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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต

: มหาวิทยาลัยนเรศวร
: บัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
: Doctor of Philosophy Program in Microbiology
:
:
:
:

ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
ชื่อย่อ ปร.ด. (จุลชีววิทยา)
ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Microbiology)
ชื่อย่อ Ph.D. (Microbiology)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 แบบ 1.1 หลักสูตรเน้นการวิจัย สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต
4.2 แบบ 1.2 หลักสูตรเน้นการวิจัย สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
72 หน่วยกิต
4.3 แบบ 2.1 หลักสูตรเน้นการวิจัยและศึกษางานรายวิชา สําหรับผู้มีวุฒปิ ริญญาโท
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต
4.4 แบบ 2.2 หลักสูตรเน้นการวิจัยและศึกษางานรายวิชา สําหรับผู้มีวุฒปิ ริญญาตรี
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
72 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับ 6 ปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
- หลักสูตร 3 ปี แบบ 1.1 และ 2.1 และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี
- หลักสูตร 4 ปี แบบ 1.2 และ 2.2 และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี
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5.2 ภาษาที่ใช้
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) (ระบุภาษา)............................
5.3 การรับเข้าศึกษา
 นิสิตไทย
 นิสิตต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน …………………………………. ประเทศ ………………
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจาก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
โดยได้รับการอนุมัติจากคณะทํางานกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่
6/2560 เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่
...................... เมื่อวันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ..................
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการและนักวิจัยด้านจุลชีววิทยา ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
องค์กรระหว่างประเทศ และอาชีพอิสระ
9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

1

นางพรรณนิกา
ฤตวิรุฬห์
3659900599321

รอง
ศาสตราจารย์

นางศิริพรรณ
สารินทร์
3659900432681

รอง
ศาสตราจารย์

2

3

นางสุภาพร
ล้ําเลิศธน
3120100753217

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D.

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

Microbiology University of Bristol

วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เกียรตินิยม
อันดับ 1)
Ph.D.
Microbiology University of
Aberdeen
วท.ม.
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สภาวะ
แวดล้อม
วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
Ph.D.
Microbiology University of London

ประเทศ

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

UK

2541

ไทย

2537

UK

2541

ไทย

2536

ไทย

2533

UK

2545

ภ.ม.

เภสัชเวท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2537

ภ.บ.

-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2535

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์)
เมื่อเปิด
ปัจจุบัน หลักสูตร
แล้ว
18

18

15.63

15.63

19.1

19.1

10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
 ในสถานทีต่ ั้ง โดยมีการเรียนการสอนภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติการ และการวิจัย ดําเนินการที่
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการเรียนการ
สอน และวิจัยบางส่วนอาจดําเนินการที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศ มหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการ
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
สังคม รวมถึงวิถีชีวิตของประชาชนในสังคมนั้น นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทําให้เกิด
ภาวะการแข่งขันทั้งทางด้านความรู้ เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับในปี พ.ศ. 2559 มี
การจัดตั้ง "ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ยน" (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่ งจะทํ าให้เกิ ด การ
เคลื่อนย้าย ทรัพยากรบุคคล สินค้า การบริการ การท่องเที่ยว การลงทุน เงินทุน และแรงงานอย่างเสรี จึง
ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากรที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคไวรัส
ซิก้า โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ํา รวมถึงเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่องค์การอนามัยโลก (World Health
Organization: WHO) ให้ความสําคัญเนื่องจากทําให้มีการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งโรค
ที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้ยังไม่มีวัคซีนหรือยาที่มีประสิทธิภาพดีเพียงพอในการป้องกันและรักษาจึงเป็น
ปัญหาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สําคัญทั่วโลก ดังนั้น ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากร การเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาทั้งในระดับภูมิภาคและเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค
รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนา
ศักยภาพการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจ และมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูง นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจ ใหม่ของประเทศ (Thailand 4.0) ซึ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “ValueBased Economy”หรื อ เศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม โดยรั ฐ บาลให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ 5 กลุ่ ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและไบโอเทค กลุ่มที่
2 สุขภาพ การมีสุขภาพที่ดีและไบโอเมดดิซีน กลุ่มที่ 3 Automation การใช้เครื่องจักรทํางาน แทนคน
หุ่นยนต์และเครื่องกล กลุ่มที่ 4 อุปกรณ์ ดิจิตอล Internet of Things และ Embedded Technology กลุ่ม
ที่ 5 วัฒนธรรม การสร้างสรรค์ และการเพิ่มมูลค่าบริการ การเปลี่ยนแปลงโมเดล ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนา
องค์ความรู้และงานวิจัยทางด้านจุลชีววิทยาที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น รวมทั้ง
เชื่อมโยงเพิ่มทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการแพทย์และทางการอุตสาหกรรมเกษตร
เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแล้วมีองค์ความรู้ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) ซึ่งจะทํา
ให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสภาพเศรษฐกิจและด้านอื่นๆที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วในยุคนี้
ดังนั้น จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยต้อง
มีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาและวิจัย รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน สังคมและประเทศชาติ
รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของเศรษฐกิจของชาติ อีกทั้งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
และรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ (Thailand 4.0) จึงจําเป็นต้องมีการวางแผนหลักสูตรเพื่อ
เสริมสร้างบุคลากรที่มีการพัฒนาศักยภาพ มีทัศนคติในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรับการเปลี่ยนแปลง และ
สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม ตลอดจน
มี การเผยแพร่ งานวิ จัยและงานสร้ างสรรค์ สู่ สั งคม สามารถตอบสนองต่อการพั ฒนางานที่ เกี่ยวข้ อ งกั บ
จุลชีววิทยาทางอาหาร จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จุลชีววิทยาทางเกษตรและ
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พลังงานทดแทน และจุลชีววิทยาทางการแพทย์ ทําให้เกิดความก้าวหน้ายิ่งขึ้น และสามารถแข่งขันใน
ประชาคมโลกได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทําให้สามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว สามารถรับข้อมูลข่าวสารตลอดจนความรู้และการบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขได้ทันท่วงที ทําให้ประชาการในสังคมไทยมีอายุขัยโดยเฉลี่ยสูงขึ้น จึงส่งผลให้
ประชากรในประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมยังส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งเกิดจากความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลง อัตราการเพิ่มขึ้นของโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ การเสื่อมหรือด้อยคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดํารงชีวิตของประชาชน ตลอดจนการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชน
เมือง ทําให้การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเสียความสมดุล ดังนั้น การลดผลกระทบรวมทั้งการ
ฟื้นฟูปัญหาดังกล่าวจึงจําเป็นต้องใช้องค์ความรู้เชิงลึกทางด้านจุลชีววิทยาและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การมีคุณธรรม จริยธรรม นํามาสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อนําไปใช้ในการบริการทางวิชาการแก่สังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น ตลอดจนพัฒนาประเทศและ
ตอบสนองความต้องการในระดับสากลต่อไป
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว จึงจําเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และ
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ (Thailand 4.0) รวมทั้งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
(ASEAN Economic Community: AEC) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นนักวิจัยที่มีความรู้เชิงลึกและทักษะ
ด้านจุลชีววิทยา มีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการเชื่อมโยงความรู้ด้านจุลชีววิทยากับ
ศาสตร์อื่นแล้วนําไปต่อยอดเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนําไปใช้
พัฒนาประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อนทางด้านการแพทย์ การเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศ อีกทั้งสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ดังนั้น จึงได้ผลักดันและ
ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดยหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฏี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
จุล ชีววิ ท ยา ได้ มี การบูร ณาการความรู้ ด้า นจุล ชี ววิท ยาพื้ น ฐานและประยุ กต์ ขั้ นสู ง รวมถึ ง การปลู ก ฝั ง
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับบัณฑิต เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านจุลชีววิทยาการแพทย์ การเกษตร อาหาร
อุตสาหกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการคณะ / ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ / ภาควิชาอื่น)
13.1 ความสัมพันธ์ของรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอื่น (ถ้ามี)
- ไม่มี –
13.2 ความสัมพันธ์ของรายวิชาทีเ่ ปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน (ถ้ามี)
- ไม่มี –
13.3 การบริหารจัดการ
- ไม่มี –
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ความรู้ทางจุลชีววิทยาขั้นสูงอย่างลึกซึ้ง นําไปสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
1.2 ความสําคัญ
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา มุ่ ง เน้ น ในการผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้
จุลชีววิทยาระดับสูง สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ด้านจุลชีววิทยากับ
ศาสตร์อื่นได้ มีทักษะและศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยด้านจุลชีววิทยา การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย ตลอดจนสามารถนําทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมในการพัฒนา
งาน สังคม และประเทศ ในงานด้านจุลชีววิทยาการแพทย์ การเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งมีความเป็นผู้นําทางวิชาการ กอปรด้วย
คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เป็นแบบอย่างที่ดีงามของสังคม
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ทางจุลชีววิทยาระดับสูงอย่างลึกซึ้ง สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงและ
บูรณาการความรู้ด้านจุลชีววิทยากับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. มีทักษะและศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยด้านจุลชี ววิทยา การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี ที่
ทันสมัย ตลอดจนสามารถนําทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมในการพัฒนา
งาน สังคม และประเทศ ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
3. มีความเป็นผู้นําทางวิชาการ กอปรด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เป็นแบบอย่างที่ดี
งามของสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. แผนพัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตมีอัต
ลักษณ์ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด
เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิต
ปัญหาของชุมชน สังคมและ
ประเทศ ด้วยองค์ความรู้ใหม่
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ประเทศ รวมทัง้ เป็นที่ต้องการ
ของแหล่งจ้างงานระดับแนว
หน้าของประเทศ และ
ต่างประเทศ

2. แผนพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย

กลยุทธ์
- จัดให้มีการปรับปรุงการเรียน
การสอนไปสู่ Problem/Topic
Based Learning แทน
Content Based Learning
- คณาจารย์มกี ารประเมินผล
การสอนที่เอือ้ ต่อระบบ PDCA
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
สอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
- บูรณาการการเรียนการสอน
การวิจัยหรือการบริการ
วิชาการสู่ชุมชนและสังคม

