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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร� ภาควิชาจุลชีววิทยา 
 

หมวดที ่1. ข.อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
รหัส :   25490191106529 
ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Microbiology 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อปริญญาภาษาไทย :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)  
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Microbiology)  
 อักษรยCอภาษาไทย :       วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

อักษรยCอภาษาอังกฤษ :   B.Sc. (Microbiology) 
 

3. วิชาเอก     
ไมCมี 

 

4. จํานวนหน5วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 จํานวนหนCวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมCนHอยกวCา 133 หนCวยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  
 � หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปJ   � หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปJ  

 � หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปJ 
5.2 ประเภทของหลักสูตร   
 � หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
  � ปริญญาตรีทางวิชาการ 
  � ปริญญาตรีแบบกHาวหนHาทางวิชาการ 
 � หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
  � ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
  � ปริญญาตรีแบบกHาวหนHาทางวิชาชีพ 
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 � หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
  � ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
 � ปริญญาตรีแบบกHาวหนHาปฏิบัติการ  
5.3 ภาษาท่ีใช.   

 � หลักสูตรจัดการศึกษาเปOนภาษาไทย 
 � หลักสูตรจัดการศึกษาเปOนภาษาตCางประเทศ 
 � หลักสูตรจัดการศึกษาเปOนภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา   
 5.4 การรับเข.าศึกษา  
 � รับเฉพาะนิสิตไทย 
 � รับเฉพาะนิสิตตCางชาติ 
 � รับท้ังนิสิตไทยและนิสิตตCางชาติ   

5.5 ความร5วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน  
 � เปOนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 � เปOนหลักสูตรท่ีไดHรับความรCวมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 
      ชื่อสถาบัน………………………………………………………………………………………. 
      รูปแบบของความรCวมมือสนับสนุน…………………………………………………….. 
 � เปOนหลักสูตรรCวมกับสถาบันอ่ืน 
      ชื่อสถาบัน………………………………ประเทศ………………………………….……….. 
      รูปแบบของการรCวม 
      � รCวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปOนผูHใหHปริญญา 
      � รCวมมือกัน โดยสถาบันฯ อ่ืน เปOนผูHใหHปริญญา 
       � รCวมมือกัน โดยผูHศึกษาอาจไดHรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวCา 2 สถาบัน) 
5.6 การให.ปริญญาแก5ผู.สําเร็จการศึกษา  
 � ใหHปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 � ใหHปริญญามากกวCา 1 สาขาวิชา (เชCน ทวิปริญญา) 
 � อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………………….. 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 �  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   เปYดสอน ภาคการศึกษาตHน ปJการศึกษา 2559 
  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554   
 �  สภาวิชาการใหHความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษท่ี 1/2559 
   วันท่ี 22 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2559 
 �  สภามหาวิทยาลัยใหHความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี  3/2559 
   วันท่ี 18  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
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7. ความพร.อมในการเผยแพร5หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรHอมในการเผยแพรCคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหCงชาติ ในปJการศึกษา 2561 
  
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได.หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 พนักงานควบคุมคุณภาพดHานจุลชีววิทยาของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องด่ืม ยา เครื่องสําอาง 
และอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวขHอง 

8.2 นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร�ในหHองปฏิบัติการของสถาบันวิจัยหรือหนCวยงานภาครัฐและเอกชน 
8.3 นักวิชาการในหนCวยงานภาครัฐและเอกชน 
8.4 อาชีพอ่ืนๆ ไดHแกC ผูHแทนจําหนCายอุปกรณ�และอาหารเลี้ยงเชื้อ และอาชีพอิสระ 

 
9. อาจารย=ผู.รับผิดชอบหลักสูตร    

(1)  นางสุดารัตน= สวนจิตร  เลขประจําตัวประชาชน 3-2499-0001x-xx-x 
Ph.D. (Environmental Microbiology), Victoria University of Technology,  

     Australia   พ.ศ. 2542 
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดลHอม)  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2534 
วท.บ. (วาริชศาสตร�) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน พ.ศ. 2532 
ตําแหน5งทางวิชาการ ผูHชCวยศาสตราจารย� 

 

 (2)  นางศิริโฉม ทุ5งเก.า   เลขประจําตัวประชาชน  3-2005-0021x-xx-x    
    Ph.D. (Biotechnology) Massey University, New Zealand  พ.ศ. 2540    

 วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม)  จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 
  วท.บ. (จุลชวีวิทยา) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2526  
  ตําแหน5งทางวิชาการ ผูHชCวยศาสตราจารย� 
 

(3)  นางสาวอุมาพร ทาไธสง     เลขประจําตัวประชาชน 3-3109-0047x-xx-x   
             ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร�)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  พ.ศ. 2551 
   วท.ม. (จุลชีววิทยา)   มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2546 
   วท.บ. (จุลชวีวิทยา)  มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2542 
   ตําแหน5งทางวิชาการ  ผูHชCวยศาสตราจารย� 

 

 (4)  นางนิสา ไกรรักษ=        เลขประจําตัวประชาชน   3-2007-0013x-xx-x 
    วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2537  
   วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน พ.ศ. 2532  
   ตําแหน5งทางวิชาการ ผูHชCวยศาสตราจารย� 
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(5)  นายสุดสายชล หอมทอง    เลขประจําตัวประชาชน   3-7306-0088x-xx-x 
             วท.ม. (จุลชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�   พ.ศ. 2541 
   วท.บ. (ชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2537      
                  ตําแหน5งทางวิชาการ  ผูHชCวยศาสตราจารย� 

 

(6)  นางปริยา ปะบุญเรือง      เลขประจําตัวประชาชน   3-1003-0023x-xx-x    
   วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2539  
   วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2534  
   ตําแหน5งทางวิชาการ อาจารย� 
 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

� ในสถานท่ีตั้ง  
� นอกสถานท่ีต้ัง ไดHแกC ...................................... 
 

 11. สถานการณ=ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปEนต.องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ=หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ในชCวงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  
ประเทศไทยไดHเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายในและภายนอกประเทศ  กลCาวคือระบบ
เศรษฐกิจของโลกปรับตัวเขHาสูCเศรษฐกิจแบบหลายศูนย�กลาง โดยระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย 
ทวีความสําคัญข้ึน โดยเฉพาะกลุCมประเทศอุตสาหกรรมใหมC อาทิ ฮCองกง เกาหลี สิงคโปร� ไตHหวัน และ
กลุCมประเทศอาเซียน ท่ีมีแนวโนHมเปOนศูนย�กลางการผลิตสินคHาอุตสาหกรรมโลก นอกจากนี้ยังมีการ
รวมกลุCมเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญหลายกลุCม เชCน การรวมกลุCมในภูมิภาคเอเชีย ภายใตHกรอบการคHาเสรี
ของอาเซียนกับจีน ญ่ีปุuน และอินเดีย รวมท้ังกรอบความรCวมมือเอเชีย-แปซิฟYค ลHวนมีผลกระทบตCอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย โดยเฉพาะอยCางยิ่งขHอผูกพันในการรวมกลุCมเปOนประชาคมอาเซียน 
ในปJ พ.ศ. 2558 ซ่ึงนCาจะสCงผลใหHเกิดการเคลื่อนยHายของประชากรและการคHาระหวCางกัน และอาจเปOน
เหตุใหHเกิดการกระจายของจุลินทรีย�ชนิดใหมCๆ รวมท้ังโรคจุลินทรีย�อุบัติใหมC หรืออุบัติซํ้า ผCานทางสินคHา
และบริการอีกท้ังมาตรฐานสินคHา เทคโนโลยี และการผลิตท่ีตHองมีการปรับเปลี่ยน ดังนั้นในการปรับปรุง
หลักสูตรจึงจําเปOนตHองเรCงเตรียมความพรHอมใหHแกCทุกภาคสCวนโดยการบริหารจัดการองค�ความรูHดHาน
วิทยาศาสตร� ในสาขาจุลชีววิทยา และการประยุกต�เพ่ือใหHสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลCาว และสามารถแขCงขันในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกไดHอยCางเหมาะสม   

 

11.2 สถานการณ=หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ในชCวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ประชากรสูงอายุในโลกจะเพ่ิมข้ึน กลายเปOนสังคมผูHสูงอายุ  

มีการเคลื่อนยHายกําลังคนขHามประเทศทําใหHเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมสCงผลกระทบตCอการ
ดําเนินชีวิต แนวคิด และคCานิยมของประชากรในประเทศ ขณะท่ีภาคการผลิตเปลี่ยนจากการใชHแรงงาน
เขHมขHน มาเปOนการใชHองค�ความรูHและเทคโนโลยีมากข้ึน การพัฒนาคนจึงตHองมุCงสรHางใหHมีความรูH ทักษะ 
และความชํานาญ ควบคูCไปกับการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวตCอพลวัตของการเปลี่ยนแปลง
ดังกลCาว 
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12. ผลกระทบจาก ข.อ 11.1 และ 11.2 ต5อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข.องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบของสถานการณ�ภายนอกจึงจําเปOนตHองมีการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือพัฒนาคนดHวย
การเรียนรูHดHานวิทยาศาสตร� ซ่ึงในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา นอกจากจะมี
รายวิชาท่ีเปOนพ้ืนฐานท่ีจําเปOนสําหรับบัณฑิตสาขาจุลชีววิทยาแลHวยังประกอบไปดHวยวิชาเอกเลือกท่ี
ทันสมัยครอบคลุมองค�ความรูHหลายแขนงท้ังดHานอาหาร สิ่งแวดลHอม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
สุขภาพ นอกจากนี้หลักสูตรยังมุCงเนHนการเรียนภาคปฎิบัติควบคูCไปกับภาคทฤษฏี อีกท้ังเปYดโอกาสใหH
ผูHเรียนไดHฝyกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและหนCวยงานวิจัยท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือทําใหHเกิดทักษะ
และประสบการณ�อยCางแทHจริง ซ่ึงจะทําใหHบัณฑิตสามารถศึกษาตCอในระดับสูงข้ึนและประกอบอาชีพไดH
อยCางหลากหลายตรงตามความถนัด สอดคลHองกับแนวโนHมการจHางงานและการเตรียมความพรHอมสูC
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตCอไป 

12.2 ความเก่ียวข.องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยบูรพามีพันธกิจมุCงเนHนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในระดับสากล สรHางบัณฑิต 
ใหHมีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญ และเปOนผูHนําท่ีมีทักษะสากล ในการปรับปรุงหลักสูตรนี้จึงไดHมุCงเนHนผลิต 
บัณฑิตใหHเปOนผูHท่ีมีองค�ความรูHท่ีหลากหลาย มีคุณธรรม จริยธรรม สCงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนHน 
ผูHเรียนเปOนสําคัญ รวมท้ังใหHผูHเรียนแสดงทักษะการคิดอยCางเปOนระบบ รูHเทCาทันสถานการณ� และปฏิบัติงาน
ไดHอยCางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความรูHท้ังทางดHานภาษา และการใชHสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น
หลักสูตรนี้จึงสอดคลHองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพาและตอบสนองตCอทิศทางการพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติฉบับท่ี 11 

 
13. ความสัมพันธ=กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปFดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
 13.1  กลุ5มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปFดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 กลุ5มวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
 99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย   3(3-0-6) 
 99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 22281059 ทักษะการใชHภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 กลุ5มวิชาอัตลักษณ=และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 
 30910359 วิทยาศาสตร�ทางทะเล    2(2-0-4) 
 73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุCน   2(2-0-4) 
 กลุ5มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต5อสังคมและส่ิงแวดล.อม 
 25710259 เศรษฐศาสตร�ในชีวิตประจําวัน   2(2-0-4) 
 40240459 จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาสังคม   2(2-0-4) 
 77037859 การดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผCานวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
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 กลุ5มวิชานวัตกรรมและความคิดสร.างสรรค= 
 30110159 กHาวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร�   2(2-0-4) 
 77037959 ศิลปะและการคิดสรHางสรรค�   2(2-0-4) 
 กลุ5มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 88510159 กHาวทันสังคมดิจิทัลดHวยไอซีที   3(2-2-5) 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 30211159 แคลคูลัส 1     3(3-0-6) 
 30211259 แคลคูลัส 2     3(3-0-6) 
 30310159 เคมี 1      3(3-0-6)  
 30310259 เคมี 2      3(3-0-6) 
 30310359 ปฏิบัติการเคมี     1(0-3-1) 
 30610059 ชีววิทยาท่ัวไป 1     3(3-0-6) 
 30610159 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1   1(0-3-1) 
 30810059 ฟYสิกส� 1      3(3-0-6) 
 30810159 ฟYสิกส� 2      3(3-0-6) 
 30510259  ปฏิบัติการฟYสิกส�เบ้ืองตHน 1   1(0-3-1) 
 31220159 สถิติเบ้ืองตHนสําหรับนักวิทยาศาสตร�  3(3-0-6) 
 หมวดวิชาเฉพาะด.าน 
 30322059 เคมีอินทรีย�     3(3-0-6) 
 30322159 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย�    1(0-3-1) 
 30325059 เคมีวิเคราะห�พ้ืนฐาน    3(3-0-6) 
 30325159 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห�พ้ืนฐาน   1(0-3-1) 
 30627059 พันธุศาสตร�     3(3-0-6) 
 31139159 การบริหารคุณภาพ    2(2-0-4) 
 31231159 วิธีเชิงสถิติสําหรับวิทยาศาสตร�   3(2-2-5) 
 31620159 ชีวเคมีท่ัวไป     3(3-0-6) 
 31622159 ปฏิบัติการชีวเคมีท่ัวไป    1(0-3-1) 
  
 13.2  รายวิชาท่ีเปFดสอนให.คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 30532159  ภูมิคุHมกันวิทยา     3(2-3-4)  

 
13.3 การบริหารจัดการ 

   13.3.1 อาจารย�ผูHรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับคณะหรือภาควิชาตCางๆ เพ่ือเปYด
รายวิชาซ่ึงนิสิตในหลักสูตรนี้ตHองเรียน โดยมีการวางแผนรCวมกันระหวCางผูHเก่ียวขHองต้ังแตCผูHบริหารและ
อาจารย�ผูHสอน เพ่ือกําหนดแผนการศึกษาใหHนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนและสําเร็จการศึกษาไดHตาม
กําหนด รวมท้ังพิจารณาเนื้อหาและกลยุทธ�การสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล เพ่ือใหHนิสิตไดH
บรรลุผลการเรียนรูHตามหลักสูตรนี้ 
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  13.3.2 ภาควิชาแตCงต้ังผูHประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพ่ือทําหนHาท่ีประสานงานกับภาควิชา 
อาจารย�ผูHสอน และนิสิต ในการพิจารณาขHอกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
การดําเนินการของรายวิชา 

   13.3.3 ภาควิชาแตCงต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ 
เรียนรูHท่ีกําหนดใน มคอ. 3 
 

หมวดท่ี 2. ข.อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค=ของหลักสูตร 
 

-ปรัชญา- 
 สรHางบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววทิยาท่ีมีคุณภาพเพ่ือสนองตCอแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ และ
เปOนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีความรูHและประสบการณ�ท่ีสามารถประยุกต�ไดHอยCาง
เหมาะสมในการประกอบอาชีพอยCางมีคุณธรรมและจริยธรรม  
 

-ความสําคัญ-  
 ป{จจุบันมนุษย�ตHองเผชิญกับสภาวการณ�ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงท้ังทางดHานสังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลHอม ซ่ึงมีผลกระทบตCอวิถีชีวิตของมนุษย� ท้ังการเกิดโรคอุบัติใหมCและโรคอุบัติซํ้า 
ป{ญหาเชื้อด้ือยา ป{ญหาความม่ันคงทางดHานพลังงานและอาหาร ประเทศท่ีเผชิญกับความทHาทายทางการ
พัฒนาท้ังทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ซ่ึงเปOน
สาขาท่ีเก่ียวขHองกับการศึกษาจุลินทรีย� การควบคุมและการนําจุลินทรีย�มาใชHประโยชน�ในการพัฒนาดHาน
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและพลังงาน การแพทย� เภสัชกรรม เกษตรกรรม และสิ่งแวดลHอม เชCน  
การควบคุมคุณภาพดHานจุลชีววิทยาของอาหารเพ่ือความปลอดภัยของผูHบริโภค การนําจุลินทรีย�มาผลิต
พลังงานทดแทน การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย�และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนา
ยาปฏิชีวนะและสารชนิดใหมCท่ีมีประโยชน�ทางดHานการแพทย� เภสัชกรรม และเกษตรกรรม รวมท้ังการนํา
จุลินทรีย�มาใชHฟ|}นฟูสภาพแวดลHอม  ดังนั้นหลักสูตรจุลชีววิทยาจึงมีความสําคัญเปOนอยCางยิ่งตCอสถานการณ�
ป{จจุบัน  

 

-เหตุผลในการปรับปรุง-   
  เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
ไดHดําเนินการเปYดสอนมาต้ังแตCปJการศึกษา 2554 และใชHในการผลิตบัณฑิตมาอยCางตCอเนื่องเปOนระยะเวลา  
5 ปJ ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดHออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ�
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จึงมีเหตุสมควรใหHมีการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือใหHสอดคลHอง
ตCอประกาศดังกลCาวและสอดคลHองตCอเกณฑ�การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีกําหนดใหHมีการปรับปรุง
หลักสูตรทุกรอบระยะเวลา 5 ปJ ท้ังนี้ไดHปรับปรุงหลักสูตรใหHมีความทันสมัยและทันตCอความกHาวหนHาทาง
วิชาการดHานจุลชีววิทยาในศตวรรษท่ี 21 และตรงตCอความตHองการของผูHใชHบัณฑิตในป{จจุบัน โดยเพ่ิม 
สหกิจศึกษาในหลักสูตรเพ่ือใหHนิสิตมีประสบการณ�การทํางานในสถานประกอบการจริงกCอนสําเร็จการศึกษา 
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-วัตถุประสงค=- 
 1. หลักสูตรตHองการผลิตบัณฑิตดHานจุลชีววิทยา ท่ีมีความรูHความสามารถในดHานตCางๆ ไดHแกC  
จุลชีววิทยาพ้ืนฐานและพันธุศาสตร�ของจุลินทรีย� จุลชีววิทยาทางการแพทย�และสาธารณสุข จุลชีววิทยาทาง
อาหารและอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลHอม และจุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม เพ่ือตอบสนองความ
ตHองการกําลังคนดHานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีท้ังในภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงสรHาง
พ้ืนฐานของประเทศ โดยรHอยละ 80 ของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะสามารถประกอบอาชีพใน
ดHานดังกลCาวขHางตHน 
 2. เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลHว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ  ดังนี้   

  2.1 มีความตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม ในการดําเนินชีวิต 
  2.2 มีความรูH ความเขHาใจในหลักการพ้ืนฐานทางดHานจุลชีววิทยา ในระดับท่ีเพียงพอตCอ 
            การประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขHอง 

  2.3 มีความสามารถนําความรูHไปปรับใชHกับการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจน 
             มีทักษะในการแสวงหาความรูHใหมCเพ่ือพัฒนาตนเอง รวมท้ังมีความคิดแบบองค�รวมและ 
            คิดวิเคราะห�อยCางเปOนระบบ เพ่ือแกHป{ญหาไดHอยCางมีประสิทธิภาพ 

  2.4 ประพฤติตนเปOนพลเมืองดีของสังคม มีความเปOนไทย มีภาวะผูHนําและสามารถทํางาน 
    รCวมกับผูHอ่ืนไดHเปOนอยCางดี 
  2.5 มีความสามารถในดHานการใชHขHอมูลเชิงตัวเลข เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใชHภาษา 
    ในการสื่อสารไดHอยCางมีประสิทธิภาพ 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ= หลักฐาน/ตัวบ5งช้ี 

1. การปรับปรุงหลักสูตร
ใหHสอดคลHองกับความ
ตHองการของผูHเรียนและ
ผูHใชHบัณฑิตอยCางตCอเนื่อง 

1. สํารวจความพึงพอใจของผูHเรียนและผูHใชH
บัณฑิต 
2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงความ 
ตHองการจHางงานในสาขาวิชาจุลชีววิทยา
ของสถานประกอบการและหนCวยงานตCางๆ 
3. ประเมินหลักสูตรโดยผูHทรงคุณวุฒิ 

1. ผลการสํารวจความพึงพอใจ
หลักสูตรของนิสิต/บัณฑิตและ
ผูHใชHบัณฑิต 
2. เอกสารขCาวสารเก่ียวกับ
ภาวะการจHางงานในสาขา 
จุลชีววิทยา 
3. ผลการประเมินหลักสูตรโดย
ผูHทรงคุณวุฒิ 

2. การพัฒนาการ
ดําเนินงานของหลักสูตร
ใหHมีผลการประเมินไมCต่ํา
กวCาเกณฑ�มาตรฐานท่ี 
สกอ.กําหนด 

1. วางแผนการดําเนินงานหลักสูตรกCอนเริ่ม
ภาคการศึกษาแตCละปJการศึกษา 
2. กํากับติดตามการดําเนินงานหลักสูตรใน
แตCละตัวบCงชี้ 
3. พิจารณาทบทวนผลการดําเนินงานของ
หลักสูตรและนํามาปรับปรุงการดําเนินงาน 

1. รายงานการประชุมวางแผน 
การติดตามและการทบทวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร 
2. รายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวบCงชี้ของหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ= หลักฐาน/ตัวบ5งช้ี 

3. เพ่ิมรายวิชาสหกิจ
ศึกษาเพ่ือใหHนิสิตมี
ประสบการณ�การทํางาน
ในสถานประกอบการ 

1. เปYดรายวิชาใหมCจํานวน 2 รายวิชาเพ่ือ
เตรียมความพรHอมและจัดการเรียนการสอน
ดHานสหกิจศึกษา 
2. ติดตCอสถานประกอบการท่ีเหมาะสม 
3. กํากับติดตามการดําเนินงาน 
4. พิจารณาทบทวนผลการดําเนินงานของ
หลักสูตรและนํามาปรับปรุงการดําเนินงาน 

1. รายงานการประชุมวางแผน 
การติดตามและการทบทวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร 
2. รายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวบCงชี้ของหลักสูตร 

 
 

หมวดท่ี 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร.างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

�  ระบบทวิภาค  
�  ระบบไตรภาค  
�  ระบบจตุรภาค  
�  ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู.อน 
 �  มีภาคฤดูรHอน      จํานวน 1 ภาค ภาคละ 8 สัปดาห� 
 �  ไมCมีภาคฤดูรHอน 

1.3 การเทียบเคียงหน5วยกิตในระบบทวิภาค 
 -ไมCมี- 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 �  วัน – เวลาราชการปกติ 
 �  นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)  

2.2 คุณสมบัติของผู.เข.าศึกษา 
�  เปOนผูHสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทCา  
�  เปOนผูHสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทCา หรืออนุปริญญา 
�  มีเกณฑ�คุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทCาสายวิทยาศาสตร� – คณิตศาสตร� 
2. มีคุณสมบัติตามขHอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวCาดHวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

          พ.ศ.2555 และท่ีแกHไขเพ่ิมเติม 
3. กรณีท่ีเปOนชาวตCางชาติตHองเปOนผูHสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทCา  

          ดHานวิทยาศาสตร� – คณิตศาสตร� และสามารถใชHภาษาไทยในการศึกษาไดHดี 
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2.3 ปKญหาของนิสิตแรกเข.า 
2.3.1  นิสิตไมCคุHนเคยกับรูปแบบการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย 
2.3.2  นิสิตขาดความเขHาใจในหลักสูตร 
2.3.3  ความรูHพ้ืนฐานของนิสิตแรกเขHามีความแตกตCางกัน 
2.3.4  นิสิตไมCสามารถปรับตัวเขHากับสิ่งแวดลHอมใหมC 

2.4 กลยุทธ=ในการดําเนินการเพ่ือแก.ไขปKญหา / ข.อจํากัดของนิสิตในข.อ 2.3 
2.4.1  มีอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการเพ่ือใหHคําปรึกษาเก่ียวกับการเรียนในระดับ 
     มหาวิทยาลัยและระดับสาขาวิชา 
2.4.2  ใหHความรูHแกCนิสิตเก่ียวกับภาควิชา โครงสรHางของหลักสูตร และแนวทางการประกอบ 
     อาชีพและศึกษาตCอหลังสําเร็จการศึกษา  
2.4.3  มีโครงการปรับพ้ืนฐานความรูHสําหรับนิสิตแรกเขHา และโครงการสอนเสริมในบางรายวิชา 
2.4.4  มีอาจารย�ฝuายกิจการนิสิตใหHคําแนะนําในดHานการปรับตัว การใชHชีวิต และอ่ืนๆ  
 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู.สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปL 
 

ปLการศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563 
จํานวนรับเขHา  ปJท่ี 1 60 60 60 60 60 

ปJท่ี 2 - 60 60 60 60 
ปJท่ี 3 - - 60 60 60 
ปJท่ี 4 - - - 60 60 
รวม 60 120 180 240 240 

คาดว5าจะสําเร็จการศึกษา - - - 60 60 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
             หนCวย  :  พันบาท 

หมวดรายจ5าย 2559 2560 2561 2562 2563 
1. งบบุคลากร 3,076 3,150 3,308 3,473 3,647 
2. งบดําเนินการ 6,138 6,486 6,486 6,486 6,486 
3. งบลงทุน 938 938 938 938 938 
4. งบเงินอุดหนุน 2,656 2,656 2,656 2,656 2,656 

รวม 12,808 13,230 13,388 13,553 13,727 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
      � แบบชั้นเรียน 
 � แบบทางไกลผCานสื่อสิ่งพิมพ�เปOนหลัก 

� แบบทางไกลผCานสื่อแพรCภาพและเสียงเปOนสื่อหลัก 
� แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส�เปOนสื่อหลัก (E-learning) 
� แบบทางไกลทางอินเตอร�เน็ต 
� อ่ืนๆ (ระบุ)   
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2.8 การเทียบโอนหน5วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข.ามมหาวิทยาลัย (ถ.ามี) 
      เปOนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2556 และท่ีแกHไขเพ่ิมเติม 
 
 

3. หลักสูตรและอาจารย=ผู.สอน 
 3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหน5วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม5น.อยกว5า 133 หน5วยกิต 
3.1.2 โครงสร.างหลักสูตร  

   1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        30     หนCวยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไมCนHอยกวCา 97       หนCวยกิต 

2.1)  วิชาแกน        27       หนCวยกิต 
2.2)  วิชาเฉพาะดHาน            20       หนCวยกิต 
2.3)  วิชาเอก    ไมCนHอยกวCา 50       หนCวยกิต 

2.3.1 วิชาเอกบังคับ       30       หนCวยกิต 
2.3.2 วิชาเอกเลือก  ไมCนHอยกวCา  20       หนCวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมCนHอยกวCา   6      หนCวยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 
 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      30 หน5วยกิต 

(1.1)  กลุ5มวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร  12  หน5วยกิต  ประกอบด.วย 
- ภาษาอังกฤษบังคับ 9  หน5วยกิต 

99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 
Collegiate English 

3(3-0-6) 

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Writing for Communication 

3(3-0-6) 

 
- ภาษาอ่ืน ๆ  3  หน5วยกิต 

22810159 
  

ทักษะการใชHภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
Thai Language Skills for Communication 

3(3-0-6) 

 
(1.2)  กลุ5มวิชาอัตลักษณ=และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา     4  หน5วยกิต 

30910359 
   

วิทยาศาสตร�ทางทะเล  
Marine Science 

2(2-0-4) 

73110159 
 

ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุCน 
Life Skill and Adolescent Health 

2(2-0-4) 
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(1.3) กลุ5มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต5อสังคมและส่ิงแวดล.อม 7 หน5วยกิต 
25710259 เศรษฐศาสตร�ในชีวิตประจําวัน  

Economics of Everyday Life  
2(2-0-4) 

40240459 จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาสังคม    
Volunteer Spirit for Social Development 

2(2-0-4) 

77037859 
 

การดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผCานวัฒนธรรม  
ASEAN Living through Culture  

3(3-0-6) 

 
(1.4) กลุ5มวิชานวัตกรรมและความคิดสร.างสรรค=   4  หน5วยกิต 

30110159 
 

กHาวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร�  
Contemporary Scientific Innovation 

2(2-0-4) 

77037959 
 

ศิลปะและการคิดสรHางสรรค�      
Arts and Creativity 

2(2-0-4) 

  

 (1.5) กลุ5มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   3  หน5วยกิต 
88510159 
 

กHาวทันสังคมดิจิทัลดHวยไอซีที 
Moving Forward in a Digital Society with ICT 

3(2-2-5) 

 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม5น.อยกว5า     97 หน5วยกิต 

2.1)  วิชาแกน                             27 หน5วยกิต 
30211159 แคลคูลัส 1  

Calculus I 
3(3-0-6) 

30211259 แคลคูลัส 2  
Calculus II 

3(3-0-6) 

30310159 เคมี 1    
Chemistry I 

3(3-0-6) 

30310259 เคมี 2  
Chemistry II 

3(3-0-6) 

30310359 ปฏิบัติการเคมี  
Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

30610059 ชีววิทยาท่ัวไป 1  
General Biology I  

3(3-0-6) 

30610159 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1  
General Biology Laboratory I 

1(0-3-1) 

30810059   ฟYสิกส� 1   
Physics I 
 

3(3-0-6) 
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30810159 ฟYสิกส� 2  
Physics II 

3(3-0-6) 

30810259 ปฏิบัติการฟYสิกส�เบ้ืองตHน 1  
Introductory  Physics Laboratory I 

1(0-3-1) 

31220159 สถิติเบ้ืองตHนสําหรับวิทยาศาสตร�  
Elementary Statistics for Science 

3(3-0-6) 

  
  2.2)  วิชาเฉพาะด.าน                   20 หน5วยกิต 

30322059 เคมีอินทรีย�  
Organic Chemistry 

3(3-0-6) 

30322159 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย�  
Organic Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

30325059 เคมีวิเคราะห�พ้ืนฐาน  
Fundamentals of Analytical Chemistry 

3(3-0-6) 

30325159 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห�พ้ืนฐาน  
Fundamentals of Analytical Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 
 

30627059 พันธุศาสตร� 
Genetics 

3(3-0-6) 

31139159 การบริหารคุณภาพ 
Quality Management 

2(2-0-4) 
 

31231159 วิธีเชิงสถิติสําหรับวิทยาศาสตร�  
Statistical Methods for Sciences 

3(2-2-5) 

31620159 ชีวเคมีท่ัวไป  
General  Biochemistry 

3(3-0-6) 

31622159 ปฏิบัติการชีวเคมีท่ัวไป  
General Biochemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

    

2.3) วิชาเอก ไม5น.อยกว5า 50 หน5วยกิต 
-  วิชาเอกบังคับ   30 หน5วยกิต 

30520359 จุลชีววิทยาเบ้ืองตHน  
Introductory  Microbiology 

3(3-0-6) 

30520459 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองตHน  
Introductory Microbiology Laboratory 

1(0-3-1) 

30520559 เครื่องมือทางจุลชีววิทยา  
Instruments in Microbiology 

2(1-3-2) 

30520659 การจัดจําแนกแบคทีเรีย  
Determinative  Bacteriology  

3(2-3-4) 
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30530759 ราวิทยา  
Mycology 

3(2-3-4) 

30530859 วิชาชีพจุลชีววิทยาและความปลอดภัยทางชีวภาพใน
หHองปฏิบัติการ  
Microbiology Profession and Biosafety in Laboratory 

1(1-0-2) 

30531059 พันธุศาสตร�ของจุลินทรีย�  
Microbial  Genetics 

3(3-0-6) 

30531259 สรีรวิทยาของจุลินทรีย�  
Microbial  Physiology 

3(2-3-4) 

30532159 ภูมิคุHมกันวิทยา 
Immunology 

3(2-3-4) 

30532259 ไวรัสวิทยา  
Virology 

3(2-3-4) 

30538159 จริยธรรมนักวิทยาศาสตร�  
Ethics  for  Scientists 

1(1-0-2) 

30539159 สัมมนาทางจุลชีววิทยา  
Seminars  in  Microbiology   

1(0-2-1) 

30549259 โครงงานทางจุลชีววิทยา 1  
Projects in Microbiology I 

1(0-2-1) 

30549359 โครงงานทางจุลชีววิทยา 2      
Projects in Microbiology II    

2(0-4-2) 

  
- วิชาเอกเลือก                     ไม5น.อยกว5า 20 หน5วยกิต 
นิสิตสามารถเลือกเรียนไดH 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1.  แผนฝyกงาน ใหHเลือกเรียนวิชาเอกเลือกในดHานตCาง ๆ รวม ไมCนHอยกวCา 20 หนCวยกิต 
 และใหHมีการฝyกประสบการณ�วิชาชีพจากการฝyกงานในหนCวยงานหรือ 
 สถานประกอบการตCาง ๆ ไมCนHอยกวCา 200 ชั่วโมง 
2.  แผนสหกิจศึกษา ใหHเลือกเรียนวิชาเอกเลือกในดHานตCาง ๆ รวม ไมCนHอยกวCา 20 หนCวยกิต 
 ซ่ึงตHองมีรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา จํานวน 7 หนCวยกิต 

 

วิชาด.านจุลชีววิทยาพ้ืนฐานและพันธุศาสตร=ของจุลินทรีย= 
30530959 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย�และการควบคุมคุณภาพ 

อาหารเลี้ยงเชื้อ  
Maintenance of Microoganisms and Quality Control  
of Culture Media 

3(2-3-4) 

30531159 เทคนิคพ้ืนฐานทางพันธุศาสตร�โมเลกุล   
Basic Techniques in Molecular Genetics 

2(1-3-2) 
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30541359 การจัดจําแนกราเบ้ืองตHน      
Introductory Determinative  Mycology 

2(1-3-2) 

30541459 ราทะเลเบ้ืองตHน  
Introductory Marine Fungi 

2(2-0-4) 

30541559 ปฏิบัติการราทะเลเบ้ืองตHน 
Introductory Marine Fungi Laboratory 

1(0-3-1) 

30541659 พันธุวิศวกรรม   
Genetic  Engineering 

3(2-3-4) 

30541759 การจัดจําแนกจุลินทรีย�โดยวิธีพันธุศาสตร�โมเลกุล           
และการวิเคราะห�วงศ�วานวิวัฒนาการ 
Molecular Identification of Microorganisms  
and Phylogenetic Analysis 

3(2-3-4) 

30541859 โปรตีโอมิกส�พ้ืนฐานของจุลินทรีย�  
Fundamental Microbial Proteomics 

2(2-0-4) 

     
   วิชาด.านจุลชีววิทยาทางการแพทย=และสาธารณสุข 

30532359 แบคทีเรียทางการแพทย�  
Medical  Bacteriology 

3(2-3-4) 

30532459 แบคทีเรียวินิจฉัย  
Diagnostic  Bacteriology 

3(2-3-4) 

30532559 โปรโตซัวทางการแพทย�  
Medical Protozoology 

3(2-3-4) 

30542659 ราทางการแพทย�  
Medical  Mycology 

3(2-3-4) 

30542759 สารตHานจุลชีพจากธรรมชาติ  
Antimicrobial Agents from Nature 

3(2-3-4) 

   
วิชาด.านจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม 

30533159 จุลชีววิทยาทางอาหาร  
Food  Microbiology 

3(2-3-4) 

30533259 การวิเคราะห�จุลินทรีย�ในอาหาร  
Microbiological Food Analyses 

3(2-3-4) 

30534159 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม  
Industrial  Microbiology 

3(2-3-4) 

30534259 เอนไซม�จากจุลินทรีย�  
Microbial  Enzymes 
 

3(2-3-4) 
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30543359 ความปลอดภัยและสุขลักษณะอาหาร 
Food Safety and Hygiene 

3(3-0-6) 

30543459 จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีของอาหารทะเล  
Seafood  Microbiology and Technology 

3(2-3-4) 

30544359 ยีสต�และเทคโนโลยีของยีสต�  
Yeast and Yeast Technology 

3(2-3-4) 

30544459 อุตสาหกรรมอาหารหมักและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� 
Fermented  Food  and Alcoholic Beverage Industry 

3(2-3-4) 

30544559 จุลชีววิทยาสําหรับพลังงานทางเลือก 
Microbiology for Renewable Energy 

3(2-3-4) 

30544659 จุลชีววิทยาของเครื่องสําอาง  
Cosmetic Microbiology 

3(2-3-4) 

30544759 มาตรฐานหHองปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยา 
Microbiological Testing Laboratory Standard 

1(1-0-2) 

    
วิชาด.านจุลชีววิทยาทางส่ิงแวดล.อม 

30535159 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลHอม  
Environmental  Microbiology 

3(2-3-4) 

30545259 การยCอยสลายและการพ้ืนฟูสภาพทางชีวภาพเบ้ืองตHน
Fundamental Biodegradation and Bioremediation 

3(2-3-4) 

30545359 จุลชีววิทยาทางน้ํา  
Aquatic  Microbiology 

3(2-3-4) 

30545459 จุลชีววิทยาของน้ําเสีย  
Wastewater  Microbiology 

3(2-3-4) 

30545559 จุลชีววิทยาของดินและการประยุกต�  
Soil  Microbiology and Application 

3(2-3-4) 

30545659 การบําบัดของเสียอันตรายทางชีวภาพ  
Biological Treatment of Hazardous Wastes   

3(2-3-4) 

    
วิชาด.านจุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม 

30536159 จุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม  
Agricultural  Microbiology 

3(2-3-4) 

30546259 จุลชีววิทยาของโรคพืช  
Microbiology  of  Plant  Diseases 

3(2-3-4) 

30546359 เห็ดและเทคโนโลยีของเห็ด  
Mushrooms and Mushroom Technology 
 

3(2-3-4) 
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30546459 จุลชีววิทยาเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําเบ้ืองตHน  
Fundamental of Aquaculture Microbiology 

3(2-3-4) 

30546559 จุลินทรีย�และการรักษาน้ําเชื้อสัตว�น้ําเศรษฐกิจเบ้ืองตHน  
Fundamental of Microorganisms and Semen 
Preservation of Economic Aquatic Animals 

3(2-3-4) 

30546659 จุลชีววิทยาและการจัดการโรคสัตว�น้ําเศรษฐกิจเบ้ืองตHน  
Fundamental of Microbiology and Management 
of Economic Aquatic Animals’ Disease 

3(2-3-4) 

30546759 การจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําดHวยสารตHานจุลชีพเบ้ืองตHน
Fundamental of Management of Aquaculture  
with Antimicrobial Therapy 

3(2-3-4) 

30546859 โพรไบโอติกเทคโนโลยีเบ้ืองตHน  
Fundamental of Probiotic Technology 

3(2-3-4) 

30546959 ระบาดวิทยาทางโรคพืชเบ้ืองตHน  
Introductory Plant Disease Epidemiology 

3(2-3-4) 

30547159 จุลชีววิทยาและการจัดการโรคพืชเบ้ืองตHน 
Introductory Microbiology and Plant Disease  
Management 

3(2-3-4) 

30547259 ชีวภัณฑ�จุลินทรีย�ควบคุมเชื้อกCอโรคพืช  
Microbial Agent Products for Controlling Plant 
Pathogens 

3(2-3-4) 

  
วิชาด.านจุลชีววิทยาอ่ืน   

30538259 การฟ!งและการพูดภาษาอังกฤษสําหรับนักจุลชีววิทยา 
Listening and Speaking English for Microbiologists 

2(1-3-2) 

30538359 การอ>านและการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับนักจุลชีววิทยา 
Reading and Writing English for Microbiologists 

2(1-3-2) 

30538459 ศัพท�เฉพาะทางจุลชีววิทยา  
Specific Terms in Microbiology 

2(2-0-4) 

30538559 ราวิทยาประยุกต�  
Applied Mycology 

2(2-0-4) 

30548659 หัวขHอเลือกสรรทางจุลชีววิทยา  
Selected Topics in Microbiology 
 
 
 
 

2(2-0-4) 
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   วิชาด.านการฝPกงาน หรือสหกิจศึกษา 
 ใหHมีการฝyกประสบการณ�วิชาชีพจากการฝyกงานในหนCวยงานหรือสถานประกอบการตCางๆ ไมCนHอย
กวCา 200 ชั่วโมง หรือเลือกเรียนรายวิชาดHานสหกิจศึกษาจํานวนรวม 7 หนCวยกิต ซ่ึงนิสิตตHองออกไป
ปฏิบัติงานเต็มเวลาในองค�กรผูHใชHบัณฑิตเปOนระยะเวลาไมCนHอยกวCา 1 ภาคการศึกษา ดังนี้ 

30130159 เตรียมสหกิจศึกษา 
Pre-cooperative Education 

1(0-3-1) 

30549559 สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

6(0-18-9) 

 
3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม5น.อยกว5า  6  หน5วยกิต 

ใหHเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ไมCนHอยกวCา 6 หนCวยกิต จากรายวิชาท่ีเปYดสอนใน
มหาวิทยาลัย หรือเลือกเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 

ความหมายของรหัสวิชา 
เลขรหัส 305               หมายถึง   สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
เลขรหัสตัวท่ี 4             หมายถึง   ชั้นปJท่ีเปYดสอน 
เลขรหัสตัวท่ี 5             หมายถึง   กลุCมวิชา ดังนี้ 

เลข 0-1           หมายถึง   จุลชีววิทยาพ้ืนฐานและพันธุศาสตร�ของจุลินทรีย� 
เลข 2              หมายถึง   จุลชีววิทยาทางการแพทย�และสาธารณสุข 
เลข 3              หมายถึง   จุลชีววิทยาทางอาหาร 
เลข 4              หมายถึง   จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 
เลข 5              หมายถึง   จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลHอม 
เลข 6-7           หมายถึง   จุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม 
เลข 8              หมายถึง   จุลชีววิทยาอ่ืน 
เลข 9              หมายถึง   การฝyกงาน หรือสหกิจศึกษา 

เลขรหัสตัวท่ี 6            หมายถึง   ลําดับของรายวิชาในกลุCมวิชาของเลขรหัสตัวท่ี 5 
เลขรหัสตัวท่ี 7-8  หมายถึง    ปJท่ีสรHางรายวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ในแตCละ 

ภาคเรียนของปJการศึกษา  เปOนดังนี้ 
 

ปLท่ี 1  ภาคการศึกษาต.น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน5วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด.วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 
 

30110159 กHาวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร� 
Contemporary Scientific Innovation 

2(2-0-4) 

73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุCน 
Life Skill and Adolescent Health 

2(2-0-4) 

99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 30211159 แคลคูลัส 1 
Calculus I 

3(3-0-6) 

30310159 เคมี 1 
Chemistry I 

3(3-0-6) 

30610059 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
General Biology I 

3(3-0-6) 

30610159 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1 
General Biology Laboratory I 

1(0-3-1) 

30810059 ฟYสิกส� 1 
Physics I 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 20 
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ปLท่ี 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน5วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด.วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 40240459 จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาสังคม 
Volunteer Spirit for Social Development 

2(2-0-4) 

88510159 กHาวทันสังคมดิจิทัลดHวยไอซีที 
Moving Forward in a Digital Society 
with ICT 

3(2-2-5) 

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 
Collegiate English 

3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 30211259 แคลคูลัส 2 
Calculus II  

3(3-0-6) 

30310259 เคมี 2 
Chemistry II 

3(3-0-6) 

30310359 ปฏิบัติการเคมี  
Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

30810159 ฟYสิกส� 2 
Physics II 

3(3-0-6) 

30810259 ปฏิบัติการฟYสิกส�เบ้ืองตHน 1 
Introductory Physics Laboratory I 

1(0-3-1) 

รวม (Total) 19 
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ปLท่ี 2  ภาคการศึกษาต.น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน5วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด.วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 77037859 การดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผCาน
วัฒนธรรม 
ASEAN Living through Culture 

3(3-0-6) 

77037959 ศิลปะและการคิดสรHางสรรค� 
Arts and Creativity 

2(2-0-4) 

วิชาเฉพาะ 30322059 เคมีอินทรีย� 
Organic Chemistry 

3(3-0-6) 

30322159 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย� 
Organic Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

30520359 จุลชีววิทยาเบ้ืองตHน 
Introductory  Microbiology 

3(3-0-6) 

30520459 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองตHน 
Introductory Microbiology Laboratory 

1(0-3-1) 

30627059 พันธุศาสตร� 
Genetics 

3(3-0-6) 

31220159 สถิติเบ้ืองตHนสําหรับวิทยาศาสตร� 
Elementary Statistics for Science 

3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี xxxxxx59 วิชาเลือกเสรี 2 
รวม (Total) 21 
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ปLท่ี 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน5วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด.วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 22810159 ทักษะการใชHภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai Language Skills for Communication 

3(3-0-6) 

25710259 เศรษฐศาสตร�ในชีวิตประจําวัน 
Economics of Everyday Life 

2(2-0-4) 

วิชาเฉพาะ 
 

30520559 เครื่องมือทางจุลชีววิทยา 
Instruments in Microbiology 

2(1-3-2) 

30520659 การจัดจําแนกแบคทีเรีย 
Determinative  Bacteriology 

3(2-3-4) 

30538159 จริยธรรมนักวิทยาศาสตร� 
Ethics for Scientists 

1(1-0-2) 

30530759 ราวิทยา 
Mycology 

3(2-3-4) 

31620159 ชีวเคมีท่ัวไป 
General Biochemistry 

3(3-0-6) 

31622159 ปฏิบัติการชีวเคมีท่ัวไป 
General Biochemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

305xxx59 วิชาเอกเลือก 3 
รวม (Total) 21 
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ปLท่ี 3  ภาคการศึกษาต.น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน5วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด.วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 30910359 วิทยาศาสตร�ทางทะเล 
Marine Science 

2(2-0-4) 

วิชาเฉพาะ 30325059 เคมีวิเคราะห�พ้ืนฐาน 
Fundamentals of Analytical Chemistry 

3(3-0-6) 

30325159 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห�พ้ืนฐาน 
Fundamentals of Analytical Chemistry 
Laboratory 

1(0-3-1) 

30530859 วิชาชีพจุลชีววิทยาและความปลอดภัย 
ทางชีวภาพในหHองปฏิบัติการ 
Microbiology Profession and Biosafety 
in Laboratory 

1(1-0-2) 

30531059 พันธุศาสตร�ของจุลินทรีย�  
Microbial  Genetics 

3(3-0-6) 

30532159 ภูมิคุHมกันวิทยา 
Immunology 

3(2-3-4) 

31231159 วิธีเชิงสถิติสําหรับวิทยาศาสตร� 
Statistical Methods for Sciences 

3(2-2-5) 

305xxx59 วิชาเอกเลือก 5 
รวม (Total) 21 
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ปLท่ี 3  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
 

แผนฝPกงาน 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน5วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด.วยตนเอง) 
ศึกษาท่ัวไป 99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

English Writing for Communication 
3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 30531259 สรีรวิทยาของจุลินทรีย� 
Microbial  Physiology 

3(2-3-4) 

30532259 ไวรัสวิทยา 
Virology 

3(2-3-4) 

30539159 สัมมนาทางจุลชีววิทยา  
Seminar in Microbiology   

1(0-2-1) 

31139159 การบริหารคุณภาพ 
Quality Management 

2(2-0-4) 

305xxx59 วิชาเอกเลือก 6 
วิชาเลือกเสรี xxxxxx59 วิชาเลือกเสรี 2 

รวม (Total) 20 
 

แผนสหกิจศึกษา 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน5วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด.วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Writing for Communication 

3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 30531259 สรีรวิทยาของจุลินทรีย� 
Microbial  Physiology 

3(2-3-4) 

30532259 ไวรัสวิทยา 
Virology 

3(2-3-4) 

30539159 สัมมนาทางจุลชีววิทยา  
Seminar in Microbiology   

1(0-2-1) 

31139159 การบริหารคุณภาพ 
Quality Management 

2(2-0-4) 

305xxx59 วิชาเอกเลือก 5 
30130159 เตรียมสหกิจศึกษา 

Pre-cooperative Education  
1(0-3-1) 

วิชาเลือกเสรี xxxxxx59 วิชาเลือกเสรี 2 
รวม (Total) 20 
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ปLท่ี 3  ภาคการศึกษาฤดูร.อน  (Summer Semester) 
 

แผนฝPกงาน 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน5วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด.วยตนเอง) 

ฝPกงาน - ฝyกงานไมCนHอยกวCา 200 ชั่วโมง  
รวม (Total) - 

 
 

ปLท่ี 4  ภาคการศึกษาต.น  (First Semester) 
 

แผนฝPกงาน 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน5วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด.วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 305xxx59 วิชาเอกเลือก 6 
30549259 โครงงานทางจุลชีววิทยา 1 

Projects in Microbiology I 
1(0-2-1) 

รวม (Total) 7 
 

แผนสหกิจศึกษา 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน5วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด.วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 30549559 สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

6(0-18-9) 

รวม (Total) 6 
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ปLท่ี 4  ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
 

แผนฝPกงาน 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน5วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด.วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 30549359 โครงงานทางจุลชีววิทยา 2 
Projects in Microbiology II 

2(0-4-2) 

วิชาเลือกเสรี xxxxxx59 วิชาเลือกเสรี 2 
รวม (Total) 4 

 

แผนสหกิจศึกษา 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน5วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด.วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 30549259 โครงงานทางจุลชีววิทยา 1 
Projects in Microbiology I 

1(0-2-1) 

 30549359 โครงงานทางจุลชีววิทยา 2 
Projects in Microbiology II 

2(0-4-2) 

วิชาเลือกเสรี xxxxxx59 วิชาเลือกเสรี 2 
รวม (Total) 5 

 
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

   (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
 

3.2 ช่ือ สกุล ตําแหน5งและคุณวุฒิของอาจารย= 
3.2.1 อาจารย=ผู.รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย=ประจําหลักสูตร 
(1)  นางสุดารัตน= สวนจิตร เลขประจําตัวประชาชน 3-2499-0001x-xx-x 

Ph.D. (Environmental Microbiology), Victoria University of Technology,  
        Australia   พ.ศ. 2542 
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดลHอม)  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2534 
วท.บ. (วาริชศาสตร�) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน พ.ศ. 2532 
ตําแหน5งทางวิชาการ ผูHชCวยศาสตราจารย� 
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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ภาระงานสอนเดิม  
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน5วยกิต 
305203 จุลชีววิทยาเบ้ืองตHน*   3(3-0-6) 
305204 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองตHน* 1(0-3-1) 
305205 การใชHเครื่องมือทางจุลชีววิทยา* 2(1-3-2) 
305307 ราวิทยา* 3(2-3-4) 
305311 พันธุศาสตร�ของจุลินทรีย�* 3(3-0-6) 
305391   สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1* 1(0-2-1) 
305413 พันธุวิศวกรรม* 3(2-3-4) 
305486 ศัพท�เฉพาะทางจุลชีววิทยา* 2(2-0-4) 
305492 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2* 1(0-2-1) 
305493 โครงงานทางจุลชีววิทยา* 2(0-4-2) 

  *สอนรCวมกัน  
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน5วยกิต 
30520359 จุลชีววิทยาเบ้ืองตHน*   3(3-0-6) 
30520459 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองตHน* 1(0-3-1) 
30520559 เครื่องมือทางจุลชีววิทยา* 2(1-3-2) 
30530759 ราวิทยา* 3(2-3-4) 
30531059 พันธุศาสตร�ของจุลินทรีย�* 3(3-0-6) 
30531159 เทคนิคพ้ืนฐานทางพันธุศาสตร�โมเลกุล* 2(1-3-2) 
30535159 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลHอม* 3(2-3-4) 
30539159   สัมมนาทางจุลชีววิทยา * 1(0-2-1) 
30541659 พันธุวิศวกรรม* 3(2-3-4) 
30541759 การจัดจําแนกจุลินทรีย�โดยวิธีพันธุศาสตร�โมเลกุลและการ

วิเคราะห�วงศ�วานวิวัฒนาการ 
3(2-3-4) 

30549259 โครงงานทางจุลชีววิทยา 1* 1(0-2-1) 
30549359 โครงงานทางจุลชีววิทยา 2* 2(0-4-2) 

 *สอนรCวมกัน  
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(2)  นางศิริโฉม ทุ5งเก.า เลขประจําตัวประชาชน 3-2005-0021x-xx-x 
Ph.D. (Biotechnology)  Massey University, New Zealand   พ.ศ. 2540 
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2534 
วท.บ. (จุลชวีวิทยา)  จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย   พ.ศ. 2526 
ตําแหน5งทางวิชาการ   ผูHชCวยศาสตราจารย� 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน5วยกิต 
305203 จุลชีววิทยาเบ้ืองตHน* 3(3-0-6) 
305204 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองตHน* 1(0-3-1) 
305205 การใชHเครื่องมือทางจุลชีววิทยา* 2(1-3-2) 
305206 การจัดจําแนกแบคทีเรีย* 3(2-3-4) 
305331 จุลชีววิทยาทางอาหาร* 3(2-3-4) 
305332 วิธีทางหHองปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร 2(1-3-2) 
305341 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม* 3(2-3-4) 
305391 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1* 1(0-2-1) 
305433 ความปลอดภัยอาหารและการสุขาภิบาล 3(3-0-6) 
305492 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2* 1(0-2-1) 
305493 โครงงานทางจุลชีววิทยา* 2(0-4-2) 

 *สอนรCวมกัน  
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน5วยกิต 
30520359 จุลชีววิทยาเบ้ืองตHน* 3(3-0-6) 
30520459 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองตHน* 1(0-3-1) 
30520559 เครื่องมือทางจุลชีววิทยา* 2(1-3-2) 
30520659 การจัดจําแนกแบคทีเรีย* 3(2-3-4) 
30533159 จุลชีววิทยาทางอาหาร* 3(2-3-4) 
30533259 การวิเคราะห�จุลินทรีย�ในอาหาร 3(2-3-4) 
30534159 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม* 3(2-3-4) 
30539159 สัมมนาทางจุลชีววิทยา * 1(0-2-1) 
30543359 ความปลอดภัยและสุขลักษณะอาหาร 3(3-0-6) 
30544759 มาตรฐานหHองปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยา*  1(1-0-2) 
30549259 โครงงานทางจุลชีววิทยา 1* 1(0-2-1) 
30549359 โครงงานทางจุลชีววิทยา 2* 2(0-4-2) 

 *สอนรCวมกัน  
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(3)  นางสาวอุมาพร  ทาไธสง  เลขประจําตัวประชาชน 3-3109-0047x-xx-x 
 ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร�)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� พ.ศ. 2551 
 วท.ม. (จุลชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยมหิดล   พ.ศ. 2546 
 วท.บ. (จุลชวีวิทยา)  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2542 
 ตําแหน5งทางวิชาการ  ผูHชCวยศาสตราจารย� 
 ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน5วยกิต 
305203 จุลชีววิทยาเบ้ืองตHน* 3(3-0-6) 
305204 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองตHน* 1(0-3-1) 
305205 การใชHเครื่องมือทางจุลชีววิทยา* 2(1-3-2) 
305206 การจัดจําแนกแบคทีเรีย* 3(2-3-4) 
305321 ภูมิคุHมกันวิทยา* 3(2-3-4) 
305325 โปรโตซัวทางการแพทย� 3(2-3-4) 
305391 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1* 1(0-2-1) 
305422 ไวรัสวิทยา*    3(2-3-4) 
305487  จุลชีววิทยาของเครื่องสําอาง* 3(2-3-4) 
305492 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2* 1(0-2-1) 
305493 โครงงานทางจุลชีววิทยา* 2(0-4-2) 

 *สอนรCวมกัน  
 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน5วยกิต 
30520359 จุลชีววิทยาเบ้ืองตHน* 3(3-0-6) 
30520459 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองตHน* 1(0-3-1) 
30520559 เครื่องมือทางจุลชีววิทยา* 2(1-3-2) 
30520659 การจัดจําแนกแบคทีเรีย* 3(2-3-4) 
30532159 ภูมิคุHมกันวิทยา* 3(2-3-4) 
30532259 ไวรัสวิทยา*    3(2-3-4) 
30532559 โปรโตซัวทางการแพทย� 3(2-3-4) 
30539159 สัมมนาทางจุลชีววิทยา* 1(0-2-1) 
30544659 จุลชีววิทยาของเครื่องสําอาง 3(2-3-4) 
30549259 โครงงานทางจุลชีววิทยา 1* 1(0-2-1) 
30549359 โครงงานทางจุลชีววิทยา 2* 2(0-4-2) 

 *สอนรCวมกัน  
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(4)  นางนิสา   ไกรรักษ= เลขประจําตัวประชาชน   3-2007-0013x-xx-x 
วท.ม. (จุลชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2537 
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน พ.ศ. 2532 
ตําแหน5งทางวิชาการ  ผูHชCวยศาสตราจารย�  
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน5วยกิต 
305203 จุลชีววิทยาเบ้ืองตHน* 3(3-0-6) 
305204 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองตHน* 1(0-3-1) 
305205 การใชHเครื่องมือทางจุลชีววิทยา*   2(1-3-2) 
305341 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม*   3(2-3-4) 
305342 เอนไซม�จากจุลินทรีย�    3(2-3-4) 
305391 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1* 1(0-2-1) 
305444 ยีสต�และเทคโนโลยีของยีสต�* 3(2-3-4) 
305445 อุตสาหกรรมอาหารหมัก* 3(2-3-4) 
305492 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2 * 1(0-2-1) 
305493 โครงงานทางจุลชีววิทยา* 2(0-4-2) 

 *สอนรCวมกัน  
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน5วยกิต 

30520359 จุลชีววิทยาเบ้ืองตHน* 3(3-0-6) 
30520459 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองตHน* 1(0-3-1) 
30520559 เครื่องมือทางจุลชีววิทยา*   2(1-3-2) 
30534159 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม*   3(2-3-4) 
30534259 เอนไซม�จากจุลินทรีย�    3(2-3-4) 
30539159 สัมมนาทางจุลชีววิทยา * 1(0-2-1) 
30544359 ยีสต�และเทคโนโลยีของยีสต�* 3(2-3-4) 
30544459 อุตสาหกรรมอาหารหมักและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�* 3(2-3-4) 
30549259 โครงงานทางจุลชีววิทยา 1* 1(0-2-1) 
30549359 โครงงานทางจุลชีววิทยา 2* 2(0-4-2) 

 *สอนรCวมกัน  
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(5)  นายสุดสายชล  หอมทอง  เลขประจําตัวประชาชน  3-7306-0088x-xx-x 
วท.ม. (จุลชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�   พ.ศ. 2541 
วท.บ. (ชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยนเรศวร   พ.ศ. 2537 
ตําแหน5งทางวิชาการ   ผูHชCวยศาสตราจารย� 
ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนเดิม  

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน5วยกิต 
305203 จุลชีววิทยาเบ้ืองตHน*     3(3-0-6) 
305204 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองตHน* 1(0-3-1) 
305205 การใชHเครื่องมือทางจุลชีววิทยา* 2(1-3-2) 
305206 การจัดจําแนกแบคทีเรีย* 3(2-3-4) 
305312 สรีรวิทยาของจุลินทรีย� * 3(2-3-4) 
305341 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม* 3(2-3-4) 
305351 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลHอม* 3(2-3-4) 
305381 จริยธรรมนักวิทยาศาสตร�* 1(1-0-2) 
305385 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย�และการควบคุมคุณภาพ 

อาหารเลี้ยงเชื้อ* 
3(2-3-4) 

305391 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1* 1(0-2-1) 
305464 เห็ดและเทคโนโลยีของเห็ด* 3(2-3-4) 
305492 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2* 1(0-2-1) 
305493 โครงงานทางจุลชีววิทยา* 2(0-4-2) 

 *สอนรCวมกัน  
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน5วยกิต 

30520359 จุลชีววิทยาเบ้ืองตHน*     3(3-0-6) 
30520459 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองตHน* 1(0-3-1) 
30520559 เครื่องมือทางจุลชีววิทยา* 2(1-3-2) 
30520659 การจัดจําแนกแบคทีเรีย* 3(2-3-4) 
30530759 ราวิทยา* 3(2-3-4) 
30531259 สรีรวิทยาของจุลินทรีย� * 3(2-3-4) 
30534159 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม* 3(2-3-4) 
30535159 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลHอม* 3(2-3-4) 
30538159 จริยธรรมนักวิทยาศาสตร�* 1(1-0-2) 
30530959 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย�และการควบคุมคุณภาพ 

อาหารเลี้ยงเชื้อ* 
3(2-3-4) 
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รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน5วยกิต 
30539159 สัมมนาทางจุลชีววิทยา* 1(0-2-1) 
30546359 เห็ดและเทคโนโลยีของเห็ด* 3(2-3-4) 
30549259 โครงงานทางจุลชีววิทยา 1* 1(0-2-1) 
30549359 โครงงานทางจุลชีววิทยา 2* 2(0-4-2) 

 *สอนรCวมกัน  
 
(6)  นางปริยา   ปะบุญเรือง    เลขประจําตัวประชาชน 3-1003-0023x-xx-x 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2539 
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2534  
ตําแหน5งทางวิชาการ  อาจารย� 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน5วยกิต 
305203 จุลชีววิทยาเบ้ืองตHน*   3(3-0-6) 
305204 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองตHน* 1(0-3-1) 
305312 สรีรวิทยาของจุลินทรีย� * 3(2-3-4) 
305385 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย�และการควบคุมคุณภาพ 

อาหารเลี้ยงเชื้อ* 
3(2-3-4) 

305391   สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1* 1(0-2-1) 
305492 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2* 1(0-2-1) 
305493 โครงงานทางจุลชีววิทยา* 2(0-4-2) 

  *สอนรCวมกัน  
          

              ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน5วยกิต 

30520359 จุลชีววิทยาเบ้ืองตHน*   3(3-0-6) 
30520459 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองตHน* 1(0-3-1) 
30530959 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย�และการควบคุมคุณภาพ 

อาหารเลี้ยงเชื้อ* 
3(2-3-4) 

30531259 สรีรวิทยาของจุลินทรีย� * 3(2-3-4) 
30539159   สัมมนาทางจุลชีววิทยา * 1(0-2-1) 
30549259 โครงงานทางจุลชีววิทยา 1* 1(0-2-1) 
30549359 โครงงานทางจุลชีววิทยา 2* 2(0-4-2) 

