
 

1 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจลุชีววิทยา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์/ภาควิชาจลุชีววิทยา   

 
หมวดที่ 1.  ข้อมลูทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:       หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาจลุชีววิทยา 
ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of  Science Program in Microbiology 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):       วิทยาศาสตรบณัฑติ (จุลชีววิทยา) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย):        วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Bachelor of  Science (Microbiology) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ):    B.Sc. (Microbiology) 

3. วิชาเอก 
- 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
136 หน่วยกิต        

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสตูรระดับปริญญาตร ี
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสตูรทางวิชาการ 
5.3 ภาษาท่ีใช้ 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
5.4 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และ นักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย  
5.5 ความร่วมมือกับสถาบนัอื่น 

ไม่ม ี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560ปรับปรุงจากหลักสตูร วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจลุชีววิทยา (หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที ่10/2560….วันท่ี…29 เม.ย.2560 
สภามหาวิทยาลยั อนุมัติหลักสตูรในการประชุมครั้งท่ี…7/2560…วันที…่………5 กรกฏาคม 2560……. 
เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2560   
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
(1) นักวิชาการและนักวิจัยในบริษัทเอกชน และหน่วยงานราชการ 
(2) ท าธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับจุลินทรีย์เพื่อประยุกต์ใช้ทางอาหาร การเกษตร สิ่งแวดล้อม และอตุสาหกรรม 

9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ นามสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

1 นางสาวจุฑาพร  แสวงแก้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (Biotechnology) 
วท.ม.(Microbiology) 
วท.บ.(Microbiology) 

2 นางสาววิยะดา  มงคลธนารักษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Molecular biology 
and Biotechnology) 
วท.ม.(Biotechnology) 
วท.บ.(Microbiology) 

3 นางสาวนันทวัน ฤทธิ์เดช 
 

 ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ Dr.rer.nat.(Microbiology) 
วท.ม.(Industrial 
Microbiology) 

วท.บ.(Microbiology) 
4 นางชีวาพัฒน์ แซ่จึง  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(Biology) 

วท.ม.(Biology) 
วท.บ.(Microbiology) 

5 นายพลสณัห์ มหาขันธ์  อาจารย ์ ปร.ด. (Microbiology) 
วท.ม.(Microbiology) 

วท.บ.(Biology) 
10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น      
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมปิัญญา และการเรียนรู้ ซึ่งระบุ ในการจัดท า 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) ไดก้ าหนดกรอบทิศทางที่เช่ือมโยงกบัยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้
กล่าวถึงความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจไทยท่ีจะต้องปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว เนื่องการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวตักรรม
ในยุคของเศรษฐกิจดิจิตอล(digital Economy) ที่จะกระทบต่อรูปแบบการผลิตและรปูแบบทางการคา้ ดังนั้น ทุกองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจ าเป็นต้องเตรยีมองค์กร และเตรียมคนหรือพนกังานท่ีจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกนัได้เป็นอยา่งดี ปัจจุบันสาขาวิชาจุลชีววิทยา เข้ามาเกีย่วข้องกับสถานการณด์้านอาหาร ไม่
ว่าจะเป็นการผลิตและความปลอดภัยของอาหาร ตลอดจนเกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานทดแทนและการบ าบัดรักษา
สิ่งแวดล้อม ท้ังนี้เนื่องจากอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมถือว่าเปน็ปัจจัยพื้นฐานท่ีจะพัฒนาคณุภาพชีวิตความเป็นอยู่ และ
เศรษฐกิจของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การผลิตสนิค้าการเกษตรเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออกท่ี
มีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับต่อนานาประเทศ จ าเป็นต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตและการตรวจสอบสินค้า เช่น 
การผลิตผลิตผลทางการเกษตรแบบเกษตรอินทรียด์้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุย๋หมักจากจุลินทรยี์ และการก าจดัศัตรูพืชด้วย
จุลินทรีย์ และตรวจสอบคณุภาพสนิค้าการเกษตรด้านจลุินทรยี์ โดยต้องปราศจากการปนเปื้อนจาก         จุลินทรีย์ก่อโรค 
และจลุินทรีย์ที่ท าให้อาหารเน่าเสยี ด้านพลังงานทดแทน เช่น เอทธานอล และไบโอดเีซล ซึ่งเกดิจากกระบวนการผลติที่มี
จุลินทรียเ์ข้ามาเกีย่วข้อง นอกจากนี้การบ าบัดสารพิษที่เจือปนในสิ่งแวดล้อมและบ าบดัของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและ
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บ้านเรือน จ าเป็นต้องอาศัยกิจกรรมจากจุลินทรีย์ ท้ังที่พบในธรรมชาติและที่เติมเข้าไปในระบบเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการ
บ าบัดทั้งสิ้น การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์จ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านจลุชีววิทยาท่ีถูกต้อง นอกจากนี้กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้ประกาศพระราชบัญญตัิส่งเสรมิวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 โดยก าหนดให้
สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค เปน็สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม ผู้ทีจ่ะ
ประกอบวิชาชีพดังกล่าวต้องมีใบอนุญาตที่ออกให้โดยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีดังนั้นหากไม่มีองค์ความรู้ที่
เหมาะสมอาจจะท าให้เกิดผลเสยีต่อชีวิต เศรษฐกิจท่ีอยู่ในชุมชนระดับท้องถิ่นและระดับประเทศได้ 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2559-2562) เพื่อให้มี

หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติรวมทั้งการ
จัดการ เรี ยนการสอนตามแนวทางทักษะการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่  21 โดยเป้ าหมายด้ านการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน 4 ปีข้างหน้า คือการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทาง
วิชาการ และวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบที่พร้อมท างานในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
ทั้งนี้บัณฑิตต้องมีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ปัญหาในสภาพความเป็นจริงและสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ และพร้อมท างาน ใน
สังคม ชุมชนที่มีความแตกต่างทั้งทางด้านภาษา และวัฒนธรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับสูง ดังนั้นการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิตัล เช่นทุกวันนี้ 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ด้วยปัจจัยส าคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังที่ระบุในข้อ 11 ภาควิชาจุล

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ให้มีความทันสมัย 
โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติอย่างแท้จริง นอกจากนี้การสอนในหลักสูตรนี้
ยังได้มีการสอดแทรกคุณธรรม จรรยาบรรณและจริยธรรมเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถประกอบวิชาชีพ และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการศึกษาวิจัย ไปใช้ประโยชน์ในอาชีพการงานได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไปใน
อนาคต 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของสถาบัน 
ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชการที่เป็นศูนย์กลางของแหล่งความรู้และ

ข้อมูลการวิจัยในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญและวิธีการวิจัยหาความรู้เพิ่มเติมในอนาคต เพื่อพัฒนา
ความรู้และก าลังคนด้านจุลชีววิทยา ซึ่งจะน ามาสู่การพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ จึงเล็งเห็นความส าคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถท้ังด้านทฤษฏีและด้านปฏิบัติให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ เพื่อตอบสนองต่อผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอื่น ท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1   การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัยร่วมด้วยหรือไม่อย่างไร  
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยส านักวิชาศึกษาทั่วไป 3 กลุ่มรายวิชา มี  10 รายวิชา 
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาแกน 

เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์          2   รายวิชา 
ภาควิชาเคมี               8   รายวิชา 
ภาควิชาชีวเคมี            2   รายวิชา 
ภาควิชาชีววิทยา          5   รายวิชา 
ภาควิชาฟิสิกส์            2   รายวิชา 
ภาควิชาสถิติ              1   รายวิชา 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาบังคับ 
เปิดสอนโดยคณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา     1   รายวิชา 



 

4 
 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาเลือก 
เปิดสอนโดยคณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา     1   รายวิชา 

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ซึ่งข้ึนกับความสนใจของนักศึกษาและความ 
เห็นชอบของกรรมการบริหารหลักสูตร 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้มีผู้เรียนในสาขาอื่นเรียนด้วยหรือไม่อย่างไร 
มี 2 รายวิชา คือ  SC703 113   สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ (Microbial Physiology) 

                                    SC703 114   ปฏิบัติการสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ (Microbial Physiology Laboratory) 
เป็นวิชาบังคับของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

13.3 การบริหารหลักสูตรนี้ 
13.3.1 มีผู้ประสานงานรายวิชาทกุรายวิชา เพื่อท าหน้าท่ีประสานงานกับอาจารยผ์ู้สอนและนักศึกษา ในการ

พิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผลการด าเนินการ 
13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

หมวดที่ 2.  ข้อมลูเฉพาะของหลกัสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มุ่งผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณสมบัติขยนั 

ใฝ่รู้ รับผิดชอบต่อสังคม และพร้อมที่จะท างาน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของ
การอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่ เป็นสากลให้การผลิตบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเช่ือว่าก าลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์
ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพื่อน าพา
ประเทศสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล 

 วัตถุประสงค ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ี

คุณสมบัติดังนี้ 
(1) มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้เป็นอย่างด ี 
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชา  

จุลชีววิทยา ในการแก้ปัญหาการท างานได้ 
(3) มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร  การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การจัดการสมัยใหม่ 
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคมที่จ าเป็นต่อการ

ท างานและการใช้ชีวิตในอนาคต 
(5)  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติงานในสาขาจุลชีววิทยา 
(6)  มีความเป็นผู้น าและผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสามารถขั้นพื้นฐาน ในการบริหารจัดการ  

ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานโดยสอดคล้องกับยุคโลกาภิวัตน์ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อพัฒนาหลักสตูรให้ทันสมัย 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 การพัฒนาการเรียนการสอน 
 

1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
 
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้เข้าใจ
พื้นฐานที่ลึกซึ้งเพื่อสามารถประยุกต์
และวิเคราะห์ได้ 
 
3. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ (การ
อ่าน การเขียน การพูด การฟัง)  
  

1. มีรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชา
เฉพาะที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเสาะ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมนอกช้ันเรียนได้ 
2. มีรายวิชาเฉพาะด้านที่ให้นักศึกษา
ค้นคว้าเรื่องที่น่าสนใจจากวารสารเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอหน้า ช้ัน
เรียน 
3. มีรายวิชาบั งคับ เฉพาะด้ านทาง 
จุลชีววิทยาท่ีสอนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น 
การตีความและการเขียนบทความทาง
วิทยาศาสตร์ 

 การพัฒนานักศึกษา  
 

1. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็นผู้น า
และผู้ร่วมงานท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ์ 
 
2. ส่ ง เสริ ม ให้นั กศึ กษามีคุณธรรม 
จรรยาบรรณ และจริยธรรม 
 

1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาให้
มีความเป็นผู้น าและผู้ร่วมงานที่ดี มี
มนุษยสัมพันธ์ 
2. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และจริยธรรม 

 
 การพัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
การสอน และการบริการวิชาการ 

1. อาจารย์ทุกคนเข้าอบรมเกี่ยวกับ
หลักสูตรการสอนรูปแบบต่างๆ และ
การวัดผลประเมินผล  
 
 
 
 
 
2.สนับสนุนบุคลากรทั้งสายผู้สอน 
 และสายสนับสนุนให้ท างานบริการ
วิชาการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 
 
3.สนับสนุนด้านอุปกรณ์ สารเคมีและ
สถานที่ ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และ
งานวิจัยไปใช้จริงเพื่อท าประโยชน์ให้แก่
ชุมชนท้องถิ่น  
4. ส่งเสริมการน าความรู้และผลงานวจิยั
ไปใช้จริงเพื่อชุมชนท้องถิ่น 

1. -สามารถวัดและประเมินผลของ
หลักสูตร 

-ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

-รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการวิชาการ 

 
 

2. ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทาง 
จุลชีววิทยาที่มีระบบมาตรฐานสากล 
ISO 17025 ส า ห รั บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
วิชาการแก่บุคคลทั่วไป        
3. มีอุปกรณ์ สารเคมี  สถานที่อย่าง
พอเพียงต่อการท าวิจัยของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 
4.มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ของจุลินทรีย์อย่างน้อย 1 
โครงการ/อาจารย์ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

  

1.    ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ใช้ระบบทวิภาค  โดย  1  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ภาค การศึกษาปกติ  1  ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไมน่้อยกว่า  15  สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 
ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่ม ี

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น                       เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย                    เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
ภาคการศึกษาพเิศษ (ภาคฤดรู้อน)   ไม่มี 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 2 หรือเป็นไปตาม

ระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ (ดังภาคผนวก) 
2.3 ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า 

ปัญหาจากความรู้ในวิชาพื้นฐาน เช่น คณิตศาสตร์  ของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน ซึ่งมีความรู้พื้นฐานไม่แน่นพอ หรือ
นักศึกษาที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้ส่วนใหญ่ ไม่ถนัด, มีความรู้น้อย หรือได้คะแนนสอบเข้าศึกษาต่ า ในด้านดังกล่าว จึงท าให้เป็น
ปัญหาของนักศึกษา  เมื่อมาเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนกัศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย การแบ่งเวลา 

      2.4.2 กิจกรรมนัดพบผู้ปกครองนักศึกษา เพื่อสร้างความคุ้นเคยและชี้แจงระบบการเรียนการสอน การด าเนินชีวิตใน
มหาวิทยาลัย เป็นต้น และการตอบข้อซักถามต่างๆ 

      2.4.3 มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าช้ันแก่นักศึกษา ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าปรึกษา แนะน า 
      2.4.4 จัดให้มีการพบปะพูดคุยระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ เช่น ทุกภาคการศึกษา 
      2.4.5 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมการแนะน าการเรียน 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีท่ี 1 50 50 50 50 50 
ช้ันปีท่ี 2  50 50 50 50 
ช้ันปีท่ี 3   50 50 50 
ช้ันปีท่ี 4    50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    50 100 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
 ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000 

รวมรายรับ 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000 
 ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 
  2560 2561 2562 2563 2564 
 งบใช้สอย ตอบแทนและวัสด ุ    300,000   900,000 1,500,000 2,100,000 2,100,000 
 งบครุภัณฑ ์    200,000    200,000    200,000    200,000   200,000 
 งบด าเนินการ (พัฒนาการเรียนการ

สอน พัฒนานักศึกษา ทุนฯลฯ) 
   100,000    100,000    100,000    100,000   100,000 

 รวมรายจ่าย 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร =       120,000  บาท 

2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียน และการศึกษาด้วยตนเอง 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) ว่าด้วย การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของ

รายวิชาระดับปริญญาตรี จากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 (ภาคผนวก) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1  จ านวนหน่วยกิต    รวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 136 หน่วยกิต 
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  100 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาแกน  43 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาบังคับ  41 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือก  16 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 

 
3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาในหมวดศึกษา

ทั่วไปท่ีเปิดเพิ่มเติมภายหลัง จ านวน 30 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 
 

(1) กลุ่มวิชาภาษา  
การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

000 101     ภาษาอังกