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สารบัญ 

เรื่อง หนา 
หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ไป 

1) รหัสและชื่อหลักสตูร         1 
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา         1 
3) วิชาเอก (ถามี)          1 
4) จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสตูร       1 
5) รูปแบบของหลักสตูร         1 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูร    2 
7) ความพรอมในการเผยแพรหลักสตูรคุณภาพและมาตรฐาน     2 
8) อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลงัสําเร็จการศึกษา      2 
9) ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบตัรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย  3 

ผูรับผิดชอบหลักสตูร    
10) สถานท่ีจัดการเรียนการสอน        3 
11) สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  3 
12) ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสตูรและความเก่ียวของกับพันธกิจ  4 

ของสถาบัน 
13)  ความสัมพันธกับหลักสตูรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน                 5     

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1) ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงคของหลักสตูร      6 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง         7 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
1) ระบบการจัดการศึกษา         8 
2) การดําเนินการหลักสตูร         8 
3) หลักสูตรและอาจารยผูสอน         11 
4) องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)   34 
5) ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย      34 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา       36 
2) การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน        37 
3) แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  39        
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เรื่อง หนา 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)     43 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา      43 
3) เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร       43 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
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1) การกํากับมาตรฐาน         45 
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5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน      48 
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู         49 
7) ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)     51 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน        52 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม        52 
3) การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร      52 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสตูร     52 

ภาคผนวก 
ก.  ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง  54 
ข.  สวนท่ี 1 ตารางสรุปความสาํคญั/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสตูร  59 
  สวนท่ี 2 ตารางแสดงความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับรายวิชา    60 
ค.   ตารางเปรียบเทียบความคดิเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิกับการดาํเนินการ   61 
  ของผูรับผดิชอบหลักสูตร 

 ง.  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร    68 
จ. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา     94 
ฉ. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยพิเศษ      101 
ช. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556  110 
ซ. สําเนาคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  132 

 (หลักสูตรนานาชาต)ิ และหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสตูรนานาชาต)ิ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววทิยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขต   หาดใหญ คณะ วิทยาศาสตร  ภาควิชา   จุลชีววิทยา   

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ไป 

1.  รหสัและช่ือหลักสูตร  
 1.1  รหัสหลักสูตร    25510101109986 

 1.2  ช่ือหลักสูตร  
 (ภาษาไทย):   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสตูรนานาชาติ) 
 (ภาษาอังกฤษ):   Master of Science Program in Microbiology (International Program) 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
2.1 ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (จุลชีววิทยา)               
  (ภาษาอังกฤษ): Master of Science (Microbiology) 
 2.2 ชื่อยอ  (ภาษาไทย): วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

                  (ภาษาอังกฤษ):  M.Sc. (Microbiology) 

3. วิชาเอก (ถามี) 
ไมมี 
 

4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 แผน ก แบบ ก 1 36   หนวยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 36   หนวยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสตูรปริญญาโท  

 5.2 ภาษาที่ใช 
  หลักสตูรจัดการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ 

5.3. การรับเขาศึกษา 
  รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาต ิ
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5.4. ความรวมมือกับสถาบันอื่น 
  เปนหลักสูตรท่ีไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน ไดแก 

1. Harvard Medical School, USA  
2. North Dakota State University, USA 
3. Kyoto University, Japan 
4. Ishikawa Prefectural University, Japan 
5. Okayama University, Japan 
6. University of Newcastle,  Australia 
7. RMIT University, Australia 
8. Helmholtz Centre for Infection Research, Germany 
9. University of Tübingen, Germany 

10. Universiti Sains Malaysia, Malaysia 
11. Universiti Malaysia Sarawak, Malaysia 
12. University of Malaya, Malaysia 
13. Chung-Ang University College of Medicine, Republic of Korea 
14. Kunming Medical University, China 

 โดยมีรูปแบบของความรวมมือสนับสนุนในรูปแบบของการพัฒนาเครือขายการวิจัยดานจุลชีววิทยา,การถายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี และการแลกเปลีย่นนักศึกษาและบุคลากรเพ่ือการทําวิจัย 

 5.5. การใหปริญญาแกผูสําเรจ็การศึกษา 
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสตูรปรับปรุง       กําหนดเปดสอนเดือน  สงิหาคม  พ.ศ. 2560  

ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 ไดรับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 15 (1/2560) 
 เม่ือวันท่ี  1  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2560 
 ไดรับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 384(4/2560) 
  เม่ือวันท่ี  22  เดือน   เมษายน   พ.ศ. 2560 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติในปการศึกษา  2561 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
1. อาจารยในสถาบันการศึกษาเพ่ือทําหนาท่ีสอนในรายวิชาจุลชีววิทยาพ้ืนฐาน จุลชีววิทยาประยุกต  และ                    

จุลชีววิทยาทางการแพทย   
2. นักวิจัย/นักวิทยาศาสตรในสถาบันการวิจัยตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในและนอกประเทศ 
3. ผูชวยผูจัดการหองปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยาของสถานประกอบการภาคเอกชนและภาครัฐ 
4. ผูชวยผูจัดการฝายควบคุมคุณภาพ หรือ product specialist ในหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
5. ประกอบอาชีพอิสระทางจุลชีววิทยา  
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11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) และ

แผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555-2564) ไดมุงเนนการพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค ควบคู กับการพัฒนากําลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันและพัฒนาทักษะแรงงานใหมีความสามารถเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงานอาเซียน ซ่ึง
เปนปญหาหลักของการพัฒนาประเทศ สาขาวิชาจุลชีววิทยาเปนสาขาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ท่ีสงผลกระทบ
โดยตรงตอสังคมและคุณภาพชีวิตของประชากรโลก ท้ังในดานท่ีเปนประโยชน เชน จุลินทรียโปรไบโอติก                 
การบําบัดของเสีย ปุยชีวภาพ พลังงานทดแทน และในดานท่ีเปนโทษ เชน โรคติดเชื้อ โรคติดเชื้ออุบัติใหมอุบัติซํ้า  
จึงเปรียบไดวา จุลชีววิทยา เปนศาสตรท่ีนักวิทยาศาสตรท่ัวโลกใหความสนใจและมุงศึกษา ภาควิชาจุลชีววิทยาจึงได
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเดิม ใหเปนหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือตอบสนองแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ โดยจัดการเรียนรูเพ่ือสราง
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาท่ีมีความพรอมและมีคุณภาพทัดเทียมกับบัณฑิตในประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนา
กําลังคนท่ีเปนเลิศทางดานการวิจัย วิชาการ ทันตอความกาวหนาทางจุลชีววิทยา และมีทักษะการสื่อสารในระดับ
นานาชาติ โดยเนนการสรางสังคมแหงการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ และสนับสนุนปจจัยท่ีกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต  

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ ขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร  

ผลกระทบจากสถานการณภายนอกและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท่ีระบุในขอ 11               
ทําใหภาควิชาจุลชีววิทยาตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีมีการเชื่อมโยงประเทศเขาสูความเปนสากล ซ่ึงสงผลกระทบ
ตอการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต ดังน้ันในการจัดการศึกษาซ่ึงเปนสวนสําคัญในการพัฒนาบุคลากร                
จึงตองมีการพัฒนาใหกาวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมดังกลาว ภาควิชาจุลชีววิทยา                   
จึงปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีว วิทยาเดิม ให เปนหลักสูตรนานาชาติ                              
โดยใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเปดโอกาสใหท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ             
เขาศึกษา มีการปรับปรุงเน้ือหาของรายวิชาในหลักสูตรใหทันสมัยและมีความเปนนานาชาติ รวมท้ังสงเสริมกิจกรรม
การเรียนการสอน และความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) เปนหลักสูตรท่ีมุงสรางความแข็งแกรงทางวิชาการในมาตรฐานระดับนานาชาติ       
เพ่ือสรางมหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกับสากล สามารถสรางองคความรูใหมทางจุลชีววิทยาท่ีสามารถแขงขัน              
กับมหาบัณฑิตจากประเทศในกลุมอาเซียนได โดยอิงตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรท่ีถือประโยชนของ
เพ่ือมนุษยเปนกิจท่ีหน่ึง 