 *สอนรCวมกัน  
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3.2.2 อาจารย=พิเศษ   
มีการเชิญอาจารย�ท่ีมีความรูHความสามารถเฉพาะดHานมาเปOนอาจารย�พิเศษในบางหัวขHอหรือ

บางรายวิชาตามความจําเปOน  ตลอดจนเชิญผูHทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมาบรรยายในหัวขHอท่ี
นCาสนใจเปOนพิเศษ ท้ังนี้ ใหHเปOนไปตามขHอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วCาดHวยอาจารย�พิเศษ พ.ศ. 2556 และ
ท่ีแกHไขเพ่ิมเติม (ถHามี) 

 

4. องค=ประกอบเก่ียวกับประสบการณ=ภาคสนาม (การฝPกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
เพ่ือใหHบัณฑิตมีประสบการณ�การทํางานในสถานประกอบการกCอนเขHาสูCอาชีพ ดังนั้นใน

หลักสูตรนี้จึงกําหนดใหHนิสิตตHองผCานการฝyกงานในหนCวยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการภาคเอกชน        
ไมCนHอยกวCา 200 ชั่วโมง หรือเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา ซ่ึงตHองเขHาปฏิบัติงานในองค�กรผูHใชHบัณฑิต
เต็มเวลา เปOนเวลาไมCนHอยกวCา 1 ภาคการศึกษา หรือ 15 สปัดาห� 

 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู.ของประสบการณ=ภาคสนาม :  
(1)  มีทักษะการปฏิบัติงานในสถานท่ีจริงตลอดจนมีความเขHาใจในทฤษฎีและหลักการมาก

ยิ่งข้ึน 
(2)  สามารถบูรณาการความรูHท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแกHป{ญหาไดHอยCางเหมาะสม 
(3)  มีมนุษยสัมพันธ�และสามารถทํางานรCวมกับผูHอ่ืน 
(4)  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขHาใจวัฒนธรรมขององค�กร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหH

เขHากับหนCวยงานหรือสถานประกอบการไดH 
(5)  มีทักษะการใชHเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(6)  มีความสามารถในการใชHภาษาเพ่ือการสื่อสารไดHเปOนอยCางมีประสิทธิภาพ 

4.2 ช5วงเวลา : ฝyกงานในภาคการศึกษาฤดูรHอน ชั้นปJท่ี 3 หรือสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาตHน 
ชั้นปJท่ี 4  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน : จัดการฝyกงานในภาคการศึกษาฤดูรHอน จํานวนไมCนHอยกวCา 
200 ชั่วโมง สําหรับสหกิจศึกษาจัดในภาคการศึกษาตHน ตลอดท้ังภาคการศึกษา หรือ 15 สัปดาห� 

 
5. ข.อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 คําอธิบายโดยย5อ  
ตามรายละเอียดในรายวิชา 30549259 โครงงานทางจุลชีววิทยา 1 และวิชา 30549359 

โครงงานทางจุลชีววิทยา 2 โดยเริ่มจากนิสิตคHนควHาขHอมูลและทบทวนวรรณกรรม วางแผน เขียนและ
นําเสนอโครงรCางงานวิจัยท่ีสนใจทางดHานจุลชีววิทยา จากนั้นดําเนินการทดลอง เก็บรวบรวมขHอมูลเพ่ือ
คHนควHาและหาคําตอบของป{ญหาหรือคําถามทางจุลชีววิทยา ตลอดจนการวิเคราะห� วิจารณ� เขียนรายงาน
และนําเสนอผลการวิจัย  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู. 
การเรียนโครงงานทางจุลชีววทิยา ทําใหHนิสิตไดHรับผลการเรียนรูHครบท้ัง 5 ดHาน (เอกสารแนบ

หมายเลข 3) 
5.3 ช5วงเวลา : ภาคการศึกษาตHน และ/หรือ ภาคการศึกษาปลาย  ชั้นปJท่ี 4 
5.4 จํานวนหน5วยกิต : 3 หนCวยกิต  
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5.5 การเตรียมการ 
5.5.1  อาจารย�ประสานงานรายวิชาชี้แจงแนวทางการเลือกหัวขHอโครงงานใหHแกCนิสิต 
5.5.2  นิสิตเลือกหัวขHอโครงงานท่ีสนใจและอาจารย�ท่ีปรึกษา 
5.5.3  นิสิตจัดทําโครงรCางของโครงงานวิจัยทางจุลชีววิทยา ภายใตHการดูแลและใหH

คําแนะนําของอาจารย�ท่ีปรึกษา 
5.5.4 ภาควิชาจัดเตรียมหHองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ�และเครื่องมือใหHเพียงพอตCอการใชHงาน 

รวมท้ังจัดระบบการใชHงาน 
5.5.5 นิสิตดําเนินการทดลอง เก็บรวบรวบขHอมูล วิเคราะห�ขHอมูล เขียนรายงานและนําเสนอ

ผลการวิจัย 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 ประเมินความพรHอมเชิงวิชาการของนิสิตและคุณภาพโครงรCางของโครงงานทาง     

จุลชีววิทยา โดยคณะกรรมการประเมินท่ีภาควิชาแตCงต้ังอยCางนHอย 3 ทCาน ซ่ึงมี
อาจารย�ท่ีปรึกษาเปOนประธาน ในการนี้นิสิตตHองนําเสนอโครงรCางการวิจัยแบบปาก
เปลCาตCอคณะกรรมการประเมิน 

5.6.2 ประเมินความกHาวหนHาในระหวCางการทําโครงงานโดยอาจารย�ท่ีปรึกษา 
5.6.3 ประเมินผลการเรียนรูHของนิสิตในดHานตCางๆ ท่ีสอดคลHองกับมาตรฐานผลการเรียนรูH 

จากการนําเสนอผลของโครงงานในรูปแบบการนําเสนอดHวยปากเปลCาและรูปเลCมของ
โครงงาน โดยคณะกรรมการชุดท่ีประเมินคุณภาพโครงรCาง 

5.6.4 ประเมินผลการทํางานของนิสิตในภาพรวม โดยใหHมีความสอดคลHองกับมาตรฐานผล
การเรียนรูHท่ีคาดหวัง จากการติดตามกระบวนการดําเนินงาน ความสามารถในการ
แกHไขป{ญหา ผลงานท่ีเกิดข้ึนในแตCละข้ันตอน และรายงานฉบับสมบูรณ� โดยอาจารย�
ท่ีปรึกษา 
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หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรู. กลยุทธ=การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ=หรือกิจกรรมของนิสิต 

มีทักษะการปฏิบัติครบทุกข้ันตอนของกระบวนการ
ทํางาน 

กําหนดใหHมีรายวิชาท่ีเนHนการปฏิบัติจริงครบทุก
ข้ันตอน 

มีความสามารถในการปรับตัวและใฝuรูH 
 
 

- กําหนดรายวิชาท่ีตHองทํางานกลุCม โดยใหHนิสิต 
  หมุนเวียนเปOนหัวหนHาในการดําเนินกิจกรรม 
- สCงเสริมการเรียนรูHจากประสบการณ�จริง          
  (เชCน การดูงาน การฝyกงานและสหกิจศึกษา) 
- สรHางบรรยากาศการเรียนการสอนท่ียืดหยุCน และ  
  บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรูH ซ่ึงทําใหHเกิด 
  การเก้ือหนุนและฝyกฝนนิสิตใหHเกิดความเปOนผูHใฝuรูH  
  อันเปOนพ้ืนฐานสําคัญท่ีนําไปสูCการเรียนรูHตลอดชีวิต 
- จัดการเรียนการสอนท่ีสCงเสริมใหHนิสิตเรียนรูHดHวย  
  ตนเอง พัฒนาตนเองตลอดเวลา (วิชาสัมมนา และ  
  โครงงานทางจุลชีววิทยา) 

เขHาใจและตระหนักในหลักการดHานความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 

- มีรายวิชาเอกบังคับดHานความปลอดภัยทางชีวภาพ 
  ในหHองปฏิบัติการ 
- อาจารย�ผูHสอนสอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับความ 
  ปลอดภัยทางชีวภาพในทุกรายวิชา 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู.ในแต5ละด.าน 
ผลการเรียนรู. กลยุทธ=การสอนที่ใช.พัฒนาการเรียนรู. กลยุทธ=การประเมินผลการเรียนรู. 

2.1 ด.านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบน

พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1.2 มีวินัย เปOนแบบอยCางที่ดีตCอผูHอื่น มีความ

เขHาใจและเห็นคุณคCาของตนเอง ผูHอื่น สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ  

 
- สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิต
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาตCางๆ  
- จัดใหHมีรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
การมีคุณธรรมและจริยธรรม 
- จัดกิจกรรมสCงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
- กําหนดใหHมีวัฒนธรรมองค�กร เพื่อเปOนการปลูกฝ{ง
ใหHนิสิตมีระเบียบวินัย เปOนแบบอยCางที่ดี โดยเนHนการ
ตรงเวลา และความมีระเบียบวินัย เชCน การแตCงกายที่
เปOนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   
- อาจารย�ประพฤติตนเปOนแบบอยCางที่ดีแกCลูกศิษย� 

 
- สังเกตจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิต 
- ประเมินจากผลการเรียนรูHดHานคุณธรรม จริยธรรมของ
นิสิตในแตCละรายวิชา 
- ประเมินจากความพรHอมเพรียงและความสม่ําเสมอของ
นิสิตในการเขHารCวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

2.2 ด.านความรู. 
2.2.1 มีความรอบรูH เขHาใจหลักการและทฤษฎี

พื้นฐาน  
2.2.2 สามารถประยุกต�ความรูHจากทฤษฎีสูCการ

ปฏิบัติ 
2.2.3 สามารถติดตามความกHาวหนHาทางวิชาการ 

และพัฒนาความรูHใหมC 

 
- ใชHเทคนิคการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนHน
ผูHเรียนเปOนสําคัญ ทั้งนี้ใหHเปOนไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 
- จัดใหHมีการเรียนรูHจากสถานการณ�จริง โดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผูHเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ�
ตรงมาเปOนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนฝyก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
- จัดใหHมีการเรียนรูHกระบวนการทางวิทยาศาสตร� เชCน 
การทําโครงงานทางจุลชีววิทยา หรือรายวิชาที่มี 
ปฏิบัติการ เพื่อใหHสามารถประยุกต�ความรูHจากทฤษฎี 

 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของ
นิสิตในดHานตCาง  ๆคือ 
- การทดสอบยCอย การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
- ประเมินจากรายงานและการนําเสนอรายงานของนิสิต 
- ประเมินจากการฝyกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
และสหกิจศึกษา 
- ประเมินจากผลการสอบโครงงานทางจุลชีววิทยา 
- ประเมินจากการถาม-ตอบป{ญหาทางวิชาการทั้งในและ
นอกหHองเรียน 
- ประเมินจากผูHใชHบัณฑิต 
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ผลการเรียนรู. กลยุทธ=การสอนที่ใช.พัฒนาการเรียนรู. กลยุทธ=การประเมินผลการเรียนรู. 
 สูCการปฏิบัติไดH  

- จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ใหHมีการติดตาม
ความกHาวหนHาทางวิชาการผCานทางระบบสารสนเทศ
ตCางๆ 

 

2.3 ด.านทักษะทางปKญญา 
2.3.1 มีทักษะการแสวงหาความรูH ประยุกต� เพื่อ

พัฒนาตนเองอยCางตCอเนื่อง 
2.3.2 มีทักษะการคิดแบบองค�รวม เพื่อแกHป{ญหา

ไดHอยCางมีประสิทธิภาพและสอดคลHองกับสถานการณ� 
2.3.3 สามารถคิดวิเคราะห�อยCางเปOนระบบ และมี

เหตุมีผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร� 

 
- จัดการสอนแบบเนHนผูHเรียนเปOนสําคัญ ใหHฝyกทักษะ
การปฏิบัติงานจริง การแสวงหาความรูH และประยุกต�
เพื่อพัฒนาตนเอง 
- ใหHมีการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ (ฝyกงาน/
สหกิจศึกษา) เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิด การแกHป{ญหา
ไดHอยCางมีประสิทธิภาพ 
- เนHนการคิด วิเคราะห�อยCางเปOนระบบ และมีเหตุมี
ผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร� 

 
- ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนิสิต เชCน 
ประเมินจากการนําเสนอรายงาน การทดสอบโดยการใชH
แบบทดสอบหรือสัมภาษณ� 
- ประเมินจากผลการสอบโครงงานทางจุลชีววิทยา รายงาน
การฝyกงาน/สหกิจศึกษา   
- ประเมินจากกระบวนการคิด วิเคราะห� ในวิชาโครงงาน
ทางจุลชีววิทยา และวิชาอื่น  ๆ 

2.4 ทักษะความสัมพันธ=ระหว5างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    2.4.1 มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สํานึกใน
ความเปOนพลเมืองที่มีคุณคCาตCอสังคม และมีความเปOน
ไทย   
    2.4.2 มีภาวะผูHนํา และสามารถทํางานเปOนทีม 

 
 
- มีการสอดแทรกเรื่องการมีจิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบตCอตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ� 
การเขHาใจในวัฒนธรรมองค�กรเขHาไปในรายวิชาและ
กิจกรรมตCางๆ  
- มอบหมายการทํางานแบบกลุCมยCอย ที่สลับ
หมุนเวียนสมาชิกกลุCมและตําแหนCงหนHาที่ในกลุCม  
รวมทั้งจัดกิจกรรมใหHทํางานรCวมกันเปOนกลุCม 
 

 
 
- ประเมินจากผลการประเมินตนเองของนิสิตและสมาชิกใน
กลุCม 
- ประเมินจากพฤติกรรมของนิสิตในการนําเสนอรายงาน
กลุCมในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมในการรCวม
กิจกรรมตCาง  ๆ 
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ผลการเรียนรู. กลยุทธ=การสอนที่ใช.พัฒนาการเรียนรู. กลยุทธ=การประเมินผลการเรียนรู. 
2.5  ด.านทักษะการวิเคราะห=เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 สามารถใชHขHอมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยี
สารสนเทศอยCางรูHเทCาทัน 

2.5.2 สามารถใชHภาษาในการสื่อสารอยCางมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
- มอบหมายงานที่ตHองใชHขHอมูลเชิงตัวเลข โดยผูHสอน
ตHองแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจ
แกHพรHอมใหHคําแนะนํา 
- มอบหมายงานที่ตHองใชHเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคHนขHอมูลและนําเสนอผลงานตCางๆ 
- กําหนดใหHมีรายวิชาที่ตHองนําเสนอผลงาน มีการ
ตอบขHอซักถาม และนําเสนอขHอคิดเห็นของตนเองไดH
อยCางมีประสิทธิภาพ 

 
 
- ประเมินจากผลงานที่ใชHขHอมูลเชิงตัวเลข การสืบคHน
ขHอมูลโดยใชHเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแตCละบุคคล
หรืองานกลุCม 
- ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอผลงานโดยใชHเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ประเมินทักษะการใชHภาษาในการสื่อสารจากการพูด อCาน 
และเขียน รายงานแตCละบุคคลหรืองานกลุCม  
- ประเมินจากผลการฝyกงาน/สหกิจศึกษา ขHอเสนอแนะ
หรือขHอคิดเห็นของผูHใชHบัณฑิต/ผูHประกอบการ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู.จากหลักสูตรสู5รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 
 (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
 

 
หมวดท่ี 5. หลักเกณฑ=ในการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ=ในการให.ระดับคะแนน (เกรด) 
 1.1 ระบบการใหHคะแนนแบบมีคCาระดับข้ัน แบCงเปOน 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D    และ 
F  ซ่ึงคิดเปOนคCาระดับข้ัน 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามลําดับ ท้ังนี้ใหHเปOนไปตามขHอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 1.2 ระบบการใหHคะแนนแบบไมCมีคCาระดับข้ัน ในบางรายวิชาอาจใหHคะแนนแบบไมCมีคCาระดับข้ัน 
โดยแสดงดHวยสัญลักษณ�ตCางๆ ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้ S หมายถึง ผลการศึกษาผCานตามเกณฑ� 
(Satisfactory) U หมายถึง ผลการศึกษาไมCผCานตามเกณฑ� (Unsatisfactory) I หมายถึงการประเมินผลยัง
ไมCสมบูรณ� (Incomplete) W หมายถึง งดเรียนโดยไดHรับอนุมัติ (Withdrawn) และ au หมายถึง
การศึกษาโดยไมCนับหนCวยกิต (audit) 
 1.3 การพิจารณาระดับคะแนนแตCละรายวิชาตHองผCานท่ีประชุมภาควิชาหรือคณะกรรมการท่ี
ภาควิชาแตCงต้ังกCอนประกาศผลสอบ 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 2.1 แตCงต้ังกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรูHท้ัง 5 ดHาน ของนิสิตในแตCละ
รายวิชา 
 2.2 กรรมการดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรูHท้ัง 5 ดHาน ของนิสิตตามท่ี
กําหนดไวHใน มคอ. 3 และ มคอ.5 
 2.3 รายงานสรุปผลและทบทวนผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรูHท้ัง 5 ดHาน  
ของนิสิต 
3. เกณฑ=การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 เรียนครบตามจํานวนหนCวยกิตท่ีกําหนดไวHในหลักสูตร 

3.2 ระดับแตHมคะแนนเฉลี่ยสะสมข้ันตํ่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทCา 
3.3 ผCานการสอบประมวลความรูHตามเกณฑ�ท่ีหลักสูตรกําหนด 

 3.4 เกณฑ�อ่ืนๆ เปOนไปตามขHอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วCาดHวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2555 และท่ีแกHไขเพ่ิมเติม (เอกสารแนบภาคผนวก) 
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หมวดท่ี 6. การพัฒนาคณาจารย= 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย=ใหม5  
 1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารย�ใหมCใหHรูHจักมหาวิทยาลัย คณะและภาควิชา และใหHเขHาใจ
วัตถุประสงค�และเป�าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  โดยจัดใหHมีอาจารย� 
พ่ีเลี้ยงเพ่ือใหHคําแนะนําตCางๆ แกCอาจารย�ใหมC 
 1.2  ใหHความรูHแกCอาจารย�ใหมCในดHานการบริหารวิชาการของหลักสูตร การประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมท้ังกฎระเบียบดHานการศึกษาตCางๆ 
 1.3  มีการแนะนําอาจารย�พิเศษใหHเขHาใจเก่ียวกับวัตถุประสงค�ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาท่ีจะ
สอน พรHอมท้ังมอบเอกสารท่ีเก่ียวขHองใหHกับอาจารย�พิเศษ (หากมีอาจารย�พิเศษ) 

2.  การพัฒนาความรู.และทักษะให.แก5คณาจารย= 
 การดําเนินการเพ่ือชCวยใหHคณาจารย�ไดHพัฒนาเชิงวิชาชีพ  ดังนี้ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
    (1)  สCงเสริมใหHอาจารย�เขHารCวมอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เทคนิค
และกลยุทธ�การสอน การวัดและการประเมินผล  
       (2)  สนับสนุนใหHมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด.านอ่ืนๆ 
      (1)  สนับสนุนใหHคณาจารย�เขHารCวมการอบรม ประชุมสัมมนาวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ัง
ศึกษาดูงานดHานวิชาการและวิชาชีพ 
      (2)   สนับสนุนใหHคณาจารย�เปOนสมาชิกขององค�กรวิชาชีพ 
      (3)  สCงเสริมใหHคณาจารย�ทําวิจัยเพ่ือสรHางองค�ความรูHและเพ่ือสรHางความเชี่ยวชาญในสาขา     
           (4)  สนับสนุนใหHอาจารย�จัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือใหHมีตําแหนCงทางวิชาการสูงข้ึน 
 

หมวดท่ี 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การกํากับมาตรฐาน 
มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหHเปOนไปตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชH และตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหCงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรดังกลCาวทุกประการ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรและมี
การประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทุกปJเพ่ือใหH
ทราบถึงคุณภาพของหลักสูตรและนําผลมาใชHพัฒนาหลักสูตร 
 
2.  บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิตเปOนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหCงชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธ�การเรียนรูH ผลการสอบประมวลความรูH ซ่ึงตHองเปOนไปตามเกณฑ�ท่ีกําหนด การมีงานทําหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระและผลการประเมินของผูHใชHบัณฑิต มีระบบของการเก็บรวบรวมขHอมูล กํากับและ
เทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 
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3.  นิสิต 
มีระบบและกลไกในการรับนิสิตและการเตรียมความพรHอมกCอนเขHาศึกษา  การใหHคําปรึกษาวิชาการ

และการแนะแนว มีระบบกํากับและติดตามความกHาวหนHาในการเรียนระหวCางการศึกษาจนสําเร็จ
การศึกษา มีกิจกรรมสCงเสริมใหHนิสิตพัฒนาศักยภาพตนเอง เพ่ือใหHบรรลุผลลัพธ�การเรียนรูHตามท่ีตั้งไวH 
ตลอดจนมีระบบการประเมินความพึงพอใจและการจัดการป{ญหาและขHอรHองเรียนของนิสิต 

 
4.  อาจารย= 

มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย� โดยมีการวางแผนอัตรากําลัง มีระบบการรับ
และการคัดเลือกอาจารย�ใหมCใหHสอดคลHองกับแผนเพ่ือใหHไดHอาจารย�ท่ีมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอตCอ
ความตHองการดHานการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ มีการสนับสนุนและสCงเสริมใหH
อาจารย�มีการพัฒนาตนเองอยCางตCอเนื่อง รวมท้ังมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือสรHางแรงจูงใน
และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 

 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู.เรียน 

มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหHมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยCางตCอเนื่อง เริ่มต้ังแตCการ
ออกแบบหลักสูตร การจัดทํารายวิชาตCาง ๆ ใหHมีเนื้อหาท่ีทันสมัยและสอดคลHองกับความตHองการของ
ผูHเรียน ผูHใชHบัณฑิต และบริบทของสังคม มีการเผยแพรCและประชาสัมพันธ�หลักสูตรและขHอกําหนดท่ี
เก่ียวขHองตCาง ๆ ในวงกวHาง  มีการวางระบบผูHสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหHเปOนไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูHตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหCงชาติและมาตรฐานวิชาชีพท่ี
เก่ียวขHอง หลักสูตรและรายวิชากําหนดผลการเรียนรูHท่ีคาดหวังท่ีชัดเจนซ่ึงสะทHอนความตHองการและความ
จําเปOนของผูHท่ีเก่ียวขHองตCาง ๆ เชCน ผูHใชHบัณฑิต หรือสังคมโดยรวม  มีระบบการประเมินผลในแตCละ
รายวิชา โดยเปYดโอกาสใหHผูHสอนใชHวิธีการประเมินผลท่ีหลากหลายและสอดคลHองกับผลการเรียนรูHท่ี
คาดหวังสําหรับการประเมินผูHเรียน มีระบบการวัดผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูHท่ีคาดหวังในระดับรายวิชา
และหลักสูตร  มีกลไกท่ีทําใหHผูHเรียนสามารถเขHาถึงกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนไดHอยCางเหมาะสม 
รวมท้ังมีการทบทวนหลักสูตรอยCางตCอเนื่องเพ่ือความทันสมัย  

 
6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู. 

มีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูHในดHานอุปกรณ� เครื่องมือ ตํารา รวมท้ัง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหHมีพอเพียงตCอความตHองการ และมีระบบการบริหารจัดการการใชHทรัพยากรการ
เรียนรูHอยCางเหมาะสม  มีการปรับปรุงหHองเรียนและหHองปฏิบัติการใหHมีความเหมาะสมและปลอดภัยตาม
มาตรฐาน  มีพ้ืนท่ีสําหรับทํากิจกรรมและสิ่งอํานวยความสะดวกตCาง ๆ ท่ีเอ้ือตCอการเรียนรูHของนิสิต ท้ังใน
ระดับภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัย โดยมีระบบประเมินความพึงพอใจเพ่ือนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงใหHมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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7. ตัวบ5งช้ีผลการดําเนินงานด.านกระบวนการจัดการศึกษา  
(Key performance indicators of educational process) 
  

ตัวบ5งชี้และเปlาหมาย 
ปLการศึกษา 

ปLท่ี 1 ปLท่ี 2 ปLท่ี 3 ปLท่ี 4 

1. อาจารย�ผูHรับผดิชอบหลักสตูรอยCางนHอยรHอยละ 60 มีสCวนรCวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดาํเนินงานหลักสตูร  

X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลHองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหCงชาต ิหรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถHามี)  

X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ�ภาคสนาม (ถHามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยCางนHอยกCอนการเปYดสอนในแตCละภาคการศึกษาใหHครบทุกรายวิชา 

X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ�
ภาคสนาม (ถHาม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปYดสอนใหH
ครบทุกรายวิชา  

X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปJ
การศึกษา  

X X X X 

6. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ�การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรูH 
จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปJท่ีแลHว  

 X X X 

7. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปJสุดทHาย/บัณฑิตใหมC ดHานการจัดการเรยีนการสอน  
เฉลี่ยไมCนHอยกวCา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X 

รวมตัวบCงช้ี (ขHอ) ในแตCละปJ 5 6 6 7 

ตัวบCงช้ีบังคับ (ขHอท่ี)  1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบCงช้ีตHองผCานรวม (ขHอ) 5 6 6 7 
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หมวดท่ี 8. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ=การสอน 
      (1)  ประเมินจากผลการเรียนรูHของนิสิต  จากพฤติกรรมในชั้นเรียน เชCน การอภิปรายโตHตอบ  

การตอบคําถาม  และผลการสอบ  และจากผลการประเมินของนิสิตในระบบประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 

      (2)  มีการประชุมรCวมกันของทีมผูHสอนและคณาจารย�ในภาควิชา  เพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และใหHขHอเสนอแนะเก่ียวกับกระบวนการประเมินและกลยุทธ�การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย=ในการใช.แผนกลยุทธ=การสอน 
     ผูHสอนมีการประเมินทักษะการสอนของตนเองในระหวCางการสอนและเม่ือสิ้นสุดการสอน 

เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาทักษะการสอนตCอไป  
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1  ประเมินจากนิสิตและบัณฑิต 

       แตCงต้ังคณะกรรมการเพ่ือประเมินหลักสูตร โดยบัณฑิตและนิสิตป{จจุบัน ในรูปของ
แบบสอบถาม การสัมภาษณ� หรือวิธีการอ่ืนๆ และนําผลท่ีไดHมาใชHในการพัฒนาหลักสูตร 
 2.2  ประเมินโดยผู.ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู.ประเมินภายนอก 
       แตCงต้ังคณะกรรมการเพ่ือประเมินหลักสูตรโดยผูHทรงคุณวุฒิและ/หรือผูHประเมินภายนอก
และนําผลท่ีไดHมาใชHในการพัฒนาหลักสูตร 

2.3  ประเมินจากผู.ใช.บัณฑิต และ/หรือผู.เก่ียวข.องอ่ืน ๆ 
       แตCงต้ังคณะกรรมการเพ่ือประเมินความพึงพอใจคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตร โดยผูHใชHบัณฑิต
ในรูปของแบบสอบถาม การสัมภาษณ� หรือวิธีการอ่ืนๆ และนําผลท่ีไดHมาใชHในการพัฒนาหลักสูตร 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามตัวบCงชี้ผลการดําเนินงานในหมวดท่ี 7 ขHอท่ี 7 โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
(1)  อาจารย�ประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนและวางแผนปรับปรุง 
(2)  กรรมการประจําหลักสูตรประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรและวางแผนปรับปรุงทุกปJ

การศึกษา และนําขHอมูลผลการประเมินมาใชHในการปรับปรุงหลักสูตรในปJท่ี 5 ของการใชHหลักสูตร เพ่ือใหH
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลHองกับความตHองการของผูHใชHบัณฑิตและผูHเรียน 
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รายการเอกสารแนบ 
 

เอกสารแนบหมายเลข 1 คําอธิบายรายวิชา 
เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย�ผูHรับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย�ประจําหลักสูตร 
เอกสารแนบหมายเลข 3 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูH

สูCรายวิชา (Curriculum Mapping) 
เอกสารแนบหมายเลข 4 คําสั่งแตCงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
เอกสารแนบหมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบระหวCางหลักสูตรเดิมและ 

หลักสูตรปรับปรุง 
เอกสารแนบหมายเลข 6 ขHอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวCาดHวยการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และท่ีแกHไขเพ่ิมเติม 
เอกสารแนบหมายเลข 7 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการ

เรียนนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 
เอกสารแนบหมายเลข 8 สรุปผลการวิพากษ�หลักสูตรจากผูHทรงคุณวุฒิภายนอก 
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เอกสารแนบหมายเลข 1  
คาํอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หน"วยกิต 
1)  กลุ"มวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร                   12 หน"วยกิต 

- ภาษาอังกฤษบังคับ          9 หน"วยกิต 
99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร      

English for Communication 
3(3-0-6) 

ทักษะ ฟ
ง พูด อ�าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน�นศัพท�และโครงสร�างพื้นฐาน เพื่อใช�ส่ือสารใน 
ชีวิตประจําวัน  

Skills in listening, speaking, reading, and writing  English, with emphasis on 
vocabulary and basic structure to achieve a practical command of the English language for 
communication in daily life 
 
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย  

Collegiate English 
3(3-0-6) 

 ทักษะ ฟ
ง พูด อ�าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท�และโครงสร�างภาษา กลยุทธ�ในการเรียน
ภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช�ส่ือสารในระดับมหาวิทยาลัย 
  Skills in listening, speaking, reading, and writing English; vocabulary and language 
structure; strategies for English language learning; language skills for communication in college 
level 
 
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  

English Writing for Communication 
3(3-0-6) 

 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารในชีวิตประจําวันและในสถานประกอบการ โดยใช�การเรียบ
เรียงท่ีเหมาะสม 
  English writing for daily-life and workplace communication using appropriate 
organizations 
 

- ภาษาอ่ืนๆ             3 หน"วยกิต 
22810159 ทักษะการใชHภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร   

Thai Language Skills for Communication 
3(3-0-6) 

 ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช�ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร อย�างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมแก�บริบทและสถานการณ�ท้ังในชีวิตประจําวันและในเชิงวิชาการ 
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  Language, thinking, and reason; integration of language skills for efficient 
communication suitable with context and situations both in daily life and for academic 
purposes 
 
2)  กลุ"มวิชาอัตลักษณNและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา                 4  หน"วยกิต 
30910359 วิทยาศาสตรNทางทะเล   

Marine Science 
2(2-0-4) 

  ลักษณะท่ัวไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทร
ทรัพยากรท่ีมีชีวิตและไม�มีชีวิตในทะเล การใช�ประโยชน�จากทะเล ระบบนิเวศท่ีสําคัญในทะเล ผลกระทบจาก
กิจกรรมของมนุษย� การประมงและการเพาะเล้ียง วิทยาศาสตร�ทางทะเลกับชีวิตประจําวันและการอนุรักษ�
ทรัพยากรในทะเลอย�างย่ังยืน 
  General of sea and ocean, physical and chemical properties of sea and ocean, 
life and non-life marine natural resources, utilization of marine resources, marine ecosystem, 
impact of human activity, fisheries and aquaculture, marine science in everyday and sustainable 
conservation of marine natural resources 
 
73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ"น    

Life Skill and Adolescent Health 
2(2-0-4) 

