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ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Bachelor of Science (Microbiology)
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ปรัชญาของหลักสูตร

สร้างบณัฑิตระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาจุลชีววิทยา ท่ีมีความรอบรู้ทางดา้นจุลชีววิทยาทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบติัท่ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมดา้นอาหาร ส่ิงแวดลอ้ม และการแพทย์ โดยใช้

กระบวนการคิด วเิคราะห์ สงัเคราะห์อยา่งเป็นระบบ ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางจุลชีววทิยาในการแกปั้ญหชุมชน

และสังคม เป็นผูมี้จิตสาํนึกสาธารณะ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง

มีความสุข โดยการจดัการศึกษาตามแนวทาง พิพฒันาการนิยม (Progressivism) คือการพฒันาผูเ้รียนในทุก

ดา้น เพื่อให้พร้อมท่ีจะอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข และปรับตวัไดดี้ตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป โดยใช้

กระบวนการจดัการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผูเ้รียนโดยใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ และ

พฒันาจากความตอ้งการของผูเ้รียน ผา่นกระบวนการแกปั้ญหาและคน้ควา้ดว้ยตนเอง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

PLO1 ปฏิบติัตนดว้ยความซ่ือสตัยแ์ละรับผดิชอบในหนา้ท่ีต่อตนเองและสงัคม

PLO2 แสดงออกถึงความเสียสละ มีจิตสาธารณะ

PLO3 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางจุลชีววทิยาในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ

PLO4 ปฏิบติัเทคนิคพ้ืนฐานทางจุลชีววทิยาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

PLO5 ปฏิบติังานตามหลกัการคุณภาพหอ้งปฏิบติัการทางจุลชีววทิยาได้

PLO6 เสนอแนวทางแกปั้ญหาทางจุลชีววทิยาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและสงัคมบนพื้นฐานท่ี

ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการได้

PLO7 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการคน้ควา้เพ่ือพฒันาตนเองได้



โครงสร้างหลักสูตร

จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต

ก. หมวดรายวชิาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 4 หน่วยกิต

001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4)

The King’s Philosophy and Sustainable Development

315-200 ประโยชนเ์พ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2)

Benefit of Mankinds

388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2)

Health for All

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวติท่ีสันติ 5 หน่วยกิต

950-102 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6)

Happy and Peaceful Life

895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4)

Good Citizens

สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกิต

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2)

Idea to Entrepreneurship

สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดจิิทัล 4 หน่วยกิต

การอยู่อย่างรู้เท่าทัน จํานวน 2 หน่วยกิต

315-201 ชีวติแห่งอนาคต 2((2)-0-4)

Life in the Future

การรู้ดจิิทัล จานวน 2 หน่วยกิต

345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั 2((2)-0-4)

Digital Technology Literacy

สาระที่ 5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกิต

การคดิเชิงระบบ จํานวน 2 หน่วยกิต

315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล 2((2)-0-4)

Thinking and Reasoning

การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข จํานวน 2 หน่วยกิต

315-100 คาํนวณศิลป์ 2((2)-0-4)

The Art of Computing



สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร 4 หน่วยกิต

890-001 สรรสาระภาษาองักฤษ 2((2)-0-4)

Essential English

890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจาวนั 2((2)-0-4)

Everyday English

890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4)

English on the Go

890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั 2((2)-0-4)

English in the Digital World

890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 2((2)-0-4)

English for Academic Success

(หมายเหตุ : นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 2 รายวชิาตามกลุ่มคะแนน O-NET)

สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬ า 2 หน่วยกิต

เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้

895-020 ขิมไทย 1((1)-0-2)

Thai Khim

895-021 ร้อง เล่น เตน้รํา 1((1)-0-2)

Singing, Playing, Dancing

895-022 จงัหวะจะเพลง 1((1)-0-2)

Rhythm and Song

895-023 กีตาร์ 1((1)-0-2)

Guitar

895-024 อูคูเลเล่ 1((1)-0-2)

Ukulele

895-025 ฮาร์โมนิกา 1((1)-0-2)

Harmonica

895-026 ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน 1((1)-0-2)

Drama and Self-reflection

895-027 อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2)

Appreciation in Thai Language

895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์ 1((1)-0-2)

Creative Drawing



895-030 วา่ยนํ้า 1((1)-0-2)

Swimming

895-031 เทนนิส 1((1)-0-2)

Tennis

895-032 บาสเกตบอล 1((1)-0-2)

Basketball

895-033 กรีฑา 1((1)-0-2)

Track and Field

895-034 ลีลาศ 1((1)-0-2)

Social Dance

895-035 เปตอง 1((1)-0-2)

Petanque

895-036 ค่ายพกัแรม 1((1)-0-2)

Camping

895-037 แบดมินตนั 1((1)-0-2)

Badminton

895-038 เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2)

Table Tennis

895-039 การออกกาลงักายเพ่ือสุขภาพ 1((1)-0-2)

Exercise for Health

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2)

The Aesthetic in Photography

061-001 ความงามของนาฏศิลปไทย 1((1)-0-2)

Aesthetics of Thai Dance

472-116 ถกัทอเส้นใยเขา้ใจทอ้งถ่ิน* 1((1)-0-2)

Local Arts and Fabric

472-117 สุขภาพดีชีวมีีสุข* 1((1)-0-2)

Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life

142-234 โลกสวย* 1((1)-0-2)

Life is Beautiful

142-135 พบัเพียบเรียบร้อย* 1((1)-0-2)

Paper Craft



142-136 ป้ันดินใหเ้ป็นดาว* 1((1)-0-2)

Sculpture

142-137 ใคร ๆ กว็าดได*้ 1((1)-0-2)

Everyone Can Draw

142-138 มนตรั์กเสียงดนตรี* 1((1)-0-2)

The Sound of Musics

142-139 ท่องโลกศิลปะ* 1((1)-0-2)

Through The World of Art

142-237 ดีไซนเ์นอร์ชุดดาํ* 1((1)-0-2)

The Designers and Their Black Attires

*จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ

วชิาเลือก 6 หน่วยกิต นักศึกษาเลือกเรียน

ภาษาและการส่ือสาร อย่างน้อยจํานวน 2 หน่วยกิต ดงันี้

890-010 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 2((2)-0-4)

Improving English Writing Skills

890-011 อ่านไดใ้กลต้วั 2((2)-0-4)

Reading All Around

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน 2((2)-0-4)

Strategic Reading for Greater Comprehension

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวชิาการสาํราญใจ 2((2)-0-4)

Better Academic Texts Readers

890-014 ฝึกสาํเนียงผา่นเสียงเพลง 2((2)-0-4)

English Pronunciation through Songs

890-015 ไวยากรณ์องักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวติจริง 2((2)-0-4)

English Grammar for Real Life Communication

890-020 การสนทนาภาษาองักฤษ 2((2)-0-4)

English Conversation

890-021 ฟังแลว้พดูภาษาองักฤษ 2((2)-0-4)

From Listening to Speaking English

890-022 การนาํเสนอและการพดูในท่ีสาธารณะเป็นภาษาองักฤษ 2((2)-0-4)

Presentations and Public Speaking in English

890-023 การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม 2((2)-0-4)

Learning English through Cultures



890-024 รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ 2((2)-0-4)

Creating English Short Films

890-025 ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2((2)-0-4)

Study Skills in English for Higher Studies

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ 2((2)-0-4)

Reading to Write in English

890-030 การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 2((2)-0-4)

English Communication for Business

890-031 ภาษาองักฤษในท่ีทาํงาน 2((2)-0-4)

English in the Workplace

890-032 ภาษาองักฤษสาหรับนกัท่องเท่ียว 2((2)-0-4)

English for Travelers

890-033 ภาษาองักฤษสาํหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4)

English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs

890-040 การเขียนเพ่ือการสมคัรงาน 2((2)-0-4)

Writing for Job Application

890-041 ภาษาองักฤษเพ่ือการสมัภาษณ์งาน 2((2)-0-4)

English for Job Interview

890-050 แปลสิกเูกิล 2((2)-0-4)

Google Translate Me

890-060 ภาษาองักฤษตลอดเวลา 2((2)-0-4)

English Twenty-Four/Seven

890-061 ภาษาองักฤษเพ่ือการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 2((2)-0-4)

English for Digital Literacy

890-070 พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพ่ือการทาํงาน 2((2)-0-4)

Winning English Test for Employment

890-071 พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2((2)-0-4)

Winning English Test for Higher Studies

891-010 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้ 2((2)-0-4)

Basic Japanese

891-011 สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในชีวติประจาํวนั 2((2)-0-4)

Japanese Conversation in Daily Life



891-012 สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในท่ีทาํงาน 2((2)-0-4)

Japanese Conversation in the Workplace

891-020 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 2((2)-0-4)

Basic Chinese

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวติประจาํวนั 2((2)-0-4)

Chinese Conversation in Daily Life

891-022 สนทนาภาษาจีนในท่ีทาํงาน 2((2)-0-4)

Chinese Conversation in the Workplace

891-030 ภาษามลายเูบ้ืองตน้ 2((2)-0-4)

Basic Malay

891-031 สนทนาภาษามลายใูนชีวติประจาวนั 2((2)-0-4)

Malay Conversation in Daily Life

891-032 สนทนาภาษามลายเูพ่ือการท่องเท่ียว 2((2)-0-4)

Malay Conversation for Tourism

891-033 ภาษามลายกูลางสาํหรับสตัวแพทย์ 2((2)-0-4)

Standard Malay for Veterinary Students

891-034 ภาษามลายถ่ิูนสาํหรับสตัวแพทย์ 2((2)-0-4)

Malay Dialect for Veterinary Students

891-040 ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ 2((2)-0-4)

Basic Korean

891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจาํวนั 2((2)-0-4)

Korean Conversation in Daily Life

891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในท่ีทาํงาน 2((2)-0-4)

Korean Conversation in the Workplace

891-050 ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้ 2((2)-0-4)

Basic German

142-117 การเขียนขั้นเทพ 2((2)-0-4)

Advanced Writing

142-118 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ ฟังและพูด 2((2)-0-4)

Academic English: Listening and Speaking

142-119 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการอ่านและเขียน 2((2)-0-4)

Academic English: Reading and Writing



142-215 การพดูในท่ีสาธารณะ 2((2)-0-4)

Public Speaking

และให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระท่ีกําหนด หรือจากรายวิชาเลือกของหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไปท่ีเปิดสอน ในคณะ/วิทยาเขตต่างๆตามท่ีหลักสูตรกําหนด ท้ังนี้ต้องตรงตามปรัชญาของหมวด

วชิาศึกษาทั่วไปซึ่งผ่านความเห็นชอบจากศูนย์ศึกษาท่ัวไป มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

จํานวน 0 - 4 หน่วยกิต ดงัรายวชิาต่อไปนี้

895-040 จิตวทิยาความรัก 2((2)-0-4)

Psychology of Love

895-041 ปรัชญาจริยะ 2((2)-0-4)

Ethical Philosophy

895-042 ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 2((2)-0-4)

Art of Communication in Thai Language in the 21st Century

895-043 การใชภ้าษาไทย 2((2)-0-4)

Thai Usage

895-044 ภาษาไทยร่วมสมยั 2((2)-0-4)

Contemporary Thai Language

895-045 ทกัษะการส่ือสาร 2((2)-0-4)

Communication Skills

895-046 ความคิดและการส่ือสาร 2((2)-0-4)

Thoughts and Communication

895-047 ประวติัศาสตร์ในภาพยนตร์ 2((2)-0-4)

History in Movies

895-048 การวาดเส้นและระบายสี 2((2)-0-4)

Drawing and Painting

895-049 ศิลปะกบัความสุข 2((2)-0-4)

Art for Happiness

895-050 ศิลปะในสงัคมพหุวฒันธรรม 2((2)-0-4)

Arts in Multicultural Society

895-051 ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 2((2)-0-4)

Contemporary Arts and Culture

895-052 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค*์ 2((2)-0-4)

Creative Tourism



895-053 การท่องเท่ียวเชิงจิตอาสา* 2((2)-0-4)

Volunteer Tourism

895-054 การเรียนรู้ผา่นการท่องเท่ียวแบบประหยดั 2((2)-0-4)

Learning through Backpacking Trips

895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก 2((2)-0-4)

World Heritage Journey

895-056 สงขลาศึกษา 2((2)-0-4)

Songkhla Studies

895-057 ดนตรีไทย 2((2)-0-4)

Thai Classical Music

895-058 สงัคีตศิลป์ไทย 2((2)-0-4)

Thai Music Art

895-059 ดนตรีตะวนัตก 2((2)-0-4)

Western Music

895-060 การพลศึกษาและนนัทนาการ 2((2)-0-4)

Physical Education and Recreation

895-061 ฟิตและเฟิร์ม 2((2)-0-4)

Fit and Firm

895-062 ลดเวลานัง่ เพ่ิมเวลายนื 2((2)-0-4)

Active Lifestyle

895-063 อว้นไดก้ผ็อมได้ 2((2)-0-4)

Fat to Fit

895-070 ภูมิปัญญาในการดาํเนินชีวติ 2((2)-0-4)

Wisdom of Living

* จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ

เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์

315-103 ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 2((2)-0-4)

Introduction to Intellectual Property

348-103 การประยกุตน์าโนเทคโนโลยี 2((2)-0-4)

Applied Nanotechnology

340-103 วทิยาศาสตร์ประยกุตเ์พ่ือชีวติ 2((2)-0-4)

Applied Science for Life



340-151 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวติประจาํวนั 2((2)-0-4)

Science and Technology in Daily Life

315-203 กญุแจไขธรรมชาติ 2((2)-0-4)

Key to Nature

336-214 กินดี ชีวติดี 2((2)-0-4)

Smart Eating and Being Healthy

336-215 ชีวติปลอดภยัจากสารพิษ 2((2)-0-4)

Safety Life from Toxic Substances

336-216 ยาและสุขภาพ 2((2)-0-4)

Drug and Health

เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์

874-192 กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการดาํเนินชีวติประจาํวนั 2((2)-0-4)

Law relating to Occupations and Everyday Life

874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 2((2)-0-4)

General Principles of Law and Judicial Process

874-194 ภาษีอากรกบัชีวติ 2((2)-0-4)

Taxation and Life

874-195 สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นพลเมือง 2((2)-0-4)

Human Rights and Citizenship

เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์

001-131 สุขภาวะกายและจิต 2((2)-0-4)

Healthy Body and Mind

เปิดสอนโดยคณะการแพทย์แผนไทย

190-404 ธรรมชาติบาํบดั 2((2)-0-4)

Natural Therapy

เปิดสอนโดยศูนย์อาเซียนศึกษา

001-101 อาเซียนศึกษา 2((2)-0-4)

ASEAN Studies

เปิดสอนโดยวทิยาลัยนานาชาติ วทิยาเขตหาดใหญ่

142-111 ยกเคร่ืองเร่ืององักฤษ 2((2)-0-4)

English Booster

142-112 องักฤษออนแอร์ 2((2)-0-4)

English On Air



142-115 ภาษาองักฤษสาํหรับพ้ืนฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 1((1)-0-2)

English for Basic IT

142-116 องักฤษจริตจะกา้น 1((1)-0-2)

English Pronunciation

142-211 องักฤษกนัทุกวนั 2((2)-0-4)

English Everyday

142-212 ภาษาองักฤษเพ่ือการพฒันาปัจเจกบุคคล 2((1)-2-3)

English for Personality Development

142-214 ภาษาส่ือและศิลปะการเล่าเร่ือง 1((1)-0-2)

Media Language and Art of Storytelling

142-224 ส่ือสร้างสรรคส์าหรับการนาํเสนอผลงานวชิาการ 1((1)-0-2)

Creative Medias for Academic Presentation

142-226 การออกแบบการนาํเสนอแบบสร้างสรรคส์าํหรับการประชุมวชิาการ 1((1)-0-2)

และการส่ือสาร

Creative Presentation Design for Conference and Communication

142-227 ทาํเงินดว้ย Youtube 1((1)-0-2)

Youtube Marketing and Viral Videography

142-228 การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการสร้างแบรนด์ 1((1)-0-2)

Basic Product Design Branding

142-229 การจดัการส่ือโฆษณาออนไลน์ 1((1)-0-2)

Online Advertising Management

142-238 ตะลอนทวัร์ 2((2)-0-4)

Learn to Roam

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 99 หน่วยกิต

1) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน 26 หน่วยกิต

322-101 แคลคูลสั 1 3((3)-0-6)

Calculus I

322-104 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2 3((3)-0-6)

General Mathematics II

324-101 เคมีทัว่ไป 1 3((3)-0-6)

General Chemistry I



324-102 เคมีทัว่ไป 2 3((3)-0-6)

General Chemistry II

325-101 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1 1(0-3-0)

General Chemistry Laboratory I

325-106 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 2 1(0-3-0)

General Chemistry Laboratory II

330-101 หลกัชีววทิยา 1 3((3)-0-6)

Principles of Biology I

330-102 หลกัชีววทิยา 2 3((3)-0-6)

Principles of Biology II

331-101 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 1 1(0-3-0)

Principles of Biology Laboratory I

331-102 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 2 1(0-3-0)

Principles of Biology Laboratory II

332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 3((3)-0-6)

Fundamental Physics

333-101 ปฏิบติัการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1(0-3-0)

Fundamental Physics Laboratory

2) กลุ่มวชิาบังคบั จํานวน 52-55 หน่วยกิต

นักศึกษาเลือกเรียนสหกิจศึกษา จํานวน 55 หน่วยกิต

นักศึกษาท่ีไม่เรียนสหกิจศึกษา จํานวน 52 หน่วยกิต

324-233 เคมีอินทรียเ์บ้ืองตน้ 3((3)-0-6)

Introductory Organic Chemistry

324-247 หลกัเคมีวเิคราะห์ 3((3)-0-6)

Principle of Analytical Chemistry

325-233 ปฏิบติัการเคมีอินทรียเ์บ้ืองตน้ 1(0-3-0)

Introductory Organic Chemistry Laboratory

325-243 ปฏิบติัการเคมีวเิคราะห์พ้ืนฐาน 1(0-3-0)

Basic Analytical Chemistry Laboratory

326-202 จุลชีววทิยาทัว่ไป 3((3)-0-6)

General Microbiology



326-211 วธีิทางจุลชีววทิยา 2((1)-3-2)

Methods in Microbiology

326-241 อนุกรมวธิานของแบคทีเรีย 2((1)-3-2)

Determinative Bacteriology

326-271 ปรสิตวทิยาทัว่ไป 2((1)-3-2)

General Parasitology

326-312 สรีรวทิยาของจุลินทรีย์ 3((2)-3-4)

Microbial Physiology

326-313 ชุดวชิา พนัธุศาสตร์ของจุลินทรียแ์ละการประยกุตใ์ช้ 6((4)-6-8)

Module: Microbial Genetics and Applications

326-322 นวภูมิปัญญาไทยทางจุลชีววทิยา 1((1)-0-2)

Innovation of Thai Wisdom in Microbiology

326-323 การประกนัคุณภาพของหอ้งปฏิบติัการทางจุลชีววทิยา 2((2)-0-4)

Quality Assurance of Microbiological Laboratory

326-351 วทิยาภูมิคุม้กนั 3((2)-3-4)

Immunology

326-361 ราวทิยา 3((2)-3-4)

Mycology

326-481 ไวรัสวทิยา 2((2)-0-4)

Virology

326-493 สมัมนาทางจุลชีววทิยา 1((1)-0-2)

Seminar in Microbiology

326-498 ประมวลความรอบรู้ทางจุลชีววทิยา 1((1)-0-2)

Comprehensive Knowledge in Microbiology

327-202 ปฏิบติัการจุลชีววทิยาทัว่ไป 1(0-3-0)

General Microbiology Laboratory

328-206 ชีวเคมีพ้ืนฐานสาํหรับนกัจุลชีววทิยา 3((3)-0-6)

Basic Biochemistry for Microbiologist

328-234 เทคนิคชีวเคมีพ้ืนฐานสาํหรับนกัจุลชีววทิยา 1(0-3-0)

Basic Biochemical techniques for Microbiologist

347-201 สถิติพ้ืนฐาน 3((2)-2-5)

Basic Statistics



นักศึกษาเลือกเรียนชุดรายวชิาใดชุดหนึ่งต่อไปนี้

สําหรับนักศึกษาท่ีไม่เรียนสหกิจศึกษา

326-391 จุลชีววทิยาปริทศัน์ 2((2)-0-4)

Microbiological Reviews

326-491 โครงงานทางจุลชีววทิยา 1 3(0-9-0)

Project in Microbiology I

หรือ สําหรับนักศึกษาท่ีเรียนสหกิจศึกษา

326-392 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางจุลชีววทิยา 2((2)-0-4)

Preparation for Cooperative Education in Microbiology

326-497 สหกิจศึกษาทางจุลชีววทิยา 6(0-40-0)

Cooperative Education in Microbiology

2) กลุ่มวชิาเลือก

นักศึกษาเลือกเรียนสหกิจศึกษา จํานวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

นักศึกษาท่ีไม่เรียนสหกิจศึกษา จํานวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

เลือกจากรายวชิาต่อไปน้ี โดยเลือกวชิาท่ีเปิดสอนในสาขาวชิาไม่ตํ่ากวา่ 16 หน่วยกิต

วชิาท่ีเปิดสอนโดยสาขาวชิาจุลชีววทิยา

326-321 ชุดวชิา จุลชีววทิยาทางอาหารและความปลอดภยั 9((4)-15-8)

Module: Food Microbiology and Safety System

326-341 วทิยาแบคทีเรียการแพทย์ 3((2)-3-4)

Medical Bacteriology

326-421 จุลชีววทิยาทางการเกษตร 3((2)-3-4)

Microbiology in Agriculture

326-422 จุลชีววทิยาทางดิน 3((2)-3-4)

Soil Microbiology

326-423 จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม 3((2)-3-4)

Industrial Microbiology

326-424 จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม 3((2)-3-4)

Environmental Microbiology

326-426 เอนไซมข์องจุลินทรีย์ 3((2)-3-4)

Microbial Enzymes

326-427 จุลชีววทิยาทางนํ้า 3((2)-3-4)

Aquatic Microbiology



326-429 การวเิคราะห์ทางจุลชีววทิยา 3((2)-3-4)

Microbiological Assay

326-430 การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่สตัว์ 3((2)-3-4)

Animal Tissue Culture

326-432 การจดัการโรงงานอุตสาหกรรมทางจุลชีววทิยา 3((3)-0-6)

Industrial Plant Management in Microbiology

326-433 ยสีตแ์ละเทคโนโลยขีองยสีต์ 3((2)-3-4)

Yeast and Yeast Technology

326-437 การออกแบบและพฒันาชุดทดสอบแบบรวดเร็วสาํหรับงานทางดา้น 3((2)-3-4)

จุลชีววทิยา

Design and Development of Rapid Microbiological Test Kit

326-492 โครงงานทางจุลชีววทิยา 2 3(0-9-0)

Project in Microbiology II

326-495 หวัขอ้พิเศษทางจุลชีววทิยา 1 1((1)-0-2)

Special Topics in Microbiology I

326-496 หวัขอ้พิเศษทางจุลชีววทิยา 2 1((1)-0-2)

Special Topics in Microbiology II

วชิาท่ีเปิดสอนโดยสาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพและสารสนเทศ

348-302 เทคนิคทางชีวโมเลกลุเบ้ืองตน้สาํหรับการวเิคราะห์ดีเอน็เอ 5((4)-3-8)

Basic Molecular Biology Techniques for DNA Analysis

348-361 พ้ืนฐานชีววทิยาโมเลกลุและพนัธุวศิวกรรม 3((2)-2-5)

Principle of Molecular Biology and Genetic Engineering Laboratory

วชิาท่ีเปิดสอนโดยสาขาวชิาชีววทิยา

330-250 นิเวศวทิยา 3((3)-0-6)

Ecology

330-300 ชีววทิยาของเซลล์ 4((3)-3-6)

Cell Biology

330-260 พนัธุศาสตร์ 3((3)-0-6)

Genetics

330-370 หลกัการวจิยัทางชีววทิยา 2((2)-0-4)

Fundamentals of Biological Research



330-372 วธีิวเิคราะห์นํ้าในการวจิยัทางชีวภาพ 3((1)-6-2)

Water Analysis for Biological Research

330-431 สาหร่ายวทิยา 3((2)-3-4)

Phycology

330-470 การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่และอวยัวะพืช 3((2)-3-4)

Plant Tissue and Organ Culture

331-250 ปฏิบติัการนิเวศวทิยา 1(0-3-0)

Ecology Laboratory

วชิาท่ีเปิดสอนโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ

537-211 โรคพืชเบ้ืองตน้ 2((x)-y-z)

Introductory Plant Pathology

537-331 การผลิตเห็ด 3((x)-y-z)

Mushroom Production

หลกัสูตรอาจกาหนดรายวิชาอ่ืน หรือรายวิชาท่ีเปิดใหม่ หรือรายวิชาอ่ืนท่ีเปิดสอนเพ่ิมเติมใน

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตและบณัฑิตศึกษา ซ่ึงไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่ามี

ประโ ยชน์ต่อสาขาวิชาจุลชีววิทยาทั้งในและต่างประเทศ ใหเ้ป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก

เพ่ิมเติมไดต้ามความเหมาะสม

ค. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสนใจท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ

มหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร

สาขาวชิาจุลชีววทิยา เปิดรายวชิาเลือกเสรี 1 รายวชิา

326-435 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัจุลินทรีย์ 3((3)-0-6)

Thai Local Wisdom and Microorganisms

ง. ฝึกงาน 1/240 หน่วยกิต/ช่ัวโมง

326-494 การฝึกงานทางจุลชีววทิยา 1(0-6-0)

Microbiological Job Training



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)

322-101 แคลคูลสั 1 3((3)-0-6)

324-101 เคมีทัว่ไป 1 3((3)-0-6)

325-101 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1 1(0-3-0)

330-101 หลกัชีววทิยา 1 3((3)-0-6)

331-101 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 1 1(0-3-0)

332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 3((3)-0-6)

333-101 ปฏิบติัการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1(0-3-0)

950-102 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6)

388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2)

รวม 19((16)-9-32)

ภาคการศึกษาที่ 2

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)

322-104 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2 3((3)-0-6)

324-102 เคมีทัว่ไป 2 3((3)-0-6)

325-106 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 2 1(0-3-0)

330-102 หลกัชีววทิยา 2 3((3)-0-6)

331-102 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 2 1(0-3-0)

322-100 คาํนวณศิลป์ 2((2)-0-4)

895-100 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4)

xxx-xxx กลุ่มภาษาและการส่ือสาร 2(x-y-z)

xxx-xxx กลุ่มสุนทรียศาสตร์และกีฬา 2(x-y-z)

รวม 19((13+x)-(6+y)-(26+z))

หมายเหตุ การลงทะเบียนเรียนรายวชิาภาษาองักฤษเตรียมความพร้อม ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั



ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)

324-233 เคมีอินทรียเ์บ้ืองตน้ 3((3)-0-6)

325-233 ปฏิบติัการเคมีอินทรียเ์บ้ืองตน้ 1(0-3-0)

324-247 หลกัเคมีวเิคราะห์ 3((3)-0-6)

325-243 ปฏิบติัการเคมีวเิคราะห์พ้ืนฐาน 1(0-3-0)

326-202 จุลชีววทิยาทัว่ไป 3((3)-0-6)

327-202 ปฏิบติัการจุลชีววทิยาทัว่ไป 1(0-3-0)

315-201 ชีวติแห่งอนาคต 2((2)-0-4)

345-104 รู้เท่าทนัเทคโนโลยดิีจิตลั 2((2)-0-4)

xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z)

รวม 19((13+x)-(9+y)-(26+z))

ภาคการศึกษาที่ 2

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ย

ตนเอง)

326-211 วธีิทางจุลชีววทิยา 2((1)-3-2)

326-241 อนุกรมวธิานของแบคทีเรีย 2((1)-3-2)

326-271 ปรสิตวทิยาทัว่ไป 2((1)-3-2)

328-206 ชีวเคมีพ้ืนฐานสาํหรับนกัจุลชีววทิยา 3((3)-0-6)

328-234 เทคนิคชีวเคมีพ้ืนฐานสาํหรับนกัจุลชีววทิยา 1(0-3-0)

347-201 สถิติพ้ืนฐาน 3(2-2-5)

315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล 2((2)-0-4)

001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4)

315-200 ประโยชนเ์พ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2)

xxx-xxx กลุ่มภาษาและการส่ือสาร 2(x-y-z)

รวม 20((13+x)-(14+y)-(27+z))



แผนการเรียนของนักศึกษาที่ไม่เลือกรายวชิาสหกิจศึกษา

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)

326-313 ชุดวชิา พนัธุศาสตร์ของจุลินทรียแ์ละการประยกุตใ์ช้ 6((4)-6-8)

326-312 สรีรวทิยาของจุลินทรีย์ 3((2)-3-4)

326-361 ราวทิยา 3((2)-3-4)

xxx-xxx กลุ่มวชิาศึกษาทัว่ไป 4(x-y-z)

xxx-xxx วชิาเลือก หมวดวชิาเฉพาะ 3(x-y-z)

xxx-xxx กลุ่มภาษาและการส่ือสาร 2(x-y-z)

