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นิยม (Progressivism) ท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและผลลพัธ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อยา่งย ัง่ยนืตลอดชีวติ โดยหลกัสูตรระดบั
ปริญญาโทมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาการและนักวิจัยท่ีมีจรรยาบรรณของนักวิจัย มีความสามารถในการบูรณาการและ
ประยุกต์ใชค้วามรู้และทักษะทางจุลชีววิทยาเพื่อการศึกษาจุลินทรีย์และการใชเ้ทคโนโลยีจุลินทรียใ์นการแกปั้ญหาและ
พฒันางานดา้นจุลชีววิทยา สามารถถ่ายทอดงานวจิยัสู่สังคมเพ่ือการพฒันาประเทศได ้ส่วนหลกัสูตรระดบัปริญญาเอกเนน้
มุ่งเนน้การสร้างผูน้ าทางวิชาการและการวจิยัท่ีมีจรรยาบรรณของนกัวิจยั มีความรู้และทกัษะการวจิยัเชิงลึกทางจุลชีววิทยา 
สามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ท่ีมีผลกระทบทางวิชาการ หรือ นวตักรรมเพ่ือการแกปั้ญหาทางจุลชีววทิยาท่ีซบัซอ้นและการ
พฒันางานดา้นจุลชีววทิยาเพื่อการขบัเคล่ือนการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนสามารถเผยแพร่งานวจิยัท่ี
มีคุณภาพระดบัสากลได ้

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาการ 
PLO 2 บูรณาการองค์ความรู้ทางจุลชีววิทยาเขา้กบัศาสตร์อ่ืนเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ นวตักรรมเพ่ือแกปั้ญหาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเกษตร หรือ อาหาร หรือ ส่ิงแวดลอ้ม หรือ การแพทยภ์ายใตบ้ริบทท่ีส าคญัของภาคใต ้
PLO 3 วเิคราะห์ลกัษณะท่ีแสดงออกและคุณสมบติัของจุลินทรียไ์ดลึ้กถึงระดบัเซลล์ หรือ ระดบัโมเลกลุ 
PLO 4 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการสืบคน้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
PLO 5 ออกแบบงานวจิยับนพ้ืนฐานความปลอดภยัทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภยัทางชีวภาพ 
PLO 6 ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในบทบาทของสมาชิกและผูน้ าเพื่อการพฒันางานวจิยั 
PLO 7 น าเสนอผลงานทางวชิาการดา้นจุลชีววทิยาดว้ยภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 



 
โครงสร้างหลกัสูตร 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  
 ส าหรับนกัศึกษาในหลกัสูตรแผน 1.1 และ 2.1 เรียนตลอดหลกัสูตร 48 หน่วยกิต 
 ส าหรับนกัศึกษาในหลกัสูตรแผน 1.2 และ 2.2 เรียนตลอดหลกัสูตร 72 หน่วยกิต  
 

โครงสร้างหลกัสูตร  
แบบ 1.1   48 หน่วยกิต 
 - วทิยานิพนธ์   48 หน่วยกิต 
แบบ 1.2   72 หน่วยกิต 
 - วทิยานิพนธ์   72 หน่วยกิต  
แบบ 2.1   48 หน่วยกิต 
 - หมวดวชิาบงัคบั   6 หน่วยกิต 
 - หมวดวชิาเลือก   6 หน่วยกิต 
 - วทิยานิพนธ์   36 หน่วยกิต  
แบบ 2.2   72 หน่วยกิต 
 - หมวดวชิาบงัคบั   11 หน่วยกิต 
 - หมวดวชิาเลือก   13 หน่วยกิต 
 - วทิยานิพนธ์   48 หน่วยกิต 

 
1. หมวดวชิาบังคบั   6-11 หน่วยกติ 

326-500# หลกัส าคญัทางภูมิคุม้กนัวทิยาและชีวโมเลกลุ  1((1)-0-2) 
 (Essential Immunology and Molecular Biology)  
326-501* ความปลอดภยัทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภยัทางชีวภาพ 1((1)-0-2) 
 (Biosafety and Biosecurity)  
326-502 จริยธรรมและระเบียบวธีิวจิยัทางจุลชีววทิยา   2((2)-0-4) 
 (Ethics and Research Methodology in Microbiology)  
326-503 จุลชีววทิยาทนัสมยั  2((1)-3-2) 
 (Modern Microbiology)  
326-504* ความคิดสร้างสรรคแ์ละการจดัการนวตักรรมทางจุลชีววทิยา  1((1)-0-2) 
 (Creativity and Microbiological Innovation Management)  
326-601 การเขียนและตีพิมพผ์ลงานทางวทิยาศาสตร์  1((1)-0-2) 
 (Scientific Writing and Publishing)  
326-793* สมัมนาจุลชีววทิยา 1  1(0-2-1) 
 (Seminar in Microbiology I)  
326-794* สมัมนาจุลชีววทิยา 2  1(0-2-1) 
 (Seminar in Microbiology II)  
326-795* สมัมนาจุลชีววทิยา 3  1(0-2-1) 
 (Seminar in Microbiology III)  



326-796* สมัมนาจุลชีววทิยา 4  1(0-2-1) 
 (Seminar in Microbiology IV)  
326-797* สมัมนาจุลชีววทิยา 5  1(0-2-1) 
 (Seminar in Microbiology V)  
326-798* สมัมนาจุลชีววทิยา 6  1(0-2-1) 
 (Seminar in Microbiology VI) 
หมายเหตุ:  (#) รายวชิาปรับพ้ืนฐานท่ีนกัศึกษาทุกแผนการศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต และไดรั้บสญัลกัษณ์ S  
 (*) ส าหรับนกัศึกษาแบบ 1.1 และ 1.2  ใหล้งทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 

