิต่ำ ตู้บ่มเชื้อด้วยคาร์บ อนไดออกไซด์ ตู้อบลมร้อน
เครื่องเขย่าผสมสารให้เข้ากัน เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือก
แข็งชนิดตั้งโต๊ะ microplate fluorescent เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารโดยโครมาโตกราฟชนิดของเหลว
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง real time PCR เครื่ อ งชั่ ง 2 และ 4 ตำแหน่ ง เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั ง มี ร ะบบ
โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายแผ่นทึบ และเครื่องฉายภาพ ที่
สามารถรองรับการเรียนการสอนในหลักสูตรให้มปี ระสิทธิภาพ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
1. อาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80
มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตามและ
ทบทวนการดำเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนิสติ ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ทกี่ ำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมิ น การดำเนิ น งานที่ รายงานใน
มคอ. 7 ปีที่แล้ว

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับ การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มตี ่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายให้มีการประชุมเพื่อกำหนดกลยุทธ์การสอนในแต่ละ
รายวิชา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และหรือมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน
การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน
1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนทั้ง 7 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์และผู้ร่วมสอน การประเมินโดยนิสิต การสอบถาม
จากนิสิต รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังที่กำหนดในรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา
1.1.3 จั ด ประชุ ม การประเมิ น ผลประจำปี โดยคณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
ผู้จัดการรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และหรือเจ้าหน้าที่ในแหล่งฝึกงาน มีส่วนร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และขอคำแนะนำ
1.1.4 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอน
และข้อเสนอแนะเพื่อในการวางแผนปรับ ปรุงพัฒ นาการจัดการเรียนการสอนในปีถัดไป รวมถึงการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาและการปรับปรุงหลักสูตร
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 อาจารย์ป ระเมินตนเอง และเพื่อนร่วมงานประเมินทัก ษะการจัดการเรีย นการ
สอน
1.2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ผู้จัดการรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน สรุปผล
การใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและร่วมกันวางแผนปรับปรุงพัฒนาแผน
กลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป นำไปปรับรายละเอียดของ มคอ. 3 ในภาคการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
เมื่ อ จั ด การเรี ย นการสอบครบรอบ 5 ปี ประธานหลั ก สู ต รแต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น
หลั ก สู ต รที่ ป ระกอบด้ ว ยผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ วนเสี ย จากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง และคณะกรรมการพั ฒ นา
หลักสูตร ดำเนินการประเมินหลักสูตรทั้ งระบบ โดยนำข้อมูลมาจาก มคอ. 7 จากการประเมินเอกสาร
การประเมินตนเองประกันคุณภาพหลักสูตร กระบวนการบริหารหลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร
ประกอบกับ ข้อมูลป้อนกลับ ของผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร (stakeholder) ได้แก่ นิสิต ศิษ ย์เก่ า
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อาจารย์ผู้สอน บุคลากรสนับ สนุน ผู้ ใช้บัณ ฑิต และผู้บ ริหาร โดยจะสรุปผลการประเมินหลัก สูตรใน
ภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุงหรือพัฒ นาหลัก สูตรและการจัดการเรีย นการสอนเป็ น
ประจำทุกปี โดยประธานหลักสูตรจะนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมของสาขาวิชา และของคณะเพื่อรับทราบ
และหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ก ำหนดให้ ใ ช้ ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ในการ
ประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและ
ตัวบ่งชี้ที่กำหนดของหลั ก สูตรของ สกอ. โดยมีคณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาจากทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 นำเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่ในแหล่งฝึกงาน นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อรั บทราบผลการประเมิน
หลักสูตร รวมทั้งตรวจสอบผลการดำเนินหลักสูตร ระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.2 คณะกรรมการประเมินหลัก สูตร ดำเนินการสรุปผลการประเมินหลัก สูตร โดยประธาน
หลั ก สู ต รจะนำเข้าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุม ของสาขาวิช า และของคณะเพื่ อ รับ ทราบและหาแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนา
4.3 ประธานหลักสูตร แจ้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ป ระจำหลักสูตร เพื่อ
ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนสอนตามผลการประเมิน
หลักสูตรของคณะกรรมการประเมิน สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในครั้งถัดไป

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ.

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

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

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2560
30
30
91
22
11

หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2565
30
30
90
21
11

11
69
57
12
6
-

10
69
57
12
6
-
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วิชาศึกษาทั่วไป
001101

001102

001103

30

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หน่วยกิต

การใช้ภาษาไทย
3 (2-2-5) 001101
Usage of Thai Language
การสื่ อ สารด้ ว ยคำ วลี การแต่ ง ประโยค
สำนวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ
สำคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า
การสรุ ป ความ และการแสดงความคิ ด ผ่ า น
ทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
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
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3 (2-2-5) 001102
Ready English
คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้
ภาษาอั ง กฤษของการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น การ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได้แก่
การแนะนำตนเองและบุ คคลอื่น การตอบรับและ
การปฏิ เสธการเชิญ ชวน การถามทาง การบอก
ทางและการวางแผนเดิ น ทาง การสนทนาใน
ร้านอาหาร การเลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar,
fundamental English usage in listening, speaking,
reading and writing, development of English
usage for daily-life including getting acquainted
with someone, accept and decline invitation,
direction giving, direction asking and direction
planning, conversation in restaurant, smart
shopping and saying goodbye for someone
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3 (2-2-5) 001103
Explorative English
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น
เขียน คำศัพ ท์ แ ละไวยกรณ์ ในการสื่อสารตาม
สถานการณ์ ต่ า งๆ ในบริบ ทสากล ได้ แ ก่ การ
วางแผนการเดิ น ทาง การจองโรงแรม ผ่ า น

วิชาศึกษาทั่วไป

30

ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
Thai Language in Daily Life
ทั กษะการใช้ ภาษาไทยด้ านการฟั ง การอ่ าน ใน
การรับสาร และทั กษะด้านการพูด การเขียนในการ
ส่งสาร การสื่อสารในชีวติ ประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Listening and reading skills in Thai for receiving
message, speaking and writing in Thai for
delivering message, proper daily life
communication

ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1 (0-2-1)
Thai for Academic Purposes
การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขี ย น บู ร ณ าการร่ ว มกั บ ศาสตร์ อ่ื น
การผลิตผลงานเชิงวิชาการ
Integration of listening speaking reading and
writing skills in Thai with other fields, producing
academic works

สาระที่
ปรับปรุง
หน่วยกิต

ปรับชื่อ
หน่วยกิต
และ
คำอธิบาย
รายวิชา

ปรับชื่อ
หน่วยกิต
และ
คำอธิบาย
รายวิชา

ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติ ประจำวัน 3 (2-2-5)
English for Daily Life
3(2-2-5) ปรับชื่อ และ
คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย
ขั้น พื้ น ฐาน หลั ก การใช้ภ าษาอังกฤษด้านการฟั ง
รายวิชา
พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ตนเองและผูอ้ ่นื ในชีวติ ประจำวัน
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001204

002201

อินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่าง
ประเทศ การใช้ ภ าษาอั ง กฤษในสนามบิน
ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจ
คนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การ
อธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาใน
งานเลี้ ย งและการรั บ ประทานอาหารแบบ
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
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3 (2-2-5) 0 0 110 4
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
ภาษาอั ง กฤษในการฟั ง พู ด อ่ า น เขีย น ได้ แ ก่
การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ การ
อ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง
การตี ค วาม และก ารนำเสนอข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and
media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including email, summarizing from media, news reading
and sharing, data interpretation from graphs
and tables, interpretation and information
presentation for further study and future
careers
พลเมืองใจอาสา
3 (3-2-5) 001205
Citizen Mind by Citizenship
สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคม
ทุ ก ระดั บ จิ ต อาสา สำนึ ก สาธารณะ ความ
กตั ญ ญู พลเมื อ งกั บ ประชาธิป ไตย จริย ธรรม
ทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของ
วัฒนธรรมโลก
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สาระที่
ปรับปรุง

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

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, ปรับรหัส ชื่อ
phrases and grammar, English usage in listening, หน่วยกิต
speaking, reading and writing for communicating in
และ
familiar situations and describing familiar matter
คำอธิบาย
รายวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 3 (2-2-5)
และวิชาชีพ
ปรับรหัส ชื่อ
English for Academic and Professional
หน่วยกิต
Communication
และ
คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย
หลั ก การใช้ ภ าษาอั ง กฤษด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น
รายวิชา
เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ
English vocabulary, expressions, phrases and
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สาระที่
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
สังคมพหุวัฒนธรรม
3 (3-2-5) 002101
Multicultural Society
มนุ ษ ย์ กั บ สั งคม สั งคมพหุ วั ฒ นธรรม การ
จัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม
กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก
อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
ของท้ องถิ่ นไทย 4 ภาค จั ง หวั ด พะเยาและ
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

grammar, English usage in listening, speaking,
reading and writing for communicating in
academic and professional contextss

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3 (3-2-5) 002102
Health and Environment Management
แนวคิด ด้า นสุ ข ภาพและสิ่ง แวดล้ อม ภาวะ
สุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
การวิ เ คราะห์ แ ละวางแผนการรั บ ประทาน
อาห ารเพื่ อสุ ขภ าพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ ใน
ชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับ
สุขภาพ นันทนาการและการออกกำลังกาย โรค
ระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทาง
จราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การ
วางแผนและการจัดการน้ำในชีวิตประจำวัน การ
จัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3 (3-2-5) 003101
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล
ธุ รกรรมพาณิ ชย์ อิเล็ กทรอนิ กส์ การใช้โปรแกรม
สำนักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการ
ผลิ ตสื่ อผสม การสื บค้ น คั ดกรอง และเลื อกสรร
ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
การสื่ อสารในเครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ อย่ าง มี

การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
2 (1-2-3)
Communication in Digital Society
หลั ก กฎหมายและจริ ย ธรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยี ส ารเทศ หลั ก การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และ
ปรับรหัส ชื่อ
สารสนเทศ การคัด สรรข้อมู ล ข่าวสารมาใช้แ ละ
หน่วยกิต
นำเสนอข้อมู ล การสื่อสารอย่า งมีจริยธรรมและ
และ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสาร
คำอธิบาย
เทศและการสื่อสาร
รายวิชา
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
ศิลปะการจัดการชีวติ
3 (3-2-5)
Art of Life Management
บทบาทและหน้ า ที่ ข องตนเองในการทำงาน ปรับรหัส ชือ่
ร่วมกับ ผู้อ่ืน การโน้ม น้าวและการจูงใจผู้อ่ืน การ
หน่วยกิต
รับฟัง ความคิด เห็น ที่แ ตกต่ าง ความหลากหลาย
และ
ทางสั งคมและวัฒ นธรรม หลั ก การความสำคั ญ คำอธิบาย
ของ การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การดำรงชี วิ ต
รายวิชา
หลั ก การและความสำคั ญ ของการจั ด การทาง
สุขภาพทางกาย จิตใจ และสังคม และ บุคลิกภาพ

การใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัล
1 (0-2-1)
Technology Usage in Digital Age
แนวคิด เกี่ ยวกับ เทคโนโลยีท างคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สำนักงาน หลักการทำ
ปรับรหัส ชื่อ
ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยี
หน่วยกิต
ทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์
และ
สำนักงาน
คำอธิบาย
Concepts of computer and internet
รายวิชา
technology, office software, principles of
electronic commerce, usage of computer and
internet technology, usage of office software

100
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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

004101

004201

ศิลปะในการดำเนินชีวติ
3 (3-2-5) 003102
Art of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและ
การวางแผนการดำเนิ น ชีวิต การเห็นคุณ ค่าใน
ตนเองและผู้ อ่ื น หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การ
ดำเนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
กระบวนการคิ ด เชิ ง บวก คิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด
สร้างสรรค์ 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
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3 (2-2-5) 003203
ในสังคม
Socialized Personality
ความสำคัญ ของบุคลิกภาพ การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา
ใจ มารยาท วั ฒ นธรรมไทย ทั กษะการพูด ในที่
ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม
การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality
development, personality development of
physical, verbal, mind, manner, Thai culture,
public communication skills, desired traits
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สาระที่
ปรับปรุง

และการแสดงออกในสั ง คม การแสดงออกถึ ง
พฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามได้
กฎหมายในชีวิต ประจำวัน ความรอบรู้ท างด้า น
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
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3 (2-2-5)
Lifelong Learning Skills
หลั ก การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณ ญ าณ ทั ก ษ ะ
การทำงานร่วมกัน หลั กการคิด อย่างสร้างสรรค์
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
ปรับรหัส ชื่อ
มีวิจารณญาณ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะ
หน่วยกิต
ที่จำเป็ นแห่งอนาคต แนวคิ ดเพื่อการเติบโต การ
และ
คิดและใช้เหตุผลใช้ชวี ิตประจำวัน
คำอธิบาย
Principles of critical thinking, collaborative skills,
รายวิชา
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

ความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบ 2 (0-4-2)
ต่อสังคม
Citizenship and Social Responsibilities
การแสดงบทบาท หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายใน
การทำงานร่วมกันได้ การนำความคิดเห็นมาปรับ ปรับรหัส ชื่อ
ประยุ ก ต์ ในการทำงานร่ ว มกั น การแก้ ปั ญ หา
หน่วยกิต
ความสัมพันธ์ในกลุ่มทำงาน การแสดงบทบาทใน
และ
การโน้มน้าวและจูงใจผู้อ่ืน การแสดงบุคลิกภาพ คำอธิบาย
ทางกายและวาจา และแสดงความคิ ด เห็ น ในที่
รายวิชา
สาธารณะ การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการ
ท ำ ง า น แ ล ะ แ ก้ ไข ปั ญ ห า อ ย่ า ง เป็ น ร ะ บ บ
การดำเนิน การตามแผนสู่เป้า หมาย การปกป้อง
การละเมิดสิทธิ์ของตนเองได้ การร่วมมือและปรับตัว
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relating to University of Phayao's identity,
living in a society, self-adaptation in the Thai
and global social cont

003204

003305

เข้ ากั บสภาพแวดล้ อมที่ เปลี่ ยนแปลง การปรับตั ว
ในการอยู่ ร่ วมกั บ ผู้ อ่ื น การแสดงออกถึ ง ความ
ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดี
งามของไทย การแสดงออกถึ งการยอมรั บในความ
แตกต่ างทางวั ฒ นธรรม และให้ ความเคารพผู้ อ่ื น
กฎหมายกับการดำรงชีวติ ในสังคม
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
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม
1 (0-2-1)
และชุมชน
Health Environment and Community
Management
การประเมินสุ ขภาพของตนเองและผู้อ่ืน ความ
ป ล อ ด ภั ย ใน ก า ร ด ำ ร ง ชี วิ ต ก า ร ป ร ะ เมิ น
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อตนเองและผู้อ่นื และ
ปรับ ปรุง แก้ ไขวางแผนด้ า นสุ ข ภาพ สิ่ง แวดล้อ ม
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
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น 3 (2-2-5)
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Design Thinking Process for Digital Age
Entrepreneurs
ความรู้พนื้ ฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
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การวางแผนและทำธุ รกรรมทางการเงิน สำหรับ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ก า ร เป็ น
ผู้ ป ระกอบการยุ ค ดิ จิ ทั ล การใช้ เ ครื่ อ งมื อ วั ด
สำหรับผูป้ ระกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิด
เชิ ง ออกแบบ แนวคิ ด ก ารสร้ า งผลงานด้ ว ย
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 บู ร ณาการสู่ วิ ช าชี พ
3 (0-6-3)
Integration into Profession
การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่
การปฏิ บั ติ งานเชิ งวิ ชาชี พ การออกแบบและสร้าง
นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
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
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
93 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
11 หน่วยกิต
241111
คณิตศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
Mathematics I
ลิมิ ต และความต่ อเนื่องของฟัง ก์ชั่ น อนุ พัน ธ์
และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชั่นอดิศัย
การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
Limits and continuity of functions, derivatives
and integral of algebraic and transcendental
functions, applications of derivatives and integral

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
95 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
22 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
11 หน่วยกิต
241111
คณิตศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
Mathematics I
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น อนุพันธ์
และปริ พั น ธ์ ข องฟั ง ก์ ชั น พี ช คณิ ต และฟั ง ก์ ชั่ น
อดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
Limits and continuity of functions,
derivatives and integral of algebraic and
transcendental functions, applications of
derivatives and integral
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4 (3-3-8) 242103
General and Organic Chemistry
ปริม าณสั ม พั น ธ์ โครงสร้า งอะตอม พั น ธะ

เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4 (3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี
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เคมี เทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ จลศาสตร์ เ คมี การ
เทอร์ โมไดนามิ ก ส์ จลศาสตร์ เคมี การเรีย กชื่ อ
เรี ย ก ชื่ อ ก า ร เต รี ย ม แ ล ะ ป ฏิ กิ ริ ย า ข อ ง
การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอิน ทรีย์ป ระเภท
สารอิน ทรีย์ป ระเภทต่ าง ๆ ได้แ ก่ แอลเคน แอ
ต่ าง ๆ ได้ แ ก่ แ อ ล เค น แ อ ล คี น แ อ ล ไค น์
ลคีน แอลไคน์ สารประกอบอะโรมาติก แอลคิล
ส าร ป ระ ก อ บ อ ะ โร ม า ติ ก แ อ ล คิ ล เฮ ไล ด์
เฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คี
แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรด
โตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน และ
คาร์ บ อกซิ ลิ ก และอนุ พั น ธ์ เอมี น และสารชี ว
สารชีวโมเลกุล
โมเลกุล
Stoichiometry, atomic structure, chemical
Stoichiometry, atomic structure, chemical
bonding, thermodynamic, chemical kinetic,
bonding, thermodynamic, chemical kinetic,
nomenclature, preparation and reaction of
nomenclature, preparation and reaction of
organic compounds, alkane, alkene, alkyne,
organic compounds, alkane, alkene, alkyne,
aromatic compounds, alkyl halides, alcohols,
aromatic compounds, alkyl halides, alcohols,
phenols, ethers, aldehydes, ketones,
phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic
carboxylic acids and their derivatives, amines,
acids and their derivatives, amines, and
and biomolecules
biomolecules
243101 ชีววิทยา 1
4 (3-3-8) 243101 ชีววิทยาทั่วไป
4 (3-3-8)
Biology I
General Biology
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การ
ระเบียบวิธีท างวิท ยาศาสตร์ คุณ สมบั ติ การ
จั ด ระบบ และสารเคมี ข องชี วิ ต เซลล์ แ ละเม
จัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอ
แทบอลิ ซึ ม พั น ธุ ศ าสตร์ วิ วั ฒ นาการ ความ
ลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลาย
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่
ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์
ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Scientific methodology, characteristics,
Scientific methodology, characteristics,
organization and chemistry of life, cell and
organization and chemistry of life, cell and
metabolism, genetics, evolution, biodiversity,
metabolism, genetics, evolution, biodiversity,
structures and functions of plants and animals,
structures and functions of plants and animals,
ecology and behavior
ecology and behavior
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
11 หน่วยกิต วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
10 หน่วยกิต
242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4 (3-3-8) 242120 เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4 (3-3-8)
Quantitative analysis
Quantitative chemical analysis
การวิเคราะห์โดยน้ำหนั ก การวิเคราะห์โดย
การวิ เคราะห์ โดยน้ ำ หนั ก การวิ เคราะห์ โดย
ปริม าตร วิธี ก ารแยกสาร การสกัด ด้ วยตั ว ทำ
ปริ ม าตร วิ ธี ก ารแยกสาร การสกั ด ด้ ว ยตั ว ทำ
ละลาย วิธีท างโครมาโทกราฟี บทนำเกี่ ยวกั บ
ละลาย วิ ธี ท างโครมาโทกราฟี บทนำเกี่ ย วกั บ
เครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์ อัลตราไวโอเลตวิสิ
เครื่อ งมื อ ทางเคมี วิ เคราะห์ อั ล ตราไวโอเลตวิสิ
เบิล สเปกโทรโฟโตเมตรี อะตอมมิก แอบซอร์ป
เบิ ล สเปกโทรโฟโตเมตรี อะตอมมิ ก แอบซอร์ ป
ชั น สเปกโทรโฟโตเมตรี แก๊ ส โครมาโทกราฟี
ชันสเปกโทรโฟโตเมตรี แก๊สโครมาโทกราฟี และไฮ
และไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี
เพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี
Gravimetric analysis, volumetric analysis,
Gravimetric analysis, volumetric analysis,
separation technique, solvent extraction,
separation technique, solvent extraction,
chromatographic method, introduction to
chromatographic method, introduction to
instrumentation in analytical chemistry, UVinstrumentation in analytical chemistry, UV-
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visible spectrophotometry, atomic absorption
spectrophotometry, gas chromatography and
high performance liquid chromatography
247111

visible spectrophotometry, atomic absorption
spectrophotometry, gas chromatography and
high performance liquid chromatography

ชีวสถิติ
3 (2-2-5)
Biostatistics
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้ าน
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
แปรปรวนเบื้ อ งต้ น การวิ เคราะห์ ก ารถดถอย
และสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคกำลัง
สอง และการใช้ โ ปรแกรมสำเร็ จ รู ป ในการ
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

365215

สาระที่
ปรับปรุง

ชีวเคมีทั่วไป
4 (3-3-8) 365215
General Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทาง
เคมี ชนิ ด โครงสร้ า ง และเมแทบอลิ ซึ ม ของ

สถิตพิ นื้ ฐานทางการแพทย์
2 (2-0-4)
Basic Medical Statistics
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ ข องสถิติ ด้ า น
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
สถิติพรรณนา การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ
การอนุมานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว การทดสอบด้วยไคกำลังสอง อัตราส่วน
ออดส์ การคำนวณขนาดตั วอย่า งเบื้ อ งต้ น 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
ชีวเคมีทั่วไป
4 (3-3-8)
General Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบั ติทาง
เคมี ชนิ ด โครงสร้ า ง และเมแทบอลิ ซึ ม ของ
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คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์
คาร์ โบไฮเดรต โปรตี น ลิ พิ ด และนิ ว คลี โอไทด์
คุ ณ สมบั ติ แ ละการทำงานของเอนไซม์ การ
คุณสมบัติและการทำงานของเอนไซม์ การควบคุม
ควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ถ่ายทอดข้อมูล
ทางชี ว เคมี ข องฮอร์ โ มน ถ่ า ยทอดข้ อ มู ล ทาง
ทางพั นธุก รรม การควบคุม การแสดงออกของ
พั น ธุ ก รรม การควบคุ ม การแสดงออกของยี น
ยีน เทคนิคทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์
เทคนิค ทางอณูชีววิท ยา ชีวพลังงานศาสตร์ และ
และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีว
การทดสอบคุ ณ สมบั ติ ท างชี ว เคมี ข องสารชี ว
โมเลกุล
โมเลกุล
Definition and principle of biochemistry,
Definition and principle of biochemistry,
chemical properties, types, structures and
chemical properties, types, structures and
metabolisms of carbohydrates, proteins, lipids
metabolisms of carbohydrates, proteins, lipids
and nucleotides, properties and activities of
and nucleotides, properties and activities of
enzyme, hormonal regulation, central dogma
enzyme, hormonal regulation, central dogma
and regulation, techniques of molecular
and regulation, techniques of molecular biology,
biology, bioenergetics and biochemical
bioenergetics and biochemical properties testing
properties testing for biomolecules
for biomolecules
กลุ่มวิชาเอก
69 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก
72 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
57 หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ
60 หน่วยกิต
361101
จุลชีววิทยาทั่วไป
4 (3-3-8) 361101 จุลชีววิทยาทั่วไป
4 (3-3-8)
General Microbiology
General Microbiology
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องเซลล์ จุ ลิ น ทรี ย์
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องเซลล์ จุ ลิ น ทรี ย์
สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอ
สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิ
ลิซึม วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่
ซึม วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และ
และพั น ธุ ศาสตร์ ความสำคัญ ของจุลิน ทรีย์ใน
พั น ธุ ศ าสตร์ ความสำคั ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ ในด้ า น
ด้ าน อ าห าร อุ ต ส าห ก รรม สิ่ งแ วด ล้ อ ม
อาหาร อุต สาหกรรม เครื่องสำอาง สิ่งแวดล้อม
การแพทย์ และสาธารณสุข
การแพทย์ และสาธารณสุข
Structures and functions of microbial cell,
Structures and functions of microbial cell,
nutrition, growth and reproduction,
nutrition, growth and reproduction, metabolism,
metabolism, microbial control, classification
microbial control, classification and genetics,
and genetics, significance of microorganisms in
significance of microorganisms in food, industry,
food, industry, environment, medicine, and
cosmetics, environment, medicine, and public
public health
health
361151 จุลชีววิทยาทางการแพทย์เบือ้ งต้น 3 (3-0-6) 361151 จุลชีววิทยาทางการแพทย์เบือ้ งต้น 3 (3-0-6)
Introductory Medical Microbiology
Introductory Medical Microbiology
จุ ลิ น ทรี ย์ ก่ อ โรคในคน ลั ก ษณะโครงสร้ า ง
จุลินทรีย์ก่อโรคในคน ลักษณะโครงสร้างและ
และรู ป ร่ า ง การติ ด เชื้ อ โรคติ ด เชื้ อ ที่ ส ำคั ญ
รูป ร่า ง การติ ด เชื้ อ โรคติ ด เชื้ อ ที่ ส ำคั ญ อาการ
อาการ ระบาดวิทยา แหล่งของเชือ้ ในธรรมชาติ
ระบาดวิทยา แหล่งของเชือ้ ในธรรมชาติ การติดต่อ
การติ ด ต่ อ การป้ อ งกั น และควบคุ ม ความ
การป้ อ งกั น และควบคุ ม ความปลอดภั ย ทาง
ปลอดภัยทางชีวภาพ
ชีวภาพ
Human pathogens, morphology, infection,
Human pathogens, morphology, infection,
important infectious diseases, symptoms,
important infectious diseases, symptoms,
epidemiology, natural habitat, transmission,
epidemiology, natural habitat, transmission,
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prevention and control, biosafety

prevention and control, biosafety

แบคทีเรียวิทยา
3 (2-3-6) 361201
Bacteriology
สัณ ฐานวิท ยา สรีรวิท ยา ระบบการจำแนก
หมวดหมู่ของแบคทีเรีย วิธีการจำแนกชนิดของ
แบ ค ทีเรี ย อนุ ก รม วิ ธ านแบ บ นิ ว เม อริ คั ล
หลั ก การอนุ ก รมวิ ธ านแบบโพลี ฟ าสิ ก การ
เพ าะเลี้ ย ง ป ระโย ชน์ แ ล ะโท ษ แ ล ะก าร
ประยุกต์ใช้
Morphology, physiology, bacterial classification
systems, methods of bacterial identification,
numerical taxonomy, principle of polyphasic
taxonomy, cultivation, advantages and
disadvantages and its applications
ปรสิตวิทยา
3 (2-3-6) 361205
Parasitology
ชีววิทยาของปรสิตทางการแพทย์ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่ า งโฮสต์ แ ละปรสิ ต การจำแนก รู ป ร่ า ง
ลั ก ษณะ วงจรชี วิ ต นิ เวศวิ ท ยา ระบาดวิท ยา
กลไกการติดเชื้อปรสิต และการก่อพยาธิส ภาพ
ผลกระทบของโรคติ ด เชื้อ ปรสิต จากสั ต ว์สู่ ค น
ลั ก ษณะอาการทางคลิ นิ ก การวิ นิ จ ฉั ย 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
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
3 (2-3-6) 361204
สำหรับจุลชีววิทยา
Science Communication for microbiology
คำศัพท์เฉพาะทางจุลชีววิทยา ทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษทาง
วิชาการด้านจุลชีววิทยา หลักการในการสื่อสาร
ทางวิ ท ยาศาสตร์ เทคนิ ค การนำเสนอในที่
สาธารณะ และการออกแบบสื่ อ การเรี ย นรู้
สำหรับจุลชีววิทยา
Microbial terminology, listening, speaking,

แบคทีเรียวิทยา
3 (2-3-6)
Bacteriology
สั ณ ฐานวิ ท ยา สรี ร วิ ท ยา ระบบการจำแนก
หมวดหมู่ ข องแบคที เรีย วิธีก ารจำแนกชนิ ด ของ
แบคทีเรีย อนุกรมวิธานแบบนิวเมอริคัล หลักการ
อนุ ก รมวิ ธ านแบบโพลี ฟ าสิ ก การเพาะเลี้ ย ง
ประโยชน์และโทษ และการประยุกต์ใช้
Morphology, physiology, bacterial classification
systems, methods of bacterial identification,
numerical taxonomy, principle of polyphasic
taxonomy, cultivation, advantages and
disadvantages and its applications
ปรสิตวิทยา
3 (2-3-6)
Parasitology
ชีววิทยาของปรสิตทางการแพทย์ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่ า งโฮสต์ แ ละปรสิ ต การจำแนก รู ป ร่ า ง
ลักษณะ วงจรชีวติ นิเวศวิทยา ระบาดวิทยา กลไก
ก ารติ ด เชื้ อ ป รสิ ต แ ล ะก ารก่ อ พ ยาธิส ภ าพ
ผลกระทบของโรคติ ด เชื้ อ ปรสิ ต จากสั ต ว์ สู่ ค น
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
ทักษะวิชาการทางจุลชีววิทยา
3 (2-3-6)
Academic skills in Microbiology
คำศัพ ท์ เฉพาะทางจุล ชีววิท ยา ทั ก ษะการฟั ง
การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษทาง
วิชาการด้า นจุล ชีววิท ยา หลั ก การในการสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคการนำเสนอทางวิชาการ
และการออกแบบสื่อการเรียนรู้สำหรับจุลชีววิทยา
Microbial terminology, listening, speaking,
reading and writing skills in academic English of
microbiology,
principles
of
science