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกจิของสถาบัน  
  จากวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีมุงเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาคเอเชีย ประกอบกับ

พันธกิจท่ีมุงเนนการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูในหลากหลายรูปแบบ สรางความเปนผูนําทางวิชาการในสาขาท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต และเชื่อมโยงสูเครือขายสากล ผสมผสานและประยุกตความรูบนพ้ืนฐานประสบการณ
การปฏิบัติสูการสอนเพ่ือสรางปญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศนสากลใหแกมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ท่ีมุงการสรางมหาบัณฑิตเพ่ือเขาสูตลาดงานสากล 
สามารถสรางและถายทอดองคความรูเชิงวิชาการดานจุลชีววิทยาในระดับนานาชาติ จึงเปนพลังขับเคลื่อนให
มหาวิทยาลัยสามารถกาวเขาสูมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับนานาชาติได โดยมีงานวิจัยเปนพ้ืนฐาน 
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  

    หมวดวิชาเลือก   
        นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนไดจากรายวิชาท่ีเปดสอนโดยภาควิชาอ่ืนในคณะวิทยาศาสตร  
  ไดแก 
 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 

 318-503  ชีวสารสนเทศ 1    2(1-2-3) 
    (Bioinformatics 1) 

ภาควิชาชีวเคมี 
  328-507  เทคนิคอณูชีววิทยา   2(2-0-4) 
     (Molecular Biology Techniques) 
  328-513  เทคนิคปฏิบตัิการทางชีวเคมี  3(2-3-4) 
     (Biochemical Laboratory Techniques) 
  328-601  พันธุศาสตรระดบัโมเลกุล   2(2-0-4) 
     (Molecular Genetics) 

ภาควิชาชีววทิยา 
 330-602  เซลลวิทยาขั้นสงู    3(2-3-4) 
    (Advanced Cell Biology) 

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน  
ไมมี       

 13.3 การบรหิารจัดการ 
  ไมมี  
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 

สรางนักวิจัยและนักวิชาการท่ีมีความชํานาญทางจุลชีววิทยาและมีความรูทางจุลชีววิทยาเฉพาะดาน              
คุณภาพเทียบเทามาตรฐานในระดับสากล สามารถคิดริเร่ิม วิเคราะห สังเคราะห คนควา วิจัย และประยุกตใชในการ
แกปญหาและพัฒนางานดานจุลชีววิทยา ตลอดจนเปนผูมีคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย สามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน ท้ังในประเทศและตางประเทศได 

1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล  
ปจจุบันภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร เปดสอนท้ังหมด 3 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต                 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ซ่ึงมุงเนนการจัดการเรียนการสอน                  
ดานจุลชีววิทยา ท้ังจุลชีววิทยาทางการแพทย และจุลชีววิทยาประยุกตท่ีเก่ียวของกับ อาหาร เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
และสิ่งแวดลอม ซ่ึงโครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาเดิมเปนหลักสูตรท่ีมีศักยภาพ             
และมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีความพรอม ความเขมแข็งและประสิทธิภาพ                
ท้ังในดานคณาจารย  งานวิจัย การจัดการเ รียนการสอน สถานท่ี และอุปกรณในการทําวิจัย  หลักสูตรเดิม                          
เร่ิมเปดรับนักศึกษามาตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1/2538 และไดมีการปรับปรุงหลักสูตรมาอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม
ปจจุบัน การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดสงผลกระทบตอประเทศตาง ๆ ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม                         
และท่ีหลีกเลี่ยงไมได คือ ดานการศึกษา  

ดังน้ันเพ่ือใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก ภาควิชาจุลชีววิทยาจึงพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกเพ่ือรองรับ
การแขงขันและความกาวหนาในสาขาจุลชีววิทยา โดยปรับปรุงหลักสูตรเดิม ใหเปนหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตรของประเทศในการพัฒนาภาคการศึกษา และรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีเปาหมาย           
2 ประการ คือ ประการแรก เพ่ือยกระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาเดิม ใหมีความเปน
สากลทัดเทียมกับนานาชาติ เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพเทียบเทามาตรฐานในระดับสากล โดยมีความชํานาญทาง               
จุลชีววิทยาและมีความรูทางจุลชีววิทยาเฉพาะดาน ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมอาหาร อาหารเสริมสุขภาพ การเพ่ิมมูลคา
และการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร การผลิตพลาสติกชีวภาพ การใชประโยชนจากจุลินทรียในระบบนิเวศ ตลอดจน
การวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อ โรคท่ีเกิดบอยในสังคมผูสูงอายุ และการคนหาสารตานจุลินทรียจากธรรมชาติ 
รวมท้ังสนองตอบการสรางบุคลากรท่ีมีคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย มีความสามารถดานการวิจัย และ
ประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนางานดานจุลชีววิทยา เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขนัของ
ประเทศ และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เปาหมายประการท่ีสอง คือ  เพ่ือตอบโจทยความตองการของ
นักศึกษาตางชาติท่ีปจจุบันใหความสนใจสมัครเขาศึกษาตอในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา                   
แตมีขอจํากัดทางดานภาษา 

1.3 วัตถุประสงค  
 เพ่ือสรางมหาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตอไปน้ี 

 1.  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย 
 2. สามารถประยุกตความรูในการแกปญหาและพัฒนางานดานจุลชีววิทยา และบูรณาการกับศาสตรตาง ๆ             

ท่ีเก่ียวของได 
 3. มีความพรอมในการทําวิจัย สามารถวิเคราะห  สัง เคราะห  เ พ่ือให ไดงานวิจัย ท่ีมีคุณภาพ และ                   

ทันตอความกาวหนาทางจุลชีววิทยา 
 4. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน ท้ังในประเทศและตางประเทศได 
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2. แผนพัฒนาปรบัปรุง  
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน 5 ป 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
1. ปรับปรุงหลักสตูรตามเกณฑ  

มาตรฐานของ สกอ.และ
สอดคลองกับการพัฒนา
ประเทศ 

1.  ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร 
 อยางสมํ่าเสมอ 
2. ประชุม/สัมมนา ผูรับผดิชอบหลักสูตร/

อาจารยประจําหลักสูตร 
3. ติดตามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

1.1  รายงานการประเมินหลักสูตร 
1.2  เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร 
2.1  ผลสรุปและผลการประเมิน            

การประชุมสัมมนา 
3.1 รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจจากผูใชบัณฑิต 
2. สงเสริมการจัดการเรียนรู 
 ท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

และเนนกระบวนการคิด 
วิเคราะห 

1.  จัดการเรียน  การสอน  
 ท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 
 
2.  กําหนดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง และ

การประเมินผลท่ีเนนกระบวนการคิด 
วิเคราะหของผูเรียนในแผนการจัดทํา
รายละเอียดของแตละรายวิชา 

 
3. ติดตามผลการประเมินประสิทธิภาพของ 

การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
และเนนกระบวนการคิด วิเคราะห 

1.1  รายละเอียดของรายวิชาท่ีมี
การจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
(มคอ. 3) 

2.1  จํานวนรายวิชาท่ีกําหนด
กิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง 

2.2 จํานวนรายวิชาท่ีกําหนดการ
ประเมินผลท่ีเนนกระบวนการ
คิด วิเคราะห 

3.1  ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน 

3. พัฒนาความสามารถในการใช
เคร่ืองมือ และ เทคโนโลยี
สมัยใหม 

1.  อบรมการใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตร และ
โปรแกรมคอมพิวเตอรของภาควิชาฯ  

 คณะ และมหาวิทยาลัย 

1.1  จํานวนนักศึกษาท่ีเขาอบรม 
1.2  นักศึกษาใชเคร่ืองมือและระบุ

การใชในวิทยานิพนธ 
4. สนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ 
1. ประชาสัมพันธการจัดประชุมนานาชาต ิ           

ของสถาบันตาง ๆ ใหนักศึกษาทราบและ
สนับสนุนคาใชจายในการเผยแพร
ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ 

1.1  จํานวนบทความวิจัยท่ีมีการ
เผยแพร 

1.2 จํานวนวิทยานิพนธท่ีเผยแพร
ตอป 

5. กํากับ ดแูลใหนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาในระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกําหนด 

1.  เรงรัดการสอบโครงรางวิทยานิพนธ           
ใหเปนไปตามแผน 

1.1 ระยะเวลาการสําเร็จการศึกษา 

6. พัฒนาและสรางเสริม
ประสบการณดานวิชาการ
และการวิจัยใหแกอาจารย 

1.  สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุม/ 
ฝกอบรมทางดานวิชาการอยางนอย           
ปละ 1  คร้ัง 

1.1  จํานวนอาจารยท่ีเขารับการ
ประชุม/ฝกอบรมทางดาน
วิชาการ 

1.2  ผลงานท่ีนําเสนอในการ
ประชุม 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  
   ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ  15  สัปดาห 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
  ไมมีภาคฤดูรอน 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวภิาค  
 ไมมี 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
  วัน – เวลาราชการปกต ิ

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  ตามเกณฑมาตรฐาน คือ เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
  มีคุณสมบตัิเพ่ิมเติม ดังน้ี 
2.2.1 ผูสมัครเขาศึกษาหลักสตูรแผน ก แบบ ก 1 

2.2.1.1 เปนผูสํา เร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือ กําลังศึกษาอยู ในภาคการศึกษาสุดทาย               
ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.25 ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือสาขาท่ีเก่ียวของ และ            
มีประสบการณในการทํางานวิจัย หรือโครงงานท่ีเก่ียวของ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือสาขา
ท่ีเก่ียวของ และผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.2.2 ผูสมัครเขาศึกษาหลักสตูรแผน ก แบบ ก 2 
2.2.2.1 เปนผูสํา เร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือกําลังศึกษาอยู ในภาคการศึกษาสุดทาย               

ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือสาขาท่ีเก่ียวของ และผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

2.2.3 ผูสมัครจากประเทศท่ีไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักของประเทศตองมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ อยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี 
2.2.3.1 TOEFL  paper-based  ไมต่ํากวา 500 คะแนน 
2.2.3.2 TOEFL  computer-based ไมต่ํากวา 173 คะแนน 
2.2.3.3 TOEFL  internet-based ไมต่ํากวา 61 คะแนน 
2.2.3.4 IELTS ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน 
2.2.3.5 CU-TEP หรือ PSU-TEP ไมต่ํากวา 60 คะแนน 
ท้ังน้ี คะแนนสอบภาษาตางประเทศ ตองไมเกิน 2 ป นับจากวันท่ีสอบถึงวันท่ียื่นสมัครเขาศึกษา 

2.2.4 กรณีผูสมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ 2.2.3  
ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาใหความเห็นชอบ 

2.2.5 คุณสมบัติอ่ืนใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ช) 
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

 1. มีทักษะทางภาษาอังกฤษระดบัต่ํา โดยเฉพาะอยางยิง่นักศึกษาไทย 
 2. ขาดความรูพ้ืนฐานดานภูมิคุมกันวิทยาและชีวโมเลกุล หรือมีความรูพ้ืนฐานดานดังกลาวไมเพียงพอ 
 3. ขาดความรูพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

 4. การปรับตัวเพ่ือเขาสูการเรียนรูแบบมุงเนนการวิจัย ซ่ึงตองอาศัยความคิดริเร่ิม การคนควาดวยตนเอง  
   การแบงเวลา และการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
 1. กําหนดเกณฑคะแนนสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเขา 
 2. กําหนดใหมีการจัดสอบ pre-test ในหัวขอท่ีเก่ียวกับภูมิคุมกันวิทยาและชีวโมเลกุล  ในชวง 1 เดือน                 

กอนเปดภาคการศึกษา  ในกรณีนักศึกษาสอบไมผาน หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาตองเรียนรายวิชา               
326-500 หลักสําคัญทางภูมิคุมกันวิทยาและชีวโมเลกุล เพ่ือปรับพ้ืนฐานกอนและตองสอบผานไดระดับขั้น S 

 3. จัดรายวิชา 326-502 ระเบยีบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยาเปนรายวิชาบังคับ 
 4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  
  ทําหนาท่ีดูแล ติดตาม และใหคําปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปท่ี 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปท่ี 2 - 5 5 5 5 
รวม 5 10 10 10 10 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - 5 5 5 
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 2.6 งบประมาณตามแผน  
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท)   

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

 
2560 2561 2562 2563 2564 

คาบํารุงการศึกษา 240,000 480,000 480,000 600,000 600,000 
คาลงทะเบียน 360,000 720,000 720,000 720,000 720,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 175,000 350,000 350,000 350,000 350,000 
รวมรายรับ 775,000 1,550,000 1,550,000 1,670,000 1,670,000 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ก. งบดําเนินการ  

1. คาใชจายบุคลากร 1,551,817 1,644,926 1,743,622 1,848,239 1,959,134 

2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3) 257,294 436,409 440,729 445,266 450,029 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

4. รายจายระดบัมหาวิทยาลัย 240,000 480,000 480,000 600,000 600,000 

รวม (ก) 2,049,112 2,561,335 2,664,351 2,893,505 3,009,163 
ข. งบลงทุน 
คาครุภณัฑ 586,786 616,125 646,931 679,278 713,242 

รวม (ข) 586,786 616,125 646,931 679,278 713,242 
รวม (ก) + (ข) 2,635,898 3,177,461 3,311,283 3,572,783 3,722,405 
จํานวนนักศึกษา  5 10 10 10 10 
คาใชจายตอหัวนักศึกษา 527,180 317,746 331,128 357,278 372,240 

 2.7 ระบบการศึกษา  
  แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวทิยาลัย (ถามี)  
 ใหเปนไปตามระเบยีบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทรวาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ช) 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36 หนวยกิต 

 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบังคับ - 12 
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา - 6 
วิทยานิพนธ 36 18 
รวมไมนอยกวา 36 36 

  3.1.3 รายวิชา  
   3.1.3.1 รายวิชา 

ก.  หมวดวชิาบังคับ  จํานวน 12 หนวยกิต 

326-500# 
 

หลักสําคญัทางภูมิคุมกันวิทยาและชีวโมเลกุล 
(Essential Immunology and Molecular Biology) 

 1(1-0-2) 

326-501 จุลชีววิทยาทันสมัย 
Modern Microbiology 

3(3-0-6 ) 

326-502 ระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา  
Research Methodology in Microbiology 

3(3-0-6) 

326-601 จุลชีววิทยาทางการแพทยขั้นสงู    
Advanced Medical Microbiology  

3(3-0-6) 

326-603 จุลชีววิทยาขั้นสงู 
Advanced  Microbiology  

3(3-0-6) 

326-693 สัมมนาจุลชีววิทยา 1 
Seminar in Microbiology I 

1(0-2-1) 

326-694 สัมมนาจุลชีววิทยา 2   
Seminar in Microbiology II 

1(0-2-1) 

327-501 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยาทันสมัย  
Laboratory in Modern Microbiology  

1(0-3-0) 

หมายเหต:ุ  (#)  ลงทะเบยีนเรียนในกรณีท่ีสอบไมผาน pre-test โดยไมนับหนวยกิต 
1. สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ใหลงทะเบียนวิชา 326-693 และ 326-694                    