2. หมวดวชิาเลือก                            6/13 หน่วยกติ 

นกัศึกษา แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีข้ึนตน้ดว้ยรหสั 326-xxx ตามจ านวนหน่วยกิต ดงัน้ี 
- แบบ 2.1 ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต 
- แบบ 2.2 ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 
วชิาทีเ่ปิดสอนโดยหลกัสูตรฯ 
326-505* หลกัจุลชีววทิยา  3((2)-3-4) 
 (Principles of Microbiology)  
326-511 ชุดวชิาจุลชีววทิยาประยกุต ์  6((3)-6-9) 
 (Module: Applied Microbiology)  
326-513 จุลชีววทิยาระดบัโมเลกลุ  3((2)-3-4) 
 (Molecular Microbiology)  
326-531 จุลชีววทิยาเพ่ือเกษตรกรรมยัง่ยนื  3((2)-3-4) 
 (Microbiology for Sustainable Agriculture)  
326-591 หวัขอ้พิเศษทางจุลชีววทิยา 1  1((1)-0-2) 
 (Special Topics in Microbiology I)  
326-592 หวัขอ้พิเศษทางจุลชีววทิยา 2  1((1)-0-2) 
 (Special Topics in Microbiology II)  
326-602 สรีรวทิยาขั้นสูงของจุลินทรีย ์  3((3)-0-6) 
 (Advanced Microbial Physiology)  
326-611 ชุดวชิาวทิยาภูมิคุม้กนัขั้นสูงและเทคนิคปฏิบติัการ  6((3)-6-9) 
 (Module: Advanced Immunology and Techniques)  
326-621 จุลชีววทิยาทางการแพทยข์ั้นสูง (ระดบัปริญญาโท)   3((3)-0-6) 
 (Advanced Medical Microbiology)  
326-622 กลไกการก่อพยาธิสภาพโดยเช้ือก่อโรค  3((3)-0-6) 
 (Mechanisms of Microbial Pathogenesis)   
326-641 วทิยาแบคทีเรียขั้นสูง  3((3)-0-6) 
 (Advanced Bacteriology)  
326-661 ราวทิยาขั้นสูง  3((3)-0-6) 
 (Advanced Mycology)  
326-671 ปรสิตวทิยาขั้นสูง  3((3)-0-6) 
 (Advanced Parasitology)  



326-681 ไวรัสวทิยาขั้นสูง  3((3)-0-6) 
 (Advanced Virology)  
326-721 จุลชีววทิยาทางการแพทยข์ั้นสูง   3((3)-0-6) 
(Advanced Medical Microbiology)   
326-731 จุลชีววทิยาประยกุตข์ั้นสูง   3((3)-0-6) 
 (Advanced Applied Microbiology)  
326-799 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววทิยา  1((1)-0-2) 
 (Special Ploblems in Microbiology) 
วชิาทีเ่ปิดสอนโดยหลกัสูตรอ่ืนในคณะวทิยาศาสตร์  
318-503 ชีวสารสนเทศส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลทางชีวภาพขนาดใหญ่ 2((1)-2-3) 
 (Bioinformatics for Large Scale Biological Data Analysis) 
318-505 ส่ิงมีชีวติจ าลองเพ่ือการทดลอง  4((4)-0-8) 
 (Experimental Model Organisms) 
318-522 นวตักรรมทางชีวโมเลกลุ  2((2)-0-4) 
 (Molecular Innovation) 
328-522 เทคนิคทนัสมยัทางพนัธุวศิวกรรมศาสตร์   2((2)-0-4)  
 (Modern Techniques in Genetic Engineering) 
328-541 ชุดวชิาพนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยทีางโปรตีน   9((4)-15-8) 
 (Module: Genetic Engineering and Protein Technologies) 
330-661 ววิฒันาการเชิงโมเลกลุและการประยกุต ์  3((2)-3-4) 
 (Molecular Evolution and Applications) 
วชิาทีเ่ปิดสอนโดยคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
660-711 การเพาะเล้ียงเซลลส์ตัวใ์นงานวจิยัทางการแพทย ์  2((1)-3-2) 
 (Animal Cell Culture in Medical Research) 
หมายเหตุ: (*) รายวชิาเลือกเฉพาะนกัศึกษาท่ีจบการศึกษาจากสาขาวชิาอ่ืนท่ีไม่ใช่สาขาวชิาจุลชีววิทยา  
                 1. นอกจากรายวชิาเลือกดงักล่าว  นกัศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยั 
โดยไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์  

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์   

326-792 วทิยานิพนธ์ (แบบ  1.1)  48(0-144-0) 
 (Thesis)  
326-791 วทิยานิพนธ์ (แบบ  1.2)  72(0-216-0) 
 (Thesis)  
326-892 วทิยานิพนธ์ (แบบ  2.1)  36(0-108-0) 
 (Thesis)  
326-891 วทิยานิพนธ์ (แบบ  2.2)  48(0-144-0) 
 (Thesis)  



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีการศึกษา/ภาค
เรียน 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 
(แผนการศึกษาแบบ 1.1) 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
(แผนการศึกษาแบบ 1.2) 

ปีที ่1  
ภาคการศึกษาท่ี 
1        

326-501* ความปลอดภยัทาง
ชีวภาพและการรักษา
ความปลอดภยัทาง
ชีวภาพ 

1 หน่วยกิต 
 

326-501* ความปลอดภยัทาง
ชีวภาพและการรักษา
ความปลอดภยัทาง
ชีวภาพ 

1 หน่วยกิต 
 

 326-792 วทิยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 326-791 วทิยานิพนธ์ 9  หน่วยกิต 
  326-793* สมัมนาจุลชีววทิยา 1 

รวม 
1 หน่วยกิต 
8 หน่วยกติ 

326-793* สมัมนาจุลชีววทิยา 1 
รวม 

1  หน่วยกิต 
9  หน่วยกติ 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาท่ี 
2 

326-504* ความคิดสร้างสรรค ์
และการจดัการนวตักรรม 
ทางจุลชีววทิยา 

1 หน่วยกิต 
 

326-504* ความคิดสร้างสรรค ์
และการจดัการนวตักรรม 
ทางจุลชีววทิยา 

1 หน่วยกิต 
 

326-792 
326-794* 

วทิยานิพนธ์ 
สมัมนาจุลชีววทิยา 2 
รวม 

8 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 
8 หน่วยกติ 

326-791 
326-794* 

วทิยานิพนธ์ 
สมัมนาจุลชีววทิยา 2 
รวม 

9  หน่วยกิต 
1  หน่วยกิต 
9  หน่วยกติ 

ปีที ่2  
ภาคการศึกษาท่ี 
1        
 

326-792 
326-795* 

วทิยานิพนธ์ 
สมัมนาจุลชีววทิยา 3 
รวม 

8 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 
8 หน่วยกติ 

326-791 
326-795* 

วทิยานิพนธ์ 
สมัมนาจุลชีววทิยา 3 
รวม 

9  หน่วยกิต 
1  หน่วยกิต 
9  หน่วยกติ 

ปีที ่2  
ภาคการศึกษาท่ี 
2 

326-792 
326-796* 

วทิยานิพนธ์ 
สมัมนาจุลชีววทิยา 4 
 

8 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 

326-791 
326-796* 

วทิยานิพนธ์ 
สมัมนาจุลชีววทิยา 4 
 

9  หน่วยกิต 
1  หน่วยกิต 

 รวม 8 หน่วยกติ  รวม 9 หน่วยกติ 
ปีที ่3  
ภาคการศึกษาท่ี 
1 

326-792 วทิยานิพนธ์ 
 
รวม 

8 หน่วยกิต 
 
8 หน่วยกติ 

326-791 
326-797* 

วทิยานิพนธ์ 
สมัมนาจุลชีววทิยา 5 
รวม 

9  หน่วยกิต 
1  หน่วยกิต 
9 หน่วยกติ 

 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษา 
ท่ี 2 

326-792 วทิยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 326-791 วทิยานิพนธ์ 9  หน่วยกิต 
   326-798* สมัมนาจุลชีววทิยา 6 1  หน่วยกิต 
 รวม 8 หน่วยกติ  รวม 9 หน่วยกติ 