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

ปรับรหัส
รายวิชา

ปรับชื่อ และ
คำอธิบาย
รายวิชา
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361205

361206

361281

reading and writing skills in academic English
of microbiology, principles of science
communication,
public
presentation
techniques, and instructional media design for
ไวรัสวิทยา
3 (2-3-6) 361301
Virology
โครงสร้ า ง การจั ด หมวดหมู่ การเพิ่ ม
จำนวน การก่อให้เกิดโรค การเพาะเลี้ยง และ
การวิ นิ จ ฉั ย ไวรั ส ในค น สั ตว์ พื ช แล ะ
แบคที เ รี ย ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งไวรั ส กั บ
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
ราวิทยา
3 (2-3-6) 361202
Mycology
รูป ร่า ง สรี รวิ ท ยา การเจริ ญ การสื บ พั น ธุ์
วงจรชีวิต อนุก รมวิธานและวิวัฒ นาการของรา
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
เทคนิคและการใช้เครื่องมือ
3 (2-3-6) 361281
ทางจุลชีววิทยา
Techniques and Instrumentation in Microbiology
หลั ก การ เทคนิค และหลั ก ปฏิ บั ติในการใช้
เครื่อ งมื อทางจุล ชีววิท ยา การเตรียมอุป กรณ์
และตั วอย่างสำหรับ ปฏิบัติการทางจุล ชีววิทยา
การเตรีย มอาหารเลี้ ยงเชื้ อ เทคนิ ค ปลอดเชื้ อ
การคัดแยกเชื้อบริสุทธิ์ การเพาะเลี้ยง และการ
เก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์
Principles, techniques and practices in
microbiological instrument usage, instrument
and sample preparation for microbiological
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สาระที่
ปรับปรุง

communication,
academic
presentation
techniques, and instructional media design for
microbiology
ไวรัสวิทยา
3 (2-3-6)
Virology
โครงสร้าง การจัดหมวดหมู่ การเพิ่มจำนวน
การก่ อ ให้ เ กิ ด โรค การเพาะเลี้ ย ง และการ
วิ นิ จ ฉั ย ไวรั ส ในคน สั ต ว์ พื ช และแบคที เรี ย
ความสัม พันธ์ระหว่างไวรัสกับสิ่งมี ชีวิตอื่นๆ 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
ราวิ ท ยา
3 (2-3-6)
Mycology
รูปร่าง สรีรวิทยา การเจริญ การสืบพันธุ์ วงจร
ชี วิ ต อนุ ก รม วิ ธ าน แล ะวิ วั ฒ นาก ารของรา
ความสั ม พั น ธ์ ข องรากับ สิ่งมี ชีวิต อื่น ๆ ประโยชน
และโทษของรา ความสำคัญ ทางเศรษฐกิจ 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
เทคนิคและการใช้เครื่องมือ
3 (2-3-6)
ทางจุลชีววิทยา
Techniques and Instrumentation in Microbiology
หลั ก การ เทคนิ ค และหลั ก ปฏิ บั ติ ในการใช้
เครื่องมือทางจุลชีววิทยา การเตรียมอุปกรณ์และ
ตั วอย่ า งสำหรับ ปฏิ บั ติ ก ารทางจุ ล ชีววิท ยา การ
เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เทคนิคปลอดเชื้อ การคัด
แยกเชื้อบริสุทธิ์ การเพาะเลี้ยง และการเก็บรักษา
สายพันธุ์จุลินทรีย์
Principles, techniques and practices in
microbiological instrument usage, instrument
and sample preparation for microbiological

ปรับรหัส
และ
คำอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัส
และ
คำอธิบาย
รายวิชา

คงเดิม
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361331

laboratory, preparation of culture media,
aseptic techniques, pure culture isolation,
cultivation and microbial strain preservation
ระเบียบวิธีวิจัย
3 (1-6-5) 361302
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
ฝึ ก ปฏิ บั ติ การเขี ย นรายงานการวิ จั ย การ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
Principle of scientific research, research ethics,
literature review, experimental design,
proposal writing, laboratory practice, report
writing, research publication

พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
3 (2-3-6) 361211
Microbial Genetics
โครงสร้า งและลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรมของ
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
สรีรวิทยาจุลินทรีย์
3 (2-3-6) 361231
Microbial Physiology
อ งค์ ป ระก อ บ ท างเค มี แ ล 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,
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สาระที่
ปรับปรุง

laboratory, preparation of culture media, aseptic
techniques, pure culture isolation, cultivation and
microbial strain preservation
ระเบียบวิธีวิจัย
3 (2-3-6)
Research Methodology
หลักการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จรรยาบรรณ
การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การคิด อย่างมี
วิจ ารณญาณและสร้ า งสรรค์ การวางแผนการ
ปรับรหัส
ทดลอง การเขียนโครงร่าง ทักษะการสื่อสารและ
ชั่วโมง
ทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหา การใช้เทคโนโลยี
บรรยาย
ดิ จิ ทั ล การเขี ย นรายงานการวิ จั ย การเผยแพร่ ปฏิบัติการ
ผลงานวิจัย
และ
Principles of scientific research, research ethics, คำอธิบาย
literature review, critical thinking and creativity,
รายวิชา
experimental design, proposal writing,
communication and collaboration, problem
solving, digital literacy, report writing, research
publication
พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
3 (2-3-6)
Microbial Genetics
โครงสร้ า งและลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรมของ
จุลิน ทรีย์ การจำลองดีเอ็น เอ การถอดรหัส และ
การแปลรหัส การควบคุม การแสดงออกของยีน
ปรับรหัส
การถ่า ยทอดยีน การกลายพัน ธุ์ พั น ธุ วิศ วกรรม
และ
และการประยุกต์
คำอธิบาย
Structures and characteristics of microbial
รายวิชา
genetics, DNA replication, transcription and
translation, regulation of gene expression, gene
transfer, mutation, genetic engineering, and its
applications
สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาจุลินทรีย์
3 (2-3-6)
Microbial Physiology and Ecology
องค์ประกอบทางเคมีและหน้าที่ของโครงสร้าง
ของเซลล์จุลินทรีย์ การเกิด และการเปลี่ยนแปลง
ปรับรหัส ชื่อ
รูปร่างของเซลล์ การเจริญและการสืบพันธุ์ ปัจจัย
และ
ที่ มี ผ ลต่ อ การเจริญ เมแทบอลิ ซึม เอนไซม์ จาก
คำอธิบาย
จุ ลิ น ทรี ย์ การควบคุ ม จุ ลิ น ทรี ย์ พื้ น ฐานทาง
รายวิชา
นิ เวศวิ ท ยา และความสั ม พั น ธ์ ข องจุ ลิ น ทรี ย์ ใ น
ระบบนิเวศ
Chemical compositions and functions of
microbial cell structures, cell morphogenesis and
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361351

361401

361491

วิทยาภูมิคุ้มกัน
3 (2-3-6) 361351
Immunology
เซ ล ล์ แล ะเนื้ อ เยื่ อ ของระบ บ ภู มิคุ้ ม กั น
ภู มิ คุ้ ม กั น แบบไม่ จ ำเพาะและแบบจำเพาะ
แอนติเจน แอนติบอดี คอมพลีเมนต์ ไซโตไคน์
ระบบภูมิคุ้มกันในภาวะปกติและผิดปกติ ภาวะ
ภูมิไวเกิน ภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง ภูมิคุ้มกันต่อ
การติดเชือ้ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง การตรวจวินจิ ฉัย
การรักษา และการประยุกต์ใช้
Cells and tissues of immune systems, nonspecific and specific immunity, antigen,
antibody, complement, cytokine, normal and
disorder immune responses, hypersensitivity,
autoimmunity, immunity to infection,
immunodeficiency, diagnosis, treatments and
applications
ชีวสารสนเทศเบือ้ งต้น
2 (1-3-4) 361401
Introduction to Bioinformatics
การสืบค้นข้อมูลทางจุลชีววิทยาและชีววิทยา
โมเลกุล ของจุลินทรีย์บ นเครือข่ายอิน เตอร์เน็ ต
ป ระเภ ท ของฐานข้ อ มู ล ก ารจั ด เก็ บ ก าร
เปรียบเที ยบ การวิเคราะห์ การแปลผลข้อมู ล
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
สัมมนา
1 (0-2-1) 361491
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขีย นรายงาน การนำเสนอ การอภิ ป ราย
และการตอบข้อซักถามในประเด็น ทางด้า นจุล
ชีววิทยา
Searching, data collection, analysis, report
writing, presentation, discussion and answer

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
differentiation, growth and reproduction, factors
affecting on growth, metabolism, microbial
enzymes, microbial control, fundamental of
ecology and interaction of microorganisms in
ecosystems
วิทยาภูมิคุ้มกัน
3 (2-3-6)
Immunology
เซลล์และเนือ้ เยื่อของระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกัน
แบบไม่ จ ำเพาะและแบบจำเพาะ แอนติ เ จน
แอนติ บ อดี ค อม พลีเมนต์ ไซโตไค น์ ระบ บ
ภูมิคุ้มกันในภาวะปกติและผิดปกติ ภาวะภูมิไวเกิ น
ภูมิ คุ้ม กัน ทำลายตั วเอง ภู มิ คุ้ม กัน ต่ อการติด เชื้อ
ภู มิ คุ้ม กัน บกพร่อง การตรวจวินิจฉัย การรัก ษา
และการประยุกต์
Cells and tissues of immune systems, nonspecific and specific immunity, antigen,
antibody, complement, cytokine, normal and
disorder immune responses, hypersensitivity,
autoimmunity, immunity to infection,
immunodeficiency, diagnosis, treatments and
applications
ชีวสารสนเทศเบือ้ งต้น
2 (1-3-4)
Introduction to Bioinformatics
การสืบค้นข้อมูลทางจุลชีววิทยาและชีววิทยา
โมเลกุ ล ของจุ ลิ น ทรี ย์ บ นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เน็ ต
ป ระเภ ท ข อ งฐ าน 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
สัมมนา
1 (0-2-1)
Seminar
การสืบ ค้น การรวบรวมข้อมู ล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนำเสนอ การอภิปรายและ
การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านจุลชีววิทยา
Searching, data collection, analysis, report
writing, presentation, discussion and answer the
questions in the microbiological issue