โดยไมนับหนวยกิต 
2. สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2  ใหเลือกลงทะเบียนวิชา 326-601  หรือ 326-603 วิชาใดวิชา

หน่ึงใหสอดคลองกับวิทยานิพนธ และผานความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ข.  หมวดวิชาเลือก  จํานวนไมนอยกวา   6   หนวยกิต    
ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ีโดยเลือกวิชาท่ีเปดสอนนอกภาควิชาไดไมเกิน 3 หนวยกิต  

วิชาที่เปดสอนโดยภาควิชาจุลชีววทิยา 
326-503 เทคนิคทันสมัยทางจุลชีววิทยา 

(Modern Techniques in Microbiology) 

3(2-3-4) 

326-512 สรีรวิทยาของจุลินทรีย 
(Microbial Physiology) 

3(2-3-4) 

326-513 พันธุศาสตรของจุลินทรีย 
(Microbial Genetics) 

3(2-3-4) 

326-521 จุลชีววิทยาทางอาหาร 
(Food Microbiology) 

3(2-3-4) 

326-523 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม  
(Industrial Microbiology) 

3(2-3-4) 

326-524 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม 
(Environmental Microbiology) 

3(2-3-4) 

326-525 จุลชีววิทยาการหมัก  
(Microbial Fermentation) 

3(2-3-4) 

326-526 เอนไซมของจุลินทรียและการประยุกตใช  
(Microbial Enzymology and Applications) 

3(2-3-4) 

326-529 การทดสอบความไวของสารตานจุลินทรียและจุลชีววิเคราะห 
(Antimicrobial Susceptibility Test and Microbial Assay) 

3(2-3-4) 

326-531 จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 
(Molecular Microbiology) 

3(3-0-6) 

326-533 ยีสตเพ่ืออุตสาหกรรม 
(Yeast for Industry) 

3(2-3-4) 

326-535 ภูมิปญญาทองถิ่นกับจุลินทรีย 
(Thai Local Wisdom and Microorganisms) 

3(2-3-4) 

326-542 ระบบการจัดหมวดหมูของแบคทีเรีย 
(Bacterial Systematics) 

2(1-3-2) 

326-551 ชีววิทยาภูมิคุมกัน  
(Immunobiology) 

3(2-3-4) 

326-552 การติดเชื้อและภูมิตานทาน   
(Infection and Immunity) 

2(2-0-4) 

326-553 เทคนิคในวิทยาภูมิคุมกัน   
(Techniques in Immunology) 

2(1-3-2) 

326-571 ปรสิตวิทยา 
(Parasitology)   

3(2-3-4) 

326-581 ไวรัสวิทยา   
(Virology) 
 

2(2-0-4) 
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326-595 หัวขอพิเศษทางจุลชีววิทยา 1 
(Special Topics in Microbiology I) 

1(1-0-2) 

326-596 หัวขอพิเศษทางจุลชีววิทยา 2 
(Special Topics in Microbiology II) 

1(1-0-2) 

326-602 ระเบียบวิธีขั้นสงูทางจุลชีววิทยา 
(Advanced Methods in Microbiology) 

3(3-0-6) 

326-611 กลไกการกอพยาธิสภาพโดยเชื้อกอโรค 
(Mechanisms of Microbial Pathogenesis) 

3(3-0-6) 

326-612 สรีรวิทยาขั้นสงูของจุลินทรีย 
(Advanced Microbial Physiology) 

3(3-0-6) 

326-613 พันธุศาสตรขั้นสูงของจุลินทรีย 
(Advanced Microbial Genetics) 

3(3-0-6) 

326-641 วิทยาแบคทีเรียขั้นสงู 
(Advanced Bacteriology) 

3(3-0-6) 

326-651 วิทยาภูมิคุมกันขั้นสูง 
(Advanced Immunology) 

3(3-0-6) 

326-661 ราวิทยาขั้นสูง 
(Advanced Mycology) 

3(3-0-6) 

326-671 ปรสิตวิทยาขั้นสงู 
(Advanced Parasitology) 

3(3-0-6) 

326-681 ไวรัสวิทยาขั้นสงู 
(Advanced Virology) 

3(3-0-6) 

   
วิชาที่เปดสอนโดยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 

318-503 ชีวสารสนเทศ 1 
(Bioinformatics 1) 

2(1-2-3) 

วิชาที่เปดสอนโดยภาควิชาชีวเคมี 
328-507 เทคนิคอณูชีววิทยา 

(Molecular Biology Techniques) 
2(2-0-4) 

328-513  เทคนิคปฏิบตัิการทางชีวเคมี 
(Biochemical Laboratory Techniques) 

3(2-3-4) 

328-601  พันธุศาสตรระดบัโมเลกุล 
(Molecular Genetics) 

2(2-0-4) 

วิชาที่เปดสอนโดยภาควิชาชีววทิยา 
330-602  เซลลวิทยาขั้นสงู  

(Advanced Cell Biology) 
3(2-3-4) 
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ค. หมวดวิทยานิพนธ 

1) สําหรับหลักสูตรแผน ก แบบ  ก 1  
 326-691 วิทยานิพนธ  36(0-108-0) 
 (Thesis)  
2) สําหรับหลักสูตรแผน ก แบบ  ก 2 
 326-692 วิทยานิพนธ  18(0-54-0) 
 (Thesis)  

หมายเหตุ  
 1.  นอกจากรายวิชาเลือกดังกลาว  นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเปดสอน                       
ในมหาวิทยาลัย โดยไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
 2.  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาจุลชีววิทยาท่ีมีระดับหมายเลข 300 ขึ้นไป               
ไดไมเกิน 6 หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร        
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ช) 
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3.1.3.2  ความหมายของรหัสวิชา 
   รหัสวิชา ประกอบดวยรหัสตัวเลข 6 หลัก เชน   326-691 มีความหมายดงัตอไปน้ี   
   ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง ภาควิชาท่ีรับผดิชอบการจัดการศึกษาในรายวิชาน้ัน ๆ ไดแก 

318  หมายถึง  รายวิชาท่ีเปดสอนโดยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 

326  หมายถึง  รายวิชาบรรยาย หรือ รายวิชาบรรยายท่ีรวมกับปฏบิัติการ 

 ท่ีเปดสอนโดยภาควิชาจุลชีววิทยา 

327  หมายถึง  รายวิชาปฏิบตัิการท่ีเปดสอนโดยภาควิชาจุลชีววิทยา 

328  หมายถึง  รายวิชาท่ีเปดสอนโดยภาควิชาชีวเคมี 

330  หมายถึง  รายวิชาท่ีเปดสอนโดยภาควิชาชีววิทยา 

ตัวเลขหลักรอย  หมายถึง  ชั้นปหรือระดับการศึกษาของรายวิชาน้ัน 

 เลข 5 หมายถึง   กลุมวิชาในระดับปริญญาโท 
 เลข 6 หมายถึง กลุมวิชาขั้นสงูในระดับปริญญาโท    
 ตัวเลขหลักสิบ  หมายถงึ  วิชาในแตละกลุมวิชา 
  เลข 0-1 หมายถึง  กลุมวิชา General & Medical Microbiology 
 เลข 2-3 หมายถึง  กลุมวิชา Applied Microbiology 
 เลข 4 หมายถึง  กลุมวิชา Bacteriology 
 เลข 5 หมายถึง  กลุมวิชา Immunology 
 เลข 6 หมายถึง  กลุมวิชา Mycology 
 เลข 7 หมายถึง  กลุมวิชา Parasitology & Entomology 
 เลข 8 หมายถึง  กลุมวิชา Virology 
 เลข 9 หมายถึง  กลุมวิชา Project & Seminar & Special Topics & Job Training 
 ตัวเลขหลักหนวย  หมายถงึ ลาํดบัรายวิชาในแตละกลุมวิชา 