ปีที ่4  
ภาคการศึกษา 
ท่ี 1       

- 326-791 วทิยานิพนธ์ 
 
รวม 

9  หน่วยกิต 
 
9  หน่วยกติ 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษา 
ท่ี 2 

- 326-791 วทิยานิพนธ์ 
 
รวม 

9  หน่วยกิต 
 
9  หน่วยกติ 

รวมตลอด
หลกัสูตร   

48  หน่วยกติ 72  หน่วยกติ 

* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
 



ปีการศึกษา/ 
ภาคเรียน 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 
(แผนการศึกษาแบบ 2.1) 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
(แผนการศึกษาแบบ 2.2) 

ปีที ่1  
ภาคการศึกษาท่ี 1 

326-501 ความปลอดภยัทางชีวภาพ
และการรักษาความ
ปลอดภยัทางชีวภาพ 

1 หน่วยกิต 
 

326-501 ความปลอดภยัทางชีวภาพ
และการรักษาความ
ปลอดภยัทางชีวภาพ 

1 หน่วยกิต 
 

    326-502 จริยธรรมและระเบียบวธีิ
วจิยัทางจุลชีววทิยา 

2  หน่วยกิต 

    326-503 จุลชีววทิยาทนัสมยั     2  หน่วยกิต 
 xxx-xxx วชิาเลือก  6  หน่วยกิต xxx-xxx วชิาเลือก 6  หน่วยกิต 
  รวม 7  หน่วยกติ  รวม 11  หน่วยกติ 
ปีที ่1  
ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

326-504 
 
 
326-601 
 
326-793 
326-892 
 

ความคิดสร้างสรรค ์ 1 หน่วยกิต 
และการจดัการนวตักรรม 
ทางจุลชีววทิยา 
การเขียนและตีพิมพผ์ลงาน 1 หน่วยกิต 
ทางวทิยาศาสตร์ 
สมัมนาจุลชีววทิยา 1 1  หน่วยกิต 
วทิยานิพนธ์   4  หน่วยกิต 
   

326-504 
 
 
326-601 
 
326-793 
326-891 
xxx-xxx  

ความคิดสร้างสรรค ์ 1 หน่วยกิต 
และการจดัการนวตักรรม 
ทางจุลชีววทิยา 
การเขียนและตีพิมพผ์ลงาน 1 หน่วยกิต 
ทางวทิยาศาสตร์ 
สมัมนาจุลชีววทิยา 1 1  หน่วยกิต 
วทิยานิพนธ์   2  หน่วยกิต 
วชิาเลือก  7  หน่วยกิต 

 รวม 8 หน่วยกติ  รวม  12 หน่วยกติ 
ปีที ่2  
ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

326-794 
326-892 

สมัมนาจุลชีววทิยา 2 1  หน่วยกิต 
วทิยานิพนธ์           8  หน่วยกิต 

326-794 
326-891 

สมัมนาจุลชีววทิยา 2 1  หน่วยกิต 
วทิยานิพนธ์           6  หน่วยกิต 

  รวม 9 หน่วยกติ  รวม  7 หน่วยกติ 
ปีที ่2  
ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

326-795 
326-892 

สมัมนาจุลชีววทิยา 3 1  หน่วยกิต 
วทิยานิพนธ์           8  หน่วยกิต 

326-795 
326-891 

สมัมนาจุลชีววทิยา 3 1  หน่วยกิต 
วทิยานิพนธ์           8  หน่วยกิต 

  รวม 9 หน่วยกติ  รวม  9 หน่วยกติ 
ปีที ่3  
ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

326-892 วทิยานิพนธ์          8  หน่วยกิต 326-796 
326-891 

สมัมนาจุลชีววทิยา 4 1  หน่วยกิต 
วทิยานิพนธ์           8  หน่วยกิต 

  รวม 8 หน่วยกติ  รวม  9 หน่วยกติ 
ปีที ่3  
ภาคการศึกษาท่ี 2 

326-892 วทิยานิพนธ์         8  หน่วยกิต 326-891 วทิยานิพนธ์         8  หน่วยกิต 
รวม           8  หน่วยกติ รวม             8  หน่วยกติ 

ปีที ่4  
ภาคการศึกษาท่ี 1 

- 326-891 วทิยานิพนธ์         8  หน่วยกิต 
  รวม             8  หน่วยกติ 

ปีที ่4  
ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

- 326-891 วทิยานิพนธ์   8  หน่วยกิต             
รวม             8  หน่วยกติ 

รวมตลอด
หลกัสูตร 

48  หน่วยกติ 72  หน่วยกติ 

 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาเอก 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 ปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณวชิาการ 1) จดัให้มีกรณีศึกษาจริยธรรม จรรยาบรรณ
วจิยั ในการเรียนการสอน

2) การท าวทิยานิพนธ์
3) การท างาน หรือ ปฏิบติัการกลุ่ม
4) การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการ

ถือประโยชน์สงัคมเป็นท่ีตั้ง

1) การประเมินความซ่ือสัตยจ์ากการ
สอบ

2) การตรวจสอบการคดัลอกผลงาน
ท างวิ ช าก ารด้ ว ย โป รแ ก รม
Turnitin

3) ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก ร า ย วิ ช า
วทิยานิพนธ์

4) การมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม
ตามบทบาทท่ีไดรั้บ

5) การเขา้ร่วมกิจกรรมส่วนรวม
6) การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย

PLO2 บู รณ าก ารอ ง ค์ ค วาม รู้ท าง จุ ล
ชีววิทยาเข้ากับศาสตร์อ่ืนเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ หรือ นวตักรรมเพ่ือแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือ อาหาร หรือ 
ส่ิงแวดล้อม หรือ การแพทย์ภายใต้บริบทที่
ส าคญัของภาคใต้ 

1) การตั้งค  าถามและใหน้กัศึกษา
อภิปราย

2) การฝึกปฏิบติัการ
3) การใชก้รณีศึกษา
4) การใชปั้ญหาเป็นฐาน
5) การใหน้กัศึกษาคน้ควา้และน าเสนอ

ในชั้นเรียน
6) การสมัมนา
7) การศึกษาดว้ยตนเอง

1) การเขียนรายงาน
2) การอภิปราย และ
การตอบขอ้ซกัถาม
3) การสอบในแต่ละรายวชิา
4) การจดัท าขอ้เสนอโครงการ
5) การสอบวดัคุณสมบติั
6) การสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์
7) ก า ร น า เ ส น อ ร า ย ง า น