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา

คงเดิม

คงเดิม
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361493

361494

361341

the questions in the microbiological issue
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต 361493
Professional Training
การฝึกปฏิบั ติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เกี่ย วข้ องกับ จุล ชีววิท ยาใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Practical training, learning, increasing the
experience and skill associated with
microbiological work in the workplaces of the
government or private organizations
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต 361494
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เกี่ย วข้ องกับ จุล ชีววิท ยาใน
ฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการ
องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Practical training, learning, increasing the
experience and skill associate with
microbiological work as trainee in the
workplaces of the government or private
organizations
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต 361492
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ และ
การอภิปรายในหัวข้อทางด้านจุลชีววิทยา
Searching, data collection, research, report
writing, presentation and discussion in the
microbiological topics
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (2-3-6)
Environmental Microbiology
พื้ น ฐานทางนิ เวศวิ ท ยา ความหลากหลาย
และความสั ม พั น ธ์ ข องจุ ลิ น ทรีย์ในระบบนิเวศ
บทบาทและความสำคัญของจุลินทรีย์ในดิน น้ำ
อาก าศและสภ าพแวด ล้ อ ม ที่ รุ น แรง 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
สารป ระก อบ ที่ ย่ อ ยส ล ายยา ก ก ารฟื้ นฟู
สภาพแวดล้อม
Fundamental of ecology, diversity and
interaction of microorganisms in ecosystems,
role and importance of microorganisms in soil,
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การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทั ก ษะในงานที่ เกี่ย วข้อ งกั บ จุล ชีววิท ยาในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Practical training, learning, increasing the
experience and skill associated with
microbiological work in the workplaces of the
government or private organizations
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิ บั ติ งาน เรียนรู้ เพิ่ม พูน ประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาในฐานะ
พนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการ องค์ ก ร
ภาครัฐหรือเอกชน
Practical training, learning, increasing the
experience and skill associated with
microbiological work as trainee in the
workplaces of the government or private
organizations
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้น คว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ และการ
อภิปรายในหัวข้อทางด้านจุลชีววิทยา
Searching, data collection, research, report
writing, presentation and discussion in the
microbiological topics

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา

ย้ายไป
วิชาเอกเลือก
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361352

361371

361481

water, air and extreme environments,
environmental sanitation, biodegradation of
xenobiotic compounds, and bioremediation
แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์
3 (2-3-6)
Medical Bacteriology
แบคที เ รี ย ประจำถิ่ น ในคน ความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งโฮสต์ แ ละแบคที เ รี ย ก่ อ โรค สั ณ ฐาน
วิ ท ยาของแบคที เ รี ย ก่ อ โรคในคนและสั ต ว์
ระบาดวิ ท ยา โรคและการก่ อ โรค การตรวจ
วินจิ ฉัย การรักษา การป้องกันและการควบคุม
Bacterial flora in human, relationship between
host and bacterial pathogens, pathogenic
bacteria in human and animals, epidemiology,
diseases and pathogenesis, diagnosis,
treatment, prevention and control
จุลชีววิทยาอาหาร
3 (2-3-6) 361371
Food Microbiology
คุณ สมบัติทางกายภาพและเคมี ของอาหาร
จุ ลิ น ทรี ย์ ในอาหาร การปนเปื้ อ น การถนอม
อาหาร การเน่ า เสี ย และการควบคุ ม จุลิ น ทรีย์
จุ ลิ น ทรี ย์ ก่ อ โรคในอาหาร มาตรฐานทางจุ ล
ชีววิทยาในการผลิตอาหาร การประกั นคุณภาพ
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
การจัดการและการประเมิน
2 (2-0-4) 361481
คุณภาพห้องปฏิบัติการ
Management and Laboratory Assessment
หลักการและการจัดการห้องปฏิบัติการทาง
จุ ล ชี ว วิ ท ยา ม าต รฐานระบ บ ก ารจั ด ก าร
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและเกณฑ์ ก ารตรวจประเมิ น
ระบบการจั ด การความปลอดภั ย มาตรฐาน
ความปลอดภั ย ด้ า นอาหาร ระบบและแนว
ปฏิ บั ติ เพื่ อ ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ และ
ระบบประกันคุณภาพ
Principles and microbiological laboratory
management, laboratory management system
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สาระที่
ปรับปรุง

ย้ายไป
วิชาเอกเลือก

จุลชีววิทยาอาหาร
3 (2-3-6)
Food Microbiology
คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพและเคมี ข องอาหาร
จุลินทรีย์ในอาหาร การปนเปื้อน การถนอมอาหาร
การเน่าเสียและการควบคุมจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ก่อ
โรคในอาหาร มาตรฐานทางจุ ล ชี ววิ ท ยาในการ
ผลิตอาหาร การประกันคุณ ภาพอาหารในระบบ
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
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
การจั ด การความปลอดภั ย มาตรฐานความ
ปลอดภั ยด้านอาหาร ระบบและแนวปฏิ บั ติเพื่ อ
ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ และระบบประกั น
คุณภาพ
Principles and microbiological laboratory
management, laboratory management system

คงเดิม

คงเดิม
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standard and audit criteria, security
management system, food safety standards,
system and guidance for biosafety, and
quality assessment system

วิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต
361304 ชีววิทยาและเทคโนโลยี
3 (2-3-6)
ของเห็ด
Biology and Technology of Mushroom
โครงสร้า ง การเจริญ การสืบ พั น ธุ์ การจั ด
หมวดหมู่ การจำแนกชนิ ด สรี ร วิ ท ยา พั น ธุ
ศาสตร์ การเพาะเห็ ด การปรับ ปรุง สายพั น ธุ์
ประโยชน์ แ ละโทษของเห็ ด ความสำคั ญ ทาง
เศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้
Structures,
growth,
reproduction,
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standard and audit criteria, security
management system, food safety standards,
system and guidance for biosafety, and quality
assessment system
361372 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3 (2-3-6)
Industrial Microbiology
การแยก การคัดเลือก การปรับปรุงสายพันธุ์
ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย์ เพื่ อ ใช้ ใน ก ร ะบ ว น ก า ร ท 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
จลนพลศาสตร์ก ารเจริญ ของจุลิ น ทรีย์ การเก็ บ
เกี่ยวผลิต ภั ณ ฑ์และการทำให้บ ริสุ ทธิ์ 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
361357 จุลชีววิทยาทางการแพทย์วนิ ิจฉัย
3 (2-3-6)
Diagnostic Medical Microbiology
การวิ นิ จ ฉั ย จุ ลิ น ทรี ย์ ก่ อ โรคในคน การเก็ บ
ตัวอย่าง การเพาะเลี้ยงเชื้อ ลักษณะทางสัณฐาน
วิ ท ยา ทางชี ว เคมี และทางน้ ำ เหลื อ งวิ ท ยา ชุ ด
ตรวจสอบสำเร็ จ รู ป เทคนิ ค ทางโปรตี โอมิ ก ส์
เทคนิ ค ทางชี ว โมเลกุ ล นวั ต กรรมในการตรวจ
วินจิ ฉัย การแปลผลการตรวจวินจิ ฉัย
Diagnosis of human pathogen, specimen
collection, cultivation, morphological biochemical
and serological characteristics, test kits,
proteomic techniques, biomolecular techniques,
innovations in diagnostics, diagnostic test
interpretation
วิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต
361305 ชีววิทยาและเทคโนโลยี
3 (2-3-6)
ของเห็ด
Biology and Technology of Mushroom
โครงสร้ า ง การเจริ ญ การสื บ พั น ธุ์ การจั ด
หมวดหมู่ การจำแนกชนิด สรีรวิทยา พันธุศาสตร์
การเพาะเห็ด การปรับปรุงสายพันธุ์ ประโยชน์และ
โทษของเห็ด ความสำคัญ ทางเศรษฐกิจ และการ
ประยุกต์
Structures, growth, reproduction, classification,

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

ปรับรหัส
รายวิชา

ปรับรหัส
และ
คำอธิบาย
รายวิชา
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361302