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ผลการประเมินของผู้เรียนต่อ
ประสิทธิภาพการสอนที่เน้น
Problem/Topic Based Learning
- มีเอกสาร มคอ. 2, 3 และ 5
- มีแผนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองใน มคอ. 3
- มีการบูรณาการการเรียนการสอน
การวิจัยหรือการบริการวิชาการ
สู่ชุมชนและสังคม
- มีการเชิญวิทยากรจากภาคธุรกิจ
เอกชน/ภาครัฐมาบรรยายในการ
เรียนการสอน หรือมีการศึกษา
ดูงานในรายวิชา
- ผลประเมินระบบและกระบวนการ
เรียนการสอน
- จํานวนอาจารย์ และ/หรือนิสิตที่มี
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ทางด้าน
วิชาการ

- ส่งเสริมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติ
ที่เน้นให้นิสิตได้เรียนรู้
เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงทาง
จุลชีววิทยา
- จัดให้มีวิทยากรจากภาคธุรกิจ
เอกชน/ภาครัฐมาบรรยาย/จัด
ไปศึกษาดูงานในรายวิชา
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางด้านวิชาการ
- จัดให้มีห้องปฏิบัติการที่พร้อม - จํานวนอาจารย์ และ/หรือนิสิตที่มี
ต่อการเรียนรู้ และการศึกษา
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ทางด้าน
ค้นคว้าวิจัย
งานวิจัย
- จัดกิจกรรมเสวนาด้านการวิจัย - จํานวนนิสิตเข้าร่วมประชุมทาง
- ส่งเสริมให้นสิ ิตเข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ทางวิชาการระดับชาติ และ
- จํานวนผลงานตีพิมพ์ของนิสิตและ
นานาชาติ
อาจารย์
- ส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมให้นิสิต
เกี่ยวกับการเขียนผลงานตีพิมพ์
ในวารสารทางวิชาการ
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
3. พัฒนานิสิตให้มีลักษณะความ
เป็นผู้นําทางด้านการวิจัย เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านจุล
ชีววิทยาในการเชื่อมโยงบูรณา
การเข้ากับศาสตร์อื่น ตลอดจน
สามารถประยุกต์องค์ความรู้
และนวัตกรรมนําไปปฏิบัติได้
จริง เพื่อประโยชน์ในการ
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านจุล
ชีววิทยาการแพทย์ เกษตร
อาหาร อุตสาหกรรม พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ ชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน

กลยุทธ์
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางด้านวิจัย
- ส่งเสริมให้นสิ ิตประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ใหม่และนวัตกรรมสู่
สังคม

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิจัยจาก
สถาบันวิจัยภาคเอกชนที่มี
หน่วยงานวิจัยและพัฒนา หรือ
สถาบันวิจัยชั้นนํา
- จํานวนผลงานตีพิมพ์หรืออนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตร
- จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านการวิจัยกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกสถาบัน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา (ระบุให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา)
1.1 ระบบ ทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
(อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ขึ้นกับความต้องการของบัณฑิต)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี –
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
 วัน - เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาต้น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม
 วันเสาร์ - อาทิตย์
ภาคการศึกษาต้น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม
 นอกวัน - เวลาราชการ/อื่นๆ
หรือ เป็นไปตามประกาศปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร
2.2 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรปริญญาเอกผู้เข้าศึกษาจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการ
เรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทําโดย
ความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
3. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาใดอันเนื่องมาจากความประพฤติ
4. มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. มีคุณสมบัตอิ ย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หลักสูตรแบบ 1.1
1. สํ าเร็ จการศึ ก ษาระดั บปริ ญ ญาโทสาขาวิ ช าจุล ชี ว วิท ยา หรื อ สาขาวิชาอื่นที่ เกี่ ย วข้อ ง จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
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2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ
มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. กรณีที่ไม่เป็นไปตามกําหนดให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรแบบ 1.2
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาอื่ นที่
เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ
มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. ผู้เข้าศึกษาต้องมีประสบการณ์ทางด้านงานวิจัย หรือเป็นผู้ช่วยวิจัย อย่างน้อย 2 ปี และมีเกรด
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 หรือมีประสบการณ์ทางด้านงานวิจัย หรือเป็นผู้ช่วยวิจัย อย่างน้อย 1 ปี และมี
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.50 ในทั้งสองกรณีต้องมีอาจารย์ในภาควิชาลงนามรับรองการเป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
4. กรณีที่ไม่เป็นไปตามกําหนดให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรแบบ 2.1
1. สําเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาโทสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ
มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. กรณีที่ไม่เป็นไปตามกําหนดให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรแบบ 2.2
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ
มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. กรณีที่ไม่เป็นไปตามกําหนดให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น
 นิสิตไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ (พิจารณา)
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2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนิสิตในข้อ 2.3
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน
 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่แนะนําการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
 มอบหมายให้อาจารย์ทกุ คน ให้คําแนะนําแก่นิสิต
 จัดกิจกรรมเสริมความรูเ้ กี่ยวกับการทําวิจัย/ด้านภาษาต่างประเทศ
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาํ เร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แบบ 1.1
ปีการศึกษา

ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษา

2560
5
5
-

2561
5
5
10
-

2562
5
5
5
15
5

2563
5
5
5
15
5

2564
5
5
5
15
5

2563
5
5
5
5
20
5

2564
5
5
5
5
20
5

แบบ 1.2
ปีการศึกษา

ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษา

2560
5
5
-

2561
5
5
10
-

2562
5
5
5
15
-
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แบบ 2.1
ปีการศึกษา

ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษา

2560
5
5
-

2561
5
5
10
-

2562
5
5
5
15
5

2563
5
5
5
15
5

2564
5
5
5
15
5

2563
5
5
5
5
20
5

2564
5
5
5
5
20
5

แบบ 2.2
ปีการศึกษา

ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษา

2560
5
5
-

2561
5
5
10
-

2562
5
5
5
15
-

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 ประมาณการงบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2560
2561
2562
2563
2564
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 3,600,000 7,200,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000
รวมรายรับ
3,600,000 7,200,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 180,000.00 บาทต่อคน*จํานวนนิสิต 20 คน
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2.6.2. ประมาณการงบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)
ปีงบประมาณ

หมวดเงิน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
4. ค่าครุภัณฑ์
รวมรายจ่าย

2560
2561
2562
2563
2564
310,000 620,000 930,000 930,000 930,000
350,000 700,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000
380,000 760,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000
85,000 170,000 255,000 255,000 255,000
1,125,000 2,250,000 3,375,000 3,375,000 3,375,000

2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อการผลิตบัณฑิตเป็นเงิน 135,000.00 บาทต่อคน
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่ หลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หรือมีข้อตกลงเฉพาะ
ราย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอน ในสถาบัน อุดมศึกษาอื่น
แทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหมด หรือบางส่วนได้ หรืออาจพิจารณาอนุมัติให้
ลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยชําระค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยก็ได้
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 1.1 จํานวนหน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 1.2 จํานวนหน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 2.1 จํานวนหน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 2.2 จํานวนหน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

48
72
48
72

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ลําดับ
รายการ
ที่
งานรายวิชา
ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
2. วิทยานิพนธ์
3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
1.

เกณฑ์ ศธ. พ.ศ.2558
แบบ แบบ แบบ
1.1 1.2 2.1
- 12
48 72 36
-

แบบ
2.2
24
48
-

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
แบบ แบบ แบบ แบบ
1.1 1.2 2.1 2.2
- 12 24
9
3
9 15
48 72 36 48
7
4
7
4

48

72

48

72

48

3.1.3 รายวิชา
(1) รายวิชาในหมวดต่างๆ
ก. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1
วิทยานิพนธ์
จํานวนไม่น้อยกว่า
266651
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
Dissertation 1, Type 1.1
266652
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
Dissertation 2, Type 1.1
266653
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
Dissertation 3, Type 1.1
266654
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
Dissertation 4, Type 1.1
266655
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
Dissertation 5, Type 1.1
266656
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
Dissertation 6, Type 1.1
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
266696
สัมมนา 1
Seminar 1
266697
สัมมนา 2
Seminar 2
266698
สัมมนา 3
Seminar 3
266699
สัมมนา 4
Seminar 4

จํานวน

72

48

48 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
4

หน่วยกิต
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)

72
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ข. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.2
วิทยานิพนธ์
จํานวน ไม่น้อยกว่า
266661
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2
Dissertation 1, Type 1.2
266662
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.2
Dissertation 2, Type 1.2
266663
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.2
Dissertation 3, Type 1.2
266664
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.2
Dissertation 4, Type 1.2
266665
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.2
Dissertation 5, Type 1.2
266666
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.2
Dissertation 6, Type 1.2
266667
วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 1.2
Dissertation 7, Type 1.2
266668
วิทยานิพนธ์ 8 แบบ 1.2
Dissertation 8, Type 1.2

72 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จํานวน
7 หน่วยกิต
266500 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
Research Methodology in Sciences
266696 สัมมนา 1
1 (0-2-1)
Seminar 1
266697 สัมมนา 2
1 (0-2-1)
Seminar 2
266698 สัมมนา 3
1 (0-2-1)
Seminar 3
266699 สัมมนา 4
1 (0-2-1)
Seminar 4
ค. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1
งานรายวิชา
จํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
จํานวน
3 หน่วยกิต
266624
หัวข้อปัจจุบันทางจุลชีววิทยา
3 (3-0-6)
Current Topics in Microbiology
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วิชาเลือก
จํานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือเลือกเรียนรายวิชาระดับปริญญาเอกที่
เกี่ยวข้อง โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
กลุ่มวิชาด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Microbiology)
266611 จุลชีววิทยาทางการแพทย์วินิจฉัยขั้นสูง
Advanced Diagnostic Medical Microbiology
266612 จุลชีวนิติเวชวิทยาขั้นสูง
Advanced Microbial Forensics
266613 กลไกการก่อโรคของจุลินทรียใ์ นระดับโมเลกุล
Molecular Mechanisms of Microbial Pathogenesis
266614 กลไกและระบาดวิทยาในระดับโมเลกุลของแบคทีเรียดื้อยา
Molecular Mechanism and Epidemiology of DrugResistant Bacteria
266615 ดีเอ็นเอเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง
Advanced Medical DNA Technology
266616 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขั้นสูง
Advanced Medical Microbiology
กลุ่มวิชาด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ (Applied Microbiology)
266602
การวิเคราะห์จีโนมจุลินทรีย์
Microbial Genome Analysis
266603
เทคนิคงานวิจัยทางจุลชีววิทยาและอณูชีววิทยา
Research Techniques in Microbiology and
Molecular Biology
266604
หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา
Special Topics in Microbiology
266608
ความปลอดภัยทางอาหารด้านจุลินทรีย์ขั้นสูง
Advance Microbial Food Safety
266621
จุลชีววิทยาโมเลกุล
Molecular Microbiology
266622
จุลชีววิทยาเชิงระบบ
System Microbiology
266623
กลไกการการสังเคราะห์แสงของจุลินทรีย์ในระดับโมเลกุล
Molecular Mechanisms of Microbial Photosynthesis
266625
เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์ขั้นสูง
Advanced Microbial Biotechnology

3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
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)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
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266626

เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงของแอคติโนแบคทีเรีย
Advanced Biotechnology in Actinobacteria

วิทยานิพนธ์
จํานวนไม่น้อยกว่า
266671
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
Dissertation 1, Type 2.1
266672
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
Dissertation 2, Type 2.1
266673
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
Dissertation 3, Type 2.1
266674
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
Dissertation 4, Type 2.1
266675
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
Dissertation 5, Type 2.1
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จํานวน
4
266696
สัมมนา 1
Seminar 1
266697
สัมมนา 2
Seminar 2
266698
สัมมนา 3
Seminar 3
266699
สัมมนา 4
Seminar 4
ง. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.2
งานรายวิชา
จํานวนไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
จํานวน
266501
ชีววิทยาระดับโมเลกุลเซลล์จลุ นิ ทรีย์
Molecular Biology of Microbial Cells
266505
จุลชีววิทยาประยุกต์
Applied Microbiology
หรือ
266511
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
Medical Microbiology
266624
หัวข้อปัจจุบันทางจุลชีววิทยา
Current Topics in Microbiology

3 (2-3-5)
36 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
หน่วยกิต
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
24 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
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วิชาเลือก
จํานวนไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือเลือกเรียนรายวิชาระดับปริญญาเอกที่
เกี่ยวข้อง โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
กลุ่มวิชาด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Microbiology)
266611 จุลชีววิทยาทางการแพทย์วินิจฉัยขั้นสูง
Advanced Diagnostic Medical Microbiology
266612 จุลชีวนิติเวชวิทยาขั้นสูง
Advanced Microbial Forensics
266613 กลไกการก่อโรคของจุลินทรียใ์ นระดับโมเลกุล
Molecular Mechanisms of Microbial Pathogenesis
266614 กลไกและระบาดวิทยาในระดับโมเลกุลของแบคทีเรียดื้อยา
Molecular Mechanism and Epidemiology of DrugResistant Bacteria
266615 ดีเอ็นเอเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง
Advanced Medical DNA Technology
266616 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขั้นสูง
Advanced Medical Microbiology
กลุ่มวิชาด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ (Applied Microbiology)
266602
การวิเคราะห์จีโนมจุลินทรีย์
Microbial Genome Analysis
266603
เทคนิคงานวิจัยทางจุลชีววิทยาและอณูชีววิทยา
Research Techniques in Microbiology and
Molecular Biology
266604
หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา
Special Topics in Microbiology
266608
ความปลอดภัยทางอาหารด้านจุลินทรีย์ขั้นสูง
Advance Microbial Food Safety
266621
จุลชีววิทยาโมเลกุล
Molecular Microbiology
266622
จุลชีววิทยาเชิงระบบ
System Microbiology
266623
กลไกการการสังเคราะห์แสงของจุลินทรีย์ในระดับโมเลกุล
Molecular Mechanisms of Microbial Photosynthesis
266625
เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์ขั้นสูง
Advanced Microbial Biotechnology

3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
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)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
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266626

เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงของแอคติโนแบคทีเรีย
Advanced Biotechnology in Actinobacteria

วิทยานิพนธ์
266681
266682
266683
266684
266685
266686

3 (2-3-5)

จํานวนไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2
Dissertation 1, Type 2.2
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
Dissertation 2, Type 2.2
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2
Dissertation 3, Type 2.2
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2
Dissertation 4, Type 2.2
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2
Dissertation 5, Type 2.2
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2
Dissertation 6, Type 2.2

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
266500
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
Research Methodology in Sciences
266696
สัมมนา 1
Seminar 1
266697
สัมมนา 2
Seminar 2
266698
สัมมนา 3
Seminar 3
266699
สัมมนา 4
Seminar 4

48 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

จํานวน 7 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษาแบบ 1.1

266651

266652

266653
266696

266654
266697

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
Dissertation 1, Type 1.1
รวม
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
Dissertation 2, Type 1.1
รวม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
Dissertation 3, Type 1.1
สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 1 (Non-credit)
รวม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
Dissertation 4, Type 1.1
สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 2 (Non-credit)
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
1 (0-2-1)
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
1 (0-2-1)
9 หน่วยกิต
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266655
266698

266656
266699

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
Dissertation 5, Type 1.1
สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 3 (Non-credit)
รวม
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
Dissertation 6, Type 1.1
สัมมนา 4 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 4 (Non-credit)
รวม

9 หน่วยกิต
1 (0-2-1)
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
1 (0-2-1)
9 หน่วยกิต

3.1.4.2 แผนการศึกษาแบบ 1.2

266661
266500

266662

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2
Dissertation 1, Type 1.2
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Sciences
รวม
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.2
Dissertation 2, Type 1.2
รวม

9 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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266663
266696

266664
266697

266665
266698

266666
266699

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.2
Dissertation 3, Type 1.2
สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 1 (Non-credit)
รวม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.2
Dissertation 4, Type 1.2
สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 2 (Non-credit)
รวม
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.2
Dissertation 5, Type 1.2
สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 3 (Non-credit)
รวม
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.2
Dissertation 6, Type 1.2
สัมมนา 4 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 4 (Non-credit)
รวม

9 หน่วยกิต
1 (0-2-1)
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
1 (0-2-1)
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
1 (0-2-1)
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
1 (0-2-1)
9 หน่วยกิต

24

266667

266668

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 1.2
Dissertation 7, Type 1.2
รวม
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 8 แบบ 1.2
Dissertation 8, Type 1.2
รวม

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

3.1.4.3 แผนการศึกษาแบบ 2.1
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
266624 หัวข้อปัจจุบันทางจุลชีววิทยา
Current Topics in Microbiology
XXXXXX วิชาเลือก
Elective Course
รวม
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
266671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
Dissertation 1, Type 2.1
XXXXXX วิชาเลือก
Elective Course
XXXXXX วิชาเลือก
Elective Course
รวม

3 (3-0-6)
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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266672
266696

266673
266697

266674
266698

266675
266699

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
Dissertation 2, Type 2.1
สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 1 (Non-credit)
รวม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
Dissertation 3, Type 2.1
สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 2 (Non-credit)
รวม
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
Dissertation 4, Type 2.1
สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 3 (Non-credit)
รวม
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
Dissertation 5, Type 2.1
สัมมนา 4 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 4 (Non-credit)
รวม

6 หน่วยกิต
1 (0-2-1)
6 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
1 (0-2-1)
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
1 (0-2-1)
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
1 (0-2-1)
9 หน่วยกิต
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3.1.4.4 แสดงแผนการศึกษาแบบ 2.2
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
266501 ชีววิทยาระดับโมเลกุลเซลล์จลุ ินทรีย์
Molecular Biology of Microbial Cells
266505 จุลชีววิทยาประยุกต์
Appplied Microbiology
หรือ
266511 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
Medical Microbiology
XXXXXX วิชาเลือก
Elective Course
266500 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Sciences
รวม
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
266624 หัวข้อปัจจุบันทางจุลชีววิทยา
Current Topics in Microbiology
XXXXXX วิชาเลือก
Elective Course
XXXXXX วิชาเลือก
Elective Course
รวม

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

3 (3-0-6)
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
266681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2
Dissertation 1, Type 2.2
XXXXXX วิชาเลือก
Elective Course
XXXXXX วิชาเลือก
Elective Course
266696 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 1 (Non-credit)
รวม

266682
266697

266683
266698

266684
266699

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
Dissertation 2, Type 2.2
สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 2 (Non-credit)
รวม
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2
Dissertation 3, Type 2.2
สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 3 (Non-credit)
รวม
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2
Dissertation 4, Type 2.2
สัมมนา 4 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 4 (Non-credit)
รวม

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

6 หน่วยกิต
1 (0-2-1)
6 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
1 (0-2-1)
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
1 (0-2-1)
9 หน่วยกิต
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266685

266686

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2
Dissertation 5, Type 2.2
รวม
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2
Dissertation 6, Type 2.2
รวม

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา (ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
266500

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
Research Methodology in Sciences
หลักและระเบียบวิ ธี วิจั ย การเขียนโครงร่า งการวิจั ย เทคนิ ค ขั้นสูงในการวิจัย การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการสืบค้นข้อมูลและการประมวลผล หลักสถิติสําหรับงานวิจัย การเผยแพร่
งานวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย
Principle and research methodology, research proposal writing, advanced
techniques research, information technology applications in data collection and data
processing, statistics for research, academic publishing and researcher ethics.
266501

ชีววิทยาระดับโมเลกุลเซลล์จุลินทรีย์
3 (3-0-6)
Molecular Biology of Microbial Cells
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ วงจรของเซลล์ แนวคิดทางชีววิทยาระดับโมเลกุลพื้นฐาน
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีน และจีโนม การจําลองแบบดีเอ็นเอ การเสียหายของดีเอ็นเอ และกระบวนการ
ซ่อมแซมดีเอ็นเอ กระบวนการถอดรหัสและกระบวนการแปลรหัส อันตกริยาระหว่างจุลินทรีย์และเซลล์เจ้า
บ้าน ชีวสารสนเทศ เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล ทัศนมิติทางจุลชีววิทยา
Cell structure and function, cell cycles, concepts in basic molecular biology,
molecular biology of gene and genome, replication, DNA damage and repair, transcription
and translation processes, host-pathogens interaction, bioinformatics, molecular biology
techniques, perspective in microbiology.
266505

จุลชีววิทยาประยุกต์
3 (2-3-5)
Applied Microbiology
บู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ท างจุ ล ชี ว วิ ท ยาเพื่ อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ด้ า นอาหาร อุ ต สาหกรรม
การเกษตร สิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน และการแพทย์ รวมทั้งความปลอดภัยทางชีวภาพ ระบบมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
Microbial integration of knowledge in applications of food, industry,
agriculture, environment, alternative energy production and medicine including biosafety
standard and quality assurance laboratory.
266511

จุลชีววิทยาทางการแพทย์
3 (2-3-5)
Medical Microbiology
จุลินทรีย์ที่มีความสําคัญทางการแพทย์ ในด้านสัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง สรีรวิทยา
กลไกการก่อโรค ระบาดวิทยา ภาวะภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
Microorganisms of medical importance with emphasis on morphology,
cultivation, physiology, pathogenesis, epidemiology, immunity to microbial infection and
laboratory diagnosis.
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266602

การวิเคราะห์จีโนมจุลินทรีย์
3 (2-3-5)
Microbial Genome Analysis
ค้นคืน ตรวจสอบคุณภาพ ตัดส่วนที่มีคุณภาพต่ํา รวบลําดับที่ซ้ําซ้อน และประกอบเป็นจี
โนม ตรวจสอบคอนทีกกับฐานข้อมูล ให้รายละเอียดจีนหรือส่วนของจีโนม วิเคราะห์เพื่อค้นหาบริเวณที่มี
ประโยชน์ในจีโนม
Retrieve, quality check, trim, collapse duplicate reads and assemble to
microbial genome. Compare contigs with database, annotate and analyze the assembled
genome to discover a useful piece of information.
266603

เทคนิคงานวิจัยทางจุลชีววิทยาและอณูชีววิทยา
3 (2-3-5)
Research Techniques in Microbiology and Molecular Biology
การแนะนําหลักการ ระเบียบวิธี และการฝึกปฏิบัติขั้นสูงของเทคนิคทางอณูชีววิทยาและ
จุลชีววิทยาที่ใช้ในปัจจุบัน การประยุกต์ใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาและจุลชีววิทยาในงานวิทยานิพนธ์
An advanced introduction to methodologies and practice of current
molecular biology and microbiology techniques, application of molecular biology and
microbiology techniques in dissertation.
266604

หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา
3 (3-0-6)
Special Topics in Microbiology
การศึกษาเชิงลึกในหัวข้อที่น่าสนใจทางจุลชีววิทยาในปัจจุบัน หรือหัวข้อที่มีความสัมพันธ์
กับการทําวิทยานิพนธ์ของนิสิต
Intensive study of interested topics in microbiology or related topics to
specific student’s thesis.
266608

ความปลอดภัยทางอาหารด้านจุลินทรีย์ขั้นสูง
3 (2-3-5)
Advance Microbial Food Safety
กลไกของจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารและสารพิษ กระบวนการผลิตอาหาร ระบบการผลิต
อาหารปลอดภัย: GMP,HACCP และ ISO 22001, การประเมินความเสี่ยงทางจุลินทรีย์ การตรวจสอบและ
ติดตามจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารโดยใชเทคนิคทางอณูชีววทยา ความปลอดภัยของอาหารทางจุลชีววิทยาใน
อนาคต
Actions of foodborne pathogens and toxins, food processing , food safety
systems :GMP,HACCP and ISO 22001 , microbiological risk assessment, molecular
techniques detecting and tracing food borne pathogens, future of microbial food safety.
266611

จุลชีววิทยาทางการแพทย์วินิจฉัยขั้นสูง
3 (2-3-5)
Advanced Diagnostic Medical Microbiology
เทคนิคขั้นสูงในการวิจัยจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดต่าง ๆ การประยุกต์ใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา
และวิทยาภูมิคุ้มกันในการตรวจวินิจฉัยจุลินทรีย์ก่อโรคและโรคติดเชื้อในห้องปฏิบัติการ
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Advanced techniques in identification of various pathogenic microorganisms,
and applications of molecular and immunological techniques for laboratory diagnosis of
infectious diseases.
266612

จุลชีวนิติเวชวิทยาขั้นสูง
3 (2-3-5)
Advanced Microbial Forensics
กระบวนการเก็บและรักษาวัตถุพยานทางจุลชีววิทยา วิธีการและเทคนิคการตรวจพิสูจน์ใน
ระดับโมเลกุล หลักการทํางานในห้องปฏิบัติการที่มีระดับความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสูง
Chain of custody for microbiological evidentiary material, molecular methods
and techniques used for biothreat detection, procedures for working in high biosafety levels.
266613

กลไกการก่อโรคของจุลินทรียใ์ นระดับโมเลกุล
3 (3-0-6)
Molecular Mechanisms of Microbial Pathogenesis
กลไกการก่ อ โรคในระดั บ โมเลกุ ล ของจุ ลิ น ทรี ย์ แ ละไมโครไบโอมโดยเน้ น การศึ ก ษาที่
เกี่ยวข้องกับอันตรกิริยาระหว่างโฮสต์กับจุลินทรีย์ สารพิษจากจุลินทรีย์ การหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกัน การ
ควบคุมในระดับพันธุกรรม การแลกเปลี่ยนยีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรค
Molecular mechanism of bacterial pathogenesis and microbiome with
emphasis on host-pathogen interaction, bacterial toxins, immune evasion, genetic regulation
and exchange of virulent genes.
266614

กลไกและระบาดวิทยาในระดับโมเลกุลของแบคทีเรียดื้อยา
3 (3-0-6)
Molecular Mechanism and Epidemiology of Drug-Resistant Bacteria
กลไกการดื้อยาและระบาดวิทยาในระดับโมเลกุลของแบคทีเรียดื้อยาที่สําคัญ โดยเฉพาะ
แบคทีเรียกรัมลบที่สร้างเอนไซม์บีต้าแลคทาเมสชนิดฤทธิ์ขยายและเอนไซม์คาร์บาพีเนมเมส เชื้อสแตฟิโล
ค็อกคัส ออเรียสดื้อยาเมทิซิลินและแวนโคมัยซิน เชื้อก่อโรคท้องร่วง เชื้อซูโดโมแนส แอรูจิโนซา อะซีนีโต
แบคเตอร์ บอแมนนิอาย ที่ดื้อยาหลายขนาน
Molecular mechanism and epidemiology of important drug-resistant bacteria
especially extended spectrum beta-lactamase and carbapenemase-producing Gramnegative bacteria, methicillin and vancomycin-resistant Staphylococcus aureus, multidrugresistant diarrheal pathogens, Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii.
266615

ดีเอ็นเอเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง
3 (2-3-5)
Advanced Medical DNA Technology
หลักการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของดีเอ็นเอทางการบําบัดและการวินิจฉัย การ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลและเทคโนโลยีของรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ ได้แก่ วิธีการต่างๆที่
ใช้การโคลนยีนและวิเคราะห์ การแสดงออกของยีน สัตว์ทดลองที่เป็นแบบจําลอง เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลี
เมอร์ในการตรวจวินิจฉัย และยีนบําบัด การวิเคราะห์หาแนวความคิด หลักของการวิจัยล่าสุด เกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดยีน การพัฒนาเวคเตอร์ และการวิจัยขั้นปรีคลินิก
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Concepts and applications of DNA technology in therapeutics and diagnostics,
applications of Molecular Biology techniques and recombinant DNA technology; including
gene cloning, gene expression, animal models and PCR-based techniques, in diagnosis and
gene therapy, key ideas of the latest research on gene transfer, vector development and
pre-clinical research.
266616

จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขั้นสูง
3 (2-3-5)
Advanced Medical Microbiology
โครงสร้าง คุณสมบัติ และพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ก่อโรค พยาธิสรีรวิทยาของการก่อโรค
ระดับโมเลกุลและอาการทางคลินิก การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ และเทคโนโลยีขั้นสูง
ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์ ศึกษาเซลล์และการทําหน้าที่ในภาวะปกติของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน สาเหตุ
และกลไกการเกิดความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
Structure, properties and genetic of pathogenic microorganisms; molecular
physiopathology and clinical manifestation of diseases, immune response against microbial
infection and advanced technology in medical microbiology; cells and normal function of
immune system, etiology and mechanism of abnormal immune system.
266621

จุลชีววิทยาโมเลกุล
3 (2-3-5)
Molecular Microbiology
จุลินทรีย์ในระดับโมเลกุล ทางด้านชีวเคมี สรีรวิทยา การจัดจําแนก การตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการและการนําไปประยุกต์ใช้ โดยอาศัยเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่ทันสมัย
Microorganisms at molecular level on the biochemistry, physiology,
classification and identification, laboratory diagnosis, and their applications using modern
DNA technology.
266622

จุลชีววิทยาเชิงระบบ
3 (2-3-5)
System Microbiology
บูรณาการความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาของจุลินทรีย์เกี่ยวกับ ชีวเคมี จีโนมิกส์ ทรานสคริป
โตมิกส์ เมตาโบโลมิกส์ และ โปรตีโอมิกส์ เพื่อสร้างแบบจําลองใช้อธิบายเกี่ยวกับการทํางานของจุลินทรีย์
โดยเน้นเรื่องความสมดุลย์ระหว่างมนุษย์กับจุลินทรีย์
Integrated basic biological knowledge of microorganisms in biochemistry,
genomic, transcriptomics, metabolomics and proteomics, describe a microbial cells
functions, emphasis on the balance between microbes and humans.