 3.1.3.3 ความหมายของจํานวนหนวยกิต เชน 3(2-3-4) มีความหมายดังตอไปน้ี 
  ตัวเลขท่ี 1 (3) หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวม 
  ตัวเลขท่ี 2 (2) หมายถึง   จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห 
  ตัวเลขท่ี 3 (3) หมายถึง   จํานวนชั่วโมงปฏิบตัิการตอสัปดาห 
  ตัวเลขท่ี 4 (4) หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 
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 3.1.4 แผนการศึกษา  

ปการศึกษา/ 
ภาคเรียน 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 
(ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
(ทําวิทยานิพนธและเรียนรายวิชา) 

ปที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1       

326-500# 
 
 
326-691 

หลักสําคญัทาง 
ภูมิคุมกันวิทยา 
และชีวโมเลกุล 
วิทยานิพนธ 

1 หนวยกิต 
 
 
9  หนวยกิต 

326-500# 
 
 
326-501 

หลักสําคญัทาง 
ภูมิคุมกันวิทยา 
และชีวโมเลกุล 
จุลชีววิทยาทันสมัย     

1 หนวยกิต 
 
 
3  หนวยกิต 

   326-502 ระเบียบวิธีวิจัยทาง  
จุลชีววิทยา 

3  หนวยกิต 

     327-501 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยา  
ทันสมัย 

1 หนวยกิต 

      วิชาเลือก  3  หนวยกิต 
   รวม 9  หนวยกิต  รวม 10  หนวยกิต 
ปที่ 1  326-691 วิทยานิพนธ 9  หนวยกิต 326-692 วิทยานิพนธ 2  หนวยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2          326-601** จุลชวีวิทยาทาง 

การแพทยขั้นสูง      
3  หนวยกิต 

     326-603** จุลชีววิทยาขั้นสงู      3  หนวยกิต 
      วิชาเลือก  3  หนวยกิต 
     **เลือกวิชาใดวิชาหน่ึง 
   รวม 9  หนวยกิต  รวม 8  หนวยกิต 
ปที่ 2   326-691 วิทยานิพนธ 9  หนวยกิต 326-692 วิทยานิพนธ 8  หนวยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 1       326-693 สัมมนา 

จุลชีววิทยา 1* 
1 หนวยกิต 326-693 สัมมนา 

จุลชีววิทยา 1 
1 หนวยกิต 

   รวม 9  หนวยกิต  รวม 9  หนวยกิต 
ปที่ 2         326-691 วิทยานิพนธ 9  หนวยกิต 326-691 วิทยานิพนธ 8  หนวยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 326-694 สัมมนา 

จุลชีววิทยา 2* 
1 หนวยกิต 326-694 สัมมนา 

จุลชีววิทยา 2 
1 หนวยกิต 

   รวม 9  หนวยกิต  รวม 9  หนวยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร 36  หนวยกิต 36  หนวยกิต 

# ลงทะเบียนเรียนในกรณีท่ีสอบไมผาน pre-test โดยไมนับหนวยกิต 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไมนับหนวยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

รายวิชาที่เปดสอนโดยภาควิชาจุลชีววทิยา 

326-500 
 

หลักสําคญัทางภูมิคุมกันวิทยาและชีวโมเลกุล 
(Essential Immunology and Molecular Biology)         

1(1-0-2) 

รายวิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: Consent of the program committee  
แอนติเจน แอนติบอดี ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนกับแอนติบอดี เซลลท่ีเก่ียวของกับการ

ตอบสนองทางภูมิคุมกัน คอมพลีเมนต ซัยโตไคน ระบบภูมิคุมกัน พันธุศาสตรของจุลินทรีย เทคโนโลยีการ
โคลนยีนและการประยุกตใช ปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส ชีวสารสนเทศ 

Antigen, antibody, antigen-antibody reaction; cells in immune response; 
complements, cytokines, immune system; microbial genetics; gene cloning technology and 
applications; polymerase chain reaction; bioinformatics 
 
326-501 จุลชีววิทยาทันสมัย 

(Modern Microbiology) 
3(3-0-6) 

วิทยาภูมิคุมกัน  แบคทีเรียวิทยา ราวิทยา ไวรัสวิทยา ปรสิตวิทยา การทําใหเกิดโรค           
ของจุลินทรีย การประยุกตใชจุลินทรียในทางอุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม และกรณีศึกษา คนหาขอมูลทันสมัย
จากอินเตอรเน็ต   

 Immunology; Bacteriology; Mycology; Virology; Parasitology; microbial 
pathogenecity; application of microorganisms in industry, environment and case study; 
internet searching for current knowledge 

 
326-502 ระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา  

(Research Methodology in Microbiology) 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: Consent of the program committee  
การออกแบบการวิจัยดานจุลชีววิทยา การเขียนโครงการวิจัย และการเขียนบทความปริทัศน            

การวิเคราะหและอภิปรายผลการวิจัย หลักชีวสถิติสําหรับงานวิจัย การเผยแพรงานวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย 
Experimental designs in microbiological research; writing research proposal and 

review articles; data analysis and discussion; bio-statistic in research methodology; research 
publications; ethic of researchers 

326-503 เทคนิคทันสมัยทางจุลชีววิทยา 
(Modern Techniques in Microbiology) 

3 (2-3-4) 

ชีวสารสนเทศ เนกซเจเนอเรชั่นซีเควนซิง การตรวจหาและการแยกแอนติบอดี วิศวกรรม
แอนติบอดี โปรติโอมิกส เทคโนโลยีรีคอมบิแนนทดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีนเฮทเทอโรโลกัส 
  Bioinformatics; next generation sequencing; antibody detection and 
separation; antibody engineering; proteomics; recombinant DNA technology; heterologous 
gene expression 
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326-512 สรีรวิทยาของจุลินทรีย 
(Microbial Physiology) 

3(2-3-4) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  

 โครงสรางของเซลลจุลินทรียและหนาท่ีของโครงสราง การเจริญของจุลินทรียและการควบคุม 
การขนสงสารผานเขาออกของเซลลจุลินทรีย การสรางพลังงานของจุลินทรียจากสารอินทรีย อนินทรียและ
แสง เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต สารประกอบประเภทลิพิดและไนโตรเจน กระบวนการสรางกรดอะมิโน 
การควบคุมเมแทบอลิซึม การสรางเอ็นโดสปอร เมทาโบโลมิกและวิศวกรรมเมทาโบลิก 
 Structures in microbial cells and functions; microbial growth and control; 
transportation in and out of microbial cells; energy production based on organic, inorganic 
matters and light, metabolisms of carbohydrate, lipid and nitrogen compounds; amino acid 
synthesis; control of metabolisms; endospore formation; metabolomics and metabolic 
engineering 
 
326-513 พันธุศาสตรของจุลินทรีย 

(Microbial Genetics) 
3(2-3-4) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
โครงสรางของจีโนม การถอดรหัสและแปลรหัสของยีน การควบคุมการทํางานของยีน การ

ถายโอนยีนโดยวิธีตาง ๆ การกลายพันธุของจุลินทรีย พันธุวิศวกรรมและการโคลนยีน ปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอ
เรสและการประยุกตใช การหาลําดับดีเอ็นเอและชีวสารสนเทศ 

Genomic structure; transcription and translation; regulation of gene 
expression; gene transfer; microbial mutations; genetic engineering and gene cloning 
technology; polymerase chain reaction and applications; DNA sequencing and bioinformatics 
 
326-521 จุลชีววิทยาทางอาหาร 

(Food Microbiology) 
3(2-3-4) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
จุลินทรียท่ีมีความสําคัญดานอาหาร บทบาทของจุลินทรียในอาหารและการควบคุม              

การถนอมอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมอาหาร 
Important microorganisms in food, roles of microorganisms in food and 

controlling processes; food preservation; food sanitation; food control   
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326-523 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม  
(Industrial Microbiology)  

3(2-3-4) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
ความสําคัญของจุลินทรียตออุตสาหกรรม  วิธีการคัดแยกและคัดเลือกจุลินทรียจากแหลง 

ตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในอุตสาหกรรม การปรับปรุงสายพันธุโดยการกลายพันธุ และการเก็บรักษาสายพันธุ
จุลินทรีย กระบวนการหมักแบบตาง ๆ จลนพลศาสตรของการเจริญและการผลิตผลผลิต สวนประกอบ
พ้ืนฐานของถังหมัก การฆาเชื้อในกระบวนการหมัก การเก็บเก่ียวผลผลิตและการทําใหบริสุทธ์ิ ตลอดจนถึง
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑในระดับอุตสาหกรรมท่ีไดจากจุลินทรีย (กรดอินทรีย เอนไซม ยาปฏิชีวนะ               
กรดอะมิโน และวิตามิน) 

Industrial importance of microorganisms; methods for isolation and screening 
of microorganisms from various sources for industrial uses; mutation techniques for 
improving strains and preservation techniques of microorganisms; various types of 
fermentation processes, kinetics of growth and product formation; basic configuration of 
bioreactor, sterilization processes, products recovery and purification; industrial-scale 
processing of microbial products (organic acids, enzymes, antibiotics, amino acid and 
vitamin) 

 
326-524 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม 

(Environmental Microbiology) 
3(2-3-4) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
ความสัมพันธระหวางจุลินทรียกับสภาพแวดลอม ความสมดุลของสภาพแวดลอม                      

กับจุลินทรีย  การใชวิธีทางชีวภาพในการแกภาวะมลพิษทางดิน นํ้า และอากาศ 
Relationship between microorganisms and environments; environmental 

balance with microorganisms; bioremediation of polluted soil, water and air 
 
326-525 จุลชีววิทยาการหมัก 

(Microbial Fermentation) 
3(2-3-4) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
การหมักของจุลินทรีย การเตรียมถังหมักและหัวเชื้อ กระบวนการฆาเชื้อ จลนพลศาสตรของ

การหมักและการควบคุม การเก็บเก่ียวสารท่ีไดจากการหมัก การหมักเชิงอุตสาหกรรม 
 Microbial fermentation; preparation of bio-reacters and starter; sterilization 

processes; kinetics of fermentation and control; product recovery; industrial fermentation 
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326-526 เอนไซมของจุลินทรียและการประยุกตใช  
(Microbial Enzymology and Applications) 

3(2-3-4) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
สมบัติท่ัวไป โครงสราง การจําแนก และจลนศาสตรของเอนไซม การแยกและการคัดเลือก

เชื้อจุลินทรีย การผลิตและการควบคุม การสกัดและการทําเอนไซมใหบริสุทธ์ิ สมบัติของเอนไซม วิศวกรรม
เอนไซม การตรึงเอนไซม การประยุกตใชเอนไซมในอุตสาหกรรม 

Fundamental aspect of microbial enzymes, structure, classification and 
kinetics; isolation and screening of microorganisms, production and regulation, extraction 
and purification of enzymes; characterization of enzymes; enzyme engineering; enzyme 
immobilization; applications of enzymes in industry 
 
326-529 การทดสอบความไวของสารตานจุลินทรียและจุลชีววิเคราะห 

(Antimicrobial Susceptibility Test and Microbial Assay) 
3(2-3-4) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
การทดสอบความไวของจุลินทรียตอสารตานจุลินทรีย การดื้อยา การหาปริมาณของยา

ปฏิชีวนะจากของเหลวในรางกาย การวิเคราะหความแรงของยาปฏิชีวนะและวิตามิน การตรวจหาจุลินทรีย   
Antimicrobial susceptibility testings; antibiotic resistance; the measurement of 

antibiotics in human body fluid; microbial assay of antibiotics and vitamins; microbial testing 
 
326-531 จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 

(Molecular  Microbiology) 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
ความรูและวิธีการทันสมัยในระดับโมเลกุลของจุลินทรียชนิดตาง ๆ และการนําไปใช

ประโยชนสําหรับงานวิจัย และการประยุกตใชในทางการแพทย, เทคโนโลยีชีวภาพ และสิ่งแวดลอม 
Current knowledge of microorganisms and methodology at the molecular level, beneficial 

uses in research and applications in medicine, biotechnology and environment 
 

326-533 ยีสตเพ่ืออุตสาหกรรม 3(2-3-4) 
(Yeast for Industry) 
รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของยีสต  การนํายีสตไปใชในการผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  

ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองดื่ม พลังงาน การเกษตร และการใชเทคโนโลยีของยีนในการ
ปรับปรุงสายพันธุยีสตเพ่ือใหไดผลิตภัณฑใหมหรือผลผลิตท่ีสูงขึ้น 

 Morphology and physiology of yeasts; beneficial use of yeasts in the food 
industry, beverages, energy, agriculture; strain development by gene technology for new 
products or increasing product yields 

 
   



21 

 

 

326-535 ภูมิปญญาทองถิ่นกับจุลินทรีย 
(Thai Local Wisdom and Microorganisms) 

3(2-3-4) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
ภูมิปญญาทองถิ่นของไทยท่ีสัมพันธกับจุลินทรียท้ังทางการเกษตร อุตสาหกรรมอาหารหมัก 

สิ่งแวดลอม และสุขภาพ ศึกษาดวยตนเองจากคนในทองถิ่น การวิเคราะหและอภิปรายภูมิปญญาทองถิ่น           
โดยใชความรูทางดานจุลชีววิทยาเพ่ือการปรับปรุง และการพัฒนา 
  Roles of microorganisms in Thai local wisdom; agriculture, fermentation 
industries, environment and health; self studies from local people; analysis and discussion 
of particular local wisdom based on knowledge in microbiology for improvement and 
development 
 
326-542 ระบบการจัดหมวดหมูของแบคทีเรีย 

(Bacterial Systematics) 
2(1-3-2) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
ระบบการจัดหมวดหมูของแบคทีเรียสมัยใหมท่ีเรียกวาโพลีเฟสิกเท็กโซโนมี ซ่ึงใชขอมูลท่ีได

จากนิวเมอริคอล แท็กโซโนมี คีโมแท็กโซโนมี และโมเลคิวลารซิสตีมาติกส  วิเคราะหความสัมพันธระหวาง
แบคทีเรียโดยใชเทคโนโลยีชีวสารสนเทศ 

 Modern bacterial classification namely polyphasic taxonomy based on data 
available from numerical taxonomy, chemotaxonomy and molecular systematics, analysis of 
bacterial relatedness using bioinformatics technology 

 
326- 551 ชีววิทยาภูมิคุมกัน  

(Immunobiology) 
3(2-3-4) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
สมบัติของแอนติเจนและแอนติบอดี ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนกับแอนติบอดี เซลลและการ

ผลิตเซลลท่ีเก่ียวของกับการตอบสนองทางภูมิคุมกัน คอมพลีเมนต ซัยโตไคน พันธุศาสตรของระบบภูมิคุมกัน 
การตอบสนองของรางกายตอสิ่งแปลกปลอม ประโยชนและโทษท่ีเกิดจากการตอบสนองของภูมิคุมกัน  

Properties of antigen and antibody; antigen-antibody interaction; cells in the 
immune system and production for immune response; complements; cytokines; 
immunogenetics; response to foreign antigen; advantages and pathology from the immune 
response 
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326- 552 

 
การติดเชื้อและภูมิตานทาน   
(Infection and Immunity) 

 
2(2-0-4) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
สมบัติของเชื้อกอโรคตาง ๆ กลไกการติดเชื้อของแบคทีเ รีย เชื้อรา ปรสิต ไวรัส             

กลไกทางภูมิคุมกันในการกอพยาธิสภาพ ปฏิกิริยาระหวางแอนติบอดี เซลลในระบบภูมิคุมกันตอเชื้อกอโรค 
การควบคุมระบบภูมิคุมกันดวยคอมพลีเมนตและซัยโตไคน ภูมิตานทานในระบบเยื่อเมือก ระบบหายใจ      
ระบบยอยอาหาร และระบบสืบพันธุของคน  

Properties of various infection agents; mechanisms of infection by bacteria, 
fungi, parasites, viruses; immunopathogenesis; interaction with antibody; cells of the 
immune system; modulation of the immune system by complements and cytokines; 
immunity in human mucosa, respiratory tract, digestive system and reproductive system 

 

 

326- 553 เทคนิคในวิทยาภูมิคุมกัน   
(Techniques in Immunology) 

2(1-3-2) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
สัตวทดลอง เซลล ชีวเคมี และวีธีทางชีวโมเลกุลท่ี ใชในงานวิจัยทางภูมิคุมกันวิทยา, อีไลซา; 

เวสเทิรน บลอท; โฟล ไซโทเมทรี; เซอรเฟซ พลาสมอน เรโซแนนซ; เทคโนโลยี โมโนโคลนอล แอนติบอดี; 
เฟจ ดิสเพลย; หนูดัดแปลงพันธุกรรม; การวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดของยีน V โดยใชฐานขอมูล IMGT  

Animal model, cellular, biochemical and molecular biology techniques used 
in immunological research; ELISA; Western blots; FLOW cytometry; surface plasmon 
resonance; monoclonal antibody technology; phage display; transgenic mice; V sequence 
analysis using the IMGT database 
 
326-571 ปรสิตวิทยา  

(Parasitology) 
3(2-3-4) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
ปรสิตชนิดตาง ๆ ในคน พืช และสัตว วงจรชีวิตของปรสิต กลไกการตอบสนองของโฮสตตอ

ปรสิต การติดตอ การทําใหเกิดโรค  การวินิจฉัย การปองกัน ควบคุมและรักษาโรคท่ีเกิดจากปรสิต 
Various groups of parasites in human, plant and animal; life cycle of parasites; 

mechanisms in the host-parasite relationship; transmission; pathogenesis; diagnosis, 
prevention, control and treatment of parasitic infections 
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326- 581 

 
ไวรัสวิทยา 
(Virology) 

 
2(2-0-4) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
สมบัติท่ัวไป หลักการจัดหมวดหมู พันธุศาสตรของไวรัส การเพ่ิมจํานวนและการเพาะเลี้ยง              

การตรวจวินิจฉัย ประโยชนและโทษของไวรัสท่ีทําใหเกิดโรคในคน ไวรัสของแบคทีเรีย ไวรัสของพืช           
และไวรัสในสัตวขาขอ 

 General properties, classification, viral genetics, multiplication and cultivation 
of viruses; diagnosis; advantages and disadvantages of human pathogenic viruses; bacterial 
viruses, plant viruses and insect viruses 
 
326-595 หัวขอพิเศษทางจุลชีววิทยา 1  

(Special Topics in Microbiology I) 
1(1-0-2) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
หัวขอท่ีนาสนใจและทันสมัยในสาขาจุลชีววิทยา บรรยายและอภิปรายโดยอาจารย

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
Current issues in Microbiology; lecture and discussion by specialist  

 
326-596 หัวขอพิเศษทางจุลชีววิทยา 2 

(Special Topics in Microbiology II) 
1(1-0-2) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
หัวขอท่ีนาสนใจและทันสมัยในสาขาจุลชีววิทยา บรรยายและอภิปรายโดยอาจารย

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
Current issues in Microbiology; lecture and discussion by specialist 
 

326-601 จุลชีววิทยาทางการแพทยขั้นสงู 
(Advanced Medical Microbiology) 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
การนําเสนอและอภิปราย ความรู เทคนิคและงานวิจัยใหม ๆ ท่ีทันสมัยจากบทความทาง

วิชาการท่ีเก่ียวกับจุลชีววิทยาการแพทย 
Presentation and discussion of current knowledge, technique and research on 

medical microbiology from published academic articles 
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326-602 

 
ระเบียบวิธีขั้นสงูทางจุลชีววิทยา 
(Advanced Methods in Microbiology)  

 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
การนําเสนอและอภิปราย ความรู เทคนิค และงานวิจัยใหมๆ ท่ีทันสมัยจากบทความทาง

วิชาการ เก่ียวกับ ทฤษฎี  ปฏิบัติการและการใชเคร่ืองมือทางจุลชีววิทยา  
Presentation and discussion of current knowledge, technique and research 

from published academic articles on theory, practise and using of scientific instruments  
   
326-603 จุลชีววิทยาขั้นสงู 

(Advanced  Microbiology) 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
การนําเสนอและอภิปราย ความรู เทคนิคและงานวิจัยใหม ๆ ท่ีทันสมัยจากบทความทาง

วิชาการท่ีเก่ียวกับจุลชีววิทยาประยุกต 
Presentation and discussion of current knowledge, technique and research on 

applied microbiology from published academic articles  
 
326-611 
 

กลไกการกอพยาธิสภาพโดยเชื้อกอโรค 
(Mechanisms of Microbial Pathogenesis) 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
เซลลและโมเลกุลของการเกิดพยาธิสภาพจากการติดเชื้อแบคทีเรีย รา ไวรัส และปรสิต 

รวมท้ังปฏิสัมพันธระหวางเชื้อกอโรคและเจาบาน   
Cellular and molecular mechanisms of pathogenesis during the course of 

infection by bacteria, fungi, viruses and parasites; interaction between infectious agents and 
host 

 
326-612 สรีรวิทยาขั้นสงูของจุลินทรีย    

(Advanced Microbial Physiology)    
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
การนําเสนอและอภิปราย ความรู เทคนิคและงานวิจัยใหม ๆ ท่ีทันสมัยจากบทความทาง

วิชาการท่ีเก่ียวกับ โครงสรางของเซลล การเติบโต และกระบวน เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย  
Presentation and discussion of current knowledge, technique and research 

from published academic articles on cell structures, growth and metabolic pathways of 
microorganisms 
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326-613 

 
พันธุศาสตรขั้นสูงของจุลินทรีย 
(Advanced Microbial Genetics) 

 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
การนําเสนอและอภิปราย ความรู เทคนิคและงานวิจัยใหม ๆ ท่ีทันสมัยจากบทความทาง

วิชาการท่ีเก่ียวกับ พันธุวิศวกรรม การสราง การควบคุม การถายทอด และการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมของ
จุลินทรีย 

Presentation and discussion of current knowledge, technique and research 
from published academic articles on genetic engineering, synthesis, regulation, transfer and 
exchange of genetic material in microorganisms 

 
326-641 วิทยาแบคทีเรียขั้นสงู 

(Advanced Bacteriology) 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
การนําเสนอและอภิปราย ความรู เทคนิคและงานวิจัยใหม ๆ ท่ีทันสมัยจากบทความทาง

วิชาการท่ีเก่ียวกับวิทยาแบคทีเรีย 
Presentation and discussion of current knowledge, technique and research on 

bacteriology from published academic articles  
 

326-651 วิทยาภูมิคุมกันขั้นสูง 
(Advanced Immunology) 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
การนําเสนอและอภิปราย ความรู เทคนิคและงานวิจัยใหม ๆ ท่ีทันสมัยจากบทความทาง

วิชาการท่ีเก่ียวกับวิทยาภูมิคุมกัน 
Presentation and discussion of current knowledge, technique and research on 

immunology from published academic articles 
 
326-661 ราวิทยาขั้นสูง  

(Advanced Mycology) 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
การนําเสนอและอภิปราย ความรู เทคนิคและงานวิจัยใหม ๆ ท่ีทันสมัยจากบทความทาง

วิชาการท่ีเก่ียวกับราและยีสต 
Presentation and discussion of current knowledge, technique and research on 

mold and yeasts from published academic articles 
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326-671 

 
ปรสิตวิทยาขั้นสงู  
(Advanced Parasitology)  