ความกา้วหนา้ของวทิยานิพนธ์
8) ก ารน า เส น อ ผ ล งาน วิ จั ย ใน

รายวชิาสมัมนา
9) การสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์

PLO3 วิเคราะห์ลักษณะที่แสดงออกและ
คุณสมบัติของจุลินทรีย์ได้ลึกถึงระดับ
เซลล์ หรือ ระดบัโมเลกลุ 

1) การศึกษาดว้ยตนเอง
2) การตั้งค  าถามและใหน้กัศึกษาอภิปราย
3) การใชก้รณีศึกษา
4) การใชปั้ญหาเป็นฐาน
5) การให้นกัศึกษาคน้ควา้และน าเสนอในชั้น

เรียน
6) การสมัมนา
7) การท าวทิยานิพนธ์

1) การเขียนรายงาน
2) การตอบขอ้ซกัถาม
3) การสอบในแต่ละรายวชิา
4) การจดัท าขอ้เสนอโครงการ
5) การสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

สืบค้นและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

1) การศึกษาดว้ยตนเอง
2) การตั้งค  าถามและใหน้กัศึกษาอภิปราย
3) การใชก้รณีศึกษา
4) การใชปั้ญหาเป็นฐาน
5) การให้นัก ศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ

ในชั้นเรียน

1) การเขียนรายงาน
2) การอภิปราย และ การตอบข้อ

ซกัถาม
3) การสอบในแต่ละรายวชิา
4) การสอบวดัคุณสมบติั
5) การสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

6) การสมัมนา 
7) การท าวทิยานิพนธ์ 

6) ก า ร น า เ ส น อ ร า ย ง า น
ความกา้วหนา้ของวทิยานิพนธ์ 

7) ก ารน า เส น อ ผ ล งาน วิ จั ย ใน
รายวชิาสมัมนา 

8) การสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 
PLO5 ออกแบบงานวิจัยบนพื้นฐานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 

1) การศึกษาดว้ยตนเอง 
2) การตั้งค  าถาม 
3) การใชก้รณีศึกษา 
4) การใชปั้ญหาเป็นฐาน  
5) การสมัมนา 
6) การท าวทิยานิพนธ์ 

1) การเขียนรายงาน        
2) การสอบวดัคุณสมบติั          
3) การสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ 
4) ก า ร น า เ ส น อ ร า ย ง า น

ความกา้วหนา้ของวทิยานิพนธ์ 
5) ก ารน า เส น อ ผ ล งาน วิ จั ย ใน

รายวชิาสมัมนา 
6) การสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 

PLO6 ท างาน ร่วมกับ ผู้ อ่ืน ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพทั้ งในบทบาทของสมาชิก
และผู้น าเพ่ือการพฒันางานวจิยั 

1) การฝึกปฏิบติัการ 
2) การมอบหมายงานกลุ่ม 
3) การน าเสนอในชั้นเรียน 
4) การท าวทิยานิพนธ์ 

1)  การเขียนรายงานปฏิบติัการกลุ่ม 
2)  การมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม

ตามบทบาทท่ีไดรั้บ 
3) การสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 

PLO7 น าเสนอผลงานทางวิชาการด้านจุล
ชีววิทยาด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน 

1) การฝึกปฏิบติัการ 
2) การน าเสนอในชั้นเรียน 
3) การสมัมนา 
4) การท าวทิยานิพนธ์ 

1) การเขียนรายงานปฏิบติัการกลุ่ม 
2) การสอบวดัคุณสมบติั 
3) การสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ 
4) ก า ร น า เ ส น อ ร า ย ง า น

ความกา้วหนา้ของวทิยานิพนธ์ 
5) การน าเสนอผลงานในการประชุม

วชิาการระดบันานาชาติ 
6) การตีพิมพผ์ลงานวจิยั 
7) การสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์ 

สำขำวทิยำศำสตร์ชีวภำพ/หลกัสูตรวทิยำศำสตรปรัชญำดุษฎบีัณฑิต สำขำวชิำจุลชีววทิยำ (หลกัสูตรนำนำชำต)ิ 

318-501  เทคโนโลยขีองยนี       2((2)-0-4) 
Gene Technology 
เทคโนโลยหีลกัท่ีใชศึ้กษาจีโนม วิธีการอ่านล าดบัเบส การจดัเรียง วิเคราะห์หนา้ท่ี และโครงสร้างบนจี

โนม วิธีการตรวจสอบการถ่ายทอดคุณลกัษณะและโรค การคน้หายีนเป้าหมาย การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการหาสาเหตุ 
วนิิจฉยั และรักษาโรคในพืชและสตัว ์  

The key genomic technologies, How to sequence, assemble, and analyze the function and structure of 
genomes; explore methods for determining the heritability of traits & diseases, how to identify target genes, 
computational approaches for prognostics, diagnostics, and treatment of plant and animal diseases 
326-500  หลกัส ำคญัทำงภูมคุ้ิมกนัวทิยำและชีวโมเลกลุ    1((1)-0-2) 

(Essential Immunology and Molecular Biology)  
แอนติเจน แอนติบอดี ปฏิกิริยาระหวา่งแอนติเจนกบัแอนติบอดี เซลลท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการตอบสนองทาง

ภูมิคุม้กนั คอมพลีเมนต ์ซยัโตไคน์ ระบบภูมิคุม้กนั พนัธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์เทคโนโลยีการโคลนยีนและการประยกุตใ์ช ้
ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส ชีวสารสนเทศ 
Antigen, antibody, antigen-antibody reaction; cells in immune response; complements, cytokines, immune system; 
microbial genetics; gene cloning technology and applications; polymerase chain reaction; bioinformatics 
326-501  ควำมปลอดภัยทำงชีวภำพและกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ  1((1)-0-2) 

(Biosafety and Biosecurity)  
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกับความปลอดภยัทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภยัทาง

ชีวภาพ การจดัการความเส่ียง หลกัการความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภยัทางชีวภาพ สารก่ออนัตราย
ทางชีวภาพและระดบัความเส่ียงของจุลินทรียก่์อโรค ระดบัความปลอดภยัทางชีวภาพของหอ้งปฏิบติัการและการปฏิบติัเพ่ือ
ความปลอดภยัทางชีวภาพ การออกแบบสถานท่ีและการจดัวางเคร่ืองมือในห้องปฏิบติัการทางชีวภาพ อุปกรณ์ป้องกนัภยั
ส่วนบุคคล การจดัการสารชีวภาพอนัตรายร่ัวไหล การท าลายสารชีวภาพ การจดัการขยะติดเช้ือและขยะทางการแพทย ์การ
ขนส่งสารชีวภาพ 