361303

361341

classification, identification, physiology, genetics,
cultivation, strain improvement, advantages and
disadvantages, economic importance and its
applications
ยีสต์และเทคโนโลยียีสต์
3 (2-3-6) 361304
Yeast and Yeast Technology
โครงสร้างและหน้าที่ วงจรชีวิต การสืบพันธุ์
เมแทบอลิ ซึ ม นิ เวศวิท ยา อนุ ก รมวิธ าน และ
การเก็บ รัก ษาสายพัน ธุ์ ของยีส ต์ การปรับปรุง
สายพันธุ์ กระบวนการหมักและผลิตภัณฑ์
Structures and functions, life cycle,
reproduction, metabolism, ecology, taxonomy
and preservation of yeast, strain
improvement, fermentation process and
products
สาหร่ายวิทยา
3 (2-3-6) 361303
Phycology
สัณ ฐานวิทยา สรีรวิท ยา วงจรชีวิต การจัด
หมวดหมู่ การจำแนกชนิ ด นิ เ วศวิ ท ยาของ
สาหร่า ยน้ำจื ดและสาหร่ายทะเล ความสำคัญ
ของสาหร่ายในสิ่งแวดล้อม ตัวบ่งชี้ท างชีวภาพ
การเพาะเลี้ ย ง สารออกฤทธิ์ จ ากสาหร่ า ย
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
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (2-3-6) 361341
Environmental Microbiology
พื้ น ฐานทางนิ เวศวิ ท ยา ความหลากหลาย
และความสั ม พั น ธ์ ข องจุ ลิ น ทรีย์ในระบบนิเวศ
บทบาทและความสำคัญของจุลินทรีย์ในดิน น้ำ
อาก าศและสภ าพแวด ล้ อ ม ที่ รุ น แรง 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
สารป ระก อบ ที่ ย่ อ ยส ล ายยาก ก ารฟื้ นฟู
สภาพแวดล้อม
Fundamental of ecology, diversity and
interaction of microorganisms in ecosystems,
role and importance of microorganisms in soil,
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identification, physiology, genetics, cultivation,
strain
improvement,
advantages
and
disadvantages, economic importance and its
applications
ยีสต์และเทคโนโลยียีสต์
3 (2-3-6)
Yeast and Yeast Technology
โครงสร้างและหน้าที่ วงจรชีวติ การสืบพันธุ์ เม
แทบอลิซึม นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน และการเก็บ
รัก ษาสายพั น ธุ์ ข องยี ส ต์ การปรับ ปรุง สายพั น ธุ์
กระบวนการหมักและผลิตภัณฑ์
Structures and functions, life cycle,
reproduction, metabolism, ecology, taxonomy
and preservation of yeast, strain improvement,
fermentation process and products
สาหร่ายวิทยา
3 (2-3-6)
Phycology
สั ณ ฐานวิ ท ยา สรีร วิ ท ยา วงจรชี วิ ต การจั ด
หมวดหมู่ การจำแนกชนิด นิเวศวิทยาของสาหร่าย
น้ำจืดและสาหร่ายทะเล ความสำคัญของสาหร่าย
ในสิ่งแวดล้อม ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ การเพาะเลี้ยง
สารออกฤทธิ์ จ ากสาหร่ า ย ความสำคั ญ ทาง
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
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 ย่ อ ยสลายยาก และการฟื้ น ฟู
สภาพแวดล้ อ ม การสุ ข าภิ บ าลของจุ ลิ น ทรี ย์
การจั ด การด้ า นอนามั ยสิ่ ง แวดล้อม สถ าน
ประกอบการ ที่พักอาศัย แนวทางการแก้ไข รักษา
และป้องกัน
Role and importance of microorganisms in
soil, water, air and extreme environments,

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชา

คงเดิม

ปรับชื่อวิชา
และ
คำอธิบาย
รายวิชา
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water, air and extreme environments,
environmental sanitation, biodegradation of
xenobiotic compounds, and bioremediation
361342

361452

361372

จุลชีววิทยาการเกษตร
3 (2-3-6) 361342
Agricultural Microbiology
จุ ลิ น ท รี ย์ ใน ดิ น จุ ลิ น ท รี ย์ ก่ อ โรค ท าง
การเกษตรและปศุสัตว์ การควบคุมโรคพืชด้วย
วิธี ชีว ภาพ การบำบั ด ของเสี ยจากการเกษตร
เท ค โนโล ยี จุ ลินท รี ย์ ท างก ารเก ษ ตร ก าร
ป ระยุ ก ต์ ใช้ ท รั พ ยาก รจุ ลิน ท รี ย์ ที่ มี อยู่ ใ น
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
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
3 (3-0-6) 361452
Emerging and Re-emerging Infectious
Diseases
โรคอุบั ติ ใหม่ แ ละอุบั ติซ้ำ จากจุลิ น ทรีย์แ ละ
ปรสิ ต ก่ อโรค ประวัติ ค วามเป็ น มา เชื้อสาเหตุ
ระบาดวิทยา สถานการณ์ปัจจุบันของโรคอุบั ติ
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
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3 (2-3-6)
Industrial Microbiology
การแยก การคัดเลือก การปรับปรุงสายพันธุ์
ขอ งจุ ลิ น ท รี ย์ เ พื่ อ ใช้ ใ น ก ระบ วน ก 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
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biodegradation of xenobiotic compounds and
bioremediation, sanitation of microbiology,
management of environment, places of work,
housing, strategies of treatment and prevention
จุลชีววิทยาการเกษตร
3 (2-3-6)
Agricultural Microbiology
จุลินทรีย์ในดิน จุลินทรีย์ก่อโรคทางการเกษตร
และปศุ สั ต ว์ การควบคุ ม โรคพื ช ด้ ว ยวิ ธี ชี วภาพ
การบำบั ด ของเสี ย จากการเกษตร เทคโนโลยี
จุลินทรีย์ทางการเกษตร การประยุกต์ใช้ทรัพยากร
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

โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
3 (3-0-6)
Emerging and Re-emerging Infectious Diseases
โรคอุ บั ติ ใหม่ แ ละอุ บั ติ ซ้ ำ จากจุ ลิ น ทรี ย์ แ ละ
ปรสิ ต ก่ อ โรค ประวั ติ ค วามเป็ น มา เชื้ อ สาเหตุ
ระบาดวิท ยา สถานการณ์ ปั จ จุ บั น อาการ การ
วินจิ ฉัย 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

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา

ย้ายไป
วิชาเอก
บังคับ

115
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง 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

361451

เทคนิคทางปรสิตวิทยา
3 (2-3-6) 361354
Techniques in Parasitology
การเก็ บ สิ่ ง ส่ ง ตรวจ การเพาะเลี้ ย ง การ
เตรียมตัวอย่าง การรักษาสภาพ การย้อมสี การ
เตรียมสไลด์ ถ าวร การถ่ายภาพปรสิต เทคนิค
การตรวจวินจิ ฉัยปรสิตเชิงปริมาณและคุณภาพ
Specimen
collection,
cultivation,
preparation, preservation, staining, permanent
slide preparation, parasite imaging,
quantitative and qualitative techniques for
parasite diagnosis
จุลชีววิทยาทางการแพทย์วนิ ิจฉัย 3 (2-3-6)
Diagnostic Medical Microbiology
การวินิ จฉัยจุลิ น ทรีย์ก่อโรคในคน การเก็ บ
ตัวอย่าง การเพาะเลีย้ งเชือ้ ลักษณะทางสัณฐาน
วิท ยา ทางชีวเคมี และทางน้ำ เหลืองวิท ยา ชุ ด
ตรวจสอบสำเร็จ รูป เทคนิ ค ทางโปรตี โอมิ ก ส์
เทคนิค ทางชีวโมเลกุล นวัต กรรมในการตรวจ
วินจิ ฉัย การแปลผลการตรวจวินจิ ฉัย
Diagnosis of human pathogen, specimens
collection,
cultivation,
morphological
biochemical and serological characteristics,
test kits, proteomic techniques, biomolecular
techniques, innovations in diagnostics,
diagnostic test interpretation
361359

เทคนิคทางปรสิตวิทยา
3 (2-3-6)
Techniques in Parasitology
การเก็บสิ่งส่งตรวจ การเพาะเลี้ยง การเตรียม
ตัวอย่าง การรัก ษาสภาพ การย้อมสี การเตรียม
สไลด์ถาวร การถ่ายภาพปรสิต เทคนิคการตรวจ
วินจิ ฉัยปรสิตเชิงปริมาณและคุณภาพ
Specimen collection, cultivation, preparation,
preservation, staining, permanent slide
preparation, parasite imaging, quantitative and
qualitative techniques for parasite diagnosis

ปรับรหัส
รายวิชา

ย้ายไป
วิชาเอก
บังคับ

ราก่อโรคในมนุษย์
3 (2-3-6)
Human Fungal Pathogen
โรคติดเชื้อรา เชื้อสาเหตุและคุณลักษณะทั่วไป
ของเชื้ อ สาเหตุ วิ ธี ก ารติ ด เชื้ อ การก่ อ โรคและ
อาการของโรค ระบาดวิ ท ยา การรั ก ษาและ
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

กลุ่มวิชาทีเ่ ปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 19 หน่วยกิต
361101 จุลชีววิทยาทั่วไป
4 (3-3-8)
General Microbiology
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องเซลล์ จุ ลิ น ทรี ย์
สารอาหาร การเจริญ และการสื บ พั น ธุ์ เม
แทบอลิ ซึ ม วิ ธี ก ารควบคุ ม จุ ลิ น ทรี ย์ การจั ด
หมวดหมู่ และพั น ธุ ศ าสตร์ ความสำคั ญ ของ
จุ ลิ น ท รี ย์ ใน ด้ า น อ า ห า ร อุ ต ส า ห ก ร ร 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
361203

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3 (2-3-6)
Microbiology and Parasitology
ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิต
ที่มี ผลต่ อสุ ข ภาพอนามั ย การเกิ ด โรค ระบาด
วิทยา การป้องกันการเกิดโรค การควบคุม และ
การยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ แ ละปรสิ ต
การติดเชื้อและกลไกการต้านทานต่อการติดเชื้อ
Species, morphology, characteristics of
microorganisms and parasites that affect
health,
pathogenesis,
epidemiology,
prevention, control and growth inhibition of

จุลชีววิทยาเพื่อสุขภาพและความงาม 3 (2-3-6)
Microbiology for Health and Beauty
จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพและความงาม
สารจากจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต อาหารเพื่ อ
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
กลุ่มวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 19 หน่วยกิต
361101 จุลชีววิทยาทั่วไป
4 (3-3-8)
General Microbiology
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องเซล ล์ จุ ลิ น ทรี ย์
สารอาหาร การเจริ ญ และการสื บ พั น ธุ์ เม
แทบอลิ ซึ ม วิ ธี ก ารควบคุ ม จุ ลิ น ทรี ย์ การจั ด
หมวดหมู่ และพั น ธุ ศ าสตร์ ความสำคั ญ ของ
จุ ลิ น ท รี ย์ ใน ด้ า น อ า ห า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เครื่ อ งสำอาง สิ่ ง แวดล้ อ ม 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
361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3 (2-3-6)
Microbiology and Parasitology
ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิตที่
มีผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค ระบาดวิทยา
การป้ อ งกั น การเกิ ด โรค การควบคุ ม และการ
ยับยั้งการเจริญ ของจุลินทรีย์และปรสิต การติด
เชือ้ และกลไกการต้านทานต่อการติดเชื้อ
Species, morphology, characteristics of
microorganisms and parasites that affect health,
pathogenesis, epidemiology, prevention, control
and growth inhibition of microorganisms and