 ความหมาย แนวคิด สถานการณ�และป
จจัยท่ีเก่ียวข�องกับสุขภาพวัยรุ�น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ 
สุขภาพทางเพศของวัยรุ�น และการสร�างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Definition, concept, situation and factors related to adolescent, health, life skill, 
personality, sexual health and health promotion for sexual health behavior, life planning based 
on the philosophy of sufficiency economy 
 
3)  กลุ"มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต"อสังคมและส่ิงแวดลHอม               7  หน"วยกิต 
25710259 เศรษฐศาสตรNในชีวิตประจําวัน   

Economics of Everyday Life 
2(2-0-4) 

 แนวคิดและหลักการเบ้ืองต�นในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและ 
มหภาค อุปสงค� อุปทาน การผลิตและต�นทุนการผลิต รายได�ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟZอ เงินฝ\ด  
การคลังรัฐบาล การค�าระหว�างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนําแนวคิดทางเศรษฐศาสตร�มาประยุกต�กับ
ชีวิตประจําวันในด�านต�าง ๆ ของมนุษย� 
  Concepts and basic principles of economic activities in both micro and macro 
aspects of economics, concepts of demand and supply, production and costs of production, 
national income, money and banking, inflation and deflation, public finance, international trade, 
the concepts of economic self-sufficiency, and the application of economic perception on 
everyday life in general 
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40240459 จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาสังคม   
Volunteer Spirit for Social Development 

2(2-0-4) 

   ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต�างประเทศ วงจรการดําเนินการ
กิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร�างความสามัคคี การสร�างนวัตกรรม การริเริ่มสร�างสรรค� ในการ
จัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการท่ีดี โดยเน�นโครงการท่ีสอดคล�องกับการวางแผน การส่ือสารอย�าง
ถูกต�อง และความต�อเน่ืองในการทํากิจกรรมจิตอาสา  
  Definition, activities, models of the volunteer spirit within and outside the 
country, cycles of activity operation, mechanisms to mobilize volunteer members and promote 
solidarity, innovation, creativity of volunteer spirit project arrangement, techniques to manage 
good projects focusing on particular projects relevant to planning, good communication, and 
continuity of volunteer spirit activity operation 
 
77037859 การดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ"านวัฒนธรรม   

ASEAN Living through Culture 
3(3-0-6) 

 วัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ�านศิลปวัฒนธรรมด�านดนตรี  
ด�านศิลปะการแสดง ด�านวรรณกรรมที่แพร�กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ�ร�วมของคนในอาเซียน
จากอดีตจนถึงป
จจุบัน การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสํานึก
สาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก 
  The importance of ASEAN culture through musics, performances, and literature 
overspreading in ASEAN and shared identities of people in ASEAN from the past until the 
present, activities related to the living of ASEAN people with awareness of good citizenship 
suitable for Thai society ASEAN society and the world society 
 
4)  กลุ"มวิชานวัตกรรมและความคิดสรHางสรรคN                  4  หน"วยกิต 
30110159 กHาวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรN   

Contemporary Scientific Innovation 
2(2-0-4) 

 หลักการและที่มาของการประดิษฐ� คิดค�น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร�ท่ีเก่ียวข�องกับ
ชีวิตประจําวันทางด�านการเกษตร การแพทย� พลังงาน ส่ิงแวดล�อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของ
มนุษย� โดยเน�นให�เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร� การบูรณาการความรู�ทางวิทยาศาสตร�เพื่อใช�วิเคราะห�
กรณีศึกษาที่เกิดข้ึน ความคิดสร�างสรรค�ในการแก�ไขโจทย�ป
ญหาทางวิทยาศาสตร�ใกล�ตัว และตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพย�สินทางป
ญญา 
  Scientific basis of discovery, invention and innovation, emphasizing on knowledge 
integration, case study analysis, creative thinking, problem solving and intellectual property 
awareness 
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77037959 ศิลปะและการคิดสรHางสรรคN  
Arts and Creativity 

2(2-0-4) 

 ความรู�พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร�างสรรค� ข้ันตอน
และกระบวนการคิดสร�างสรรค� คุณค�าและประโยชน�ของศิลปะและงานสร�างสรรค�ท่ีมีต�อชีวิตและสังคม  
การสร�างสรรค�ด�วยทักษะการคิดแบบองค�รวมจากความรู�ประสบการณ�ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
มีความรอบรู�อย�างกว�างขวาง มีโลกทัศน�กว�างไกล  
  Introduction of fundamental artistic knowledge, taste, and aesthetics, creativity 
concept, creativity procedure and process, value and benefit of art and creative work for life 
and society, the course offers opportunity for the students to using holistic thinking skill gained 
from their experience to improve their quality of life, and to be knowledgeable and visionary 
 
5)  กลุ"มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                   3  หน"วยกิต 
88510159 กHาวทันสังคมดิจิทัลดHวยไอซีท ี  

Moving Forward in a Digital Society with ICT 
3(2-2-5) 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับสังคมดิจิทัล การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร การเข�าถึงและการใช�ข�อมูล การส่ือสารข�อมูลและระบบเครือข�าย โปรแกรมประยุกต�และการบริการบน
เครือข�ายอินเทอร�เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช�อินเทอร�เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน�มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในอนาคต 
  Information technology and communication for digital society, information 
technology and communication applications, accessing and applying data, data communication 
and computer networks, services and applications on the internet,  internet threats and safety, 
information technology law and ethics, information technology future trends 
 
หมวดวิชาเฉพาะ                  ไม"นHอยกว"า 97 หน"วยกิต 
- วิชาแกน           27 หน"วยกิต 
30211159 แคลคูลัส 1 

Calculus I 
3(3-0-6) 

  ฟ
งก�ชันและกราฟของฟ
งก�ชัน ลิมิตและความต�อเน่ืองของฟ
งก�ชัน การหาอนุพันธ�ของฟ
งก�ชัน
พีชคณิตและฟ
งก�ชันอดิศัย การประยุกต�ของอนุพันธ� สมการของเส�นสัมผัสและเส�นต้ังฉาก ผลต�างเชิงอนุพันธ�และ
แบบเชิงเส�น อัตราสัมพัทธ� ค�าสูงสุด-ตํ่าสุด การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ� โจทย�ป
ญหาค�าเหมาะสมที่สุด  
ปริพันธ�ไม�จํากัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ� ปริพันธ�ทีละส�วน ปริพันธ�ของฟ
งก�ชันตรีโกณมิติ การหาปริพันธ�โดยการ
ทําเปmนเศษส�วนย�อย สมการเชิงอนุพันธ�สามัญเบ้ืองต�นและการประยุกต� 

  Functions and graphs of functions;  limits and continuities of functions;  
derivatives of algebraic and transcendental functions;  applications of derivatives, equation of 
tangent and normal lines, differential and linearization, related rates, maximum-minimum 
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values, curve sketching using the first and second derivatives, optimization problems; indefinite 
integrals, techniques of integration, integration by parts, integration of trigonometric functions, 
partial fractions; introduction to ordinary differential equations and their applications 
 
30211259 แคลคูลัส 2 

Calculus II  
บุรพวิชา : 30211159 
Prerequisite : 30211159 

3(3-0-6) 

    ปริพันธ�จํากัดเขต ทฤษฎีพืน้ฐานของแคลคูลัส การประยุกต�ของปริพันธ�จํากัดเขตในระบบพิกัด
ฉาก พื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส�วนโค�ง พื้นท่ีผิวท่ีเกิดจากการหมุน การประยุกต�ของปริพันธ�จํากัดเขตในระบบ
พิกัดเชิงข้ัว พื้นที่ ความยาวของส�วนโค�ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประมาณค�าของปริพันธ�จํากัดเขต รูปแบบ
ยังไม�ได�กําหนดและกฎของโลปpตาล ปริพันธ�ไม�ตรงแบบ ลําดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย�เลอร� ฟ
งก�ชัน
หลายตัวแปร ลิมิตและความต�อเน่ืองของฟ
งก�ชันหลายตัวแปร อนุพันธ�ย�อย กฎลูกโซ�และการประยุกต� 

 Definite integrals, fundamental theorem of calculus; applications of definite 
integrals in rectangular coordinate system, areas, volumes, arc length of curves, areas of 
surfaces of revolutions;  applications of definite integrals in polar coordinate system, areas, arc 
length of curves, areas of surfaces of revolutions; numerical approximations of definite integrals;  
indeterminate forms and L’Hospital’s rule,  improper integrals; sequences and series, Taylor 
series expansions; function of several variables, limits and continuities of function of several 
variables, partial derivatives, chain rule and applications 
 
31220159 สถิติเบ้ืองตHนสําหรับวิทยาศาสตรN  

Elementary Statistics for Science 
3(3-0-6) 

  ข�อมูล การนําเสนอข�อมูล และการแปลผล ความน�าจะเปmนเบื้องต�น ตัวแปรสุ�มและการแจกแจง
ความน�าจะเปmนของตัวแปรสุ�ม การประมาณค�าและการทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับพารามิเตอร�ของประชากรหน่ึง
กลุ�มและสองกลุ�ม การทดสอบด�วยไคกําลังสอง 
 Data, data presentations and interpretations, elementary probability, random 
variables and probability distributions of random variables, estimation and hypothesis testing 
about parameter of one and two populations, chi-square tests 
 
30310159 เคมี 1 

Chemistry I 
3(3-0-6) 

  ปริมาณสารสัมพันธ�  โครงสร�างของอะตอม  ตารางธาตุ  พันธะเคมี  แกsส  ของเหลว  ของแข็ง  
สารละลาย  อุณหพลศาสตร�  จลนศาสตร�เคมี 
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  Stoichiometry; atomic structure; periodic table of element; chemical bonds; gas; 
liquid; solid; solution; thermodynamics;   chemical kinetics 
 
30310259 เคมี 2 

Chemistry II 
บุรพวิชา: 30310159 
Prerequisite : 30310159 

3(3-0-6) 

   สมดุลเคมี สมดุลกรดและเบส สมดุลการละลาย การเกิดสารเชิงซ�อน ปฏิกิริยารีดอกซ� เคมีไฟฟZา 
ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย�เบ้ืองต�น สารชีวโมเลกุล 
  Chemical equilibrium; acid-base equilibrium; solubility equilibrium; complex 
formation; redox reaction; electrochemistry; representative and transition elements; basic 
organic chemistry; biomolecular compound 
 
30310359 ปฏิบัติการเคมี  

Chemistry Laboratory 
บุรพวิชา : 30310259 หรือเรียนพรHอมกับ 30310259 
Prerequisite or co-requisite : 30310259 

1(0-3-1) 

  การวิเคราะห�ข�อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร� เคมีไฟฟZา กฎของกsาซ 
การสังเกตุปฏิกิริยาเคมี 
  Data analysis, chemical equilibrium, acid-base titration, buffer solution, 
electrochemistry, gas law, observing chemical reactions 
 
30610059 ชีววิทยาทั่วไป 1 

General Biology I 
3(3-0-6) 

 
  หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร� สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบ 
โครงสร�าง และหน�าที่ของเซลล� พันธุศาสตร� การหายใจระดับเซลล� การสังเคราะห�ด�วยแสง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  การจัดหมวดหมู�ของส่ิงมีชีวิต โครงสร�างและหน�าที่ของพืชและสัตว� วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และ
พฤติกรรม 
  Principles of biology, scientific process , chemical basis of life, cell organization, 
cell structure and function, genetics, cellular respiration, photosynthesis, biodiversity, 
classification, structure and function of plants and animals, physiology, evolution, ecology and 
behavior 
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30610159 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1      

General Biology Laboratory I 
บุรพวิชา : 30610059 หรือเรียนพรHอมกับ 30610059 
Prerequisite or co-requisite : 30610059 

1(0-3-1) 

  พื้นฐานการใช�กล�องจุลทรรศน� โครงสร�างของเซลล� การแบ�งเซลล� ลักษณะทางพันธุกรรม 
เน้ือเย่ือ การสังเคราะห�ด�วยแสงและการหายใจระดับเซลล� การจัดหมวดหมู�ของส่ิงมีชีวิตและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม 
  Basics on microscope, cell structure, cell division, genetic traits, tissue, 
photosynthesis and cellular respiration, classification and biodiversity, physiology, evolution, 
ecology and behavior 
                 
30810059 ฟqสิกสN 1       

Physics I  
3(3-0-6) 

 
  โครงสร�างและขอบเขตของฟpสิกส�  เวคเตอร�  จลนศาสตร�  แรงและการเคล่ือนที่ของวัตถุ  
งานและพลังงาน  การเคล่ือนที่ของกลุ�มอนุภาค การเคล่ือนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร�ของไหล การส่ัน   
คล่ืนกล อุณหภูมิและความร�อน  สมบัติเชิงความร�อนของสสาร  กฎข�อที่หน่ึงของอุณหพลศาสตร� 
กฎข�อที่สองของอุณหพลศาสตร� 
  The structure of physics, vectors, kinetics, force and motion, work and energy, 
the motion of particles, the motion of rigid bodies, fluid mechanics, vibrations, mechanical 
waves, temperature and heat, thermal properties of matter, the first law of thermodynamics, 
the second law of thermodynamics 
 
30810159 ฟqสิกสN 2       

Physics II 
บุรพวิชา : 30810059 
Prerequisite : 30810059 

3(3-0-6) 
 

  ไฟฟZาสถิต วงจรไฟฟZากระแสตรง แม�เหล็กไฟฟZา ไฟฟZากระแสสลับ คล่ืนแม�เหล็กไฟฟZา และแสง   
แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ  ฟpสิกส�ยุคใหม�  ฟpสิกส�นิวเคลียร� 
  Electrostatics, direct current circuits, electromagnetism, alternating current 
circuits, electromagnetic wave and light, geometric and physical optics, modern physics, nuclear 
physics 
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30810259 ปฏิบัติการฟqสิกสNเบื้องตHน 1      

Introductory Physics Laboratory I 
1(0-3-1) 

  บุรพวิชา  : 30810059 และ 30810159  หรือเรียนพรHอมกับ 30810159 
  Prerequisites : 30810059 and 30810159 or co-requisite :  30810159 
  การวัดปริมาณทางฟpสิกส� เวคเตอร� จลนศาสตร� แรงและการเคล่ือนท่ี งานและพลังงาน  
การเคล่ือนที่ของกลุ�มอนุภาค การเคล่ือนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร�ของไหล การส่ัน คล่ืนกล อุณหภูมิและ
ความร�อน สมบัติเชิงความร�อนของสสาร กฎข�อที่หน่ึงของอุณหพลศาสตร� กฎข�อที่สองของอุณหพลศาสตร�  
  Measurement of physics quantities, vectors, kinetics, force and motion, work and 
energy, the motion of particles, the motion of rigid bodies, fluid mechanics, vibrations, 
mechanical waves, temperature and heat, thermal properties of matter, the first law of 
thermodynamics, the second law of thermodynamics 
 
- วิชาเฉพาะดHาน              20 หน"วยกิต 
31231159 วิธีเชิงสถิติสําหรับวิทยาศาสตรN      

Statistical Methods for Sciences 
บุรพวิชา : 31220159 
Prerequisite : 31220159 

3(2-2-5) 

  การวิเคราะห�การถดถอยเชิงเดียวและพหุคูณ การวิเคราะห�ความแปรปรวนสําหรับข�อมูลจาก
แผนแบบสุ�มสมบูรณ�  แผนแบบบล็อกสุ�มสมบูรณ� แผนแบบจตุรัสละติน  การทดลองแฟกทอเรียล  การวิเคราะห�
ความแปรปรวนร�วมเก่ียว การทดสอบไม�อิงพารามิเตอร�สําหรับประชากรหน่ึงกลุ�ม  สองกลุ�ม และ หลายกลุ�ม การ
ประยุกต�วิธีเชิงสถิติด�วยโปรแกรมสําเร็จรูปเชิงสถิติ 
  Simple and multiple regression analysis, analysis of variance for data from 
completely randomized design, randomized completely block design, Latin squares design, 
factorial experiments, analysis of covariance, non-parametric tests for one, two and several 
populations, application of statistical methods with statistical packages 
 
30322059 เคมีอินทรียN       

Organic Chemistry 
บุรพวิชา : 30310259 หรือ 30310759 
Prerequisites : 30310259 or 30310759 

3(3-0-6) 
 

  พันธะเคมี โครงสร�าง สเตอริโอเคมี การจําแนกประเภท การเรียกช่ือ สมบัติทางกายภาพและ
ปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย�  และชีวโมเลกุล 
  Chemical bonding; structures; stereochemistry; classification, nomenclature; 
physical properties and chemical reactions of organic compounds and biomolecules 
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30322159 ปฏิบัติการเคมีอินทรียN       

Organic Chemistry Laboratory 
บุรพวิชา : 30322059  หรือเรียนพรHอม 30322059 
Prerequisite or co-requisite : 30322059 

1(0-3-1) 

  การตกผลึก  การกล่ัน การสกัดกรดเบส  การสกัดและโครมาโทกราฟz สเตอริโอเคมีของ
สารอินทรีย� และปฏิกิริยาเคมีของหมู�ฟ
งก�ชันของสารอินทรีย� 
  Crystallization, distillation, acid-base extraction, extraction and chromatography, 
stereochemistry of organic compounds, and chemical reaction of functional groups of organic 
compounds 
 
30325059 เคมีวิเคราะหNพื้นฐาน       

Fundamentals of Analytical Chemistry 
บุรพวิชา : 30310259 หรือ 30310759 
Prerequisites : 30310259  or  30310759 

3(3-0-6) 

  การเก็บตัวอย�าง การวิเคราะห�ข�อมูลทางสถิติ ความแม�นและความเที่ยง การวิเคราะห�เชิงปริมาณ
โดยการวิเคราะห�โดยนํ้าหนัก และการไทเทรตด�วยปฏิกิริยาสะเทิน ปฏิกิริยาการตกตะกอน ปฏิกิริยาการเกิดสาร
เชิงซ�อน และปฏิกิริยารีดอกซ� หลักการและเทคนิคพื้นฐานของสเปกโตรโฟโตเมทรีและโครมาโทกราฟฟz 
  Sampling; statistical data analysis; accuracy and precision; quantitative analysis by 
gravimetric analysis and titrations with neutralization reaction, precipitation reaction, complex 
formation reaction, and redox reaction; basic principle and technique of spectrophotometry and 
chromatography 
 
30627059 พันธุศาสตรN       

Genetics 
บุรพวิชา : 30610059  และ 30610159 
Prerequisites : 30610059 and 30610159 

3(3-0-6) 

  ยีนและโครโมโซม การแบ�งเซลล�และการสร�างเซลล�สืบพันธุ�ของพืชและสัตว� การถ�ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมตามหลักของเมนเดล พันธุกรรมท่ีฟzโนไทพ�ไม�เปmนไปตามอัตราส�วนของเมนเดล ความน�าจะเปmนทาง
พันธุศาสตร� การกําหนดเพศและพันธุกรรมและพันธุกรรมท่ีเก่ียวข�องกับเพศ  พันธุกรรมหลายอัลลิล พันธุกรรมที่
ถูกควบคุมด�วยยีนหลายคู� พันธุกรรมและอิทธิพลของส่ิงแวดล�อม พันธุกรรมที่ถูกควบคุมด�วยยีนนอกนิวเคลียส  
ยีนที่อยู�บนโครโมโซมเดียวกันและการทําแผนท่ีโครโมโซม สารพันธุกรรมและกิจกรรม โครงสร�างและกลไกการ
ควบคุมการทํางานของยีน  พันธุศาสตร�ของจุลินทรีย�  มิวเตชันในระดับของโครโมโซมและยีน พันธุวิศวกรรม  
พันธุศาสตร�ประชากร  และข�อมูลสารสนเทศทางพันธุศาสตร� 
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  Gene and chromosome, cell divisions and plant and animal gametogenesis, 
Mendelian inheritance, phenotypic non-Mendelian ratio inheritance, genetic probability, sex 
determination and sex-related inheritance, multiple alleles, polygenic inheritance, genetics and 
environment, cytoplasmic inheritance, linkage, crossing over and chromosome mapping, 
genetics materials and their actions,  gene structure, expression and regulation, microbial 
genetics, chromosome and gene mutation, genetic engineering, population genetics, and 
bioinformatics 
 
30325159 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหNพื้นฐาน      

Fundamentals of Analytical Chemistry Laboratory 
บุรพวิชา : 30325059  หรือเรียนพรHอม 30325059  30325459  หรือ
เรียนพรHอม 30325459 
Prerequisites : 30325059  or co-requisite 30325059  30325459  
or co-requisite 30325459 

1(0-3-1) 

  การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตการตกตะกอน การไทเทรตสารเชิงซ�อน การไทเทรตรีดอกซ� 
สเปกโตรโฟโตเมทรี 
  Acid-base titration; precipitation titration; complexometric titration; redox 
titration; spectrophotometry 
 
31139159 การบริหารคุณภาพ      

Quality Management  
2(2-0-4) 

  คุณภาพ  การบริหารคุณภาพ  การประกันคุณภาพ  การพัฒนาคน  ระบบคุณภาพเพื่อให�สถาน
ประกอบการมีคุณภาพ 
  Quality, quality management, quality assurance, human development, quality 
system for improving the quality of enterprises 
 
31620159 ชีวเคมีทั่วไป      

General Biochemistry 
บุรพวิชา : 30322059  หรือ 30322259 
Prerequisites : 30322059 or 30322259 

3(3-0-6) 

  ชีวเคมีเบื้องต�น ลักษณะ โครงสร�าง และหน�าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม�  เมแทบอลิซึมของ 
ชีวโมเลกุล  เมแทบอลิซึมผสมผสานและการควบคุม  กระบวนการสังเคราะห�กรดนิวคลีอิกและโปรตีน 
  Basic knowledge of biochemistry; characteristics, structure and function of 
biomolecules; enzymes and metabolisms of biomolecules;  integration metabolism and its 
regulation; nucleic acid and protein synthesis 
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31622159 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป       
General Biochemistry Laboratory 
บุรพวิชา  : 31620159  หรือเรียนพรHอมกับ 31620159 
Prerequisite or co-requisite : 31620159 

1(0-3-1) 

                บทนําเก่ียวกับปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป สเปกโทรโฟโตมิตรี คาร�โบไฮเดรท ลิพิด กรดอะมิโน 
โปรตีน เอนไซม� จลนศาสตร�ของเอนไซม� กรดนิวคลีอิก และเมแทบอลิซึมของคาร�โบไฮเดรท 

               Introduction to general biochemistry laboratory, spectrophotometry, 
carbohydrate, lipid, amino acid, protein, enzyme, enzyme kinetics, nucleic acid, and 
carbohydrate metabolism 

 

วิชาเอก               ไม"นHอยกว"า      50 หน"วยกิต 
วิชาเอกบังคับ               30 หน"วยกิต 
30520359 จุลชีววิทยาเบ้ืองตHน  

Introductory  Microbiology 
3(3-0-6) 

ประวัติจุลชีววิทยา โครงสร�างของเซลล�จุลินทรีย�และหน�าท่ี  พันธุกรรมของจุลินทรีย� การจัด
หมวดหมู�  เทคนิคพื้นฐานสําหรับศึกษาจุลินทรีย� การเจริญและการควบคุม  ระบบภูมิคุ�มกันของร�างกายต�อ
จุลินทรีย�  โรคและการติดเช้ือ  ความสําคัญของจุลินทรีย�ในด�านอาหาร อุตสาหกรรม การแพทย�และสาธารณสุข 
ด�านเกษตรกรรมและส่ิงแวดล�อม 

The historical foundations of microbiology; the structures and functions of 
microbial cells; microbial genetics; systematics of microorganisms; fundamental microbiological 
techniques; nutrition, growth and controls of microbes; host immune system; diseases and 
infections; microorganisms in perspective in food, industries, medicines, public health, 
agriculture and environments 

 
30520459 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองตHน  

Introductory Microbiology Laboratory 
1(0-3-1) 

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต�นเน�นเทคนิคพื้นฐานท่ีสําคัญของการศึกษาทางจุลชีววิทยา 
  Introductory microbiology experiments emphasis upon basic techniques 
necessary to microbiological study  
 
30520559 เคร่ืองมือทางจุลชีววิทยา 

Instruments in Microbiology 
2(1-3-2) 

หลักการทํางาน  วิธีใช�และดูแลรักษาเคร่ืองมือในห�องปฏิบัติการจุลชีววิทยา   
Principles, using instructions and maintenance of instruments in microbiology 

laboratory 
 



58 
 

 
 

30520659 การจัดจําแนกแบคทีเรีย  
Determinative  Bacteriology  

3(2-3-4) 

บุรพวิชา :  30520359 และ 30520459 
Prerequisites : 30520359 and 30520459  
หลักการจัดจําแนกแบคทีเรียกลุ�มต�างๆ  วิธีการทดสอบคุณสมบัติทางสรีรวิทยาและชีวเคมีเพื่อใช�

ในการจําแนกแบคทีเรีย วิธีการใหม�ในการจัดจําแนกแบคทีเรีย 
   Principles of bacterial identification; methods for physiological, biochemical tests 
to characterize groups of bacteria; recent methods for the identification of bacteria 
 
30530759 ราวิทยา  

Mycology 
3(2-3-4) 

บุรพวิชา:  30520359 และ 30520459 
Prerequisites :  30520359 and 30520459 
ลักษณะท่ัวไปของราและจุลินทรีย�คล�ายรา  ความสําคัญ ความหลากหลาย ความสัมพันธ�ระหว�าง 

รากับส่ิงมีชีวิตอ่ืน  สายวิวัฒนาการและการจัดหมวดหมู� 
General characteristics of fungi and fungal-like microorganisms; significance; 

diversity; interaction between fungi and other organisms; fungal evolution and classification  
 

30530859 วิชาชีพจุลชีววิทยาและความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ในหHองปฏิบัติการจุลชีววิทยา  
Microbiology Profession and Biosafety in Microbiology Laboratory 
บุรพวิชา : 30520659 
Prerequisite : 30520659 

1(1-0-2) 

ข�อกําหนดเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเล้ียง
จุลินทรีย�และการใช�จุลินทรีย�ท่ีก�อให�เกิดโรค  ระดับความเส่ียงของจุลินทรีย�ก�อโรคและระดับความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ กฏระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ สําหรับห�องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

Requirements in science and technology profession act in microbial cultivation 
and use of microbial pathogens; risk group of microbial pathogens and biosafety levels; 
biosafety regulations and guidelines for microbiology laboratory 
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30531059 พันธุศาสตรNของจุลินทรียN  
Microbial  Genetics 

3(3-0-6) 

บุรพวิชา :  30520359 
Prerequisite :  30520359 
ลักษณะโครงสร�างกรดนิวคลีอิค การถ�ายทอดทางพันธุกรรมของจุลินทรีย� การควบคุมการ

แสดงออกของจีนในแบคทีเรียและไวรัสทําลายแบคทีเรีย การกลายและการซ�อมแซมดีเอ็นเอ  พันธุศาสตร�ของรา 
พื้นฐานทางด�านพันธุวิศวกรรม  
              Nucleic acid structures; genetic transfer; regulation of gene expression in bacteria 
and bacteriophage; mutation and DNA repair; fungal genetics; basic genetic engineering 
 
30531259 สรีรวิทยาของจุลินทรียN  

Microbial  Physiology 
3(2-3-4) 

   บุรพวิชา :  30520359 และ 30520459 
   Prerequisites :  30520359 and 30520459 

องค�ประกอบทางเคมีและหน�าท่ีของโครงสร�างเซลล�จุลินทรีย� สารอาหารและการขนส�ง         
การเจริญและป
จจัยท่ีมีผลต�อการแสดงออกทางสรีรวิทยา เมแทบอลิซึม และการสร�างพลังงาน  เอนไซม�และ   
การควบคุมเมแทบอลิซึม 

Chemical composition and functions of microbial cell structures; nutrition and 
transportation; growth and factors affecting physiological expression; metabolism and energy 
generation; enzyme and metabolism regulation 
 
30532159 ภูมิคุHมกันวิทยา  

Immunology 
3(2-3-4) 

กลไกการตอบสนองทางภูมิต�านทานของร�างกาย ท้ังแบบจําเพาะและไม�จําเพาะต�อ               
ส่ิงแปลกปลอม   ความผิดปกติของระบบภูมิคุ�มกันและพยาธิสภาพที่เกิดข้ึน   ปฏิกิริยาระหว�างแอนติเจนและ 
แอนติบอดีชนิดต�าง ๆ  การนําหลักการดังกล�าวมาใช�ประโยชน�ในการสร�างเสริมภูมิคุ�มกัน  การรักษาโรค        
และการตรวจวินิจฉัยโรคทางห�องปฏิบัติการ  

Specific and non-specific immune response; immunological disorders and  
immunopathological findings;  antigen-antibody reactions including their application in  
immunization, treatment and laboratory diagnosis 
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30532259 ไวรัสวิทยา 
Virology 

3(2-3-4) 

บุรพวิชา :  30532159 
Prerequisite : 30532159 
โครงสร�าง  การเพิ่มจํานวน และอนุกรมวิธานไวรัสของสัตว� ไวรัสของพืช และไวรัสของแบคทีเรีย   

กลไกการก�อโรค  อาการโรค   การแพร�ระบาดของไวรัสที่เปmนสาเหตุของโรคติดเช้ือท่ีสําคัญบางชนิดในมนุษย� 
วิธีการตรวจวินิจฉัยทางห�องปฏิบัติการ 

Structure, multiplication and taxonomy of animal viruses, plant viruses and 
bacteriophages;  pathogenicity;  clinical features and transmission of some medical important 
viruses; laboratory  diagnosis 

 
30538159 จริยธรรมนักวิทยาศาสตรN  

Ethics for Scientists 
1(1-0-2) 

ความสัมพันธ�ระหว�างวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีกับศีลธรรมและจริยธรรม  จริยธรรมพื้นฐาน 
จริยธรรมทางวิทยาศาสตร� จรรยาบรรณนักวิจัย จรรยาบรรณการใช�สัตว� การวิจัยในมนุษย� 

Relationship between science and technology to morality and ethics, basic 
ethics, ethics of science, research ethics, animal ethics, human research 

 
30539159 สัมมนาทางจุลชีววิทยา   

Seminar in Microbiology   
1(0-2-1) 

การค�นคว�าและวิเคราะห�บทความวิจัยทางด�านจุลชีววิทยา เขียนรายงานและนําเสนอ 
Searching and analysis of research article in microbiology; writing a report and 

presentation  
 

30549259 โครงงานทางจุลชีววิทยา 1  
Projects in Microbiology I 

1(0-2-1) 

   การสืบค�นข�อมูลและทบทวนวรรณกรรม การวางแผนการทดลอง เขียนและนําเสนอโครงร�าง
งานวิจัยท่ีสนใจทางด�านจุลชีววิทยา 

Literature survey and review; experimental planning, writing and presentation of 
proposal related to interested research topic in microbiology 
 
 
 
 
 



61 
 

 
 

30549359 โครงงานทางจุลชีววิทยา 2 
Projects in Microbiology II 

2(0-4-2) 

บุรพวิชาหรือเรียนพรHอม : 30549259 
Prerequisite or Co-requisite : 30549259     
การดําเนินการทดลองเพื่อตอบป
ญหาทางจุลชีววิทยา การวิเคราะห� วิจารณ� เขียนรายงาน  

และนําเสนอผลงานวิจัย  
Experimentation for the identification of microbiological problems; analysis of 

results, discussion, writing a report and presentation 
 

วิชาเอกเลือก          ไม"นHอยกว"า    20 หน"วยกิต 
วิชาดHานจุลชีววิทยาพ้ืนฐานและพันธุศาสตรNของจุลินทรียN 
30530959 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรียN และการควบคุมคุณภาพอาหารเล้ียงเชื้อ  

Maintenance of Microorganisms and Quality Control of 
Culture Media 

3(2-3-4) 

บุรพวิชา :  30520359 และ 30520459 
Prerequisites : 30520359 and 30520459 
วิธีการเก็บรักษาเช้ือจุลินทรีย�  ชนิดของอาหารเล้ียงเช้ือ  การเตรียม การเก็บรักษา การใช�งาน

และวิธีการควบคุมคุณภาพของอาหารเล้ียงเช้ือ 
Methods for maintenance of microorganisms,  types of culture 

media,  preparations, maintenance, uses and methods for quality control of culture media 
 
30531159 เทคนิคพ้ืนฐานทางพันธุศาสตรNโมเลกุล                         

Basic Techniques in Molecular Genetics 
2(1-3-2) 

บุรพวิชา :  30520359 และ 30520459 
Prerequisites : 30520359 and 30520459 
การเตรียมจีโนมิกและพลาสมิดดีเอ็นเอ การวิเคราะห�ดีเอ็นเอเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ     

อิเลคโตรโฟริซีส การตัดดีเอ็นเอด�วยเรสทริกชันเอนไซม�และการเช่ือมต�อดีเอ็นเอ การถ�ายทอดดีเอ็นเอ ปฏิกิริยา
ลูกโซ�พอลิเมอเรส  

Preparation of genomic and plasmid DNA; qualitative and quantitative analysis of 
DNA; electrophoresis; restriction digestion of DNA and ligation; transferring of DNA; polymerase 
chain reaction 
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30541359 การจัดจําแนกราเบ้ืองตHน   
Introductory Determinative Mycology 

2(1-3-2) 

บุรพวิชา :  30530759  
Prerequisite : 30530759  
หลักการและเทคนิคท่ีใช�ในการแยกเช้ือและจัดจําแนกรา จัดหมวดหมู�และจําแนกชนิดรา 
Principle and techniques in isolation; and identification of fungi   
 

30541459 ราทะเลเบ้ืองตHน  
Introductory Marine Fungi 

2(2-0-4) 

บุรพวิชา :  30530759  
Prerequisite :  30530759                                                                      
ความรู�พื้นฐานเก่ียวกับราทะเล ชนิดและแหล�งที่อยู� การเจริญ การสืบพันธุ�และป
จจัยควบคุม 

ความหลากหลาย สัณฐานวิทยาและการจัดจําแนก บทบาทในส่ิงแวดล�อมและการนํามาประยุกต�ในด�านต�างๆ 
Fundamental knowledge of marine fungi; types and habitats; growth; 

reproduction and affecting factors; diversity; morphology and identification; roles in environment 
and application in various aspects 

 
30541559 ปฏิบัติการราทะเลเบ้ืองตHน                                         

Introductory Marine Fungi Laboratory 
1(0-3-1) 

บุรพวิชาหรือเรียนพรHอมกัน :  30541459   
Prerequisite or Co-requisite : 30541459 
การสํารวจราทะเลในส่ิงแวดล�อม การแยกราทะเลจากแหล�งอาศัยและการจัดจําแนกทางสัณฐาน

วิทยา การศึกษาบทบาทและคุณสมบัติท่ีสําคัญในการประยุกต�ด�านต�างๆ 
Surveys of marine fungi in environments; isolation and morphological 

Identification; application of marine fungi in various aspects 
 
30541659 พันธุวิศวกรรม  

Genetic  Engineering 
3(2-3-4) 

บุรพวิชา :  30531059  
Prerequisite : 30531059  
เทคนิคการโคลนระดับโมเลกุล การสร�างห�องสมุดยีน การโคลนผลิตภัณฑ�พีซีอาร� การคัดเลือก   

รีคอมบิแนนท�โคลน  ปฏิกิริยาลูกโซ�พอลิเมอเรส  ไฮบริไดเซชันของกรดนิวคลิอิก  การวิเคราะห�ลําดับนิวคลีโอไทด�  
ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม แนวการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ  
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Techniques in molecular cloning; construction of gene library; cloning of PCR 
product; screening of recombinant clone; polymerase chain reaction; DNA hybridization; 
nucleotide sequencing; genetically modified organisms; bio-safety guideline  
 
30541759 การจัดจําแนกจุลินทรียNโดยวิธีพันธุศาสตรNโมเลกุล 

และการวิเคราะหNวงศNวานวิวัฒนาการ  
3(2-3-4) 

 Molecular Identification of Microorganisms and Phylogenetic Analysis 
   บุรพวิชา :  30520659 และ 30531059 

  Prerequisites :  30520659 and 30531059 
วิวัฒนาการและความหลากหลายของจุลินทรีย�  หลักการจัดจําแนกจุลินทรีย�โดยวิธี            

ทางพันธุศาสตร�โมเลกุล  โมเลกุลเครื่องหมายสําหรับจําแนกและศึกษาวิวัฒนาการของจุลินทรีย�  สารสนเทศ
ชีวภาพสําหรับจัดการและวิเคราะห�ข�อมูลระดับโมเลกุล วงศ�วานวิวัฒนาการของจุลินทรีย�และการสร�างแผนภูมิ
ต�นไม� การวิเคราะห�สายสัมพันธ�เชิงวิวัฒนาการและระบุตําแหน�งทางอนุกรมวิธานของจุลินทรีย�   

Evolution and diversity of microorganisms; molecular perspectives of microbial 
systematics, taxonomic and evolutionary chronometer; bioinformatics approaches to molecular 
data management and analysis; microbial phylogeny and construction of phylogenetic tree, 
analysis of the genealogical relationships among microorganisms and taxon identification 

 
30541859 โปรตีโอมิกสNพ้ืนฐานของจุลินทรียN                            

Fundamental Microbial Proteomics 
2(2-0-4) 

บุรพวิชา :  30531059 
Prerequisite : 30531059 
การศึกษาโปรตีนท้ังหมดในจุลินทรีย� วิธีและเทคโนโลยีสําหรับการวิเคราะห�โปรตีโอมิกส�        

โปรตีโอมิกส�กับสรีรวิทยาของเซลล� โปรตีโอมิกส�ของจุลินทรีย�ท่ีใช�ในอุตสาหกรรม โปรตีโอมิกส�ของจุลินทรีย�ก�อโรค 
Studies of total proteins in microorganisms; methods and technology for 

proteomics analysis; proteomics and cell physiology; proteomics of industrial microorganisms; 
proteomics of pathogen 
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วิชาดHานจุลชีววิทยาทางการแพทยNและสาธารณสุข 
30532359 แบคทีเรียทางการแพทยN  

Medical  Bacteriology 
3(2-3-4) 

บุรพวิชา :  30520659  
Prerequisite : 30520659  
แบคทีเรียที่ก�อให�เกิดโรคในมนุษย� แหล�งอาศัยตามธรรมชาติ รังโรค การติดต�อ ป
จจัยการก�อโรค

และพยาธิกําเนิด การปZองกันและควบคุมโรค เทคนิคทางจุลชีววิทยาสําหรับการจัดจําแนกชนิดของแบคทีเรียก�อ
โรคและความปลอดภัยในห�องปฏิบัติการ  

Human pathogenic bacteria; natural habitat, reservoirs, mode of transmission, 
virulence factors and pathogenesis; prevention and control of diseases; microbiological 
techniques for determination of pathogenic bacteria and laboratory safety 
 
30532459 แบคทีเรียวินิจฉัย  

Diagnostic   Bacteriology 
3(2-3-4) 

บุรพวิชา : 30520659 
Prerequisite : 30520659 
กายวิภาคศาสตร� กลไกปZองกันตนเองของระบบ  ปฏิสัมพันธ�ระหว�างโฮสต�กับปรสิต  เช้ือประจํา

ถ่ิน  เช้ือก�อโรคในระบบต�าง ๆ ของร�างกายมนุษย�  อาการโรค  การตรวจวินิจฉัยทางห�องปฏิบัติการและโรคติดเช้ือ
ในโรงพยาบาล 

Anatomy,  normal  defense  mechanism,  host - parasite  relationships,  normal  
flora,  microorganisms  encountered in various  human  organ  systems,  clinical  finding  
including  laboratory  diagnosis  and  nosocomial  infection 
 
30532559 โปรโตซัวทางการแพทยN  

Medical Protozoology 
3(2-3-4) 

โรคโปรโตซัวท่ีพบบ�อยในประเทศไทย ความรู�แบบองค�รวมในด�านระบาดวิทยา  สัณฐานวิทยา   
วัฏจักรชีวิต  ความสัมพันธ�ระหว�างโฮสต�กับปรสิต พยาธิกําเนิดและพยาธิสภาพ  วิทยาภูมิคุ�มกัน  อาการและ
อาการแสดง  ทักษะพื้นฐานการวินิจฉัยทางปฏิบัติการโปรโตซัว  การรักษาและเภสัชวิทยาของยารักษาโรค     
การควบคุมปZองกันโรคโปรโตซัวท้ังส�วนบุคคลและชุมชน 

Common protozoal diseases found in Thailand; holistic knowledge on 
epidemiology; morphology; life cycle; host-parasite relationship; pathogenesis and pathology; 
immunology; signs and symptoms; basic skill for protozoalogical techniques; drug treatment; 
protozoal control methods for individuals and communities 
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30542659 ราทางการแพทยN  
Medical  Mycology 

3(2-3-4) 

บุรพวิชา : 30530759 
Prerequisite :  30530759 
ชนิดของราท่ีมีความสําคัญทางการแพทย� กลไกในการก�อโรค อาการโรค การแพร�ระบาด   

และวิธีการตรวจวินิจฉัยในห�องปฏิบัติการ 
 Types of medical important fungi; pathogenesis, clinical manifestation, 
epidemiology and laboratory diagnostic techniques 
 
30542759 สารตHานจุลชีพจากธรรมชาติ  

Antimicrobial Agents from Nature 
3(2-3-4) 

บุรพวิชา : 30520359 และ 30520459 
Prerequisites : 30520359 and 30520459  

           แหล�งท่ีมาและประเภทของสารต�านจุลชีพจากส่ิงมีชีวิตในธรรมชาติ  สมบัติ กลไกการออกฤทธ์ิ 
วิธีการสกัดสาร การทดสอบฤทธ์ิ และการใช�ประโยชน�ของสารต�านจุลชีพ 

Sources and types of antimicrobial agents derived from natural organisms; 
properties, mechanism of action, extraction techniques, antimicrobial activity testing and utility 
of the compounds 
 
วิชาดHานจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม 
30533159 จุลชีววิทยาทางอาหาร  

Food Microbiology 
3(2-3-4) 

บุรพวิชา :  30520359 และ 30520459 
Prerequisites :  30520359 and 30520459 

   บทบาทของจุลินทรีย�ในอาหาร  ป
จจัยที่มีผลต�อการรอดชีวิตและการเจริญของจุลินทรีย�ในอาหาร 
จุลชีววิทยาของอาหารประเภทต�างๆ การถนอมอาหาร อาหารหมัก จุลินทรีย�ที่ก�อให�เกิดโรคผ�านทางอาหาร   
การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด�านจุลชีววิทยาของอาหาร  

  Roles of microorganisms in food; factors influencing microbial survival and growth  
in foods; microbiology of various food categories; food preservation; fermented foods; 
foodborne pathogens; food quality and safety control 
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30533259 การวิเคราะหNจุลินทรียNในอาหาร  
Microbiological Food Analyses 

3(2-3-4) 

บุรพวิชา :  30533159 
Prerequisite :  30533159 
การควบคุมคุณภาพภายในห�องปฏิบัติการตรวจสอบจุลินทรีย�ในอาหาร วิธีวิเคราะห�แบบเดิมและ

วิธีรวดเร็วในการตรวจจุลินทรีย�ท่ีสําคัญในอาหารท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   
Quality control in microbiological food testing laboratory; conventional and rapid 

methods for detection and enumeration of significant food-associated microorganisms  
 
30534159 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม  

Industrial Microbiology 
3(2-3-4) 

บุรพวิชา : 30520359 และ 30520459 
Prerequisites  : 30520359 and 30520459 
การแยกและการคัดเลือกจุลินทรีย�ที่มีประโยชน�ในอุตสาหกรรม   การเก็บรักษาและการปรับปรุง

สายพันธุ�  กระบวนการเพาะเล้ียงจุลินทรีย�ในอุตสาหกรรม  การเก็บเก่ียวผลผลิตและการทําให�ผลิตภัณฑ�บริสุทธ์ิ 
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ�จากจุลินทรีย�   

Isolation and screening of industrially useful microorganisms; strain preservation 
and improvement; cultivation processes for industrial microorganisms; product harvesting and 
purification; industrial production of selected microbial products  
 
30534259 เอนไซมNจากจุลินทรียN  

Microbial Enzymes 
3(2-3-4) 

บุรพวิชา : 30520359 และ 30520459 
 Prerequisites : 30520359 and 30520459 
สมบัติและกลไกการทํางานของเอนไซม� แหล�งผลิต กระบวนการผลิต การแยกสกัดและการทํา

บริสุทธ์ิเอนไซม�จากจุลินทรีย�โดยเน�นเอนไซม�ท่ีผลิตเปmนการค�า การตรึงเอนไซม�และเซลล�จุลินทรีย�  การใช�
ประโยชน�เอนไซม�จากจุลินทรีย� 
   Properties and mechanisms of enzyme; sources of enzymes, production process, 
extraction and purification of microbial enzymes notably those of commercially important; 
immobilization of enzymes and microbial cells; applications of microbial enzymes 
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30543359 ความปลอดภัยและสุขลักษณะอาหาร  
Food Safety and Hygiene 

3(3-0-6) 

บุรพวิชา : 30533159  
Prerequisite : 30533159      
ความปลอดภัยตลอดห�วงโซ�การผลิตอาหาร  จุลินทรีย�อันตรายด�านความปลอดภัยอาหาร  

มาตรฐานและข�อกําหนดด�านความปลอดภัยอาหาร สุขลักษณะอาหาร และการควบคุมจุลินทรีย�อันตราย  
ระบบการจัดการด�านความปลอดภัยอาหาร   

Food safety in the food chain; food safety microbial hazards; standards and 
regulations; food hygiene and control of microbial hazards; food safety management systems 
 
30543459 จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีของอาหารทะเล  

Seafood Microbiology and Technology 
3(2-3-4) 

บุรพวิชา :  30533159 
Prerequisite : 30533159      
ชนิดของจุลินทรีย�ที่สําคัญในอาหารทะเล  ป
จจัยที่มีผลต�อการเจริญของจุลินทรีย�ที่ทําให�เกิดการ

เน�าเสีย จุลินทรีย�ก�อโรคที่พบในอาหารทะเล  เทคโนโลยีการแปรรูปและถนอมอาหารทะเล  การประเมินคุณภาพ
ทางด�านจุลชีววิทยาของอาหารทะเลและผลิตภัณฑ�จากอาหารทะเล   

Significant types of microorganisms in seafood; factors influencing growth and 
spoilage; pathogens in seafood; processing technology and preservation; microbiological 
evaluation of quality in seafood and seafood products 

 
30544359 ยีสตNและเทคโนโลยีของยีสตN  

Yeast and Yeast Technology 
3(2-3-4) 

บุรพวิชา : 30530759 
Prerequisite : 30530759 
ชีววิทยาของยีสต� การจัดหมวดหมู� การเจริญและเมแทบอลิซึม การเก็บรักษา ชีววิทยาโมเลกุล

และการปรับปรุงพันธุ�ยีสต� เทคโนโลยีการผลิตเซลล�ยีสต�และผลิตภัณฑ�จากยีสต�ทางอุตสาหกรรม 
Yeast biology, taxonomy, growth and metabolism; culture maintenance; yeast 

molecular biology and strain improvement; technology for the production of yeast cells and 
yeast products 
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30544459 อุตสาหกรรมอาหารหมักและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลN  
Fermented Food and Alcoholic Beverage Industry 

3(2-3-4) 

บุรพวิชา : 30520359 และ 30520459 
Prerequisites : 30520359 and 30520459 
ประเภทของอาหารหมักและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� การเปล่ียนแปลงทางจุลชีววิทยาและชีวเคมี

ของการหมัก  กระบวนการหมักในระดับอุตสาหกรรม การปรับปรุงและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ� 
Types of fermented food and alcoholic beverage; microbiological and 

biochemical changes during fermentation; industrial production processes; products 
improvement and quality control   
 
30544559 จุลชีววิทยาสําหรับพลังงานทางเลือก  

Microbiology for Alternative Energy 
3(2-3-4) 

บุรพวิชา : 30520359 และ 30520459 
Prerequisites : 30520359 and 30520459 
สถานการณ�และผลกระทบจากการผลิตและการใช�พลังงาน พลังงานทางเลือกประเภทต�างๆ  

ในป
จจุบัน จุลินทรีย�ท่ีมีบทบาทในการสร�างพลังงานทางเลือก เช้ือเพลิงชีวภาพจากจุลินทรีย�  
Situations and impacts of the energy production and usage; types of current 

alternative energy; roles of microorganisms for alternative energy production; biofuel production 
by microorganisms 
 
30544659 จุลชีววิทยาของเคร่ืองสําอาง 

Cosmetic Microbiology 
3(2-3-4) 

บุรพวิชา :  30520359 และ 30520459 
Prerequisites : 30520359 and 30520459 
ส�วนประกอบของผลิตภัณฑ�เครื่องสําอาง  ชนิดของจุลินทรีย�ที่ปนเป\�อนในผลิตภัณฑ�เครื่องสําอาง 

กรรมวิธีท่ีดีในการผลิตเครื่องสําอาง การตรวจวิเคราะห�คุณภาพทางจุลชีววิทยา  ประสิทธิภาพต�านจุลินทรีย�ของ
สารกันเสีย กลไกต�านจุลินทรีย�ของสารกันเสียบางชนิดและการตอบสนองของจุลินทรีย� 

Composition of cosmetic products; type of microorganisms contaminated in 
cosmetic products; sanitary practices in cosmetic manufacturing; analysis of microbiological 
quality; antimicrobial preservative efficacy; antimicrobial mechanism of some preservatives and 
the microbial response 
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30544759 มาตรฐานหHองปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยา  
Microbiological Testing Laboratory Standard            

1(1-0-2) 

ข�อกําหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025  และการนําไปใช�ในห�องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  
Requirements of ISO/IEC 17025 standard and implementation in microbiology 

laboratories 
 
วิชาดHานจุลชีววิทยาทางส่ิงแวดลHอม 
30535159 จุลชีววิทยาทางส่ิงแวดลHอม  

Environmental Microbiology 
3(2-3-4) 

บุรพวิชา :  30520359 และ 30520459 
Prerequisites : 30520359 and 30520459 

   การแพร�กระจายของจุลินทรีย�ในส่ิงแวดล�อม  บทบาทของจุลินทรีย�ในการเปล่ียนแปลงมลพิษ
ของส่ิงแวดล�อม  การลดความเปmนพิษของสารพิษโดยกระบวนการทางจุลินทรีย� 
   Distribution of microorganisms in the environment; role of microorganisms on the 
change or the pollutants in the environment; reduction of toxicity of toxic substances using 
microbial mechanisms 
 
30545259 การย"อยสลายและการพ้ืนฟูสภาพทางชีวภาพเบ้ืองตHน  

Fundamental Biodegradation and Bioremediation 
3(2-3-4) 

บุรพวิชา : 30520359 และ 30520459 
Prerequisites : 30520359 and 30520459 
สารก�อมลพิษจากส่ิงแวดล�อม  กลไกและการย�อยสลายสสารด�วยวิธีทางชีวภาพ  การย�อยสลาย

และพื้นฟูสภาพด�วยจุลินทรีย�ภายใต�กระบวนการที่ใช�ออกซิเจนและไม�ใช�ออกซิเจน 
Pollutants from environment; mechanisms and application of biodegradation; 

microbial degradation and remediation under aerobic and anaerobic conditions 
 

30545359 จุลชีววิทยาทางนํ้า  
Aquatic  Microbiology 

3(2-3-4) 

บุรพวิชา :  30520359 และ 30520459 
Prerequisites :  30520359 and 30520459 
นิเวศวิทยาของจุลินทรีย�ในแหล�งนํ้าจืด นํ้ากร�อยและนํ้าเค็ม การแพร�กระจายของจุลินทรีย�ใน

แหล�งนํ้า ลักษณะเฉพาะของจุลินทรีย�ในแหล�งนํ้า ปฏิสัมพันธ�ระหว�างจุลินทรีย� และระหว�างส่ิงมีชีวิตต�างๆ ใน 
แหล�งนํ้า  บทบาทของจุลินทรีย�ต�อวัฎจักรของสารต�างๆ การย�อยสลายสารอินทรีย� จุลินทรีย�กับมลพิษทางนํ้า 
เทคนิคสําหรับปฏิบัติการจุลินทรีย�ทางนํ้า 
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Aquatic ecosystem that microorganisms live in, freshwater, brackish and marine 
water; microbial distributions in aquatic environment; identity of aquatic microorganisms; 
microbe-microbe interactions and microbe–host interactions; role of microorganisms in  
nutrient-cycles; degradation of organic substances; microorganisms and water pollutions; 
laboratory  work with local freshwater and marine samples 
 
30545459 จุลชีววิทยาของนํ้าเสีย  

Wastewater Microbiology 
3(2-3-4) 

บุรพวิชา :  30520359 และ 30520459 
Prerequisites : 30520359 and 30520459 
ประเภท และลักษณะของนํ้าเสีย  แหล�งกําเนิดและแนวทางการควบคุมการเกิดนํ้าเสีย  หลักการ

และวิธีการในการบําบัดนํ้าเสียโดยกระบวนการทางชีวภาพ  การเปล่ียนแปลงองค�ประกอบทางเคมี และกายภาพ
ของนํ้าเสีย  จุลินทรีย�กลุ�มต�างๆ ท่ีมีบทบาทสําคัญในการบําบัดนํ้าเสีย  มาตรฐานของนํ้าเสียประเภทต�างๆ 

Types and characteristics of wastewater; source and controlling strategy of 
wastewater production; principle and method for wastewater treatment focusing on biological 
methods; changes of chemical and physical composition in wastewater; roles of microorganisms 
in wastewater treatment standard systems 

 
30545559 จุลชีววิทยาของดินและการประยุกตN  

Soil Microbiology and Application 
3(2-3-4) 

บุรพวิชา :  30520359 และ 30520459 
Prerequisites : 30520359 and 30520459 
กลุ�มของจุลินทรีย�ท่ีอาศัยอยู�ในดิน  การแพร�กระจายและกิจกรรมของจุลินทรีย�ในดินที่เก่ียวข�อง

กับการเปล่ียนแปลงของวัฏจักรของสารในดิน  การเปล่ียนแปลงของสารก�อมลพิษประเภทต�างๆ ในดิน  กิจกรรม
ของจุลินทรีย�  การนําเทคโนโลยีทางจุลชีววิทยาทางดินมาใช� 

Types of microorganisms in soil; distribution and activities of soil microorganisms 
related to soil material cycling; change of chemical substances contaminated in soil; microbial 
activity; application of microbial soil technology 
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30545659 การบําบัดของเสียอันตรายทางชีวภาพ  
Biological Treatment of Hazardous Wastes 

3(2-3-4) 

บุรพวิชา :  30520359 และ 30520459 
Prerequisites : 30520359 and 30520459 
ป
ญหาที่เกิดจากของเสียอันตราย  การจําแนกประเภท การจัดการ เทคโนโลยีการบําบัด   

การบําบัดของเสียอันตรายด�วยวิธีทางชีวภาพ 
Environmental problems from hazardous waste; classification; management; 

technology for hazardous waste treatment; biological treatment of hazardous waste 
 
วิชาดHานจุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม 
30536159 จุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม  

Agricultural Microbiology 
3(2-3-4) 

บุรพวิชา :  30520359 และ 30520459 
Prerequisites : 30520359 and 30520459 

  กลุ�มของจุลินทรีย�ท่ีมีบทบาทสําคัญทางเกษตรกรรม การประยุกต�ความรู�ทางจุลชีววิทยาเพื่อ
จัดการสุขภาพพืชและการควบคุมจุลินทรีย�ก�อโรคพืชด�วยวิธีทางชีวภาพ 
  Types of microorganisms having important roles in agriculture; application of 
microbiology in plant health management and biological control of plant pathogens 
 
30546259 จุลชีววิทยาของโรคพืช  

Microbiology of Plant Disease 
3(2-3-4) 

บุรพวิชา :  30520359 และ 30520459 
Prerequisites : 30520359 and 30520459 
กลุ�มของจุลินทรีย�ก�อโรคในพืช กลไกและพัฒนาการการเกิดโรค การแพร�กระจายของเช้ือก�อโรค 

การควบคุมโรคพืชที่มีสาเหตุจากจุลินทรีย� 
Types of plant pathogens; mechanisms and disease development; distribution of 

plant pathogens; control of plant disease caused by pathogens 
 
30546359 เห็ดและเทคโนโลยีของเห็ด  

Mushrooms and Mushroom Technology 
3(2-3-4) 

บุรพวิชา :  30520359 และ 30520459 
Prerequisites : 30520359 and 30520459 
อนุกรมวิธานของเห็ด  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การเจริญและป
จจัยท่ีมีผลต�อการเจริญ  

เทคโนโลยีการเพาะเห็ด   การเก็บรักษาสายพันธุ�  ผลิตภัณฑ�และประโยชน�ของเห็ด 
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Taxonomy of mushroom; biodiversity; growth and factors affecting growth; 
technology of mushroom cultivation,  preservation; products and uses of  mushroom 

 
30546459 จุลชีววิทยาเพ่ือการเพาะเล้ียงสัตวNน้ําเบ้ืองตHน  

Fundamental of Aquaculture Microbiology 
3(2-3-4) 

บุรพวิชา :  30520359 และ 30520459 
Prerequisites : 30520359 and 30520459 
ลักษณะของการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้า   ป
ญหาของการเกิดโรคระบาดในการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้า  

บทบาทของจุลินทรีย�ท่ีก�อโรคต�อสัตว�นํ้าและการปZองกัน   บทบาทของจุลินทรีย�ในระบบนิเวศของการเพาะเล้ียง
สัตว�นํ้า  การนําจุลินทรีย�มาใช�ประโยชน�ในการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้า   การปZองกันผลกระทบระหว�างการเพาะเล้ียง
สัตว�นํ้าและส่ิงแวดล�อม 

Characteristics of microbial aquaculture; problems of the outbreak in 
aquaculture; role of microorganisms for causing and controlling the aquatic animal diseases; role 
of ecological microorganisms in aquaculture environment; application of microorganisms for 
beneficial aquaculture; controlling the effect between aquaculture and the environment 

 
30546559 จุลินทรียNและการรักษาน้ําเช้ือสัตวNน้ําเศรษฐกิจเบ้ืองตHน  

Fundamental of Microorganisms and Semen Preservation of  
Economic Aquatic Animals 

3(2-3-4) 

บุรพวิชา :  30520359 และ 30520459 
Prerequisites : 30520359 and 30520459 
การศึกษาเบื้องต�นเก่ียวกับบทบาทของจุลินทรีย�ด�านการก�อโรค  การเน�าเสียในนํ้าเช้ือสัตว�นํ้า

เศรษฐกิจ   กลไกของการควบคุมและการจัดการจุลินทรีย�ในนํ้าเช้ือสัตว�นํ้าเศรษฐกิจ  เทคโนโลยีการเก็บรักษา
นํ้าเช้ือสัตว�นํ้าเศรษฐกิจในระยะส้ันและระยะยาว 

Fundamental of microbial role in causing diseases; spoiling of economic aquatic 
animal semen; mechanisms for controlling and management of microorganisms in economic 
aquatic animal semen; preservation of economic aquatic animal semen in short term and long 
term technology 
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30546659 จุลชีววิทยาและการจัดการโรคสัตวNนํ้าเศรษฐกิจเบ้ืองตHน  
Fundamental of Microbiology and Management of Economic 
Aquatic Animals’ Disease 

3(2-3-4) 

บุรพวิชา :  30520359 และ 30520459 
Prerequisites : 30520359 and 30520459 
การศึกษาถึงชนิดของจุลินทรีย�ท่ีเปmนสาเหตุของโรคสัตว�นํ้าเศรษฐกิจ  อุบัติการณ�การเกิดโรคและ

การควบคุมโรคสัตว�นํ้าเศรษฐกิจท่ีสําคัญท่ีมีสาเหตุมาจากจุลินทรีย�เบื้องต�น 
Fundamental of studying types of causative microorganisms in economic aquatic 

animals; occurrence and controlling the economic aquatic animal diseases caused by 
microorganisms 
 
30546759 การจัดการการเพาะเล้ียงสัตวNนํ้าดHวยสารตHานจุลชีพเบื้องตHน  

Fundamental of Management of Aquaculture with 
Antimicrobial Therapy 

3(2-3-4) 

บุรพวิชา :  30520359 และ 30520459 
Prerequisites : 30520359 and 30520459 
การศึกษาเบื้องต�นเก่ียวกับระบบนิเวศในระบบบ�อเล้ียงสัตว�นํ้า  ชนิดของสารต�านจุลชีพ   

ชนิดของสมุนไพร  การใช�สมุนไพร  การใช�ยาต�านจุลชีพจากสารธรรมชาติ การใช�สารสังเคราะห�ในการควบคุม   
การจัดการระบบเพาะเล้ียงสัตว�นํ้า 

Fundamental of ecosystem in aquaculture system; type of antimicrobial agents; 
type of medicinal plants; application of medicinal plants; application of antimicrobial agents 
originated from nature; application of synthetic agents for controlling; management of 
aquaculture systems 

 
30546859 โพรไบโอติกเทคโนโลยีเบ้ืองตHน  

Fundamental of Probiotic Technology 
3(2-3-4) 

บุรพวิชา :  30520359 และ 30520459 
Prerequisites : 30520359 and 30520459 
การศึกษาเบื้องต�นเก่ียวกับนิยาม  ประโยชน�ของจุลินทรีย�ที่ใช�เปmนโพรไบโอติก   

การเพาะเล้ียงสัตว�นํ้าและด�านอ่ืน    การประยุกต�ความรู�ทางโพรไบโอติกเทคโนโลยี  ให�เกิดความย่ังยืน   
การจัดการระบบการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้าและระบบอ่ืนๆ 

Fundamental of definition; benefit of microbial probiotic for aquaculture and 
other aspects; application of probiotic technology; sustainability and management of 
aquaculture and the other systems 
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30546959 ระบาดวิทยาทางโรคพืชเบื้องตHน  
Introductory Plant Disease Epidemiology 

3(2-3-4) 

บุรพวิชา :  30520359 และ 30520459 
Prerequisites : 30520359 and 30520459 
หลักการด�านระบาดวิทยา การพยากรณ�โรคพืช ป
จจัยที่มีอิทธิพลต�อการเกิดโรค การตอบสนอง

ของพืชต�อการเข�าทําลายของจุลินทรีย�ก�อโรค  
Principles in plant disease epidemiology; disease forecasting; factors influencing 

plant diseases; plant disease processes responding to plant pathogens 
 
30547159 จุลชีววิทยาและการจัดการโรคพืช  

Microbiology and Plant Disease Management 
3(2-3-4) 