33
266623

กลไกการการสังเคราะห์แสงของจุลินทรีย์ในระดับโมเลกุล
3 (2-3-5)
Molecular Mechanisms of Microbial Photosynthesis
รูปแบบของการสังเคราะห์แสงในจุลินทรีย์กลุ่มต่าง ๆ โครงสร้างของเซลล์ส่วนที่ใช้ในการ
สังเคราะห์แสง โครงสร้างในระดับโมเลกุลและการสังเคราะห์รงควัตถุที่รับแสง กลไกการไหลของอิเลคตรอน
ในลูกโซ่การถ่ายทอดอิเลคตรอน ชีวพลังงานและกระบวนการแมแทบอลิซึม การควบคุมและยีนที่เกี่ยวข้อง
ในการสังเคราะห์แสงของจุลินทรีย์
Photosynthetic patterns in various groups of microorganisms, cellular
structure of photosynthetic apparatus, molecular structure and biosynthesis of
photosynthetic pigments, mechanisms of electron flow in electron transport chain,
bioenergetics and metabolic processes, regulation and genes involved in microbial
photosynthesis.
266624

หัวข้อปัจจุบันทางจุลชีววิทยา
3 (3-0-6)
Current Topics in Microbiology
อภิปรายและนําเสนอหัวข้อที่ทันสมัยและน่าสนใจในทางจุลชีววิทยา
Discussion and oral presentation of current and interesting topics in

microbiology.
266625

เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์ขั้นสูง
3 (2-3-5)
Advanced Microbial Biotechnology
ความสําคัญของจุลินทรีย์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง การคัดเลือกและการปรับปรุง
สายพันธุ์ กระบวนการหมัก การแยกผลิตภัณฑ์จากการหมัก การนําจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์
ด้านอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม เภสัชกรรม การแพทย์ การเกษตรและพลังงานทดแทน
Microbial importance in advanced 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.
266626

เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงของแอคติโนแบคทีเรีย
3 (2-3-5)
Advanced Biotechnology in Actinobacteria
การประยุกต์ใช้เทคนิคทางเคมีและทางกายภาพขั้นสูงเพื่อศึกษาการผลิตสารทุติยภูมิจาก
แอคติโนแบคทีเรีย การสกัดและทําให้สารบริสุทธิ์ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และประเมินผล
Advanced techniques of chemical and physical for study secondary
metabolite production from actinobacterial, extraction, purification, data collection, analysis
and evaluation.
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แบบ 1.1
266651

วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
6 หน่วยกิต
Dissertation 1, Type 1.1
ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กําหนด
ประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์
Study the elements of thesis, review literature and related research, and
determine thesis title.
266652

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
6 หน่วยกิต
Dissertation 2, Type 1.1
พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และจัดทํา
ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Develop concept paper and prepare the summary of literature and related
research synthesis.
266653

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
9 หน่วยกิต
Dissertation 3, Type 1.1
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ
Develop research instruments and research methodology, and prepare thesis
proposal in order to present it to the committee.
266654

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
9 หน่วยกิต
Dissertation 4, Type 1.1
เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Collect data and report the progress of the thesis to the thesis advisor.

266655

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
Dissertation 5, Type 1.1
วิเคราะห์ข้อมูล จัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง
Analyze data and prepare a draft of the thesis.

266656

9 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
9 หน่วยกิต
Dissertation 6, Type 1.1
จัดทําวิทยานิพนธ์สมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์สําเร็จการศึกษา
Prepare full-text thesis and research article in order to get published
according to the graduation criteria.
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แบบ 1.2
266661

วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2
9 หน่วยกิต
Dissertation 1, Type 1.2
ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กําหนด
ประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์
Study the elements of thesis, review literature and related research, and
determine thesis title.
266662

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.2
9 หน่วยกิต
Dissertation 2, Type 1.2
พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper)
Develop concept paper.

266663

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.2
9 หน่วยกิต
Dissertation 3, Type 1.2
จัดทําผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Prepare the summary of literature and related research synthesis.

266664

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.2
9 หน่วยกิต
Dissertation 4, Type 1.2
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ
Develop research instruments and research methodology and prepare thesis
proposal in order to present it to the committee.
266665

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.2
9 หน่วยกิต
Dissertation 5, Type 1.2
เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Collect data and report the progress of the thesis to the thesis advisor.

266666

วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.2
9 หน่วยกิต
Dissertation 6, Type 1.2
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ต่อที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
Collect data, analyze data, and report the progress of the thesis to the thesis
advisor.
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266667

วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 1.2
Dissertation 7, Type 1.2
วิเคราะห์ข้อมูล จัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง
Analyze data and prepare a draft of the thesis.

9 หน่วยกิต

266668

วิทยานิพนธ์ 8 แบบ 1.2
9 หน่วยกิต
Dissertation 8, Type 1.2
จัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์สําเร็จ

การศึกษา
Prepare full-text thesis and research article in order to get published
according to the graduation criteria.
แบบ 2.1
266671

วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
3 หน่วยกิต
Dissertation 1, Type 2.1
ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กําหนด
ประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์
Study the elements of thesis, review literature and related research, and
determine thesis title.
266672

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
6 หน่วยกิต
Dissertation 2, Type 2.1
พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และจัดทํา
ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Develop concept paper and prepare the summary of literature and related
research synthesis.
266673

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
9 หน่วยกิต
Dissertation 3, Type 2.1
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ
Develop research instruments and research methodology and prepare
thesis proposal in order to present it to the committee.
266674

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
Dissertation 4, Type 2.1
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง
Collect data, analyze data, and prepare a draft of the thesis.

9 หน่วยกิต
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266675

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
9 หน่วยกิต
Dissertation 5, Type 2.1
จัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์สําเร็จ

การศึกษา
Prepare full-text thesis and research article in order to get published
according to the graduation criteria.
แบบ 2.2
266681

วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2
6 หน่วยกิต
Dissertation 1, Type 2.2
ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กําหนด
ประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์
Study the elements of thesis, review literature and related research, and
determine thesis title.
266682

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
6 หน่วยกิต
Dissertation 2, Type 2.2
พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และจัดทํา
ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Develop concept paper and prepare the summary of literature and related
research synthesis.
266683

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2
9 หน่วยกิต
Dissertation 3 , Type 2.2
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ
Develop research instruments and research methodology and prepare
thesis proposal in order to present it to the committee.
266684

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2
9 หน่วยกิต
Dissertation 4, Type 2.2
เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Collect data and report the progress of the thesis to the thesis advisor.

266685

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2
Dissertation 5, Type 2.2
วิเคราะห์ข้อมูล จัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง
Analyze data and prepare a draft of the thesis.

9 หน่วยกิต
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266686

วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2
9 หน่วยกิต
Dissertation 6, Type 2.2
จัดทํ าวิ ทยานิพนธ์ฉ บับ สมบูร ณ์ และบทความวิจัยเพื่ อตี พิม พ์เผยแพร่ตามเกณฑ์สําเร็จ

การศึกษา
Prepare full-text thesis and research article in order to get published
according to the graduation criteria.
266696

สัมมนา 1
1 (0-2-1)
Seminar 1
ฝึ กฝนการค้นคว้า การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเรียบเรียงบทความหรือผลงานวิจั ย
ตลอดจนการนําเสนอหัวข้อต่าง ๆ ทางด้านจุลชีววิทยาที่กําลังอยู่ในความสนใจ
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.
266697

สัมมนา 2
1 (0-2-1)
Seminar 2
นําเสนอรายงานและอภิปรายในหัวข้อต่างๆ ทางด้านจุลชีววิทยาที่กําลังอยู่ในความสนใจ
Report and discuss on selected topics of current interest in microbiology.

266698

สัมมนา 3
Seminar 3
สัมมนาหัวข้อด้านจุลชีววิทยาขั้นสูง
Seminar in microbiology on topics in advanced microbiology.

1 (0-2-1)

266699

สัมมนา 4
Seminar 4
สัมมนาด้านจุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
Seminar in microbiology on topics related to doctoral thesis.

1 (0-2-1)
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หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสวิชา
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมาย ดังนี้
ความหมายของเลขรหัสชุดที่หนึ่ง คือ ตัวเลขเฉพาะของแต่ละภาควิชาหรือสาขาวิชา
(รหัส 3 ตัวแรก)
266
หมายถึง สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ความหมายของเลขสามตัวหลัง แสดงถึงกลุ่มเลขประจําวิชา
หลักร้อย
แสดงถึง ระดับการศึกษา
5
ระดับปริญญาโท
6
ระดับปริญญาเอก
หลักสิบ
แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา
0
หมายถึง หมวดวิชาทั่วไป
1
หมายถึง หมวดวิชาในสาขาทางการแพทย์
2
หมายถึง หมวดวิชาในสาขาทางเทคโนโลยี
3
หมายถึง หมวดวิชาในสาขาทางสิ่งแวดล้อม
5, 6, 7, 8 หมายถึง วิทยานิพนธ์
9
หมายถึง สัมมนา
หลักหน่วย
แสดงถึง ลําดับรายวิชา

40
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ – สกุล
นางพรรณนิกา ฤตวิรุฬห์
3659900599321

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

Ph.D.

Microbiology

University of Bristol

UK

2541

วท.บ.

ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2537

Ph.D.

Microbiology

University of Aberdeen

UK

2541

วท.ม.

วิทยาศาสตร์สภาวะ
แวดล้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2536

วท.บ.

ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2533

Ph.D.

Microbiology

University of London

UK

2545

ภ.ม.
ภ.บ.

เภสัชเวท
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2537
2535

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
เมื่อเปิด
ปัจจุบัน หลักสูตรนี้
แล้ว
18
18

(เกียรตินิยม
อันดับ 1)

2

นางศิริพรรณ สารินทร์
3659900432681

รองศาสตราจารย์

15.63

15.63

19.1

19.1

(เกียรตินิยม
อันดับ 2)

3

นางสุภาพร ล้ําเลิศธน
3120100753217

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ไทย
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3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

2

3

ชื่อ – สกุล
นางดลฤดี สงวนเสริมศรี
3540500011737

นายดํารงพันธุ์ ทองวัฒน์
3659900299913

นางพรรณนิกา ฤตวิรุฬห์
3659900599321

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

ประเทศ
สาขาวิชา

Ph.D.

Microbiology

วท.ม.

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

UK

2544

จุลชีววิทยา

University of Newcastle
Upon Tyne
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2538

วท.บ.
วท.ด.

เทคนิคการแพทย์
ปรสิตวิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย
ไทย

2534
2551

วท.ม.

ปรสิตวิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2546

วท.บ.
Ph.D.

จุลชีววิทยา
Microbiology

มหาวิทยาลัยนเรศวร
University of Bristol

ไทย
UK

2543
2541

วท.บ.

ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2537

Ph.D.

Microbiology

University of Aberdeen

UK

2541

วท.ม.

วิทยาศาสตร์สภาวะ
แวดล้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2536

วท.บ.

ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2533

Ph.D.

Applied Science

University of Canberra

Australia

2547

วท.ม.

จุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย

2539

วท.บ.

เทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2535

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
เมื่อเปิด
ปัจจุบัน หลักสูตรนี้
แล้ว
15
15

20.8

20.8

18

18

15.63

15.63

17.6

17.6

(เกียรตินิยม
อันดับ 1)

4

นางศิริพรรณ สารินทร์
3659900432681

รองศาสตราจารย์

(เกียรตินิยม
อันดับ 2)

5

นางสาวดวงกมล ขันธเลิศ
3659900747193

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
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3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ
ที่
6

7

8

9

10

11

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

นางสาวนพวรรณ บุญชู
3650100699625

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางสาวนารีลักษณ์ นาแก้ว
3650100546926

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางสาวบุญเรือง คําศรี
3401400336563

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางสาวรักษิณา พลสีลา
3471201635552

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางสาววาสนา ฉัตรดํารง
3309901439371

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางโศภิศ คันธวงศ์
3500900050071

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

ประเทศ
สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

วท.ด.

ปรสิตวิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2550

วท.ม.

ปรสิตวิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2546

วท.บ.
วท.ด.

เทคนิคการแพทย์
เทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย
ไทย

2543
2552

วท.ม.

ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2542

วท.บ.
Ph.D.

จุลชีววิทยา
Medical Science

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Tokushima

ไทย
Japan

2538
2551

วท.ม

จุลชีววิทยาทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

2541

พย.บ.
ปร.ด.

อายุรศาสตร์เขตร้อน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย
ไทย

2535
2551

วท.ม.

ปรสิตวิทยา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

2542

พย.บ.
ปร.ด.

จุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไทย
ไทย

2534
2549

วท.ม.

จุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไทย

2538

วท.บ.
วท.ด.

ชีววิทยา
จุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย
ไทย

2532
2551

วท.บ.

เทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2543

(เกียรตินิยม
อันดับ 2)

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
เมื่อเปิด
ปัจจุบัน หลักสูตรนี้
แล้ว
18
18

15

15

18

18

18

18

19

19

17.77

17.77
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3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ
ที่
12

13

14

15

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

นางสาวสุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์
3659900640534

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางสุภาพร ล้ําเลิศธน
3120100753217

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายอภิชาติ วิทย์ตะ
3440700012371

นางสาวอัญชลี ศิษยนเรนทร์
360990013988

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

ประเทศ
สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

Ph.D.

Biological Sciences

Illinois State University

USA

2551

วท.ม.

จุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2539

พย.บ.
Ph.D.

Microbiology

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of London

ไทย
UK

2535
2545

ภ.ม.

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2537

ภ.บ.
ปร.ด.

อายุรศาสตร์เขตร้อน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย
ไทย

2535
2553

วท.ม.

ปรสิตวิทยา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

2547

วท.บ.
Ph.D.

ชีววิทยา
Medicine

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Toyama Medical and
Pharmaceutical University

ไทย
Japan

2543
2548

วท.ม.

จุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2536

วท.บ.

เทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2532

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
เมื่อเปิด
ปัจจุบัน หลักสูตรนี้
แล้ว
16.5
16.5

19.1

19.1

16.5

16.5

13.37

13.37
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3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ
ที่
16

17

18

ชื่อ – สกุล
นายจตุพร เงินคํา
3620500827604

นางสาวณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์
3411700374746

นางสาวอัญชลี ฐานวิสัย
3361200193085

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา

ประเทศ
สาขาวิชา

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

ปร.ด.

จุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2557

วท.ม.

เภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2551

วท.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
ปร.ด.

จุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2548

ปรสิตวิทยา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

2556

วท.ม.

วิทยาศาสตร์การแพทย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

2552

วท.บ.
ปร.ด.

เทคนิคการแพทย์
อายุรศาสตร์เขตร้อน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย
ไทย

2545
2555

วท.ม.

ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม

มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย

2547

วท.บ.

ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ไทย

2543

ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย การแต่งตํารา หรือหนังสือ ระบุในภาคผนวก
3.2.3 อาจารย์พิเศษ
- ไม่ระบุ

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
เมื่อเปิด
ปัจจุบัน หลักสูตรนี้
แล้ว
21.5
21.5

15

15

25

25
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
- ไม่มี 4.2 ช่วงเวลา
- ไม่มี 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
- ไม่มี 5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ข้อกําหนดในการทํางานวิจัย ต้องเป็นงานวิจัยในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับจุลชีววิทยา
และมีวิทยานิพนธ์ที่ต้องนําส่งตามรูปแบบ และระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
งานวิจัยทางด้านจุลชีววิทยาที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางจุลชีววิทยา เป็นองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมใหม่ มีกระบวนการวิจัยอย่างถูกต้อง เหมาะสมภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เป็นงานวิจัยที่มีการกําหนดปัญหาการวิจัย เป้าหมายการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีขอบเขตทีช่ ัดเจน และสามารถนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตสามารถพัฒนาความชํานาญทางการวิจัยด้านจุลชีววิทยาและนําไปสู่การทํา
วิทยานิพนธ์โดยมีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้านได้แก่
1. มีความรับผิดชอบต่องานวิจัย ปฏิบัติและสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้จรรยาบรรณในการวิจัย ไม่
คัดลอกผลงานของผู้อื่น ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่และสามารถ
สนับสนุนให้ผอู้ ื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการปัญหา สามารถทํางาน
เป็นทีมร่วมกับบุคคลและหน่วยงานอื่น และเคารพสิทธิรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับใน
ความคิดเห็นที่แตกต่างในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ
2. มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นของสาขาวิชา มีความคิดริเริ่ม
สามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นปัญหาสําคัญรวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการ
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมมาพัฒนาข้อสรุปของปัญหาที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา สามารถสร้าง
นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. สามารถใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทฤษฎี และเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ประเด็นปัญหาสําคัญ สังเคราะห์ผลงานวิจัย และทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ จากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่
ศึกษาในขั้นสูง ออกแบบและดําเนินโครงการวิจัยที่ซับซ้อนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
4. มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการ การวางแผน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่
มีความซับซ้อนสูง ด้วยตนเอง วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุม่ อย่างสร้างสรรค์ มีความโดดเด่นทางวิชาการและผู้นํา
ทางวิชาการ
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5. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพื่อนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าใน
ประเด็นปัญหาที่สําคัญ และซับซ้อนในสาขาวิชาเฉพาะ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสื่อสาร
กับกลุ่มบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแบบ
มาตรฐานสากล และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบที่เป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์และโครงการค้นคว้าที่สาํ คัญ
5.3 ช่วงเวลา





แบบ 1.1 ภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 1 – ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 3
แบบ 1.2 ภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 1 - ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 4
แบบ 2.1 ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 1 – ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 3
แบบ 2.2 ภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 2 –ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 4

5.4 จํานวนหน่วยกิต






แบบ 1.1 จํานวน 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 จํานวน 72 หน่วยกิต
แบบ 2.1 จํานวน 36 หน่วยกิต
แบบ 2.2 จํานวน 48 หน่วยกิต