Laws and regulations relating to biosafety and biosecurity; risk management; principles of biosafety 
and biosecurity; bioharzards and risk groups; biosafety levels and laboratory biosafety practices; laboratory design; 
personel protective equipments; bioharzardous spill response; decontamination and sterilization; bioharzardous and 
medical waste management; transportation of biological materials  
326-502  จริยธรรมและระเบียบวธีิวจิยัทำงจุลชีววทิยำ     2((2)-0-4) 

(Ethics and Research Methodology in Microbiology) 
จรรยาวิชาชีพวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และในสัตว์ การบริหารพัฒนาคน การจัดการและ

มอบหมายงาน การออกแบบการวิจยัดา้นจุลชีววิทยา แอพพลิเคชัน่เพ่ือการบริหารจดัการโครงการวิจยั การเขียนขอ้เสนอ
โครงการวจิยัและการเขียนบทความปริทศัน์ ฐานขอ้มูลวชิาการระดบันานาชาติ หลกัชีวสถิติส าหรับงานวจิยั การส่ือสารและ
เผยแพร่ผลงานวจิยั  



 

Research code of conduct; research ethics involving human and animal subjects; leadership and people 
skills; organization and delegation; applications for project management; ;experimental designs in microbiological 
research; writing research proposal and review articles; international academic database; bio-statistic in research 
methodology; research communication and publication  
326-503  จุลชีววทิยำทนัสมยั       2((1)-3-2) 

(Modern Microbiology)  
จุลชีววิทยาเชิงวิวฒันาการ ไมโครไบโอม การศึกษาการแสดงออกของยีน ชีวสารสนเทศเนกซ์เจเนอ

เรชั่นซีเควนซิง เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ วิศวกรรมแอนติบอดี การค้นหาสารต้านจุลินทรีย ์ไบโอเซ็นเซอร์ 
เทคโนโลยจุีลินทรีย ์กรณีศึกษา การคน้หาขอ้มูลทนัสมยัจากอินเตอร์เน็ต   

Evolutionary microbiology; microbiome; gene expression analysis; bioinformatics; next generation 
sequencing; recombinant DNA technology; antibody engineering;  antimicrobial drug discovery; biosensors; microbial 
technology; case study; internet searching for current knowledge 
326-504  ควำมคดิสร้ำงสรรค์และกำรจดักำรนวตักรรมทำงจุลชีววทิยำ  1((1)-0-2) 

(Creativity and Microbiological Innovation Management)  
กรอบความคิดสร้างสรรค์ กรอบความคิดแบบเติบโต และกรอบความคิดเชิงนวตักรรม หลกัการและ

ขั้นตอนของกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างนวตักรรมทางจุลชีววิทยา การท าความเขา้ใจกลุ่มเป้าหมาย การก าหนด
ปัญหา การร่วมกนัสร้างความคิดและแนวทางการแกปั้ญหา  การสร้างแบบจ าลองและการทดสอบ การจดัการดา้นทรัพยสิ์น
ทางปัญญา การรอบรู้ในเร่ืองธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจและการน าเสนอแผนธุรกิจ ธุรกิจอจัฉริยะ การบริหารตน้ทุน การ
พฒันาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัจุลินทรียสู่์เชิงพาณิชย ์ขั้นตอนและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชีววตัถุและชุดทดสอบ
ทางจุลชีววทิยา 
  Creative, growth, and innovative mindsets; principles and processes of design thinking for creating 
microbiological innovations; develop and empathy map;  define a point of view; brainstorming for ideation; prototyping 
and test; intellectual property management; commercial awareness; business model design and pitching; business 
Intelligence; cost management; commercialization of microbial products; processes and requirements of biologic and 
diagnostic development 
326-505  หลกัจุลชีววทิยำ       3((2)-3-4) 

(Principles of Microbiology)  
  การเจริญของจุลินทรียแ์ละการควบคุม การขนส่งสารผ่านเขา้ออกเซลลจุ์ลินทรีย ์เมแทบอลิซึมและการ
ควบคุมเมแทบอลิซึม จีโนมของจุลินทรีย ์การถอดรหัส แปลรหัสและการควบคุมการท างานของยีน การถ่ายโอนยีน การ
กลายพนัธ์ุของจุลินทรีย ์แอนติเจนและแอนติบอดี การตอบสนองของร่างกายต่อส่ิงแปลกปลอม ประโยชน์และโทษท่ีเกิด
จากการตอบสนองของภูมิคุม้กนั  
  Growth and control of microbes; transportation in and out of microbial cells; metabolisms and control 
of metabolisms; microbial genomes; transcription, translation and regulation of gene expression; gene transfer; microbial 
mutations; antigen and antibody; response to foreign antigen; advantages and pathology from the immune response 
326-511  ชุดวชิำจุลชีววทิยำประยุกต์      6((3)-6-9) 

(Module: Applied Microbiology)  
จุลินทรียท่ี์มีความส าคญัดา้นอาหารและอุตสาหกรรม บทบาทของจุลินทรียใ์นอาหารและการควบคุม 

การถนอมอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมอาหาร วธีิการคดัแยกและคดัเลือกจุลินทรียจ์ากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้



 

ในอุตสาหกรรม กระบวนการหมกั จลนพลศาสตร์ของการเจริญและการผลิตผลผลิต ส่วนประกอบพ้ืนฐานของถงัหมกั การ
ฆ่าเช้ือในกระบวนการหมกั การเก็บเก่ียวผลผลิตและการท าใหบ้ริสุทธ์ิ กระบวนการผลิตผลิตภณัฑใ์นระดบัอุตสาหกรรมท่ี
ได้จากจุลินทรีย์ การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา จัดการโรงงานอุตสาหกรรมทางจุลชีววิทยา 
ความสัมพนัธ์ระหว่างจุลินทรียก์บัสภาพแวดลอ้ม ความสมดุลของสภาพแวดลอ้มกบัจุลินทรีย ์ของเสียและการบ าบดัของ
เสีย การใชว้ธีิทางชีวภาพในการแกภ้าวะมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม  

Important microorganisms in food and industry; roles of microorganisms in food and controlling 
processes; food preservation; food sanitation; food control; methods for isolation and screening of microorganisms from 
various sources for industrial uses; fermentation processes; kinetics of growth and product formation; basic configuration 
of bioreactor; sterilization processes; products recovery and purification; industrial-scale processing of microbial 
products; quality assurance of microbiological laboratory; industrial plant management in microbiology; relationship 
between microbes and environments; environmental balance with microorganisms; waste and waste treatment; 
bioremediation of polluted environments 
326-513  จุลชีววทิยำระดบัโมเลกลุ      3((2)-3-4) 

(Molecular Microbiology)  
ความรู้และวธีิการทนัสมยัในระดบัโมเลกลุของจุลินทรียช์นิดต่าง ๆ ชีวสารสนเทศเพ่ือการวเิคราะห์และ

แปลผลขอ้มูลโอมิกส์ของจุลินทรีย ์แพนจีโนม เทคโนโลยีการหาล าดบัเบสรุ่นท่ี 3 การประยกุตใ์ชค้วามรู้ในงานวจิยัดา้นชีว
การแพทย ์เทคโนโลยชีีวภาพ และส่ิงแวดลอ้ม 

Current knowledge of microorganisms and methodology at the molecular level, bioinformatics for 
analysis and intepret of microbial omics; pan-genome and 3rd generation sequencing technology; applications of 
knowledge in biomedicine, biotechnology, and environmental research 
326-531  จุลชีววทิยำเพ่ือเกษตรกรรมยัง่ยืน     3((2)-3-4) 

(Microbiology for Sustainable Agriculture)  
การลงพ้ืนท่ีสัมผสัชุมชน การเก็บขอ้มูล การบ่งช้ีปัญหาทางจุลชีววิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร การ

ร่วมกนัสร้างความคิดและแนวทางการแกปั้ญหา การประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางดา้นจุลชีววทิยาเพ่ือการพฒันาชุมชน การต่อยอด
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัจุลินทรีย ์การสร้างและทดสอบตน้แบบเพ่ือการแกปั้ญหา การประกอบการเพ่ือสงัคม  

Community immersion; data collection, identify microbiological problem related to agriculture, 
brainstorming for ideation; application of knowledge in microbiology for community development; extension of local 
wisdom related to microorganisms; generate and test a prototype of their solution; social entrepreneurship 
326-591  หัวข้อพเิศษทำงจุลชีววทิยำ 1      1((1)-0-2) 

(Special Topics in Microbiology I)  
หวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัในสาขาจุลชีววทิยา บรรยายและอภิปรายโดยอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง 
Current issues in Microbiology; lecture and discussion by specialist  

326-592  หัวข้อพเิศษทำงจุลชีววทิยำ 2      1((1)-0-2) 
(Special Topics in Microbiology II)  
หวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัในสาขาจุลชีววทิยา บรรยายและอภิปรายโดยอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง  
Current issues in Microbiology; lecture and discussion by specialist 

326- 601  กำรเขียนและตพีมิพ์ผลงำนทำงวทิยำศำสตร์    1((1)-0-2) 
(Scientific Writing and Publishing)  



 

หลักการและเทคนิคการเขียนผลงานทางวิทยาศาสตร์เพื่อการตีพิมพ์ กระบวนการเขียน การเรียบ
เรียงความคิด การเลือกส านกัพิมพ ์เคา้โครงและการจดัเตรียมตน้ฉบบัเพ่ือส่งตีพิมพ ์ 

Principles and techniques of scientific writing and; ; writing process; organization of ideas; journal 
selection; structure and manuscript preparation for publication 
326-602  สรีรวทิยำขั้นสูงของจุลนิทรีย์        3((3)-0-6) 

(Advanced Microbial Physiology)     
รำยวชิำบังคบัก่อน: 326-501 หรือ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 
Prerequisite: 326-501 or Consent of the program committee  
การน าเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิคและงานวิจัยใหม่ ๆ ท่ีทันสมัยจากบทความทางวิชาการท่ี

เก่ียวกบั โครงสร้างของเซลล ์การเติบโต และกระบวน เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย ์ 
Presentation and discussion of current knowledge, technique and research from published academic 

articles on cell structures, growth and metabolic pathways of microorganisms 
326- 611  ชุดวชิำวทิยำภูมคุ้ิมกนัขั้นสูงและเทคนิคปฏิบัตกิำร    6((3)-6-9) 

(Module: Advanced Immunology and Techniques)  
เซลลแ์ละการผลิตเซลลท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการตอบสนองทางภูมิคุม้กนั การส่งสัญญาณเซลลภู์มิคุม้กนั พนัธุ

ศาสตร์ของระบบภูมิคุม้กนั สัตวท์ดลองและหนูดดัแปลงพนัธุกรรม วีธีทางชีวโมเลกุลท่ีใชใ้นงานวิจยัทางภูมิคุม้กนัวิทยา 
อีไลซา เวสเทิร์น บลอท โฟล ไซโทเมทรี เซอร์เฟซ พลาสมอน   เรโซแนนซ์ เทคโนโลย ีโมโนโคลนอล แอนติบอดี เฟจ ดิส
เพลย ์การวเิคราะห์ล าดบันิวคลีโอไทดข์องยนี V โดยใชฐ้านขอ้มูล IMGT 

Cells in the immune system and production for immune response; immune cell signalling; 
immunogenetics; animal model and transgenic mice molecular biology techniques used in immunological research; 
ELISA; Western blots; FLOW cytometry; surface plasmon resonance; monoclonal antibody technology; phage display; V 
sequence analysis using the IMGT database 
326-621  จุลชีววทิยำทำงกำรแพทย์ขั้นสูง     3((3)-0-6) 

(Advanced Medical Microbiology)  
การน าเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิคและงานวิจัยใหม่ ๆ ท่ีทันสมัยจากบทความทางวิชาการท่ี

เก่ียวกบัจุลชีววทิยาการแพทย ์
Presentation and discussion of current knowledge, technique and research on medical microbiology 

from published academic articles 
326-622  กลไกกำรก่อพยำธิสภำพโดยเช้ือก่อโรค    3((3)-0-6) 

(Mechanisms of Microbial Pathogenesis)  
เซลล์และโมเลกุลของการเกิดพยาธิสภาพจากการติดเช้ือแบคทีเรีย รา ไวรัส และปรสิต รวมทั้ ง

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งเช้ือก่อโรคและเจา้บา้น   
Cellular and molecular mechanisms of pathogenesis during the course of infection by bacteria, fungi, 

viruses and parasites; interaction between infectious agents and host 
326-631  จุลชีววทิยำประยุกต์ขั้นสูง      3((3)-0-6) 

(Advanced  Applied Microbiology)  
การน าเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิคและงานวิจัยใหม่ ๆ ท่ีทันสมัยจากบทความทางวิชาการท่ี

เก่ียวกบัจุลชีววทิยาประยกุต ์



 

Presentation and discussion of current knowledge, technique and research on applied microbiology 
from published academic articles 
326-641  วทิยำแบคทเีรียขั้นสูง      3((3)-0-6) 

(Advanced Bacteriology)  
การน าเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิคและงานวิจัยใหม่ ๆ ท่ีทันสมัยจากบทความทางวิชาการท่ี

เก่ียวกบัวทิยาแบคทีเรีย 
Presentation and discussion of current knowledge, technique and research on bacteriology from 

published academic articles  
326-661  รำวทิยำขั้นสูง        3((3)-0-6) 

(Advanced Mycology)  
การน าเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิคและงานวิจัยใหม่ ๆ ท่ีทันสมัยจากบทความทางวิชาการท่ี

เก่ียวกบัราและยสีต ์
Presentation and discussion of current knowledge, technique and research on mold and yeasts from 

published academic articles 
326-671  ปรสิตวทิยำขั้นสูง        3((3)-0-6) 

(Advanced Parasitology)   
การน าเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิคและงานวิจัยใหม่ ๆ ท่ีทันสมัยจากบทความทางวิชาการท่ี

เก่ียวกบัปรสิตวทิยา 
Presentation and discussion of current knowledge, technique and research on parasitology from 

published academic articles 
326-681  ไวรัสวทิยำขั้นสูง        3((3)-0-6) 

(Advanced Virology)   
การน าเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิคและงานวิจัยใหม่ ๆ ท่ีทันสมัยจากบทความทางวิชาการท่ี

เก่ียวกบัวทิยาไวรัส 
Presentation and discussion of current knowledge, technique and research on virology from published 

academic articles  
326-721  จุลชีววทิยำทำงกำรแพทย์ขั้นสูง     3((3)-0-6) 

(Advanced Medical Microbiology)  
การน าเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิคและงานวิจัยใหม่ ๆ ท่ีทันสมัยจากบทความทางวิชาการท่ี

เก่ียวกบัจุลชีววทิยาการแพทย ์
resentation and discussion of current knowledge, technique and research on medical microbiology 

from published academic articles 
326-731  จุลชีววทิยำประยุกต์ขั้นสูง      3((3)-0-6) 

(Advanced  Applied Microbiology)  
การน าเสนอและอภิปราย ความรู้ เทคนิคและงานวิจัยใหม่ ๆ ท่ีทันสมัยจากบทความทางวิชาการท่ี

เก่ียวกบัจุลชีววทิยาประยกุต ์
Presentation and discussion of current knowledge, technique and research on applied microbiology 

from published academic articles 



 

Presentation and discussion of current knowledge, technique and research from published academic 
articles on genetic engineering, synthesis, regulation, transfer and exchange of genetic material in microorganisms 
326-791  วทิยำนิพนธ์        72(0-216-0) 

(Thesis)  
ศึกษาคน้ควา้วจิยัในสาขาวชิาจุลชีววทิยาภายใตก้ารดูแล และการแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
Research work in microbiology under supervision of a thesis advisor   

326-792  วทิยำนิพนธ์        48(0-144-0) 
(Thesis)  
ศึกษาคน้ควา้วจิยัในสาขาวิชาจุลชีววทิยาภายใตก้ารดูแล และการแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
Research work in microbiology under supervision of a thesis advisor 

 326-793  สัมมนำจุลชีววทิยำ 1 (ปริญญำเอก)      1(0-2-1) 
(Seminar in Microbiology I)  
น าเสนอปากเปล่าในหวัขอ้ทางจุลชีววทิยาท่ีทนัสมยัท่ีไดจ้ากบทความวจิยั  
Oral presentation of current research in Microbiology from published research articles 

326-794  สัมมนำจุลชีววทิยำ 2 (ปริญญำเอก)      1(0-2-1) 
(Seminar in Microbiology II)  
น าเสนอปากเปล่าในหวัขอ้ทางจุลชีววทิยาท่ีทนัสมยัท่ีไดจ้ากบทความวจิยั หรือ วทิยานิพนธ์ 
Oral presentation of current research in Microbiology from published research articles or thesis 

326-795  สัมมนำจุลชีววทิยำ 3 (ปริญญำเอก)      1(0-2-1) 
(Seminar in Microbiology III)  
น าเสนอปากเปล่าในหวัขอ้ทางจุลชีววทิยาท่ีทนัสมยัท่ีไดจ้ากบทความวจิยั หรือ วทิยานิพนธ์  
Oral presentation of current research in Microbiology from published research articles or thesis 

326-796  สัมมนำจุลชีววทิยำ 4 (ปริญญำเอก)       1(0-2-1) 
(Seminar in Microbiology IV)  
น าเสนอปากเปล่าในหวัขอ้ทางจุลชีววทิยาท่ีทนัสมยัท่ีไดจ้ากบทความวจิยั หรือ วทิยานิพนธ์  
Oral presentation of current research in Microbiology from published research articles or thesis 

326-797  สัมมนำจุลชีววทิยำ 5 (ปริญญำเอก)      1(0-2-1) 
(Seminar in Microbiology V)    
น าเสนอปากเปล่าในหวัขอ้ทางจุลชีววทิยาท่ีทนัสมยัท่ีไดจ้ากบทความวจิยั หรือ วทิยานิพนธ์  
Oral presentation of current research in Microbiology from published research articles or thesis  

326-798  สัมมนำจุลชีววทิยำ 6 (ปริญญำเอก)      1(0-2-1) 
(Seminar in Microbiology VI)  
น าเสนอปากเปล่าในหวัขอ้ทางจุลชีววทิยาท่ีทนัสมยัท่ีไดจ้ากบทความวจิยั หรือ วทิยานิพนธ์  
Oral presentation of current research in Microbiology from published research articles or thesiscc 

326-799  ปัญหำพเิศษทำงจุลชีววทิยำ      1((1)-0-2) 
(Special Problems in Microbiology)  
หวัขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัในสาขาจุลชีววทิยา บรรยายและอภิปรายโดยอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง  
Current issues in Microbiology; lecture and discussion by specialist 



 

326-891  วทิยำนิพนธ์        48(0-144-0) 
(Thesis)  
ศึกษาคน้ควา้วจิยัในสาขาวชิาจุลชีววทิยาภายใตก้ารดูแล และการแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
Research work in microbiology under supervision of a thesis advisor   

326-892  วทิยำนิพนธ์        36(0-108-0) 
(Thesis)  
ศึกษาคน้ควา้วจิยัในสาขาวชิาจุลชีววทิยาภายใตก้ารดูแล และการแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
Research work in microbiology under supervision of a thesis advisor 

วชิำทีเ่ปิดสอนโดยหลกัสูตรอ่ืนในคณะวทิยำศำสตร์  
318-503  ชีวสำรสนเทศส ำหรับกำรวเิครำะห์ข้อมูลทำงชีวภำพขนำดใหญ่  2((1)-2-3) 
  (Bioinformatics for Large Scale Biological Data Analysis) 

การเขา้ถึงขอ้มูลล าดับและสารสนเทศ การคน้หาขอ้มูลขั้นสูง การจดัเรียงล าดับ อลักอริทึมบลาส กา
รบลาสแบบโลคอลบนระบบปฏิบติัการวนิโดว ์การติดตั้งและใชร้ะบบฏิบติัการ    ลินุกซ์แบบใชก้ราฟฟิก การใชค้  าสัง่บนลิ
นุกซ์ การติดตั้ง ปรับแต่งค่า และใช้โปรแกรมบนลินุกซ์       การบลาสแบบโลคอลบนลินุกซ์ การใช้เชลลสคริปต์ การ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยแพคเกจอาร์ และเพิร์ล สคริปต ์การหาค าอธิบายของล าดบั โครงการจีโนมมนุษย ์

Access to sequence data and literature information; advanced database searching; sequence alignment; 
BLAST algorithm, local BLAST on Windows; installing and using Linux on GUI; Linux command lines; installing, 
configuring, and using program on Linux; local BLAST on Linux; shell script; data analysis using R package and perl 
scripts, sequence annotation; the Human Genome Project 
318-505  ส่ิงมชีีวติจ ำลองเพ่ือกำรทดลอง     4((4)-0-8) 
  (Experimental Model Organisms) 

ใชส่ิ้งมีชีวิตจ าลองเพ่ือศึกษาวิถีทางชีวเคมีและสรีรวิทยาในมนุษย ์การประยกุตใ์ช ้ขอ้ดี ขอ้เสียของการ
ใชส่ิ้งมีชีวิตจ าลองชนิดต่าง ๆ (ยีสต์ พืช แมลง หนู และ ครัสเตเชียน) การใช ้เซลล์เพาะเล้ียงของมนุษยเ์ป็นแบบจ าลอง
ส าหรับศึกษาหนา้ท่ีหรือโรคท่ีจ าเพาะกบัเน้ือเยือ่  

Using model organisms to study biochemical and physiological functions in human; applications, 
advantages and disadvantages of using model organisms (yeast, plant, insect, mice and crustacean); using cultured human 
cells model for study of specific tissue functions and diseases 
318-522  นวตักรรมทำงชีวโมเลกลุ      2((2)-0-4) 
  (Molecular Innovation) 

การผลิตผงโปรตีนแห้งและไมโครแคปซูล การตรึงเอนไซม ์อนุภาคนาโนของโปรตีน ผลิตภณัฑต์า้นจุล
ชีพ ผลิตภณัฑท์างการแพทยแ์ละเคร่ืองส าอาง สารเติมแต่งอาหารส าหรับผลิตภณัฑท์างการเกษตร ผลิตภณัฑ์ลดความเป็น
พิษและการบ าบดัทางชีวภาพ การเปล่ียนของ เหลือท้ิงทางชีวภาพเป็นวสัดุทางชีวภาพ  

  Spray-dried protein powders and microencapsulate; Immobilization of enzymes; Protein 
nanoparticles; Antimicrobial products; Medical and cosmetic products; Feed additive in agriculture products; 
detoxification and bioremediation products; Conversion of biowastes to biomaterial 
328-522  เทคนิคทนัสมยัทำงพนัธุวศิวกรรมศำสตร์ (ระดบัปริญญำเอก)  2((2)-0-4) 
  (Modern Techniques in Genetic Engineering) 



 

เทคนิคทนัสมยัทางพนัธุวิศวกรรมศาสตร์ การดดัแปลงพนัธุกรรมและการยบัย ั้ง      การแสดงออกของ
ยีนแบบถาวรในสัตว ์เทคโนโลยี siRNA การผลิตแอนติบอดี อิมมูโนฮีสโตเคมี        การวิเคราะห์โครงสร้างของโปรตีน 
อนัตรกิริยาระหวา่งโปรตีน 

Current techniques in genetic engineering; transgenic and knockout animals; siRNA technology; 
antibody production; immunohistochemistry; analysis of protein structure; protein-protein interaction 
328-541  ชุดวชิำพนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยทีำงโปรตนี     9((4)-15-8) 
  (Module: Genetic Engineering and Protein Technologies) 

หลกัการและวิธีการโคลนน่ิงและพนัธุวิศวกรรม การท าแผนท่ีดีเอ็นเอ การวเิคราะห์และหาล าดบันิว คลี
โอไทด ์การส่งถ่ายดีเอ็นเอเขา้สู่เซลลเ์จา้บา้นและการคดัเลือก การผลิตโปรตีนลูกผสมและการท าบริสุทธ์ิ คุณสมบติัทางเคมี
และกายภาพของโปรตีน ความสัมพนัธ์ทางโครงสร้างและหนา้ท่ีของโปรตีน การมว้นพบัของโปรตีน กลไกการท างานและ
จลนศาสตร์ของเอนไซม ์การตรึงรูปเอนไซม ์การใชเ้ทคนิคทางพนัธุวิศวกรรมในการปรับปรุงคุณสมบติัของเอนไซม ์การ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยโีปรตีนและเอนไซมล์ูกผสมในระดบัหอ้งปฏิบติัการและอุตสาหกรรม 

Principle and method for molecular cloning and genetic engineering; DNA mapping; DNA sequencing 
and analysis; introducing cloned genes into host cells and screening; recombinant protein production and purification; 
chemical and physical properties of proteins; relationship between structure and functions of protein; protein folding; 
mechanism of action and kinetics of enzymes; enzyme immobilization; genetic engineering for improvement of enzyme 
characteristics; applications of recombinant protein and enzyme technologies in laboratory and industry 
330-661  ววิฒันำกำรเชิงโมเลกลุและกำรประยุกต์     3((2)-3-4) 
  (Molecular Evolution and Applications) 

ก าเนิดยีนใหม่ วิวฒันาการของวงศ์ยีน วิวฒันาการของจีโนม การคดัเลือกโดยธรรมชาติเชิงบวก อตัรา
การเกิดวิวฒันาการจากขอ้มูลเชิงโมเลกุล วิวฒันาการร่วมของปรสิตและโฮสต์ ก าเนิดเชิงวิวฒันาการของโรคติดเช้ืออุบติั
ใหม่ นวตักรรมเลียนแบบธรรมชาติ การก ากบัววิฒันาการ ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ 

Origin of new gene; evolution of gene family; genome evolution; positive selection; molecular clock; 
coevolution of parasites and hosts; evolutionary origin of emerging infectious disease; biomimetics; directed evolution; 
laboratory study 
วชิำทีเ่ปิดสอนโดยคณะทนัตแพทยศำสตร์ 
660-711  กำรเพำะเลีย้งเซลล์สัตว์ในงำนวจิยัทำงกำรแพทย์    2((1)-3-2) 
  (Animal Cell Culture in Medical Research) 

การศึกษาภาคทฤษฎีและทดลองทางห้องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเซลล์และเน้ือเยื่อโดยเฉพาะเซลล์สัตว์
ชั้นสูงเพ่ือน ามาใชใ้นงานทดลอง วจิยัทางทนัตแพทย ์อาทิ การทดสอบความเป็นพิษของวสัดุทางทนัตกรรม ปัจจยัท่ีกระตุน้
การเจริญของเซลลแ์ละการส่ือสารของเซลล ์

Study of theory and laboratory technique in cell and tissue culture, particularly mammalian cells for 
experimental research such as toxicity test for dental 
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