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชาใหม่

ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา

คงเดิม
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361351

361353

361354

microorganisms and parasites, infection and
host defense mechanism
วิทยาภูมิคุ้มกัน
3 (2-3-6) 361351
Immunology
เซ ล ล์ แล ะเนื้ อ เยื่ อ ของระบ บ ภู มิคุ้ ม กั น
ภู มิ คุ้ ม กั น แบบไม่ จ ำเพาะและแบบจำเพาะ
แอนติเจน แอนติบอดี คอมพลีเมนต์ ไซโตไคน์
ระบบภูมิคุ้มกันในภาวะปกติและผิดปกติ ภาวะ
ภูมิไวเกิน ภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง ภูมิคุ้มกันต่อ
การติดเชือ้ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง การตรวจวินจิ ฉัย
การรักษา และการประยุกต์ใช้
Cells and tissues of immune systems, nonspecific and specific immunity, antigen,
antibody, complement, cytokine, normal and
disorder immune responses, hypersensitivity,
autoimmunity, immunity to infection,
immunodeficiency, diagnosis, treatments and
applications
จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา
3 (2-3-6) 361353
และโรคติดเชื้อ
Microbiology Parasitology and Infectious
Diseases
หลักพื้นฐานด้านแบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา
ราวิทยา และปรสิตวิทยาทางการแพทย์ ระบาด
วิ ท ยา สาเหตุ แ ละปั จ จั ย ก่ อ โรค การก่ อ โรค
พยาธิ ส รีร วิท ยา อาการและอาการแสดงโรค
พยาธิ ส ภาพของรอยโรค การตรวจวินิ จฉั ยใน
ห้องปฏิบัติการ การป้องกันและการควบคุม
Principle of medical bacteriology, virology,
mycology, and parasitology, epidemiology,
etiology, pathogenesis, pathophysiology,
symptoms, pathology, laboratory diagnosis,
prevention and control
วิทยาภูมิคุ้มกันประยุกต์
2 (1-3-4)
Applied Immunology
ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ โรคติ ด เชื้ อ ภาวะภู มิ คุ้ ม กั น
บกพร่อง โรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบ
ภู มิ คุ้ ม กั น ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ มะเร็ ง การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ภูมิคุ้มกันบำบัด และการนำไปใช้
Immunity to infection, immunodeficiency,
immunologically mediated disorders, tumor

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาระที่
ปรับปรุง

parasites, infection and host defense mechanism
วิทยาภูมิคุ้มกัน
3 (2-3-6)
Immunology
เซลล์และเนือ้ เยื่อของระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกัน
แบบไม่ จ ำเพาะและแบบจำเพาะ แอนติ เ จน
แอนติ บ อดี ค อม พลีเมนต์ ไซโตไค น์ ระบ บ
ภูมิคุ้มกันในภาวะปกติและผิดปกติ ภาวะภูมิไวเกิน
ภูมิ คุ้ม กัน ทำลายตั วเอง ภู มิ คุ้ม กัน ต่ อการติด เชื้อ
ภู มิ คุ้ม กัน บกพร่อง การตรวจวินิจฉัย การรัก ษา
และการประยุกต์
Cells and tissues of immune systems, nonspecific and specific immunity, antigen,
antibody, complement, cytokine, normal and
disorder immune responses, hypersensitivity,
autoimmunity, immunity to infection,
immunodeficiency, diagnosis, treatments and
applications
จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา
3 (2-3-6)
และโรคติดเชื้อ
Microbiology Parasitology and Infectious
Diseases
หลักพืน้ ฐานด้านแบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา รา
วิทยา และปรสิตวิทยาทางการแพทย์ ระบาดวิทยา
สาเหตุแ ละปั จจัยก่อโรค การก่อโรค อาการและ
อาการแสดงโรค ระบบภูมิคุ้มกัน การตรวจวินจิ ฉัย
ในห้องปฏิบัติการ การป้องกันและการควบคุม
Principles of medical bacteriology, virology,
mycology, and parasitology, epidemiology,
etiology, pathogenesis, symptoms, immune
system, laboratory diagnosis, prevention and
control

ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา
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361355

361356

361357

361358

immunology,
laboratory
investigation,
immunotherapy and its applications
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
3 (2-3-6) 361355
Medical Microbiology I
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแบบปกติและไม่
ปกติ ไวรัสก่อโรค สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง
พยาธิ ส ภาพและอาการ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย
ระบาดวิทยา การป้องกันและการควบคุม
Normal and abnormal immune system,
pathogenic virus, morphology, cultivation,
pathology and symptoms, diagnosis,
epidemiology, prevention and control
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
3 (2-3-6) 361356
Medical Microbiology II
แบคทีเรียและราก่อโรคที่มีความสำคัญทาง
การแพทย์ สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง พยาธิ
สภาพและอาการ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ระบาด
วิทยา การควบคุมและการป้องกัน
Pathogenic bacteria and fungi, morphology,
cultivation, pathology and symptoms,
diagnosis, epidemiology, control and
prevention
ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ทั่วไป
2 (2-0-4)
General Medical Parasitology
สัณ ฐานวิท ยา วงจรชีวิต ระบาดวิท ยา การ
ติดต่อ พยาธิสภาพและอาการ การตรวจวินจิ ฉัย
ก า ร รั ก ษ า ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโฮสต์ กั บ ปรสิ ต และ
กรณีศึกษา
Morphology, life cycle, epidemiology,
transmission, pathology and symptoms,
diagnosis, treatment, prevention and control,
relationship between host and parasite, and
case study
ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
3 (2-3-6)
Medical Parasitology
รูปร่างลักษณะของปรสิตที่มีความสำคัญทาง
การแพทย์ วงจรชีวิต กลไกการก่ อโรค พยาธิ
สภาพและอาการ การตรวจวินิจฉัย การรักษา
ระบาดวิทยา การป้องกันและควบคุม
Structure of important medical parasites,

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
3 (2-3-6)
Medical Microbiology I
ระบบภู มิ คุ้ ม กัน ของร่างกายแบบปกติแ ละไม่
ปกติ ไวรัส ก่อโรค สั ณ ฐานวิท ยา การเพาะเลี้ยง
พยาธิสภาพและอาการ การตรวจวินิจฉัย ระบาด
วิทยา การป้องกันและการควบคุม
Normal and abnormal immune system,
pathogenic virus, morphology, cultivation,
pathology and symptoms, diagnosis, epidemiology,
prevention and control
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
3 (2-3-6)
Medical Microbiology II
แบคที เรียและราก่ อ โรคที่ มี ค วามสำคั ญ ทาง
การแพทย์ สั ณ ฐานวิท ยา การเพาะเลี้ยง พยาธิ
สภาพและอาการ การตรวจวินิจฉัย ระบาดวิทยา
การควบคุมและการป้องกัน
Pathogenic bacteria and fungi, morphology,
cultivation, pathology and symptoms, diagnosis,
epidemiology, control and prevention

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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361102

life cycle, mechanism of disease, pathology
and symptoms, diagnosis, treatment,
epidemiology, prevention and control
จุลชีววิทยาเบื้องต้น
3 (2-3-6) 361102
Introductory Microbiology
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องเซลล์ จุ ลิ น ทรี ย์
สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอ
ลิซึม วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่
และพั น ธุ ศาสตร์ ความสำคัญ ของจุลิน ทรีย์ใน
ด้ า นอาหาร สิ่ ง แวดล้ อ ม การแพทย์ แล ะ
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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

จุลชีววิทยาเบื้องต้น
3 (2-3-6)
Introductory Microbiology
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องเซลล์ จุ ลิ น ทรี ย์
สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิ
ซึม วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และ
พั น ธุ ศ าสตร์ ความสำคั ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ ในด้ า น
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

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม
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001102
004101
241111
242103
243101
-

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดำเนินชีวติ
คณิตศาสตร์ 1
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
ชีววิทยา 1
-

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

241111
242103
243101
001101
001103

-

-

-

002101
003101

รวม (หน่วยกิต)

001101
001103
003202
242120
361101
361151
-

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
จุลชีววิทยาทั่วไป
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
เบือ้ งต้น
-

17

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
คณิตศาสตร์ 1
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
ชีววิทยาทั่วไป
ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษสำหรับ
ชีวติ ประจำวัน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุค
ดิจิทัล
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการ
ชีวติ
รวม (หน่วยกิต)

3 (2-2-5)
4 (3-3-8)
4 (3-3-8)
2 (2-0-4)
3 (2-2-5)
1 (0-2-1)
3 (2-2-5)
20

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

-

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

242120
361101
361151

-

001102
001104

-

-

002102
003102

รวม (หน่วยกิต)

20

เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
จุลชีววิทยาทั่วไป
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
เบือ้ งต้น
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
ความฉลาดทางดิจิทัล
การพัฒนาทักษะและการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ
รวม (หน่วยกิต)

4 (3-3-8)
4 (3-3-8)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
20
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001204
002201
004201
361201
361205
361281

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
แบคทีเรียวิทยา
ไวรัสวิทยา
เทคนิคและการใช้เครื่องมือ
ทางจุลชีววิทยา

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

-

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

361201
361281
001205

003203
-

-

-

361204

-

รวม (หน่วยกิต)
ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ปรสิตวิทยา
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
สำหรับจุลชีววิทยา
ราวิทยา
ชีวเคมีทั่วไป
-

18

365215

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)

361205
-

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

361202
003204

-

-

247101
361211
361231

รวม (หน่วยกิต)

19

002202
003201
361202
361204
361206
365215
-

-

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
-

-

แบคทีเรียวิทยา
เทคนิคและการใช้เครื่องมือ
ทางจุลชีววิทยา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้าง
สังคม
ทักษะวิชาการทาง
จุลชีววิทยา
ชีวเคมีทั่วไป
รวม (หน่วยกิต)
ภาคการศึกษาปลาย
ปรสิตวิทยา
-

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

ราวิทยา
การจัดการสุขภาพ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน
สถิตพิ ้ืนฐานทางการแพทย์
พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
สรีรวิทยาและนิเวศวิทยา
จุลินทรีย์
รวม (หน่วยกิต)

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

3 (2-2-5)

2 (0-4-2)
3 (2-3-6)
4 (3-3-8)
18
3 (2-3-6)
-

2 (2-0-4)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
15
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361311
361331
361341
361351
361xxx
361xxx
-

-

247111
361301
361352
361371
361xxx
xxxxxx
-

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
สรีรวิทยาจุลินทรีย์
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
วิทยาภูมิคมุ้ กัน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
-

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

361351
361xxx
361xxx
003305

รวม (หน่วยกิต)

18

361301
361302

ภาคการศึกษาปลาย
ชีวสถิติ
ระเบียบวิธีวิจัย
แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์
จุลชีววิทยาอาหาร
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
-

3 (2-2-5)
3 (1-6-5)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
-

361371
361xxx
xxxxxx
003306
361357

-

รวม (หน่วยกิต)

18

361372

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
วิทยาภูมิคมุ้ กัน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบสู่การเป็น
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
ไวรัสวิทยา
ระเบียบวิธีวิจัย
รวม (หน่วยกิต)
ภาคการศึกษาปลาย
จุลชีววิทยาอาหาร
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
บูรณาการความรู้สู่
นวัตกรรมทางวิชาชีพ
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
วินจิ ฉัย
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
รวม (หน่วยกิต)

3 (2-3-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (2-2-5)

3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
18

3 (2-3-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (0-6-3)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
18

123

361401
361481
361491
361xxx
xxxxxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
การจัดการและการประเมิน
คุณภาพห้องปฏิบัตกิ าร
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต)

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

361401
361481

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

361491
361xxx
xxxxxx

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

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
การจัดการและการประเมิน
คุณภาพห้องปฏิบัตกิ าร
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต)

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

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

ภาคผนวก ค
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
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fluorescence-based sensor. Anal. Biochem, 629, 114212.
Khoothaim K, Treerattrakoon K, Jiemsakul, Iempridee T, Luksirikul P, Dharakul T, Japrung D.
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Biochemistry, 577, 89–97.

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

....................................................
(ดร.กฤษณะ คู่เทียม)

180
ประวัติ
นางสาวกฤษณา พุกอินทร์
Miss Grissana Pook-In
ชื่อ-สกุล
รหัสประจำตัวประชาชน
ตำแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทำงาน

นางสาวกฤษณา พุกอินทร์
153000xxxxx
อาจารย์
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
054-466-666 ต่อ 3882
โทรศัพท์
087-1994699
krissy_seven@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2553
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาจุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2548
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาจุลชีววิทยา) (เกียรตินิยมอันดับ 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 เลขที่ คำ
ขอ 1903003271)

181
กระบวนการผลิตผ้าต้านแบคทีเรียแกรมบวกด้วยการหมักผ้าร่วมกับแอคติโนแบคทีเรียและกรรมวิธี
การสกั ดสารเคลือบและตรึงสารโดยตรงจากการหมัก ด้วยการใช้ความร้อน (ยื่นจดอนุ
สิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903003272)
รับรองความถูกต้องของข้อมูล

....................................................
(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

182
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา ไชยวังศรี
Assist. Prof. Dr. Thida Chaiwangsri
ชื่อ-สกุล
รหัสประจำตัวประชาชน
ตำแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทำงาน

นางสาวธิดา ไชยวังศรี
35012002XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
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
054-466-666 ต่อ 3884
โทรศัพท์
090-8931569
thida.ch@up.ac.th
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2535
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2531
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานวิจัย
ธิดา ไชยวังศรี และกัลยา พูนเพิ่ม. (2564). การศึกษาเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในผลอะโวคาโด
และการควบคุมเชื้อราสาเหตุด้วยสารสกัดหยาบขิงและใบชะพลู โครงการประชุมวิชาการ
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Kanlaya Jumpatong, Jay Bullen, Thida Chaiwangsri, Sunsanee Kambooncho, Chaipat Lapinee.
(2021). Assessment of antioxidant activity of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus
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Journal of Phytomedicines and Related Industries, 13(4), 558-563.
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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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Syst., 5(104).
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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 (sanpah-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.
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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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and Bioenvironmental Science, 12(1), 36-43.
Intha K. and Sanpa S. (2018). Application of wood vinegar for inhibition of fungal growth on wood
products. Proceedings The 7th Phayao Research Conference. 25-26 Jan 2018.
University of Phayao. 637-646.
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Atchariya Yosboonruang, Acharaporn Duangjai, Doungporn Amornlerdpison, Jarupa Viyoch.
(2020). Screening for biological activities of Spirogyra neglecta water extract. Walailak
Journal of Science and Technology, 17(4), 359-68.
Atchariya Yosboonruang, Anong Kiddee, Chatsuda Boonduang, Phannarai Pibalpakdee. (2019).
Integron expression in multidrug-resistant Escherichia coli isolated from house flies
within the hospital. Walailak Journal of Science and Technology, 16(5), 319-27.

189
Preeyawass Phimnuan, Swanya Yakaew, Atchariya Yosboonruang, Witoo Luangbudnak,
Francois Grandmottet, Jarupa Viyoch. (2019) Development of anti-acne film from biocellulose incorporating Punica granatum peel extract. Walailak Journal of Science and
Technology, 16, 765-78.
Atchariya Yosboonruang, Anong Kiddee, Chatsuda Boonduang. ( 2018) . Surveillance of
antimicrobial resistance among Escherichia coli from house flies in hospital area.
Journal of Public Health, 48(2), 185-97.
อัจฉริยา ยศบุญเรือง, ชนิกานต์ จิตศรัทธา และลลิตพรรณ ทาระเวท. (2560). อุบัติการณ์การดื้อยา
ของเชื้อแบคที เรีย จากอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ ในห้ องผู้ป่ วยหนั ก ของโรงพยาบาล. วารสาร
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รับรองความถูกต้องของข้อมูล
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(ผศ.ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ภาระการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ลำดับ
1

2

3

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน

ตำแหน่ง
วิชาการ

นายกานต์รวี ขยัน

35019006XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางสาวธิดา ไชยวังศรี

นายเนติ เงินแพทย์

นางสาวศิริลักษณ์ สันพา

5

6

7

นางอัจฉริยา ยศบุญเรือง

นายกฤษณะ คู่เทียม

นางสาวกฤษณา
พุกอินทร์

35012002XXXXX

05099015XXXXX

35099002XXXXX

55704000XXXXX

37202004XXXXX

15399000XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สำเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

Ph.D. Biomedical
Sciences
วท.ม. จุลชีววิทยา
วท.บ. จุลชีววิทยา
วท.ด. เทคโนโลยี ชีวภาพ
วท.ม. ชีววิทยา
วท.บ. เกษตรศาสตร์
วท.ด. ชีววิทยา
วท.ม. ชีววิทยา
วท.บ. จุลชีววิทยา

Biomedical Sciences
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
ชีววิทยา
โรคพืช
ชีววิทยา
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา

University of Amsterdam,
Netherlands
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dr. of Engineering
วท.ม. ชีววิทยา
วท.บ. จุลชีววิทยา
ปร.ด. เภสัชศาสตร์
วท.ม. เภสัชศาสตร์
วท.บ. จุลชีววิทยา
ปร.ด. วิทยาภูมิคุ้มกัน
วท.ม. จุลชีววิทยา
วท.บ. จุลชีววิทยา
วท.ม. จุลชีววิทยา
วท.บ. จุลชีววิทยา

Science and Engineering
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
จุลชีววิทยา
วิทยาภูมิคุ้มกัน (นานาชาติ)
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา

Ritsumeikan University, Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา
2565

2566

2567

2568

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ชั้นปีท่ี ชั้นปีท่ี
ของหลักสูตร
1
2
PLO1 ผู้เรียนสามารถสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และ
✓
✓
นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO2 ผู้ เ รี ย นสามารถเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ยุ ค ดิ จิ ทั ล
ในการสืบค้นข้อมูล และเรียนรูด้ ้วยตัวเองได้อย่าง ✓
✓
เหมาะสม
PLO3 ผูเ้ รียนสามารถปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบ
ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ✓
✓
และทำงาน
PLO4 ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น แสดงออกถึง
คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น พลเมื อ งที่ มี คุ ณ ค่ า ของ ✓
✓
สังคมไทยและสังคมโลก
PLO5 ผู้ เรีย นสามารถแสดงออกซึ่ ง ทั ก ษะการเรี ย นรู้
✓
✓
ตลอดชีวิต
PLO6 ผู้ เรี ย น ส าม าร ถ อ อ ก แ บ บ น วั ต ก รร ม ท าง
จุลชีววิทยาด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบได้
PLO7 ผู้เรีย นสามารถอธิ บ าย คุ ณ ลั ก ษณะ ประโยชน์
✓
✓
และโทษของจุลินทรีย์ได้
PLO8 ผูเ้ รียนสามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และ
✓
✓
ปฏิบัติเทคนิคทางด้านจุลชีววิทยาได้
PLO9 ผูเ้ รียนสามารถจัดจำแนกและวินจิ ฉัยจุลินทรีย์ได้
✓
PLO10 ผู้เรียนสามารถประยุก ต์ค วามรู้ทางจุลชีววิทยา
เพื่อวางแผน การจัด การ และนำไปใช้ประโยชน์
ในงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ/หรือทาง
การแพทย์

ชั้นปีท่ี ชั้นปีท่ี
3
4
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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