5.5 การเตรียมการ
มีการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยโดยอาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้นิสิตสามารถ
ไปขอคําปรึกษาจากอาจารย์บัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อวิจัย มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
นําเสนอและพิจารณาร่างวิทยานิพนธ์เพื่อดําเนินการวิจัย นําเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัย รวมถึงการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและการสอบวิทยานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินผลจากความก้าวหน้าในการดําเนินการทําวิทยานิพนธ์โดย
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยแบ่งเป็น
1. การเตรียมโครงร่างวิทยานิพนธ์
2. นิสิตสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถในการ
นําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
3. การนําเสนอและพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อขอดําเนินการทําวิทยานิพนธ์
4. การรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการทําวิทยานิพนธ์
5. การสอบวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้
(มีการนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์และ
มีการสอบวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
นเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์/กิจกรรม
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้เข้าร่วมกิจกรรม/จัดอบรมทักษะการใช้
1. มีทัก ษะในการใช้ภาษาอั ง กฤษทั้ ง ฟั ง
ภาษาอังกฤษ
พูด อ่าน และเขียนอย่างดี
- ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนา
- มีการเรียนการสอนในบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ
- ฝึกทักษะการเขียนบทความตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
2. มีความคิดทีเ่ ป็นระบบ นําไปสู่
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้เข้าร่วมกิจกรรม/จัดอบรมเพื่อสร้างทักษะทาง
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ความคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1. คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรับผิดชอบต่องานวิจัย ปฏิบัติและสนับสนุนให้ผอู้ ื่นใช้จรรยาบรรณในการวิจยั ไม่
คัดลอกผลงานของผู้อื่น
2. สามารถชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข
และสามารถสนับสนุนให้ผู้อนื่ ใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการปัญหานั้น
3. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมร่วมกับบุคคลและหน่วยงานอื่น
4. เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างในบริบททาง
วิชาการหรือวิชาชีพ และสามารถสื่อสารเพื่อให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้อื่นได้
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. อาจารย์ผู้สอนมีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัยขณะสอน
2. การให้คําปรึกษาการทําวิทยานิพนธ์ เพื่อปลูกฝังให้นิสติ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบทั้ง
ต่อตนเองและสังคม มีความซื่อสัตย์ ใช้คณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการแก้ไขปัญหา
3. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการทํางานวิจัย
4. มีการจัดอภิปรายกลุ่มในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม
5. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น การจัดโครงการ/
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
6. มีการประกาศเกียรติคุณนิสิตที่ทําความดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละแก่สังคม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการเรียน การปฏิบัติงาน ปฏิบัติการทดลอง พฤติกรรมการ
ดําเนินงานวิจัย การไม่คัดลอกงานวิจยั ของผู้อื่น ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย การรายงาน
ความก้าวหน้าและการสอบ
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3. ประเมินจากพฤติกรรมการดําเนินงานวิจัยโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมของนิสิตในการทํากิจกรรมนอกหลักสูตรที่จัดขึ้น
5. ประเมินจากการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตอาสาทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นความรู้
1. มีความรู้อย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นของสาขาวิชาและสามารถนําองค์
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ และบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
2. มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นปัญหาสําคัญรวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมมาพัฒนาข้อสรุปของปัญหาที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา
3. มีการสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย
4. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นทั้งหลักการและทฤษฎี รวมทั้ง
ทักษะการทดลองในห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอภิปรายกลุ่ม โดยมุ่งเน้นให้นิสิตได้รับ
องค์ความรู้ใหม่มาคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรม เพือ่ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ชีวติ และความเป็นอยู่ของ
ประชาชน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
2. เน้นการฝึกทักษะการทดลองในห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการนําเสนอ
ผลงานวิจัย หรือบทความวิชาการ
3. เน้นกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งให้นสิ ติ ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยกระบวนการ
ศึกษาวิจัย เริ่มตั้งแต่การค้นคว้าข้อมูลและโจทย์วิจัย การวางแผนการทดลอง ความก้าวหน้าในการเขียน
โครงร่างการวิจัย และการทําวิทยานิพนธ์
4. มีการเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้โดยใช้สื่อการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา ผ่านการ
ดําเนินการวิจัย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนากลุ่มย่อยและการสัมมนาทางวิชาการ
5. สนับสนุนการเข้าอบรมเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณทีเ่ กี่ยวข้องกับการทําวิจัย
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นความรู้
1. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ/หรือการปฏิบัติของนิสิตในด้านต่าง ๆ เช่น
บททดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน รายงานที่นิสิตจัดทํา
2. ประเมินจากการนําเสนอรายงานบทความวิชาการและบทความวิจัยในชั้นเรียน
3. ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาหรือการประชุมวิชาการ
4. ประเมินจากการนําเสนอรายงานความก้าวหน้าของการทําวิจัย
5. ประเมินจากการเสนอและพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
1. สามารถใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทฤษฎี และเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ประเด็นปัญหาสําคัญ
2. สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและสามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อ
พัฒนาความรู้ใหม่และสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางจุลชีววิทยาที่บูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ ที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
3. สามารถออกแบบและดําเนินโครงการวิจัยที่ซับซ้อนเพือ่ การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
1. ให้นิสิตค้นคว้าด้วยตนเอง และมีการนําเสนอรายงานบทความวิชาการและบทความวิจัยแบบ
เดี่ยวในชั้นเรียน
2. การเขียนบทความเพื่อสกัดความรู้จากแหล่งข้อมูลและผลงานวิจัย ให้ได้เป็นบทการทบทวน
วรรณกรรมของงานวิจัยที่สนใจ
3. ให้นิสิตเรียนรู้การแก้ปัญหาจากโจทย์วิจัย/กรณีศึกษาต่างๆ ด้วยตัวเอง โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้
คําปรึกษา
4. ให้นิสิตค้นคว้าข้อมูล วางแผนการทดลองในการทําวิทยานิพนธ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
1. การประเมินการนําเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยที่ได้รับมอบหมาย
2. การสอบข้อเขียนและ การสอบปากเปล่า เพื่อให้นิสิตได้อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการแก้ปัญหาในโจทย์วิจัย
3. ความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์วิจัย/กรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
4. การประเมินการนําเสนอและพิจารณาโครงร่าง และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
1. มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการ การวางแผน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่มี
ความซับซ้อนสูงด้วยตนเอง
2. มีความสามารถในการวางแผนปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุม่ อย่างสร้างสรรค์
3. แสดงถึงความโดดเด่นทางวิชาการในการเป็นผู้นําทางวิชาการ
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. มีการให้โจทย์วิจัยที่ซับซ้อนเพื่อให้นิสิตออกแบบ วางแผน และนําเสนอแนวคิดเพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าว
2. มีการนําเสนอรายงานจากกรณีศึกษาหรือความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และให้นิสิตประเมิน
ตนเอง
3. ให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม หรือการทํางานที่ต้องประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
4. รายวิชาสัมมนากําหนดให้นําเสนอทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะการ
สื่อสารกับบุคคลอื่นทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติ
5. ส่งเสริมให้นสิ ิตนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ประเมินจากการทํางานวิจัยหรืองานที่ได้รับมอบหมายในมิติต่างๆ
2. ประเมินจากการทํากิจกรรม/โครงการ
3. ประเมินผ่านรายวิชาสัมมนา
4. มีผลงานวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพื่อนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็น
ปัญหาที่สําคัญ และซับซ้อนในสาขาวิชาเฉพาะ
2. สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชน
ทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแบบมาตรฐานสากล
3. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการ รวมทัง้ วิทยานิพนธ์และโครงการค้นคว้าที่สําคัญ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้ น ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีรายวิชา Research Methodology in Sciences เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องได้
2. จัดสอน/ฝึกอบรม ให้ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และสถิติในการวิเคราะห์ปัญหา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการวิจัย
3. ให้นิสิตได้วิเคราะห์ผลการทดลองที่ได้จากปฏิบัติการจริงหรือบทความทางวิชาการ
4. ให้นิสิตฝึกหัดเสนอแนวคิดของการวิเคราะห์ผล และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อฝึกหัดการนําเสนอหรือการวิพากษ์เชิงวิชาการ
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6. ส่งเสริมให้นสิ ิตใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอบทความวิชาการ และผลงานวิจัย ใน
การสัมมนาหรือการประชุมวิชาการ
7. ให้นิสิตได้เผยแพร่ผลงานวิจัย/ความก้าวหน้าผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการต่างๆ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากผลการเรียนในรายวิชา Research Methodology in Sciences
2. นิสิตเข้าร่วมการฝึกอบรมการสืบค้นเอกสารหรือบทความวิชาการในฐานข้อมูลต่างๆ
3. ประเมินจากผลงานและความสามารถในการใช้เทคโลยีสารสนเทศในการสืบค้น รวบรวมและ
ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการสัมมนาหรือการประชุม
วิชาการ
4. โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) ได้รับการอนุมัติ
5. มีการนําเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์หรือปากเปล่าในการประชุมวิชาการ
6. ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ หรือรายงานการประชุมที่มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum mapping)
3.1 รายวิชาระดับปริญญาโท
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา



หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ
เชิงตัวเลข
ความรับผิดชอบ การสื่อสาร 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
266500 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
266501 ชีววิทยาระดับโมเลกุลเซลล์จุลินทรีย์
266505 จุลชีววิทยาประยุกต์
266511 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
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3.2 รายวิชาระดับปริญญาเอก
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา



หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

1.1
266602 การวิเคราะห์จีโนมจุลินทรีย์
266603 เทคนิคงานวิจัยทางจุลชีววิทยาและอณูชีววิทยา
266604 หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา
266609 ความปลอดภัยทางอาหารด้านจุลินทรีย์ขั้นสูง
266611 จุลชีววิทยาทางการแพทย์วินิจฉัยขั้นสูง
266612 จุลชีวนิติเวชวิทยาขั้นสูง
266613 กลไกการก่อโรคของจุลินทรีย์ในระดับโมเลกุล
266614 กลไกและระบาดวิทยาในระดับโมเลกุลของ
แบคทีเรียดื้อยา
266615 ดีเอ็นเอเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง
266616 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขั้นสูง
266621 จุลชีววิทยาโมเลกุล
266622 จุลชีววิทยาเชิงระบบ
266623 กลไกการการสังเคราะห์แสงของจุลินทรีย์
ในระดับโมเลกุล















ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ
เชิงตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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
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3.2 รายวิชาระดับปริญญาเอก
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

266624 หัวข้อปัจจุบันทางจุลชีววิทยา
266625 เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์ขั้นสูง
266626 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงของแอคติโนแบคทีเรีย



หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ
เชิงตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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




















    

 
   



 






































 






































แบบ 1.1

266651 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
266652 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
266653 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
266654 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
266655 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
266656 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
แบบ 1.2
266661 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2
266662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.2
266663 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.2
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3.2 รายวิชาระดับปริญญาเอก
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา



หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ
เชิงตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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
266664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.2
266665 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.2
266666 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.2
266667 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 1.2
266668 วิทยานิพนธ์ 8 แบบ 1.2
แบบ 2.1
266671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
266672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
266673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
266674 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
266675 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
แบบ 2.2
266681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2
266682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
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3.2 รายวิชาระดับปริญญาเอก
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา



หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ
เชิงตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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
266683 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2
266684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2
266685 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2
266686 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2
266696 สัมมนา 1
266697 สัมมนา 2
266698 สัมมนา 3
266699 สัมมนา 4
รวมตลอดหลักสูตร
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ผลการเรียนรูใ้ นตารางสําหรับรายวิชาระดับปริญญาโท มีความหมายดังนี้
1. ทักษะทางคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น
1.2 สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการแก้ไข และจัดการปัญหาเบื้องต้น
และสามารถสนับสนุนให้ผู้อนื่ ใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการปัญหานั้น
1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น
1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
2. ทักษะทางความรู้
2.1 มีความรู้ด้านจุลชีววิทยาในเชิงกว้างและเชิงลึกและสามารถนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ และบูรณา
การร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา
2.3 มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่และการประยุกต์ที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชา
2.4 รู้ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในสภาพแวดล้อมระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ
รวมทั้งมีเหตุผลการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ทางวิชาการ
3.2. สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางจุลชีววิทยาที่บูรณาการ
กับศาสตร์ต่างๆ ทีส่ ามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ชีวติ และความเป็นอยู่ของประชาชน
3.3 สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการทางวิชาการหรือโครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนในการทํางานได้ด้วยตนเอง
4.2 สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานและประเมินตนเอง และวางแผนปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการทํางานได้
4.3 มีทักษะในการเป็นผู้นําได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ทํางานของกลุ่ม และมีความรับผิดชอบในการทํางานร่วมกับผู้อื่น
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพื่อนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหา
และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
5.2 สามารถสือ่ สารกับกลุ่มบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
5.3 มีทักษะในการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์
และโครงการค้นคว้าที่สําคัญ
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ผลการเรียนรูใ้ นตารางสําหรับรายวิชาระดับปริญญาเอก มีความหมายดังนี้
1. ทักษะทางคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความรับผิดชอบต่องานวิจัย ปฏิบัติและสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้จรรยาบรรณในการวิจัย ไม่คัดลอก
ผลงานของผู้อื่น
1.2 สามารถชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข
และสามารถสนับสนุนให้ผู้อนื่ ใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการปัญหานั้น
1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมร่วมกับบุคคลและหน่วยงานอื่น
1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างในบริบททางวิชาการหรือ
วิชาชีพ และสามารถสื่อสารเพื่อให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้อื่นได้
2. ทักษะทางความรู้
2.1 มีความรู้อย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นของสาขาวิชาและสามารถนําองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ และบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
2.2 มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นปัญหาสําคัญรวมทั้งประยุกต์
ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมมาพัฒนาข้อสรุปของปัญหาที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
2.3 มีการสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย
2.4 มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทฤษฎี และเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ประเด็นปัญหาสําคัญ
3.2. สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและสามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนา
ความรู้ใหม่และสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางจุลชีววิทยาที่บูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ ที่สามารถปฏิบัติได้
จริง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
3.3 สามารถออกแบบและดําเนินโครงการวิจัยที่ซับซ้อนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการ การวางแผน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่มีความ
ซับซ้อนสูงด้วยตนเอง
4.2 มีความสามารถในการวางแผนปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุม่ อย่างสร้างสรรค์
4.3 แสดงถึงความโดดเด่นทางวิชาการในการเป็นผู้นําทางวิชาการ
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพื่อนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหาที่
สําคัญ และซับซ้อนในสาขาวิชาเฉพาะ
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทั่วไป ได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามแบบมาตรฐานสากล
5.3 มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
รวมทั้งวิทยานิพนธ์และโครงการค้นคว้าที่สาํ คัญ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
2. กระบวนการทวนสอนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องนิสิต (ที่ยังไม่สําเร็จการศึกษา)
2.1.1 จัดให้มีคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ เป็นผู้พิจารณาประเมินการทวนสอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้แบบประเมินหรือโดยการสัมภาษณ์
2.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจําหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการศึกษาที่
กําหนดไว้ในหลักสูตร
2.1.3 ให้นิสติ ประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยมีตัวแทนอาจารย์ประจําหลักสูตร
พิจารณาความเหมาะสมเพื่อการปรับปรุง
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
2.2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 ดังนี้
3.1 หลักสูตร แบบ 1
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
3. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
5. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
6. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือในวารสารระดับนานาชาติใน ISI หรือ SCOPUS อย่างน้อย
2 เรื่อง