รวม 21((8+x)-(12+y)-(16+z))

ภาคการศึกษาที่ 2

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)

326-351 วทิยาภูมิคุม้กนั 3((2)-3-4)

326-391 จุลชีววทิยาปริทศัน์ 2((2)-0-4)

326-322 นวภูมิปัญญาไทยทางจุลชีววทิยา 1((1)-0-2)

326-323 การประกนัคุณภาพหอ้งปฏิบติัการจุลชีววทิยา 2((2)-0-4)

xxx-xxx วชิาเลือก หมวดวชิาเฉพาะ 6(x-y-z)

xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z)

รวม 17((7+x)-(3+y)-(14+z))



แผนการเรียนของนักศึกษาที่ไม่เลือกรายวชิาสหกิจศึกษา

ปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2)

326-481 ไวรัสวทิยา 2((2)-0-4)

326-493* สมัมนาทางจุลชีววทิยา 1((1)-0-2)

326-494** การฝึกงานทางจุลชีววทิยา 1(0-6-0)

326-498 ประมวลความรอบรู้ทางจุลชีววทิยา 1((1)-0-2)

xxx-xxx วชิาเลือก หมวดวชิาเฉพาะ 6((x)-y-z)

รวม 12((5+x)-(30+y)-(10+z))

ภาคการศึกษาที่ 2

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)

326-491* โครงงานทางจุลชีววทิยา 1 3(0-9-0)

xxx-xxx วชิาเลือก หมวดวชิาเฉพาะ 6((x)-y-z)

รวม 9((x)-(9+y)-(z))

* หมายเหตุ : นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ลือกเรียนสหกิจศึกษาควรลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนาทางจุลชีววิทยา

คนละภาคการศึกษากบัวชิาโครงงานทางจุลชีววทิยา

**หมาย เหตุ : การ ฝึกงานทาง จุลชีววิทยา นัก ศึกษาฝึกงานในภาคการศึกษา ท่ี 3 ของชั้ น ปี ท่ี 3

แต่ใหล้งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีท่ี 4



แผนการเรียนของนักศึกษาที่เลือกรายวชิาสหกิจศึกษา

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)

326-313 ชุดวชิา พนัธุศาสตร์ของจุลินทรียแ์ละการประยกุตใ์ช้ 6((4)-6-8)

326-312 สรีรวทิยาของจุลินทรีย์ 3((2)-3-4)

326-361 ราวทิยา 3((2)-3-4)

xxx-xxx กลุ่มวชิาศึกษาทัว่ไป 4(x-y-z)

xxx-xxx วชิาเลือก หมวดวชิาเฉพาะ 3(x-y-z)

xxx-xxx กลุ่มภาษาและการส่ือสาร 2(x-y-z)

รวม 21((8+x)-(12+y)-(16+z))

ภาคการศึกษาที่ 2

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)

326-351 วทิยาภูมิคุม้กนั 3((2)-3-4)

326-322 นวภูมิปัญญาไทยทางจุลชีววทิยา 1((1)-0-2)

326-323 การประกนัคุณภาพหอ้งปฏิบติัการจุลชีววทิยา 2((2)-0-4)

329-392* เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางจุลชีววทิยา 2((2)-0-4)

xxx-xxx วชิาเลือก หมวดวชิาเฉพาะ 6(x-y-z)

xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z)

รวม 17((7+x)-(3+y)-(14+z))

* หมายเหตุ : นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวชิาสหกิจศึกษาทางจุลชีววทิยาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิา

326-392 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางจุลชีววทิยา แทนการลงทะเบียนรายวชิา 326-391



แผนการเรียนของนักศึกษาที่เลือกรายวชิาสหกิจศึกษา

ปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2)

326-481 ไวรัสวทิยา 2((2)-0-4)

326-493 สมัมนาทางจุลชีววทิยา 1((1)-0-1)

326-494* การฝึกงานทางจุลชีววทิยา 1(0-6-0)

326-498 ประมวลความรอบรู้ทางจุลชีววทิยา 1((1)-0-2)

xxx-xxx วชิาเลือก หมวดวชิาเฉพาะ 9((x)-y-z)

รวม 15 ((5+x)-(30+y)-(9+z))

ภาคการศึกษาที่ 2

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)

326-497 สหกิจศึกษาทางจุลชีววทิยา 6(0-40-0)

รวม 6(0-40-0)

* หมายเหตุ : การฝึกงานทางจุลชีววทิยา นกัศึกษาฝึกงานในภาคการศึกษาท่ี 3 ของชั้นปีท่ี 3

แต่ใหล้งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีท่ี 4



ผลลัพธก์ารเรียนร้รูะดับหลักสตูร (PLOs) กลยุทธ/์วิธีการสอน และกลยุทธ/์วิธีการวัดและการประเมินผล

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตร

(PLOs)

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ

การประเมินผล

PLO1 ปฏิบติัตนดว้ยความซ่ือสตัยแ์ละ

รับผิดชอบในหนา้ท่ีต่อตนเองและสงัคม

• การจดัเวรทาํความสะอาดครุภณัฑ/์การยมื

คืนอุปกรณ์วทิยาศาสตร์

• การเชค็ช่ือเขา้ชั้นเรียนดว้ยตนเอง

• การทํางานกลุ่มในรายวิชาปฏิบัติการ

ทั้งหมด

• ใบทาํความสะอาด/การตรวจสอบ/ใบ

เซ็นช่ือ

• พฤติกรรมยมืคืนอุปกรณ์/การส่งใบ

คืนอุปกรณ์

• สังเกตุพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม/ทาํ

รายงาน

PLO2 แสดงออกถึงความเสียสละ มีจิต

สาธารณะ

• การจดัเวรทาํความสะอาดครุภณัฑ/์การยมื

คืนอุปกรณ์วทิยาศาสตร์

• การเชค็ช่ือเขา้ชั้นเรียนดว้ยตนเอง

• การทาํงานกลุ่มในรายวชิาปฏิบติัการ

ทั้งหมด

• การมอบหมายใหท้ากิจกรรมวนั ถือ

ประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง

• การมอบหมายให้ทากิจกรรม จุลชีววิทยา

เพ่ือประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง

• พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม/ทาํรายงาน

• ใบประเมินกิจกรรม

• ใบประเมินรายบุคคล/ประเมินโดย

เพ่ือนร่วมงาน

• ประเมินผลการทาํงานจิตสาธารณะ

• ประเมินผลงาน จุลชีววทิยาเพ่ือ

ประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง

PLO3 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางจุลชีววทิยา

ในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม

หลกั

วชิาการ

• การสอนบรรยายในชั้นเรียนในทุกรายวชิา

• การฝึกปฏิบติัในรายวชิาปฏิบติัการทั้งหมด

• การเรียนในชั้นเรียน การจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนแบบ active learning

• การให้ case study

• การให้นักศึกษาสอบประมวลความรู้/การ

ใหน้กัศึกษาฝึกสอนกนัเอง

• ผลสมัฤทธ์ิจากการทาํงานรายบุคคล

และกลุ่ม

• ผลการสอบ สอบยอ่ยในชั้นเรียน

• การทาํกิจกรรมใหห้อ้งเรียน

• จดักิจกรรม active learning วดัผลการ

เรียนรู้ท่ีหลากหลาย

PLO4 ปฏิบติัเทคนิคพ้ืนฐานทาง

จุลชีววทิยาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

• การฝึกปฏิบติัในรายวชิาปฏิบติัการทั้งหมด

• การทาํโครงงาน/การปฏิบติัสหกิจศึกษา/

การฝึกงาน

• การทาํโครงงาน/การปฏิบติัสหกิจศึกษา/

การฝึกงาน

• การสอบเทคนิคพื้นฐานจุลชีววิทยาในแต่

ละชั้นปี

• ผลสมัฤทธ์ิจากการทาํงานรายบุคคล

และกลุ่ม

• ผลการสอบ สอบยอ่ยในชั้นเรียน

• พฤติกรรมการทาํกิจกรรมให้

หอ้งเรียน

• ผลสอบทกัษะปฏิบติัจริง

• ผลการสอบเทคนิคจุลชีววทิยา

PLO5 ปฏิบติังานตามหลกัการคุณภาพ

หอ้งปฏิบติัการทางจุลชีววทิยาได้

• การเรียนในชั้นเรียน การจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนแบบ active learning

• การใหโ้จทยปั์ญหา

• การใหส้วมบทบาทสมมุติดาํเนินงานตาม

• ผลสมัฤทธ์ิจากการทาํงานรายบุคคล

และกลุ่ม

• การสอบ สอบยอ่ยในชั้นเรียน สอบ

ทกัษะปฏิบติัจริง



ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตร

(PLOs)

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ

การประเมินผล

หลกัคุณภาพหอ้งปฏิบติัการ

• การดูงานจริง

• การทาํโครงงาน/การปฏิบติัสหกิจศึกษา/

การฝึกงาน

• การทาํกิจกรรมใหห้อ้งเรียน

• ผลการจดักิจกรรม active learning

PLO6 เสนอแนวทางแกปั้ญหาทาง

จุลชีววิทยาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ของชุมชนและสงัคมบนพ้ืนฐานท่ีถูกตอ้ง

ตามหลกัวิชาการได้

• การจดักิจกรรมใหส้ร้างสรรคง์านเพ่ือ

ชุมชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

• การทาํงานเป็นทีมจากกิจกรรมการทาํ

โครงงานยอ่ยท่ีเก่ียวกบัจุลชีววิทยา

ส่ิงแวดลอ้ม

• การศึกษาสารกนัเสียจากร้านคา้ การตรวจ

สุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการจริง

• การใหโ้จทยว์จิยั ปัญหา จากชุมชน การลง

พ้ืนท่ีจริงเพ่ือสาํรวจปัญหา

• การทาํโครงงานยอ่ยโดยการคิดสร้างสรรค์

ผลิตภณัฑอาหารหมกัชนิดใหม่จากอาหาร

หมกัพ้ืนบา้นท่ีไม่เคยมีจาํหน่ายในทอ้งตลาด

• การเชิญผูป้ระกอบการ/นวตักรใหค้วามรู้

ในรายวิชา

• การให้เสนอแนวคิดในการออกแบบชุด

ตรวจสอบจุลินทรีย์

• ผลสมัฤทธ์ิจากการทาํงานรายบุคคล

และกลุ่ม

• การสอบ สอบยอ่ยในชั้นเรียน สอบ

ทกัษะปฏิบติัจริง

• การทาํกิจกรรมใหห้อ้งเรียน

• ผลการจดักิจกรรม active learning

PLO7 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการคน้ควา้เพ่ือพฒันาตนเองได้

• การใหท้าํรายงานหรือการใหส้มัมนาในทุก

รายวิชาของหลกัสูตรการทาํรายงาน

หรือการใหส้มัมนาในทุกรายวชิาของ

หลกัสูตร

• จดักิจกรรมเสริมทกัษะภาษาองักฤษ

spelling bee/ english walk rally

• การให้ talk lab เป็นภาษาองักฤษ/การสอน

เป็นภาษาองักฤษ

• การเล่นเกม /การจดับอร์ด wonder words

• การแข่งขนัตอบปัญหาทางวชิาการ การ

ตอบศพัทเ์ทคนิคภาษาองักฤษในรายวิชา

เทคโนโลยขีองจุลินทรีย์

• ทกัษะการคาeนวณ/การเตรียมสารเคมี/

อาหารเล้ียงเช้ือ/การนบัเช้ือจุลินทรีย์

• การจดักิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Six-Cs

Class Room

• การฝึกทกัษะการอ่าน/การเขียน/การ

นาํเสนอภาษาองักฤษ/three minute talk

• การจดักิจกรรมใหคิ้ดวเิคราะห์ สร้างสรรค์

• ผลสมัฤทธ์ิจากการทาํงานรายบุคคล

และกลุ่ม

• พฤติกรรมการนาํเสนองานหนา้ชั้น

เรียน

• สรุปผลลงพ้ืนท่ีชุมชน การศึกษาดูงาน

• การส่งรายงาน การทาํงานกลุ่ม

• ผลการสอบ สอบยอ่ยในชั้นเรียน

สอบทกัษะปฏิบติัจริง

• ผลการจดักิจกรรม active learning



ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตร

(PLOs)

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ

การประเมินผล

และทาํงานเป็นทีม

• กิจกรรมการวิเคราะห์ข่าวเพ่ือแสดง

ความสมัพนัธ์กบัความรู้ทางภูมิคุม้กนัวิทยา

ในรายวิชา 326-351 วิทยาภูมิคุม้กนั การ

วิเคราะห์กระบวนการทางชีวเคมีท่ี

เ ก่ียวข้องกับอาหารหมักพื้นเมืองภาคใต้

ประเภทต่าง ๆ



คาํอธิบายรายวชิา

คณะวทิยาศาสตร์

สาขาวชิาจุลชีววทิยา

326-202 จุลชีววทิยาทั่วไป 3((3)-0-6)

General Microbiology

ประวติัของจุลชีววิทยา รูปร่างลกัษณะทัว่ไปของจุลินทรียท์ ั้งท่ีเป็นโปรคาริโอติคเซลล์ และ ยคูาริโอ

ติกเซลล์ การเจริญพนัธุ์และการเติบโตของจุลินทรีย์ การจาํแนกจุลินทรียอ์อกเป็นหมวดหมู่ เมแทบอลิซึม

พนัธุศาสตร์ ไวรัส วิธีทางจุลชีววิทยา การควบคุมจุลินทรีย์ ยาปฏิชีวนะและการด้ือยา จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอ้ม

จุลชีววิทยาทางอาหาร จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม ภูมิคุม้กนัของร่างกายต่อเช้ือโรค โรคท่ีเกิดจากเช้ือ

แบคทีเรีย

History of microbiology; prokaryotic microorganism; eukaryotic microorganism; morphology of

prokaryote and eukaryote; cultivation, reproduction and growth of bacteria; classification of bacteria;

microbial metabolism; microbial genetics; virus; methods in microbiology; control of microorganisms;

antibiotics and drug resistance; environmental microbiology; food microbiology; industrial microbiology;

immunology; immunity and infection; bacteria and diseases

326-211 วธีิทางจุลชีววทิยา 2((1)-3-2)

Methods in Microbiology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee

การใชเ้คร่ืองมือพ้ืนฐานในหอ้งปฏิบติัการจุลชีววิทยา วิธีการทางจุลชีววิทยา การเก็บรักษา จุลินทรีย์

อาหารเล้ียงเช้ือ การใชส้ารรังสี การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่สตัว์ และการจดัการสตัวท์ดลอง

Methods of using and maintenance basic equipments in microbiological laboratory;

microbiological methods; storage of microorganisms; culture media; radioactive compounds; tissue culture

and animal handling

326-241 อนุกรมวธิานของแบคทีเรีย 2((1)-3-2)

Determinative Bacter iology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee

วิธีการจดัหมวดหมู่แบคทีเรียแบบต่างๆและการตั้งช่ือวิทยาศาสตร์ การจดักลุ่มแบคทีเรียตามจีนสั

และสปีชีส์โดยลกัษณะทางสัณฐานวิทยา ปฏิกิริยาทางชีวเคมี และเซรุ่มวิทยา รวมถึงวิธีคดัแยกและจาํแนก

ชนิดของเช้ือแบคทีเรีย



Bacterial classification and nomenclatures; the genera and species formation based on the

morphology; biochemical reactions and serology; techniques in isolation and identification of bacteria

326-271 ปรสิตวทิยาทั่วไป 2((1)-3-2)

General Parasitology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee

ปรสิตชนิดต่างๆ ในคน พืช และสัตว์ วงจรชีวิตของปรสิต การตอบสนองของโฮสต์ พยาธิสภาพท่ี

เกิดจากปรสิต การป้องกนั ควบคุมและรักษาโรคปรสิต

Parasite of human plants and animal, life cycle, host-parasite relationship, pathogenesis,

prevention, control, treatment of parasitic disease

326-312 สรีรวทิยาของจุลินทรีย์ 3((2)-3-4)

Microbial Physiology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee

บทบาทและหน้าท่ีของโครงสร้างของเซลล์จุลินทรียท่ี์ส่งผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ ปัจจัยท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเติบโต การสร้างพลงังาน การสงัเคราะห์สารในเซลล์ และการควบคุมเมแทบอลิซึม

Roles and functions of microbial structures affecting growth of microorganism; growth factors;

energy production; biosynthesis and metabolism regulation

326-313 ชุดวชิา พนัธุศาสตร์ของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ 6((4)-6-8)

Module Microbial Genetics and applications

พนัธุศาสตร์ เก่ียวกบัการสร้าง การควบคุม การกลายพนัธ์ุและการถ่ายโอนยนีส์ของจุลินทรีย์ รวมทั้ง

พนัธุวิศวกรรมและการประยกุตใ์ช้ ระบบการจดัหมวดหมู่ของแบคทีเรียสมยัใหม่ท่ีเรียกวา่โพลีเฟสิกเทก็โซ

โนมี ซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากนิวเมอริคอล แทก็โซโนมี คีโมแทก็โซโนมี และโมเลคิวลาร์ซิสตีมาติกส์ วิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหว่างแบคทีเรียโดยใช้เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ขอ้มูลทางพนัธุกรรมท่ี

ทนัสมยั เช่น การตรวจสอบทางนิติวทิยาศาสตร์

Genetics of synthesis, regulation, mutation, gene transfer of microorganism; genetic engineering

and its applications; Modern bacterial classification namely polyphasic taxonomy based on data available

from numerical taxonomy, chemotaxonomy and molecular systematics, analysis of bacterial relatedness

using bioinformatics technology, modern applications using genetic information such as microbial

forensics



326-321 ชุดวชิา จุลชีววทิยาทางอาหารและระบบความปลอดภัย 9((4)-15-8)

Module Food Microbiology and Safety System

จุลินทรียท่ี์มีความสําคญัด้านอาหาร การเน่าเสียของอาหาร การควบคุมจุลินทรียใ์นอาหารและ

เทคโนโลยีการเก็บรักษา จุลินทรียก่์อโรคท่ีปนเป้ือนในอาหาร การเก็บตวัอยา่ง วิธีการตรวจวิเคราะห์จุลินท

รียใ์นอาหารแบบมาตรฐานและแบบเร็ว จุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกบัอาหารหมกัประเภทต่าง ๆ บทบาทของจุลิ

นทรียใ์นกระบวนการหมกัอาหาร กลา้เช้ือจุลินทรียด์ั้งเดิมและกลา้เช้ือจุลินทรียท่ี์ใชใ้นการหมกั การหมกั

อาหารประเภทต่าง ๆ โดยเช้ือจุลินทรียจ์ากธรรมชาติ การหมกัอาหารโดยการเติมเช้ือบริสุทธ์ิและเช้ือผสม

กระบวนการผลิตอาหารหมักในระดับห้องปฏิบัติการ และกระบวนการผลิตอาหารหมักในระดับ

อุตสาหกรรม หลกัการของสุขาภิบาลอาหาร กระบวนการการทาํความสะอาด และการฆ่าเช้ือ การปรับสภาพ

นํ้ าใชใ้นโรงงาน หลกัเกณฑท่ี์ดีในการผลิตอาหาร การวิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุม ระบบ