 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับกอน : 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
การนําเสนอและอภิปราย ความรู เทคนิคและงานวิจัยใหม ๆ ท่ีทันสมัยจากบทความทาง

วิชาการท่ีเก่ียวกับปรสิตวิทยา 
Presentation and discussion of current knowledge, technique and research on 

parasitology from published academic articles 
 
326-681 ไวรัสวิทยาขั้นสงู  

(Advanced Virology)  
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับกอน: 326-501 หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
การนําเสนอและอภิปราย ความรู เทคนิคและงานวิจัยใหม ๆ ท่ีทันสมัยจากบทความทาง

วิชาการท่ีเก่ียวกับวิทยาไวรัส 
Presentation and discussion of current knowledge, technique and research on 

virology from published academic articles  
 
326-691 วิทยานิพนธ  

Thesis   
36(0-108-0) 

 ศึกษาคนควาวิจัยในสาขาวิชาจุลชีววิทยาภายใตการดูแลและการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
 Research work in microbiology under supervision of a thesis advisor 

 
326-692 วิทยานิพนธ  

Thesis 
18(0-54-0) 

 ศึกษาคนควาวิจัยในสาขาวิชาจุลชีววิทยาภายใตการดูแลและการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา  

 Research work in microbiology under supervision of a thesis advisor 
 

 326-693 สัมมนาจุลชีววิทยา 1  
Seminar in Microbiology I  

1(0-2-1) 

รายวิชาบังคับกอน: ลงทะเบียนเรียนไปแลวไมต่ํากวาสองภาคการศึกษา หรือโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

Prerequisite: Enrolled for at least 2 semesters or Consent of the program 
committee 

นําเสนอปากเปลาในหัวขอทางจุลชีววิทยาท่ีทันสมัยท่ีไดจากบทความวิจัย  
Oral presentation of current research in Microbiology from published research 

articles  
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326-694 

 
สัมมนาจุลชีววิทยา 2  
Seminar in Microbiology II 

 
1(0-2-1) 

รายวิชาบังคับกอน: ลงทะเบียนเรียนไปแลวไมต่ํากวาสามภาคการศึกษา หรือ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

Prerequisite: Enrolled for at least 3 semesters or Consent of the program 
committee 

นําเสนอปากเปลาในหัวขอทางจุลชีววิทยาท่ีทันสมัยท่ีไดจากบทความวิจัย หรือ วิทยานิพนธ 
Oral presentation of current research in Microbiology from published research 

articles or thesis 
 
327-501 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยาทันสมัย  

(Laboratory in Modern Microbiology) 
1(0-3-0) 

รายวิชาบังคับกอน: ลงทะเบียนเรียนควบคูกับวิชา 326-501 
Prerequisite: Concurrent to 326-501 
ความรูและเทคนิคทันสมัยทางจุลชีววิทยาท่ีสอดคลองกับการบรรยายในวิชา 326-501                

นําเสนอขอมูลท่ีคนควาจากอินเตอรเน็ตแบบปากเปลา 
 Current knowledge and practical techniques in modern microbiology 

correspondence with 326-501; oral presentation from internet searching  
 
รายวิชาที่เปดสอนโดยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกลุและชีวสารสนเทศ 

318-503 ชีวสารสนเทศ 1 
(Bioinformatics 1) 

2(1-2-3) 

การใชบลาสแบบโลคอล แผนภูมิชาติพันธุ การออกแบบไพรเมอร การทํานายยีน
เปาหมายของไมโครอารเอ็นเอ การทํานายและวิเคราะหโครงสรางของโปรตีน การทํานายปฏิสัมพันธ
ของโปรตีนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การคนหาและวิเคราะหความแตกตางทางพันธุกรรมดวยซอฟต
แวรโอเพนซอรส การศึกษาความสัมพันธของพันธุกรรมทัว่ทั้งจีโนม   

Using local blast; phylogenetic tree; primer design;  microRNA target 
prediction; protein structures prediction and analysis; protein-protein interaction 
prediction and analysis using computer programs; searching and analyzing of variants 
by open source software; genome-wide association studies 
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รายวิชาที่เปดสอนโดยภาควิชาชีวเคมี   

328-507 เทคนิคอณูชีววิทยา   
(Molecular Biology Techniques)   

2(2-0-4) 

การแยกและวิเคราะหสารประกอบของกรดนิวคลีอิคจากสิ่งมีชีวิต การสังเคราะหกรดนิว
คลีอิคในหลอดทดลอง และการทําใหกลายพันธุในหลอดทดลอง เทคนิคการโคลนน่ิงและการแยกโคลนท่ีสนใจ 
เทคนิค PCR และการประยุกตใชเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล เพ่ืองานดานตางๆ อาทิ การแพทยและ
เกษตรกรรม  

Separation and analysis of nucleic acids from living organisms, in vitro 
synthesis of nucleic acids and gene mutagenesis; technique of gene cloning and screening 
the clone of interest; technique of polymerase chain reaction (PCR) and applications of 
techniques in molecular biology in many works such as those in medicine and agriculture 
 
328-513 

 
เทคนิคปฏิบตัิการทางชีวเคมี 
(Biochemical Laboratory Techniques) 

 
3(2-3-4) 

 ทฤษฎีและเทคนิคท่ีใชในการศึกษาในหองปฏิบัติการชีวเคมี   การตกตะกอน   เซนตริ- 

ฟวเกชัน โครมาโตกราฟ อิเล็กโตรฟอริซิส สเปคโตรโฟโตเมตรี การเตรียมพลาสมิด ดีเอ็นเอ และอารเอ็นเอ 
เทคนิคการเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง 

Theories and techniques used in biochemistry laboratory; precipitation, 
centrifugation, chromatography, electrophoresis; spectrophotometry; preparation of 
plasmids, DNA and RNA; real-time PCR 

 
328-601 พันธุศาสตรระดบัโมเลกุล 

(Molecular Genetics) 
2(2-0-4) 

สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารพันธุกรรม และความบกพรองทางกรรมพันธุ 
องคประกอบและโครงสรางของชุดยีนในออรแกแนลและเซลลโพรคาริโอต รวมท้ังยีนท่ีสามารถเคลื่อนท่ีได 
และกลไกการสลับท่ีของขอมูลยีน การควบคุมการแสดงออกของยีนในเซลลระดับทรานสคริปชั่น และ            
ทรานสเลชั่น และความรูพ้ืนฐานในดานเทคนิคของอณูชีววิทยา 

 Physicochemical property of genetic materials; DNA mutations; genome 
components and organization of genes in cellular organelles and prokaryotic cells; 
transposable genetic elements; genetic recombination mechanism control of gene 
expression at transcriptional and translational levels; basic knowledge of molecular biology 
techniques 
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รายวิชาที่เปดสอนโดยภาควิชาชีววิทยา 
330-602 เซลลวิทยาขั้นสงู 

(Advanced Cell Biology)   
3(2-3-4) 

รายวิชาบังคับกอน: ชีววิทยาของเซลล หรือเทียบเทา หรือ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

Prerequisite:  Cells biology or equivalent or or Consent of the program 
committee  

ทฤษฎีตาง ๆ ท่ีครอบคลุมหัวขอใหม ๆ ท่ีนาสนใจทางเซลลวิทยา  ซ่ึงครอบคลุมถึงเร่ือง           
กลองจุลทรรศน  กลองจุลทรรศนอิเล็คตรอน เอกซเรยดิฟแฟรคชั่น โมเลกุลขนาดใหญของเซลล การลําเลียง                       
ภายในเซลล  การบาดเจ็บและการแกตัวของเซลล  พันธุศาสตรระดับโมเลกุล   การเปลี่ยนแปลงสภาพ               
ของเซลล และภูมิคุมกันของเซลล    

Studies of selected topics in cell biology, including microscopy, electron 
microscopy, X-ray diffraction, cellular molecules, cellular transportation, cell injury and 
aging, molecular genetics, cell differentiation, cellular basis of immune system 