61
3.2 หลักสูตร แบบ 2
1. ระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
3. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขสาขาวิชานั้น ๆ
5. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่า 3.00
6. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
7. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
8. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง หรือในวารสารระดับนานาชาติใน ISI หรือ
SCOPUS อย่างน้อย 1 เรื่อง
สําหรับนิสิตที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) นั้นเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาปริญญาเอกได้ จะต้องตีพิมพ์ผลงานที่เป็นส่วนของวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือเกณฑ์อื่นที่เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กําหนด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
มีการเข้าร่วมการปฐมนิเทศหรือแนะแนวอาจารย์ใหม่ให้มคี วามรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน ในกรณีมีอาจารย์ใหม่คณะเตรียมการดังต่อไปนี้
- ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย และ/หรือบัณฑิตวิทยาลัย
- ให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
- ให้อาจารย์นาํ เสนอโครงงาน และ/หรือผลงานวิจัย
- อบรมอาจารย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
- สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ อบรมและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งและการวัดและประเมินผล
- จัดทําคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนรวมทั้งการวัดและประเมินผล
- สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสื่อการสอนและการทําวิจัยในชั้นเรียน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน่ ๆ
- สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ นําเสนอผลงานวิจัยในเวทีภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
- สนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติเพื่อพัฒนาวิชาการที่ทันสมัย และเป็นสากลให้กับอาจารย์และ
นิสิต
- สนับสนุนงบประมาณในการเดินทางเพื่อทํางานวิจัยร่วมกับต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
มีการกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 ในการดําเนินการจัดทําและติดตาม มคอ.ต่างๆ ของหลักสูตรให้ดําเนินการตามแผนการบริหาร
จั ด การหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (TQF) ภาคการศึ ก ษาต้ น /ภาค
การศึกษาปลาย โดยให้มีการกํากับติดตามโดยคณบดี/ ผู้อํานวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้
- การจั ด ทํ า และส่ ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการดํ า เนิน งานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
- คณะรายงานการจัดส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
1.2 อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนให้เป็นไป
ตามรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควบคุมการจัดการเรียนการสอน
วิทยานิพนธ์และการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับปริญญาเอกของนิสิตที่
รับผิดชอบ
1.4 มี ก ารแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รเพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รร่ ว มกั บ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.5 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม่และ/หรือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่เดิม
2. บัณฑิต
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สังคมทั้งในประเทศและนอก
ประเทศ มีการสํารวจอัตราการได้งานทําของดุษฎีบัณฑิตภายใน 1 ปีหลังสําเร็จการศึกษา และกําหนดระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตและของผู้ประกอบการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ คณะฯ โดยความ
ร่ ว มมื อ จากมหาวิ ท ยาลั ย จั ด การสํ า รวจความต้ อ งการแรงงานและความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
เพื่อนํามาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการวางแผน การรับนิสิต
ต่อไป
3. นิสิต
3.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
3.1.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้
3.1.2 ภาควิชาจัดกิจกรรมเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนิสิตทุกชั้นปี ภาคการศึกษา
ละ 1 ครั้ง
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคําร้องขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
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4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
ภาควิชากําหนดกรอบอัตราตําแหน่งอาจารย์โดยพิจารณาจากค่า FTES มีการคัดเลือก
อาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่า
ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ และ/หรือ นําเสนอผลงานวิจัย/ ทดสอบการสอน
ต่อคณาจารย์ของภาควิชาและคณาจารย์ของภาควิชาส่วนใหญ่มีมติเห็นชอบให้รับได้
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
4.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้สอน จะต้อง
ประชุ ม ร่ ว มกั น ในการวางแผนจั ด การเรี ย นการสอนประเมิ น ผลและให้ ค วามเห็ น ชอบการประเมิ น ผล
ทุกรายวิชา มีการนําผลประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และผลประเมินรายวิชาของทุกภาคการศึกษา
มาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.2.2 กรณีเปิดหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจําทุกคนจะต้องร่วม
เป็นกรรมการยกร่างหรือวิพากษ์หลักสูตรด้วย
4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชา สามารถแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญภายนอก ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน
เป็นอาจารย์พิเศษในการสอน ทั้ งนี้ต้องมีคุณ สมบัติใ ห้เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ ของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 แบบ 1 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร)
1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
5) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าซึ่งเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้
6) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานินพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ เ ป็ น บทความวิ จั ย ในวารสารระดั บ ชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
หรือในวารสารระดับนานาชาติใน ISI หรือ SCOPUS อย่างน้อย 2 เรื่อง
5.2 แบบ 2 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร)
1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ
5) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่า 3.00
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6) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
7) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าซึ่งเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้
8) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานินพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ เ ป็ น บทความวิ จั ย ในวารสารระดั บ ชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
หรือในวารสารระดับนานาชาติใน ISI หรือ SCOPUS อย่างน้อย 2 เรื่อง
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
ภาควิชาร่วมกับคณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อ
จั ด ซื้ อ ตํ า รา สื่ อ การเรีย นการสอน โสตทั ศ นู ป กรณ์ และ วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ อ ย่ า งเพีย งพอเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นิสิต
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเ่ ดิม
คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งมีตําราเฉพาะทาง เช่น ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี สรีรวิทยา จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา และ
ด้านอื่นๆ นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สํารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอน ได้แก่ ตํารา หนังสือ เครื่องมืองานวิจัย
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นและแจ้งให้คณะหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อจัดหาให้เพียงพอ และมีการประเมิน
ความต้องการด้านทรัพยากรที่จําเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารในการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ในการหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ในทุกภาคการศึกษา จะมีการประชุมอาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชา และมีการประเมินความ
ต้องการด้านทรัพยากรที่จําเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน โดยประเมินปัจจัยเกื้อหนุนโดยนิสิต เพื่อเป็น
ข้อมูล สําหรับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้สอน
สําหรับด้านครุภัณฑ์การศึกษาและโสตทัศนอุปกรณ์ ได้มีการประเมินความเพียงพอและ
ความต้องการใช้ของอาจารย์ด้วย นอกจากนี้ ฝ่ายวิชาการของคณะทําหน้าที่ประสานการประเมินความ
เพียงพอเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยนิสิต ทุกชั้นปี ทุกปีการศึกษา
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7 ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 ตัวบ่งชี้หลัก (Core KPIs)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะทําให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อยตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
ที่

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

1 อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(ถ้ามี)
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา
6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9 อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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เกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร
เกณฑ์การประเมินผลการดําเนินการ เป็นไปตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลดําเนินการบรรลุ
เป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้องดําเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ในปีที่ประเมิน ผลการประเมินการดําเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้
ต่อเนื่องกัน 2 ปี จึงจะได้รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพื่อเผยแพร่ต่อไป และจะต้องรับการประเมินให้อยู่ใน
ระดับดีตามหลักเกณฑ์นี้ตลอดไป เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
7.2 ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes)
Expected Learning Outcomes ที่เป็นตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่กําหนดใน มคอ.2 จะถูก
ควบคุมตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา
ที่
1
2
3

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
2560 2561 2562 2563
ร้อยละของนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการระดับชาติหรือ
40
50
ระดับนานาชาติ หรือนําเสนอหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ร้อยละของผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตได้รับการตีพิมพ์เป็น
20
30
บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ
ร้อยละของผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตมีการประยุกต์ใช้ศาสตร์
40
50
ของจุลชีววิทยาบูรณาการกับศาสตร์ที่สามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย

7.3 ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ กํากับ ติดตาม ประเมิน
ตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัย
ที่
1
2

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย
ร้อยละของรายวิชาเฉพาะสาขาทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/
ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง
ร้อยละของผู้สาํ เร็จการศึกษาที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดตามแผนการ
ศึกษาของหลักสูตร

ค่าเป้าหมาย
25
20

ปีที่ 5
2564
60
40
60
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
คณะจัดให้มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยการประเมินรายวิชาทุกรายวิชา
โดยนิสิต โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
คณะจัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในทุกปี โดยผูบ้ ริหารที่ทําการควบคุมดูแลหลักสูตร
โดยประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการเรียนตามคุณสมบัตินิสิตที่พึงประสงค์
2.2 จัดให้มีการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา และโดยดุษฎีบัณฑิต
2.3 จัดส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตเพื่อประเมินคุณภาพดุษฎีบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คนที่
ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
มีการทบทวนในระดับปฏิบัติของผู้สอนในแต่ละรายวิชาสู่การวางแผนปรับปรุง เพื่อทําให้
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของนิสิต ใกล้เคียงกับเป้าหมาย รวมถึงการทบทวนของผู้บริหารที่รับผิดชอบ หลักสูตร
ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการนําไปสู่กลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลการประเมินใน
ภาพรวมของหลักสูตร เข้าใกล้เป้าหมายตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ที่สุด
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ภาคผนวก ก
ประวัติและผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร

