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หลักสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิ ชาจุลชีววิ ทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิ ทยาลัยนเรศวร
วิ ทยาเขต : บัณฑิ ตวิ ทยาลัย และคณะวิ ทยาศาสตร์การแพทย์
ภาควิ ชาจุลชี ววิ ทยาและปรสิ ตวิ ทยา
หมวดที่ 1. ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
: Master of Science Program in Microbiology

2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ชื่อภาษาไทย
:
:
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
:

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
ชื่อย่อ วท.ม. (จุลชีววิทยา)
ชื่อเต็ม Master of Science (Microbiology)
ชื่อย่อ M.Sc. (Microbiology)

3. วิ ชาเอก (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
4. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
1. แผน ก แบบ ก 1 หลักสูตรเน้นการวิจยั
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
2. แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรเน้นการวิจยั และศึกษางานรายวิชา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552
- หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปี
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5.2 ภาษาที่ใช้
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) (ระบุภาษา)............................
5.3 การรับเข้าศึกษา
 นิสติ ไทย
 นิสติ ต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอีน่
ชื่อสถาบัน …………………………………. ประเทศ ………………
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผูใ้ ห้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผูศ้ กึ ษาได้รบั ปริญญาจาก 2 สถาบัน
5.5 การให้ ปริ ญญาแก่ผส้ ู าเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็ นปริญญาของแต่ละสถาบัน
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็ นปริญญาร่วมกับ …………………………
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2554
เมือ่ วันที่ 19 เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2554
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2554
เมือ่ วันที่ 6 เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2554
 สภามหาวิทยาลัยอนุมตั หิ ลักสูตร ในการประชุมครัง้ ที่ 167(1/2555)
เมือ่ วันที่ 29 เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2555
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่ มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
อาจารย์ นักวิจยั และนักวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
อาชีพอิสระ
9. ชื่อ ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

2

3

4

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

3120100753217

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

3659900747193

3400101745185

3401400336563

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

อาจารย์

ชื่อ-สกุล

นางสุภาพร
ล้าเลิศธน

นางสาวดวงกมล
ขันธเลิศ

นางศิรวิ รรณ
วิชยั

นางสาวบุญเรือง
คาศรี

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D.
วท.ม.
ภ.บ.
Ph.D.

Microbiology
เภสัชศาสตร
มหาบัณฑิต
Applied Science

วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.

จุลชีววิทยา
เทคนิคการแพทย์
เทคโนโลยีชวี ภาพ
จุลชีววิทยา

วท.บ.
ชีววิทยา
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
Ph.D.
Medical Science
วท.ม.
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3650100600190

อาจารย์

นางจารุวรรณ
ทองสนิท
โอคุมรุ ะ

สาขาวิชา

พย.บ.
D.Eng.

จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์
Science and
Engineering

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี พ.ศ.

University of London,UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545
2537

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Canberra,
Australia
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2535
2547

The University of
Tokushima, Japan
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2551

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Ritsumeikan University,
Japan

2535
2553

2539
2535
2544
2538
2534

2541

วท.ม.

จุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2543

วท.บ.

จุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2538
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10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
 ในสถานที่ต ัง้ โดยมีก ารเรีย นการสอนภาคบรรยาย ภาคปฏิบ ัติก าร และการวิจ ัย
ดาเนินการที่ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยการเรียนการสอน และวิจยั บางส่ ว นอาจดาเนินการที่หน่ วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศ
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ต่างประเทศทีม่ คี วามร่วมมือทางวิชาการ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่ จาเป็ นต้ องนามาพิ จารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาเศรษฐกิ จ
ปจั จุบนั มีการแข่ง ขันทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศนามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยเกิด แหล่งงานทัง้ ในภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการนักจุลชีววิทยาที่มคี วามเชี่ยวชาญใน
ั หาในงานด้ า นจุ ล ชีว วิท ยา
ศาสตร์จุ ล ชีว วิท ยาที่ส ามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้สู่ ก ารท างาน แก้ ไ ขป ญ
การแพทย์ การเกษตร อาหาร อุตสาหกรรมและสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ ในการวางแผนหลักสูตรต้อง
กาหนดให้นิสติ ปริญญาโทมีความรูแ้ กนหลักด้านจุลชีววิทยาขัน้ สูง บนความรูด้ า้ นจุลชีววิทยาพืน้ ฐานที่
เข้มแข็ง และสามารถนาความรู้ไ ปประยุกต์ใ ช้จ ริงในการแก้ปญั หาทางจุล ชีว วิทยา ในแหล่ งงานทัง้
ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรูเ้ ดิมและสร้างองค์
ความรูใ้ หม่ทม่ี ผี ลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปจั จุบนั ชีว ิต ความเป็ นอยู่ของประชากรในสัง คมไทย มีการเปลี่ย นแปลงไปจากเดิม
อันเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม สังคม และ
วัฒ นธรรมของการใช้ ชีว ิต ของประชาชนชาวไทย โดย เฉพาะการปนเปื้ อ นของสารพิษ จาก
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมทีเ่ พิม่ ขึน้ ในสิง่ แวดล้อม รวมถึงการลดลงของทรัพยากรด้านต่างๆ
ทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ การบริโภคอาหารเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก การขาดความเอาใจใส่ใน
การดูแ ลรัก ษาสุ ขภาพ ทาให้คุ ณ ภาพชีว ิต ของประชาชนลดลง มีผ ลต่ อ อัต ราการเพิ่ม ขึ้น ของโรค
ติดเชื้อ และไม่ตดิ เชื้อหลายโรค ซึ่งเป็ นปญั หาด้านสาธารณสุขที่ทวีความรุนแรงขึน้ ในแต่ละปี ดังนัน้
ในการวางแผนหลักสูตรเพื่อมุ่งผลิตมหาบัณฑิตสาขาจุลชีววิทยา ต้องมีเป้าหมายในการตอบสนอง
แนวทางแก้ปญั หาดังกล่าว โดยใช้องค์ความรูท้ างจุลชีววิทยา บูรณาการร่วมกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ เพื่อ พัฒนาองค์ความรู้เดิม รวมทัง้ วิจยั เพื่อสร้างองค์
ความรูใ้ หม่ เพื่อให้เข้ากับสภาวการณ์ปจั จุบนั และอนาคต อันนาสู่การแก้ปญั หาข้างต้นในภาพรวม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อ ทาให้ห ลักสูต รมีค วามทันสมัยด้านวิชาการและสามารถนาองค์ค วามรู้ท่ไี ด้ไป
พัฒนาประเทศทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยต้องมีความรูแ้ กนหลักด้านจุลชีววิทยาขัน้ สูง และ
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สามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้จริงในการแก้ปญั หาทางจุลชีววิทยา ในแหล่งงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านองค์ความรูท้ ม่ี ผี ลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สิง่ สาคัญนิสติ ต้องมี
ทักษะในการค้นคว้าวิจยั ด้านจุลชีววิทยา มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนาความรู้ท่ไี ด้รบั จาก
กระบวนการเรียนการสอน และการวิจยั ทางจุลชีววิทยา เพื่อ ให้บริการทางวิชาการ ตอบสนองการ
แก้ปญั หาของประเทศในทุกด้านทีเ่ กีย่ วข้องด้วยองค์ความรูด้ า้ นจุลชีววิทยาทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
บูรณาการความรูแ้ กนหลักด้านจุลชีววิทยาพืน้ ฐานและขัน้ สูง เข้าสู่งานวิจยั เข้าสู่การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ ด้านจุลชีววิทยาการแพทย์ การเกษตร อาหาร อุตสาหกรรมและ
สิง่ แวดล้อม
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิ ชาอื่นของสถาบัน (เช่ น
รายวิ ชาที่เปิ ดสอนเพื่อให้ บริ การคณะ / ภาควิ ชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ / ภาควิ ชาอื่น)
13.1 ความสัมพันธ์ของรายวิ ชาที่เปิ ดสอนในคณะ / ภาควิ ชา / หลักสูตรอื่น (ถ้ามี)

หมวดวิ ชา

รายวิ ชา
(ระบุรหัสรายวิ ชา)

วิชาบังคับ
1.ระเบียบวิธวี จิ ยั ทาง
(ไม่นบั หน่วยกิต) วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(422510)
วิชาบังคับใน
2.ชีวเคมี เซลล์วทิ ยา
สาขาวิชา
และชีววิทยาโมเลกุล
(422514)

เป็ นรายวิ ชา
ของหลักสูตร
โดยตรง
(ใช่/ไม่ใช่)
ใช่

ใช่

ภาควิ ชา และคณะที่
เปิ ดสอนรายวิ ชานี้
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

หมายเหตุ

(ตามเงือ่ นไข
ของบัณฑิต
วิทยาลัย)

ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

13.2 ความสัมพันธ์ของรายวิ ชาที่เปิ ดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน (ถ้ามี)
- ไม่ม ี –
13.3 การบริ หารจัดการ
13.3.1 ในรายวิชาทีเ่ ปิดสอนโดยคณะอื่น มอบฝา่ ยบัณฑิตศึกษาประสานงานกับ
คณะทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อการหารือ และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ปรับปรุง ประเมินผล การจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร
13.3.2 มอบหมายอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร ควบคุมการดาเนินการ เกีย่ วกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให เป นไปตามข อกาหนดรายวิชา
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
จุลชีววิทยาขัน้ สูง นาสู่การวิจยั เพื่อคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี ุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ทางจุลชีววิทยาทัง้ ในเชิงกว้างและเชิงลึก สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
สังเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสาร ใฝร่ แู้ ละเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง มีความรักการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
2. มีทกั ษะและความสามารถในการค้นคว้าวิจยั ด้านจุลชีววิทยา การใช้เทคโนโลยีท่ที นั สมัย
ตลอดจนสามารถสร้างองค์ความรูใ้ หม่ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
3. มีความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม สามารถชีน้ าสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1.แผนพัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให้มหาบัณฑิตมีอตั ลักษณ์
เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่ง
ครองชีวติ และเก่งพิชติ ปญั หา
เป็ นทีต่ อ้ งการของแหล่งจ้างงาน
ระดับแนวหน้าของประเทศ

-จัดให้มกี ารปรับปรุงการเรียนการ
สอนไปสู่ Problem/Topic Based
Learning แทน Content Based
Learning
-คณาจารย์มกี ารประเมินผล การ
สอนทีเ่ อือ้ ต่อระบบ PDCA เพือ่
ปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนโดย
ตนเอง
-บูรณาการการเรียนการสอน การ
วิจยั หรือการบริการวิชาการสู่
ชุมชน
-ส งเสริมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบตั ทิ เ่ี น
นให้นิสติ ได้เรียนรูเ้ ครือ่ งมือ
วิเคราะห์ขนั ้ สูงทางจุลชีววิทยา
- จัดให้มวี ทิ ยากรจากภาคธุรกิจ
เอกชน/ภาครัฐมาบรรยาย/จัดไป
ศึกษาดูงานในรายวิชาอย่างน้อย 1
รายวิชา
-จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ทางด้านวิชาการ

-ผลการประเมินของผู เรียนต อป
ระสิทธิภาพการสอนทีเ่ น น
Problem/Topic Based Learning
-มีเอกสาร มคอ. 2, 3 และ 5 ทีส่ มบูรณ์
-มีแผนการสอนในรูปของ มคอ. 3 และ
4 ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
-มีการบูรณาการการเรียนการสอน
การวิจยั หรือการบริการวิชาการสูช่ มุ ชน
-มีการเชิญวิทยากรจากภาคธุรกิจ
เอกชน/ภาครัฐมาบรรยายในการเรียน
การสอน หรือมีการศึกษาดูงานใน
รายวิชา
-ผลประเมินระบบและกระบวนการ
เรียนการสอน
-มีอาจารย์ และ/หรือนิสติ ทีม่ กี าร
แลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างด้านวิชาการ
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2. แผนพัฒนาศักยภาพด้านวิจยั

- จัดให้มหี อ้ งปฏิบตั กิ ารทีพ่ ร้อมใน
การปฏิรปู ระบบการเรียนรูด้ ว้ ย
หลักความคิด ปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้
เห็น ให้คดิ และได้ทาแล้วจึง
สอนให้เข้าใจถึงเหตุผล โดยใช้
องค์ความรูแ้ ละทฤษฎี
-จัดกิจกรรมเสวนาด้านวิชาการ
-ส่งเสริมให้นิสติ เข้าร่วมประชุม
ทางวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
-ส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมให้นิสติ
เกีย่ วกับการเขียนผลงานตีพมิ พ์
ในวารสารทางวิชาการ

-มีอาจารย์ และ/หรือนิสติ ทีม่ กี าร
แลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างด้านงานวิจยั
-จานวนอาจารย์และนิสติ ทีเ่ ข้าฟงั
เสวนาวิชาการ
-จานวนนิสติ เข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
-จานวนผลงานตีพมิ พ์ของนิสติ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนิ นการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา (ระบุให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา)
1.1 ระบบ ทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูรอ้ น
 ไม่มภี าคฤดูรอ้ น
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค
- ไม่ม ี –
2. การดาเนิ นการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนิ นการเรียนการสอน
 วัน - เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาต้น ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน ถึง มีนาคม
 วันเสาร์ - อาทิตย์
ภาคการศึกษาต้น ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย ตัง้ แต่เดือนตุลาคม ถึง มกราคม
ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น ตัง้ แต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม
 นอกวัน - เวลาราชการ/อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 และ แบบก 2
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์หรือ
วิทยาศาสตร์สุขภาพจากสถาบันอุดมศึกษาทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554 และมีคุณสมบัตเิ พิม่ เติมตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
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2.3 ปัญหาของนิ สิตแรกเข้า
 ความรูด้ า้ นภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
 ความรูด้ า้ นคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
 การปรับตัวในการเรียนระดับทีส่ งู ขึน้
 นิสติ ไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาทีส่ อบคัดเลือกได้ (พิจารณา)
 ขาดทุนสนับสนุนการศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนิ นการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนิ สิตในข้อ 2.3
 จัดสอนเสริมเตรียมความรูพ้ น้ื ฐานก่อนการเรียน
 จัดการปฐมนิเทศนิสติ ใหม่แนะนาการให้บริการของมหาวิทยาลัย
 เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
 มอบหมายให้อาจารย์ทุกคน ทาหน้าทีด่ แู ล ตักเตือน ให้คาแนะนาแก่นิสติ
 จัดกิจกรรมเสริมความรูเ้ กีย่ วกับการทาวิจยั /ด้านภาษาต่างประเทศ
2.5 แผนการรับนิ สิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปี การศึกษา
2555
2556
2557
ภาคการศึกษาที่
1 2 1 2 1 2
จานวนนิสติ ทีค่ าดว่าจะรับ
แผน ก แบบ ก 1
5 - 5 - 5 แผน ก แบบ ก 2
10 - 10 - 10 จานวนนิสติ ทีค่ าดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา

-

-

-

15

-

15

2558
1 2

2559
1 2

5
10

-

5
10

-

-

15

-

15

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย บาท)
ปี งบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2555
2556
2557
2558
2559
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
80,000x15 80,000x15 80,000x15 80,000x15 80,000x15
หมายเหตุ : รายรับต่อนิสติ (ค่าเล่าเรียน) ระดับปริญญาโท เหมาจ่ายต่อนิสติ เท่ากับ 80,000 บาท
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ปี งบประมาณ

หมวดเงิ น
จานวนนิสติ *
ค่าใช้จ่ายต่อนิสติ

2555
15
55,000

2556
15
55,000

2557
15
55,000

2558
15
55,000

2559
15
55,000

2558

2559

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่ วย บาท)
ปี งบประมาณ

หมวดเงิ น
2555

2556

2557
32,000
3,000

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
32,000
32,000
32,000 32,000
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
3,000
3,000
3,000
3,000
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
35,000
35,000
35,000
35,000 35,000
ข.งบลงทุน
20,000
20,000
20,000
20,000 20,000
รวม (ข)
20,000
20,000
20,000
20,000 20,000
รวม (ก) + (ข)
55,000
55,000
55,000
55,000 55,000
จานวนนิสติ *
15
15
15
15
15
ค่าใช้จ่ายต่อนิสติ
55,000
55,000
55,000
55,000 55,000
*หมายเหตุ
จานวนนิสติ ตามประมาณการทีจ่ ะรับในแต่ละปีการศึกษา
ประมาณการรายจ่ายต่อนิสติ ระดับปริญญาโท ประมาณ 55,000.-บาทต่อคน
(หมายเหตุ : ข้อมูลรายจ่ายจากสรุปการใช้จา่ ยประจาปี งบประมาณของฝา่ ยนโยบายและแผน
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์)
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชัน้ เรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่ พิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่นๆ (ระบุ)
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2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิ ทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้สู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิ ต
1. แผน ก แบบ ก 1 จานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า
2. แผน ก แบบ ก 2 จานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

2
3

รายการ
งานรายวิชา (Course work) ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิต

หน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์ ศธ.
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2548
พ.ศ. 2555
แผน ก
แผน ก
แผน ก
แผน ก
แบบ ก 1 แบบ ก 2 แบบ ก 1 แบบ ก 2
12
24
6
18
36
12
36
12
5
5
36
36
36
36

3.1.3 รายวิ ชา
(1) รายวิ ชาในหมวดต่ างๆ
ก. กรณี จดั การศึกษา แผน ก แบบ ก 1
วิทยานิพนธ์
จานวน
266551 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1
Thesis I,Type A 1
266552 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 1
Thesis II, Type A 1
266553 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 1
Thesis III, Type A 1
266554 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก 1
Thesis IV, Type A 1

36
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
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รายวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิต
จานวน
266596 สัมมนา 1
Seminar I
266597 สัมมนา 2
Seminar II
422510 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Research Methodology in Health Science

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

ข. กรณี จดั การศึกษา แผน ก แบบ ก 2
งานรายวิ ชา
จานวนไม่น้อยกว่า 24 หน่ วยกิ ต
วิ ชาบังคับ
จานวน
6 หน่ วยกิ ต
266502
สรีรวิทยาของจุลนิ ทรียข์ นั ้ สูง
3 (2-3-5)
Advanced Microbial Physiology
หรือ

266511
422514

จุลชีววิทยาทางการแพทย์
Medical Microbiology
ชีวเคมี เซลล์วทิ ยาและชีววิทยาโมเลกุล
Biochemistry, Cell and Molecular Biology

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

วิ ชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 18 หน่ วยกิ ต
นิสติ สามารถเลือกเรียนเฉพาะรายวิชาในกลุ่มวิชาด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์หรือ
กลุ่มวิชาด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ หรือเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์
ร่วมกับกลุ่มวิชาด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ โดยต้องเป็นรายวิชาทีต่ อ้ งไม่เคยเรียนมาก่อน หรือนิสติ
สามารถเลือกเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรอื่นของสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องโดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
กลุ่มวิ ชาด้านจุลชีววิ ทยาทางการแพทย์
(Module 1: Medical Microbiology)
266511 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
3 (2-3-5)
Medical Microbiology
266512 จุลชีววิทยาทางการแพทย์วนิ ิจฉัย
3 (2-3-5)
Diagnostic Medical Microbiology
266513 จุลชีววิทยาทางสาธารณสุขและสุขาภิบาล
3 (2-3-5)
Microbiology for Public Health and Sanitation
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266514
266515
266516
266517
266518
266519

วิทยาภูมคิ ุม้ กันขัน้ สูง
Advanced Immunology
ไวรัสวิทยาทางการแพทย์ขนั ้ สูง
Advanced Medical Virology
แบคทีเรียทางการแพทย์ขนั ้ สูง
Advanced Medical Bacteriology
ราวิทยาทางการแพทย์ขนั ้ สูง
Advanced Medical Mycology
ดีเอ็นเอเทคโนโลยีทางการแพทย์
Medical DNA Technology
จุลชีวนิตเิ วชวิทยา
Microbial Forensics

กลุ่มวิ ชาด้านจุลชีววิ ทยาประยุกต์
(Module 2: Applied Microbiology)
266502
สรีรวิทยาของจุลนิ ทรียข์ นั ้ สูง
Advanced Microbial Physiology
266503
เทคนิคในงานวิจยั ทางอณูชวี วิทยาและจุลชีววิทยา
Research Techniques in Molecular Biology and
Microbiology
266504
หัวข้อเฉพาะทางจุลชีววิทยา
Selected Topics in Microbiology
266506
ชีวสารสนเทศ
Bioinformatics
266507
จุลชีววิทยาการทานายเชิงปริมาณ
Quantitative Predictive Microbiology
266508
พันธุศาสตร์ของจุลนิ ทรียข์ นั ้ สูง
Advanced Microbial Genetics
266509
ความปลอดภัยทางอาหารด้านจุลนิ ทรีย์
Microbial Food Safety
266521
จุลชีววิทยาของการบาบัดน้ าเสีย
Microbiology of Wastewater Treatment
266522
เทคโนโลยีชวี ภาพทางจุลนิ ทรีย์
Microbial Biotechnology

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

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

3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
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266523
266524
266525
266526
266531
266532
266533
266534

เทคโนโลยีของเอนไซม์จากจุลนิ ทรียข์ นั ้ สูง
Advanced Microbial Enzyme Technology
การตรึงเซลล์จลุ นิ ทรีย์
Microbial Cell Immobilization
การประยุกต์ทางเทคโนโลยีชวี ภาพของแอคติโนมัยสีท
Biotechnological Applications of Actinomycetes
เทคโนโลยีชวี ภาพรา
Fungal Biotechnology
นิเวศวิทยาของจุลนิ ทรีย์
Microbial Ecology
จุลชีววิทยาของภาวะมลพิษ
Pollution Microbiology
การย่อยและการเสื่อมสลายทางจุลนิ ทรีย์
Microbial Degradation and Deterioration
ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลนิ ทรียแ์ ละ
ความสัมพันธ์เชิงวิวฒ
ั นาการ
Microbial Diversity and Phylogeny

วิ ทยานิ พนธ์
จานวนไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
จานวน
266561 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
Thesis I,Type A 2
266562 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis II,Type A 2
266563 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2
Thesis III,Type A 2
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รายวิ ชาบังคับไม่นับหน่ วยกิ ต
จานวน
5
266596 สัมมนา 1
Seminar I
266597 สัมมนา 2
Seminar II
422510 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Research Methodology in Health Science

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

หน่ วยกิ ต
12
หน่วยกิต
4
หน่วยกิต
4

หน่วยกิต

4

หน่วยกิต

หน่ วยกิ ต
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 1

266551
422510

266552

266553
266596

266554
266597

ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1
Thesis I, Type A 1
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นบั หน่วยกิต)
Research Methodology in Health Science (Non-credit)
รวม
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 1
Thesis II, Type A 1
รวม
ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 1
Thesis III, Type A 1
สัมมนา 1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar I (Non-credit)
รวม
ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก 1
Thesis IV, Type A 1
สัมมนา 2 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar II (Non-credit)
รวม

9 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
9 หน่ วยกิ ต

9 หน่วยกิต
9 หน่ วยกิ ต

9 หน่วยกิต
1 (0-2-1)
9 หน่ วยกิ ต

9 หน่วยกิต
1 (0-2-1)
9 หน่ วยกิ ต
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3.1.4.2 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2

266502

266511
422514
xxxxxx
422510

266561
xxxxxx

266562
xxxxxx
266596

ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
สรีรวิทยาของจุลนิ ทรียข์ นั ้ สูง
Advanced Microbial Physiology
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
Medical Microbiology
ชีวเคมี เซลล์วทิ ยาและชีววิทยาโมเลกุล
Biochemistry, Cell and Molecular Biology
วิชาเลือก
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นบั หน่วยกิต)
Research Methodology in Health Science (Non-credit)
รวม
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
Thesis I, Type A 2
วิชาเลือก
รวม
ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis II, Type A 2
วิชาเลือก
สัมมนา 1 (บังคับไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar I (Non-credit)
รวม

3 (2-3-5)
หรือ
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
9 หน่ วยกิ ต

4 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
13 หน่ วยกิ ต

4 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
1 (0-2-1)
10 หน่ วยกิ ต
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266563
266597

ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2
Thesis III, Type A 2
สัมมนา 2 (บังคับไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar II (Non-credit)
รวม

4 หน่วยกิต
1 (0-2-1)
4 หน่ วยกิ ต

18
3.1.5 คาอธิ บายรายวิ ชา (ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
266502

สรีรวิทยาของจุลนิ ทรียข์ นั ้ สูง
3 (2-3-5)
Advanced Microbial Physiology
เรื่องปจั จุบนั เกี่ยวกับสรีรวิทยาขัน้ สูงของจุลนิ ทรียท์ างด้านชีวสังเคราะห์และการรวมตัว
เป็นโครงสร้างของเซลล์ ชีวพลังงาน เมแทบอลิซมึ และการควบคุม การควบคุมการเจริญและวงจรของ
เซลล์ การเกิดลักษณะทางสัณฐาน การเปลีย่ นแปลงรูปร่างและพัฒนาการในระดับโมเลกุล ระบบการ
รับส่งสัญญาณชีวภาพ
recent aspects of advanced microbial physiology in biosynthesis and assembly
to cell structure, bioenergetics, metabolism and regulation, regulation of growth and cell cycle,
morphogenesis, differentiation and development at molecular level, and biological signal
systems
266503

เทคนิคในงานวิจยั ทางอณูชวี วิทยาและจุลชีววิทยา
3 (2-3-5)
Research Techniques in Molecular Biology and Microbiology
หลักการ ระเบียบวิธ ี และการฝึกปฏิบตั เิ ทคนิคทางอณูชวี วิทยาและจุลชีววิทยาใน
ปจั จุบนั และทีใ่ ช้ในงานวิจยั ทางจุลชีววิทยา
principles, methodologies and practice of current molecular biology and
microbiology techniques, as well as those used in microbiology researches
266504

หัวข้อเฉพาะทางจุลชีววิทยา
3 (3-0-6)
Selected Topics in Microbiology
หัวข้อทีน่ ่าสนใจในทางจุลชีววิทยา ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การทาวิทยานิพนธ์ของนิสติ
เป็ นการเฉพาะ หรือมีผลกระทบในเหตุการณ์ปจั จุบนั โดยจะมีการเปลีย่ นแปลงหัวข้อได้ในแต่ละภาค
การศึกษา
interesting topics in microbiology related to specific student’s thesis or having
the current impacts; different topics in each semester
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266506

ชีวสารสนเทศ
3 (2-3-5)
Bioinformatics
การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลทางชีวภาพ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเปรียบเทียบข้อมูล
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการทดลอง ตรวจวินิจฉัย
ศึกษาความสัมพันธ์ของสิง่ มีชวี ติ ทางพันธุกรรม และอื่นๆ
biological data and data collection, data analysis, data alignment, information
technology applications in experimental design, laboratory diagnosis, genetic relationship of
organisms, and other aspects
266507

จุลชีววิทยาการทานายเชิงปริมาณ
3 (2-3-5)
Quantitative Predictive Microbiology
การทานายปริมาณจุลนิ ทรียเ์ ชิงปริมาณจากการทานายการเจริญและพฤติกรรมของ
จุลนิ ทรียใ์ นระบบนิเวศน์อาหารและระบบนิเวศน์อ่นื ๆ การออกแบบการทดลอง การจัดการข้อมูล การ
สร้างแบบจาลองของการเจริญเติบโตและการทาลายของจุลนิ ทรีย์ ปญั หาของค่าความไม่แน่นอนและ
ค่าความผันแปรของแบบจาลอง แบบจาลองของระยะเวลาการพักตัว และการประยุกต์ใช้แบบจาลอง
และเครือ่ งมือการหาจานวนจุลนิ ทรียเ์ ชิงปริมาณในการจัดการความปลอดภัยในอาหารและระบบ
นิเวศน์จลุ นิ ทรียท์ างสิง่ แวดล้อมและการเกษตร
the discipline of quantitative microbial ecology from the predicting growth and
behavior of microorganisms in food and other ecosystems, experimental design, data
processing, the building models of microbial growth and inactivation, the problem of
uncertainty and variability in models, modelling lag-time and the application of models and
other quantitative microbiology tools for food safety management and environmental and
agricultural microbial ecosystem
266508

พันธุศาสตร์ของจุลนิ ทรียข์ นั ้ สูง
3 (2-3-5)
Advanced Microbial Genetics
พันธุศาสตร์ของจุลนิ ทรียข์ นั ้ สูงด้านการสังเคราะห์ การแสดงออก และการควบคุมการ
แสดงออกของยีนของจุลนิ ทรียใ์ นระดับโมเลกุล กระบวนการทางด้านสรีรวิทยา และการตอบสนองของ
จุลนิ ทรียต์ ่อสภาวะแวดล้อม
advanced microbial genetics on gene replication, gene expression and
regulation at molecular level, physiological processes and responses of microorganisms to
environmental conditions
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266509

ความปลอดภัยทางอาหารด้านจุลนิ ทรีย์
3 (2-3-5)
Microbial Food Safety
จุลนิ ทรียใ์ นอาหาร การจัดจาแนก การแพร่กระจาย การเสียของอาหาร การควบคุม
อาหาร ระบบ HACCP การสุขาภิบาลอาหารและโรคอาหารเป็นพิษ
microorganisms in food, classification, distribution, food spoilage, food regulation,
HACCP system, food sanitation, and food poisoning
266511

จุลชีววิทยาทางการแพทย์
3 (2-3-5)
Medical Microbiology
จุลนิ ทรียท์ ม่ี คี วามสาคัญทางการแพทย์ ในด้านสัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง สรีรวิทยา
กลไกการก่ อโรค ระบาดวิทยา ภาวะภูมคิ ุ้มกันต่อการติดเชื้อ รวมทัง้ การตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร
microorganisms of medical importance with emphasis on morphology, cultivation,
physiology, pathogenesis, epidemiology, immunity to microbial infection and laboratory
diagnosis
266512

จุลชีววิทยาทางการแพทย์วนิ ิจฉัย
3 (2-3-5)
Diagnostic Medical Microbiology
เทคนิคทางห้องปฏิบตั กิ ารทางจุลชีววิทยา ในการแยกและเก็บสิง่ ตรวจเพื่อการวินิจฉัย
จุลนิ ทรียก์ ่อโรคชนิดต่างๆ รวมทัง้ การประยุกต์ใช้เทคนิคทางอณูชวี วิทยาและวิทยาภูมคิ ุ้มกันในการ
ตรวจวินิจฉัยจุลนิ ทรียก์ ่อโรคและโรคติดเชือ้ ในห้องปฏิบตั กิ าร
techniques in microbiology laboratory including appropriate techniques of
specimen collection, isolation and identification of various pathogenic microorganisms, and
applications of molecular and immunological techniques for laboratory diagnosis of infectious
diseases
266513

จุลชีววิทยาทางสาธารณสุขและสุขาภิบาล
3 (2-3-5)
Microbiology for Public Health and Sanitation
หลักการสาธารณสุขและสุขาภิบาลโรงงาน จุลนิ ทรียท์ เ่ี กี่ยวข้อง ระบาดวิทยา การ
ป้องกันและการควบคุม
principles of public health and industrial sanitation, microorganisms involving in
public health and industrial sanitation, epidemiology, prevention and control
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266514

วิทยาภูมคิ ุม้ กันขัน้ สูง
3 (2-3-5)
Advanced Immunology
วิทยาภูมคิ ุม้ กันขัน้ สูง ด้านปฏิกริ ยิ าระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี การตอบสนองของ
ภูมคิ ุ้มกันทางด้านสารน้ าและชนิดพึ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ของภูมคิ ุ้มกัน ความผิดปกติของระบบ
ภูมคิ ุม้ กันและเทคนิคทางวิทยาภูมคิ ุม้ กัน
advanced immunology on interaction of antigen and antibody, humoral and cellmediated immune responses, immunogenetics, immunological disorders, and immunological
techniques
266515

ไวรัสวิทยาทางการแพทย์ขนั ้ สูง
3 (2-3-5)
Advanced Medical Virology
ไวรัสวิทยาขัน้ สูง ด้านคุณสมบัตทิ างกายภาพและชีวเคมีของไวรัส ไวรอยด์ และ
ฟรีออนปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างไวรัสกับไวรัส หรือ ไวรัสกับโฮสท์ การตอบสนองของโฮสท์ต่อการติด
เชือ้ ไวรัส และสารต้านไวรัส และเทคนิคทางไวรัสวิทยา
advanced virology on physical and biological properties, viroid and prion,
interaction between viruses and viruses or viruses and hosts, immune responses to viral
infection, antiviral agents, and laboratory techniques in virology
266516

แบคทีเรียทางการแพทย์ขนั ้ สูง
3 (2-3-5)
Advanced Medical Bacteriology
แบคทีเรียทีก่ ่อให้เกิดโรคในคน กลไกในการก่อให้เกิดโรค การตอบสนองของร่างกายเมือ่
เกิดการติดเชือ้ กลไกการดือ้ ยาต้านจุลชีพ และ ระบาดวิทยาของแบคทีเรียก่อโรค ในระดับโมเลกุล
pathogenic bacteria in humans, mechanism of pathogenesis, host response to
infection, mechanism of bacterial resistance to antibiotics and epidemiological typing of
pathogenic bacteria at molecular level
266517

ราวิทยาทางการแพทย์ขนั ้ สูง
3 (2-3-5)
Advanced Medical Mycology
เชือ้ ราทางการแพทย์ขนั ้ สูง ด้านกระบวนการก่อโรค การตรวจวินิจฉัย ยาต้านจุลชีพที่
ผลิตจากเชื้อรา กลไกการระบาดในระดับโมเลกุล เทคนิคทางอณูชวี วิทยาในการจัดหมวดหมู่และ
จาแนกชนิดของเชือ้ รา และปจั จัยในการควบคุมเชือ้ ราทางการแพทย์
advanced medical mycology on pathogenesis, diagnosis, antimicrobial agents
produced by fungi, molecular epidemiology, molecular techniques in classification and
identification of fungi, and factors controlling virulence of fungal pathogens
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ดีเอ็นเอเทคโนโลยีทางการแพทย์
3 (2-3-5)
Medical DNA Technology
หลักการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของดีเอ็นเอทางการบาบัดและการวินิจฉัย
ทบทวนหลักการทางชีววิทยาระดับโมเลกุลและเทคโนโลยีของรีคอมบิแนนท์ดเี อ็นเอ การโคลนยีนและ
วิเคราะห์ การแสดงออกของยีน สัตว์ทดลองทีเ่ ป็นแบบจาลอง และวิธกี ารต่างๆ ทีใ่ ช้เทคนิคปฏิกริ ยิ า
ลูกโซ่โพลีเมอเรส การประยุกต์ใช้ในยีนบาบัดโดยเฉพาะการทดลองโดยใช้เวคเตอร์จากทัง้ ไวรัสชนิด
ต่างๆ และเวคเตอร์ทไ่ี ม่ใช่ไวรัส รวมทัง้ กลวิธอี ่นื ๆ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัย การ
วิเคราะห์หาแนวความคิด หลักของการวิจยั ล่าสุด เกีย่ วกับการถ่ายทอดยีน การพัฒนาเวคเตอร์ และ
การวิจยั ขัน้ ปรีคลินิก
concepts and applications of DNA technology in therapeutics and diagnostics, brief
review of the concepts of molecular biology and recombinant DNA technology, including gene
cloning and expression analysis, animal models and PCR-based strategies several potential
applications involved in gene therapy, experiment studies of viral vectors and non viral
vectors as well as other strategies, applications in diagnostics, key ideas of the latest
research on gene transfer, vector development and pre-clinical research
266519

จุลชีวนิตเิ วชวิทยา
3 (2-3-5)
Microbial Forensics
วิธกี ารและเทคนิคในการตรวจ การบ่งชี้อาวุธชีวภาพ และการวินิจฉัยโรคและการดูแล
รักษา วิธปี ้ องกันสุขภาพของผู้รบั ผิดชอบ กระบวนการที่เหมาะสมในการเก็บกู้อาวุธชีวภาพ การลด
การปนเปื้อน การกาจัด และการจัดระบบในการดูแลวัสดุหลักฐาน วิธที ดสอบแบบรวดเร็วสาหรับการ
ตรวจหาอาวุธชีวภาพ การทางานในห้องปฏิบตั กิ ารที่มรี ะดับความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสู ง การ
ตอบสนองทางภูมคิ มุ้ กันต่อการสัมผัสอาวุธชีวภาพ การป้องกันและการรักษา
the methods and techniques used for biothreat detection, identification, and
medical intervention, methods to protect the health and safety of responders, the proper
procedures for threat containment, decontamination, removal, and establishment of a chain of
custody for evidentiary materials, rapid methods for biothreat detection, procedures for
working in high biosafety levels, the immunological responses to biothreat exposure, the
preventive and therapeutics
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จุลชีววิทยาของการบาบัดน้าเสีย
3 (2-3-5)
Microbiology of Wastewater Treatment
จุลนิ ทรียใ์ นน้ าเสีย ปจั จัยที่มผี ลต่อกิจกรรมของจุลนิ ทรีย์ในการบาบัดน้ าเสีย การ
วิเคราะห์ปญั หา และการควบคุมระบบบาบัด
microorganisms in wastewater, factors affecting microbial activities in waste water
treatment system, problems analysis, and process control
266522

เทคโนโลยีชวี ภาพทางจุลนิ ทรีย์
3 (2-3-5)
Microbial Biotechnology
ความสาคัญของจุลนิ ทรียท์ างด้านเทคโนโลยีชวี ภาพ การคัดเลือกและการปรับปรุงสาย
พัน ธุ์ กระบวนการหมัก การแยกผลิต ภัณ ฑ์จ ากการหมัก การน าจุ ล ิน ทรีย์แ ละผลิต ภัณ ฑ์ไ ปใช้
ประโยชน์ ด้านอุต สาหกรรม สิง่ แวดล้อ ม เภสัชกรรม การแพทย์ การเกษตรและพลังงานทดแทน
หลักการพืน้ ฐานด้านทรัพย์สนิ ทางปญั ญาทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีชวี ภาพทางจุลนิ ทรีย์
microbial importance in biotechnology, strain selection and improvement,
fermentation processes, bioseparation of microbial products, applications of microorganisms
and their products in industry, environment, pharmacy, medicine, agriculture and alternative
energy production, fundamental concept of intellectual property related to microbial
biotechnology
266523

เทคโนโลยีของเอนไซม์จากจุลนิ ทรียข์ นั ้ สูง
3 (2-3-5)
Advanced Microbial Enzyme Technology
การผลิตเอนไซม์จากจุลนิ ทรีย์ การควบคุม การปลดปล่อย การสกัดและการทาให้
บริสุทธิ ์ การตรึง ตลอดจนการประยุกต์ใช้
enzyme production from microorganisms, production regulation, enzyme
secretion, extraction and purification, immobilization and utilization of enzyme
266524

การตรึงเซลล์จลุ นิ ทรีย์
3 (2-3-5)
Microbial Cell Immobilization
หลักการและวิธกี ารในการตรึงเซลล์จุลนิ ทรีย์ คุณสมบัติของเซลล์จุลนิ ทรียท์ ่ถี ูกตรึง
ระบบถังหมักทีม่ ผี ลต่อการเจริญของจุลนิ ทรีย์ ศักยภาพของเซลล์จุลนิ ทรียท์ ถ่ี ูกตรึง การประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารและยา เอนไซม์ การกาจัดของเสีย และการวิเคราะห์ทางชีวภาพ
principles and methods of microbial cell immobilization, properties of immobilized
cells, bioreactor system affecting cell growth, efficiency of immobilized cells, applications in
industries including food and drug, enzyme, waste treatment, and biological assay
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การประยุกต์ทางเทคโนโลยีชวี ภาพของแอคติโนมัยสีท
3 (2-3-5)
Biotechnological Applications of Actinomycetes
โครงสร้างและหน้าทีข่ องเซลล์ การเจริญ พันธุศาสตร์ นิเวศวิทยา และการจัดจาแนกใน
ระดับโมเลกุลของแอคติโนมัยสีท การประยุกต์ทางเทคโนโลยีชวี ภาพ รวมถึงการแยก การคัดเลือก
การปรับปรุงสายพันธุแ์ ละผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากกระบวนการหมัก
structures and function of cells, growth, genetics, ecology, and molecular
systematic of actinomycetes, applications for biotechnology, including isolation, selection,
strain manipulation and fermentation products
266526

เทคโนโลยีชวี ภาพรา
3 (2-3-5)
Fungal Biotechnology
สรีรวิทยา เซลล์ เอนไซม์ของรา และเทคโนโลยีเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์อาหาร
fungal physiology, fungal cells, their enzymes and by product in food and feed

technology
266531

นิเวศวิทยาของจุลนิ ทรีย์
3 (2-3-5)
Microbial Ecology
ความหลากหลายของจุลนิ ทรียใ์ นสิง่ แวดล้อม ด้านการจัดหมวดหมู่ การจัดจาแนก และ
การแพร่กระจายของจุลนิ ทรียใ์ นสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ศึกษาความสัมพันธ์ของจุลนิ ทรียแ์ ละสิง่ มีชวี ติ อื่นๆ
ในระบบนิเวศวิทยา
microbial diversity in environments on classification, identification and distribution
of microorganisms in the environment, and the relationship of microorganisms and other
organisms in ecological systems
266532

จุลชีววิทยาของภาวะมลพิษ
3 (2-3-5)
Pollution Microbiology
ความสัมพันธ์ระหว่างจุลนิ ทรียก์ บั สารก่อมลพิษในสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การใช้จุลนิ ทรีย์
เป็ นดัชนีในการประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อม การประยุกต์ใช้จุลนิ ทรียท์ ผ่ี ่านกระบวนการตัดแต่งทาง
พันธุกรรมในการลดสารก่อมลพิษ และการกาจัดมลพิษโดยอาศัยวิธกี ารทางชีวภาพ
microbial interactions with environmental pollutants, the use of microbiological
indicators for environmental quality assessment, applications of genetically modified
microorganisms in pollutants mitigation, and bioremediation of pollutants
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การย่อยและการเสื่อมสลายโดยจุลนิ ทรีย์
3 (2-3-5)
Microbial Degradation and Deterioration
ชนิดและบทบาทของจุลนิ ทรียใ์ นการย่อยสลายวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส สารประกอบ
อะโรมาติก สารประกอบอะลิฟาติก ผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งหนัง สี ฟิลม์ ภาพเขียน
กระดาษ เอกสาร หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ อนุสาวรีย์ ตลอดจนปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการย่อยสลายและ
การเสื่อมสลายของจุลนิ ทรีย์ วิธวี เิ คราะห์ การควบคุมและการป้องกัน
microorganisms and their roles in degradation and deterioration of lignocellulosic
materials, aromatic and aliphatic compounds, textiles, leather, dye, film, paint, paper
document, historical materials and monument, impacts of environmental factors on
degradation and deterioration, analytical methods, prevention and control
266534

ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลนิ ทรียแ์ ละความสัมพันธ์เชิงวิวฒ
ั นาการ 3 (2-3-5)
Microbial Diversity and Phylogeny
การประยุกต์ให้ความรูด้ า้ นระบบการจัดจาแนกและความสัมพันธ์เชิงวิวฒ
ั นาการของ
จุลนิ ทรียใ์ นระดับโมเลกุล ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของจุลนิ ทรียใ์ นสิง่ แวดล้อม
การอนุ รกั ษ์และจัดการทางด้านทรัพยากรจุลนิ ทรีย์
application of microbial classification and phylogeny at molecular level,
estimation of microbial diversity in environment, conservation and management of microbial
resources
แผน ก แบบ ก 1
วิ ทยานิ พนธ์ 36
หน่ วยกิ ต
266551
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1
9 หน่วยกิต
Thesis I, Type A 1
แต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษา เสนอหัวข้อการวิจยั
designate the thesis supervisory committee to the Graduate school, submit the
thesis title to thesis advisers
266552

วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 1
9 หน่วยกิต
Thesis II, Type A 1
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ดาเนินการวิจยั
take a thesis proposal examination, conduct a thesis research
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วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 1
9 หน่วยกิต
Thesis III, Type A 1
ดาเนินการวิจยั นาเสนอความก้าวหน้า เตรียมผลงานวิจยั เพื่อตีพมิ พ์ในวารสาร หรือ
เสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ ี peer review
conduct a research, report research progress to a thesis adviser, prepare a
scientific manuscript for publication or a proceeding for submitting to a conference with a
standard peer-review process
266554

วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก 1
9 หน่วยกิต
Thesis IV, Type A 1
สรุปผลการวิจยั สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน แก้ไข (ถ้ามี) จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
เสนอบัณฑิตวิทยาลัย
summarize all research data, pass a thesis defense, thesis corrections (if any),
submit a complete thesis to the Graduate school
แผน ก แบบ ก2
วิ ทยานิ พนธ์ 12
หน่ วยกิ ต
266561
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
4 หน่วยกิต
Thesis I, Type A 2
แต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษา เสนอหัวข้อการวิจยั
designate the thesis supervisory committee to the Graduate school, submit the
thesis title to thesis advisers
266562

266563

วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis II, Type A 2
ดาเนินการวิจยั และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
Conduct a research, and take a thesis proposal defense

4 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2
4 หน่วยกิต
Thesis III, Type A 2
สรุปผลการวิจยั สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน แก้ไข (ถ้ามี) จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
เสนอบัณฑิตวิทยาลัย
summarize all research data, pass a thesis defense, thesis corrections (if any),
submit a complete thesis to the Graduate school
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สัมมนา 1
1 (0-2-1)
Seminar I
ฝึ กฝนการค้นคว้า การอ่าน การคิดวิเคราะห์และเรียบเรียงบทความหรือผลงานวิจยั
ตลอดจนการนาเสนอหัวข้อต่างๆ ทางด้านจุลชีววิทยาทีก่ าลังอยูใ่ นความสนใจ
practice search, reading, critical thinking and organization the information from
articles or published papers as well as practice the oral presentation on selected topics of
current interest in microbiology
266597

สัมมนา 2
1 (0-2-1)
Seminar II
นาเสนอรายงานและอภิปรายในหัวข้อ ต่างๆ ทางด้านจุล ชีววิทยาที่กาลังอยู่ในความ

สนใจ
report and discuss on selected topics of current interest in microbiology
422510

ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (3-0-6)
Research Methodology in Health Science
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจยั กระบวนการวิจยั ประเภทการวิจยั การ
กาหนดปญั หาการวิจยั ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
เขียนโครงร่างและรายงานการวิจยั การประเมินงานวิจยั การนาผลวิจยั ไปใช้ และจรรยาบรรณนักวิจยั
เทคนิคการวิจยั เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
definition, characteristics and goal of research, research methodology, types of
research, determinations of research questions, variables and hypothesis, data collection,
data analysis, research proposal and research writing, research assessment, research
application and researcher ethics, research techniques for health science
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ชีวเคมี เซลล์วทิ ยาและชีววิทยาโมเลกุล
3 (3-0-6)
Biochemistry, Cell and Molecular Biology
เซลล์ และวงจรของเซลล์ สมบัตแิ ละโครงสร้างของสารชีวโมเลกุลทีส่ าคัญ โครงสร้างและ
หน้าทีข่ องโปรตีน เอนไซม์และจลนศาสตร์ของเอนไซม์ พลังงานชีวภาพภายในเซลล์และกระบวนการ
เมแทบอลิซมึ โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของจีโนม การจาลองแบบดีเอ็นเอ การเสียหายของดีเอ็นเอ
และกระบวนการซ่อมแซมดีเอ็นเอ กระบวนการถอดรหัสและกระบวนการแปลรหัส ชีวสารสนเทศ
ชีววิทยาโมเลกุล ชีวเคมีของระบบต่อมไร้ท่อ ทัศนมิตทิ างชีวเคมี
cells and cell cycle, properties and structure of major biomolecules, protein
structure and functions, enzyme and kinetics, bioenergetics and metabolism of biomolecules,
genome organization, replication, DNA damage and repair, transcription and translation
processes, bioinformatics, molecular biology, biochemistry of endocrine, perspective in
biochemistry

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสวิ ชา
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมาย ดังนี้
ความหมายของเลขรหัสชุดที่หนึ่ ง คือ ตัวเลขเฉพาะของแต่ละภาควิชาหรือสาขาวิชา (รหัส
3 ตัวแรก)
266
หมายถึง สาขาจุลชีววิทยา
422
หมายถึง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความหมายของเลขสามตัวหลัง แสดงถึงกลุ่มเลขประจาวิชา
หลักร้อย
แสดงถึง ระดับการศึกษา
5
ระดับปริญญาโท
6
ระดับปริญญาเอก
หลักสิบ
แสดงถึง หมวดหมูใ่ นสาขาวิชา
0
หมายถึง หมวดวิชาทัวไป
่
1
หมายถึง หมวดวิชาในสาขาทางการแพทย์
2
หมายถึง หมวดวิชาในสาขาทางเทคโนโลยี
3
หมายถึง หมวดวิชาในสาขาทางสิง่ แวดล้อม
5, 6, 7, 8 หมายถึง วิทยานิพนธ์
9
หมายถึง สัมมนา
หลักหน่วย แสดงถึง ลาดับรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบหลักสูตร

ลาดับที่
1

2

3

ชื่อ – สกุล

เลขที่บตั ร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ

นางสุภาพร ล้าเลิศธน 3120100753217 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางสาวดวงกมล
3659900747193 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ขันธเลิศ

นางศิรวิ รรณ วิชยั

3400101745185

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขา

Ph.D.

Microbiology

วท.ม.

เภสัชศาสตร
มหาบัณฑิต

ภ.บ.
Ph.D.

Applied Science

วท.ม.

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย
University of London,
UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาระงานสอน
(ชม./ปี การศึกษา)
ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา หลักสูตร หลักสูตร
ปัจจุบนั
ปรับปรุง
2545
2537

2535
2547

จุลชีววิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Canberra,
Australia
มหิดล

วท.บ.
วท.ด.

เทคนิคการแพทย์
เทคโนโลยีชวี ภาพ

เชียงใหม่
เชียงใหม่

2535
2546

วท.ม.

จุลชีววิทยา

เกษตรศาสตร์

2538

วท.บ.

ชีววิทยา

นเรศวร

2534

(เกียรตินิยมอันดับ 2)

2539

314

314

325

325

416

416
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3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบหลักสูตร (ต่อ)
ลาดับที่
4

ชื่อ – สกุล
นางสาวบุญเรือง

เลขที่บตั ร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ

3401400336563

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขา

Ph.D.

Medical Science

The University of
Tokushima, Japan

2551

วท.ม

จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์

ขอนแก่น

2541

พย.บ.
D.Eng.

Science and
Engineering

ขอนแก่น
Ritsumeikan University,
Japan

2535
2553

คาศรี

5

นางจารุวรรณ
3650100600190 อาจารย์
ทองสนิท โอคุมุระ

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา

วท.ม.

จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2543

วท.บ.

จุลชีววิทยา

เชียงใหม่

2538

ภาระงานสอน
(ชม./ปี การศึกษา)
หลักสูตร หลักสูตร
ปัจจุบนั
ปรับปรุง

443

443

369

369
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3.2.2 อาจารย์ประจา

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

1

นางพรรณนิกา
ฤตวิรฬุ ห์

เลขที่บตั ร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ

3659900599321 รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขา

Ph.D.

Microbiology

วท.บ.

ชีววิทยา

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย
University of Bristol,
UK
เชียงใหม่

ภาระงานสอน
(ชม./ปี การศึกษา)
ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา หลักสูตร หลักสูตร
ปัจจุบนั
ปรับปรุง
2541
310
310
2537

(เกียรตินิยมอันดับ 1)

2

นางรสริน ว่องวิไลรัตน์ 3100201104877 รองศาสตราจารย์

Ph.D.

Microbiology

University of
Newcastle Upon
Tyne, UK

2544
139

วท.ม.

จุลชีววิทยา

เกษตรศาสตร์

2524

วท.บ.

ชีววิทยา

เกษตรศาสตร์

2521

139

32
3.2.2 อาจารย์ประจา (ต่อ)

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

3

นางศิรพิ รรณ สารินทร์

เลขที่บตั ร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ

3659900432681 รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขา

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

Ph.D.

Microbiology

วท.ม.

วิทยาศาสตร์สภาวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แวดล้อม
เชียงใหม่
ชีววิทยา

2536

Ph.D.

Microbiology

University of Newcastle
Upon Tyne, UK

2544

วท.ม.

จุลชีววิทยา

เกษตรศาสตร์

2533

วท.บ.

ชีววิทยา

ศิลปากร

2525

วท.บ.

University of Aberdeen,
UK

ภาระงานสอน
ปี ที่สาเร็จ (ชม./ปี การศึกษา)
การศึกษา หลักสูตร หลักสูตร
ปัจจุบนั
ปรับปรุง
2541

348

348

239

239

2533

(เกียรตินิยมอันดับ 2)

4

นางสาวกัลยา

3100501854987 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ปรีชานุกลู
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3.2.2 อาจารย์ประจา (ต่อ)

ลาดับที่
5

6

7

ชื่อ – สกุล

เลขที่บตั ร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ

นางดลฤดี สงวนเสริมศรี 3540500011737 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางสุภาพร ล้าเลิศธน

3120100753217 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นายสมชาย
3100600722159 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
แสงอานาจเดช

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขา

Ph.D.

Microbiology

วท.ม.

จุลชีววิทยา

วท.บ.
Ph.D.

เทคนิคการแพทย์
Microbiology

วท.ม.

เภสัชศาสตร
มหาบัณฑิต

ภ.บ.
Ph.D.

อณูชวี วิทยา

ภ.ม.
ภ.บ.

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย
University of Newcastle
Upon Tyne, UK
เชียงใหม่

ภาระงานสอน
ปี ที่สาเร็จ (ชม./ปี การศึกษา)
การศึกษา หลักสูตร หลักสูตร
ปัจจุบนั
ปรับปรุง
2544
2538

เชียงใหม่
University of London,
UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2534
2545

2535
2543

-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Oxford,
UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2530

2537

2534

287

287

314

314

440

440
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3.2.2 อาจารย์ประจา (ต่อ)

ลาดับที่
8

ชื่อ – สกุล
นายชาคริต สวัสดิดล

เลขที่บตั ร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ

3439900145497 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขา

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ภาระงานสอน
ปี ที่สาเร็จ (ชม./ปี การศึกษา)
การศึกษา หลักสูตร หลักสูตร
ปัจจุบนั
ปรับปรุง
2553

ปร.ด.

จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์

ขอนแก่น

วท.ม.

จุลชีววิทยา

มหิดล

2536

วท.บ.

ชีววิทยา

ศรีนครินทรวิโรฒ

2532

Ph.D.

Medicine

2548

วท.ม.

จุลชีววิทยา

Toyama Medical and
Pharmaceutical
University, Japan
เชียงใหม่

วท.บ.

เทคนิคการแพทย์

เชียงใหม่

2532

311

311

358

358

(เกียรตินิยมอันดับ 1)

9

นางสาวอัญชลี
360990013988
ศิษยนเรนทร์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

2536

35
3.2.2 อาจารย์ประจา (ต่อ)

ลาดับที่
10

ชื่อ – สกุล

เลขที่บตั ร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ

นายธวัชชัย สุม่ ประดิษฐ

3601000056456

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขา

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ภาระงานสอน
ปี ที่สาเร็จ (ชม./ปี การศึกษา)
การศึกษา หลักสูตร หลักสูตร
ปัจจุบนั
ปรับปรุง
2548

ปร.ด.

จุลชีววิทยา

เกษตรศาสตร์

วท.ม.

จุลชีววิทยา

เกษตรศาสตร์

2540

วท.บ.

ชีววิทยา

นเรศวร

2536

ปร.ด.

จุลชีววิทยา

เกษตรศาสตร์

2549

วท.ม.

จุลชีววิทยา

เกษตรศาสตร์

2538

วท.บ.
Ph.D.

ชีววิทยา
Applied Science

2532
2547

วท.ม.

จุลชีววิทยา

รามคาแหง
University of Canberra,
Australia
มหิดล

วท.บ.

เทคนิคการแพทย์

เชียงใหม่

2535

266

266

397

397

325

325

(เกียรตินิยมอันดับ 1)

11

นางสาววาสนา

3309901439371 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ฉัตรดารง

12

นางสาวดวงกมล
3659900747193 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ขันธเลิศ

2539

36
3.2.2 อาจารย์ประจา (ต่อ)

ลาดับที่
13

ชื่อ – สกุล
นางพวงเพชร

เลขที่บตั ร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ

3470600062601 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
ปร.ด.

นางวิลาวัณย์

3450800159871 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

มหิดล

วท.ม.
พย.บ.
Ph.D.

Immunology

2535
2553

วท.ม.

ปรสิตวิทยา

ขอนแก่น
Medical University of
Vienna, Austria
ขอนแก่น

วท.บ.

ขอนแก่น

2539

วท.ม.

วิทยาศาสตร์
สุขาภิบาล
จุลชีววิทยา

เกษตรศาสตร์

2536

วท.บ.

ชีววิทยา

ศรีนครินทรวิโรฒ

2531

ภูมดิ อนมิง่

15

นางสาวศรีสดุ า
กวยาสกุล

3101700778840

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

อายุรศาสตร์
เขตร้อน
ปรสิตวิทยา

วารีย์ โม้ลี

14

สาขา

ภาระงานสอน
ปี ที่สาเร็จ (ชม./ปี การศึกษา)
การศึกษา หลักสูตร หลักสูตร
ปัจจุบนั
ปรับปรุง
2549
290
290
2539

ขอนแก่น

2541

378

378

382

382
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3.2.2 อาจารย์ประจา (ต่อ)

ลาดับที่
16

ชื่อ – สกุล
นางศิรวิ รรณ วิชยั

เลขที่บตั ร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ

3400101745185

อาจารย์

ภาระงานสอน
ปี ที่สาเร็จ (ชม./ปี การศึกษา)
การศึกษา หลักสูตร หลักสูตร
ปัจจุบนั
ปรับปรุง
2546

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขา

วท.ด.

เทคโนโลยีชวี ภาพ

เชียงใหม่

วท.ม.

จุลชีววิทยา

เกษตรศาสตร์

2538

วท.บ.

ชีววิทยา

นเรศวร

2534

Ph.D.

Biotechnology

2546

วท.ม.

จุลชีววิทยา

The University of
Tokyo, Japan
เกษตรศาสตร์

วท.บ.

ชีววิทยา

ศรีนครินทรวิโรฒ

2532

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

416

416

351

351

(เกียรตินิยมอันดับ 2)

17

นายสงกรานต์ เชือ้ ครุฑ 3110300729042

อาจารย์

(เกียรตินิยมอันดับ 2)

2538

38

ลาดับที่
18

19

20

ชื่อ – สกุล

เลขที่บตั ร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ

นางสาวบุญเรือง คาศรี

3401400336563

อาจารย์

นางสาวสุทธิรตั น์
3659900640534
สิทธิศกั ดิ ์

นางโศภิศ คันธวงศ์

3500900050071

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขา

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ภาระงานสอน
ปี ที่สาเร็จ (ชม./ปี การศึกษา)
การศึกษา หลักสูตร หลักสูตร
ปัจจุบนั
ปรับปรุง
2551

Ph.D.

Medical Science

The University of
Tokushima, Japan

วท.ม

จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์
Biological
Sciences

ขอนแก่น

2541

ขอนแก่น
Illinois State University,
USA

2535
2551

วท.ม.

จุลชีววิทยา

เชียงใหม่

2539

พย.บ.
วท.ด.

จุลชีววิทยา

เชียงใหม่
เชียงใหม่

2535
2551

เทคนิคการแพทย์

เชียงใหม่

2543

พย.บ.
Ph.D.

วท.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)

443

443

403

403

379

379
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3.2.2 อาจารย์ประจา (ต่อ)

ลาดับที่
21

22

23

ชื่อ – สกุล

เลขที่บตั ร
ประจาตัว
ประชาชน

นางสาวนพวรรณ บุญชู 3650100699625

นายดารงพันธุ์
ทองวัฒน์

3659900299913

นางสาวรักษิณา พลสีลา 3471201635552

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขา

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ภาระงานสอน
ปี ที่สาเร็จ (ชม./ปี การศึกษา)
การศึกษา หลักสูตร หลักสูตร
ปัจจุบนั
ปรับปรุง
2550

วท.ด.

ปรสิตวิทยา

เชียงใหม่

วท.ม.

ปรสิตวิทยา

เชียงใหม่

2546

วท.บ.
วท.ด.

เทคนิคการแพทย์
ปรสิตวิทยา

เชียงใหม่
เชียงใหม่

2543
2551

วท.ม.

ปรสิตวิทยา

เชียงใหม่

2546

วท.บ.
ปร.ด.

จุลชีววิทยา
อายุรศาสตร์
เขตร้อน

นเรศวร
มหิดล

2543
2551

วท.ม.

ปรสิตวิทยา

ขอนแก่น

2542

พย.บ.

-

ขอนแก่น

2534

336

336

325

325

370

370
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3.2.2 อาจารย์ประจา (ต่อ)

ลาดับที่
24

25

26

ชื่อ – สกุล

เลขที่บตั ร
ประจาตัว
ประชาชน

นางสาวนารีลกั ษณ์
3650100546926
นาแก้ว

นางจารุวรรณ ทองสนิท
โอคุมุระ

นายอภิชาติ วิทย์ตะ

3650100600190

3440700012371

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

ภาระงานสอน
ปี ที่สาเร็จ (ชม./ปี การศึกษา)
การศึกษา หลักสูตร หลักสูตร
ปัจจุบนั
ปรับปรุง
2552

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขา

วท.ด.

เทคโนโลยีชวี ภาพ

เชียงใหม่

วท.ม.

ชีววิทยา

เชียงใหม่

2542

วท.บ.
D.Eng.

จุลชีววิทยา
Science and
Engineering

เชียงใหม่
Ritsumeikan University,
Japan

2538
2553

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

วท.ม.

จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2543

วท.บ.
ปร.ด.

จุลชีววิทยา
อายุรศาสตร์เขต
ร้อน

เชียงใหม่
มหิดล

2538
2553

วท.ม.

ปรสิตวิทยา

ขอนแก่น

2547

วท.บ.

ชีววิทยา

มหาสารคาม

2543

371

371

369

369

513

513
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3.2.2 อาจารย์ประจา (ต่อ)

ลาดับที่
27

28

29

ชื่อ – สกุล

เลขที่บตั ร
ประจาตัว
ประชาชน

นางกัญณิภา ทัศนภักดิ ์ 3640100807894

นายอุดมศักดิ ์ ตัง้ ชัย
สุรยิ า

นางอุรตั น์ พิมลศรี

3540300513518

3100903696073

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขา

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ภาระงานสอน
ปี ที่สาเร็จ (ชม./ปี การศึกษา)
การศึกษา หลักสูตร หลักสูตร
ปัจจุบนั
ปรับปรุง
2544
382
382
2540
2553

อาจารย์

วท.ม.

จุลชีววิทยา

เกษตรศาสตร์

อาจารย์

วท.บ.
พ.บ.

จุลชีววิทยา
-

นรเศวร
นเรศวร

วท.ม.

ปรสิตวิทยาทาง
การแพทย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544

วท.บ.
วท.ม.

สาธารณสุขศาสตร์
ชีววิทยา

มหิดล
เชียงใหม่

2542
2536

อาจารย์

วท.บ.

ชีววิทยา

รามคาแหง

2529

325

325

339

339
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3.2.2 อาจารย์ประจา (ต่อ)

ลาดับที่
30

31

32

ชื่อ – สกุล

เลขที่บตั ร
ประจาตัว
ประชาชน

นางสาวรัตติญา
3102001060380
ชีวาพัฒน์
นางสาวศิรวิ ฒ
ั น์
3659900553313
คูเจริญไพบูลย์
(ลาศึกษาต่อ)
นางสาวจินตนา
3619900081616
ว่องวิกย์การ
(ลาศึกษาต่อ)

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขา

อาจารย์

วท.ม.

เทคโนโลยีชวี ภาพ

มหิดล

อาจารย์

วท.บ.
วท.ม.

จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา

นเรศวร
เกษตรศาสตร์

อาจารย์

วท.บ.
วท.ม.

จุลชีววิทยา
เทคโนโลยีชวี ภาพ

นเรศวร
มหิดล

วท.บ.

จุลชีววิทยา

นเรศวร

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ

ผลงานทางวิ ชาการ การค้นคว้า วิจยั การแต่งตารา หรือหนังสือ ระบุในภาคผนวก

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
- ไม่ระบุ

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ภาระงานสอน
ปี ที่สาเร็จ (ชม./ปี การศึกษา)
การศึกษา หลักสูตร หลักสูตร
ปัจจุบนั
ปรับปรุง
2547
163
163
2540
2544
2540
2544
2540
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
.....ไม่ม.ี ...
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิ จยั
ข้อกาหนดในการทางานวิจยั ต้องเป็นงานวิจยั ในหัวข้อเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับจุลชีววิทยาหรือสาขาที่
เกีย่ วข้อง และมีวทิ ยานิพนธ์ทต่ี อ้ งนาส่งตามข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
5.1 คาอธิ บายโดยย่อ
งานวิจยั ทางด้านจุลชีววิทยาทีน่ ิสติ สนใจ มีกระบวนการวิจยั อย่างถูกต้องเหมาะสมภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ อาทิเช่น การกาหนดปญั หาการวิจยั เป้าหมายการวิจยั ตัวแปร
และสมมติฐานการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนโครงร่าง
และรายงานการวิจยั การประเมินงานวิจยั และการนาผลวิจยั ไปใช้ประโยชน์ มีขอบเขต การวิจยั ที่
ชัดเจน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสติ สามารถพัฒนาความชานาญทางด้านการวิจยั ด้านจุลชีววิทยาและนาไปสู่การทาวิทยานิพนธ์
โดยมีผลการเรียนรูต้ ามมาตรฐานผลการเรียนรูค้ รบทัง้ 5 ด้านได้แก่
1. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถจัดการปญั หาเบือ้ งต้นโดยใช้จรรยาบรรณทีม่ ี
อยู่ สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื เคารพสิทธิ รับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
2. มีความรูท้ างจุลชีววิทยาในเชิงกว้างและเชิงลึกและสามารถประยุกต์ใช้ความรูใ้ นเชิงวิชาการ
และทักษะการใช้เครือ่ งมือในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการวิจยั รูร้ ะเบียบข้อบังคับที่
ใช้ในสภาพแวดล้อมระดับชาติ และนานาชาติทอ่ี าจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ
3. ใช้ความรูท้ างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ในการจัดการบริบทใหม่ทางวิชาการ บูรณาการให้
เข้ากับองค์ความรูเ้ ดิม เพื่อการแก้ไขปญั หา และ สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการ
ทางวิชาการ หรือโครงการวิจยั ได้ดว้ ยตนเอง
4. สามารถแก้ไขปญั หาทีม่ คี วามซับซ้อนในการทางาน ได้ดว้ ยตนเอง ตัดสินใจในการดาเนินงาน
และประเมินตนเองและวางแผนปรับปรุงตนเองให้มปี ระสิทธิภาพในการทางานได้ รวมทัง้ มี
ทักษะในการเป็ นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบในการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
5. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิตเิ พื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปญั หา สรุป
ปญั หา และเสนอแนะแก้ไขปญั หาในด้านต่างๆ สื่อสารกับกลุ่มบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึง
ชุมชนทัวไปได้
่
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสามารถนาเสนอรายงานวิทยานิพนธ์
และโครงการค้นคว้าทีส่ าคัญทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการได้
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5.3 ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก 1 ตัง้ แต่ภาคการศึกษาต้น ของชัน้ ปีท่ี 1
แผน ก แบบ ก 2 ตัง้ แต่ภาคการศึกษาปลาย ของชัน้ ปีท่ี 1
5.4 จานวนหน่ วยกิ ต
แผน ก แบบ ก 1 จานวน 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 จานวน 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจยั โดยอาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา เพื่อให้นิสติ สามารถ
ไปขอคาปรึกษาจากอาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษาเกีย่ วกับหัวข้อวิจยั มีการแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษา
วิทยานิพนธ์ นาเสนอและพิจารณาร่างวิทยานิพนธ์เพื่อดาเนินการวิจยั นาเสนอรายงานความก้าวหน้า
งานวิจยั รวมถึงการตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิจยั และการสอบวิทยานิพนธ์
กระบวนการประเมิ นผล
มีการประเมินผลจากความก้าวหน้าในการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการที่
ปรึกษาทาวิทยานิพนธ์ โดยแบ่งเป็ น
1. การรายงานความก้าวหน้า
2. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
3. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
(มีการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และมีการสอบ
วิทยานิพนธ์ทผ่ี ่านการประเมินโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมิ นผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิ เศษของนิ สิต
คุณลักษณะพิ เศษ
กลยุทธ์/กิ จกรรม
1. มีทกั ษะในการบริหาร จัดการ
- ฝึกทักษะในการเป็นผูป้ ระสานงานโครงงาน/กิจกรรมทางวิชาการ
โครงงาน/กิจกรรมทางวิชาการ
ในภาควิชาและคณะ
2.มีความสามารถในการใช้ความรูท้ าง -เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการทีจ่ ดั โดยภาควิชา/คณะ
จุลชีววิทยาในงานบริการวิชาการ
2. ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1. คุณธรรม จริ ยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทัง้ ไม่คดั ลอกผลงาน
ของผูอ้ ่นื
2. สามารถวิเคราะห์ถงึ ปญั หาจรรยาบรรณทีม่ อี ยู่ เพื่อการแก้ไข และจัดการปญั หาเบือ้ งต้น
และสามารถสนับสนุ นให้ผอู้ ่นื ใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการปญั หานัน้
3. มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
4. เคารพสิทธิ รับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ยอมรับในความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง เชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. อาจารย์ผสู้ อนมีการสอดแทรกเรือ่ งคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจยั ขณะสอน
2. การให้คาปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์ เพื่อปลูกฝงั ให้นิสติ มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบทัง้ ต่อตนเองและสังคม มีความซื่อสัตย์ ใช้คุณธรรม จริยธรรมในการแก้ไขปญั หา
3. ฝึกฝนภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ าม รวมถึงการเคารพสิทธิและการรับฟงั ความคิดเห็น
ของผูอ้ ่นื ในการปฏิบตั งิ านเป็นทีมและการทางานวิจยั
4. มีการจัดอภิปรายกลุ่มในประเด็นปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณธรรม จริยธรรม
5. มีกจิ กรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น การจัด
โครงการ KM ของนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา
6.มีการประกาศเกียรติคุณนิสติ ทีท่ าความดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละแก่สงั คม
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
2. ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการเรียน การปฏิบตั งิ าน ปฏิบตั กิ ารทดลอง พฤติกรรมการ
ดาเนินงานวิจยั การไม่คดั ลอกงานวิจยั ของผูอ้ ่นื ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของนักวิจยั การรายงาน
ความก้าวหน้าและการสอบ
3.ประเมินจากพฤติกรรมการดาเนินงานวิจยั โดย อาจารย์ผสู้ อนและอาจารย์ทป่ี รึกษา
วิทยานิพนธ์
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมของนิสติ ในการทากิจกรรมนอกหลักสูตรทีจ่ ดั ขึน้
5. ประเมินจากการช่วยเหลือผูอ้ ่นื มีจติ อาสา ทัง้ ในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรูใ้ นเชิงกว้างและเชิงลึกและสามารถประยุกต์ใช้ความรูใ้ นการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการหรือการวิจยั
2. สามารถวิเคราะห์ปญั หารวมทัง้ ประยุกต์ความรูท้ กั ษะและการใช้เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมกับ
การแก้ไขปญั หา
3. มีความเข้าใจในวิธกี ารพัฒนาความรูใ้ หม่ ๆ และการประยุกต์ ทีม่ ตี ่อองค์ความรูใ้ น
สาขาวิชา
4. รูร้ ะเบียบข้อบังคับทีใ่ ช้ในสภาพแวดล้อมระดับชาติ และนานาชาติทอ่ี าจมีผลกระทบต่อ
สาขาวิชาชีพ รวมทัง้ มีเหตุผลการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้น ทัง้ หลักการและทฤษฎี รวมทัง้
ทักษะการทดลองในห้องปฏิบตั กิ าร การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และการอภิปรายกลุ่ม โดยมุง่ เน้นให้นิสติ
ได้รบั องค์ความรูใ้ หม่ๆ ในสาขาวิชาเพื่อให้สอดคล้องและทันต่อการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี ทัง้ นี้
ให้เป็นไปตาม ลักษณะของรายวิชาตลอดจน เนื้อหาสาระของรายวิชานัน้ ๆ
2. เน้นการฝึกทักษะการทดลองในห้องปฏิบตั กิ าร การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และการนาเสนอ
ผลงานวิจยั หรือบทความวิชาการ
3. เน้นกระบวนการเรียนการสอนทีม่ งุ่ ให้นิสติ ได้ศกึ ษาเรียนรูด้ ว้ ยตนเองด้วยกระบวนการ
ศึกษาวิจยั เริม่ ตัง้ แต่การค้นคว้าข้อมูลและโจทย์วจิ ยั การวางแผนการทดลอง ความก้าวหน้าในการ
เขียนโครงร่างการวิจยั และการทาวิทยานิพนธ์
4. มีการเชื่อมโยงและบูรณาการความรูโ้ ดยใช้ส่อื การสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผ่านการดาเนินการวิจยั การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนากลุ่มย่อยและการสัมมนาทาง
วิชาการ
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5. สนับสนุ นการเข้าอบรมเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ทาวิจยั
2.2.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ประเมินจากผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและ/หรือการปฏิบตั ขิ องนิสติ ในด้านต่าง ๆ คือ บท
ทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน รายงานทีน่ ิสติ จัดทา
2. ประเมินจากการนาเสนอรายงานบทความวิชาการและบทความวิจยั ในชัน้ เรียน
3. ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาหรือการประชุมวิชาการ
4. ประเมินจากการนาเสนอรายงานความก้าวหน้าของการทาวิจยั
5. ประเมินจากการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ใช้ความรูท้ างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ในการจัดการบริบทใหม่ทางวิชาการ
2. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจยั รวมทัง้ พัฒนาแนวคิดใหม่ โดยบูรณาการให้เข้ากับ
องค์ความรูเ้ ดิม เพื่อการแก้ไขปญั หา
3. สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการทางวิชาการ หรือโครงการวิจยั ได้ดว้ ยตนเอง
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ให้นิสติ ค้นคว้าด้วยตนเอง และมีการนาเสนอรายงานบทความวิชาการและบทความวิจยั
แบบเดีย่ วในชัน้ เรียน
2. การเขียนบทความเพื่อสกัดความรูจ้ ากแหล่งข้อมูลและผลงานวิจยั ให้ได้เป็นบทการ
ทบทวน วรรณกรรมของงานวิจยั ทีส่ นใจ
3. ให้นิสติ เรียนรูก้ ารแก้ปญั หาจากโจทย์วจิ ยั / กรณีศกึ ษาต่างๆ ด้วยตัวเอง โดยมีอาจารย์
เป็นผูใ้ ห้คาปรึกษา
4. ให้นิสติ ค้นคว้าข้อมูล วางแผนการทดลองในการทาวิทยานิพนธ์รว่ มกับอาจารย์ทป่ี รึกษา
วิทยานิพนธ์
2.3.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1.การประเมินการนาเสนอบทความวิชาการและบทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2.การสอบข้อเขียนและ การสอบปากเปล่า เพื่อให้นิสติ ได้อธิบายแนวคิดของการแก้ปญั หา
และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการแก้ปญั หาในโจทย์ วิจยั
3. ความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์วจิ ยั / กรณีศกึ ษาทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
4. การประเมินการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
1. สามารถแก้ไขปญั หาทีม่ คี วามซับซ้อนในการทางานได้ดว้ ยตนเอง
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2. สามารถตัดสินใจในการดาเนินงาน และประเมินตนเองและวางแผนปรับปรุงตนเองให้ม ี
ประสิทธิภาพในการทางานได้
3. มีทกั ษะในการเป็ นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิม่ พูน
ประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม และมีความรับผิดชอบในการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1. มีการให้โจทย์วจิ ยั ทีซ่ บั ซ้อน เพื่อให้นิสติ ออกแบบ วางแผน และนาเสนอแนวคิดเพื่อ
แก้ปญั หาดังกล่าว
2.มีการนาเสนอรายงาน จากกรณีศกึ ษา หรือความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และให้นิสติ
ประเมินตนเอง
3. ให้มกี ารทางานเป็ นกลุ่ม หรือการทางานทีต่ อ้ งประสานงาน แลกเปลีย่ นความรูก้ บั ผูอ้ ่นื
4. รายวิชาสัมมนากาหนดให้นาเสนอทัง้ แบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกทักษะ
การสื่อสารกับบุคคลหลากหลาย
5. ส่งเสริมให้นิสติ นาเสนอผลงานวิจยั ในทีป่ ระชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ประเมินจากการทางานวิจยั หรืองานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ในมิตติ ่างๆ
2. ประเมินจากการทากิจกรรม/โครงการ
3. ผ่านรายวิชาสัมมนาสาหรับนิสติ ปริญญาโท
4. มีผลงานวิจยั เสนอในทีป่ ระชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.5 ทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิตเิ พื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปญั หา สรุปปญั หา และเสนอแนะแก้ไขปญั หาในด้านต่างๆ
2. สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทัวไปได้
่
อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
3. มีทกั ษะในการนาเสนอรายงานทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็ นทางการ รวมทัง้
วิทยานิพนธ์และโครงการค้นคว้าทีส่ าคัญ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน ทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีรายวิชา Research Methodology เพื่อให้นิสติ มีความสามารถในการแก้ไขปญั หาทาง
คณิตศาสตร์หรือสถิตมิ าประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องได้
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2. จัดสอน/ ฝึกอบรม ให้ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์และสถิตใิ นการวิเคราะห์ปญั หา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกระบวนการ วิจยั
3. ให้นิสติ ได้วเิ คราะห์ผลการทดลองทีไ่ ด้จากปฏิบตั กิ ารจริงหรือบทความทางวิชาการ
4. ให้นิสติ ฝึกหัดเสนอแนวคิดของการวิเคราะห์ผลและแก้ปญั หาอย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อฝึกหัดการนาเสนอการวิพากษ์เชิงวิชาการ
6. ส่งเสริมให้นิสติ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนาเสนอบทความวิชาการและผลงานวิจยั
ในการสัมมนาหรือการประชุมวิชาการ
7. ให้นิสติ ได้เผยแพร่ผลงานวิจยั / ความก้าวหน้าผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการต่างๆ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากผลการเรียนในรายวิชา Research methodology
2.นิสติ เข้าร่วมการฝึกอบรมการสืบค้นเอกสารหรือบทความวิชาการในฐานข้อมูลต่างๆ
3. ประเมินจากผลงานและความสามารถในการใช้เทคโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
รวบรวมและประมวลผล แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเหมาะสมในการสัมมนา
หรือการประชุมวิชาการ
4. โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) ได้รบั การอนุ มตั ิ
5. ได้มกี ารนาเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์หรือปากเปล่า ในการประชุม
วิชาการ
6. ผลงานวิจยั จากวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รบั การตอบรับเพื่อตีพมิ พ์
ในวารสารวิชาการ หรือรายงานการประชุมทีม่ คี ณะกรรมการพิจารณากลันกรอง
่
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ส่รู ายวิ ชา (Curriculum mapping)
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

x

 หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

หมายถึง ไม่มี
ความรู้
ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
266502 สรีรวิทยาของจุลนิ ทรียข์ นั ้ สูง
266503 เทคนิคในงานวิจยั ทางอณูชวี วิทยาและ
จุลชีววิทยา
266504 หัวข้อเฉพาะทางจุลชีววิทยา
266506 ชีวสารสนเทศ
266507 จุลชีววิทยาการทานายเชิงปริมาณ
266508 พันธุศาสตร์ของจุลนิ ทรียข์ นั ้ สูง
266509 ความปลอดภัยทางอาหารด้านจุลนิ ทรีย์
266511 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
266512 จุลชีววิทยาทางการแพทย์วนิ จิ ฉัย
266513 จุลชีววิทยาทางสาธารณสุขและสุขาภิบาล
266514 วิทยาภูมคิ มุ้ กันขัน้ สูง
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
266515 ไวรัสวิทยาทางการแพทย์ขนั ้ สูง
266516 แบคทีเรียทางการแพทย์ขนั ้ สูง
266517 ราวิทยาทางการแพทย์ขนั ้ สูง
266518 ดีเอ็นเอเทคโนโลยีทางการแพทย์
266519 จุลชีวนิตเิ วชวิทยา
266521 จุลชีววิทยาของการบาบัดน้าเสีย
266522 เทคโนโลยีชวี ภาพทางจุลนิ ทรีย์
266523 เทคโนโลยีของเอนไซม์จากจุลนิ ทรียข์ นั ้ สูง
266524 การตรึงเซลล์จุลนิ ทรีย์
266525 การประยุกต์ทางเทคโนโลยีชวี ภาพของแอคติโนมัยสีท

266526 เทคโนโลยีชวี ภาพรา
266531 นิเวศวิทยาของจุลนิ ทรีย์
266532 จุลชีววิทยาของภาวะมลพิษ
266533 การย่อยและการเสือ่ มสลายโดยจุลนิ ทรีย์
266534 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลนิ ทรียแ์ ละ
ความสัมพันธ์เชิงวิวฒ
ั นาการ
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
266551- 4 วิทยานิพนธ์
266561- 3 วิทยานิพนธ์
266596 สัมมนา 1
266597 สัมมนา 2
422510 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ *
422514 ชีวเคมี เซลล์วทิ ยาและชีววิทยาโมเลกุล *



































































































หมายเหตุ * รายวิชาทีไ่ ม่ใช่รหัส 2665xx ซึง่ เป็นรายวิชาของหลักสูตรอื่นได้เปรียบผลการเรียนรูเ้ ป็ นผลการเรียนรูข้ อง วท.ม.(จุลชีววิทยา) แล้ว
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ผลการเรียนรู้ในตารางสาหรับรายวิ ชาในระดับปริ ญญาโทมีความหมาย ดังนี้
1. ทักษะทางคุณธรรม จริ ยธรรม
1.1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทัง้ ไม่คดั ลอกผลงาน
ของผูอ้ ่นื
1.2. สามารถวิเคราะห์ถงึ ปญั หาจรรยาบรรณทีม่ อี ยูเ่ พื่อการแก้ไขและจัดการปญั หาเบือ้ งต้น
และสามารถสนับสนุ นให้ผอู้ ่นื ใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการปญั หานัน้
1.3. มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
1.4. เคารพสิทธิ รับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ยอมรับในความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง เชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพ
2. ทักษะทางความรู้
2.1. มีความรูใ้ นเชิงกว้างและเชิงลึกและสามารถประยุกต์ใช้ความรูใ้ นการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการหรือการวิจยั
2.2. สามารถวิเคราะห์ปญั หารวมทัง้ ประยุกต์ความรูท้ กั ษะและการใช้เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมกับ
การแก้ไขปญั หา
2.3. มีความเข้าใจในวิธกี ารพัฒนาความรูใ้ หม่ ๆ และการประยุกต์ท่ีมตี ่อองค์ความรูใ้ น
สาขาวิชา
2.4. รูร้ ะเบียบข้อบังคับทีใ่ ช้ในสภาพแวดล้อมระดับชาติ และนานาชาติทอ่ี าจมีผลกระทบต่อ
สาขาวิชาชีพรวมทัง้ มีเหตุผลการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
3. ทักษะทางปัญญา
3.1. ใช้ความรูท้ างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ในการจัดการบริบทใหม่ทางวิชาการ
3.2. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจยั รวมทัง้ พัฒนาแนวคิดใหม่ โดยบูรณาการให้เข้ากับ
องค์ความรูเ้ ดิม เพื่อการแก้ไขปญั หา
3.3. สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการทางวิชาการ หรือโครงการวิจยั ได้ดว้ ยตนเอง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1. สามารถแก้ไขปญั หาทีม่ คี วามซับซ้อนในการทางาน ได้ดว้ ยตนเอง
4.2. สามารถตัดสินใจในการดาเนินงาน และประเมินตนเองและวางแผนปรับปรุงตนเองให้ม ี
ประสิทธิภาพในการทางานได้
4.3. มีทกั ษะในการเป็ นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิม่ พูน
ประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม และมีความรับผิดชอบในการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
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5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิตเิ พื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปญั หา
สรุปปญั หา และเสนอแนะแก้ไขปญั หาในด้านต่างๆ
5.2. สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทัวไปได้
่
อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
5.3. มีทกั ษะในการนาเสนอรายงานทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทัง้
วิทยานิพนธ์และโครงการค้นคว้าทีส่ าคัญ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผลนิ สิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนิ สิต
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิ สิต
2.1 จัดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบผลการให คะแนน ข อสอบ รายงาน โครงงาน
2.2 แต่งตัง้ คณะกรรมการจากอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ และมีอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการศึกษาทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร
2.3 ให้นิสติ ประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณา
ความเหมาะสม เพื่อการปรับปรุง
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเป็ นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มคี วามรูแ้ ละเข้าใจนโยบาย
ของสถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรทีส่ อน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มกี ารเพิม่ พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจยั อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมิ นผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มกี ารเพิม่ พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจยั อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์
(2) การเพิม่ พูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิ ชาการและวิ ชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาความรูแ้ ละ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) ส่งเสริมการทาวิจยั สร้างองค์ความรูใ้ หม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชีย่ วชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริ หารหลักสูตร
1.1 คณะมีการกาหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตไว้อย่างชัดเจนในทุกหลักสูตร
1.2 คณะมีการดาเนินงานตามแผนพัฒนาหลักสูตร
1.3 มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการหลักสูตรทีม่ ผี ทู้ รงคุณวุฒภิ ายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประชุมหารือเพื่อเตรียมความในการเปิดหลักสูตรใหม่และหรือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ทีม่ อี ยูเ่ ดิม มีการสารวจความต้องการของตลาดด้านการเปิดหลักสูตร
1.4 มีการประเมินหลักสูตรและปจั จัยเกือ้ หนุ น ตลอดจนจัดสรรงบประมาณในการซือ้ และ
ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ในงานวิจยั
1.5 มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดาเนินงานของหลักสูตร
1.6 คณะได้นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมิน ไปปรับปรุงหลักสูตร การบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนการสอน
1.7 มีแผนการการบริหารจัดการหลักสูตรและคณะกรรมการหลักสูตร
1.8 มีการแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาเพื่อให้การดูแลและให้คาปรึกษาแก่นิสติ
1.9 มีการประเมินหลักสูตรโดยนิสติ และมหาบัณฑิตเป็ นประจาทุกปีการศึกษา
1.10 มีการบริหารจัดการทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.11 มีแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.12 มีโ ครงการบริห ารจัด การหลัก สู ต รบัณ ฑิต ศึ ก ษาที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ในการเชิ ญ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ และผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถมาร่วมสอน
1.13 การบริหารจัดการหลักสูตรบริหารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
ตารางต้นทุนการผลิตหลักสูตรจุลชีววิทยา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิ ม
คณะมีค วามพร้อ มด้า นหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่ านฐานข้อ มูล โดยมีห้อ งสมุด สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพทีม่ หี นังสือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลทีจ่ ะให้สบื ค้น
ส่ ว นระดับคณะมีก ารให้บริก ารหนังสือ ต าราเฉพาะทาง เช่ น ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ ชีว เคมี
สรีรวิทยา จุล ชีว วิท ยา และปรสิต วิทยา นอกจากนี้ค ณะมีอุ ปกรณ์ ท่ีใ ช้ส นับสนุ น การจัดการเรีย น
การสอนอย่างเพียงพอ
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่ มเติ ม
สารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอน ได้แก่ ต ารา หนังสือ เครื่องมือ งานวิจยั
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นและแจ้งให้คณะหรือหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบเพื่อจัดหาให้เพียงพอ และมีการ
ประเมินความต้องการด้านทรัพ ยากรที่จาเป็ นต่ อการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็ นข้อ มูล สาหรับ
ผูบ้ ริหารในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ในการหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒกิ ารศึกษาและคุณสมบัตติ ามทีค่ ณะ สาขาวิชา และ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยนเรศวร (กบม.) กาหนด
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติ ดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร และผูส้ อน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
และได้มหาบัณฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะมหาบัณฑิตที่พงึ ประสงค์โดยความเห็นชอบของคณะและ
มหาวิทยาลัย
3.3 การแต่งตัง้ คณาจารย์พิเศษ
การแต่งตัง้ อาจารย์พเิ ศษ มุ่งให้เกิดการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรูแ้ ก่นิสติ
นอกเหนือไปจากความรูต้ ามทฤษฎี เพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์การทางานในวิชาชีพจริง ทัง้ นี้ตอ้ งมี
คุณสมบัตใิ ห้เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
มีการกาหนดคุณสมบัตบิ ุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าทีท่ ต่ี ้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากรก่อนรับเข้าทางาน
4.2 การเพิ่ มทักษะความรู้เพื่อการปฏิ บตั ิ งาน
มีการพัฒนาบุคลากรให้มพี ฒ
ั นาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงานที่
รับผิดชอบ สามารถสนับสนุ นบุคลากรสายวิชาการหรือหน่ วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
การอบรม ดูงาน ทัศนศึกษา และการวิจยั สถาบัน
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5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิ สิต
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิ ชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
คณะมีการแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาทางวิชาการให้แก่นิสติ ทุกคน โดยนิสติ สามารถปรึกษากับ
อาจารย์ทป่ี รึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนาแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผน
สาหรับอาชีพ และการใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ท่ปี รึกษาต้องกาหนดชัวโมงให้
่
คาปรึกษา
(Office Hours) เพื่อให้นิสติ เข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีทป่ี รึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนา
ในการจัดทากิจกรรมแก่นิสติ
5.2 การอุทธรณ์ ของนิ สิต
นิ ส ิต ที่ถู ก ลงโทษ มีส ิท ธิย่ ืน อุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการอุ ท ธรณ์ ภายใน 30 วัน นั บ แต่ ว ัน
รับทราบคาสังลงโทษ
่
โดยคาร้องต้องทาเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผ่านงานบริการ
การศึก ษาบัณ ฑิต วิท ยาลัย และให้ค ณะกรรมการอุ ท ธรณ์ พิจ ารณาให้แ ล้ว เสร็จ ภายใน 30 วัน
นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสืออุทธรณ์ โดยคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถอื เป็ นทีส่ น้ิ สุด
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้ มหาบัณฑิ ต
 มีการติดตามการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก
เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทัง้ ในระดับท้องถิน่ และประเทศ
 ให้มกี ารสารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ ช้มหาบัณฑิตก่อน
การปรับปรุงหลักสูตร
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนี บ่งชี้ผลดาเนิ นงาน
7.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
7.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่ อดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดหลักสูตรครบทุกรายวิชา
7.4 จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
7.5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษา
7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนิสติ ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ ก่ี าหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานทีร่ ายงานใน มคอ.7 ปีท่ี
แล้ว
7.8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
7.9 อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้
7.10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั การพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
7.11 ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ทม่ี ตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้มหาบัณฑิตทีม่ ตี ่อมหาบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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เกณฑ์การประเมิ นเพื่อรับรองและเผยแพร่หลักสูตร
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชีท้ ่ี 7.1-7.12 ซึง่ เป็นตัวบ่งชีท้ ค่ี ณะกรรมการ
อุดมศึกษากาหนด ต้องอยูใ่ นระดับดีในปีแรกทีเ่ ปิดสอน กกอ. จึงจะรับรองและเผยแพร่หลักสูตร
ผลการดาเนินงานระดับดีหมายถึง ต้องดาเนินงานตัวบ่งชีท้ ่ี 7.1-7.5 ครบถ้วน และดาเนินการ
ข้อ 7.6-7.12 บรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจานวนตัวบ่งชีข้ องปีทป่ี ระเมิน หลักสูตร
จะต้องดาเนินการให้ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีทุกปี
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หมวดที่ 8 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของหลักสูตร
1. การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมิ นและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสติ และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหา
จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผสู้ อน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดย
อาจารย์แต่ละท่าน
 มีการประเมินผลการเรียนรูข้ องนิสติ โดยการสอบ
 มีการประเมินผลการเรียนรูข้ องนิสติ โดยการปฏิบตั งิ านกลุ่ม
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรูข้ องนิสติ เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้
เหมาะสมกับนิสติ แต่ละชัน้ ปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
กระบวนการประเมิ นทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
 ให้นิสติ ได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทัง้ ในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และ
การใช้ส่อื ในทุกรายวิชา
2. การประเมิ นหลักสูตรในภาพรวม
 ประเมินโดยนิสติ ปีสุดท้าย
 ประเมินโดยมหาบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา
 ประเมินโดยผูใ้ ช้มหาบัณฑิต/ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
3. การประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานทีร่ ะบุในหมวดที่ 7 ข้อ
7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน
ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มกี ารประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย างต อเนื่อง
ทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมิ นและวางแผนปรับปรุง
ให้กรรมการวิชาการประจาสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารย์ นิสติ มหาบัณฑิต และผูใ้ ช้มหาบัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 6, 7 เพื่อทราบปญั หา
ของการบริหารหลักสูตรทัง้ ในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และนาไปสู่การดาเนินการปรับปรุง
รายวิชาและหลักสูตรต่อไป สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรนัน้ จะกระทาทุกๆ 5 ปี ทัง้ นี้เพื่อให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้มหาบัณฑิต

