
1 
 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาจุลชีววทิยาประยุกต์ 
หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2554 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยับูรพา 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะวทิยาศาสตร์/ ภาควชิาจุลชีววทิยา 
 

หมวดที ่ 1.  ข้อมูลทัว่ไป 
1.  ช่ือหลกัสูตร  

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาจุลชีววทิยาประยกุต ์
Master of Science Program in Applied Microbiology 

 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา   

ช่ือปริญญาภาษาไทย:  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  (จุลชีววทิยาประยกุต)์ 
ช่ือปริญญาภาษาองักฤษ:  Master of Science (Applied Microbiology) 
อกัษรยอ่ภาษาไทย:  วท.ม. (จุลชีววทิยาประยกุต)์ 
อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ:  M.Sc. (Applied Microbiology) 

 
3.  วชิาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร  

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาจุลชีววทิยาประยกุต ์ เป็นหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะเป็น  
สหวทิยาการ  เนน้ดา้นการน าความรู้และผลงานวจิยัทางจุลชีววทิยาแขนงต่าง ๆ  ไปประยกุตใ์ชใ้นงานดา้น
จุลชีววทิยาทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
 
4.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1  รูปแบบ    เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาโท  
5.2  ภาษาทีใ่ช้    ภาษาไทย 
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5.3  การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทย  และนิสิตต่างประเทศท่ีสามารถพดู ฟัง 
อ่าน เขียน และเขา้ใจภาษาไทยอยา่งดี  

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอื่น  หลกัสูตรเฉพาะของสถาบนั 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ใหป้ริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  

(จุลชีววทิยาประยกุต)์ เพยีงสาขาวชิาเดียว  
และกรณีผูส้ าเร็จปริญญาตรีในสาขาใดๆ หรือ
สาขาใกลเ้คียงกบัสาขาวชิาน้ี สามารถมาลง
เรียนหลกัสูตรน้ีเป็นปริญญาท่ี 2 ได ้โดย
สามารถเทียบโอนรายวชิาไดม้ากนอ้ยต่างกนั
ตามสาขาวชิาท่ีส าเร็จมา 

 
6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

       หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. ............  เปิดสอน ภาคการศึกษา.............พ.ศ. .......... 
   หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554  เปิดสอน ภาคการศึกษาตน้ พ.ศ. 2554 
        สภาวชิาการเห็นชอบหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 6/2553   
        วนัท่ี  24 เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ.  2553 
        สภามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 1/2554 
        วนัท่ี  19 เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2554 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2555 
 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัจบการศึกษา 

อาชีพอาจารย ์ นกัวชิาการ  นกัวจิยั  และผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานราชการและเอกชน 
 

9.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร (ช่ือ-นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน / คุณวุฒิการศึกษา/ 
มหาวทิยาลัย / ประเทศ (กรณจีบจากต่างประเทศ)/ปี พ.ศ.) 

1.  นางสุบณัฑิต น่ิมรัตน์             เลขประจ าตัวประชาชน  3-5007-0013x-xx-x 
       Ph.D.(Environmental Science)  Rutgers University, USA พ.ศ. 2543 
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        วท.ม.(จุลชีววทิยา)  มหาวทิยาลยัมหิดล   พ.ศ. 2543 
       วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ. 2531 
 ต าแหน่งทางวชิาการ  รองศาสตราจารย ์

2.  นางพรรนิภา ศิริเพิ่มพลู           เลขประจ าตัวประชาชน  5-4099-9903x-xx-x   
      วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ. 2523 

                    วท.ม.(จุลชีววทิยา)  มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2528 
 ต าแหน่งทางวชิาการ  รองศาสตราจารย ์

3.  นางสาวอภิรดี ปิลนัธนภาคย ์            เลขประจ าตัวประชาชน  3-1016-0082x-xx-x 
      Ph.D. (Biological Sciences) University of Portsmouth, UK พ.ศ. 2546  2546 

                    วท.ม.(จุลชีววทิยา) มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2530 
                    วท.บ.(จุลชีววทิยา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2526 
 ต าแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์

4.  นางสุดารัตน์ สวนจิตร                         เลขประจ าตัวประชาชน  3-2499-0001x-xx-x 
        Ph.D. (Environmental Microbiology) Victoria University of Technology, Australia  
        พ.ศ. 2542 
                    วท.ม. (ชีววทิยาสภาวะแวดลอ้ม)  มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. 2534 
                    วท.บ. (วาริชศาสตร์) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ บางแสน พ.ศ. 2532 
 ต าแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
            5.  นางสาว พชัรนนัท ์อมรรัตนพนัธ์       เลขประจ าตัวประชาชน 3-7201-0114x-xx-x 

         Ph.D. (Molecular Biology and Biotechnology), University of Sheffield, UK พ.ศ.2549          
         วท.บ. (จุลชีววทิยา) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   พ.ศ. 2544 

 ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์
 
10.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

ภาควชิาจุลชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ  

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ  
ไม่วา่จะเป็นผลผลิตจากภาคอุตสาหกรรมและอาหาร ผลผลิตจากภาคเกษตรกรรม ความกา้วหนา้
ดา้นการแพทยแ์ละเภสัชกรรม ไปจนถึงความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยนีั้น ลว้นแลว้แต่มีการพฒันา
ไปอยา่งรวดเร็วตามยคุสมยั และมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัต่อไปในอนาคต ซ่ึงถา้ขาดการบริหาร
จดัการท่ีดีก่อใหเ้กิดผลเสียต่อสภาวะแวดลอ้มและฐานทรัพยากรธรรมชาติ ดงันั้น การเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับกบัการเปล่ียนแปลงและการพฒันา รวมไปถึงความพร้อมในการปรับใชก้าร
เปล่ียนแปลงเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ โดยส่วนประกอบ
หน่ึงท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนของกลไกในการเตรียมความพร้อมเหล่านั้นมาจากสถาบนัการศึกษา ท่ีมี
ความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งสร้างก าลงัคนใหก้บัประเทศ โดยการวางแผนหลกัสูตรการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา (TQF) เพื่อการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและศกัยภาพ 
  หลกัสูตรจุลชีววทิยาประยกุตเ์ป็นหลกัสูตรท่ีประกอบดว้ยรายวชิาทางจุลชีววทิยา
ท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงกบัสภาวะแวดลอ้มรอบตวัเราท่ีเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจ เช่น 
ความหลากหลายและองคค์วามรู้ทางจุลินทรีย ์การน าจุลินทรียไ์ปใชใ้นการสร้างสารท่ีมีประโยชน์
ในทางการคา้ เช่น เอทานอลเพื่อการผลิตน ้ามนัเช้ือเพลิง ยาปฎิชีวนะท่ีใชใ้นการรักษาโรค เป็นตน้ 
นอกจากนั้น ความรู้ทางวชิาการในสาขาวชิาจุลชีววทิยาก็มีความกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง จึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อบรรจุเน้ือหาการสอนท่ีเป็นองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนมา
ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัลงไปในหลกัสูตร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ท่ีใหค้วามส าคญักบัการสร้างองคค์วามรู้เพื่อการพฒันา
ประเทศ โดยความรู้ทางจุลชีววทิยาท่ีถ่ายทอดในหอ้งเรียนนั้นสามารถน าไปขยายบริบทออกสู่
สังคม ชุมชนทอ้งถ่ิน และประเทศ ทั้งทางดา้นการคิดคน้งานวจิยั หรือทางดา้นทรัพยากรมนุษยท่ี์จะ
เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศต่อไป 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 
ในยคุปัจจุบนัท่ีประชากรในสังคมมีความสะดวกสบาย อนัเน่ืองมาจากการพฒันา 

ทางดา้นเทคโนโลยแีขนงต่างๆ ไม่วา่จะเป็นคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยดีา้นการติดต่อส่ือสาร ซ่ึง
ท าใหก้ารประชาสัมพนัธ์หรือการเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆทางสังคมนั้นเปิดกวา้งและ
สามารถเช่ือมโยงเขา้ถึงกนัหมดในทุกระดบัของสังคม จนดูเสมือนวา่การพฒันาน้ีจะให้แต่
คุณประโยชน์ทั้งหมด แต่อยา่งไรก็ตาม ในทางตรงกนัขา้ม มนุษยเ์ราก าลงัเผชิญทั้งปัญหาทาง
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น สภาวะโลกร้อน ปัญหามลภาวะ และปัญหาโรคระบาด
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อนัมีสาเหตุมาจาก    จุลินทรีย ์โดยเฉพาะไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ๆ ท่ีพบบ่อยข้ึนในปัจจุบนั ไม่วา่จะ
เป็น H5N1 หรือ H1N1 ตลอดจนปัญหาความมัน่คงดา้นอาหาร (Food security) ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ี
อาจจะทวคีวามรุนแรงยิง่ข้ึนหากเราไม่คิดท่ีจะรับมือกบัสถานการณ์เหล่านั้นโดยแนวทางหน่ึงใน
การปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ก็คือการใหค้วามรู้ผา่นหลกัสูตรฉบบัปรับปรุง เพื่อให้บณัฑิต
สามารถน าความรู้นั้นไปประยกุตใ์ชก้บัปัญหาทางสังคมของประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ในการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรจุลชีววทิยาประยกุตเ์พื่อการพฒันาประเทศอยา่ง
ย ัง่ยนืนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของสังคมและปัญหาทางสังคม โดยการ
เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ ไม่วา่จะเป็นการใหค้วามรู้ใหม่ๆทางจุลชีววทิยา หรือการสร้างผลงานวจิยั
เพื่อทอ้งถ่ินหรือชุมชน 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ  11.1  และ  11.2  ต่อการพฒันาหลักสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของ
สถาบัน 

12.1  การพฒันาหลกัสูตร 
ความเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สร้างแรงผลกัดนั 

ใหมี้การปรับปรุงหลกัสูตรทางจุลชีววทิยาใหมี้ความทนัสมยั มีคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษา (TQF)  และความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาหลกัสูตรน้ี สามารถน าไปใชใ้นการพฒันา
หรือแกไ้ขปัญหาทางจุลชีววิทยาในดา้นต่างๆของประเทศได ้

12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
ภาควชิาจุลชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา เป็นภาควชิาท่ีมีการ 

เรียนการสอนต่อเน่ืองกนัมานานกวา่ 25 ปี (พ.ศ. 2528 – 2553) โดยตลอดระยะเวลาน้ี ภาควชิาจุล
ชีววทิยา ไดผ้ลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพสู่สังคมและประเทศจ านวนไม่นอ้ย อีกทั้งภายในภาควชิาจุล
ชีววทิยาเองนั้นยงัพร้อมไปดว้ยคณาจารยท่ี์เป่ียมไปดว้ยคุณวฒิุ ต าแหน่งทางวชิาการ ประสบการณ์
การสอน และผลงานการวิจยั ซ่ึงแสดงถึงความมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะสามารถถ่ายทอดความรู้
ใหก้บันิสิตระดบับณัฑิตศึกษาโดยอาศยัหลกัสูตรฉบบัปรับปรุงใหม่เป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงการปรับปรุง
หลกัสูตรนั้นถือวา่เป็นการยกระดบัมาตรฐานของหลกัสูตรจุลชีววทิยาประยกุต ์โดยมีจุดมุ่งหมายท่ี
จะสร้างบณัฑิตท่ีมีความรู้ มีคุณธรรม สามารถสรรสร้างและท างานวจิยัเพื่อผลิตวทิยานิพนธ์ท่ีมี
คุณภาพ  ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาทกัษะและความสามารถในการน าความรู้ทาง 
จุลชีววทิยาไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจุดมุ่งหมายทั้งหมดน้ีลว้นแลว้แต่สอดคลอ้งกบัพนัธกิจ
ของมหาวทิยาลยับูรพาท่ีตอ้งการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและมุ่งเนน้การเป็นมหาวทิยาลยัแห่งการ
วจิยัของประเทศนัน่เอง 
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13.  ความสัมพนัธ์  (หากมี)  กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน  
13.1  รายวชิาในหลกัสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 

รายวชิาในหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจุลชีววทิยา 
ประยกุต ์ประกอบดว้ย หมวดวชิาแรก คือ หมวดวชิาบงัคบัท่ีรวมเอารายวชิาส าคญัทางจุลชีววิทยาท่ี
นิสิตท่ีลงเรียนในหลกัสูตรน้ีจะตอ้งศึกษา นอกจากนั้นยงัมีรายวชิาทางสถิติและสัมมนา ทั้งหมด
ผนวกเขา้ดว้ยกนั หมวดวชิาท่ีสอง คือ หมวดวชิาเลือก ท่ีครอบคลุมรายวชิาเฉพาะดา้นในทาง 
จุลชีววทิยาแขนงต่างๆ ไดแ้ก่ กลุ่มวชิาจุลชีววทิยาทัว่ไปและพนัธุศาสตร์ กลุ่มวชิาจุลชีววทิยาทาง
อาหารและอุตสาหกรรม กลุ่มวชิาจุลชีววทิยาทางการแพทย ์และกลุ่มวชิาจุลชีววทิยาทาง
ส่ิงแวดลอ้มและเกษตรกรรม และสุดทา้ย คือ วทิยานิพนธ์ ท่ีนิสิตจะตอ้งเลือกท างานวิจยัท่ีสนใจใน
ระดบัท่ีมีคุณภาพ สามารถน าไปตีพิมพเ์ผยแพร่ได ้ซ่ึงองคป์ระกอบทั้งหมดของหลกัสูตรน้ีเป็น
หลกัสูตรท่ีมีความเฉพาะเจาะจง ไม่ซ ้ าซอ้นกบัหลกัสูตรอ่ืน แต่สามารถน าความรู้ในหลกัสูตรไป
บูรณาการกบัหลกัสูตรอ่ืนได ้ดงันั้นนิสิตท่ีศึกษาหลกัสูตรน้ีจึงไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งไปศึกษา
เพิ่มเติมในภาควชิาอ่ืนหรือหลกัสูตรอ่ืน นอกเสียจากวา่เป็นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา ก็
จะพิจารณาเป็นรายๆไป 

13.2  รายวชิาทีเ่ปิดสอนให้คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอื่น 
รายวชิาในหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจุลชีววทิยา 

ประยกุต ์เปิดสอนใหก้บันิสิตมหาวทิยาลยับูรพา ระดบัปริญญาโท ภาควชิาจุลชีววทิยา และให้
ความร่วมมือในการเปิดสอนใหก้บันิสิตระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ชีวภาพ และสาขาวชิาอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการศึกษาวิจยัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัจุลินทรีย ์ 

13.3  การบริหารจัดการ 
คณาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรจะท าหนา้ท่ีควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 

ของหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจุลชีววทิยาประยกุต ์เป็นหลกั โดยจะประเมิน
สรุปผลการด าเนินการในระดบัรายวชิาและระดบัหลกัสูตรในทุก ๆ ปี ส าหรับอาจารยท่ี์ปรึกษาของ
นิสิต จะมีหนา้ท่ีพิจารณาคุณภาพของหลกัสูตรร่วมกนักบัคณาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และ
รับผดิชอบงานวจิยัเพื่อการท าวทิยานิพนธ์ของนิสิตโดยตรง 
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หมวดที ่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร   

-ปรัชญา- 
มุ่งผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถในการวิจยัและพฒันาดา้นจุลชีววิทยา

ในระดบัสูง 
-ความส าคัญ- 

การพฒันาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาจุลชีววิทยาประยกุต์ มี
ความส าคญัต่อการพฒันาประเทศในยคุท่ีตอ้งเผชิญกบัสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นสังคม 
วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม มีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยา่งกา้วกระโดด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 ท่ี
ก าหนดใหมี้การบริหารจดัการองคค์วามรู้อยา่งมีระบบ ทั้งการพฒันาหรือสร้างองคค์วามรู้ รวมถึง
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ซ่ึงการศึกษาในลกัษณะการเนน้การท าวจิยัในระดบั
บณัฑิตศึกษาจะช่วยแกปั้ญหาและตอบโจทยก์ารวจิยั รวมทั้งบริหารจดัการองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
  เน่ืองจากการศึกษาดา้นจุลชีววทิยาประยกุต ์เก่ียวขอ้งกบัการน าจุลินทรียม์าใช้
ประโยชน์ในการพฒันาดา้นอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและพลงังาน เภสัชกรรม เกษตรกรรม 
ตลอดจนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยมุ่งเนน้การพฒันาองคค์วามรู้ต่าง ๆ ควบคู่กบัการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น การพฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัการน าจุลินทรียม์าใชใ้นการ
บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวแ์บบยัง่ยืน พลงังานทดแทน อาหารปลอดภยั   
การศึกษาวจิยัสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากจุลินทรียแ์ละทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เพื่อพฒันา 
ยาปฏิชีวนะและสารชนิดใหม่ท่ีมีประโยชน์ทางดา้นการแพทย ์เภสัชกรรม ส่ิงแวดลอ้มและ
เกษตรกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยใีหชุ้มชนทั้งระดบัทอ้งถ่ินและประเทศ เห็นความส าคญัของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติดงักล่าว อนัจะก่อให้เกิดความสมดุลระหวา่งการอนุรักษ ์การผลิต และ 
การใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนื ตลอดจนเผยแพร่องคค์วามรู้ดงักล่าวในระดบันานาชาติ 

-เหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร- 
ดว้ยในปัจจุบนั สังคมมีการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มอนั

เน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวฒัน์ อยา่งไรก็ตาม เพื่อการพฒันาประเทศแบบยัง่ยนื   รัฐจึงก าหนด
ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-
2554) โดยมีการเนน้การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและสังคมใหเ้ป็นฐานรากท่ีมัน่คงของ
ประเทศ  การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมัน่คงของทรัพยากร
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และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  อีกทั้งยงัมีกลยทุธ์
การวจิยัเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรคอุบติัใหม่ การพฒันานวตักรรมและองคค์วามรู้ใหม่ 

ภาควชิาจุลชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ เห็นถึงความส าคญัดงักล่าว จึงมีความ
จ าเป็นในการเปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจุลชีววทิยาประยกุต ์ ปี พ.ศ.  2554  
เพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศดงักล่าว และเพื่อใหท้นักบัการพฒันา
ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรวมทั้งเพื่อท าใหห้ลกัสูตรมีความทนัสมยั ผูเ้รียนสามารถน า
ความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัการสร้างงานวจิยัเชิงกวา้งและเชิงลึก อีกทั้งยงัเนน้ใหเ้กิด
บูรณาการระหวา่งศาสตร์ทางดา้นจุลชีววทิยาแขนงต่าง ๆ เช่น การแพทย ์อาหารอุตสาหกรรม 
การเกษตรและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถใหต้รงกบัความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ณัฑิตตามขั้นตอนของกระบวนการการประกนัคุณภาพการศึกษา 

-วตัถุประสงค์- 
1.  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัดา้น

จุลชีววทิยาขั้นสูง รวมทั้งมีศกัยภาพในการท าการวจิยัดา้นจุลชีววทิยาแขนงต่าง ๆ ไดแ้ก่   
จุลชีววทิยาทางอาหาร  จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม จุลชีววทิยาทางการแพทย ์ จุลชีววิทยาทาง
ส่ิงแวดลอ้มและจุลชีววทิยาทางเกษตรกรรม 

2.  เพื่อส่งเสริมการคน้ควา้และวจิยัทางดา้นจุลชีววทิยาให้กวา้งขวางมากยิง่ข้ึน ซ่ึง
จะน าไปสู่ความรู้ใหม่เพื่อพฒันาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ตลอดจนเพื่อน าผลการคน้ควา้วิจยั
ไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาประเทศ 
 
2.  แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลกัฐาน/ดัชนีช้ีวดั 
ปรับปรุงหลกัสูตรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาจุลชีววิทยา
ประยกุต ์ใหเ้ป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
(TQF)  

1. ขอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
จากผูเ้ช่ียวชาญทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการพฒันาและปรับปรุง
หลกัสูตร 
2. มีการประเมินหลกัสูตรอยา่ง
สม ่าเสมอ โดยผูเ้รียน ผูส้อน 
ผูท้รงคุณวุฒิ และผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 

1. เอกสารการประสานงานกบั
ผูเ้ช่ียวชาญ 
2. รายงานผลการด าเนินการทุกปี 
3. หลกัฐานหรือเอกสารแสดงผล
การด าเนินงาน 
4. ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจ
บณัฑิตโดยเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ระดบั 
3.5  
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หมวดที ่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการและโครงสร้างของหลกัสูตร 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
ทวภิาค  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  ไม่มี 

1.3  การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  
ไม่มี 

 
2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1  ช่วงเวลาด าเนินการเรียนการสอน 
จดัการเรียนการสอนในวนัและเวลาราชการ ส าหรับนิสิตภาคปกติ ในกรณีท่ีใช้

วทิยากรพิเศษจากบุคคลภายนอก อาจจดัให้เรียนนอกเวลาราชการ 
2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางจุลชีววทิยาหรือเทียบเท่า หรือผา่นการเรียนรายวชิาทาง
จุลชีววทิยามาไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต  และมีคุณสมบติัเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่
ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ.  2545 

2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
- 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากดัของนิสิตในข้อ 2.3 
- 

2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ปีการศึกษา 2554 2555 2556 2557 2558 
จ านวนรับเขา้ ปีท่ี 1 5 5 5 5 5 

ปีท่ี 2 - 5 5 5 5 
รวม 5 10 10 10 10 

คาดวา่จะส าเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
หน่วย : พนับาท 

หมวดรายจ่าย 2554 2555 2556 2557 2558 
1.  งบบุคลากร 
2.  งบด าเนินการ 
3.  งบลงทุน 
4.  งบเงินอุดหนุน 

1,400 
600 
550 
1,350 

1,500 
700 
650 
1,350 

1,550 
800 
900 
1,400 

1,600 
900 
650 
1,400 

1,700 
1,000 
700 
1,450 

รวม 3,900  4,200 4,650 4,550 4,850 
 
2.7  ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน 
      แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
      แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
      แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
      แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
      อ่ืนๆ (ระบุ) 

 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั  (ถ้ามี)  

  - 
 
3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลกัสูตร 
3.1.1  จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกติ 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร (แผน ก แบบ ก2) 

ก.  วชิาบงัคบั                       9  หน่วยกิต 
ข.  วชิาเลือก     ไม่นอ้ยกวา่  15  หน่วยกิต 
ค.  วทิยานิพนธ์                  12  หน่วยกิต 
            รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  36  หน่วยกิต 
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 3.1.3  รายวชิาในหลกัสูตร 
หมวดวชิาบังคับ      รวม   9  หน่วยกิต 

  305502*เทคนิคทางจุลชีววทิยา     3(2-3-4) 
   Technique in Microbiology    

305503  จุลชีววทิยาทนัสมยั     2(2-0-4) 
    Modern Microbiology 

305505  จุลชีววทิยาบูรณาการ     2(2-0-4) 
 Integrated Microbiology 

301511   การออกแบบการทดลองและการวเิคราะห์สถิติ  3(3-0-6) 
  Experimental Design and Statistical Analysis   

305591   สัมมนาทางจุลชีววทิยา  1     1(1-0-2) 
  Seminar in Microbiology  I 

305592   สัมมนาทางจุลชีววทิยา  2    1(1-0-2) 
  Seminar in Microbiology II 

หมายเหตุ * เฉพาะส าหรับผูเ้รียนท่ีศึกษารายวชิาทางจุลชีววทิยานอ้ยกวา่หรือ
เท่ากบั 10 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเลอืก เลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่  15  หน่วยกิต  จากรายวชิาในกลุ่มวชิาต่อไปน้ี
กลุ่มวชิาจุลชีววทิยาทัว่ไปและพนัธุศาสตร์ 
305504 จุลชีววทิยาขั้นสูง      3(3-0-6) 

   Advanced Microbiology  
305506 จุลชีววทิยาประยกุต์     3(3-0-6) 

Applied Microbiology  
305507 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย ์  3(3-0-6) 

Microbial Diversity  
305508 ราทะเลวทิยา       3(2-3-4) 

   Marine Mycology  
305509 ราวทิยาประยกุต ์     2(2-0-4) 

Applied Mycology  
305601 สรีรวทิยาของจุลินทรียข์ั้นสูง    2(2-0-4) 

Advanced  Microbial  Physiology  
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305602 ราวทิยาขั้นสูง      3(2-3-4) 
Advanced Mycology  

305603  เทคนิคขั้นสูงส าหรับการจดัจ าแนกจุลินทรีย ์ 3(2-3-4) 
Advanced Techniques in Microbial Determination  

305604 เทคนิคการวจิยัและการน าเสนอผลงานทางวชิาการ  2(2-0-4) 
    Technique for Research and Presentation  

305611  พนัธุศาสตร์ของจุลินทรียข์ั้นสูง    3(3-0-6) 
Advanced Microbial Genetics  

305612 การปรับปรุงสายพนัธ์ุจุลินทรีย ์    3(2-3-4) 
Microbial  Strain  Manipulation  

305651 หวัขอ้เลือกสรรทางราวทิยา    2(2-0-4) 
   Selected Topics in Mycology  

305652 หวัขอ้เลือกสรรทางพนัธุศาสตร์ของจุลินทรีย  ์ 2(2-0-4) 
   Selected Topics in Microbial Genetics  

กลุ่มวชิาจุลชีววทิยาทางอาหารและอุตสาหกรรม 
305521  จุลชีววทิยาทางอาหารทนัสมยั      3(3-0-6) 

    Modern  Food  Microbiology  
305522  แบคทีเรียก่อโรคทางอาหาร    3(3-0-6) 

 Foodborne Bacterial Pathogens  
305523  จุลินทรียแ์ละการเส่ือมเสียของอาหาร   3(3-0-6) 

    Microorganisms and Food Spoilage  
305621  อุตสาหกรรมจุลินทรีย ์     3(3-0-6) 

 Microbial Industry  
305622  เทคโนโลยขีองเอนไซมจ์ากจุลินทรีย ์  3(3-0-6) 

 Microbial  Enzyme Technology  
305623  เทคโนโลยกีารหมกั     3(3-0-6) 

 Fermentation  Technology  
305624  ชีววทิยาโมเลกุลของจุลินทรียอุ์ตสาหกรรม  3(2-3-4) 

    Molecular Biology of Industrial Microorganisms  
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305625  เทคโนโลยขีองแอลกอฮอลชี์วภาพ   3(2-3-4) 
                Bioalcohol Technology 

305653  หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาอาหาร   2(2-0-4) 
 Selected Topics in Food Microbiology  

305654  หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม  2(2-0-4) 
 Selected Topics in Industrial Microbiology  

กลุ่มวชิาจุลชีววทิยาทางการแพทย์ 
305531  ชีววทิยาของเซลลร์ะดบัโมเลกุลและการติดเช้ือ  2(2-0-4) 

 Molecular Cell Biology and Infection  
305532  พยาธิก าเนิดของโรคติดเช้ือ    2(2-0-4) 

 Pathogenesis of Infectious Diseases  
305533  โรคติดเช้ืออุบติัใหม่     2(2-0-4) 

 Emerging Infectious Diseases  
305534  แบคทีเรียวทิยาการแพทยข์ั้นสูง    3(3-0-6) 

 Advanced  Medical  Bacteriology  
305535  ราการแพทยข์ั้นสูง     3(3-0-6) 

    Advanced  Medical  Mycology  
305631  ไวรัสวทิยาการแพทยข์ั้นสูง    3(3-0-6) 

 Advanced  Medical  Virology  
305632  ภูมิคุม้กนัวทิยาขั้นสูง     3(3-0-6) 

 Advanced  Immunology  
305633  วทิยาภูมิคุม้กนัของโรคติดเช้ือ    2(2-0-4) 

 Immunology of infectious Diseases  
305634  ส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาและโรคติดเช้ือ   2(2-0-4) 

 Environment, Development and Infectious Diseases   
305655  หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาการแพทย ์1  2(2-0-4) 

 Selected  Topics  in   Medical  Microbiology I  
305656  หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาการแพทย ์2  2(2-0-4) 

    Selected  Topics  in   Medical  Microbiology II  
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กลุ่มวชิาจุลชีววทิยาทางส่ิงแวดล้อมและเกษตรกรรม 
305541  การจดัจ าแนกแบคทีเรียในส่ิงแวดลอ้มท่ีทนัสมยั  3(2-3-4) 

 Modern Determination of Environmental Bacteriology  
305542  จุลชีววทิยาทางดินและเกษตรกรรม   3(2-3-4) 

 Soil  and  Agricultural  Microbiology 
  305543  จุลชีววทิยาทางน ้า     3(2-3-4) 

 Aquatic  Microbiology  
305544  นิเวศวทิยาของจุลินทรีย ์     3(2-3-4) 

 Microbial Ecology  
305545  การบ าบดัน ้าเสียดว้ยวธีิทางชีวภาพ   3(2-3-4) 

 Biological Wastewater Treatment  
305546  จุลชีววทิยาการจดัการและควบคุมโรคพืช   3(2-3-4) 
   Microbiology of Plant Disease Management and Control 
305547  จุลชีววทิยาและการจดัการโรคสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ  3(2-3-4) 
   Microbiology and Management of Economic Aquatic  
   Animals’ Disease 

   305548  โพรไบโอติกเทคโนโลยี     3(2-3-4) 
    Probiotic Technology  

   305549  การบริหารจดัการการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า    3(2-3-4) 
     ดว้ยสารตา้นจุลชีพ 
      Management of Aquaculture with Antimicrobial Therapy 

305641  จุลชีววทิยาของน ้าใตดิ้นและการจดัการ   3(2-3-4) 
 Groundwater Microbiology and Management  

305642  จุลชีววทิยาของมลภาวะและการจดัการ   3(2-3-4) 
 Pollution  Microbiology and Management  

305643  จุลชีววทิยาและการจดัการของเสียอนัตราย   3(2-3-4) 
 Microbiology and Management of Hazardous Waste  

305644  การยอ่ยสลายและการฟ้ืนฟูสภาพโดยวธีิทางชีวภาพ  3(2-3-4) 
    Biodegradation and  Bioremediation  
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305645  จุลชีววทิยาและการใชป้ระโยชน์จากของเหลือทิ้ง  3(2-3-4) 
 Microbiology and Waste Utilization  

305646  เทคโนโลยทีางจุลชีววทิยาเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  3(2-3-4) 
 Microbial Technology in Aquaculture  

305647  จุลชีววทิยาและการควบคุมทางชีวภาพ   3(2-3-4) 
 Microbiology and Biological Control  

   305648  บทบาทของจุลินทรียใ์นการรักษาน ้าเช้ือสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ 3(2-3-4) 
    Role of Microorganisms for Semen Preservation of  
    Economic Aquatic Animals 

305649  จุลชีววทิยาและเทคโนโลยชีีวภาพทางทะเล  3(2-3-4) 
     Marine Microbiology and Biotechnology 

305657  หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม 1  2(2-0-4) 
 Selected  Topics  in  Environmental  Microbiology I  

305658  หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม 2  2(2-0-4) 
 Selected  Topics  in  Environmental  Microbiology II  

305659  หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาเกษตรกรรม 1  2(2-0-4) 
 Selected  Topics  in  Agricultural  Microbiology I  

305661  หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาเกษตรกรรม 2  2(2-0-4) 
 Selected  Topics  in  Agricultural  Microbiology II  

วทิยานิพนธ์                  12 หน่วยกิต 
305699  วทิยานิพนธ์                        12(0-0-36) 

 Thesis  
 
ความหมายของเลขรหัสวชิา 

เลขรหสัตวัท่ี 1-2-3 305 หมายถึง   สาขาวชิาจุลชีววทิยา 
เลขรหสัตวัท่ี  4   หมายถึง   ชั้นปีท่ีเปิดสอน 
เลขรหสัตวัท่ี  5    หมายถึง   กลุ่มวชิา  ดงัน้ี 

เลข   0     หมายถึง   จุลชีววทิยาทัว่ไป 
เลข   1     หมายถึง   พนัธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์
เลข   2     หมายถึง   จุลชีววทิยาทางอาหารและอุตสาหกรรม 
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เลข   3     หมายถึง   จุลชีววทิยาทางการแพทย ์
เลข   4     หมายถึง   จุลชีววทิยาทางส่ิงแวดลอ้มและเกษตรกรรม 
เลข   5-6    หมายถึง   อ่ืนๆ 
เลข   9     หมายถึง   สัมมนาและวทิยานิพนธ์ 

เลขรหสัตวัท่ี  6     หมายถึง   ล าดบัของรายวชิาในกลุ่มวิชาของเลขรหสัตวัท่ี  5 
 
3.1.4  แผนการศึกษา 

  ป่ีที ่ 1  ภาคต้น 
      รายวชิา    หน่วยกิต 
  301511 การออกแบบการทดลองและการวเิคราะห์สถิติ  3(3-0-6) 
  305505 จุลชีววทิยาบูรณาการ     3(2-0-4) 
  305502*เทคนิคทางจุลชีววทิยา     3(2-3-4) 
  305xxx วชิาเลือก      3(x-x-x) 
     จ านวนหน่วยกติรวม     9-12  หน่วยกติ 
หมายเหตุ*เฉพาะส าหรับผูเ้รียนท่ีศึกษารายวชิาทางจุลชีววทิยานอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 หน่วยกิต 
 
  ปีที ่ 1  ภาคปลาย 
      รายวชิา    หน่วยกิต 
  305591 สัมมนาทางจุลชีววทิยา 1     1(1-0-2) 
  305503 จุลชีววทิยาทนัสมยั     2(2-0-4) 
  305xxx วชิาเลือก      10(x-x-x) 
     จ านวนหน่วยกติรวม        13  หน่วยกติ 
 
  ปีที ่ 2  ภาคต้น 
      รายวชิา    หน่วยกิต 

305592 สัมมนาทางจุลชีววทิยา 2     1(1-0-2) 
305xxx วชิาเลือก      4(x-x-x) 
305699 วทิยานิพนธ์      6(0-0-18) 

     จ านวนหน่วยกติรวม         11  หน่วยกติ 
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ปีที ่ 2  ภาคปลาย 
      รายวชิา    หน่วยกิต 

305699 วทิยานิพนธ์      6(0-0-18) 
     จ านวนหน่วยกติรวม            6  หน่วยกติ 
     จ านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า          36  หน่วยกติ 

3.1.5  ค าอธิบายรายวชิา 
รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข  1 

3.2  ช่ือ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
1.  นางสุบณัฑิต น่ิมรัตน์             เลขประจ าตัวประชาชน  3-5007-0013x-xx-x 

    คุณวุฒิ      Ph.D.(Environmental Science)  Rutgers University, USA พ.ศ. 2543 
                  วท.ม.(จุลชีววทิยา)  มหาวทิยาลยัมหิดล   พ.ศ. 2543 
                  วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ. 2531 
 ต าแหน่งทางวชิาการ  รองศาสตราจารย ์
 ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 ภาระการสอนทีม่ีอยู่แล้ว 
 305642   จุลชีววทิยาทางดินและเกษตรกรรม   3(2-3-4) 
 305614    เทคนิคขั้นสูงส าหรับการจดัจ าแนกจุลินทรีย ์ 3(2-3-4) 
 305591    สัมมนา 1      1(1-0-2) 
 305592  สัมมนา 2      1(1-0-2) 
 305601   สรีระของจุลินทรียข์ั้นสูง    3(2-3-4) 
 305548   จุลชีววทิยาของมลภาวะและการจดัการ   3(2-3-4) 
 305647   จุลชีววทิยาและการใชป้ระโยชน์จากของเหลือทิ้ง  3(2-3-4) 
 ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

305502  เทคนิคทางจุลชีววทิยา     3(2-3-4) 
305503  จุลชีววทิยาทนัสมยั     2(2-0-4) 
305505  จุลชีววทิยาบูรณาการ     2(2-0-4) 
305541  การจดัจ าแนกแบคทีเรียในส่ิงแวดลอ้มท่ีทนัสมยั  3(2-3-4) 
305542  จุลชีววทิยาทางดินและเกษตรกรรม   3(2-3-4) 
305545  การบ าบดัน ้าเสียดว้ยวธีิทางชีวภาพ   3(2-3-4) 
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305591  สัมมนาทางจุลชีววทิยา 1     1(1-0-2) 
305592  สัมมนาทางจุลชีววทิยา 2     1(1-0-2) 
305601  สรีรวทิยาของจุลินทรียข์ั้นสูง    2(2-0-4) 
305603  เทคนิคขั้นสูงส าหรับการจดัจ าแนกจุลินทรีย ์  3(2-3-4) 
305604  เทคนิคการวจิยัและการน าเนอผลงานทางวชิาการ  3(3-0-6) 
305642  จุลชีววทิยาของมลภาวะและการจดัการ   3(2-3-4) 
305643  จุลชีววทิยาและการจดัการของเสียอนัตราย   3(2-3-4) 
305644  การยอ่ยสลายและการฟ้ืนฟูสภาพโดยวธีิทางชีวภาพ 3(2-3-4) 
305645  จุลชีววทิยาและการใชป้ระโยชน์จากของเหลือทิ้ง  3(2-3-4) 
305646  เทคโนโลยทีางจุลชีววทิยาเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  3(2-3-4) 
305649  จุลชีววทิยาและเทคโนโลยชีีวภาพทางทะเล  3(2-3-4) 
305657  หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม 1  2(2-0-4) 
305658  หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม 2  2(2-0-4) 
305699  วทิยานิพนธ์                 12(0-0-36) 

2.  นางพรรนิภา ศิริเพิ่มพลู            เลขประจ าตัวประชาชน  5-4099-9903x-xx-x   
คุณวุฒิ วท.ม.(จุลชีววทิยา)  มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2528 

                          วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ. 2523 
 ต าแหน่งทางวชิาการ  รองศาสตราจารย ์
 ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 ภาระการสอนทีม่ีอยู่แล้ว 
 305591  สัมมนา 1       1(1-0-2) 

 305592  สัมมนา 2       1(1-0-2) 
 ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

305502  เทคนิคทางจุลชีววทิยา     3(2-3-4) 
305503  จุลชีววทิยาทนัสมยั     2(2-0-4) 
305505  จุลชีววทิยาบูรณาการ     2(2-0-4) 
305506  จุลชีววทิยาประยกุต์     3(3-0-6) 
305532  พยาธิก าเนิดของโรคติดเช้ือ    2(2-0-4) 
305533  โรคติดเช้ืออุบติัใหม่     2(2-0-4) 
305534  แบคทีเรียวทิยาการแพทยข์ั้นสูง    3(3-0-6) 
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305535  ราการแพทยข์ั้นสูง     3(3-0-6) 
305591  สัมมนาทางจุลชีววทิยา 1     1(1-0-2) 
305592  สัมมนาทางจุลชีววทิยา 2     1(1-0-2) 
305603  เทคนิคขั้นสูงส าหรับการจดัจ าแนกจุลินทรีย ์  3(2-3-4) 
305655  หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาการแพทย ์1  2(2-0-4) 
305656  หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาการแพทย ์2  2(2-0-4) 
305699  วทิยานิพนธ์                 12(0-0-36) 

3.  นางสาวอภิรดี ปิลนัธนภาคย ์            เลขประจ าตัวประชาชน  3-1016-0082x-xx-x 
 คุณวุฒิ     Ph.D. (Biological Sciences) University of Portsmouth, UK พ.ศ. 2546  2546 

                              วท.ม. (จุลชีววทิยา) มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2530 
                              วท.บ. (จุลชีววทิยา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2526 
 ต าแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 ภาระการสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

 305601  สรีรวทิยาของจุลินทรียข์ั้นสูง      3(2-3-4) 
305668  หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม   2(2-0-4) 
305505  ราวทิยาขั้นสูง        3(2-3-4) 
305591  สัมมนา 1      1(1-0-2) 
305592  สัมมนา 2      1(1-0-2) 
305699  วทิยานิพนธ์                 12(0-0-36) 

 ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 
305502  เทคนิคทางจุลชีววทิยา     3(2-3-4) 
305503  จุลชีววทิยาทนัสมยั     2(2-0-4) 
305504  จุลชีววทิยาขั้นสูง     3(3-0-6) 
305505  จุลชีววทิยาบูรณาการ     2(2-0-4) 
305506  จุลชีววทิยาประยกุต์     3(3-0-6) 
305507  ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย ์   3(3-0-6) 
305508  ราทะเลวทิยา      3(2-3-4) 
305509  ราวทิยาประยกุต ์     2(2-0-4) 
305591  สัมมนาทางจุลชีววทิยา 1     1(1-0-2) 
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305592  สัมมนาทางจุลชีววทิยา 2     1(1-0-2) 
4.  นางสุดารัตน์ สวนจิตร                      เลขประจ าตัวประชาชน  3-2499-0001x-xx-x 

  คุณวุฒิ    Ph.D. (Environmental Microbiology) Victoria University of Technology,  
                              Australia พ.ศ. 2542 
                             วท.ม. (ชีววทิยาสภาวะแวดลอ้ม)  มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. 2534 
                             วท.บ. (วาริชศาสตร์) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ บางแสน พ.ศ. 2532 
 ต าแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 ภาระการสอนทีม่ีอยู่แล้ว 
 305591  สัมมนา 1      1(1-0-2) 
 305592  สัมมนา 2      1(1-0-2) 
 ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 

305502  เทคนิคทางจุลชีววทิยา     3(2-3-4) 
305503  จุลชีววทิยาทนัสมยั     2(2-0-4) 
305505  จุลชีววทิยาบูรณาการ     2(2-0-4) 
305544  นิเวศวทิยาของจุลินทรีย ์     3(2-3-4) 
305591  สัมมนาทางจุลชีววทิยา 1     1(1-0-2) 
305592  สัมมนาทางจุลชีววทิยา 2     1(1-0-2) 
305603  เทคนิคขั้นสูงส าหรับการจดัจ าแนกจุลินทรีย ์  3(2-3-4) 
305611  พนัธุศาสตร์ของจุลินทรียข์ั้นสูง    3(3-0-6) 
305612  การปรับปรุงสายพนัธ์ุจุลินทรีย ์    3(2-3-4) 
305699  วทิยานิพนธ์                 12(0-0-36) 

            5.  นางสาวพชัรนนัท ์อมรรัตนพนัธ์         เลขประจ าตัวประชาชน  3-7201-0114x-xx-x 
     คุณวุฒิ    Ph.D. (Molecular Biology and Biotechnology), University of Sheffield U.K.  
                    พ.ศ.2549          
                    วท.บ. (จุลชีววทิยา) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   พ.ศ. 2544 

 ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 ภาระการสอนทีม่ีอยู่แล้ว 
- 
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 ภาระการสอนในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนใหม่ 
305502  เทคนิคทางจุลชีววทิยา     3(2-3-4) 
305503  จุลชีววทิยาทนัสมยั     2(2-0-4) 
305504  จุลชีววทิยาขั้นสูง     3(3-0-6) 
305505  จุลชีววทิยาบูรณาการ     2(2-0-4) 
305591  สัมมนาทางจุลชีววทิยา 1     1(1-0-2) 
305592  สัมมนาทางจุลชีววทิยา 2     1(1-0-2) 
305601  สรีรวทิยาของจุลินทรียข์ั้นสูง    2(2-0-4) 
305603  เทคนิคขั้นสูงส าหรับการจดัจ าแนกจุลินทรีย ์  3(2-3-4) 
305624  ชีววทิยาโมเลกุลของจุลินทรียอุ์ตสาหกรรม  3(2-3-4) 
305699  วทิยานิพนธ์                 12(0-0-36) 

  
4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน และสหกจิศึกษา) 

ไม่มี 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้ามี) 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
- 

5.2  ผลการเรียนรู้ 
   - 

5.3  ช่วงเวลา 
- 

5.4  จ านวนหน่วยกติ 
- 

5.5  การเตรียมการ 
- 

5.6  กระบวนการประเมินผล 
- 
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หมวดที ่ 4.  ผลการเรียนรู้  และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 
 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 
- ดา้นบุคลิกภาพ 
 

-ก าหนดใหมี้การน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน เพื่อฝึก
บุคลิกภาพใหนิ้สิตเป็นคนท่ีมีความน่าเช่ือถือและมัน่ใจ
ในตนเอง 

- ดา้นภาวะผูน้ า และความรับผดิชอบ 
ตลอดจนมีวนิยัในตนเอง 

- ก าหนดใหมี้รายวชิาซ่ึงนิสิตตอ้งท างานเป็นกลุ่ม และ
มีหวัหนา้กลุ่มในการท ารายงานตลอดจนน าเสนอ
รายงาน เพื่อเป็นการฝึกใหนิ้สิตไดส้ร้างภาวะผูน้ าและ
การเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 
- มีกิจกรรมท่ีมอบหมายใหนิ้สิตหมุนเวยีนกนัเป็น
หวัหนา้ในการด าเนินกิจกรรม เพื่อฝึกใหนิ้สิตมีความ
รับผดิชอบและมีภาวะผูน้ า 
- มีกติกาท่ีจะสร้างวนิยัในตนเอง เช่น การเขา้เรียนตรง
เวลา เขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอการมีส่วนร่วมใน  ชั้นเรียน
และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลาเสมอ 

- ทกัษะดา้น IT 
 

- จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง โดยส่งเสริมใหนิ้สิตคน้ควา้ขอ้มูลจากวารสาร
ต่างประเทศท่ีมีอยูใ่นอินเตอร์เน็ท เพื่อเพิ่มทกัษะทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง - จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้นิสิตเป็นศูนยก์ลางพร้อม
ทั้งส่งเสริมใหนิ้สิตเรียนรู้ดว้ยตนเองในส่ิงท่ีนิสิตสนใจ  

 
2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

2.1  คุณธรรมจริยธรรม 
2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(1)  มีวนิยั  ตรงต่อเวลา  และมีความรับผดิชอบสูงทั้งต่อตนเอง  วชิาชีพ
และสังคม 
   (2)  แสดงความซ่ือสัตยสุ์จริตอยา่งสม ่าเสมอ 
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(3)  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยคุณธรรมและจริยธรรม 
(4)  เคารพในระเบียบและกฎเกณฑข์ององคก์รและสังคม 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  ภาควชิาจุลชีววทิยาก าหนดไดนิ้สิตระดบัมหาบณัฑิตตอ้งมีความรับผดิชอบใน
งานวจิยัท่ีมีคุณภาพ โดยนิสิตตอ้งทราบถึงจรรยาบรรณของนกัวจิยัท่ีดี ซ่ึงเร่ิมตน้ตั้งแต่การวาง
แผนการทดลองอยา่งมีระบบ  การทดลอง การประมวลผล และการตีพิมพผ์ลงานวจิยั โดยคณาจารย์
ผูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษามีการสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมการวจิยัในการสอนวชิา
สัมมนาและวทิยานิพนธ์ รวมทั้งมีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  (1)  ประเมินจากความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของขอ้มูลวจิยัของนิสิต 
   (2)  ประเมินจากการมีวินยัและการมีส่วนร่วมของนิสิตในการเขา้ร่วมกิจกรรมของ
ภาควชิา คณะและมหาวทิยาลยั 
   (3)  ประเมินจากการกระท าทุจริตในการลอกขอ้มูลในการท าวจิยัและเผยแพร่
ผลงาน 
 2.2  ความรู้   
  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1)  เขา้ใจ และวเิคราะห์หลกัการและทฤษฎีพื้นฐานดา้นจุลชีววทิยาและสามารถ
น าไปประยกุตใ์นกิจกรรมดา้นจุลชีววทิยาได ้
   (2)  มีความสามารถในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางดา้นจุลชีววทิยา 
   (3)  สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ทางวชิาการท่ีมีผลต่อวชิาชีพ
และสังคมในระดบัชาติและนานาชาติได ้
   (4)  เขา้ใจและสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลและอภิปรายผลงานวจิยั พร้อมทั้งสามารถ
เขียนผลงานวจิยัท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถน าไปตีพิมพไ์ด้ 

2.2.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ใชก้ารสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตาม
ลกัษณะของรายวชิาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวชิานั้น ๆ นอกจากน้ีควรจดัใหมี้การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวทิยากรพิเศษ 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนิสิต ในดา้นต่าง ๆ คือ 
   (1)  การทดสอบยอ่ย 
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   (2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   (3)  ประเมินจากรายงานท่ีนิสิตจดัท า 
   (4)  ประเมินจากโครงการท่ีน าเสนอ 
   (5)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

2.3  ทกัษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1)  มีความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์โดยใชห้ลกัการท่ีไดเ้รียนมา 
ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์นสถานการณ์จริง และมีความใฝ่หาความรู้ 
   (2)  สามารถแกปั้ญหาทางจุลชีววทิยาไดโ้ดยน าหลกัการต่างๆมาอา้งอิงไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

2.3.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1)  ในการเรียนการสอน ตอ้งฝึกกระบวนการคิดอยา่งสร้างสรรคต์ั้งแต่เร่ิมเขา้
ศึกษา โดยเร่ิมตน้จากปัญหาท่ีง่ายและเพิ่มระดบัความยากข้ึนเร่ือยๆ ทั้งน้ีตอ้งจดัให้เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัรายวชิา 
   (2)  จดัการสอนแบบยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั ดว้ยการแกปั้ญหาจากสถานการณ์จ าลอง 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนิสิต เช่น ประเมินจากการ
น าเสนอรายงานในชั้นเรียน  เป็นตน้ 

 
2.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
   (1)  สามารถท างานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
   (2)  มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
   (3)  สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รท่ีไปปฏิบติังานได ้
เป็นอยา่งดี 
   (4)  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป 
   (5)  มีภาวะผูน้ า 
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2.4.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวชิาใหนิ้สิตเรียนรู้แบบร่วมมือ ฝึกการท างานเป็น
กลุ่ม ตลอดจนมีการสอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพนัธ์ การ
เขา้ใจในวฒันธรรมองคก์รเขา้ไปในรายวชิาต่าง ๆ 
   2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 
   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

2.5  ทกัษะในการวเิคราะห์ การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์ การส่ือสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
   (1)  มีทกัษะการใชภ้าษาไทยในการอธิบายหลกัการและสถานการณ์ตลอดจนการ
ส่ือสารความหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารได ้

   (2)  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและน าเสนอ
รายงาน 
   (3)  มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในอนัท่ีจะวเิคราะห์สถานการณ์ 
ตลอดจนน าเสนอขอ้มูลโดยใชค้ณิตศาสตร์หรือสถิติ 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์ การ
ส่ือสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวชิาต่าง ๆ ใหนิ้สิตไดเ้รียนรู้ดว้ยการปฏิบติัใน
หลากหลายสถานการณ์ 

  2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการคิดวเิคราะห์ การส่ือสาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   (1)  ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์
และสถิติ 
   (2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆท่ีมีการ
น าเสนอต่อชั้นเรียน 
3.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิา  
 ดงัเอกสารแนบหมายเลข  3 
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หมวดที ่ 5.  หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนิสิต 
1.  กฎ ระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน 
 ใชร้ะบบการใหค้ะแนนแบบมีค่าระดบัขั้น และแบบไม่มีค่าระดบัขั้น ดงัน้ี 
 1.1  การใหค้ะแนนแบบมีค่าระดบัขั้น แบ่งเป็น 8 ระดบั คือ A, B+, B, C+, C, D+, D    และ F  
ซ่ึงคิดเป็นค่าระดบัขั้น 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามล าดบั 
 1.2  การใหค้ะแนนแบบไม่มีค่าระดบัขั้น ในบางรายวชิาจะใหค้ะแนนเป็น S ซ่ึงหมายถึงผล
การศึกษาผา่นตามเกณฑ ์และ U ซ่ึงหมายถึงผลการศึกษาไม่ผา่นตามเกณฑ์ 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

2.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรประเมินขอ้สอบของแต่ละรายวชิา วา่สอดคลอ้งกบัความ
รับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 
 2.2  การประเมินผลของแต่ละรายวชิาตอ้งผา่นท่ีประชุมของภาควชิาหรือคณะกรรมการท่ี
ภาควชิาแต่งตั้งก่อนประกาศผลสอบ 
 2.3  ตรวจสอบจากรายงานรายวชิา 
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  

เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2545  ขอ้  
17  และขอ้  30 

รายละเอียดของขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาดูจากภาคผนวก  
 

หมวดที ่ 6.  การพฒันาคณาจารย์ 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ และอาจารย์พเิศษ 
 1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ใหรู้้จกัมหาวทิยาลยัและคณะ และใหเ้ขา้ใจ 
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลกัสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจดัใหมี้อาจารย์
พี่เล้ียงเพื่อใหค้  าแนะน าต่าง ๆ แก่อาจารยใ์หม่ 
 1.2  ใหอ้าจารยใ์หม่เขา้ใจการบริหารวชิาการของคณะ และเร่ืองของการประกนัคุณภาพ
การศึกษาท่ีคณะตอ้งด าเนินการ และส่วนท่ีอาจารยทุ์กคนตอ้งปฏิบติั 
 1.3  มีการแนะน าอาจารยพ์ิเศษใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรตลอดจน
รายวชิาท่ีจะสอน พร้อมทั้งมอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัอาจารยพ์ิเศษ 
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2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
การด าเนินการเพื่อช่วยใหค้ณาจารยไ์ดพ้ฒันาเชิงวชิาชีพ ดงัน้ี 

 2.1  การพฒันาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
  (1) มหาวทิยาลยัมีหลกัสูตรอบรมส าหรับอาจารยใ์หม่ โดยทุกคนตอ้งผา่นการ
อบรมสองหลกัสูตร คือ หลกัสูตรเก่ียวกบัการสอนทัว่ไป และหลกัสูตรการวดัและประเมินผล ซ่ึง
อาจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งผา่นการอบรมภายใน 1 ปี ท่ีไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้ง 
  (2) อาจารยอ์ยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของจ านวนอาจารยท์ั้งหมดตอ้งผา่นการอบรม
หลกัสูตรเก่ียวกบัการสอนแบบต่าง ๆ การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการ
เรียนรู้ท่ีอิงพฒันาการของผูเ้รียน การใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัการเรียนการสอน การใชแ้ละผลิตส่ือ
การสอน โดยอยา่งนอ้ยตอ้งอบรมปีละ 10 ชัว่โมง 
 2.2  การพฒันาทางวชิาการและวชิาชีพด้านอืน่ ๆ  
             (1) สนบัสนุนให้อาจารยใ์หม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวชิาชีพและ
วชิาการอ่ืน ๆ เช่น ความรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ การใชส้ถิติในการวจิยั เป็นตน้ 
  (2) สนบัสนุนให้อาจารยจ์ดัท าผลงานทางวชิาการ เพื่อใหมี้ต าแหน่งทางวชิาการ
สูงข้ึน 
  (3) ส่งเสริมให้อาจารยท์  าวิจยัทั้งการวจิยัในสาขาวชิาชีพ และการวจิยัเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอน ตลอดจนใหแ้รงจูงใจแก่ผูท่ี้มีผลงานทางวชิาการอยา่งประจกัษ ์
 

หมวดที ่ 7.  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1.  การบริหารหลกัสูตร 

(1)  มีคณะกรรมการประกนัคุณภาพภาควชิา/หลกัสูตร  ท าหนา้ท่ี ควมคุมหลกัสูตร ให้
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา (สมศ. พ.ศ. 2548)  และกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัปริญญาตรี  เพื่อใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรน าผลและขอ้มูลมาใชพ้ฒันา
หลกัสูตร     

(2)  มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากภาควชิา เพื่อท าหนา้ท่ี บริหาร
และพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัปรัชญา วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลกัสูตร  ดูแลการ
จดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตร 

(3)  มีระบบและกลไกในการเปิดหลกัสูตร  รวมถึงการประเมินหลกัสูตรและน าผลมา
พฒันา และปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้หมาะสมอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยทุก ๆ 5  ปี  
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(4)  มีระบบคดัเลือกนกัศึกษาโดยมีคณะกรรมการสอบคดัเลือกตรวจสอบคุณสมบติัและ
ตรวจผลสอบคดัเลือก 
 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 2.1  การบริหารงบประมาณ 
  มีคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  ซ่ึงมีหวัหนา้ภาควชิาเป็นประธาน ท า
หนา้ท่ี ควบคุมและวางแผนการใชป้ระมาณใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและถูกตอ้ง  โดยมีการ
วางแผนทุก ๆ ไตรมาส และวางแผนล่วงหนา้  5 ปี 

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
(1)  สถานท่ีเรียน ครุภณัฑ์และหอ้งปฏิบติัการในมหาวทิยาลยัและหน่วยงาน

ภายนอก 
(2)  ใชร้ะบบหอ้งสมุดและสารสนเทศของมหาวทิยาลยั 
(3)  มีหอ้งคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษาบริการตลอด 24 ชัว่โมง 
(4)  มีทุนสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และสารเคมีในการท าวทิยานิพนธ์ 

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
(1)  มีการประชุมเพื่อประเมินความจ าเป็นในการใชแ้ละจดัหาทรัพยากรเพิ่มเติม 

 อยา่งต่อเน่ือง  และพิจารณาจดัซ้ือตามล าดบัความจ าเป็น 
(2)  มีการประสานงานกบัส านกัหอสมุดกลางเพื่อจดัซ้ือหนงัสือ ส่ือการเรียน และ

ต ารา เพื่อใหนิ้สิตและคณาจารยไ์คน้ควา้และใชป้ระกอบการสอน  โดยนิสิตและอาจารยเ์สนอ
รายช่ือหนงัสือ ส่ือการเรียน และต ารา ท่ีจ  าเป็นเพิ่มเติมได ้

2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
มีคณะกรรมการวชิาการร่วมกบัคณาจารยท์  าหนา้ท่ีประเมินความจ าเป็นในการใช้

และจดัหาทรัพยากรเพิ่มเติม   
 
3.  การบริหารคณาจารย์ 

3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัโดย

อาจารยใ์หม่จะตอ้งมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอกข้ึนไปในสาขาวชิาจุลชีววทิยาหรือสาขาวชิาท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
มีการประชุมร่วมกนัของอาจารยผ์ูส้อน  กรรมการวชิาการ และอาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร  ในการวางแผนจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล    การพิจารณา
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการจดัการเรียนการสอน  เสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา   ตลอดจน
แนวทางพฒันา  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร และบณัฑิตมีผลการเรียนรู้อยา่งนอ้ยตามท่ี
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา  

3.3  คณาจารย์ทีส่อนบางเวลาและคณาจารย์พเิศษ 
มีการเชิญอาจารยภ์ายนอกหรือวทิยากรพิเศษ มาบรรยายทั้งในรายวชิาของหลกัสูตร

และเพื่อเสริมประสบการณ์อาจารยพ์ิเศษหรือวทิยากร มาบรรยายอยา่งนอ้ยวชิาละ 3 ชัว่โมงและ
อาจารยพ์ิเศษนั้น  จะตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์ตรง เป็นระยะเวลานาน หรือ มีวุฒิการศึกษาอยา่งต ่า
ปริญญาโท 
 
4.  การบริหารบุคลากรสายสนับสนุน 

4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
บุคลากรสายสนบัสนุนควรมีวฒิุขั้นต ่าปริญญาตรี และมีความรู้ดา้นจุลชีววทิยา 

หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
4.2  การเพิม่ทกัษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

(1)  ก าหนดใหบุ้คลากรต าแหน่งนกัวทิยาศาสตร์/นกัวิจยั ใหไ้ตรั้บการฝึกอบรมใน
สาขาวชิาเพิ่มเติมทุก ๆ 3 ปี 

(2)  สนบัสนุนบุคลากรต าแหน่งนกัวทิยาศาสตร์/นกัวจิยั ศึกษาเพิ่มเติมในระดบัสูง
ข้ึน  เพื่อใหมี้ความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

(3)  สนบัสนุนบุคลากรต าแหน่งนกัวทิยาศาสตร์/นกัวจิยั  ท าวจิยัร่วมกบัคณาจารย ์
(4)  ก าหนดใหบุ้คลากรสายสนบัสนุน ใหไ้ตรั้บการฝึกอบรมในสายงานเพิ่มเติม

ทุก ๆ  5  ปี 
 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
 5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอืน่ ๆ แก่นิสิต 

คณะมีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการใหแ้ก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตท่ีมี
ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการได ้โดยอาจารยข์องคณะทุกคน
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จะตอ้งท าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการใหแ้ก่นิสิต และทุกคนตอ้งก าหนดชัว่โมงวา่ง (Office 
Hours) เพื่อให้นิสิตเขา้ปรึกษาได ้

5.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 
กรณีท่ีนิสิตมีความสงสัยเก่ียวกบัผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยืน่ค  า

ร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยใ์นแต่ละ
รายวชิาได ้ทั้งน้ีเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ในการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรวทิยาศาศาตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจุลชีววทิยาประยุกต ์
ภาควชิาจุลชีววทิยา มหาวทิยาลยับูรพา ไดด้ าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และ
ประชุมภาควชิาจุลชีววทิยาเก่ียวกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน และสังคมในการใชบ้ณัฑิต
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจุลชีววทิยาประยกุตว์า่มีความตอ้งการสูงจากภาครัฐ
และภาคเอกชน  เน่ืองจากความตอ้งการใชท้รัพยากร  ความรู้  และบุคคลากรทางดา้นจุลชีววทิยาใน
การแกไ้ขปัญหาและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของประเทศ จึงสมควรเปิดหลกัสูตรน้ีข้ึน และการส ารวจ
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาจุลชีววทิยาท่ีมีความพึงพอใจของบณัฑิต
สาขาวชิาจุลชีววทิยาก็เป็นปัจจยัท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา 
จุลชีววทิยาประยกุตเ์ป็นท่ีตอ้งการของผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อในขณะน้ี 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 5 ปีท่ี 5 

1.  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมและวางแผน และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

     

2.  มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2      

3.  มีการจดัท ารายละเอียดรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ในแต่ละภาค
การศึกษา 

     

4.  มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (แบบ มคอ.5) 
ของ สกอ. ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุด การสอบทุกรายวชิา 

     

5.  มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (แบบ มคอ.7) 
ตามแบบฟอร์มของ สกอ. ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 
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ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 5 ปีท่ี 5 
6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามกรอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของ
รายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7.  มีการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การเรียน
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ของปีก่อนหนา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของแผน 

     

8.  อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จดัการเรียนการสอน 

     

9.  อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการอย่างสม ่าเสมอ
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

     