การจดัการความปลอดภยัของอาหาร และการประเมินความเส่ียง

Microorganisms involved in food, food spoilage, control of microorganisms in food and food

preservation technology; food-borne pathogen; food samplings; rapid and standard methods for microbial

detection in food, microorganisms involving in fermented foods and their roles in food fermentation,

natural fermentation, microbial inoculum for fermented foods, addition of pure/mixed culture

fermentation, food fermentation process in laboratory scale, food fermentation process in industrial scale,

principle of food sanitation, cleaning and sanitizing operation, water quality in plants, food manufacturing

practice, hazard analysis and critical control point, food safety management system, risk assessment

326-322 นวภูมิปัญญาไทยทางจุลชีววทิยา 1((1)-0-2)

Innovative of Thai Microbiological Wisdom in Microbiology

รายวชิาบงัคบัก่อน : 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee

บทบาทของจุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทยโดยเฉพาะทางอาหาร การเกษตรและ

ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือการวเิคราะห์ และสงัเคราะห์ภูมิปัญญานั้น ๆ เพ่ือใหเ้กิดแนวคิดเพ่ือการพฒันา ขยายผล หรือ

ต่อยอดภูมิปัญญาไทยดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ การลงพ้ืนท่ีชุมชนและสารวจปัญหาทางจุลชีววทิยา

Roles of microorganisms associated with Thai local knowledge and wisdom especially in the areas

of foods, agriculture and the environment; analysis and synthesis of traditional knowledge and wisdom, to

decide on possible future developments that are based on using scientific methods; community problem

survey

326-323 การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางจุลชีววทิยา 2((2)-0-4)

Quality Assurance of Microbiological Laboratory

รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee



หลกัการทัว่ไปของการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC

17025 และมาตรฐาน ISO/IEC 15189 หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ระบบคุณภาพของห้องปฏิบติัการท่ีดี

(GLP) ขอ้กาํหนดด้านบริหารและวิชาการ การสอบเทียบเคร่ืองมือ การทดสอบความชํานาญ ความไม่

แน่นอนของการวดัผล การควบคุมภายในหอ้งปฏิบติัการจุลชีววิทยา ความถูกตอ้งของระเบียบวิธีสาํหรับการ

ทดสอบทางจุลชีววทิยา การตรวจสอบและการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

General principle of quality management; standard quality system comply with ISO/IEC 17025

and ISO/IEC 15189 or related, Good laboratory practice (GLP), management and technical requirements,

calibration of instruments, uncertainty of measurements, proficientcy test, internal quality control in

microbiological laboratory, method validation for microbiological testing, internal quality audit

326-341 วทิยาแบคทีเรียการแพทย์ 3((2)-3-4)

Medical Bacter iology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee

สมบติัทัว่ไปของเช้ือแบคทีเรียก่อโรค กระบวนการตอบสนองของร่างกายเม่ือมีการติดเช้ือ การเก็บ

ส่ิงส่งตรวจ การเพาะเล้ียง และวินิจฉัยเช้ือท่ีเป็นสาเหตุของโรคทางห้องปฏิบติัการ การติดต่อ การป้องกนั

ควบคุม และการรักษาโรคท่ีเกิดจากแบคทีเรีย

General characteristics of pathogenic bacteria, immune response, specimen collection, cultivation

methods, laboratory diagnosis; transmission of disease, treatment, prevention and control

326-351 วทิยาภูมิคุ้มกนั 3 ((2)-3-4)

Immunology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee

การตอบสนองของร่างกายต่อส่ิงแปลกปลอม สมบติัของแอนติเจน แอนติบอดี คอมพลีเมนต์

ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนกบัแอนติบอดี เซลลท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการตอบสนองทางภูมิคุม้กนั ประโยชน์และ

โทษท่ีเกิดจากการตอบสนองของภูมิคุม้กนั ความผิดปกติทางภูมิคุม้กนั การสร้างเสริมภูมิคุม้กนั การตรวจ

วเิคราะห์อยา่งรวดเร็วโดยใชห้ลกัการวทิยาภูมิคุม้กนั

Immune response to foreign antigen, antigen properties, antibody, complement, antigen-antibody

reaction, cell in immune response; benefits and drawbacks of immune responses; immune disorders;

immunization; rapid immunological assays



326-361 ราวทิยา 3((2)-3-4)

Mycology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee

สณัฐานวทิยา การจาํแนกหมวดหมู่ สรีรวทิยา ววิฒันาการ ประโยชนแ์ละโทษของเช้ือรา

Morphology, classification, physiology, phylogeny, advantages and disadvantages of fungi

326-391 จุลชีววทิยาปริทัศน์ 2((2)-0-4)

Microbiological Reviews

รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee

ศึกษาและคน้ควา้รวบรวมความรู้ทางจุลชีววิทยาในหัวขอ้ท่ีสนใจจากวารสาร หนังสือ หรือส่ือ

ทางดา้นอิเล็กทรอนิกต่าง ๆ มาเขียน หรือ เรียบเรียงใหม่โดยมีการเปรียบเทียบ วิเคราะห์ วิจารณ์ โดยอยูใ่น

ความดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา การฝึกทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นเน้ือหาทาง

ความกา้วหนา้ดา้นต่าง ๆ ทางจุลชีววทิยาและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง บทความทางวชิาการในรูปแบบต่างๆ การจบั

ใจความสําคญัและรายละเอียดเน้ือหา การเขียนสรุปของส่ิงท่ีอ่านและเรียนรู้คาํศพัท์ใหม่ ๆ การเขียน

บทความทางวทิยาศาสตร์แบบสั้น ๆ

To search journals, books and electronic media for articles on interesting microbiological topics,

in consultation with an advisor, prepare a critical summary and review of the main points of each article to

highlight any significant advances to knowledge or possible applications; practice of reading and writing

skills in English, emphasizing on scientific microbiological texts or ralted fields, reading for main ideas

and details, outlining, techniques for developing vocabulary, developing short paragraph scientific writing

skills

326-392 เตรียมพร้อมสหกิจศึกษาทางจุลชีววทิยา 2((2)-0-4)

Preparation for Cooperative Education in Microbiology

เง่ือนไข: ลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ภาคการศึกษา หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Condition: Enrolled for at least 6 semesters or Consent of the program committee

การเตรียมตวัเพ่ือการฝึกงานในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมในการสมคัรงาน การเขียน

จดหมายสมคัรงานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน การพฒันาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม จรรยาบรรณวิชาชีพ

ทกัษะพื้นฐานสาํหรับผูป้ฏิบติังาน การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล อธิบายและสรุปผลการศึกษา โดย

สามารถเขียนและนาํเสนอผลงานได้ ตลอดจนเรียนรู้ วฒันธรรมองคก์ร ระบบคุณภาพและมาตรฐานและ

ความปลอดภยัในสถานประกอบการ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานและสถานประกอบการ



Student preparation for working in the private sector; preparation for job recruitment, resume

writing and job interview techniques, personality development and proper social manner training,

professional ethics, basic competency for organization, data collection and analysis, interpretation,

discussion, and summary, report writing and presentation, organization culture, quality system and

standard safety in the workplace, labor rights and workplace reguration

326-421 จุลชีววทิยาทางการเกษตร 3((2)-3-4)

Microbiology in Agr iculture

ความสําคญัของจุลินทรียต่์อการเกษตร บทบาทของจุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเกษตร จุลินทรีย์

ส่งเสริมการเจริญของพืช จุลินทรียก่์อโรคพืช ความสัมพนัธ์ระหว่างจุลินทรียแ์ละพืชในรูปแบบต่างๆ การ

ประยกุตใ์ชจุ้ลินทรียใ์นทางการเกษตร การควบคุมทางชีววิธี ปุ๋ยชีวภาพ เกษตรอินทรีย์ กลไกการแสดงออก

ของยีนของจุลินทรียท่ี์มีความสัมพนัธ์กบัพืชในรูปแบบต่างๆ เทคนิคดา้นชีวโมเลกุลท่ีใช้กบัจุลินทรียใ์น

การเกษตร

Importance of microbes in agriculture; roles of microbes in agriculture; plant growth promoting

microorganisms; plant pathogens; relationship of microorganisms and plants; microbial applications in

agriculture; microbial biocontrol; bio fertilizer; organic agriculture; expression of microbial genes in plant

cells; microbial molecular techniques in agriculture

326-422 จุลชีววทิยาทางดนิ 3((2)-3-4)

Soil Microbiology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee

นิเวศวิทยาและความหลากหลายของจุลินทรียใ์นดิน ความสัมพนัธ์ของจุลินทรียใ์นดินท่ีมีบทบาท

ต่อวฏัจกัรหมุนเวียนของแร่ธาตุ จุลินทรียห์ลกัในดินและความสัมพนัธ์ต่อส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน เทคนิคการศึกษา

จุลินทรียใ์นดินโดยวธีิการเพาะเล้ียงและไม่ตอ้งเพาะเล้ียง

Ecology and diversity of microorganisms in soils; the relation of microbes to important mineral

transformations in soil; major groups of soil microorganisms and their nteractions with other organisms;

culture-based and culture-independent microbiological methods

326-423 จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม 3((2)-3-4)

Industr ial Microbiology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee

การนาํจุลินทรียไ์ปใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑร์ะดบัอุตสาหกรรม สับสเตรทท่ีใชเ้ป็นอาหารสาํหรับจุลิ

นทรีย์ การแยก การคดัเลือก การเก็บรักษาและการพฒันาสายพนัธ์ุจุลินทรียท่ี์มีความสาํคญั ถงัหมกั อุปกรณ์



และการทาํงาน กระบวนการหมกัแบบกะ แบบต่อเน่ืองและการควบคุม จลนพลศาสตร์ของการเจริญและการ

ผลิตเมแทบอไลต์ การเก็บเก่ียวผลผลิตและการทาํให้บริสุทธ์ิ ตวัอย่างการผลิตผลิตภณัฑ์จาก จุลินทรียใ์น

ระดบัอุตสาหกรรม เช่น วิตามิน สารปฏิชีวนะ กรดอินทรีย์ กรดอะมิโน เซลล์ จุลินทรีย์ และผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ

ท่ีใหม่และน่าสนใจ

Application of microorganisms in the production of industrial products, substrate used as

microbiological media, isolation, screening, long term preservation and strain development; fermenter,

instruments and their operation, fermentation process and control in batch and continuous culture,

microbial growth kinetics and their metabolites production, products recovery and purification; industrial

products from microorganisms such as vitamins, antibiotics, organic acids, amino acids, biomass and other

microbial products of industrial interest

326-424 จุลชีววทิยาส่ิงแวดล้อม 3((2)-3-4)

Environmental Microbiology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee

นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างจุลินทรีย์ การใชวิ้ธีทางชีวโมเลกุลในการศึกษาจุลินท

รียใ์นส่ิงแวดลอ้ม จุลินทรียใ์นดิน จุลินทรียใ์นนํ้ า จุลินทรียใ์นอากาศ บทบาทของจุลินทรียต์่อการหมุนเวียน

สารและสภาพแวดลอ้ม การแกส้ภาพแวดลอ้มเป็นพิษโดยหลกัการทางจุลชีววิทยา ของเสียและการบาํบดั

ของเสีย

Microbial ecology, microbial interaction, molecular approaches for microbial ecology; soil

microbiology, water microbiology, airborne microorganisms, role of microbes in geochemical cycles and

applications, bioremediation; waste and waste treatment

326-426 เอนไซม์ของจุลินทรีย์ 3((2)-3-4)

Microbial Enzymes

รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee

สมบัติทั่วไป โครงสร้าง การจําแนก และจลศาสตร์ของเอนไซม์ การแยกและการคัดเลือก

เช้ือจุลินทรีย์ การผลิต การสกดัและการทาํเอนไซมใ์หบ้ริสุทธ์ิ การหาลาํดบัของกรดอะมิโน การตรึง และการ

ประยกุใ์ชเ้อนไซมใ์นอุตสาหกรรม

Fundamental aspect of microbial enzymes, structure, classification and kinetics, isolation and

screening of microorganisms, production, extraction, purification of enzymes, amino acid sequencing,

enzyme immobilization, application of enzymes in industry



326-427 จุลชีววทิยาทางนํา้ 3((2)-3-4)

Aquatic Microbiology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee

หลกัการพ้ืนฐานของนิเวศวิทยาของจุลินทรียท์างนํ้ า ทั้งในนํ้ าจืด นํ้ ากร่อย และนํ้ าเคม็ บทบาทและ

ลกัษณะเฉพาะของจุลินทรียใ์นนํ้ า อิทธิพลของปัจจยัต่าง ๆ ต่อจุลินทรียใ์นนํ้ า ความสัมพนัธ์ของจุลินทรียใ์น

นํ้ าต่อส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน และส่ิงแวดลอ้ม เทคนิคใหม่ ๆ ท่ีใชใ้นงานวิจยั ปฏิบติัการเก่ียวกบัตวัอยา่งนํ้ าจืดและ

นํ้าเคม็

Basic principles of aquatic microbiology and aquatic microbial ecology of freshwater, backlish

and marine water, role and identity of aquatic microorganisms, factors that effect aquatic microbiology,

relationship between microorganisms and other organisms; introduction to modern methodologies for

research, laboratory work with local freshwater and marine samples

326-429 การวเิคราะห์ทางจุลชีววทิยา 3((2)-3-4)

Microbiological Assay

รายวชิาบงัคบัก่อน 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee

การวิเคราะห์ปริมาณของยาปฏิชีวนะ และวิตามิน โดยอาศยัจุลินทรีย์ รวมทั้งการตรวจหาจุลินทรีย์

ในผลิตภณัฑ์ การแปลผล และการควบคุมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

Microbiological assays of antibiotics and vitamins, microbial limit tests, interpretation and

standardization

326-430 การเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อสัตว์ 3((2)-3-4)

Animal Tissue Culture

รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee

การเพาะเล้ียงเซลลแ์ละเน้ือเยือ่สัตว์ องคป์ระกอบของอาหารเพาะเล้ียง อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม การ

เติบโต การเปล่ียนแปลงของเน้ือเยือ่ และการนาํไปใชป้ระโยชน์

Cell culture, animal tissue culture, cell culture media composition, environment factors, growth

and tissue development, animal cell culture application system, food safety certification, risk assessment

326-432 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมทางจุลชีววทิยา 3((3)-0-6)

Industr ial Plant Management in Microbiology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee



กฏหมายอาหารและการขออนุญาตสถานท่ีผลิตและนาํเขา้ สายการผลิต การประเมินการปนเป้ือน

การประเมินความเส่ียง หลกัเกณฑว์ิธีการท่ีดีในการผลิต (GMP); การวิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤตท่ีตอ้ง

ควบคุม (HACCP) การทวนสอบและพิสูจนย์นืยนัระบบการผลิต

Food law; food manufacturing; food import and export permissions; production line; risk

assessment; Good Manufacturing Practice (GMP); Hazard Analysis and Critical Control Points;

verification and validation

326-433 ยสีต์และเทคโนโลยขีองยสีต์ 3((2)-3-4)

Yeast and Yeast Technology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee

ลกัษณะทางชีววิทยาของยีสต์ การแยก และการคดัเลือกยีสตท่ี์มีประโยชน์ในอุตสาหกรรม การใช้

ยีสตแ์ละเมทาบอไลตจ์ากยีสตใ์นดา้นอาหาร การแพทย์ การพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการปรับปรุง

สายพนัธ์ุยสีตเ์พ่ือประโยชนใ์นดา้นต่างๆ

Biological characteristics of yeasts, isolation and screening for yeasts that have industrial benefits;

utilization of yeasts and their metabolites for food, in medicine, for energy and environment purposes

including the strain development

326-435 ภูมิปัญญาท้องถิน่กับจุลินทรีย์ 3((3)-0-6)

Thai Local Wisdom and Microorganisms

รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทยท่ีสมัพนัธ์กบัจุลินทรียท์ ั้งทางการเกษตร อาหารหมกั ส่ิงแวดลอ้ม และทาง

การแพทย์ เนน้การศึกษาดว้ยตนเองและการออกภาคสนามเพ่ือนาํไปสู่ในการวิเคราะห์และอภิปรายโดยใช้

ความรู้ทางดา้นจุลชีววทิยา เพ่ือนาํไปสู่การปรับปรุง หรือพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้น ๆ

Roles of microorganisms in Thai local wisdom; agriculture, food, small and medium of

fermentation industries, environment and health, self studies from local people, discussion and analysis

particular local wisdom

326-437 การออกแบบและพฒันาชุดทดสอบแบบรวดเร็วสําหรับงานทางด้านจุลชีววทิยา 3((2)-3-4)

Design and Development of Rapid Microbiological Test Kit

หลักการและตัวอย่างชุดทดสอบแบบรวดเร็วท่ีใช้ในงานทางด้านจุลชีววิทยาท่ีเก่ียวข้องกับ

การเกษตร อาหาร การแพทยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม การสร้างแรงบนัดาลใจจากนวตักรผูอ้อกแบบชุดทดสอบ

การออกแบบและพฒันาชุดทดสอบแบบรวดเร็วสําหรับงานทางดา้นจุลชีววิทยาโดยเนน้การใชเ้ทคนิคทาง

ภูมิคุม้กนัวทิยา อณูชีววทิยา หรือเคมีไฟฟ้า การจดัการดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและการพฒันาสู่เชิงพาณิชย์



Principles of rapid test kits and examples in microbiological applications including agriculture,

food, medicine, and the environment; inspiration from the innovators; design and development of rapid

microbiological test kits based on immunology, molecular biology, or electrochemistry; intellectual

property management and commercialization

326-481 ไวรัสวทิยา 2((2)-0-4)

Virology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee

สมบติัทัว่ไป หลกัการจดัหมวดหมู่ วธีิการเขา้สู่เซลล์ การเพ่ิมจาํนวน การเพาะเล้ียง การตรวจวนิิจฉยั

ประโยชนแ์ละโทษของไวรัส

General properties of viruses, classification of viruses, modes of entry, viral replication, viral

culture methods, diagnosis, advantages and disadvantages of viruses

326-491 โครงงานทางจุลชีววทิยา 1 3(0-9-0)

Project in Microbiology I

เง่ือนไข: ลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ภาคการศึกษา หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Condition: Enrolled for at least 6 semesters or Consent of the program committee

การศึกษาหวัขอ้ทางจุลชีววิทยาซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากสาขาวิชา การประยกุตใ์ชห้ลกัการ ทาง

จุลชีววิทยา ในการศึกษา การวิจยั การแกปั้ญหา การวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมินสรุปผลการทดลอง และ

นาํเสนอผลงาน

Design and conducting of a research project in microbiological topic approved by the department,

apply microbiological principles in conducting research through laboratory based and developing the skills

to solve microbiological problems and analyze, interpret and present results

326-492 โครงงานทางจุลชีววทิยา 2 3(0-9-0)

Project in Microbiology II

รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-491 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Prerequisite: 326-491 or Consent of the program committee

การศึกษาหัวขอ้ทางจุลชีววิทยาซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากสาขาวิชา การประยุกตใ์ชห้ลกัการทาง

จุลชีววิทยา ในการศึกษา การวิจยั การแกปั้ญหา การวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมินสรุปผลการทดลอง และ

นาํเสนอผลงาน

Design and conducting of a research project in microbiological topic approved by the department.

apply microbiological principles in conducting research through laboratory based and developing the skills

to solve microbiological problems and analyze, interpret and present results



326-493 สัมมนาทางจุลชีววทิยา 1((1)-0-2)

Seminar in Microbiology

เง่ือนไข: ลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ภาคการศึกษา หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Condition: Enrolled for at least 6 semesters or Consent of the program committee