บุรพวิชา :  30520359 และ 30520459 
Prerequisites : 30520359 and 30520459 
หลักการในการจัดการโรคพืชด�วยจุลินทรีย�ปฎิป
กษ� ความสัมพันธ�ระหว�างป
จจัยทางส่ิงแวดล�อม

และจุลินทรีย�สาเหตุโรคพืชในการจัดการโรคพืช การจัดการจุลินทรีย�ในระบบเพาะปลูกพืชเพื่อหลีกเล่ียงการเกิด
และการระบาดของโรคพืช 

Principles of plant disease management using antagonistic microorganisms; 
relationships between environmental factors and plant pathogens in plant disease 
management; management of microbes in plant cultivation systems for plant disease 
prevention and epidemics 
 
30547259 ชีวภัณฑNจุลินทรียNควบคุมเชื้อก"อโรคพืช  

Microbial Agent Products for Controlling Plant Pathogens 
3(2-3-4) 

บุรพวิชา :  30520359 และ 30520459 
Prerequisites : 30520359 and 30520459 
การคัดเลือกและการเพาะเล้ียงจุลินทรีย�ปฎิป
กษ� การผลิต การพัฒนาสูตรและรูปแบบชีวภัณฑ�

จุลินทรีย�เพื่อการควบคุมเช้ือก�อโรคพืช กฎหมายที่เก่ียวข�องกับชีวภัณฑ�จุลินทรีย� 
Screening and cultivation of antagonistic microorganisms; production and 

formulation development of microbial products for controlling plant pathogens; laws and 
regulations related to microbial products 
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วิชาดHานจุลชีววิทยาอ่ืน   
30538259 การฟ�งและการพูดภาษาอังกฤษสําหรับนักจุลชีววิทยา           

Listening and Speaking English for Microbiologists 
2(1-3-2) 

การฝ?กฟ@งและพูด บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใชFในการส่ือสารเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
ของนักจุลชีววิทยาเพื่อการส่ือสารอยIางเหมาะสมทั้งในชีวิตประจําวันและในเชิงวิชาการ 

Listening and speaking in English language for communicating and  
supporting the occupation of microbiologist, communicate appropriately for daily life and 
academic 
 
30538359 การอ5านและการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับนักจุลชีววิทยา           

Reading and Writing English for Microbiologists 
2(1-3-2) 

  การฝ?กอIานเอกสารและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชFกลวิธีและทักษะการอIานและการเขียน 
ประเภทตIาง ๆ รวมทั้งคําศัพท�ที่เก่ียวขFองกับลักษณะงานของนักจุลชีววิทยา 
  Reading and writing in English documentations, using strategies and skills to read 
and write various types of documents, including vocabulary related to microbiologist’s work 

 
30538459 ศัพทNเฉพาะทางจุลชีววิทยา  

Specific Terms in Microbiology 
2(2-0-4) 

บุรพวิชา :  30520359 และ 30520459 
Prerequisites : 30520359 and 30520459 
ศัพท�ท่ีใช�ในการอ�าน เขียนและพูดทางจุลชีววิทยาด�านต�างๆ  
Technical terms used in microbiology for reading, writing and speaking   

 
30538559 ราวิทยาประยุกตN  

Applied Mycology 
2(2-0-4) 

บุรพวิชา :  30530759 
Prerequisite : 30530759 

 การนําราและผลิตภัณฑ�ไปใช�ประโยชน�ในด�านต�าง ๆ ครอบคลุมทั้งด�านการเกษตร การแพทย� 
อาหาร อุตสาหกรรมส่ิงแวดล�อมและนิติวิทยาศาสตร� 
  Application of fungi and their products in agricultural, medicinal, industrial, 
environmental and forensic aspects 
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30548659 หัวขHอเลือกสรรทางจุลชีววิทยา  
Selected Topics in Microbiology 

2(2-0-4) 

บุรพวิชา :  30520359 และ 30520459 
Prerequisites : 30520359 and 30520459 
ความรู�ใหม�และทิศทางความก�าวหน�าทางจุลชีววิทยา 
New knowledge and scientific trends in microbiology 

 
วิชาดHานการฝ{กงานหรือสหกิจศึกษา 
30130159 เตรียมสหกิจศึกษา 

Pre-cooperative Education 
1(0-3-1) 

      การเตรียมตัวก�อนสหกิจศึกษา หลักการและแนวความคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษา ข้ันตอน
กระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข�อบังคับที่เก่ียวข�องกับสหกิจศึกษา การฝ�กเทคนิคในการสมัครงาน ทักษะ
การทํางานที่จําเปmนที่เหมาะกับสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการนําเสนอผลงานและทักษะ
การเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทํางาน 

Preparation prior to cooperative education, principle and concept related to 
cooperative education, processing steps of cooperative education, rules involving cooperative 
education, training on techniques for professional jobs application, essential working skills to 
suit workplaces, industrial quality management system, presentation techniques and report 
writing skill, personality development for working society 

 
30549559 สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 
6(0-18-9) 

บุรพวิชา : 30130159 
Prerequisite : 30130159 

  การฝ�กปฏิบัติงานทางด�านจุลชีววิทยาในหน�วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
  Training of microbiology in the government or private sector 
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เอกสารแนบหมายเลข 2 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย�ประจําหลักสูตร 

 
(1) นางสุดารัตน� สวนจิตร 

สุดารัตน	 สวนจิตร และสุรีย	พร เอ่ียมศรี. (2558). ความหลากหลายทางอนุกรมวิธานและ
กิจกรรมเอนไซม	เซลลูเลสของจุลินทรีย	จากเมตาจีโนมในระบบนิเวศป-าชายเลน. ใน   
การประชุมใหญโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 (หน/า 355). 
นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 

Changchai, N., & Saunjit, S.  (2014). Detection of Vibrio parahaemolyticus and  
Vibrio vulnificus in retail raw oysters from the eastern coast of Thailand.  
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 
45(3), 662-669.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข1อมูลระดับนานาชาติ ISI) 
Rakseree, S., Suanjit, S., Jaritkhuan, S., & Pilantanapak, A. (2014). Lignicolous  
 fungi on bait woods from shrimp ponds in Chanthaburi province, Thailand.  

In Proceeding of The Burapha University International Conference 2014     
(pp. 278-286). Chon Buri: Thailand. 

Rakseree, S., Suanjit, S., Jaritkhuan, S., & Pilantanapak, A. (2013). Diversity of  
fungi from shrimp ponds in Chachoengsao province, Thailand. IOSR 
Journal of Environmental Science, Toxicology, and Food Technology,  

   6(4), 2319-2402.   
 (วารสารทางวิชาการในฐานข1อมูลระดับนานาชาติ Scimago Jr (http://www.scimagojr.com/)  
 
(2) นางศิริโฉม ทุ1งเก�า 

ศิริโฉม ทุ1งเก�า. (2557). อุบัติการณ8และแนวทางเพื่อนําไปสูIการควบคุมการปนเปLMอน 
แบคทีเรียกรดแลคติกในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลเพื่อเปTนเช้ือเพลิงของประเทศ
ไทย. ชลบุรี: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณS, ภาควิชาจุลชีววิทยา, คณะวิทยาศาสตรS, 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

วฤษณี ปรีชานฤชิตกุล และศิริโฉม ทุ1งเก�า. (2555). ผลของระดับความเข1มข1นของนํ้ากะทิตaอการ 
รอดชีวิตและการบาดเจ็บของ Salmonella Typhimurium ระหวaางเก็บรักษาโดยการ
แชaเยือกแข็ง. ใน การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล̂า ครั้งที่ 1 (หน/า 474-480). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล1า เจ1าคุณ
ทหาร ลาดกระบัง.  
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ศิริโฉม ทุ1งเก�า. (2554). จุลินทรีย8ที่ปนเปLMอนในกากนํ้าตาลอ̂อยและผลกระทบตIอการผลิต 
เอทานอลเพื่อเปTนเช้ือเพลิง. ชลบุรี: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณS, ภาควิชาจุลชีววิทยา,  
คณะวิทยาศาสตรS, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ศิริโฉม ทุ
งเก�า และพัชรี คุ/มหอม. (2554). ผลของอุณหภูมิต:อการเจริญและการผลิตเอนเทอโร 
   ทอกซินของ Staphylococcus aureus ในเน้ือปูสุก. วารสารคุยซายน2, 2(7), 2-10. 

ศิริโฉม ทุ
งเก�า และวชรพล คุ/มครอง. (2554). ผลของ Lactobacillus plantarum VK1 ต:อการ 
ผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาลของ Saccharomyces cerevisiae. ใน การประชุม
วิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 2554 (หน/า 95). ชลบุรี: งานสaงเสริมการวิจัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

Thungkao, S., & Roeancharoen, N. (2015). The Occurrence and identification of  
lactic acid bacteria in molasses-based ethanol production plants in 
Thailand. In Proceeding of Burapha University International Conference 
2015 (pp. 742-749). Chon Buri: Burapha University, Thailand.  

Thungkao, S., & Pattanacharoensuk, P. (2014). Contamination and antibiotic  
susceptibility tests of  lactic acid bacteria in an ethanol production plant.  
In Burapha University International Conference (Abstract, p. 207).  
Chon Buri: Burapha University, Thailand.  

Intarakul, C., Panutrakul, S., & Thungkao, S. (2011). Bacterial contamination in  
raw shucked oyster in shucking houses and retail shops in Chon Buri 
Province, Thailand. Journal of Public Health, 41(2), 184-197. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข1อมูลระดับนานาชาติ ISI) 
Rattana, T., & Thungkao, S. (2011). Isolation of proteolytic, lipolytic, and  

bioemulsifying bacteria for improvement of the aerobic treatment of 
poultry processing wastewater. African Journal of Microbiology Research 
5, 5493-5497. doi: 10.5897/AJMR11.824 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข1อมูลระดับนานาชาติ ISI) 
 

 (3)  นางสาวอุมาพร ทาไธสง 
 อุมาพร ทาไธสง. (2555). ปรสิตก:อโรคที่ติดต:อผ:านทางอาหารและนํ้าที่สําคัญในประเทศไทย.  
   วารสารวิทยาศาสตร2บูรพา, 17(2), 212-220.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข1อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุaมท่ี ๑) 
 อุมาพร ทาไธสง และทรงศักด์ิ ทองชูศักดิ์. (2555). Immuoinformatics ศาสตร	ใหม:เพื่อการ 
  วิจัยวัคซีน. วารสารวิทยาศาสตร2 มข., 40(3), 790-801. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข1อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุaมท่ี ๑) 
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  อุมาพร ทาไธสง และสิทธิเดช แสงนวล. (2554). ฤทธ์ิร:วมกันของสารแอลฟาแมงโกสตินกับยา 
  เจนตามัยซินในการยับย้ัง Staphylococcus aureus ที่ดื้อต:อยาเมธิซิลลินที่แยกได/จาก 
    โรงพยาบาลพระนารายณ	มหาราช. วารสารวิทยาศาสตร2บูรพา, 16(2), 89-96. 
           (วารสารทางวิชาการในฐานข1อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุaมท่ี ๑) 

Thathaisong, U., Siripattanapipong, S., Mungthin, M., Pipatsatitpong, D., Tan-ariya,  
   P., Naaglor, T., & Leelayoova, S. (2013). Identification of Blastocystis subtype 1  

variants in the Home for Girls, Bangkok, Thailand. The American  
Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 88(2), 352-358. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข1อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com) 
Gorgani, N. N., Thathaisong, U., Mukaro, R. S. V., Poungpair, O., Tirimacco A., 

Hii, S.T.C., & Ferrante, A.  (2011). Regulation of CRIg expression and    
  phagocytosis in human macrophages by arachidonate, dexamethasone,  
  and cytokines. The American Journal of Pathology, 179(3), 1310-1318.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข1อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com) 

 
(4) นางนิสา  ไกรรักษ� 

นิสา ไกรรักษ� และอนุเทพ ภาสุระ. (2554). การคัดเลือกยีสต	จากแหล:งธรรมชาติสําหรับยับย้ัง 
   ราก:อโรคพืช. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 2554 (CD-ROM).  
  ชลบุรี: งานส:งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 
สมชาย ไกรรักษ	 และนิสา ไกรรักษ�. (2554). การผลิตสารโมนาโคลินจากเช้ือราโมแนสคัสที่ 

เจริญบนอาหารแข็ง. doi: 10.14457/KMITL.res.2011.13  
 
(5)  นายสุดสายชล  หอมทอง 

สุดสายชล  หอมทอง อาทิตยา ซาเสน  ศิริลักษณS ปุราชะกา สุรางคS รักษาชาติ และนพวรรณ  
เอกเจริญ (2558). คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารสุนัขและแมวบริเวณรอบ
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี. วารสารวิทยาศาสตร2บูรพา, 20(2), 73-84. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข1อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุaมท่ี ๑) 
สุดสายชล หอมทอง, ดวงกมล นิลพันธุ	, วราลักษณ	 วิราทนา และนฤพล เดชกล/า. (2557). 

การศึกษาเบื้องต/นของการแพร:กระจายของแบคทีเรียทั้งหมดและ Staphylococcus 
aureus บนเมาส	คอมพิวเตอร	 แป_นพิมพ	คอมพิวเตอร	 และโทรศัพท	มือถือใน
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี. วารสารวิทยาศาสตร2บูรพา, 19(2), 28-38. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข1อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุaมท่ี ๑) 
สุดสายชล หอมทอง และวชิราภรณ	 ก/องกังวาลย	. (2556). ผลของอาหารเล้ียงเช้ือต:อการเจริญ 

ของ Chaetoceros calcitrans. วารสารวิทยาศาสตร2บูรพา, 18(2), 172-178. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข1อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุaมท่ี ๑) 
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สุดสายชล หอมทอง, อัญธิกา พูลทรัพย	, จุฑามาศ สุขศรี และอาฬวี ขําทอง. (2555).  
การแพร:กระจายของ Staphylococcus aureus ในเน้ือไก:ดิบปรุงรส. วารสาร
วิทยาศาสตร2บูรพา, 17(2), 103-108. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข1อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุaมท่ี ๑) 
สุดสายชล หอมทอง, จิราพร ตันวุฒิบัณฑิต, ณัฐชนาภัทธ ดังก/อง, อําไพ บุตรงาม และ 

บุณฑริกา นิลโนรี. (2554). การแพร:กระจายของ Staphylococcus aureus  
และ Bacillus cereus ในซูชิ. วารสารวิทยาศาสตร2บูรพา, 16(1), 69-76. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข1อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุaมท่ี ๑) 
สุดสายชล หอมทอง, นพวัฒน	 ภูคํา, วาทินี พิทักษ	พงศ	, ฐิติพรรณ บางบํารุง และณัฐาพร  

เกตุรัตนมาลี. (2554). การแพร:กระจายของ Staphylococcus aureus ในผลไม/
พร/อมบริโภคบริเวณอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี. วารสารวิทยาศาสตร2และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13(4), 52-58. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข1อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุaมที่ ๑) 
สุดสายชล หอมทอง, นเรศ เช้ือสุวรรณ และสุบัณฑิต น่ิมรัตน	. (2554). การกําจัดสีเมทิลเรด

ด/วยการดูดซับ/วิธีทางชีวภาพ. วารสารวิทยาศาสตร2บูรพา, 16(2), 63-74. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข1อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุaมที่ ๑) 

 
(6)  นางปริยา ปะบุญเรือง 
 ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค และปริยา ปะบุญเรือง. (2557). เมมเบรนไคโตซาน/พอลิ (อะคริเลต)  

อินเทอร2เพนิงเทรทิงพอลิเมอร2เน็ทเวิร2ค สําหรับใชUงานดUานชีวการแพทย2. ชลบุรี:   
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ	, ภาควิชาจุลชีววิทยา, คณะวิทยาศาสตร	, มหาวิทยาลัยบูรพา.  

  ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค และปริยา ปะบุญเรือง. (2556). พอลิเมอร2นาโนคอมโพสิตลาเทกซ2:  
   สมบัติตUานการเจริญของเช้ือจุลินทรีย2และสมบัติทางเคมีกายภาพ. ชลบุรี:   
   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ	, ภาควิชาจุลชีววิทยา, คณะวิทยาศาสตร	, มหาวิทยาลัยบูรพา. 
  ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค และปริยา ปะบุญเรือง. (2554). พอลิเมอร2นาโนคอมโพสิตลาเทกซ2:  
   สมบัติตUานการเจริญของเช้ือจุลินทรีย2และสมบัติทางเคมีกายภาพ. ชลบุรี: รายงานวิจัย 
    ฉบับสมบูรณ	, ภาควิชาจุลชีววิทยา, คณะวิทยาศาสตร	, มหาวิทยาลัยบูรพา. 
 



 
 

เอกสารแนบหมายเลข  3 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู�สู รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

����  ความรับผิดชอบหลัก  ���� ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู� 3. ทักษะ 
ทางป7ญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ; 
ระหว างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห; 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร
และการใช�
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2  1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1) กลุ มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษบังคับ 
99910159  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ���� ���� ���� ���� 

 

���� ���� 

 

���� ���� ���� ���� 
99910259  ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย ���� ���� ���� ����  ���� ����  ���� ���� ���� ���� 
99920159  การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ���� � � �  � �  ���� ���� ���� � 
ภาษาอื่น ๆ 
22810159  ทักษะการใช%ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ���� 

 
���� ���� 

 

����  
 

���� ����  ���� 
2) กลุ มวิชาอัตลักษณ;และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 
30910359  วิทยาศาสตร*ทางทะเล  

���� ���� ���� 
 

����  
 

 ���� ���� 
 

73110159  ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ.น ����   ����  ����    ����  ���� 
3) กลุ มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต อสังคมและสิ่งแวดล�อม 
25710259  เศรษฐศาสตร*ในชีวิตประจําวัน ���� ���� ���� ���� 

 

���� ���� 
 

���� ���� ���� ���� 
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รายวิชา 1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู� 3. ทักษะ 
ทางป7ญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ;
ระหว างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห; 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร
และการใช�
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 
40240459  จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม ���� ���� ���� ����  ���� ����  ���� ���� ���� ���� 
77037859  การดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ.านวัฒนธรรม ���� ���� ���� ����  ���� ����  ���� ���� ���� ���� 
4) กลุ มวิชานวัตกรรมและความคิดสร�างสรรค; 
30110159  ก%าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร* ����  ���� ����   ����   ����  ���� 
77037959  ศิลปะและการคิดสร%างสรรค* ���� ���� ���� ����  ���� ����  ���� ���� ���� ���� 

5) กลุ มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
88510159  ก%าวทันสังคมดิจิทัลด%วยไอซีที 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
- วิชาแกน  
30211159  แคลคูลัส 1  

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

30211259  แคลคูลัส 2  ���� ���� ����   ���� ���� ����  ����  
30310159  เคมี 1 ����  ����     ���� ����  ����  
30310259  เคมี 2 ����  ����     ���� ����  ����  
30310359  ปฏิบัติการเคมี  ����  ���� ����    ���� ����  ����  
30610059  ชีววิทยาทั่วไป 1  ���� ����     ���� ����  ����  

30610159  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1  ���� ����     ����  ���� ���� ���� 

 
 
 

82 



รายวิชา 1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู� 3. ทักษะ 
ทางป7ญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ;
ระหว างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห; 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร
และการใช�
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 
30810059   ฟ=สิกส* 1  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  ���� ����  
30810159   ฟ=สิกส* 2  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  ���� ����  
30810259   ปฏิบัติการฟ=สิกส*เบื้องต%น 1  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  ���� ����  
31220159   สถิติเบื้องต%นสําหรับวิทยาศาสตร*  ���� ���� ����   ���� ����   ����  
- วิชาเฉพาะด�าน 
30322059   เคมีอินทรีย* 

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

30322159   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย*  ���� ���� ����  ����  ����  ����  ���� 
30325059   เคมีวิเคราะห*พื้นฐาน ����  ����   ����   ����   ���� 
30325159   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห*พื้นฐาน ����   ����  ����    ����  ���� 
30627059   พันธุศาสตร*  ���� ����  ����  ���� ����  ����  ���� 
31139159   การบริหารคุณภาพ ���� ���� ���� ����  ���� ����   ����  ���� 
31231159   วิธีเชิงสถิติสําหรับวิทยาศาสตร*  ���� ���� ����   ���� ����  ���� ����  
31620159   ชีวเคมีทั่วไป  ���� ����    ���� ����    ���� 
31622159   ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป  ���� ���� ����   ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู� 3. ทักษะ 
ทางป7ญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ; 
ระหว างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห; 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการ
ใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 
หมวดวิชาเฉพาะ  วิชาเอกบังคับ             
30520359  จุลชีววิทยาเบื้องต%น  ���� ���� ����  ���� ����   ���� ���� ���� 
30520459  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต%น  ���� ���� ����    ���� ���� ���� ���� ���� 
30520559  เครื่องมือทางจุลชีววิทยา  ���� ���� ����   ���� ���� ���� ����  ���� 
30520659  การจัดจําแนกแบคทีเรีย  ���� ���� ����   ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
30530759  ราวิทยา  ���� ���� ���� ���� ����   ���� ���� ���� ���� 
30530859  วิชาชีพจุลชีววิทยาและ 
ความปลอดภัยทางชีวภาพในห%องปฏิบัติการ 

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

30531059  พันธุศาสตร*ของจุลินทรีย*  ���� ����  ���� ����  ���� ����  ���� ���� 
30531259  สรีรวิทยาของจุลินทรีย* ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
30532159  ภูมิคุ%มกันวิทยา ���� ���� ���� ����  ����   ���� ���� ���� ���� 
30532259  ไวรัสวิทยา ���� ���� ���� ����  ����   ���� ���� ���� ���� 
30538159  จริยธรรมนักวิทยาศาสตร* ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
30539159  สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1  ���� ����  ���� ����   ����  ���� ���� 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู� 3. ทักษะ 
ทางป7ญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ; 
ระหว างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห; 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการ
ใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 
30549259  โครงงานทางจุลชีววิทยา 1 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� 
30549359  โครงงานทางจุลชีววิทยา 2 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����     ���� ���� ���� 
หมวดวิชาเฉพาะ  วิชาเอกเลือก             
วิชาด�านจุลชีววิทยาพื้นฐานและพันธุศาสตร; 
ของจุลินทรีย; 

            

30530959  การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย*และการ   
                ควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ 

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

30531159  เทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร*โมเลกุล ����  ���� ���� ���� ����  ���� ����  ���� ���� 
30541359  การจัดจําแนกราเบื้องต%น  ���� ���� ����  ���� ���� ���� ����  ���� ���� 
30541459  ราทะเลเบื้องต%น     ���� ����   ����   ����  ����  
30541559  ปฏิบัติการราทะเลเบื้องต%น  ���� ���� ���� ���� ����  ���� ����  ���� ���� 
30541659  พันธุวิศวกรรม ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� 
30541759  การจัดจําแนกจุลินทรีย*โดยวิธ ี
                พันธุศาสตร*โมเลกุลและการวิเคราะห* 
                วงศ*วานวิวัฒนาการ  

����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู� 3. ทักษะ 
ทางป7ญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ; 
ระหว างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห; 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการ
ใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 
30541859  โปรตีโอมิกส*พื้นฐานของจุลินทรีย*   ���� ����  ���� ����  ���� ���� ���� ����  
วิชาด�านจุลชีววิทยาทางการแพทย; 
และสาธารณสุข 

            

30532359  แบคทีเรียทางการแพทย* ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
30532459  แบคทีเรียวินิจฉัย ���� ���� ���� ���� ���� ����   ���� ���� ���� ���� 
30532559  โปรโตซัวทางการแพทย* ���� ���� ���� ����  ���� ���� ����  ����  ���� 
30542659  ราทางการแพทย* ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
30542759  สารต%านจุลชีพจากธรรมชาติ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
วิชาด�านจุลชีววิทยาทางอาหาร และอุตสาหกรรม             
30533159  จุลชีววิทยาทางอาหาร  ���� ���� ����  ����  ���� ���� ���� ���� ���� 
30533259  การวิเคราะห*จุลินทรีย*ในอาหาร   ���� ���� ����  ����  ���� ���� ���� ���� ���� 
30534159  จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม    ���� ���� ����  ����  ����  ���� ���� ���� 
30534259  เอนไซม*จุลินทรีย*     ���� ���� ����  ����  ����  ���� ���� ���� 
30543359  ความปลอดภัยและสุขลักษณะอาหาร  ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� 
30543459  จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีของอาหาร 
                ทะเล 

 ���� ���� ����  ����  ���� ���� ���� ���� ���� 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู� 3. ทักษะ 
ทางป7ญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ; 
ระหว างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห; 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
การใช�เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 

30544359  ยีสต*และเทคโนโลยีของยีสต*  ���� ���� ����  ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� 
30544459  อุตสาหกรรมอาหารหมักและเครื่องดื่ม   
                แอลกอฮอล*    

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

30544559  จุลชีววิทยาสําหรับพลังงานทางเลือก  ���� ���� ���� ����   ���� ����  ���� ���� 
30544659   จุลชีววิทยาของเครื่องสําอาง    ���� ���� ���� ����  ���� ���� ����  ����  ���� 
30544759  มาตรฐานห%องปฏิบัติการทดสอบ 

ทางจุลชีววิทยา  
 ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  

วิชาด�านจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล�อม             
30535159  จุลชีววิทยาสิ่งแวดล%อม  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
30545259  การย.อยสลายและการฟEFนฟูภาพทาง 
                ชีวภาพเบื้องต%น 

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

30545359  จุลชีววิทยาทางน้ํา   ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
30545459  จุลชีววิทยาของน้ําเสีย   ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
30545559  จุลชีววิทยาของดินและการประยุกต*  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
30545659  การบําบัดของเสียอันตรายทางชีวภาพ  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู� 3. ทักษะ 
ทางป7ญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ; 
ระหว างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห; 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
การใช�เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 

วิชาด�านจุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม             
30536159  จุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม  ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ����  ���� 
30546259  จุลชีววิทยาของโรคพืช   ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  

30546359  เห็ดและเทคโนโลยีของเห็ด   ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
30546459  จุลชีววิทยาเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว*น้ํา  
                เบื้องต%น   

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

30546559  จุลินทรีย*และการรักษาน้ําเชื้อ 
 สัตว*น้ําเศรษฐกิจเบื้องต%น                                       

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

30546659  จุลชีววิทยาและการจัดการโรคสัตว*น้ํา 
 เศรษฐกิจเบื้องต%น                                                     

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

30546759  การจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว*น้ํา  
                ด%วยสารต%านจุลชีพเบื้องต%น    

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

30546859  โพรไบโอติกเทคโนโลยีเบื้องต%น   ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
30546959  ระบาดวิทยาทางโรคพืชเบื้องต%น   ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ����  ���� 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู� 3. ทักษะ 
ทางป7ญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ; 
ระหว างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห; 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการ
ใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 
30547159   จุลชีววิทยาและการจัดการโรคพืช  
                 เบื้องต%น   

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

30547259   ชีวภัณฑ*จุลินทรยี*ควบคุม 
                 เชื้อก.อโรคพืช 

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

วิชาด�านจุลชีววิทยาอื่น             
30538259  การฟHงและการพูดภาษาอังกฤษสําหรับ

นักจุลชีววิทยา 
 ���� ���� ����  ����      ���� 

30538359  การอ.านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักจุลชีววิทยา  

 ���� ���� ����  ����      ���� 

30538459  ศัพท*เฉพาะทางจุลชีววิทยา  ���� ����   ����   ���� ���� ����  
30538559  ราวิทยาประยุกต*  ���� ���� ���� ���� ����  ���� ����  ���� ���� 
30548659  หัวข%อเลือกสรรทางจุลชีววิทยา  ���� ����   ���� ����   ����  ����  
วิชาด�านการฝMกงานหรือสหกิจศึกษา             
30130159  เตรียมสหกิจศึกษา  ����  ����   ����  ����   ���� 
30549559  สหกิจศึกษา  ����  ����   ����   ����  ���� 
 
 
 
 
  

89 



ผลการเรียนรู� Learning Outcomes (LO)  
1. ด�านคุณธรรม จริยธรรม    

       1.1  มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
       1.2  มีวินัย เปLนแบบอย.างที่ดีต.อผู%อื่น มีความเข%าใจและเห็นคุณค.าของตนเอง ผู%อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ  

2. ด�านความรู�    
       2.1  มีความรอบรู% เข%าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน  
       2.2  สามารถประยุกต*ความรู%จากทฤษฎีสู.การปฏิบัติ  
       2.3  สามารถติดตามความก%าวหน%าทางวิชาการ และพัฒนาความรู%ใหม.  

3. ด�านทักษะทางป7ญญา    
       3.1  มีทักษะการแสวงหาความรู% ประยุกต* เพื่อพัฒนาตนเองอย.างต.อเนื่อง  
       3.2  มีทักษะการคิดแบบองค*รวม เพื่อแก%ปHญหาได%อย.างมีประสิทธิภาพและสอดคล%องกับสถานการณ*  
       3.3  สามารถคิดวิเคราะห*อย.างเปLนระบบ และมีเหตุมีผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร*  

4. ด�านทักษะความสัมพันธ;ระหว างบุคคลและความรับผิดชอบ   
       4.1  มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สํานึกในความเปLนพลเมืองที่มีคุณค.าต.อสังคม และมีความเปLนไทย   
       4.2  มีภาวะผู%นํา และสามารถทํางานเปLนทีม  

5. ด�านทักษะการวิเคราะห;เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ    
       5.1  สามารถใช%ข%อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศอย.างรู%เท.าทัน  

5.2  สามารถใช%ภาษาในการสื่อสารอย.างมีประสิทธิภาพ 
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เอกสารแนบหมายเลข  4 
คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 



 
 

เอกสารแนบหมายเลข 5 
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
Bachelor of Science Program in Microbiology 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
Bachelor of Science Program in Microbiology 

 
คงเดิม 

จํานวนหน)วยกิต 
หน0วยกิตรวม ไม0น2อยกว0า                 130       หน0วยกิต 

จํานวนหน)วยกิต 
หน0วยกิตรวม ไม0น2อยกว0า                133        หน0วยกิต 

 
ปรับเพิ่ม 

โครงสร,างหลักสูตร 
1. วิชาศึกษาทั่วไป                         30        หน0วยกิต 
     1.1 กลุ0มวิชาภาษา                    12        หน0วยกิต 
     1.2 กลุ0มวิชามนุษยศาสตร?             3        หน0วยกิต  
     1.3 กลุ0มวิชาสังคมศาสตร?             3        หน0วยกิต  
     1.4 กลุ0มวิชาวิทยาศาสตร?และ 
      คณิตศาสตร?                             4        หน0วยกิต 
     1.5 วิชาคอมพิวเตอร?                   3        หน0วยกิต 
     1.6 กลุ0มวิชาเลือก                       5        หน0วยกิต 
 
 
 

โครงสร,างหลักสูตร 
1. วิชาศึกษาทั่วไป                         30         หน0วยกิต 
     1.1 กลุ0มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  
                                 ไม0น2อยกว0า 12         หน0วยกิต  
     1.2 กลุ0มวิชาอัตลักษณ?และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา  
                                 ไม0น2อยกว0า   4         หน0วยกิต  
     1.3 กลุ0มทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต0อสังคมและ             
          สิ่งแวดล2อม          ไม0น2อยกว0า  7          หน0วยกิต 
     1.4 กลุ0มวิชานวัตกรรมและความคิดสร2างสรรค?  
                                 ไม0น2อยกว0า   4         หน0วยกิต  
     1.5 กลุ0มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                 ไม0น2อยกว0า   3         หน0วยกิต 

 
คงเดิม 
ปรับชื่อกลุ0มวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม0น2อยกว0า        94        หน0วยกิต 
     2.1 วชิาพื้นฐาน                       44        หน0วยกิต 
     2.2 วชิาเอกบังคับ                    29        หน0วยกิต 
     2.3 วชิาเอกเลือก                     21        หน0วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม0น2อยกว0า        97          หน0วยกิต 
     2.1 วชิาพื้นฐาน                       47          หน0วยกิต 
     2.2 วชิาเอกบังคับ                    30          หน0วยกิต 
     2.3 วชิาเอกเลือก                     20          หน0วยกิต 

ปรับเพิ่ม 
ปรับเพิ่ม 
ปรับเพิ่ม 
ปรับลด 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม0น2อยกว0า       6         หน0วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม0น2อยกว0า       6         หน0วยกิต คงเดิม 
อาจารย-ผู,รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 
1. นางปริยา ปะบุญเรือง    
2. นายสุดสายชล หอมทอง   
3. นางศิริโฉม ทุ0งเก2า    
4. นางนิสา ไกรรักษ? 
5. นางพรรนิภา ศิริเพิ่มพูล 
6. นางสาวอุมาพร ทาไธสง 

อาจารย-ผู,รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม)) 
1. นางสุดารัตน? สวนจิตร 
2. นางศิริโฉม ทุ0งเก2า 
3. นางสาวอุมาพร ทาไธสง 
4. นางนิสา ไกรรักษ?  
5. นายสุดสายชล หอมทอง  
6. นางปริยา ปะบุญเรือง 

ปรับชื่อและปรับลําดับ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
 

หมายเหตุ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 - กลุ)มวิชาแกน 

 

302111 แคลคูลัส  1 
Calculus I 

3(3-0-6) 30211159 แคลคูลัส  1       
Calculus I                              

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

302112 แคลคูลัส  2 
Calculus II 

3(3-0-6) 30211259 แคลคูลัส  2 
Calculus II 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

303101 เคมี 1 
Chemistry I 

3(3-0-6) 30310159 เคมี 1    
Chemistry I                                    

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

303102 เคมี 2 
Chemistry II 

3(3-0-6) 30310259 เคมี 2    
Chemistry II                                      

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

303103 ปฏิบัติการเคมี 
Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 30310359 ปฏิบัติการเคมี     
Chemistry Laboratory                            

1(0-3-1) ปรับรหัสวิชา 

306100 ชีววิทยาทั่วไป 1 
General Biology I 

3(3-0-6) 30610059 ชีววิทยาทั่วไป 1 
General Biology I 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

306101 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 
General Biology Laboratory I 

1(0-3-1) 30610159 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 
General Biology Laboratory I 

1(0-3-1) ปรับรหัสวิชา 

308100 ฟ]สิกส? 1 
Physics I 

3(3-0-6) 30810059 ฟ]สิกส? 1   
Physics I                                      

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
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หมายเหตุ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต 
308101 ฟ]สิกส? 2 

Physics II 
3(3-0-6) 30810159 ฟ]สิกส? 2 

Physics II 
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

308102 ปฏิบัติการฟ]สิกส?เบื้องต2น 1 
Introductory  Physics Laboratory I 

1(0-3-1) 30810259 ปฏิบัติการฟ]สิกส?เบื้องต2น 1 
Introductory  Physics Laboratory I 

1(0-3-1) ปรับรหัสวิชา 

312201 สถิติเบื้องต2นสําหรับวิทยาศาสตร? 
Elementary Statistics for Science 

3(3-0-6) 31220159 สถิติเบื้องต2นสําหรับวิทยาศาสตร? 
Elementary Statistics for Science 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

- กลุ)มวิชาเฉพาะด,าน 
303220 เคมีอินทรีย? 

Organic Chemistry 
3(3-0-6) 30322059 เคมีอินทรีย? 

Organic Chemistry 
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

303221 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย? 
Organic Chemistry Laboratory                            

1(0-3-1) 30322159 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย? 
Organic Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) ปรับรหัสวิชา 

303250 เคมีวิเคราะห?พื้นฐาน 
Fundamentals of Analytical Chemistry 

3(3-0-6) 30325059 เคมีวิเคราะห?พื้นฐาน 
Fundamentals of Analytical Chemistry 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

303251 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห?พื้นฐาน 
Fundamentals of Analytical  
Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 30325159 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห?พื้นฐาน 
Fundamentals of Analytical 
Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) ปรับรหัสวิชา 

   30627059 พันธุศาสตร? 
Genetics 

3(3-0-6) วิชาใหม0 
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หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต 
311393 การบริหารคุณภาพ                  

Quality Management             
2(2-0-4) 31139159 การบริหารคุณภาพ      

Quality Management                        
2(2-0-4) ปรับรหัสวิชา 

312311 วิธีเชิงสถิติสําหรับวิทยาศาสตร? 
Statistical Methods for Sciences 

3(2-2-5) 31231159 วิธีเชิงสถิติสําหรับวิทยาศาสตร?     
Statistical Methods for Sciences           

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

316201 ชีวเคมีทั่วไป   
General  Biochemistry 

3(3-0-6) 31620159 ชีวเคมีทั่วไป   
General  Biochemistry 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

316221 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป  
General Biochemistry Laboratory 

1(0-3-1) 31622159 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป   
General Biochemistry Laboratory 

1(0-3-1) ปรับรหัสวิชา 

- กลุ)มวิชาเอกบังคับ 
305203 จุลชีววิทยาเบื้องต2น 

Introductory  Microbiology 
3(3-0-6) 30520359 จุลชีววิทยาเบื้องต2น 

Introductory  Microbiology 
3(3-0-6) ปรับรหัสและ 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 
305204 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต2น 

Introductory Microbiology Laboratory 
1(0-3-1) 30520459 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต2น 

Introductory Microbiology Laboratory 
1(0-3-1) ปรับรหัสและ 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 
305205 การใช2เครื่องมือทางจุลชีววิทยา 

Instrumental Methods in Microbiology 
2(1-3-2) 30520559 เครื่องมือทางจุลชีววิทยา  

Instruments in Microbiology 
2(1-3-2) ปรับชื่อวิชา 

ปรับรหัสและ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

305206 การจัดจําแนกแบคทีเรีย  
Determinative  Bacteriology 

3(2-3-4) 30520659 การจัดจําแนกแบคทีเรีย 
Determinative  Bacteriology 

3(2-3-4) ปรับรหัสและ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 
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หมายเหตุ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต 

305307 ราวิทยา  
Mycology 

3(2-3-4) 30530759 ราวิทยา 
Mycology 

3(2-3-4) ปรับรหัสและ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

   30530859 วิชาชีพจุลชีววิทยาและความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ในห2องปฏิบัติการ 
Microbiology Profession and Biosafety in  

  Laboratory 

1(1-0-2) วิชาใหม0 

305311 พันธุศาสตร?ของจุลินทรีย?  
Microbial  Genetics 

3(3-0-6) 30531059 พันธุศาสตร?ของจุลินทรีย?  
Microbial  Genetics 

3(3-0-6) ปรับรหัสและ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

305312 สรีรวิทยาของจุลินทรีย? 
Microbial  Physiology 

3(2-3-4) 30531259 สรีรวิทยาของจุลินทรีย? 
Microbial  Physiology 

3(2-3-4) ปรับรหัสและ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

305321 ภูมิคุ2มกันวิทยา 
Immunology  

3(2-3-4) 30532159 ภูมิคุ2มกันวิทยา  
Immunology 

3(2-3-4) ปรับรหัสวิชา 

305422 ไวรัสวิทยา  
Virology 

3(2-3-4) 30532259 ไวรัสวิทยา  
Virology 

3(2-3-4) ปรับรหัสวิชา 

305381 จริยธรรมนักวิทยาศาสตร? 
Ethics  for  Scientists 

1(1-0-2) 30538159 จริยธรรมนักวิทยาศาสตร? 
Ethics  for  Scientists 

1(1-0-2) ปรับรหัสและ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

305391 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 
Seminar in Microbiology I 

1(0-2-1) 30539159 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 
Seminars  in  Microbiology 

1(0-2-1) ปรับชื่อวิชา  
ปรับรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 
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หมายเหตุ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต 

305492 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2 
Seminar in Microbiology II 

1(0-2-1)    ยกเลิกรายวิชา 

   30549259 โครงงานทางจุลชีววิทยา 1 
Projects in Microbiology I 

1(0-2-1) วิชาใหม0 

305493 โครงงานทางจุลชีววิทยา  
Projects in Microbiology 

2(0-4-2) 30549359 โครงงานทางจุลชีววิทยา 2 
Projects in Microbiology II 

2(0-4-2) ปรับชื่อวิชา  
ปรับรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

- กลุ)มวิชาเอกเลือก 
กลุ)มวิชาจุลชีววิทยาทั่วไปและพันธุศาสตร-ของจุลินทรีย- วิชาด,านจุลชีววิทยาพื้นฐานและพันธุศาสตร-ของจุลินทรีย- 

   30530959 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย?และการควบคุมคุณภาพ 
อาหารเลี้ยงเชื้อ 
Maintenance of Microoganisms and Quality  
Control of Culture Media 

3(2-3-4) ปรับคําอธิบายรายวิชา 
ปรับรหัสวิชา/ย2ายกลุ0ม 

   30531159 เทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร?โมเลกุล 
Basic Techniques in Molecular Genetics 

2(1-3-2) วิชาใหม0 

305408 การจัดจําแนกราเบื้องต2น 
Introductory Determinative  Mycology 

2(1-3-2) 30541359 การจัดจําแนกราเบื้องต2น 
Introductory Determinative  Mycology 

2(1-3-2) ปรับรหัสและ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

305409 ราทะเลเบื้องต2น 
Introductory Marine Fungi 

2(1-3-2) 30541459 ราทะเลเบื้องต2น 
Introductory Marine Fungi 

2(2-0-4) ปรับคําอธิบายรายวิชา 
ปรับหน0วยกิต 
ปรับรหัสวิชา 
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   30541559 ปฏิบัติการราทะเลเบื้องต2น 
Introductory Marine Fungi Laboratory 

1(0-3-1) วิชาใหม0 

305413 พันธุวิศวกรรม 
Genetic  Engineering 

3(2-3-4) 30541659 พันธุวิศวกรรม 
Genetic  Engineering 

3(2-3-4) ปรับรหัสและ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

305414 การจัดจําแนกจุลินทรีย?โดยวิธีทางด2านอณู 
พันธุศาสตร?และการวิเคราะห?วงศ?วาน 
วิวัฒนาการ 
Molecular Identification of 
Microorganisms 
and phylogenetic analysis 

3(2-3-4) 30541759 การจัดจําแนกจุลินทรีย?โดยวิธีพันธุศาสตร?โมเลกุล 
และการวิเคราะห?วงศ?วานวิวัฒนาการ 
Molecular Identification of Microorganisms  
and Phylogenetic Analysis 

3(2-3-4) ปรับชื่อวิชา  
ปรับคําอธิบายรายวิชา 
ปรับรหัสวิชา 

   30541859 โปรตีโอมิกส?พิ้นฐานของจุลินทรีย? 
Fundamental Microbial Proteomics 

2(2-0-4) วิชาใหม0 

กลุ)มวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย-และสาธารณสุข วิชาด,านจุลชีววิทยาทางการแพทย-และสาธารณสุข 
305323 แบคทีเรียทางการแพทย? 

Medical  Bacteriology 
3(2-3-4) 30532359 แบคทีเรียทางการแพทย? 

Medical  Bacteriology 
3(2-3-4) ปรับรหัสและ 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 
305324 แบคทีเรียวินิจฉัย  

Diagnostic  Bacteriology 
3(2-3-4) 30532459 แบคทีเรียวินิจฉัย 

Diagnostic  Bacteriology 
3(2-3-4) ปรับรหัสวิชา 

305325 โปรโตซัวทางการแพทย? 
Medical Protozoology 

3(2-3-4) 30532559 โปรโตซัวทางการแพทย? 
Medical Protozoology 

3(2-3-4) ปรับรหัสและ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 
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หมายเหตุ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต 

305326 ราทางการแพทย? 
Medical  Mycology 

3(2-3-4) 30542659 ราทางการแพทย? 
Medical  Mycology 

3(2-3-4) ปรับรหัสวิชา 

305427 สารก0อฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย? 
Bioactive Compounds from 
Microorganisms 

2(1-3-2) 30542759 สารต2านจุลชีพจากธรรมชาติ 
Antimicrobial Agents from Nature 

3(2-3-4) เปลี่ยนชื่อวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 
เพิ่มจํานวนหน0วยกิต 
ปรับรหัสวิชา 

กลุ)มวิชาจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม วิชาด,านจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม  
305331 จุลชีววิทยาทางอาหาร 

Food  Microbiology 
3(2-3-4) 30533159 จุลชีววิทยาทางอาหาร 

Food  Microbiology 
3(2-3-4) ปรับรหัสและ 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 
305332 วิธีทางห2องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร 

Laboratory Methods in Food 
Microbiology 

2(1-3-2) 30533259 การวิเคราะห?จุลินทรีย?ในอาหาร 
Microbiological Food Analyses 

3(2-3-4) เปลี่ยนชื่อวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 
เพิ่มจํานวนหน0วยกิต 
ปรับรหัสวิชา 

305341 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 
Industrial  Microbiology 

3(2-3-4) 30534159 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 
Industrial  Microbiology 

3(2-3-4) ปรับรหัสและ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

305342 เอนไซม?จุลินทรีย? 
Microbial  Enzymes 

3(2-3-4) 30534259 เอนไซม?จุลินทรีย? 
Microbial  Enzymes 

3(2-3-4) ปรับรหัสวิชา 

305433 ความปลอดภัยอาหารและการสุขาภิบาล 
Food Safety and Sanitation 

3(3-0-6) 30543359 ความปลอดภัยและสุขลักษณะอาหาร 
Food Safety and Hygiene 

3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 
ปรับรหัสวิชา 
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หมายเหตุ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต 

305434 จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีของอาหารทะเล 
Seafood  Microbiology and 
Technology 

3(2-3-4) 30543459 จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีของอาหารทะเล 
Seafood  Microbiology and Technology 

3(2-3-4) ปรับรหัสและ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

305443 เทคโนโลยีการหมักเบื้องต2น 
Fundamental Fermentation 
Technology 

3(2-3-4)    ยกเลิกรายวิชา 

305444 ยีสต?และเทคโนโลยีของยีสต? 
Yeast and Yeast Technology 

3(2-3-4) 30544359 ยีสต?และเทคโนโลยีของยีสต? 
Yeast and Yeast Technology 

3(2-3-4) ปรับรหัสและ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

305445 อุตสาหกรรมอาหารหมัก 
Fermented Food Industry 

3(2-3-4) 30544459 อุตสาหกรรมอาหารหมักและเครื่องดื่มแอลกอฮอล? 
Fermented  Food  and Alcoholic Beverage 
Industry 

3(2-3-4) ปรับชื่อวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 
ปรับรหัสวิชา 

305446 จุลชีววิทยาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล? 
Alcoholic Beverage Microbiology 

3(2-3-4)    ยกเลิกรายวิชา 

305447 จุลชีววิทยาสําหรับพลังงานทางเลือก 
Microbiology for Renewable Energy 

2(1-3-2) 30544559 จุลชีววิทยาสําหรับพลังงานทางเลือก 
Microbiology for Renewable Energy 

3(2-3-4) ปรับคําอธิบายรายวิชา 
ปรับหน0วยกิต 
ปรับรหัสวิชา 

   30544659 จุลชีววิทยาของเครื่องสําอาง  
Cosmetic Microbiology   

3(2-3-4) ปรับคําอธิบายรายวิชา 
ปรับรหัสวิชา/ย2ายกลุ0ม 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
 

หมายเหตุ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต 

   30544759 มาตรฐานห2องปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยา 
Microbiological Testing Laboratory  
Standard 

1(1-0-2) วิชาใหม0 

กลุ)มวิชาจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล,อม วิชาด,านจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล,อม 
305351 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล2อม 

Environmental  Microbiology 
3(2-3-4) 30535159 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล2อม 

Environmental  Microbiology 
3(2-3-4) ปรับรหัสวิชา 

305452 การย0อยสลายและการฟz{นฟูสภาพทาง 
ชีวภาพเบื้องต2น 
Fundamental Biodegradation and 
Bioremediation 

3(2-3-4) 30545259 การย0อยสลายและการฟz{นฟูสภาพทาง 
ชีวภาพเบื้องต2น 
Fundamental Biodegradation and 
Bioremediation 

3(2-3-4) ปรับรหัสวิชา 

305453 จุลชีววิทยาทางน้ํา 
Aquatic  Microbiology 

3(2-3-4) 30545359 จุลชีววิทยาทางน้ํา 
Aquatic  Microbiology 

3(2-3-4) ปรับรหัสและ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

305454 จุลชีววิทยาของน้ําเสีย 
Wastewater  Microbiology 

3(2-3-4) 30545459 จุลชีววิทยาของน้ําเสีย 
Wastewater  Microbiology 

3(2-3-4) ปรับรหัสวิชา 

305455 จุลชีววิทยาของดินและการประยุกต?ใช2 
Soil  Microbiology and Application 

3(2-3-4) 30545559 จุลชีววิทยาของดินและการประยุกต? 
Soil  Microbiology and Application 

3(2-3-4) ปรับรหัสและ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

305456 การบําบัดของเสียอันตรายทางชีวภาพ 
Biological Treatment of Hazardous 
Wastes 

3(2-3-4) 30545659 การบําบัดของเสียอันตรายทางชีวภาพ 
Biological Treatment of Hazardous Wastes 

3(2-3-4) ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
 

หมายเหตุ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต 

กลุ)มวิชาจุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม วิชาด,านจุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม 
305361 จุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม 

Agricultural  Microbiology 
3(2-3-4) 30536159 จุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม 

Agricultural  Microbiology 
3(2-3-4) ปรับรหัสและ 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 
305362 เทคโนโลยีชีวภาพของสาหร0ายขนาดเล็ก 

Microalgal Biotechnology 
3(2-3-4)    ยกเลิกรายวิชา 

305463 จุลชีววิทยาของโรคพืช 
Microbiology  of  Plant  Diseases 

3(2-3-4) 30546259 จุลชีววิทยาของโรคพืช 
Microbiology  of  Plant  Diseases 

3(2-3-4) ปรับรหัสและ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

305464 เห็ดและเทคโนโลยีของเห็ด 
Mushrooms and Mushroom 
Technology 

3(2-3-4) 30546359 เห็ดและเทคโนโลยีของเห็ด 
Mushrooms and Mushroom Technology 

3(2-3-4) ปรับรหัสวิชา 

305465 จุลชีววิทยาเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว?น้ํา
เบื้องต2น 
Fundamental of Aquaculture 
Microbiology 

3(2-3-4) 30546459 จุลชีววิทยาเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว?น้ําเบื้องต2น   
Fundamental of Aquaculture Microbiology 

3(2-3-4) ปรับรหัสวิชา 

305466 จุลินทรีย?และการรักษาน้ําเชื้อสัตว?น้ํา
เศรษฐกิจเบื้องต2น 
Fundamental of Microorganisms  
and Semen Preservation of  
Economic Aquatic Animals 

3(2-3-4) 30546559 จุลินทรีย?และการรักษาน้ําเชื้อสัตว?น้ําเศรษฐกิจ 
เบื้องต2น 
Fundamental of Microorganisms and  
Semen Preservation of Economic  
Aquatic Animals 

3(2-3-4) ปรับรหัสและ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 

103 



 
 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
 

หมายเหตุ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต 

305467 จุลชีววิทยาและการจัดการโรคสัตว?น้ํา 
เศรษฐกิจเบื้องต2น 
Fundamental of Microbiology and 
Management of Economic Aquatic  
Animals’ Disease 

3(2-3-4) 30546659 จุลชีววิทยาและการจัดการโรคสัตว?น้ํา 
เศรษฐกิจเบื้องต2น 
Fundamental of Microbiology and 
Managementof Economic Aquatic  
Animals’ Disease 

3(2-3-4) ปรับรหัสวิชา 

305468 การบริหารจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว?น้ํา 
ด2วยสารต2านจุลชีพเบื้องต2น 
Fundamental of Management of 
Aquaculture with Antimicrobial Therapy 

3(2-3-4) 30546759 การจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว?น้ําด2วยสารต2าน 
จุลชีพเบื้องต2น   
Fundamental of Management of 
Aquaculture with Antimicrobial Therapy  

3(2-3-4) ปรับชื่อวิชา 
ปรับรหัสและ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

305469 โพรไบโอติกเทคโนโลยีเบื้องต2น 
Fundamental of Probiotic Technology 

3(2-3-4) 30546859 โพรไบโอติกเทคโนโลยีเบื้องต2น 
Fundamental of Probiotic Technology 

3(2-3-4) ปรับรหัสและ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

305471 ระบาดวิทยาทางโรคพืชเบื้องต2น 
Introductory Plant Disease Epidemiology 

3(2-3-4) 30546959 ระบาดวิทยาทางโรคพืชเบื้องต2น 
Introductory Plant Disease Epidemiology 

3(2-3-4) ปรับรหัสและ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

305472 จุลชีววิทยาและการจัดการโรคพืชเบื้องต2น 
Introductory Microbiology and Plant  
Disease Management 

3(2-3-4) 30547159 จุลชีววิทยาและการจัดการโรคพืชเบื้องต2น 
Introductory Microbiology and Plant 
Disease Management 

3(2-3-4) ปรับรหัสและ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
 

หมายเหตุ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต 

305473 เทคโนโลยีชีวภัณฑ?จุลินทรีย?ควบคุมเชื้อก0อ
โรคพืช 
Microbial Agent Technology for  
Controlling Plant Pathogens 

3(2-3-4) 30547259 ชีวภัณฑ?จุลินทรีย?ควบคุมเชื้อก0อโรคพืช 
Microbial Agent Products for Controlling  
Plant Pathogens 

3(2-3-4) ปรับชื่อวิชา 
ปรับรหัสและ 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

305474 ธุรกิจชีวภัณฑ?จุลินทรีย?ควบคุมเชื้อก0อโรคพืช 
Microbial Agents Business in Plant 
Pathogen Control 

2(1-3-2)    ยกเลิกรายวิชา 

กลุ)มวิชาจุลชีววิทยาอื่นๆ วิชาด,านจุลชีววิทยาอื่น 
305382 การฟ~งและการพูดสําหรับนักจุลชีววิทยา 

Listening and Speaking English for 
Microbiologists 

2(1-2-3) 30538259 การฟ~งและการพูดภาษาอังกฤษสําหรับ 
นักจุลชีววิทยา 
Listening and Speaking English for  
Microbiologists 

2(1-3-2) ปรับชื่อวิชา 
ปรับหน0วยกิต 
ปรับรหัสวิชา 

305383 การอ0านและการเขียนสําหรับนักจุลชีววิทยา 
Reading and Writing English for 
Microbiologists 

2(1-2-3) 30538359 การอ0านและการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับ 
นักจุลชีววิทยา 
Reading and Writing English for 
Microbiologists 

2(1-3-2) ปรับชื่อวิชา 
ปรับหน0วยกิต 
ปรับรหัสวิชา 

305384 เทคนิคการวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย
เบื้องต2น 
Fundamental Technique for Research 
and Presentation 

2(1-2-3)    ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
 

หมายเหตุ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต 

305385 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย?และการควบคุม
คุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ 
Maintenance of Microoganisms and  
Quality Control of Culture Media 

3(2-3-4)    ย2ายกลุ0ม 

305486 ศัพท?เฉพาะทางจุลชีววิทยา 
Technical Terms in Microbiology 

2(2-0-4) 30538459 ศัพท?เฉพาะทางจุลชีววิทยา 
Specific Terms in Microbiology 

2(2-0-4) ปรับรหัสและ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

305487 จุลชีววิทยาของเครื่องสําอาง 
Cosmetic Microbiology 

3(2-3-4)    ย2ายกลุ0ม 

   30538559 ราวิทยาประยุกต? 
Applied Mycology 

2(2-0-4) วิชาใหม0 

305488 หัวข2อเลือกสรรทางจุลชีววิทยา 1 
Selected Topics in Microbiology I 

2(2-0-4) 30548659 หัวข2อเลือกสรรทางจุลชีววิทยา 
Selected Topics in Microbiology 

2(2-0-4) ปรับชื่อวิชา 
ปรับรหัสและ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

305489 หัวข2อเลือกสรรทางจุลชีววิทยา 2 
Selected Topics in Microbiology II 

2(2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
 

หมายเหตุ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน)วยกิต 

   วิชาด,านการฝ<กงานหรือสหกิจศึกษา  
   30130159 เตรียมสหกิจศึกษา 

Pre-cooperative Education 
1(0-3-1) วิชาใหม0 

   30549559 สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

6(0-18-9) วิชาใหม0 
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เอกสารแนบหมายเลข  6 
ข�อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2555 และทีแ่ก�ไขเพ่ิมเติม 
 



 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
--------------------- 

 

โดยที่เป็นการสมควรใหม้ีข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ประกอบมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติสภามหาวิทยาลัย
บูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงออก
ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับสําหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต่ภาคต้นปี
การศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

มิให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาใช้
บังคับกับนิสิตตามวรรคหนึ่ง 

 

ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้ 
“คณะ” ให้หมายความรวมถึงวิทยาลัยและสถาบันที่จัดการเรียนการสอน 
“คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนที่มีนิสิตสังกัด หรือ 

หัวหน้าส่วนงานที่รายวิชาสังกัด 
 “หัวหน้าภาควิชา” ให้หมายความรวมถึงประธานสาขาวิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานในคณะที่
จัดการเรียนการสอนที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่น 

“วิชาหลัก” หมายความว่า วิชาที่อยู่ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ  

“นิสิต” หมายความว่า นิสิตระดับปริญญาตรี และให้หมายรวมถึงนิสิต นักศึกษา 
จากสถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย 
 “นิสิตภาคปกติ” หมายความว่า นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมเ่ต็มเวลา ในระบบ
การศึกษาภาคปกติ ซึ่งเรียนในเวลาทํางานและอาจเรียนนอกเวลาทํางานบางส่วนก็ได้  
 “นิสิตภาคพิเศษ” หมายความว่า นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมเ่ต็มเวลา 
ในระบบการศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งเรียนนอกเวลาทํางานและอาจเรียนในเวลาทํางานบางส่วนก็ได้ 

(สําเนา) 
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“หน่วยกิต” หมายความว่า  หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตได้รับและเป็นตัวเลข
แสดงสิทธิที่นิสติจะพึงได้รับ เมื่อได้ศึกษาตรงตามกําหนดเวลาและได้รับการประเมินใหผ้่านวิชานั้น  

 

ข้อ ๔  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต 
ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต จะต้องมีคุณวุฒิและคณุสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
         ๔.๑  สาํเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรบัรอง 

หรือ 
         ๔.๒  สาํเร็จการศึกษาขั้นอนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อเข้า

ศึกษาในขั้นปรญิญาตร ีในคณะใดคณะหนึง่ของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบหรือเงื่อนไขของคณะนั้น  
หรือ 

         ๔.๓  สาํเร็จการศึกษาระดับเกรด ๑๒ จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง หรือ 

         ๔.๔  ผูผ้่านการศึกษาจากต่างประเทศ  มีคุณวุฒิดังนี้ 
     ๔.๔.๑  สาํเร็จการศึกษาเกรด ๑๒ จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีประกาศนียบัตร

และใบแสดงผลการเรียนเป็นหลักฐานการจบการศึกษา หรือ 
     ๔.๔.๒  สาํเร็จการศึกษาจากประเทศสหราชอาณาจักรหรือประเทศที่ใช้ระบบ

ของประเทศสหราชอาณาจักร โดยมีหลักฐานแสดงผลการเรียน ว่าได้สอบผ่าน 
    (๑)  General Certificate of Education (GCE) ‘O’ Level หรือ General 

Certificate of Secondary Education (GCSE) หรือ International General Certificate of 
Secondary Education (IGCSE) จํานวน ๕ วิชาหลัก แต่ละวิชามีคะแนนได้เกรด A  B  C  D และ E  หรือ 

    (๒)  GCE ‘A’ Level จํานวน ๓ วิชาหลัก แต่ละวิชามีคะแนนได้เกรด A  
B  C  D และ E   หรือ 

    (๓)  GCE ‘O’ Level หรือ GCSE หรือ IGCSE และ GCE ‘A’ Level 
รวมกันไม่ต่ํากว่า ๕ วิชาหลัก  

     หรือ 
     ๔.๔.๓  สาํเร็จการศึกษาระดับ Form ๖ จากประเทศนิวซีแลนด ์ 

โดยมีประกาศนียบัตรจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA) แสดงการสําเร็จ
การศึกษาพร้อมทั้งแสดงผลการเรียนไม่น้อยกว่า ๕ วิชาหลัก หรือ 

     ๔.๔.๔  สาํเร็จการศึกษาเกรด ๑๒ จากประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย โดยมี 
ใบประกาศนียบัตรออกในนามของรัฐนั้น และต้องมีหลักฐานแสดงผลการเรียน หรือ 
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     ๔.๔.๕  สาํเร็จการศึกษาจากประเทศอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการออก 
ใบรับรองให้หรือมีประกาศนียบัตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย หรอื ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ          

        หรือ 
        ๔.๕  สาํเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรหีรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง  

เพื่อเข้าศึกษาในขั้นปริญญาตรีในคณะใดคณะหนึ่ง ตามระเบียบหรือเงื่อนไขของคณะนั้น  
        ๔.๖  เป็นผู้มีความประพฤติดี ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
        ๔.๗  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่จะ 

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
คณะที่จัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศอาจกําหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติ  

ของผู้เป็นนิสิตเพิ่มเติมจากที่กล่าวข้างต้นได้  โดยให้จัดทาํเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๕  การรับผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต 
ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน

ประกาศของมหาวิทยาลัย แต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นเป็นพิเศษ หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่มคีุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔ เข้าเป็นนิสิต ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยก็ได้ 

 

ข้อ ๖  ประเภทนิสิต  
          ๖.๑  นิสิตภาคปกติ  
          ๖.๒  นิสิตภาคพิเศษ  
          ๖.๓  นิสิตทดลองเรียน เป็นนิสิตทีม่หาวิทยาลัยรบัเข้าเรียน  โดยมีเงื่อนไขตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
          ๖.๔  นิสิตอาคันตุกะ เป็นนิสิตจากสถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
 

ข้อ ๗  การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
         ๗.๑  ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยจะต้องขึ้นทะเบียน 

เป็นนิสิตประเภทใดประเภทหนึ่งตามข้อ ๖ 
         ๗.๒  ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตจะมีสภาพเป็นนิสิตต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียน 

เป็นนิสิตแล้ว รายละเอียดของการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตนั้น ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ ๘  ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒  
ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจมีการจัด
การศึกษาภาคฤดูร้อน โดยมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์   
 

ข้อ ๙  วิธีการจัดการศึกษา อาจจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบ 
ร่วมกัน ดังนี้ 
           ๙.๑  การศึกษาแบบเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า 
๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อน ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
           ๙.๒  การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ใหล้งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและ 
ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
           ๙.๓  การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา เป็นการจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของ 
ปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเง่ือนไขของคณะ หรือข้อตกลงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
          ๙.๔  การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเง่ือนไขของ
คณะ หรือข้อตกลงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
          ๙.๕  การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็น
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามกําหนดเวลาของคณะนั้น ๆ 
          ๙.๖  การศึกษาแบบนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมด 
ซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศ หรอืต่างประเทศ และมีการ
จัดการและมีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 

         ๙.๗  การศึกษาหลักสตูรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา  ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

         ๙.๘  การศึกษาเพื่อรับปริญญาทีส่อง  ระดับปริญญาตรี  ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
          ๙.๙  รูปแบบอ่ืน ๆ ทีม่หาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๑๐  การคิดหน่วยกิต แต่ละรายวิชาจะมีจํานวนหน่วยกิตกําหนดไว้ ดังนี้  
  ๑๐.๑  รายวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา  ใหม้ีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
  ๑๐.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา ใหม้ีค่าเทา่กับ ๑ หน่วยกิต  
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  ๑๐.๓  รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ทีใ่ช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา  ใหม้ีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ๑๐.๔  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด ตามท่ีได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา
ทําโครงงานนั้นหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา ให้มคี่าเทา่กับ ๑ หน่วยกิต 
  ๑๐.๕  กรณีอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกําหนดตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพของ
สาขาวิชานั้น ๆ 
 

ข้อ ๑๑  การลงทะเบียนเรียน 
 ๑๑.๑  กําหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา  

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ๑๑.๒  นิสิตต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการเลือกเรยีน 

รายวิชาใด ๆ ในแต่ละภาคการศึกษา ก่อนการลงทะเบียนเรียน  
ถ้ารายวิชาใดบังคับว่าต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อน นิสิตต้องเรียนรายวิชานั้น

แล้ว หรือได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ดังกล่าวได้ 

 ๑๑.๓  ในแตล่ะภาคการศึกษา กรณีที่นสิติมีความจําเป็นต้องลงทะเบียนเรียน 
ข้ามประเภทนิสิต ตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
   ๑๑.๔  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อได้ชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม 
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว นิสติผู้ใดชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังวันที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะต้องชําระค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
และค่าธรรมเนยีมการศึกษา  กรณีที่การลงทะเบียนเรียนยังไม่สมบูรณ ์ในภาคการศึกษาใด ภายใน
กําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะไมม่ีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
คณบดี เป็นราย ๆ ไป 

 ๑๑.๕  จํานวนหน่วยกิต แต่ละภาคการศึกษา 
          ๑๑.๕.๑  ภาคต้นและภาคปลาย นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาต้อง 

ลงทะเบียนเรียนไม่ต่ํากว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต สําหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบ 
ไม่เต็มเวลา ใหล้งทะเบียนเรียนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาและ
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

          ๑๑.๕.๒  นิสิตที่จะลงทะเบียนเรียนน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 
ในข้อ ๑๑.๕.๑ ได้  ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดี 

          ๑๑.๕.๓  นิสิตที่จะสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเหลือวิชาเรียน 
ตามหลักสูตรมจีํานวนหน่วยกิตตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน ข้อ ๑๑.๕.๑ ให้ลงทะเบียนเรียนเท่า
จํานวนหน่วยกิตที่เหลือได้ 
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ข้อ ๑๒  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
  ๑๒.๑  นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตก็ได้ แต่ต้องชําระค่า
หน่วยกิตเช่นเดียวกับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยนับหน่วยกิต ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
  ๑๒.๒  การเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตไม่บังคับให้นิสิตสอบ และให้ 
บันทึกลงในใบแสดงผลการเรยีนในช่องผลการเรียนว่า “au” เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรยีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น 
 

ข้อ ๑๓  การลงทะเบียนเรียนของบุคคลภายนอก หรือผู้ที่มคีุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๔ 
  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอก หรือผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๔ 
เข้าเรียนบางรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ แต่ผู้นัน้จะต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ตามท่ี
คณะพิจารณาเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากคณบดีที่รายวิชาสังกัด และต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ เช่นเดียวกับนิสิต ทั้งนี้ ต้องชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต
ภาคพิเศษ  
 

ข้อ ๑๔  การขอเพิ่มหรือลดรายวิชา 
๑๔.๑  การขอเพิ่มหรือขอลดรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์

ผู้สอน และได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้นสิิตผู้นั้นแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 
๑๔.๒  การขอเพิ่มหรือขอลดรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับอนุมัติภายใน ๒ สัปดาห์แรก

ของภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๑.๒ และ ๑๑.๕ 
 

ข้อ ๑๕  การของดเรียนรายวิชา 
๑๕.๑  การของดเรียนรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 

และได้รับอนุมติัจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้นิสิตผู้นั้นแจง้ให้นายทะเบียนทราบ   
  ๑๕.๒  การของดเรียนบางรายวิชาหรือทุกรายวิชา ต้องกระทําก่อนวันเริ่มสอบปลาย
ภาคการศึกษาวันแรก ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ และนิสิตไมม่ีสิทธิขอคืนค่าลงทะเบียนเรียน 
 

ข้อ ๑๖  การขอลดรายวิชาและการคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
  ๑๖.๑  การขอลดรายวิชาใด ในกรณีทีม่หาวิทยาลัยประกาศปิดรายวิชานั้นตลอด
ภาคการศึกษา นิสิตมีสทิธิขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้เต็มจํานวน 

๑๖.๒  การขอลดรายวิชาใดภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา นิสิตมีสิทธิ 
ขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้เต็มจํานวน 
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ข้อ ๑๗  เวลาเรียน 
๑๗.๑  นิสิตต้องใช้เวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา 

เรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น 
๑๗.๒  นิสิตต้องเรียนตามหลักสูตรใหส้ําเรจ็การศึกษา ภายในกําหนดเวลา ดังนี้ 
         ๑๗.๒.๑  หลักสูตร ๔ ปี สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ 

และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สาํหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา  และสําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  
๑๔ ภาคการศกึษาปกติหรือเทียบเท่า  และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สําหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
แบบไม่เต็มเวลา 

         ๑๗.๒.๒  หลักสูตร ๕ ปี สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ 
และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา สําหรับนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และสําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  
๑๗ ภาคการศกึษาปกติหรือเทียบเท่า และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา สําหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 
แบบไม่เต็มเวลา 

         ๑๗.๒.๓  หลักสูตร ๖ ปี สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สําหรับนิสิตทีล่งทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และสําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  
๒๐ ภาคการศกึษาปกติหรือเทียบเท่า และไม่เกิน ๑๘ ปีการศึกษา สําหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
แบบไม่เต็มเวลา 
  ในกรณีทีม่ีการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิต ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๑๘  ระบบการให้คะแนน  
๑๘.๑  ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น 
         ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชาแบบมีค่าระดับขั้นมีความหมายและมีค่า

ระดับขั้นดังนี้ 
ระดับขั้น  ความหมาย   ค่าระดับขั้น 
A    ดีเยี่ยม    ๔.๐ 
B+    ดีมาก    ๓.๕ 
B    ดี    ๓.๐ 
C+    ค่อนข้างดี   ๒.๕ 
C    พอใช้    ๒.๐ 
D+    อ่อน    ๑.๕ 
D    อ่อนมาก   ๑.๐ 
F    ตก    ๐ 
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๑๘.๒  ระบบการให้คะแนนแบบไม่มีค่าระดับขั้น 
         ในบางรายวิชาอาจให้คะแนนแบบไม่มีค่าระดับขั้น โดยแสดงด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ 

ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
สัญลักษณ ์  ความหมาย 
S    ผลการศึกษาผา่นตามเกณฑ์ (Satisfactory) 
U    ผลการศึกษาไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
I    การประเมินผลยังไม่สมบูรณ ์(Incomplete) 
W    งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
au    การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (audit) 

๑๘.๓  การให ้F ให้กระทําได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย 
๑๘.๓.๑  นิสิตขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด 
๑๘.๓.๒  นิสิตใช้เวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ ๑๗.๑ 
๑๘.๓.๓  นิสิตทุจริตในการวัดผล 

๑๘.๔  การให ้S หรือ U ในแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
หากไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ 

๑๘.๕  การให ้I ในรายวิชาใดจะกระทําได้ในกรณีต่อไปนี้ 
         ๑๘.๕.๑  นิสิตใช้เวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ ๑๗.๑ แต่ไม่ได้สอบ  

เพราะป่วยหรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมติัจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด 
         ๑๘.๕.๒  อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าภาควิชาและคณบดีของคณะที่รายวิชา

สังกัด เห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชา
นั้นยังไม่สมบูรณ์  โดยมีเหตุสดุวิสัยที่มิใช่เป็นความผิดของนิสิต  

         ๑๘.๕.๓  นิสิตที่ได้รับคะแนนระดับขั้น I จะต้องได้รับการประเมินผลเพื่อ 
แก้ระดับขั้น I ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งการเปลี่ยนระดับขั้น I เป็นค่าระดับขั้นอื่น 
ให้อยู่ในการกํากับดูแลของคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด  หากการแกร้ะดับขั้น I ไม่เสร็จสิ้นภายใน
ภาคการศึกษาถัดไป ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําคณะที่รายวิชาสังกัด ภายใต้
กําหนดเวลาเรียนตามข้อ ๑๗  

๑๘.๖  การให ้W ในรายวิชาใด จะกระทําได้ในกรณีต่อไปนี้ 
๑๘.๖.๑  นิสิตได้รับอนุมัติให้งดเรียนในรายวิชานั้นตามข้อ ๑๕ 
๑๘.๖.๒  นิสิตได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียนตามข้อ ๒๔ 
๑๘.๖.๓  นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
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๑๘.๖.๔  นิสิตที่ได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัดให้ได้รับ 
ระดับขั้น I ตามข้อ ๑๘.๕.๑ และครบกําหนดเวลาของการเปลี่ยนระดับขั้น I แล้ว แต่การป่วยหรือเหตุ
สุดวิสัยยังไม่สิน้สุด โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด 

๑๘.๗  การนับจํานวนหน่วยกิตเพื่อคํานวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ย ให้นับจากรายวิชาที่มี
ระบบการให้คะแนนแบบมีคา่ระดับขั้น ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชาใด ให้นําเฉพาะค่า
ระดับขั้นและจาํนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ในการเรียนซ้ําหรือเรยีนแทน ไปใช้ในการคํานวณ โดย
ไม่นําค่าระดับขั้นและจํานวนหน่วยกิตเดิมไปคํานวณด้วย 

๑๘.๘  การหาค่าระดับขั้นเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษา ให้คํานวณจากผลการเรียน 
ของนิสิตในภาคการศึกษานั้น โดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละ 
รายวิชาเป็นตัวต้ัง หารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าระดับขั้นของภาคการศึกษานั้น 

๑๘.๙  การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมของนิสติเพื่อให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะ 
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 

๑๘.๑๐ การคํานวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณจากผลการเรียนของนิสิต
ต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตลงทะเบียนเรียน โดยนําผลรวมของผลคูณของ
จํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมด เป็นตัวต้ัง หารด้วยจํานวนหน่วย
กิตรวมของรายวิชาที่มีค่าระดับขั้นตามข้อ ๑๘.๗ 

๑๘.๑๑  เมื่อมีการประเมินผลเพื่อแก้ระดับขั้น I แล้ว ให้นํามาประมวลผลใหม่อีก 
ครั้งหนึ่ง  

 

ข้อ ๑๙  การเรียนซ้ําหรือเรยีนแทน 
๑๙.๑  รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้ D+ หรือ D นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซํ้าได้ต่อเมื่อ

ได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด 
๑๙.๒  นิสิตที่ได้รับ F หรือ U ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น

ซํ้าอีก จนกว่าจะได้รับ A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S 
๑๙.๓  นิสิตที่ได้รับ F หรือ U ในรายวิชาเลือก ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

และหมวดวิชาเฉพาะ  สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาเดียวกันแทนได้ เพื่อให้ครบ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

๑๙.๔  นิสิตที่ได้รับ F หรือ U ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียน 
รายวิชาอื่น ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไมเ่ลือกรายวิชา
เรียนแทนก็ได้  
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ข้อ ๒๐  การจาํแนกสภาพนิสิต 
๒๐.๑  การจําแนกสภาพนิสติ จะกระทําเมื่อเรียนครบสองภาคการศึกษานับแต่ 

เริ่มเข้าศึกษา โดยต้องกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค  
๒๐.๒  สภาพนิสิตมีดังนี้ 
         ๒๐.๒.๑  นิสิตสภาพสมบูรณ ์ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเป็นปีแรก หรือ

นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ 
         ๒๐.๒.๒  นิสิตสภาพรอพินิจ ได้แก่ นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม 

ต้ังแต่ ๑.๗๕ ถึง ๑.๙๙  
 

ข้อ ๒๑  ภายหลังที่มีการคํานวณระดับขั้นเฉลี่ยสะสมประจําในแต่ละภาคการศึกษาแลว้ 
พบว่านิสิตอยู่ในสภาพรอพินิจ นายทะเบียนต้องแจ้งให้นิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตผู้นั้นทราบ 
ภายใน ๒ สัปดาห์  

 

ข้อ ๒๒  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาที่ได้รับอนุญาตให้เรียนในภาคฤดูร้อน ให้นําผล
การเรียนในภาคฤดูร้อนไปรวมกับผลการเรยีนในภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตลงทะเบียนเรียน  หาก
พบว่าผลการเรียนของภาคฤดูร้อนมีผลทําใหน้ิสิตอยู่ในสภาพรอพินิจ ให้นายทะเบียนแจ้งให้นิสิตและ
อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตผู้นั้นทราบโดยเร็วที่สุด 

 

ข้อ ๒๓  การทุจริตในการวัดผล 
นิสิตที่ทําการทจุริตด้วยประการใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับการวัดผลทุกชนิด จะต้องได้รับ

โทษสถานใดสถานหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๒๓.๑  ตกในรายวิชานั้น หรอื 
๒๓.๒  ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ 
๒๓.๓  พ้นจากสภาพนิสิต 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาการทุจริตในการวัดผล 

โดยความเห็นชอบของคณบดีของคณะที่รายวิชาสงักัด 
 

ข้อ ๒๔  การลาพักการเรียน 
๒๔.๑  นิสิตอาจยื่นคําร้องขออนุญาตลาพักการเรียนต่อคณบดีได้ 

ในกรณีต่อไปนี้ 
๒๔.๑.๑  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใด 

ซึ่งมหาวิทยาลยัเห็นสมควรสนับสนุน 
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๒๔.๑.๒  เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน เกินร้อยละ ๒๐ 
ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามคําสั่งแพทย ์โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล
ของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งเป็นของเอกชน 
และที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

๒๔.๑.๓  มีความจําเป็นส่วนตัว โดยอาจยื่นคําร้องขออนุญาตลาพัก 
การเรียนได้  เมื่อได้เรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา 

๒๔.๒  การลาพักการเรียน นิสิตต้องยื่นคําร้องต่อคณบดีภายใน ๒ สัปดาห์  
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาหรือตามที่คณบดีเห็นสมควร และให้คณบดเีป็นผู้พิจารณาอนุญาต  
แล้วแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 

๒๔.๓  การลาพักการเรียน ให้อนุญาตครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษา  
ถ้านิสิตยังมีความจําเป็นที่จะต้องขอลาพักการเรียนต่อไปอีกให้ย่ืนคําร้องใหม่ 

๒๔.๔  ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน ให้นับระยะเวลาที่ 
ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาเรียน ตามข้อ ๑๗ ด้วย 

๒๔.๕  ในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน นิสิตจะต้องชําระเงิน 
ค่าบํารุงมหาวิทยาลัยและค่าบํารุงคณะตามระเบียบทุกภาคการศึกษาภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวัน
เปิดภาคการศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคดัช่ือออกจากมหาวิทยาลัย 
  ๒๔.๖  นิสิตที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน เมื่อจะขอกลับเข้าเรียนจะต้องยื่น 
คําร้องขอกลับเข้าเรียนต่อคณบดี และเมื่อคณบดีอนุญาตแล้ว ให้คณะแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 

 

ข้อ ๒๕  การย้ายคณะ 
๒๕.๑  นิสิตทีจ่ะขอย้ายคณะ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๒๕.๑.๑  ได้เรียนในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา  
ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

๒๕.๑.๒  ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะมาก่อน 
๒๕.๑.๓  มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัย 

๒๕.๒  การขอย้ายคณะ นิสิตต้องแสดงเหตุผลประกอบการขอย้าย และ 
ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่จะย้ายคณะ 

๒๕.๓  รายวิชาต่าง ๆ ที่นิสิตย้ายคณะได้เรียนมา ถึงแม้จะไม่ตรงกับ 
หลักสูตรของคณะที่ย้ายเข้าก็ตาม ให้นํามาคาํนวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมด้วย 

๒๕.๔  ระยะเวลาเรียน ให้นบัต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะเดิม 
๒๕.๕  การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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ข้อ ๒๖  การเปลี่ยนสาขาวิชา 
นิสิตอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะได้เพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ ต้องได้รับ 

ความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี และใหค้ณบดีแจ้งให้นาย
ทะเบียนทราบ 
 

ข้อ ๒๗  การเปลี่ยนประเภทนิสิต 
นิสิตสามารถเปลี่ยนประเภทได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๒๘  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

ที่มีวิทยฐานะเทียบเท่า ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๒๙  การเทียบโอนหน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๓๐  การพน้จากสภาพนิสิต 
นิสิตต้องพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีต่อไปนี้ 
๓๐.๑  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาตามข้อ ๓๒ 
๓๐.๒  ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก 
๓๐.๓  ถูกคัดช่ือออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้ 

๓๐.๓.๑  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
๓๐.๓.๒  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง 

หรือ การลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ ์โดยมิได้ลาพักการเรียนตามข้อ ๒๔ 
๓๐.๓.๓  ขาดคุณวุฒิหรือคณุสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๔  
๓๐.๓.๔  เมื่อค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๗๕ 
๓๐.๓.๕  มีระยะเวลาเรียนครบกําหนดตามข้อ ๑๗.๒ แล้วยังไม่สําเร็จการศึกษา 
๓๐.๓.๖  เป็นนิสิตสภาพรอพินิจที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม  

ต่ํากว่า ๑.๘๐ เป็นระยะเวลา ๒ ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน  
๓๐.๓.๗  เป็นนิสิตสภาพรอพินิจที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม  

ตํ่ากว่า ๒.๐๐ เป็นระยะเวลา ๔ ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน  
๓๐.๓.๘  ทําการทุจริตอย่างร้ายแรงในการวัดผล 
๓๐.๓.๙  มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงในขณะทีเ่ป็นนิสิต 
๓๐.๓.๑๐ ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง  
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ผู้ที่พ้นจากสภาพนิสิตเพราะถูกคัดช่ือออกจากมหาวิทยาลัยตามข้อ ๓๐.๓.๒           
หากประสงค์ขอคืนสภาพเป็นนิสิตอีก ให้ย่ืนคําร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และคณบด ี
ตามลําดับ เพื่อเสนอให้อธิการบดีอนุมัติ ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องชําระเงินค่าบํารุง ค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ผู้นั้นได้คนืสภาพเป็นนิสิตในสาขาวิชาเดิมอีกครั้งหนึ่งตามรหัส
ประจําตัวนิสิตเดิมและคงสภาพเป็นนิสิตเพียงเท่าระยะเวลาตามข้อ ๑๗.๒ นับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็น
นิสิตครั้งแรก 

 

ข้อ ๓๑  การขอรับปริญญา 
๓๑.๑  ในภาคการศึกษาใดทีน่ิสิตคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาให้ย่ืนคําร้อง 

ขอรับปริญญาต่อนายทะเบียน ภายใน ๑ เดือน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา 
๓๑.๒  นิสิตทีจ่ะขอรับปริญญาได้ต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาเรียนใน

ข้อ ๑๗.๒  
๓๑.๓  นิสิตทีจ่ะขอรับปริญญาได้ต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 

 ๑ ปีการศึกษา สําหรับนิสิตที่ขอเทียบโอนผลการศึกษา 
 

ข้อ ๓๒  การให้ปริญญา 
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ได้ย่ืนความจํานงขอรับปริญญาและมีความประพฤติดี

ต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ เพื่ออนุมัติปริญญาบัณฑิต หรือปริญญาบัณฑิตเกียรติ
นิยมตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

๓๒.๑  ปริญญาบัณฑิต นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตต้องสอบได้จํานวนหน่วยกิต 
ครบตามหลักสตูร และได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 

๓๒.๒  ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง นิสิตผู้มีสทิธิได้รับปริญญาบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับสอง ต้องสอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ๔ ปี หรือ ๕ ปี หรือ ๖ ปี ได้ค่า
ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป และไม่เคยสอบได้ D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 

๓๒.๓  ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นิสิตผู้มีสทิธิได้รับปริญญาบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องสอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ๔ ปี หรือ ๕ ปี หรือ ๖ ปี ได้ค่า
ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๓.๖๐ ขึ้นไป และไม่เคยสอบได้ D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 
 

ข้อ ๓๓  การให้เหรียญรางวัล 
ในแต่ละปีการศึกษา นิสิตผู้มสีิทธิได้รับเหรียญรางวัลจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

๓๓.๑  ได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
๓๓.๒  ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมสูงสุด ในบรรดาผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกัน 
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-๑๔- 
 

ข้อ ๓๔  หากมีข้อขัดข้องหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติ  ให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
และคณบดี หารือร่วมกัน และเสนออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๓    เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 

   (ลงชื่อ)                   สมพล   พงศ์ไทย 
       (ศาสตราจารย์ นายแพทยส์มพล  พงศ์ไทย) 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

          สําเนาถูกต้อง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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เอกสารแนบหมายเลข  7 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิต 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 
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เอกสารแนบหมายเลข 8  
สรุปผลการวิพากษ�หลกัสูตรจากผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
หัวข�อที่ประเมิน ผู�ทรงคุณวุฒิ (1) ผู�ทรงคุณวุฒิ (2) ผู�ทรงคุณวุฒิ (3) 

1. หลักสูตรเป-นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห3งชาติ 

เห็นด�วย เห็นด�วย เห็นด�วย 

2. หลักสูตรมีความสอดคล�องกับ
ปรัชญาและวัตถุประสงค�ของ
หลักสูตร 

เห็นด�วย เห็นด�วย เห็นด�วย 

3. วิชาเอกบังคับ 
3.1 จํานวนหน3วยกิตที่กําหนดใน
โครงสร�างหลักสูตร (30 หน3วยกิต) 

เหมาะสม ไม�เหมาะสม 
ควรเพิ่ม 2 หน�วยกิต  

(จากคําอธิบายในหัวข�อ 3.2) 

เหมาะสม 

3.2 รายวิชาที่กําหนด เหมาะสม ไม�เหมาะสม 
  วิชา 30531259 สรีรวิทยาของจุลินทรีย. ควร
เพิ่มหน�วยกิตของบรรยายอีก 1 หน�วยกิต 
เนื่องจากเป1นพื้นฐานที่สําคัญ ทําให�นิสิตนําไป
ประยุกต.ในวิชาเอกเลือกต�อไปหรือใช�ใน
โครงงานวิจัย 
วิชา 30544759 มาตรฐานห�องปฏิบัติการทดสอบ
ทางจุลชีววิทยา ควรให�เป1นวิชาเอกบังคับ 
เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับการปฏิบัติงาน
ทางจุลชีววิทยา นอกจากนี้บัณฑิต 

เหมาะสม 
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หัวข�อที่ประเมิน ผู�ทรงคุณวุฒิ (1) ผู�ทรงคุณวุฒิ (2) ผู�ทรงคุณวุฒิ (3) 
  ที่ไปทํางานทางจุลชีววิทยาที่เกี่ยวข�องกับการ

ตรวจวิเคราะห.คุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยาควร
จะต�องทําให�ห�องปฏิบัติการทดสอบทางจุล
ชีววิทยาเข�าสู�มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

 

3.3 การวางลําดับรายวิชาใน
แผนการเรียน 

เหมาะสม เหมาะสม 
แต�มีข�อเสนอแนะเกี่ยวกับรายวิชาสหกิจศึกษาใน
แผนการเรียน ดังนี้ ในหลักสูตรกําหนดให�
ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา ปIที่ 4 ภาค
การศึกษาต�น ควรจะยืดหยุ�นให�สามารถเรียนในปI
ที่ 4 ภาคการศึกษาต�น หรือ ปลาย เนื่องจากนิสิต
อาจจะเลือกไปสหกิจที่โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
กระปKอง หรืออื่นๆ ซึ่งอาจเกี่ยวข�องกับผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีผลผลิตมากตามฤดูกาล ดังนั้น
หากกําหนดให�ลงทะเบียนได�เฉพาะในภาค
การศึกษาต�น จะทําให�เสียโอกาสการไปสหกิจ
ศึกษาในบางโรงงานได� จึงควรมีการยืดหยุ�นใน
รายวิชานี้ 

เหมาะสม 

3.4 ข�อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับ
วิชาเอกบังคับ 

เหมาะสมดีโดยเฉพาะการเพิ่มวิชา วิชาชีพ
จุลชีววิทยาและความปลอดภัยทางชีวภาพ
ในห�องปฏิบัติการ นั้นดีมากทําให�หลักสูตร
ทันสมัยและบัณฑิตได�รู�ข�อมูลการประกอบ
วิชาชีพฯ ที่เกี่ยวข�องกับจุลชีววิทยาปQจจุบัน 

หลักสูตรนี้มีจุดเด�นที่นิสิตได�เรียนกลุ�มวิชาสถิติ
รวม 6 หน�วยกิต ซึ่งมีส�วนของปฏิบัติการทั้ง 2 
รายวิชา ที่น�าจะเกี่ยวข�องกับการใช�โปรแกรมเพื่อ
การวิเคราะห.ค�าทางสถิติซึ่งจะมีประโยชน.ในการ
ทําโครงงาน ทําให�นิสิตวางแผนงานวิจัยได�ดีขึ้น 

ไม�มีข�อเสนอแนะ 
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หัวข�อที่ประเมิน ผู�ทรงคุณวุฒิ (1) ผู�ทรงคุณวุฒิ (2) ผู�ทรงคุณวุฒิ (3) 
4. วิชาเอกเลือก 
4.1 จํานวนหน3วยกิตที่กําหนดใน
โครงสร�างหลักสูตร (20 หน3วยกิต) 

เหมาะสม เหมาะสม 
แต�หากมีการเพิ่มหน�วยกิตในวิชาเอกบังคับ 2 
หน�วยกิต ก็อาจลดวิชาเอกเลือกลง 2  

หน�วยกิต เช�นกัน 

เหมาะสม 

4.2 รายวิชาที่กําหนด เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 
4.3 ข�อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับ
วิชาเอกเลือก 

มีความหลากหลายและครอบคลุมในการที่
บัณฑิตจะออกไปทํางานในด�านที่สนใจดี 

    หลักสูตรนี้มีข�อดีที่มีวิชาเอกเลือกหลายรายวิชา 
เปSดโอกาสให�นิสิตเลือกได�ตามความถนัดหรือตาม
ความสนใจ มีรายวิชาที่มีความทันสมัย แต�อย�างไร
ก็ตามบางรายวิชามีเนื้อหาที่คล�ายคลึงกัน เช�น 
วิชา 30532359 แบคทีเรียทางการแพทย. และ
วิชา 30532459 แบคทีเรียวินิจฉัย อาจรวมเป1น
วิชาเดียวกัน 4 หน�วยกิต (บรรยาย 3 หน�วยกิต 
ปฏิบัติการ 1 หน�วยกิต) 
    วิชา 30530959 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย.
และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ 3(2-3-4) 
จํานวนหน�วยกิตอาจมากไป ควรจะเป1น 2(1-3-2) 

ไม�มีข�อเสนอแนะ 

ข�อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยรวมหลักสูตรดีแล�ว แต�คําอธิบาย
รายวิชาหลายวิชาที่มีการปรับใหม�นั้น 
โดยเฉพาะในเรื่อง classification 
identification taxonomy มีการใช�คํา
ภาษาไทยสําหรับคําภาษาอังกฤษหลายคํา
ที่ใช�เหมือนกัน เช�น 30520659 การจัด 

ไม�มีข�อเสนอแนะ ไม�มีข�อเสนอแนะ 
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หัวข�อที่ประเมิน ผู�ทรงคุณวุฒิ (1) ผู�ทรงคุณวุฒิ (2) ผู�ทรงคุณวุฒิ (3) 
จําแนก = identification, การจัดหมวดหมู� 
= systematic , classification, 
taxonomy, จัดจําแนก = classification 
(30541359) ; เชื้อรา – รา มีใช�ทั้ง 2 คํา ; 
การแยก, การคัดแยกใช�กับ isolation 
นอกจากนั้นชื่อวิชาที่เปSดใหม�หลายวิชา
อาจจะไม�ค�อยเหมาะสม อ�านแล�วอาจจะ
เข�าใจผิด เช�น จุลินทรีย.และการรักษา
น้ําเชื้อสัตว.น้ําเศรษฐกิจเบื้องต�น , จุล
ชีววิทยาและการจัดการโรคสัตว.น้ําฯ 

  

ข�อเสนอแนะในเล3มหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา ผู�ทรงคุณวุฒิมีข�อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาภาคฤดูร�อนว�าเรามีการเรียนในภาคฤดูร�อน แต�ผู�ทรงคุณวุฒิไม�ได�ขัดข�อง 
2. งบประมาณตามแผน ผู�ทรงคุณวุฒิแจ�งว�าข�อมูลงบประมาณน�อย และของมหาวิทยาลัยขอนแก�นไม�มีหมวดของงบบุคลากร 
3. ผู�ทรงคุณวุฒิมีความเห็นให�ปรับหน�วยกิตในวิชาเอกบังคับจํานวน 3 วิชา คือ เครื่องมือทางจุลชีววิทยา การจัดจําแนกแบคทีเรีย และราวิทยา  
4. วิชาภูมิคุ�มกันวิทยาและไวรัสวิทยา ผู�ทรงคุณวุฒิมีความเห็นให�ใช�เป1น วิทยาภูมิคุ�มกัน และวิทยาไวรัส  
5. องค.ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ.ภาคสนาม (การฝiกงาน หรือสหกิจศึกษา) ผู�ทรงคุณวุฒิเห็นว�าสหกิจศึกษาควรเป1น 15 สัปดาห.จากเดิม 16 สัปดาห. ตาม
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
6. ข�อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัยในหัวข�อกระบวนการประเมินผล มีคําถามจากผู�ทรงคุณวุฒิว�านิสิตต�องทํารูปเล�มด�วยหรือไม� 
7. หลักเกณฑ.ในการประเมินผลนิสิต ในหัวข�อเกณฑ.การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ผู�ทรงคุณวุฒิถามถึงในคําอธิบายว�าต�องผ�านการสอบประมวลความรู�ตามเกณฑ.ที่ภาควิชา
กําหนด นั้นคืออะไรบ�าง 
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