10.  จ  านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนไดรั้บการพฒันาทาง
วชิาการอยา่งสม ่าเสมอไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11.  ระดบัความพึงพอใจของนิสิต ต่อคุณภาพการสอนและทรัพยากร
สนบัสนุนการเรียนการสอนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5  จากคะแนนเตม็ 5 

     

12.  ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่เฉล่ียไม่
นอ้ยกวา่ 3.5  จากคะแนนเตม็ 5 

     

 

หมวดที ่ 8.   กระบวนการการประเมนิ และปรับปรุงหลกัสูตร 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  กระบวนการประเมิน และปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการท่ีจะใชใ้นการประเมินและปรับปรุงยทุธศาสตร์ท่ีวางแผนไวเ้พื่อ

พฒันาการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตวัผูเ้รียนโดยอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งประเมินผูเ้รียนในทุกๆ
หวัขอ้วา่มีความเขา้ใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอ่ย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต 
การอภิปรายโตต้อบจากนิสิต การตอบค าถามของนิสิตในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอ้มูลจากท่ีกล่าว
ขา้งตน้แลว้ ก็ควรจะสามารถประเมินเบ้ืองตน้ไดว้า่ ผูเ้รียนมีความเขา้ใจหรือไม่ หากวธีิการท่ีใชไ้ม่
สามารถท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจได ้ก็จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนวธีิสอน 
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การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถช้ีไดว้า่ผูเ้รียนมีความ
เขา้ใจหรือไม่ในเน้ือหาท่ีไดส้อนไป หากพบวา่มีปัญหาก็จะตอ้งมีการด าเนินการวจิยัเพื่อพฒันาการ
เรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2  กระบวนการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ใหนิ้สิตไดมี้การประเมินผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทั้งดา้นทกัษะกลยทุธ์      

การสอน และการใชส่ื้อในทุกรายวชิา 
 
2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1  ประเมินจากนิสิต 
  ด าเนินการประเมินจากนิสิต  ซ่ึงอาจารยส์ามารถประเมินโดยสอบถามจากนิสิต

เป็นรายบุคคลได ้ โดยจะประชุมก่อนนิสิตจะส าเร็จการศึกษา 
2.2  ประเมินจากนายจ้างและสถานประกอบการและด าเนินการสัมภาษณ์ 
  ด าเนินการโดยสัมภาษณ์จากสถานประกอบการท่ีนิสิตไปฝึกงานหรือท าวจิยัร่วม  

หรือใชว้ธีิส่งแบบสอบถามไปยงัผูท่ี้ใชบ้ณัฑิต 
2.3  ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือทีป่รึกษา 
  ด าเนินการโดยเชิญผูท้รงคุณวฒิุมาใหค้วามเห็นหรือจากขอ้มูลในรายงานผลการ

ด าเนินงานหลกัสูตร  หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกนัคุณภาพภายใน 
 
3.  การประเมินผลด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีก าหนดไว ้
 
4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมขอ้มูลในขอ้ 2.2 จะท าใหท้ราบปัญหาของการบริหารหลกัสูตรทั้งใน
ภาพรวม และในแต่ละรายวชิา กรณีท่ีพบปัญหาของรายวชิาก็สามารถท่ีจะด าเนินการปรับปรุง
รายวชิานั้น ๆ ไดท้นัทีซ่ึงก็จะเป็นการปรับปรุงยอ่ย ในการปรับปรุงยอ่ยนั้นควรท าไดต้ลอดเวลาท่ี
พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลกัสูตรทั้งฉบบันั้น จะกระท าทุก 4 ปี ทั้งน้ีเพื่อให้หลกัสูตรมีความ
ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
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เอกสารแนบ 

 
หมายเลข 1   ค าอธิบายรายวชิา 
หมายเลข 2  ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร     
หมายเลข 3   แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิา  
หมายเลข 4   ค าส่ังแต่งตั้งกรรมการพจิารณาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
   ระดับอุดมศึกษา 
หมายเลข 5   ตารางเปรียนเทยีบ (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
หมายเลข 6   ข้อบังคับมหาวทิยาลยับูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 
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เอกสารแนบหมายเลข 1 
ค าอธิบายรายวชิา 

 
หมวดรายวชิาบังคับ 

301511  การออกแบบการทดลองและการวเิคราะห์สถิติ   3(3-0-6) 
  Experimental Design and Statistical Analysis  

   การตั้งสมมุติฐานทางวทิยาศาสตร์  การวางแผนการศึกษา  การวเิคราะห์ขอ้มูลและ
การน าเสนอผล  การศึกษาในรูปต่าง ๆ โดยใชชี้วสถิติและคอมพิวเตอร์ 
   Creation of scientific hypothesis, study planning, data analysis and presentation 
of findings, various study forms using biostatistics and computer 
 
305502  เทคนิคทางจุลชีววทิยา      3(2-3-4) 
  Technique in Microbiology 
  วธีิการต่างๆในการศึกษารูปร่าง ลกัษณะ โครงสร้าง การเจริญ พนัธุกรรมและ        
เมแทบอลิซึม การจ าแนกชนิด เทคนิคปลอดเช้ือของจุลินทรีย ์ ตลอดจนวธีิการคงสภาพและการเก็บ
รักษาจุลินทรียอ์ยา่งเป็นระบบ 
   Various approaches for study on morphology, characteristic, structure, 
reproduction, genetics and metabolism, identification and aseptic technique of microorganisms 
including appropriate methods for stabilization and preservation of microorganisms 
 
305503  จุลชีววทิยาทนัสมยั      2(2-0-4) 

  Modern Microbiology  
  ความรู้และวทิยาการปัจจุบนัดา้นแบคทีเรีย ราและไวรัส  ความสามารถในการก่อ

โรคของจุลินทรีย ์การประยกุตใ์ชจุ้ลินทรียด์า้นต่าง ๆ และการคน้หาขอ้มูลทนัสมยัทางดา้นวชิาการ
จากระบบสืบคน้สารสนเทศ 
   Current knowledge in bacteriology, mycology, and virology;  pathogenicity of 
microorganisms; applications of microbiology in various aspects; update academic search from 
related databases 
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305505  จุลชีววทิยาบูรณาการ      2(2-0-4) 
   Integrated Microbiology  
  หลกัการบูรณาการความรู้จุลชีววทิยาพื้นฐานและจุลชีววิทยาประยกุต ์ทางดา้น

การแพทย ์อาหาร อุตสาหกรรม ส่ิงแวดลอ้มและเทคโนโลยชีีวภาพ  
  Association of microbial structures and functions; Biodiversity of 

microorganisms, pathogenesis; applications of microbiology-based knowledge to medical, food, 
industrial and environmental microbiology and biotechnology 

 
305591  สัมมนาทางจุลชีววทิยา 1       1(1-0-2) 

  Seminar in Microbiology  I  
  การน าเสนอและอภิปรายการคน้พบใหม่ทางจุลชีววทิยาอยา่งลึกซ้ึง 
  Presentation and in-depth discussion of new discoveries in microbiology 

 
305592  สัมมนาทางจุลชีววทิยา 2      1(1-0-2) 

  Seminar in Microbiology  II  
  บุรพวชิา:  305591 สัมมนาทางจุลชีววทิยา 1 
  การน าเสนอและอภิปรายเชิงวเิคราะห์งานวจิยัทางจุลชีววิทยาระดบัสูง 
  Presentation and critical discussion of advanced researches in microbiology 

 
หมวดรายวชิาเลอืก 
-  กลุ่มวชิาจุลชีววทิยาทัว่ไปและพนัธุศาสตร์ของจุลนิทรีย์ 
305504  จุลชีววทิยาขั้นสูง      3(3-0-6) 

  Advanced Microbiology  
  ศึกษารายละเอียดระดบัลึกซ้ึงเก่ียวกบัสัณฐานวทิยา การจดัจ าแนกชนิด ชีวเคมี ชีว

โมเลกุล สรีรวทิยาและความสามารถในการก่อโรคของจุลินทรีย ์
  A comprehensive course on the morphology, taxonomy, biochemistry, molecular 

biology, physiology, and pathogenicity of microorganisms 
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305506  จุลชีววทิยาประยกุต ์      3(3-0-6) 
  Applied Microbiology  

  เน้ือหาทางจุลชีววทิยาท่ีน่าสนใจในปัจจุบนัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการน าความรู้ทางจุล
ชีววทิยา   มาประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ อาหาร การแพทยแ์ละสาธารณสุข อุตสาหกรรม 
ส่ิงแวดลอ้มและเกษตรกรรม 

  Topics of current interest in microbiology applied for food, medicine and public 
health, industry, environment and agriculture 
 
305507  ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย ์   3(3-0-6) 
   Microbial Diversity  

  บรรยาย น าเสนอ และอภิปราย ความหลากหลายของแบคทีเรีย  แอคติโนมยัซีส  
ยสีตแ์ละรา   การประมาณการ ค่าความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย ์    การใชป้ระโยชน์
และการจดัการทรัพยากรจุลินทรีย ์

  Diversity of, bacteria, actinomycete, yeast and fungi, estimation of microbial 
diversity, utilization and handling of microbial resources 

 

305508  ราทะเลวทิยา       3(2-3-4) 
   Marine Mycology  

  บุรพวชิา:  305651  หวัขอ้เลือกสรรทางราวทิยาหรือ วชิาพื้นฐานทางราวทิยา 
จ านวน  4 หน่วยกิต    

  บรรยาย  ปฏิบติัการ  คน้ควา้ ตลอดจนการอภิปรายและน าเสนองานวิจยัราทะเล  
กิจกรรมของราทะเลและประโยชน์จากราทะเล 

  Lecture,  laboratory ,  research , presentation and discussion  in marine fungi, 
activity of marine fungi and  their utilization 

 

305509  ราวทิยาประยกุต ์      2(2-0-4) 
   Applied Mycology  

  บุรพวชิา: วชิาพื้นฐานดา้นจุลชีววทิยา จ านวน 3 หน่วยกิต 
  คน้ควา้ อภิปรายและน าเสนอผลงานวจิยั  เก่ียวกบัราและกิจกรรมของรากลุ่มท่ีมี

ความส าคญั   การน าราและผลิตภณัฑไ์ปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ   ครอบคลุมทั้งทางดา้นเกษตร 
การแพทย ์อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
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  Search, discussion and presentation of important fungi and their activities, 
applications of fungi, enzymes and their products in agricultural, medical, industrial and 
environmental fields 

 

305601  สรีรวทิยาของจุลินทรียข์ั้นสูง     2(2-0-4) 
   Advanced  Microbial  Physiology  

  โครงสร้าง  หนา้ท่ี  กลไกการสังเคราะห์องคป์ระกอบของเซลล ์ และการควบคุม
การท างานของเซลลแ์บคทีเรีย  ยสีตแ์ละรา   ปัจจยัทางกายภาพ    ส่ิงแวดลอ้มและพนัธุกรรมท่ีมีผล
ต่อกระบวนการเมแทบอลิซึม  การเจริญและการด ารงชีวิตของแบคทีเรีย  ยสีตแ์ละรา 

  Structures, functions and mechanisms of the biosynthesis of bacterial, yeast and 
fungal cell components; physical, environmental and genetic  factors  influencing  metabolism, 
growth and  survival  of  bacteria, yeasts and fungi 
 

305602  ราวทิยาขั้นสูง       3(2-3-4) 
  Advanced Mycology  
  บุรพวชิา: 305651 หวัขอ้เลือกสรรทางราวทิยา หรือวชิาพื้นฐานดา้นจุลชีววทิยา 

จ านวน 3 หน่วยกิต  
  เทคนิคต่างๆ และงานวิจยัการจดัระบบรา   การศึกษาระบบนิเวศน์ของรา  รวมถึง

การศึกษาราเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของผูศึ้กษา  
  Successive techniques and current research in fungal systematic and fungal 

ecology, special groups of fungi will be selected for concentrated study, depending on the 
student’s interests 

 
305603  เทคนิคขั้นสูงส าหรับการจดัจ าแนกจุลินทรีย ์   3(2-3-4) 

  Advanced Techniques in Microbial Determination  
  บุรพวชิา:  305303 การจดัจ าแนกแบคทีเรีย หรือเทียบเท่า  
  เทคนิคระดบัสูงส าหรับบ่งช้ีความแตกต่าง และจดัจ าแนกจุลินทรีย ์เช่น การ

วเิคราะห์รูปแบบโปรตีน  ไลปิด และปริมาณสารพนัธุกรรม  เทคนิคทางอิมมูโนวทิยา  การไฮบริได
เซซนัของกรดนิวคลิอิก  เทคนิคท่ีมีปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสเป็นฐาน และการวเิคราะห์ล าดบันิ
วคลีโอไทด ์ 
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  Advanced techniques for differentiation and identification of microorganisms 
including analysis of protein, lipid and nucleic acid profiles, techniques in immunology, nucleic 
acid hybridization, polymerase chain reaction-based techniques, and analysis of nucleotide 
sequences 
 
305604  เทคนิคการวิจยัและการน าเสนอผลงานทางวชิาการ   2(2-0-4) 

  Technique for Research and Presentation  
  เทคนิคในการท าวจิยั  กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลและการเสนอผลงานทาง

วชิาการในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 
  Technique for research; collection and analysis of data; presentation of research 

knowledge in various formats in both national and international levels 
 
305611  พนัธุศาสตร์ของจุลินทรียข์ั้นสูง     3(3-0-6) 

  Advanced  Microbial  Genetics  
  บุรพวชิา:  305311 พนัธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์หรือเทียบเท่า 
  โครงสร้างและหนา้ท่ีของสารพนัธุกรรม  การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมโดย

ยนี  ท่ีอยูน่อกโครโมโซม  สารพนัธุกรรมท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยตวัเองได ้   การวเิคราะห์ทางพนัธุ
ศาสตร์ และการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการวเิคราะห์และประเมินผลขอ้มูลทางชีววทิยา
โมเลกุล  

  Nucleic acid structure and function; extrachromosomal inheritance; movable genes; 
genetic analysis and bioinformatics 

 
305612  การปรับปรุงสายพนัธ์ุจุลินทรีย ์    3(2-3-4) 

  Microbial  Strain  Manipulation  
  บุรพวชิา:  305311 พนัธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์หรือเทียบเท่า  
  พนัธุกรรมของจุลินทรีย ์ กระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปรผนัทาง

พนัธุกรรม ทั้งโดยธรรมชาติและการชกัน าหรือดดัแปลงในหอ้งปฏิบติัการ  การใชเ้ทคโนโลยใีน
การสร้างดีเอน็เอสายผสมในการสร้างจุลินทรียด์ดัแปรพนัธุกรรม  การตรวจสอบจุลินทรียส์ายพนัธ์ุ
ใหม่และการประยกุตใ์ชท้างดา้นต่างๆ 
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  Genetics of microorganisms: processes involving genetic variation in 
microorganisms, which include spontaneous and induced reactions; genetic modifications using 
recombinant DNA technology: analysis of mutants and genetically modified microorganisms; 
applications of gene manipulation techniques for various aspects 
 

305651  หวัขอ้เลือกสรรทางราวทิยา     2(2-0-4) 
  Selected Topics in Mycology  
  บรรยาย การน าเสนอและอภิปรายหวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางรา โดยเนน้เร่ืองท่ีเป็น

ความรู้ใหม่ 
  Lectures, Presentation and intensive discussion of current topics in fungi 

 
305652  หวัขอ้เลือกสรรทางพนัธุศาสตร์จุลินทรีย ์   2(2-0-4) 

  Selected Topics in Microbial Genetics  
  บุรพวชิา:  305311 พนัธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์หรือเทียบเท่า 

   บรรยาย การน าเสนอและอภิปรายหวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางพนัธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์ 
โดยเนน้เร่ืองท่ีเป็นความรู้ใหม่ 

  Lectures, presentation and intensive discussion of current topics in microbial 
genetics 

 
-  กลุ่มวชิาจุลชีววทิยาทางอาหารและอุตสาหกรรม 
305521  จุลชีววทิยาทางอาหารทนัสมยั     3(3-0-6) 

  Modern Food  Microbiology  
  บุรพวชิา:  305331 จุลชีววทิยาทางอาหาร 
  ความรู้ใหม่และรายละเอียดในระดบัลึกซ้ึงเก่ียวกบันิเวศวิทยา   สรีรวทิยาและการ

ควบคุมจุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเน่าเสียและจุลินทรียก่์อโรคในอาหาร 
  Current findings and in-depth aspects  relating ecology, physiology and control 

of spoilage and pathogenic microorganisms in food 
 

 



 
 

40 

305522  แบคทีเรียก่อโรคทางอาหาร     3(3-0-6) 
  Foodborne Bacterial Pathogens  
  บุรพวชิา:  305331 จุลชีววทิยาทางอาหาร 
  นิเวศวทิยา สรีรวทิยา  การท าใหเ้กิดโรค การควบคุมและการประเมินความเส่ียง

จากแบคทีเรียก่อโรคทางอาหารรวมทั้งแบคทีเรียชนิดอุบติัใหม่ 
  Ecology, physiology, pathogenicity, control and risk assessment of  classical and 

emerging foodborne bacteria 
 
305523  จุลินทรียแ์ละการเส่ือมเสียของอาหาร    3(3-0-6) 

  Microorganisms and Food Spoilage  
  บทบาทของจุลินทรียต่์อการเส่ือมเสียของอาหาร  จลศาสตร์การเจริญ  ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการเจริญและการควบคุมจุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเส่ือมเสียในอาหาร 
  Roles of microorganisms in spoilage of food, growth kinetics, growth-

influencing factors and control of spoilage-related microorganisms in food 
 
305621  อุตสาหกรรมจุลินทรีย ์      3(3-0-6) 

  Microbial Industry  
  กระบวนการและชีวเคมีในการผลิตผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมท่ีอาศยักิจกรรมของ

จุลินทรีย ์เช่น อาหารหมกั แอลกอฮอล ์ เอนไซม ์กรดอะมิโน กรดอินทรีย ์ สารตา้นจุลชีพและ
ผลิตภณัฑอ่ื์น 

  Process and biochemistry of industrial products exploiting microbial activities 
e.g. fermented foods, alcohol, enzymes, amino acids, organic acids, antimicrobial agents and 
other products 

 
305622  เทคโนโลยขีองเอนไซมจ์ากจุลินทรีย ์   3(3-0-6) 

  Microbial  Enzyme Technology  
  กระบวนการผลิต  สกดัแยก  ท าใหบ้ริสุทธ์ิและการประยกุตใ์ชเ้อนไซมจ์าก

จุลินทรีย ์ ในระดบัอุตสาหกรรม   
  Industrial production, extraction, purification and application of microbial 

enzymes 
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305623  เทคโนโลยกีารหมกั       3(3-0-6) 
   Fermentation Technology 
   จลศาสตร์ของการเจริญและการหมกัในสภาวะการเพาะเล้ียงแบบต่างๆ การหา
สภาวะเหมาะสมและการขยายขนาดการหมกั  กระบวนการตน้น ้าและปลายน ้าของกระบวนการ
หมกั  ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยกีารหมกั 
   Growth and fermentation kinetics under different cultivation conditions; 
fermentation optimization and scale-up; upstream and downstream process; progress in 
fermentation technology 
 
305624  ชีววทิยาโมเลกุลของจุลินทรียอุ์ตสาหกรรม   3(2-3-4) 

  Molecular Biology of Industrial Microorganisms  
  จุลินทรียท่ี์ใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ การพฒันาพนัธุกรรมจุลินทรียแ์ละการศึกษา

ดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจุลินทรียอุ์ตสาหกรรมโดยอาศยัวธีิทางชีววทิยาโมเลกุล ความรู้และรายงาน
การวจิยัใหม่ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัจุลินทรียอุ์ตสาหกรรมในระดบัโมเลกุล 

  Microorganisms commonly used in industries, microbial strain improvements and 
relevant studies using molecular biology methods, recent reports and publications about molecular 
biology of industrial microorganisms 
 
305625  เทคโนโลยขีองแอลกอฮอลชี์วภาพ     3(2-3-4) 
   Bioalcohol Technology 

   กระบวนการผลิตแอลกอฮอลเ์ช้ือเพลิงโดยการหมกั  การคดัเลือกสายพนัธ์ุจุลินทรีย ์ 
การปรับปรุงสายพนัธ์ุจุลินทรีย ์ จลนพลศาสตร์และชีวเคมีของการหมกัแอลกอฮอลข์องจุลินทรีย  ์  
การแยกผลผลิตและการบ าบดัของเสีย 

   Processes for the production of fuel alcohol by fermentation; strain selection and 
strain improvement; fermentation kinetics and biochemistry; extraction of product and waste 
treatment 
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305653  หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาอาหาร    2(2-0-4) 
  Selected Topics in Food Microbiology  
  การน าเสนอและอภิปรายหวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางจุลชีววทิยาอาหารอยา่งลึกซ้ึง  โดย

เนน้เร่ือง  ท่ีเป็นความรู้ใหม่ 
  Presentation and intensive discussion of current topics in food microbiology 

 
305654  หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม   2(2-0-4) 

  Selected Topics in Industrial Microbiology  
  การน าเสนอและอภิปรายหวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางจุลชีววทิยาอุตสาหกรรมอยา่งลึกซ้ึง          

โดยเนน้เร่ืองท่ีเป็นความรู้ใหม่  
  Presentation and intensive discussion of current topics in industrial microbiology 

 
-  กลุ่มจุลชีววทิยาทางการแพทย์ 
305531  ชีววทิยาของเซลลร์ะดบัโมเลกุลและการติดเช้ือ   2(2-0-4) 

  Molecular Cell Biology and Infection  
  หลกัการส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีววทิยาของเซลลส์ัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่  เซลลใ์นระบบภูมิคุม้กนั ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งจุลินทรียก่์อโรคกบัเซลลเ์จา้บา้น การรอดชีวิต
และ  การตั้งถ่ินฐานของจุลินทรียก์ลุ่มท่ีเจริญภายในเซลลเ์จา้บา้น 

  Key aspects of the cell biology of mammalian cells, particularly cells of the 
immune system, host-pathogen interaction, the establishment and survival of intracellular 
microbes 

 
305532  พยาธิก าเนิดของโรคติดเช้ือ     2(2-0-4) 

  Pathogenesis of Infectious Diseases  
  ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อพยาธิก าเนิดของโรคติดเช้ือเช่น สารพิษ เอน็ไซมแ์ละ  สาร

เมแทบอไลทข์องจุลินทรีย ์และบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าใหเ้กิดโรคติดเช้ือของสารเหล่าน้ี 
ตลอดจนการน าปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดโรคเหล่าน้ีมาประยกุตใ์ชใ้นการวนิิจฉยัโรคและพฒันาวคัซีน  
ป้องกนัโรค    Influence of various aspects on: the pathogenesis of infectious diseases 
as: exotoxins, enzymes and different metabolites and their specific role on the development of 
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infectious diseases, the application of the pathogenesis factors on diagnosis and development of 
vaccines 
305533  โรคติดเช้ืออุบติัใหม่      2(2-0-4) 

  Emerging Infectious Diseases  
  ววิฒันาการและแรงขบัทางนิเวศวทิยาของการอุบติัข้ึนของโรค ผลกระทบของโรค

อุบติัใหม่ต่อสุขภาพของมนุษย ์ รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรสัตวแ์ละพืชท่ีอาจ
เกิดข้ึนในภายหลงั ตลอดจนวธีิการต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการควบคุมโรคเหล่าน้ี การอภิปรายเก่ียวกบัโรค
อุบติัใหม่ท่ีมนุษยต์ั้งใจท าใหเ้กิดข้ึนมาเพื่อการท าลายลา้งท่ีเรียกวา่ ชีวภาพเพื่อก่อการร้าย 

  Evolutionary and ecological drivers of disease emergence, the effect of emerging 
diseases on human health and the consequences of disease emergence for the health of wildlife 
and plant populations,  the mechanisms used to control disease emergence, and discussing the 
deliberate initiation of disease emergence, otherwise known as bioterrorism 

 
305534  แบคทีเรียวทิยาการแพทยข์ั้นสูง     3(3-0-6) 

  Advanced  Medical  Bacteriology  
  ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งโฮสตแ์ละปรสิต  ความรุนแรงของเช้ือท่ีช่วยใหเ้กิดการติดเช้ือ  

การควบคุมยนีท่ีก าหนดความรุนแรงของเช้ือ  ตวัอยา่งแบบแผนปฏิสัมพนัธ์ของแบคทีเรียกบัโฮสต ์ 
โดยเนน้แบคทีเรียทางการแพทย ์ 

  Host-parasite interactions : virulence factors that promote infections; regulation 
of virulence genes; paradigms of bacterium-host interactions 

 
305535  ราการแพทยข์ั้นสูง      3(3-0-6) 

  Advanced  Medical  Mycology  
  ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งโฮสตแ์ละปรสิต  ความรุนแรงของเช้ือท่ีช่วยใหเ้กิดการติดเช้ือ  

การควบคุมยนีท่ีก าหนดความรุนแรงของเช้ือ ตวัอยา่งแบบแผนปฏิสัมพนัธ์ของรากบัโฮสต ์
  Host-parasite interaction : virulence factors that promote infections; regulation 

of virulence genes; paradigms of fungus-host interactions 
 
 
 



 
 

44 

 
 
305631  ไวรัสวทิยาการแพทยข์ั้นสูง     3(3-0-6) 

  Advanced  Medical  Virology  
  รายละเอียดระดบัเซลลแ์ละระดบัโมเลกุลของกระบวนการเจริญเพิ่มจ านวนของ

ไวรัส  ในเซลลท่ี์เหมาะสม  การก่อใหเ้กิดโรคติดเช้ือไวรัสในมนุษยก์ารตอบสนองของโฮสทต่์อ
การติดเช้ือไวรัส 

  Cellular and molecular basis of viral replication in susceptible cell: attachment, 
penetration, gene expression, assembly and release, pathogenesis of viral infections in human, 
host response to viral infection 
 
305632  ภูมิคุม้กนัวทิยาขั้นสูง      3(3-0-6) 

  Advanced  Immunology  
  รายละเอียดความสัมพนัธ์ของกลไกภูมิคุม้กนัท่ีมีมาแต่ดึกด าบรรพ ์ รวมทั้งท่ีพบ

ในหน่ึง   ชัว่อาย ุกลไกการตอบสนองของระบบภูมิคุม้กนั คุณสมบติัของแอนติเจนและปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งแอนติเจนและแอนติบอดีในระดบัโมเลกุล  ระบบคอมพลีเมนต ์ การควบคุมการตอบสนอง
ของระบบภูมิคุม้กนั  การประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางชีวเคมีและภูมิคุม้กนัในการศึกษาปัญหาต่าง ๆ ใน
ดา้นชีววทิยาและทางการแพทย ์

  Phylogeny and ontogeny of the immune mechanism: mechanism of the immune 
response; molecular basis of antigens and antigen-antibody interaction: complement system: 
regulation of immune response; and the application of immunochemistry to biological and 
medical problems 

 
305633  วทิยาภูมิคุม้กนัของโรคติดเช้ือ     2(2-0-4) 

  Immunology of Infectious Diseases  
  ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการพื้นฐานของวทิยาภูมิคุม้กนัระดบัโมเลกุลท่ีทนัสมยัและ

ภูมิคุม้กนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดเช้ือ 
  To study the basic concepts of modern molecular immunology and immunity to 

infection 
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305634  ส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาและโรคติดเช้ือ    2(2-0-4) 

  Environment, Development and Infectious Diseases   
  ประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของส่ิงแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรค

ติดเช้ือ ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มโลกท่ีเปล่ียนแปลงและ
ผลกระทบดา้นสุขภาพ 

  Issues concerning environmental quality, the links between infectious diseases, 
environment and development, the links between global environmental changes and health 
impacts 
 
305655  หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาการแพทย ์1   2(2-0-4) 

  Selected Topics in Medical Microbiology I  
  การน าเสนอและอภิปรายหวัขอ้ท่ีน่าสนใจดา้นจุลชีววทิยาทางการแพทยอ์ยา่ง

ลึกซ้ึง โดยเนน้เร่ืองท่ีเป็นความรู้ใหม่ 
  Presentation  and  intensive  discussion of current topics in medical 

microbiology 
 
305656  หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาการแพทย ์2   2(2-0-4) 

  Selected Topics in Medical Microbiology II  
  การน าเสนอและอภิปรายหวัขอ้ท่ีน่าสนใจดา้นจุลชีววทิยาทางการแพทยอ์ยา่ง

ลึกซ้ึง โดยเนน้เร่ืองท่ีเป็นความรู้ใหม่ท่ีไม่ซ ้ ากบัเน้ือหาในรายวชิา 305655 
  Presentation  and  intensive  discussion of current topics in medical 

microbiology which do  not include in 305655 
 
-  กลุ่มวชิาจุลชีววทิยาทางส่ิงแวดล้อมและเกษตรกรรม 
305541  การจดัจ าแนกแบคทีเรียในส่ิงแวดลอ้มท่ีทนัสมยั   3(2-3-4) 

  Modern Determinative of Environmental Bacteriology  
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  หลกัการจดัจ าแนก  หลกัการและวธีิการทดสอบคุณสมบติัทางสรีรวทิยาและ
ชีววทิยาและชีวเคมีท่ีมีในการจดัจ าแนกแบคทีเรียกลุ่มต่าง ๆ วธีิการทนัสมยั รวดเร็วและง่ายใน
ส่ิงแวดลอ้ม 

  Concept of environmental bacterial determination; principles and methods for 
physiology and biochemical identification of environmental bacteria; modern, rapid, and more 
practical techniques for environmental bacterial identification 
305542  จุลชีววทิยาทางดินและเกษตรกรรม    3(2-3-4) 

  Soil  and  Agricultural  Microbiology  
  ชนิดและการแพร่กระจายของจุลินทรียใ์นดิน  บทบาทของจุลินทรียใ์นดินและ

การเกษตรโดยเฉพาะดา้นการหมุนเวยีนแร่ธาตุและความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง 
จุลินทรียก์บัพืช  การควบคุมโรคพืชโดยชีววธีิ  กิจกรรมของจุลินทรียใ์นการยอ่ยสลายสารประกอบ
เคมีท่ีปนเป้ือนในดิน  มลพิษทางดินท่ีเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย ์ การคดัแยกจุลินทรียใ์นดินท่ี
ตอ้งการมาใชป้ระโยชน์ 

  Types and distribution of microorganisms in soil habitats; role of 
microorganisms in soil and agriculture, particularly in mineral cycling and soil fertility; 
interactions between microorganisms and plants; biological control of plant diseases; 
biodegradation of chemical substances contaminated in soil; microorganism and soil pollution; 
isolation and application of soil microorganisms 

 
305543  จุลชีววทิยาทางน ้า      3(2-3-4) 

  Aquatic Microbiology  
  การแพร่กระจาย  และบทบาทของจุลินทรียใ์นแหล่งน ้า  ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม

ประชากรจุลินทรียใ์นแหล่งน ้า และระหวา่งจุลินทรียแ์ละส่ิงมีชีวติอ่ืน ๆ ในแหล่งน ้า  การวเิคราะห์
คุณภาพน ้าและการบ าบดัน ้าเสียโดยวธีิทางจุลชีววทิยา  การแยก  การเพาะเล้ียง โทษและการใช้
ประโยชน์จากจุลินทรียใ์นแหล่งน ้า 

  Distribution and roles of microorganisms in aquatic environment; interactions 
among microbial populations and interactions between microorganisms and other organisms in 
aquatic habitats: qualitative microbiology of water: microbiology of wastewater treatment; 
isolation, cultivation, disadvantages and advantages of aquatic microorganisms 

 



 
 

47 

305544  นิเวศวทิยาของจุลินทรีย ์      3(2-3-4) 
  Microbial Ecology  
  ววิฒันาการและความหลากหลายของจุลินทรีย ์ พฒันาการของชุมชนจุลินทรีย ์ 

การแพร่กระจายและการด ารงชีวติของจุลินทรียใ์นระบบนิเวศ ทั้งในดิน น ้า อากาศ ตลอดจนใน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งประชากรจุลินทรีย ์และระหวา่งจุลินทรียก์บั
ส่ิงมีชีวติอ่ืน ๆ  วธีิการศึกษาจุลินทรียใ์นแหล่งธรรมชาติ  บทบาทของจุลินทรียใ์นการหมุนเวยีน
สารเคมีในส่ิงแวดลอ้ม  ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อสรีรวิทยาของจุลินทรีย ์ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
จุลินทรียก์บัสารก่อมลพิษชนิดต่าง ๆ  บทบาทของจุลินทรีย ์   ในการน าแร่ธาตุและพลงังาน
ธรรมชาติมาใช ้ตลอดจนการผลิตมวลชีวภาพ   

  Microbial evolution and biodiversity; development of microbial communities; 
distribution of microorganisms in terrestrial, aquatic and atmospheric environments, as well as in 
extreme habitats; interactions among microbial populations and interactions between 
microorganisms and other organisms; techniques for studying microorganisms in natural 
ecosystems; roles of microoganisms in biogeochemical cycling; environmental factors 
influencing physiology of microoganisms; interaction between microorganisms and pollutants; 
microbial recovery of minerals, energy and fuels as well as biomass production 
 
305545  การบ าบดัน ้าเสียดว้ยวธีิทางชีวภาพ    3(2-3-4) 

  Biological Wastewater  Treatment  
  ลกัษณะและผลกระทบของน ้ าเสียจากแหล่งต่างๆ การบ าบดัน ้าเสียดว้ยวธีิทาง

ชีวภาพ  บทบาทของจุลินทรียใ์นน ้าเสียในการยอ่ยสลายสารปนเป้ือนในระบบบ าบดัน ้ าเสียและ
ระบบบ าบดักากโสโครก      ผลกระทบของจุลินทรียก่์อโรคต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม   และการน า
น ้าเสียกลบัมาใชใ้หม ่

  Characteristics and the effect of different types of wastewater; wastewater 
treatment focusing on biological methods; the beneficial roles of microorganisms in biodegrading 
pollutants in biological wastewater treatment systems and sludge treatment system; the effect of 
pathogenic microorganisms on human beings and the environment; wastewater reuse 
 
305546  จุลชีววทิยาการจดัการและควบคุมโรคพืช    3(2-3-4) 

  Microbiology of Plant Disease Management and Control  
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  กระบวนการทางจุลชีววทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการและควบคุมโรคพืชท่ีมี
สาเหตุจากส่ิงมีชีวติ รวมถึงงานวจิยัท่ีทนัสมยัและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาดา้นการจดัการและ
ควบคุมโรคพืช  

  Microbiological processes in plant disease management and control, recent 
researches in plant disease management and control are included 

 
305547  จุลชีววทิยาและการจดัการโรคสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ   3(2-3-4) 

  Microbiology and Management of Economic Aquatic Animals’ Disease  
  ชนิดของจุลินทรียท่ี์เป็นสาเหตุของโรคสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ  อุบติัการณ์การเกิดโรค

และการควบคุมโรคสัตวน์ ้าเศรษฐกิจท่ีส าคญัท่ีมีสาเหตุมาจากจุลินทรียใ์นประเทศไทยและทัว่โลก 
  Types of causative microorganisms in economic aquatic animals; occurrence and 

controlling the economic aquatic animal diseases caused by microorganisms in Thailand and 
worldwide 
 
305548  โพรไบโอติกเทคโนโลยี      3(2-3-4) 

  Probiotic Technology  
  นิยาม  ประโยชน์ของจุลินทรียท่ี์ใชเ้ป็นโพรไบโอติกเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าและ

ดา้นอ่ืน  รวมทั้งการประยกุตค์วามรู้ทางโพรไบโอติกเทคโนโลยเีพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืและการ
จดัการระบบการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าและระบบอ่ืน ๆ  และการศึกษา  คน้ควา้  วจิยัใหม่ ๆ ทางดา้น
เทคโนโลยกีารใชโ้พรไบโอติกในประเทศไทยและระดบัโลก 

  Definition and benefit of microbial probiotic for aquaculture and other aspects, 
application of probiotic technology for the sustainability and management of aquaculture and the 
other systems, study and new research of probiotic technology in Thailand and worldwide 

 
305549  การบริหารจดัการการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าดว้ยสารตา้นจุลชีพ  3(2-3-4) 

  Management of Aquaculture with Antimicrobial Therapy  
  ศึกษาระบบนิเวศในระบบบ่อเล้ียงสัตวน์ ้า  ชนิดของสารตา้นจุลชีพ  รวมทั้ง

สมุนไพร  การประยกุตใ์ชส้มุนไพรและยาตา้นจุลชีพจากสารธรรมชาติและการสังเคราะห์ในการ
ควบคุมและจดัการระบบเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า    และการศึกษา  คน้ควา้  วจิยัใหม่ๆ ทางดา้นเทคโนโลยี
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ในการจดัการจุลินทรียใ์นระบบเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าดว้ยสมุนไพรและยาตา้นจุลชีพในประเทศไทย
และระดบัโลก 

  Study of ecosystem in aquaculture system; type of antimicrobial agents, 
including medicinal plants; application of medicinal plants and antimicrobial agents originated 
from nature and synthetic for controlling and management of aquaculture systems, study and new 
technology of medicinal plants and antimicrobial agents in Thailand and worldwide 
 
305641  จุลชีววทิยาของน ้าใตดิ้นและการจดัการ    3(2-3-4) 

  Groundwater Microbiology and Management  
  หลกัการโดยทัว่ไปและคุณสมบติัของน ้าใตดิ้น  จุลชีววทิยาและการจดัการ

มลภาวะของน ้าใตดิ้น  การน าเอาเทคนิคท่ีใชจุ้ลินทรียใ์นการบ าบดัน ้าใตดิ้นท่ีปนเป้ือนดว้ยสารพิษ 
  Principles and characteristic of groundwater, microbiology and management of 

groundwater pollution, description and application of microbial techniques to remediate polluted 
groundwater 
 
305642  จุลชีววทิยาของมลภาวะและการจดัการ    3(2-3-4) 

  Pollution Microbiology and Management  
  จุลินทรียท่ี์ใชเ้ป็นตวับ่งช้ีคุณสมบติัของคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มจุลชีววทิยาและ

การจดัการของระบบบ าบดัของเหลว ของแขง็รวมทั้งของเสียอนัตราย เทคนิคของการน าเอา
ส่ิงมีชีวติในการตรวจวดัระดบัความเป็นมลภาวะของระบบนิเวศ 

  Microorganisms as indicators of sanitary conditions in the environments, 
microbiology and management of liquid and solid as well as hazardous waste treatment processes, 
techniques for biomonitoring in polluted ecosystem 
 
305643  จุลชีววทิยาและการจดัการของเสียอนัตราย    3(2-3-4) 

  Hazardous Waste Microbiology and Management  
  ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพจากสารอนัตรายและของเสียอนัตราย  การ

จ าแนกประเภทและการจดัการของเสียอนัตราย  การจดัการสารอนัตรายอยา่งถูกวธีิ   เทคโนโลยี
การบ าบดัของเสียอนัตรายดว้ยวธีิทางชีววทิยา  เปรียบเทียบกบัวธีิอ่ืน   บทบาทของจุลินทรียใ์นการ
บ าบดั      ของเสียอนัตราย กรณีศึกษาของปัญหาการจดัการสารอนัตรายในประเทศไทย 
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  Environmental and public health problems from hazardous material and waste; 
hazardous waste classification and management concept; biological treatment technology 
compared to other techniques; roles of  microorganisms in hazardous disposal; case studies in 
hazardous waste management in Thailand 
 
 
 
305644  การยอ่ยสลายและการฟ้ืนฟูสภาพโดยวธีิทางชีวภาพ  3(2-3-4) 

  Biodegradation  and  Bioremediation  
  การยอ่ยสลายสารประกอบท่ียอ่ยสลายยากและเป็นพิษต่อส่ิงมีชีวติโดยอาศยั

กิจกรรมของจุลินทรีย ์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถของจุลินทรียใ์นการยอ่ยสลายสารดงักล่าว การ
คดัแยก  การคดัเลือกจุลินทรียเ์พื่อน าไปใชใ้นการฟ้ืนฟูสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีปนเป้ือน   วิธีการทาง
ชีวภาพเพื่อฟ้ืนฟูสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีปนเป้ือน การติดตามและประเมินประสิทธิภาพของการยอ่ย
สลายและฟ้ืนฟสูภาพของส่ิงแวดลอ้ม 

  Biodegradation of recalcitrant compounds including xenobiotics and toxic 
chemicals; isolation and selection of efficient microorganisms for remediation purposes; 
bioremediation technologies: biodegradability testing and monitoring the bioremediation of 
xenobiotic pollutants 

 
305645  จุลชีววทิยาและการใชป้ระโยชน์จากของเหลือทิ้ง   3(2-3-4) 

  Microbiology and Waste Utilization  
  การใชจุ้ลินทรียห์รือเมแทบอไลทจ์ากจุลินทรียเ์พื่อเปล่ียนวสัดุเหลือทิ้งจาก

อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม และชุมชนใหเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์มีประโยชน์หรือมีมูลค่าเพิ่มข้ึน 
  Utilization of microorganisms or their metabolites to converse wastes from 

industry, agriculture and communities into useful or value-added products 
 

305646  เทคโนโลยทีางจุลชีววทิยาเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า                 3(2-3-4) 
  Microbial Technology in Aquaculture  
  เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัทางดา้นจุลชีววิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า

ใหย้ ัง่ยนืและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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  Modern microbial technology for application in aquaculture and environmentally 
friendly 
 
305647  จุลชีววทิยาและการควบคุมทางชีวภาพ    3(2-3-4) 
  Microbiology and Biological Control  

  การคดัเลือก  การผลิต และประยกุตใ์ชจุ้ลินทรียท่ี์มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อ
ควบคุมส่ิงมีชีวติท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อมนุษย ์ สัตว ์และพืช  

  Selection, production and application of appropriate microorganisms for the 
control of destructive organisms 
 