การเสนอเร่ืองท่ีน่าสนใจและทนัสมยัทางจุลชีววิทยา การพฒันาความสามารถของนกัศึกษาในการ

อ่าน การคิด วิเคราะห์ การนาํเสนอ อธิบาย และ อภิปรายบทความวิจยัทางจุลชีววิทยา โดยคณาจารยเ์ป็นผู ้

ประเมิน ขอ้เด่น ขอ้ดอ้ยของการนาํเสนอ การส่งเสริมนกัศึกษาให้วิจารณ์การนาํเสนออยา่งสร้างสรรค์ และ

เรียนรู้จากการวเิคราะห์รูปแบบการนาํเสนอของผูอ่ื้น

Weekly seminar presentations based on the current literature in microbiology; developing student

ability to read, critically analyze, present, explain and discuss research papers from a range of

microbiological publications; evaluating the strengths and weaknesses of each student presentation by the

facilitators, encouraging students to have constructive feedback to their peers and learning by analyzing

the presentation styles of other students

326-494 การฝึกงานทางจุลชีววทิยา 1(0-6-0)

Microbiological Job Training

เง่ือนไข: ลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ภาคการศึกษา หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Condition: Enrolled for at least 6 semesters or Consent of the program committee

การฝึกงานในหอ้งปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาจุลชีววทิยา โดยใชเ้วลาในภาคฤดูร้อนเป็นเวลา

240 ชัว่โมง

Job training in microbiology laboratory during summer semester, training period of 240 hours

326-495 หัวข้อพเิศษทางจุลชีววทิยา 1 1((1)-0-2)

Special Topics in Microbiology I

รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee

ศึกษาหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัในสาขาวชิาจุลชีววทิยา

Topics of current interest in microbiology

326-496 หัวข้อพเิศษทางจุลชีววทิยา 2 1((1)-0-2)

Special Topics in Microbiology II

รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Prerequisite: 326-202 and 327-202 or Consent of the program committee

ศึกษาหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัในสาขาวชิาจุลชีววทิยาขั้นสูง

Topics of current interest in advance microbiology



326-497 สหกิจศึกษาทางจุลชีววทิยา 6(0-40-0)

Cooperative Education in Microbiology

เง่ือนไข: ลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ภาคการศึกษา หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Condition: Enrolled for at least 6 semesters or Consent of the program committee

การฝึกปฏิบติังานจริง หรือวิจยัในหน่วยงานของราชการหรือเอกชนท่ีมีการดาํเนินงานเก่ียวขอ้งกบั

สาขาจุลชีววิทยาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยนกัศึกษาจะตอ้งผ่านการอบรม เตรียมความพร้อมเขา้

ร่วมโครงการสหกิจศึกษาก่อนไปปฏิบติังาน จดัทาํเคา้โครงงานวิจยัและเสนอหวัขอ้วิจยัท่ีเป็นประโยชน์และ

เป็นไปตามความตอ้งการของหน่วยงาน การนาํเสนอ รายงานการศึกษาตามโครงการท่ีกาํหนด

Conducting a full time semester research or work in microbiological theme at government or

private organizations; writing a research proposal to set up research coinciding with the needs of the

established organization, oral presentation from the preliminary research outcome

326-498 ประมวลความรอบรู้ทางจุลชีววทิยา 1((1)-0-2)

Comprehensive Knowledge in Microbiology

เง่ือนไข: ลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ภาคการศึกษา หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Condition: Enrolled for at least 6 semesters or Consent of the program committee

วิธีการสอนแบบการเรียนรู้ดว้ยการทาํงานร่วมกนั นกัศึกษาจะไดรั้บบทบาทให้ไดถ่้ายทอดความรู้

โดยการสอน การทดสอบความรอบรู้ของนกัศึกษา โดยสอบความรอบรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจุลชีววิทยา ในหวัขอ้

แบคทีเรีย รา พนัธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ จุลชีววิทยาประยุกต์ จุลชีววิทยาทาง

การแพทย์ วธีิทางจุลชีววทิยา และ ความรู้ทัว่ไปท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบัจุลชีววทิยา

Cooperative learning involving small groups of students working together to help each other learn,

studuents taking on a teaching role, evaluationg student learning by comprehensive exam to test a student's

ability to understand concepts and knowledge in microbiology; the areas covered by the exam comprised

all areas of microbiology including bacteriology, mycology, virology, parasitology, microbial genetics,

microbial physiology, applied microbiology, medical microbiology, methods in microbiology and also a

current topics section that will test students on microbiological topics that are currently being extensively

reported on by the media

327-202 ปฏิบัติการจุลชีววทิยาท่ัวไป 1(0-3-0)

General Microbiology Laboratory

รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-202 หรือ 326-207 หรือเรียนควบคู่กนั

Prerequisite: 326-202 or 326-207 or Concurrent

การใชก้ลอ้งจุลทรรศนแ์ละการยอ้มสีจุลินทรีย์ เทคนิคต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นทางจุลชีววทิยา โครงสร้างและ

สณัฐานวทิยาของจุลินทรียแ์ต่ละชนิด เมแทบอลิซึม การเติบโตของจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรียโ์ดยวธีิทาง



เคมีและกายภาพ การแยกและบ่งช้ีชนิดของแบคทีเรีย และการตรวจหาจุลินทรียใ์นดิน นํ้ า นม และ อาหาร

การหมกัไวน์ วทิยาภูมิคุม้กนั การทดสอบปฏิกิริยาระหวา่งแอนติเจนและแอนติบอดี

Microscopy and staining; microbiological techniques; microbial structure and morphology;

microbial metabolism; microbial growth; microbial control, chemical and physical methods; isolation and

identification of bacteria; determination of microorganisms in soil, water, milk and food; fermentation of

wine; immunology, antigen-antibody reaction

328-206 ชีวเคมีพืน้ฐานสาหรับนักจุลชีววทิยา 3((3)-0-6)

Basic biochemistry for Microbiologist

โครงสร้างและหนา้ท่ีทางชีวภาพของโมเลกลุและสารประกอบท่ีสาํคญัทางชีวเคมี หลกัการเบ้ืองตน้

ของกลไกจลนศ์าสตร์ของเอนไซม์ การเปล่ียนแปลงพลงังานในส่ิงมีชีวติ กระบวนการเมแทบอลิซึมหลกัของ

ส่ิงมีชีวิตและการควบคุม การไหลของขอ้มูลทางพนัธุกรรมในระบบชีวภาพและการแสดงออกของยีน การ

ประยกุตค์วามรู้ทางชีวเคมีสาหรับจุลชีววทิยา

Structure and biological function of biochemically important molecules and compounds; the

principles of kinetic mechanism of enzymes; the transformation of energy in living organisms; main

metabolic processes of living organisms and their regulations; the flow of genetic information in biological

system and gene expression; the application of the biochemical knowledge for microbiology

328-234 เทคนิคชีวเคมีพืน้ฐานสาหรับนักจุลชีววทิยา 1(0-3-0)

Basic Biochemical Techniques for Microbiologist

เทคนิคปฏิบติัการชีวเคมีเบ้ืองตน้และการประยุกตใ์ชเ้พ่ือศึกษาสารชีวโมเลกุลและสารประกอบท่ี

สาํคญัทางชีวเคมีการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคชีวเคมีสาํหรับงานทางจุลชีววทิยา

Basic experimental techniques in Biochemistry and applications for the study of biomolecules;

practical application of biochemistry knowledge for microbiology

537-211 โรคพืชวทิยาเบ้ืองต้น 2((x)-y-z)

Introductory Plant Pathology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-101, 331-101, 330-102 และ 331-102 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของหลกัสูตร

Prerequisite: 330-101, 331-101, 330-102 and 331-102 or Consent of the program committee

ประวติั ความสาํคญั สาเหตุ ลกัษณะอาการ การระบาด และการควบคุมโรคพืช

History, impact, causal agents, symptoms, epidemic and control of plant diseases



537-331 การผลิตเห็ด 3((x)-y-z)

Mushroom Production

รายวชิาบงัคบัก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของหลกัสูตร

Prerequisite: Consent of the program committee

ชีววิทยา การจาํแนกชนิดของเห็ดพิษและเห็ดกินได้ เทคนิคและขั้นตอนในการทาํเช้ือ วิธีการเพาะ

เห็ดฟาง เห็ดเป๋าฮ้ือ เห็ดหูหนู เห็ดนางรม เห็ดฝร่ัง ศตัรูเห็ดและการควบคุม การเก็บถนอม การบรรจุและ

การตลาด

Biology and classification of poisonous and edible mushrooms; technique and major phase of

mushroom cultivation including Volvariella, Pleurotus, Auricularia and Agaricus; pests and control;

preservation, packaging and marketing



รายช่ืออาจารย์ประจาํหลักสูตรระดบัปริญญาตรี

คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาเขต หาดใหญ่

หลกัสูตร/สาขาวชิาจุลชีววทิยา

 ภาคปกติ  ภาคสมทบ

 หลกัสูตรปกติ  หลกัสูตรนานาชาติ  หลกัสูตรภาษาองักฤษ

 หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. .................  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

1.รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช บวรเรืองโรจน์, วท.ด.(เทคโนโลยชีีวภาพ), ม.เกษตรศาสตร์, 2548

2.ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม อ่าสกลุ, Ph.D.( Microbiology), U. of Melbourne,Australia, 2545

3.ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วภิาวดี เสียงลา้, ปร.ด.(จุลชีววทิยา), ม. สงขลานครินทร์, 2553

4.ดร.วลิานี จุง้ลก, ปร.ด.(เทคโนโลยชีีวภาพ), ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 2555

5.ดร.ลกัขณา กณัหะยวูะ วงิกฟิ์ลด,์ Ph.D.( Medical Mycology), Imperial Collage of London, UK, 2559


	doc2-2
	doc2-2 จุลชีววิทยา
	doc2-5 จุลชีววิทยา

	doc2-3
	doc2-4