305648  บทบาทของจุลินทรียใ์นการรักษาน ้าเช้ือสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ  3(2-3-4) 

  Role of Microorganisms for Semen Preservation of Economic Aquatic Animals 
  บทบาทของจุลินทรียด์า้นการก่อโรคและการเน่าเสียในน ้ าเช้ือสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ   

กลไกของการควบคุมและการจดัการจุลินทรียเ์พื่อการรักษาน ้าเช้ือสัตวน์ ้าเศรษฐกิจในระยะสั้นและ
ระยะยาว การศึกษา  คน้ควา้  วจิยัใหม่ๆ ทางดา้นการเก็บรักษาน ้าเช้ือสัตวน์ ้าเศรษฐกิจในประเทศ
ไทยและระดบัโลก 

  Role of microorganisms in causing diseases and spoiling of economic aquatic 
animal semen, mechanisms for controlling and management of semen preservation in short term 
and long term technology, study and new technology of semen economic aquatic animal 
preservation in Thailand and worldwide 
 
305649  จุลชีววทิยาและเทคโนโลยชีีวภาพทางทะเล   3(2-3-4) 
   Marine Microbiology and Biotechnology 

  การแพร่กระจายของจุลินทรียใ์นทะเล  บทบาทของจุลินทรียต่์อระบบนิเวศทาง
ทะเล  สัตวท์ะเล  และการเปล่ียนแปลงหรือคงสภาพ  การแกไ้ขมลพิษของทะเล  และการลดความ
เป็นพิษของสารพิษโดยกระบวนการทางจุลินทรียแ์ละเทคโนโลยชีีวภาพ  การประยกุตใ์ชจุ้ลินทรีย์
และเทคโนโลยชีีวภาพทางทะเลในดา้นต่าง ๆ  

  Distribution of microorganisms in marine, role of microorganisms on marine 
ecological system, marine animals as well as the change on pollutants in marine, reduction of 



 
 

52 

toxicity of toxic substances using microbial and biotechnological mechanisms, application of 
marine microbiology and biotechnology in any aspects 
 
305657  หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม 1    2(2-0-4) 

  Selected Topics in Environmental Microbiology I  
  การน าเสนอและอภิปรายหวัขอ้ท่ีน่าสนใจดา้นจุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม  โดยเนน้

เร่ืองท่ีเป็นความรู้ใหม่ 
  Presentation and intensive discussion of current topics in environmental  

microbiology 
 
305658  หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม 2   2(2-0-4) 

  Selected Topics in Environmental Microbiology II  
  การน าเสนอและอภิปรายหวัขอ้ท่ีน่าสนใจดา้นจุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม  โดยเนน้

เร่ืองท่ีเป็นความรู้ใหม่ ซ่ึงไม่ซ ้ ากบัเน้ือหาในรายวชิา 305657 
  Presentation and intensive discussion of current topics in environmental  

microbiology, which do not include in 305657 
 

305659  หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาเกษตรกรรม 1   2(2-0-4) 
  Selected Topics in Agricultural Microbiology I  
  การน าเสนอและอภิปรายหวัขอ้ท่ีน่าสนใจดา้นจุลชีววทิยาเกษตรกรรม โดยเนน้

เร่ืองท่ีเป็น ความรู้ใหม่ 
  Presentation and intensive discussion of current topics in agricultural 

microbiology 
 

305661  หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาเกษตรกรรม 2   2(2-0-4) 
  Selected Topics in Agricultural Microbiology II  
  การน าเสนอและอภิปรายหวัขอ้ท่ีน่าสนใจดา้นจุลชีววทิยาเกษตรกรรม โดยเนน้

เร่ืองท่ีเป็น ความรู้ใหม่ ซ่ึงไม่ซ ้ ากบัเน้ือหาในรายวชิา 305659  
  Presentation and intensive discussion of current topics in agricultural 

microbiology, which do not include in 305659 
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วทิยานิพนธ์  
305699  วทิยานิพนธ์       12(0-0-36) 

  Thesis  
  การทดลอง  คน้ควา้และวจิยัดา้นจุลชีววทิยาภายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์

ปรึกษา  การเขียนรายงานและน าเสนอผลการคน้ควา้วจิยั 
  Experiment and research on the area of microbiology under the supervision of 

advisor; thesis writing and presentation 
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เอกสารแนบหมายเลข  2 
ผลงานทางวชิาการ  

อาจารย์ประจ า 
1.  นางสุบัณฑิต  น่ิมรัตน์ 
ผลงานทางวชิาการ 
สิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร 
สิทธิบตัร เร่ือง  กรรมวธีิการเก็บรักษาถุงเก็บน ้าเช้ือกุง้กุลาด า (Penaeus monodon) ดว้ยวธีิการแช่

แขง็ (กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาไดก้ าลงัด าเนินการ; หมายเลขค าขอ 105619   ยืน่จดเม่ือวนัท่ี 
28 ตุลาคม 2548) 

สิทธิบตัรเร่ือง กรรมวธีิการเก็บรักษาน ้าเช้ือของปลาดว้ยวิธีการแช่แขง็ (หมายเลขค าขอ 
0601002634 ยืน่จดเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2549) 

อนุสิทธิบตัร เร่ือง  การพฒันากรรมวธีิการเก็บรักษาถุงเก็บน ้าเช้ือกุง้กุลาด า (Penaeus monodon) 
ดว้ยวธีิการแช่เยน็ (กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาไดก้ าลงัด าเนินการ; หมายเลขค า
ขอ  0503001232   ยืน่จดเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2548)     

เอกสารประกอบการสอน 
สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์ (2544) เอกสารประกอบการสอนวชิาจุลชีววทิยาทางดิน (Soil microbiology) 

ISBN 974-352-010-4 (พฤศจิกายน 2544) 
สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์ (2545) เอกสารประกอบการสอนวชิาจุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม (Microbiology of 

the environment) ISBN 974-352-119-4 (มีนาคม 2545) 
สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์ (2544) เอกสารประกอบการสอนวชิาจุลชีววทิยาน ้าเสีย (Wastewater 

Microbiology) ISBN 974-616-522-4 (มีนาคม 2544) 
สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์ (2545) เอกสารประกอบการสอนวชิาการยอ่ยสลายและการฟ้ืนฟูสภาพทาง

ชีวภาพ  (Biodegradation and bioremediation) ISBN 974-352-105-4                                                           
สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์ (2545) คู่มือปฏิบติัการประกอบการสอนวชิาจุลชีววทิยาทางดิน (กรกฏาคม 

2545) 
สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์ (2549) เอกสารประกอบการสอนเร่ือง High Performance Liquid 

Chromatography (ตุลาคม 2549)   
เอกสารค าสอน 
สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์ (2545)  เอกสารค าสอนวชิาจุลชีววทิยาทางดิน (Soil microbiology) ISBN 974-

352-010-4  (พฤศจิกายน 2545) 



 
 

55 

สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์ (2545)  เอกสารค าสอนวชิาจุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม (Microbiology of the 
environment) ISBN 974-352-119-4  (พฤษภาคม 2545) 

สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์ (2545)  เอกสารค าสอนวชิาจุลชีววทิยาน ้าเสีย (Wastewater Microbiology) ISBN 
974-616-522-4  (ธนัวาคม 2545) 

สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์ (2545)  เอกสารค าสอนวชิาการยอ่ยสลายและการฟ้ืนฟูสภาพทางชีวภาพ  
(Biodegradation and bioremediation) ISBN 974-352-105-4  (พฤษภาคม 2545) 

สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์ (2549)  เอกสารค าสอนวชิาจุลชีววทิยาของของเสียอนัตราย (Hazardous Waste  
Microbiology) (ตุลาคม  2549) 

สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์ (2549)  เอกสารค าสอนวชิาการจดัจ าแนกแบคทีเรีย (Determinative Bacteria) 
(ตุลาคม 2549) 

หนงัสือ 
สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์ (2548)  หนงัสือวชิาจุลชีววทิยาของน ้าเสีย (Wastewater Microbiology).  

ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  กทม. 
สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์ (2548)  หนงัสือวชิาจุลชีววทิยาทางดิน (Soil Microbiology). ส านกัพมิพโ์อ-

เดียนสโตร์  กทม. 
Vuthiphandchai V, Thongra-ar W, Rungsupa S, Musika C, Sriwilat P, Juntaropakorn M, 

Intarachart A, Narksuwan P, Rattana S, Wisuttiphaet M and Nimrat S (June, 2004) 
Chonburi Initial Risk Assessment, Thailand Published by the GEF/UNDP/IMO Regional 
Programme on Building Partnerships in Environmental Management for the Seas of East 
Asia (PEMSEA) and the Chonburi Integrated Coastal Management National 
Demonstration site, Chonburi, Thailand, Printed in Chonburi, Thailand. 

สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์และวรนาฎ จงโยธา (2551) เคร่ือง High performance liquid chromatography : 
หลกัการและขั้นตอนการท างานอยา่งง่าย. ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์  กทม. 

สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์ 2551 การจดัจ าแนกแบคทีเรียแกรมลบรูปร่างท่อน: วบิริโอนาซีอี. ส านกัพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  กทม.  

สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์และวรีพงศ ์ วฒิุพนัธ์ุชยั 2551 การเพาะเล้ียงอยา่งย ัง่ยนื. ส านกัพิมพแ์ห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  กทม. (ไดรั้บการตอบรับเพื่อตีพิมพแ์ลว้และก าลงัด าเนินการ
จดัพิมพเ์ป็นรูปเล่ม) 

สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์ 2552 จุลชีววทิยาและการจดัการมลภาวะทางน ้าและดิน. ส านกัพิมพแ์ห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กทม. 

สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์ 2552 การจดัจ าแนกแบคทีเรียแกรมลบ รูปท่อนวงศเ์อนเทอโรแบคทีเรียซีอี. 
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เปล่ียนสภาพและการสะสมของไตรบิวทิลทินและสารตวักลางในหอยหวาน. การประชุม
วชิาการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติคร้ังท่ี 4. วนัท่ี 19-21 มกราคม 2548. สมาคมวศิวกรรม
ส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย. 

ศิริพร  คชรัตน์  สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์ และ วรีพงศ ์ วฒิุพนัธ์ุชยั  (2548) การเก็บรักษาน ้าเช้ือปลาเทโพ
(Pangasius larnaudii) แบบแช่แขง็. การประชุมวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
คร้ังท่ี 43. วนัท่ี  1-4  กุมภาพนัธ์  2548. สาขาประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
บางเขน. 

Nimrat S (2005) Fate and current status of organotin compound exposure in Thailand. The 
Proceedings of the Conference: Current status and management of organotin compounds 
(TBT) in Thailand 7-9 June, 2005, The Twin Tower Hotel, Thailand. (Present and 
materials in English) 

Chuersuwan N, Nimrat S, Lekphet S and Kerdkumrai T (2005)  Levels and major sources of PM-
2.5 and PM-10 in Bangkok Metropolitan Areas. Proceedings of the 3th International 
Symposium on Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, 26-30 
September 2005, Turkey. 

สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ (2548) การวเิคราะห์ขอ้มูลปริมาณการใชสี้กนัเพรียงในประเทศไทยและสภาวะ
การปนเป้ือนสารไตรบิวทิลทินในส่ิงแวดลอ้ม.  การประชุมระดมความคิดเห็น “การจดัท า
แผนปฏิบติัการการจดัการสารประกอบดีบุกอินทรียช์นิดไตรบิวทิลทินในประเทศไทย” ณ 
วนัท่ี 5 ตุลาคม  2548 โรงแรมสยามซิต้ี  กทม. 
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สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ (2548) การจดัการกบักากของเสียและน ้าเสียท่ีมีสารไตรบิวทิลทินบริเวณอู่ต่อเรือ
และอู่ซ่อมเรือ.  การประชุมระดมความคิดเห็น “การจดัท าแผนปฏิบติัการการจดัการ
สารประกอบดีบุกอินทรียช์นิดไตรบิวทิลทินในประเทศไทย”  ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม  2548 
โรงแรมสยามซิต้ี  กทม. 

สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ (2548) การใชสี้กนัเพรียงท่ีมีสารไตรบิวทิลทินเป็นส่วนประกอบในประเทศไทย. 
การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญจาก USEPA และปรับปรุงร่าง
แผนปฏิบติัการการจดัการสารประกอบดีบุกอินทรียช์นิดไตรบิวทิลทิน  ระหวา่งวนัท่ี 1-2 
ธนัวาคม 2548  โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค  กทม. 

สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ (2548) การจดัการกากของเสียและน ้าเสียของสีกนัเพรียงท่ีมีสารไตร 
บิวทิลทินบริเวณอู่ต่อเรือและซ่อมเรือในประเทศไทย.  การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญจาก USEPA และปรับปรุงร่างแผนปฏิบติัการการจดัการสารประกอบ
ดีบุกอินทรียช์นิดไตรบิวทิลทิน  ระหวา่งวนัท่ี 1-2 ธนัวาคม 2548  โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค  
กทม. 

สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ (2548) การปนเป้ือนสารไตรบิวทิลทินบริเวณท่าเทียบเรือ อู่ต่อเรือและอู่ซ่อมเรือ. 
การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญจาก USEPA และปรับปรุงร่าง
แผนปฏิบติัการการจดัการสารประกอบดีบุกอินทรียช์นิดไตรบิวทิลทิน  ระหวา่งวนัท่ี 1-2 
ธนัวาคม 2548  โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค  กทม. 

ศิริพร  คชรัตน์  กมลวรรณ  ศุภวญิํู  วีรพงศ ์ ปฐมวรชาติ  สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์ และ วรีพงศ ์  
วฒิุพนัธ์ุชยั  (2549) การเก็บรักษาน ้าเช้ือปลาตะเพียนขาว (Puntius gonionotus) แบบแช่
แขง็. การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  คร้ังท่ี  44  ระหวา่งวนัท่ี 30  
มกราคม – 2  กุมภาพนัธ์  2549. 

กณิกนนัต ์ ศรีสวสัด์ิ  เสาวภา  สวสัด์ิภีระ  วรีพงศ ์ วุฒิพนัธ์ุชยั และ สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์ (2549)  
ผลของการสะสมของไดบิวทิลทินต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน. เวทีน าเสนอ
ผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 3. วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2549. บณัฑิตวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยับูรพา. 

เจนจิรา  ศุกรพนัธ์  สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์  วีรพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั และ ชุติวรรณ  เดชสกุลวฒันา (2549) 
ประสิทธิภาพในการลดไนเทรต  ไนไทรต ์ แอมโมเนีย  และฟอสเฟต  ในบ่อเล้ียงกุง้กุลาด า
จ าลองระบบปิดโดยแบคทีเรียผสม. เวทีน าเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 3. 
วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2549. บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยับูรพา.   

ดวงชีวนั  พึ่งสุรินทร์ และ สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ (2549) อุบติัการณ์และแบบแผนความไวของ 
Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA). เวทีน าเสนอผลงานวจิยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2549. บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยับูรพา. 
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ธนยั  สุรศิลป์ วรีพงศ ์ วฒิุพนัธ์ุชยั  บุญรัตน์  ประทุมชาติ และ  สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์ (2549) 
ประสิทธิภาพการยอ่ยอาหารในหลอดทดลองของปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ท่ีเล้ียง
ดว้ยอาหารเมด็ท่ีมีการทดแทนปลาป่น. เวทีน าเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 3. 
วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2549. บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยับูรพา. 

ธีรนาถ  สุวรรณเรือง  วรีพงศ ์ วฒิุพนัธ์ุชยั  นิตยา  ไชยเนตร และ สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ (2549)  
ผลของการฟ้ืนฟูสภาพดินนากุง้ร้างโดยพืชตระกลูถัว่ในชั้นใตผ้วิดิน. เวทีน าเสนอ
ผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 3. วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2549. บณัฑิตวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยับูรพา. 

มกรานนท ์  โพธ์ิชยั  ชลี   ไพบูลยกิ์จกุล  วรีพงศ ์ วฒิุพนัธ์ุชยั และ สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์ (2549)  
ผลของการบ าบดัน ้าเสียจากบ่อเล้ียงกุง้กุลาด าแบบพฒันาดว้ยระบบตวักรองชีวภาพ. เวที
น าเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 3. วนัท่ี  3 กุมภาพนัธ์ 2549. บณัฑิตวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยับูรพา. 

วรพจน์  แซ่โคว้  กนกสิณี  ยิม้ยวน  วรีพงศ ์วุฒิพนัธ์ุชยั  สุดสายชล  หอมทอง และ สุบณัฑิต  น่ิม
รัตน์ (2549) การยอ่ยสลายสีอะมิโดแบล็คภายใตส้ภาวะแอโรบิก แอโรบิกดีไนทริฟิเคชนั  
ดีไนทริ-ฟิเคชนัและสภาวะการเกิดก๊าซมีเทน. เวทีน าเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 
คร้ังท่ี 3. วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2549. บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยับูรพา. 

ธีรนาถ  สุวรรณเรือง  วรีพงศ ์ วฒิุพนัธ์ุชยั  นิตยา  ไชยเนตร และ สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ (2549) การ
ฟ้ืนฟูสภาพดินนากุง้ร้างโดยพืชตระกลูถัว่. การประชุมวชิาการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติคร้ังท่ี 
5. วนัท่ี 8-10  มีนาคม 2549. สมาคมวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ. 

มกรานนท ์ โพธ์ิชยั  ชลี  ไพบูลยกิ์จกุล  วรีพงศ ์ วฒิุพนัธ์ุชยั และ สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ (2549) การ
พฒันาระบบหมุนเวยีนน ้าแบบปิดดว้ยการใชส้าหร่ายและตวักรองชีวภาพส าหรับการเล้ียง
กุง้กุลาด า. การประชุมวชิาการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติคร้ังท่ี 5. วนัท่ี 8-10 มีนาคม 2549. 
สมาคมวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ. 

วรพจน์ แซ่โคว้  วีรพงศ ์ วุฒิพนัธ์ุชยั  ธีรนาถ  สุวรรณเรือง  และ สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ (2549) ผลของ
ดินนากุง้ร้างท่ีบ าบดัดว้ยถัว่เหลืองต่อการเปล่ียนแปลงของแบคทีเรียกลุ่มตรึงไนโตรเจน
อิสระและแอมโมเนียมอิออน.  การประชุมวชิาการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติคร้ังท่ี 5. วนัท่ี 8-10 
มีนาคม 2549. สมาคมวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ. 

สุนิสา  สุขสวสัด์ิ  วรีพงศ ์ วฒิุพนัธ์ุชยั และ สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ (2549)  การก าจดั Vibrio spp. และ 
Pseudomonas spp. ในข้ีเลนดว้ยวธีิการบ าบดั 4 วธีิท่ีแตกต่างกนั. การประชุมวชิาการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติคร้ังท่ี 5. วนัท่ี 8-10 มีนาคม 2549. สมาคมวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มแห่ง
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ. 
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เพญ็นภา  ศรีสวสัด์ิ  เสาวภา  สวสัด์ิภีระ  วรีพงศ ์ วุฒิพนัธ์ุชยั และ สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์ (2549)  
ผลของการสะสมทางชีวภาพของไตรบิวทิลทินต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน.  การ
ประชุมวชิาการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติคร้ังท่ี 5. วนัท่ี 8-10 มีนาคม 2549. สมาคมวศิวกรรม
ส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ. 

Nimrat S (2006) Chonburi Initial Risk Assessment. In: Qingdao Symposium on Marine Pollution 
Monitoring and Assessment, December 10-11, Qingdao, China.     

ธีรนาถ  สุวรรณเรือง  วีรพงศ ์ วฒิุพนัธ์ุชยั  นิตยา  ไชยเนตร และ สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์ (2550)  ผลของ
พืชตระกลูถัว่ในการฟ้ืนฟูสภาพดินนากุง้ร้าง.  การประชุมทางวชิาการของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  คร้ังท่ี 45 ระหวา่งวนัท่ี 30  มกราคม – 2  กุมภาพนัธ์  2550. 

วรพจน์  แซ่โคว้  วีรพงศ ์ วุฒิพนัธ์ุชยั  ธีรนาถ  สุวรรณเรือง และ สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์ (2550)  
ผลของการฟ้ืนฟูดินนากุง้ร้างดว้ยพืชตระกลูถัว่ต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม
ตรึงไนโตรเจนอิสระ  แอมโมเนียมอิออนและฟอสฟอรัส. การประชุมทางวชิาการของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  คร้ังท่ี  45  ระหวา่งวนัท่ี 30  มกราคม – 2  กุมภาพนัธ์  2550. 

ศิริพร  คชรัตน์  จุฑามาศ  พบสุข  สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์  และ วรีพงศ ์ วฒิุพนัธ์ุชยั (2550) การเก็บ
รักษาน ้าเช้ือปลาดุกเทศ (Clarias gariepinus) แบบแช่เยน็. การประชุมทางวชิาการของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  คร้ังท่ี  45  ระหวา่งวนัท่ี 30  มกราคม – 2 กุมภาพนัธ์  2550. 

สุนิสา สุขสวสัด์ิ  วรีพงศ ์ วฒิุพนัธ์ุชยั  และ  สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ (2550) ผลการบ าบดัข้ีเลนจากการ
เพาะเล้ียงกุง้กุลาด า 4 วธีิท่ีแตกต่างกนัต่อปริมาณแบคทีเรียกลุ่มท่ีใชอ้อกซิเจน, แบคทีเรีย
แกรมลบ  และ  Vibrio spp.  การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  คร้ังท่ี  
45  ระหวา่งวนัท่ี 30  มกราคม – 2  กุมภาพนัธ์  2550. 

สาวติรี  เวยีงยศ  อิศรา  อศัวไพฑูรย ์ วรีพงศ ์ วฒิุพนัธ์ุชยั และ สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์ (2550) ความ
หลากหลายและความไวต่อสารตา้นจุลชีพของแบคทีเรียท่ีแยกไดจ้ากดินตะกอนบ่อเล้ียงกุง้
กุลาด า. การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  คร้ังท่ี  45  ระหวา่งวนัท่ี 30 
มกราคม – 2  กุมภาพนัธ์  2550. 
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มิถุนายน 2552, สถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 

Suwannaruang, T, Vuthiphandchai V, Chaiyanet N and Nimrat S. 2552. Toxicity of organotin 
concentrations on sperm motility of spotted Babylon (Babylonia areolata) in Laem 
Chabang Harbour, Chon Buri, Thailand. ในการประชุมทางวชิาการเร่ือง Trends in 
Environmental Health and Toxicology Research. วนัท่ี 27-28 มิถุนายน 2552, สถาบนัวจิยั
จุฬาภรณ์, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 

ชุติมา  กิติสาร  วีรพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั ศิริพรรณ บรรหาร พิชาญ สวา่งวงศ ์และสุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 
2551. ผลของการรดดว้ยน ้าจืดต่อคุณสมบติัของดินท่ีปลูกฝักโกงกางใบใหญ่ (Rhizophora 
mucronata). การประชุมทางวชิาการ “วจิยับูรพา  ครบรอบวนัสถาปนา 58 ปี”  
มหาวทิยาลยับูรพา  จ. ชลบุรี  วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2551. 

ชุติมา กิติสาร วีรพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั ศิริพรรณ บรรหาร พิชาญ สวา่งวงศ ์และ สุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 
2551. ผลของมูลไก่อดัเมด็และปุ๋ยฟอสเฟตต่อการเจริญเติบโตของโกงกางใบใหญ่ 
(Rhizophora mucronata) และปริมาณสารอาหารในดิน. การประชุมวชิาการ งานเกษตร
แห่งชาติ ประจ าปี 2551  คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
มหาวทิยาลยันเรศวร จ. พิษณุโลก วนัท่ี 8-10 กนัยายน 2551. 

ไตรมาศ บุญไทย, วรีพงศ ์ วุฒิพนัธ์ุชยั และสุบณัฑิต  น่ิมรัตน์. 2551. ผลของค่าความ เป็นกรดด่าง
ต่อการรอดชีวิตของโพรไบโอติกท่ีอยูใ่นรูปไมโครแคปซูล. การประชุมเสนอผลงานวิจยั
ระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี 9 มหาวทิยาลยับูรพา จ. ชลบุรี, 14-15 มีนาคม 2551. 

ปฏิญญา อน้ขวญัเมือง, สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์ และวีรพงศ ์ วุฒิพนัธ์ุชยั. 2551. การแช่แขง็ น ้าเช้ือปลา
ตะเพียนขาว (Barbodes gonionotus) อยา่งง่าย.  การประชุมทาง วชิาการ คร้ังท่ี 46 เล่มท่ี 3 
สาขาประมง ระหวา่งวนัท่ี 29 มกราคม -1 กุมภาพนัธ์  2551  ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตบางเขน  กรุงเทพ. หนา้ 236-242 

วรางคณา  เปรมชนม ์ วรีพงศ ์ วฒิุพนัธ์ุชยั  ศิริพรรณ  บรรหาร  พิชาญ  สวา่งวงศ ์ และสุบณัฑิต  
น่ิมรัตน์. 2551. ผลของยเูรียและฟอสเฟตต่อการเจริญเติบโตของขา้วโพดฝักอ่อน (Zea 
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mays L.) และลกัษณะของธาตุอาหารในดิน. การประชุมทางวชิาการ “วจิยับูรพา  ครบรอบ
วนัสถาปนา 58 ปี”  มหาวทิยาลยับูรพา  จ. ชลบุรี วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2551. 

วรางคณา เปรมชนม ์วรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั ศิริพรรณ บรรหาร พิชาญ สวา่งวงศ ์และสุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 
2551. ผลของหินฟอสเฟตและปุ๋ย single superphosphate ต่อการเจริญเติบโตของขา้วโพด
ฝักอ่อน (Zea mays L.) และลกัษณะของดิน. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยัพืช
เขตร้อนและก่ึงร้อน คร้ังท่ี 2 โครงการจดัตั้งศูนยว์จิยัและพฒันาพืชเขตร้อนและก่ึงร้อน
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  วนัท่ี 
21-22 สิงหาคม  2551. 

วรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั และสุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2551. Cryopreservation of Thai Walking Catfish 
(Clarias macrocephalus) sperm. การประชุมวชิาการ “นกัวจิยัรุ่นใหม่ พบ เมธีวจิยัอาวุโส  
สกว” โรงแรงมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท รีเจนท ์ชีช ชะอ า เพชรชุรี วนัท่ี 16-18 ตุลาคม. 

สมจินตนา ธรรมภกัดี วรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั  เศรษฐวชัร ฉ ่าศาสตร์ และสุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2551. 
สภาวะท่ีเหมาะสมต่อการผลิตมวลเซลลแ์บคทีเรียโพรไบโอติก. การประชุมทางวชิาการ 
“วจิยับูรพา ครบรอบวนัสถาปนา 58 ปี” มหาวทิยาลยับูรพา จ. ชลบุรี วนัท่ี 7 กรกฎาคม 
2551. 

สุนิสา สุขสวสัด์ิ วรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั และสุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2551.การศึกษาผลของ การบ าบดัข้ีเลน 
4 วธีิต่อปริมาณแบคทีเรียในข้ีเลนสะสมจากการเล้ียงกุง้กลุาด า. การประชุมทางวชิาการ
ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 46 ระหวา่งวนัท่ี 29 มกราคม – 1 กุมภาพนัธ์ 2551. 

สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ กนกพร อุ่มแสง และวรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั. 2551. ผลของยาปฏิชีวนะและการเก็บ
รักษาน ้าเช้ือปลาดุกอฟัริกนัแบบแช่เยน็ต่อประมาณแบคทีเรียกลุ่ม Total heterotroph. การ
ประชุมทางวชิาการ “วจิยับูรพา ครบรอบวนัสถาปนา 58 ปี”  มหาวทิยาลยับูรพา จ.ชลบุรี 
วนัท่ี 7 กรกฏาคม 2551. 

สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์  ไตรมาศ  บุญไทย  และวรีพงศ ์ วฒิุพนัธ์ุชยั. 2551. ผลของแบคทีเรียโพรไบโอติก 
ต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณบาซิลลสัและการเจริญเติบโตของกุง้กุลาด า. การประชุมทาง
วชิาการ “วจิยับูรพา  ครบรอบวนัสถาปนา 58 ปี”  มหาวทิยาลยับูรพา  จ. ชลบุรี  วนัท่ี 7 
กรกฏาคม 2551. 

สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ วจิิตรา มุสิราช และวรีพงศ ์วุฒิพนัธ์ุชยั. 2551. อุบติัการณ์ของแบคทีเรียกลุ่ม 
Total heterotroph ในกุง้ขาว (Litopenaeus vennamei) ท่ีจ  าหน่ายในจงัหวดัชลบุรี  ประเทศ
ไทย. การประชุมทางวชิาการ “วจิยับูรพา  ครบรอบวนัสถาปนา 58 ปี”  มหาวทิยาลยับูรพา  
จ. ชลบุรี  วนัท่ี 7 กรกฏาคม 2551. 
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สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ สุนิสา สุขสวสัด์ิ พงศศิ์ริ มาลีเวช และวรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั. 2551. Organic sludge 
management in simulated black tiger shrimp ponds: effects of liming and probiotic 
treatments. การประชุมวชิาการ “นกัวจิยัรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจยัอวโุส สกว” โรงแรมฮอลิเดย์
อินน์ รีสอร์ท รีเจนท ์ชีช ชะอ า เพชรชุรี วนัท่ี 16-18  ตุลาคม. 

ไตรมาศ บุญไทย วรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั และ สุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2550. ผลของโพรไบโอติก ต่อการ
เปล่ียนแปลงปริมาณของ Vibrio  และปริมาณแบคทีเรียโพรไบโอติกระหวา่งการเล้ียงกุง้
กุลาด า. การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยั  เกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 45 ระหวา่งวนัท่ี 30  
มกราคม – 2  กุมภาพนัธ์  2550. 

ธีรนาถ สุวรรณเรือง วีรพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั นิตยา ไชยเนตร และสุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2550. ผลของพืช
ตระกลูถัว่ในการฟ้ืนฟูสภาพดินนากุง้ร้าง. การประชุมทางวชิาการ คร้ังท่ี 45 เล่มท่ี  3 สาขา
ประมง ระหวา่งวนัท่ี 30 มกราคม – 2 กุมภาพนัธ์ 2550 ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน กรุงเทพ. หนา้ 52-59. 

วรพจน์ แซ่โคว้ วีรพงศ ์วุฒิพนัธ์ุชยั ธีรนาถ สุวรรณเรือง และสุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2550. ผลของการ
ฟ้ืนฟูดินนากุง้ร้างดว้ยพืชตระกลูถัว่ต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณแบคทีเรียกลุ่มตรึง
ไนโตรเจนอิสระ แอมโมเนียอิออน และฟอสฟอรัส. การประชุมทางวชิาการ คร้ังท่ี 45 เล่ม
ท่ี 3 สาขาประมง ระหวา่งวนัท่ี  30 มกราคม – 2 กุมภาพนัธ์ 2550 ณ มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน กรุงเทพ. หนา้ 457-465. 

วรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั และสุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2550. การผลิตอาหารเม็ดส าหรับการเล้ียงปลาดุกอุยดว้ย
แนวทางการศึกษาประสิทธิภาพการยอ่ยอาหาร. ทุนสนบัสนุนการวิจยัประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ. 

ศิริพร คชรัตน์ จุฑามาศ พบสุข สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ และวรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั. 2550. การเก็บรักษา
น ้าเช้ือปลาดุกเทศ (Clarias gariepinus) แบบแช่เยน็. การประชุมทางวชิาการ คร้ังท่ี 45 เล่ม
ท่ี 3 สาขาประมง ระหวา่งวนัท่ี 30 มกราคม – 2 กุมภาพนัธ์ 2550 ณ มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน กรุงเทพ. หนา้ 448-456. 

สมสุข มจัฉาชีพ สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ และวรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั. 2550. ผลกระทบของสารประกอบไตร
บิวทิลทินในสีกนัเพรียงต่อความหลากหลายการเกิด Imposex และการเปล่ียนแปลงสภาพ
เน้ือเยือ่ของหอยชนิดต่างๆ ในทะเลจงัหวดัชลบุรีและจงัหวดัภูเก็ต. ทุนสนบัสนุนการวิจยั
ประจ าปีงบประมาณ 2549  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา. 

สาวติรี เวยีงยศ อิศรา อศัวไพฑูรย ์วรีพงศ ์วุฒิพนัธ์ุชยั และสุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2550. ความหลาก 
หลายและความไวต่อยาตา้นจุลชีพของแบคทีเรียท่ีแยกไดจ้ากดินตะกอนบ่อเล้ียงกุง้กุลาด า. 
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การประชุมทางวชิาการ คร้ังท่ี 45 เล่มท่ี 3 สาขาประมง ระหวา่งวนัท่ี 30 มกราคม – 2 
กุมภาพนัธ์ 2550 ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน กรุงเทพ. หนา้ 475-482. 

สุนิสา สุขสวสัด์ิ วรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั และ สุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2550. ผลการบ าบดัข้ีเลนจากการ
เพาะเล้ียงกุง้กุลาด า4  วธีิท่ีแตกต่างกนัต่อปริมาณแบคทีเรียกลุ่มท่ีใชอ้อกซิเจน แบคทีเรีย 
แกรมลบ และ Vibrio spp. การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  คร้ังท่ี 
45 ระหวา่งวนัท่ี30 มกราคม –  2  กุมภาพนัธ์ 2550. 

สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ ไตรมาศ บุญไทย และวรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั. 2550. สภาวะโลกร้อนและแนวโนม้
การปนเป้ือนของแบคทีเรียก่อโรคกลุ่มวบิริโอในอาหารทะเล. จุลสารการวจิยั  
มหาวทิยาลยับูรพา  10(3): 5. 

สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ เพญ็นภา  ศรีสวสัด์ิ วรเทพ มุธุวรรณ พิชาญ  สวา่งวงศ ์และวรีพงศ ์วุฒิพนัธ์ุชยั. 
2550. The effect of Tributyltin on Growth, Mortality and Imposed in the Spotted Babylon 
Snail, Babylonia areolata. การประชุมสัมมนาไทย-เกาหลี (NRCT-KOSEF) ในหวัขอ้ 
“Korean-Thailand Joint Symposium on Coastal Processes and Resources” ระหวา่งวนัท่ี 
21-23 มิถุนายน  2550. 

สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ มานพ กาญจนบุรางกรู ปิยาภรณ์ สมสมคัร นเรศ เช้ือสุวรรณ ปฏิมา ชยัพิริยะศกัด์ิ 
และวรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั. 2550. คุณสมบติัของผลิตภณัฑโ์พรไบโอติกท่ีจ าหน่ายในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ. วารสารการประมง 60(1): 27-34. 

สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ รณชยั ทองสนธิ สุนิสา สุขสวสัด์ิ นเรศ เช้ือสุวรรณ บุญรัตน์ ประทุมชาติ และ  
วรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั. 2550. การใชโ้พรไบโอติกในการเพาะเล้ียงกุง้กุลาด า. วารสารการ
ประมง 60 (2): 128-136. 

สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ และวรีพงศ ์ ฒิพนัธ์ุชยั. 2550. การเก็บรักษาถุงน ้าเช้ือกุง้ขาวและน ้าเช้ือปลาดุก 
อฟัริกนัแบบแช่เยน็. ทุนสนบัสนุนการวจิยัประจ าปีงบประมาณ 2549-2550  ส านกังาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. 

สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ และวรีพงศ ์ ฒิพนัธ์ุชยั. 2550. การเก็บรักษาถุงน ้าเช้ือกุง้ขาวและน ้าเช้ือปลาดุก 
อฟัริกนัแบบแช่เยน็. ทุนสนบัสนุนการวจิยัประจ าปีงบประมาณ 2549-2550  ส านกังาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. 

สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ และวรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั  เผยแพร่ความรู้ เร่ือง การเก็บถุงน ้าเช้ือกุง้กุลาด า  
ออกอากาศในรายการ “Beyond Tomorrow” ฉลาดล ้าโลก สถานีโทรทศัน์ช่อง 9 เม่ือวนัท่ี 
11 ตุลาคม  พ.ศ. 2550. 
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กณิกนนัต ์ศรีสวสัด์ิ เสาวภา สวสัด์ิภีระ วรีพงศ ์วุฒิพนัธ์ุชยั และ สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์. 2549. ผลของ
การสะสมของไดบิวทิลทินต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน .เวทีน าเสนอผลงานวจิยั
ระดบับณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี3  วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2549 . บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยับูรพา. 

เจนจิรา ศุกรพนัธ์ สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ วีรพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั และ ชุติวรรณ เดชสกุลวฒันา. 2549. 
ประสิทธิภาพในการลดไนเทรต ไนไทรต ์แอมโมเนีย และฟอสเฟต ในบ่อเล้ียงกุง้กุลาด า
จ าลองระบบปิดโดยแบคทีเรียผสม. เวทีน าเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 3. 
วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2549. บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยับูรพา. 

ธนยั สุรศิลป์ วรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั บุญรัตน์ ประทุมชาติ และสุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2549. ประสิทธิภาพ
การยอ่ยอาหารในหลอดทดลองของปลากะพงขาว) Lates calcarifer (ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเมด็
ท่ีมีการทดแทนปลาป่น เวทีน าเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 3  
กุมภาพนัธ์ 2549 . บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยับูรพา. 

ธีรนาถ สุวรรณเรือง วีรพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั นิตยา ไชยเนตร และสุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2549. การฟ้ืนฟู
สภาพดินนากุง้ร้างโดยพืชตระกลูถัว่. การประชุมวชิาการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติคร้ังท่ี 5, 8-
10 มีนาคม 2549. หนา้ 1-8. 

เพญ็นภา  ศรีสวสัด์ิ  เสาวภา  สวสัด์ิภีระ  วรีพงศ ์ วุฒิพนัธ์ุชยั และ สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์. 2549. ผลของ
การสะสมทางชีวภาพของไตรบิวทิลทินต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน.  การประชุม
วชิาการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติคร้ังท่ี 5 วนัท่ี 8-10  มีนาคม 2549 สมาคมวศิวกรรม
ส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ. 

เพญ็นภา ศรีสวสัด์ิ เสาวภา สวสัด์ิภีระ วีรพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั และสุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2549. ผลของการ
สะสมทางชีวภาพของไตรบิวทิลทินต่อการเจริญโตของหอยหวาน. การประชุมวชิาการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ คร้ังท่ี 4, 19-21 มกราคม 2548. หนา้ 317-324. 

มกรานนท ์โพธ์ิชยั ชลี ไพบลูยกิ์จกุล วรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั และสุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2549. การพฒันา
ระบบหมุนเวยีนน ้าแบบปิดดว้ยการใชส้าหร่ายและตวักรองชีวภาพส าหรับการเล้ียงกุง้
กุลาด า. การประชุมวชิาการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ คร้ังท่ี 5, 8-10 มีนาคม 2549. หนา้ 1-8. 

มกรานนท ์โพธ์ิชยั ชลี ไพบลูยกิ์จกุล วรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั และสุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2549. ผลของการ
บ าบดัน ้าเสียจากบ่อเล้ียงกุง้กุลาด าแบบพฒันาดว้ยระบบตวักรองชีวภาพ เวทีน าเสนอ
ผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 3  กุมภาพนัธ์ 2549 บณัฑิตวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยับูรพา. 

วรพจน์ แซ่โคว้ กนกสิณี  ยิม้ยวน วรีพงศ ์วุฒิพนัธ์ุชยั สุดสายชล หอมทอง และสุบณัฑิต น่ิมรัตน์ 
2549. การยอ่ยสลายสีอะมิโดแบล็คภายใตส้ภาวะแอโรบิก แอโรบิกดีไนทริฟิเคชนั ดีไนทริ
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ฟิเคชนัและสภาวะการเกิดก๊าซมีเทน.  เวทีน าเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 3 .
วนัท่ี 3   กุมภาพนัธ์  2549 บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยับูรพา. 

วรพจน์ แช่โคว้ วรีพงศ ์วุฒิพนัธ์ุชยั ธีรนาถ สุวรรณเรือง และสุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2549. ผลของดินนา
กุง้ร้างท่ีบ าบดัดว้ยถัว่เหลืองต่อการเปล่ียนแปลงของแบคทีเรียกลุ่มตรึงไนโตรเจนอิสระ
และแอมโมเนียอิออน. การประชุมวชิาการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติคร้ังท่ี 5, 8-10 มีนาคม 
2549. หนา้ 1-8. 

วรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ และกุลยา  ล้ิมรุ่งเรืองกุล. 2549. การประยกุตใ์ชพ้ืชน ้าในการ
จดัการน ้าเสียในบ่อเล้ียงกุง้กุลาด า. ทุนสนบัสนุนการวิจยัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 

ศิริพร คชรัตน์ กมลวรรณ ศุภวญิํู วีรพงศ ์ปฐมวรชาติ สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ และวรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั. 
2549. การเก็บรักษาน ้าเช้ือปลาตะเพียนขาวแบบแช่แขง็. การประชุมทางวชิาการคร้ังท่ี 44 
ระหวา่งวนัท่ี 30 มกราคม – 2 กุมภาพนัธ์ 2549 ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
บางเขน กรุงเทพ. หนา้ 52-59. 

สุนิสา สุขสวสัด์ิ วรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั และสุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2549. การก าจดั Vibrio spp. และ 
Pseudomonas spp. ในข้ีเลนดว้ยวธีิการบ าบดั 4 วธีิท่ีแตกต่างกนั. การประชุมวชิาการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติคร้ังท่ี 5, 8-10 มีนาคม 2549. หนา้ 1-8. 

สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ กนิกนนัต ์ศรีสวสัด์ิ พงษรั์ตน์ ด ารงโรจน์วฒันา และวรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั. 2549. 
สถานการณ์การใชส้ารไตรบิวทิลทินและการเกิด Imposex ของหอยกลุ่ม Gastropod. 
วารสารวทิยาศาสตร์บูรพา 11(1): 97-104. 

บุญมา กรายไทยสงค ์วรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั นิตยา ไชยเนตร และสุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2548. ผลของ
กระจบัในการบ าบดัน ้าเสียจากบ่อเล้ียงกุง้กุลาด า. การประชุมวชิาการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ
คร้ังท่ี 4, 19-21 มกราคม 2548. หนา้ 618-625. 

เพญ็นภา ศรีสวสัด์ิ เสาวภา สวสัด์ิภีระ วีรพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั และสุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2548. การเปล่ียน
สภาพและการสะสมของไตรบิวทิลทินและสารตวักลางในหอยหวาน. การประชุมวชิาการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติคร้ังท่ี 4, 19-21 มกราคม 2548. หนา้ 326-333. 

มนทกานต ์วสุิทธิแพทย ์วรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั วรเทพ มุธุวรรณ พิชาญ สวา่งวงศ ์และสุบณัฑิต       
น่ิมรัตน์. 2548. การเปล่ียนสภาพและการสะสมของไตรบิวทิลทินและสารตวักลางในดิน
ตะกอนภายใตส้ภาวะท่ีไม่มีออกซิเจน. การประชุมวชิาการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติคร้ังท่ี 4, 
19-21 มกราคม 2548. หนา้ 317-324. 
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วรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั และสุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2548. การเก็บรักษาน ้าเช้ือปลาตะเพียนขาวและปลาดุก
อุยแบบแช่เยน็และแบบแช่แขง็เพื่อการผสมเทียม. ทุนสนบัสนุนการวจิยัประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2547 ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. 

ศิริพร คชรัตน์ สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ และวรีพงศ ์วุฒิพนัธ์ุชยั. 2548. การเก็บรักษาน ้าเช้ือปลาเทโพแบบ
แช่แขง็. การประชุมทางวชิาการ คร้ังท่ี 43 ระหวา่งวนัท่ี 1-4 กุมภาพนัธ์ 2548 ณ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพ. หนา้ 82-89. 

สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ แกว้กานต ์ศกัด์ิอนุชยัชาญ นเรศ เช้ือสุวรรณ และวรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั. 2548. การ
แพร่กระจายของแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio spp. ในสัตวท์ะเลจากธรรมชาติและการเพาะเล้ียง. 
วารสารวทิยาศาสตร์บูรพา 10(1-2): 83-91.  

สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ และวรีพงศ ์ วฒิุพนัธ์ุชยั. 2548. การใชจุ้ลินทรียใ์นการบ าบดัของเสียในบ่อเล้ียง
กุง้กุลาด าระบบพฒันา. ทุนสนบัสนุนการวิจยัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2547  
คณะกรรมการการวจิยัแห่งชาติ. 

สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ วีรพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั และมานพ กาญจนบุรางกรู. 2548. การพฒันาและการ
ประยกุตใ์ชโ้พรไบโอติกในการลดปริมาณของเสียและป้องกนัโรคในการเล้ียงกุง้กุลาด า. 
ทุนสนบัสนุนการวิจยัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา. 

วรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ และมานพ กาญจนบุรางกรู. 2547. การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการ
เก็บรักษาน ้าเช้ือปลาดุกอุยแบบแช่แขง็เพื่อการเพาะขยายพนัธ์ุ. ทุนสนบัสนุนการวจิยั
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ. 

สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ มนทกานต ์วสุิทธิแพทย ์และวรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั. 2547. การยอ่ยสลายทาง        
ชีว ภาพของไตรบิวทิลทิน ไดบิวทิลทินในตะกอนดิน. วารสารวทิยาศาสตร์บูรพา 9(1-2): 
46-57. 

สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ รุจิรัตน์ กิจเลิศพรไพโรจน์ และวีรพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั. 2547. การยอ่ยสลายสีมาลา
ไคน์กรีนภายใตส้ภาวะ aerobic, aerobic denitrification, denitrification และ 
methanogenesis. การประชุมวชิาการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติคร้ังท่ี 3, 28-29 มกราคม 2547. 
หนา้ 18-24. 

สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ วรีพงศ ์วฒิุพนัธ์ุชยั วรเทพ มุธุวรรณ และเสาวภา  สวสัด์ิพีระ. 2547. การยอ่ย
สลายทางชีวภาพของสารประกอบไตรบิวทิลทิน และความเป็นไปไดใ้นการท าให้เกิด 
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Imposex ในหอยหวาน (Babylonia arelata).  ทุนสนบัสนุนการวจิยังบประมาณประจ าปี
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เอกสารแนบหมายเลข  3 
แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 

 ความรับผดิชอบหลกั       ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวชิา 1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทกัษะ
ทางปัญญา 

4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.  ทกัษะในการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 

วชิาบังคบั                   
305502 เทคนิคทางจุลชีววทิยา                   
305503 จุลชีววทิยาทนัสมยั                   
305505 จุลชีววทิยาบูรณาการ                   
301511 การออกแบบการทดลองและการวเิคราะห์
สถิติ                   

305591 สมัมนาทางจุลชีววทิยา  1                   
305592 สมัมนาทางจุลชีววทิยา  2                   
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รายวชิา 1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทกัษะ

ทางปัญญา 
4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.  ทกัษะในการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 

วชิาเลอืก                   

กลุ่มวชิาจุลชีววทิยาทัว่ไปและพนัธุศาสตร์                   
305504 จุลชีววทิยาขั้นสูง                   
305506 จุลชีววทิยาประยกุต ์                   
305507 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย ์                   
305508 ราทะเลวทิยา                   
305509 ราวทิยาประยกุต ์                   
305601 สรีรวทิยาของจุลินทรียข์ั้นสูง                   
305602 ราวทิยาขั้นสูง                   
305603 เทคนิคขั้นสูงส าหรับการจดัจ าแนก
จุลินทรีย ์                   
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รายวชิา 1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทกัษะ
ทางปัญญา 

4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.  ทกัษะในการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 
305604 เทคนิคการวจิยัและการน าเสนอผลงาน
ทางวชิาการ 

                  

305611 พนัธุศาสตร์ของจุลินทรียข์ั้นสูง                   
305612 การปรับปรุงสายพนัธ์ุจุลินทรีย ์                   
305651 หวัขอ้เลือกสรรทางราวทิยา                   
305652 หวัขอ้เลือกสรรทางพนัธุศาสตร์จุลินทรีย ์                   

กลุ่มวชิาจุลชีววทิยาทางอาหารและอุตสาหกรรม                   
305521 จุลชีววทิยาทางอาหารทนัสมยั                   
305522 แบคทีเรียก่อโรคทางอาหาร                   
305523 จุลินทรียแ์ละการเส่ือมเสียของอาหาร                   
305621 อุตสาหกรรมจุลินทรีย ์                   
305622 เทคโนโลยขีองเอนไซมจ์ากจุลินทรีย ์                   
305623 เทคโนโลยกีารหมกั                   
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รายวชิา 1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทกัษะ
ทางปัญญา 

4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.  ทกัษะในการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 
305624 ชีววทิยาโมเลกลุของจุลินทรีย์
อุตสาหกรรม 

                  

305625 เทคโนโลยแีอลกอฮอลชี์วภาพ                   
305653 หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาอาหาร                   
305654 หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยา
อุตสาหกรรม 

                  

กลุ่มวชิาจุลชีววทิยาทางการแพทย์                   
305531 ชีววทิยาของเซลลร์ะดบัโมเลกลุและการ
ติดเช้ือ 

                  

305532 พยาธิก าเนิดของโรคติดเช้ือ                   
305533 โรคติดเช้ืออุบติัใหม่                   
305534 แบคทีเรียวทิยาการแพทยข์ั้นสูง                   
305535 ราการแพทยข์ั้นสูง                   
305631 ไวรัสวทิยาการแพทยข์ั้นสูง                   
305632 ภูมิคุม้กนัวทิยาขั้นสูง                   
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รายวชิา 1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทกัษะ
ทางปัญญา 

4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.  ทกัษะในการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 
305633 วทิยาภูมิคุม้กนัของโรคติดเช้ือ                   
305634 ส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาและโรคติดเช้ือ                   
305655 หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาการแพทย ์
1                   

305656 หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาการแพทย ์
2                   

กลุ่มวชิาจุลชีววทิยาทางส่ิงแวดล้อมและ
เกษตรกรรม 

                  

305541 การจดัจ าแนกแบคทีเรียในส่ิงแวดลอ้มท่ี
ทนัสมยั 

                  

305542 จุลชีววทิยาทางดินและเกษตรกรรม                   
305543 จุลชีววทิยาทางน ้ า                   
305544 นิเวศวทิยาของจุลินทรีย ์                   
305545 การบ าบดัน ้ าเสียดว้ยวธีิทางชีวภาพ                   
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รายวชิา 1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทกัษะ
ทางปัญญา 

4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.  ทกัษะในการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 
305546 จุลชีววทิยาการจดัการและควบคุมโรคพืช                   
305547 จุลชีววทิยาและการจดัการโรคสตัวน์ ้ า
เศรษฐกิจ                   

305548 โพรไบโอติกเทคโนโลย ี                   
305549 การบริหารจดัการการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า
ดว้ยสารตา้นจุลชีพ                   

305641 จุลชีววทิยาของน ้ าใตดิ้นและการจดัการ                   
305642 จุลชีววทิยาของมลภาวะและการจดัการ                   
305643 จุลชีววทิยาและการจดัการของเสีย
อนัตราย 

                  

305644 การยอ่ยสลายและการฟ้ืนฟสูภาพโดยวธีิ
ทางชีวภาพ 
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รายวชิา 1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทกัษะ
ทางปัญญา 

4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.  ทกัษะในการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 
305645 จุลชีววทิยาและการใชป้ระโยชน์จากของ
เหลือท้ิง 

                  

305646 เทคโนโลยทีางจุลชีววทิยาเพื่อการ
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 

                  

305647 จุลชีววทิยาและการควบคุมทางชีวภาพ                   
305648 บทบาทของจุลินทรียใ์นการรักษาน ้ าเช้ือ
สตัวน์ ้ าเศรษฐกิจ                   

305649 จุลชีววทิยาและเทคโนโลยชีีวภาพทาง
ทะเล                   

305657 หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยา
ส่ิงแวดลอ้ม 1 

                  

305658 หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยา
ส่ิงแวดลอ้ม 2 
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รายวชิา 1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทกัษะ
ทางปัญญา 

4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.  ทกัษะในการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 
305659 หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยา
เกษตรกรรม 1 

                  

305661 หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยา
เกษตรกรรม 2 

                  

วทิยานิพนธ์                   
305699 วทิยานิพนธ์                   
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การพฒันาผลการเรียนรู้ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1.  คุณธรรมจริยธรรม 

   (1)  มีวนิยั  ตรงต่อเวลา  และมีความรับผดิชอบสูงทั้งต่อตนเอง  วชิาชีพและสังคม 
   (2)  แสดงความซ่ือสัตยสุ์จริตอยา่งสม ่าเสมอ 
   (3)  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยคุณธรรมและจริยธรรม  
   (4)  เคารพในระเบียบและกฎเกณฑข์ององคก์รและสังคม 
  2.  ความรู้   
   (1)  เขา้ใจ และวเิคราะห์หลกัการและทฤษฎีพื้นฐานดา้นจุลชีววทิยาและสามารถน าไป
ประยกุตใ์นกิจกรรมดา้นจุลชีววทิยาได ้
   (2)  มีความสามารถในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางดา้นจุลชีววทิยา 
   (3)  สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ทางวชิาการท่ีมีผลต่อวชิาชีพและ
สังคมในระดบัชาติและนานาชาติได ้
   (4)  เขา้ใจและสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลและอภิปรายผลงานวจิยั พร้อมทั้งสามารถเขียน
ผลงานวจิยัท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถน าไปตีพิมพไ์ด ้
  3.  ทกัษะทางปัญญา 
   (1)  มีความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์โดยใชห้ลกัการท่ีไดเ้รียนมา ตลอดจน
สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์นสถานการณ์จริง และมีความใฝ่หาความรู้ 
   (2)  สามารถแกปั้ญหาทางจุลชีววทิยาไดโ้ดยน าหลกัการต่างๆมาอา้งอิงไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
   (1)  สามารถท างานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
   (2)  มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
   (3)  สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รท่ีไปปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
   (4)  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป 
   (5)  มีภาวะผูน้ า 
  5.  ทกัษะในการวเิคราะห์ การส่ือสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   (1)  มีทกัษะการใชภ้าษาไทยในการอธิบายหลกัการและสถานการณ์ตลอดจนการส่ือสาร
ความหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารได ้
   (2)  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและน าเสนอรายงาน 
   (3)  มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในอนัท่ีจะวเิคราะห์สถานการณ์ ตลอดจน
น าเสนอขอ้มูลโดยใชค้ณิตศาสตร์หรือสถิติ 
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เอกสารแนบหมายเลข 5 
 
สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร  (กรณหีลกัสูตรปรับปรุง)  
โครงสร้าง
หลกัสูตร 

สรุปสาระการปรับปรุง 
หลกัสูตรเก่า หลกัสูตรใหม่ เหตุผล 

1.  ช่ือหลกัสูตร สาขาจุลชีววทิยา สาขาจุลชีววทิยาประยกุต ์ เพื่อความสอดคลอ้งกบัรายวิชาของ
หลกัสูตร 

2.  วชิาบังคับ   เปิดเพิ่มวชิา จ านวน 3 วชิาดงัน้ี 
- 305502 เทคนิคทางจุลชีววิทยา 
- 305503 จุลชีววทิยาทนัสมยั  
- 305505 จุลชีววทิยาบูรณาการ 

เน่ืองจากเป็นวชิาท่ีทนัสมยั (305503) และ
เป็นวชิาท่ีเนน้เทคนิคการปฏิบติั 

3.  วชิาเลอืก การแบ่งกลุ่มวชิา หลกัสูตรเดิมแบ่งดงัน้ี 
- กลุ่มวชิาจุลชีววทิยาพื้นฐาน    
- กลุ่มวชิาจุลชีววทิยาทางอาหาร 
- กลุ่มวชิาจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม   
- กลุ่มวชิาจุลชีววทิยาทางการแพทย ์ 
- กลุ่มวชิาจุลชีววทิยาทางส่ิงแวดลอ้มและ 
     เกษตรกรรม  

การแบ่งกลุ่มวชิาต่าง ๆ ในหลกัสูตรปรับปรุงดงัน้ี 
- กลุ่มวชิาจุลชีววทิยาทัว่ไปและพนัธุศาสตร์         
- กลุ่มวชิาจุลชีววทิยาทางอาหารและอุตสาหกรรม   
- กลุ่มวชิาจุลชีววทิยาทางการแพทย ์  
- กลุ่มวชิาจุลชีววทิยาทางส่ิงแวดลอ้มและ 
   เกษตรกรรม 

เพื่อรวมกลุ่มวชิาท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเขา้
ดว้ยกนัเพื่อให้เกิดความโดดเด่นในแต่ละ
กลุ่มวชิามากข้ึน 
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โครงสร้าง
หลกัสูตร 

สรุปสาระการปรับปรุง 
หลกัสูตรเก่า หลกัสูตรใหม่ เหตุผล 

3.  วชิาเลอืก   ปรับลดรายวชิา  จ  านวน  17  วชิา ดงัน้ี 
- 305613 สารสนเทศชีวภาพ   
- 305521 จุลชีววทิยาทางอาหารขั้นสูง 
- 305523 ความปลอดภยัของอาหารและการวเิคราะห์ 
               อนัตรายและจุดควบคุมวกิฤติ   
- 305514 การเน่าเสียและการถนอมอาหาร 
- 305625 จุลชีววทิยาวเิคราะห์ของอาหาร   
- 305626 อาหารหมกัจากจุลินทรีย ์  
- 305558 การหมกัเบียร์และไวน์    
- 305651 เทคโนโลยทีางจุลินทรีย ์
- 305653 จุลชีววทิยาและชีวเคมีของการหมกั   
- 305656 การเพาะเล้ียงเซลลจุ์ลินทรีย ์  
- 305603 ไวรัสวทิยาขั้นสูง 
- 305664 หวัขอ้เลือกสรรทางแบคทีเรียวทิยาการแพทย ์  
- 305665 หวัขอ้เลือกสรรทางไวรัสวทิยาการแพทย ์  
- 305666 หวัขอ้เลือกสรรทางราวิทยาการแพทย ์  
- 305667 หวัขอ้เลือกสรรทางภูมิคุม้กนัวทิยา 
- 305668 หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม 

เน่ืองจากบางรายวชิามีการยบุรวมเป็น
วชิาใหม่เพื่อให้เน้ือหาครอบคลุมข้ึน 
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โครงสร้าง
หลกัสูตร 

สรุปสาระการปรับปรุง 
หลกัสูตรเก่า หลกัสูตรใหม่ เหตุผล 

3.  วชิาเลอืก   - 305669 หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาเกษตรกรรม 
 
ปรับเพิ่มรายวชิา จ  านวน 31 วชิาดงัน้ี 
- 305504 จุลชีววทิยาขั้นสูง   
- 305506 จุลชีววทิยาประยกุต ์  
- 305507 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย ์  
- 305508 ราทะเลวทิยา   
- 305509 ราวทิยาประยกุต ์  
- 305604 เทคนิคการวจิยัและน าเสนอผลงานทางวชิาการ 
- 305651 หวัขอ้เลือกสรรทางราวทิยา   
- 305652 หวัขอ้เลือกสรรทางพนัธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์
- 305521 จุลชีววทิยาทางอาหารทนัสมยั 
- 305523 จุลินทรียแ์ละการเส่ือมเสียของอาหาร 
- 305621 อุตสาหกรรมจุลินทรีย ์
- 305531 ชีววทิยาของเซลลร์ะดบัโมเลกุลและการติดเช้ือ 
- 305532 พยาธิก าเนิดของโรคติดเช้ือ   
- 305633 โรคติดเช้ืออุบติัใหม่ 
- 305633 วทิยาภูมิคุม้กนัของโรคติดเช้ือ 
- 305634 ส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาและโรคติดเช้ือ   
- 305655 หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาการแพทย ์1 

 
 
เป็นวชิาท่ีมีความทนัสมยัและมีลกัษณะ
บูรณาการมากข้ึน 
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โครงสร้าง
หลกัสูตร 

สรุปสาระการปรับปรุง 
หลกัสูตรเก่า หลกัสูตรใหม่ เหตุผล 

3.  วชิาเลอืก   - 305656 หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาการแพทย ์2 
- 305541 การจดัจ าแนกแบคทีเรียในส่ิงแวดลอ้มท่ี 
                ทนัสมยั 
- 305544 นิเวศวทิยาของจุลินทรีย ์  
- 305546 จุลชีววทิยาการจดัการและควบคุมโรคพืช 
- 305547 จุลชีววทิยาและการจดัการโรคสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ 
- 305548 โพรไบโอติกเทคโนโลยี 
- 305549 การบริหารจดัการการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
               ดว้ยสารตา้นจุลชีพ 
- 305646 เทคโนโลยทีางจุลชีววทิยาเพื่อการเพาะเล้ียง 
                สัตวน์ ้า 
- 305648 บทบาทของจุลินทรียใ์นการรักษาน ้าเช้ือ 
               สัตวน์ ้าเศรษฐกิจ 
- 305649 จุลชีววทิยาและเทคโนโลยชีีวภาพทางทะเล 
- 305657 หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม 1 
- 305658 หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม 2 
- 305659 หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาเกษตรกรรม 1 
- 305661 หวัขอ้เลือกสรรทางจุลชีววทิยาเกษตรกรรม 2 
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โครงสร้าง
หลกัสูตร 

สรุปสาระการปรับปรุง 
หลกัสูตรเก่า หลกัสูตรใหม่ เหตุผล 

3.  วชิาเลอืก          เง่ือนไขการเลือกเรียนรายวชิาใหมี้การเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการเลือกเรียนรายวชิา ดงัน้ี 
            “ นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวชิาจากหลกัสูตร
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาต่างๆ ของ คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา หรือเลือกเรียนรายวชิา
จากสถาบนั อุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวทิยาลยับูรพารับรอง
มาตรฐานทั้งภายในและภายนอกประเทศ ไดไ้ม่เกิน 6 
หน่วยกิต ” 

 
 
 
 

4. วทิยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต     12  หน่วยกิต  (คงเดิม)  
 

 


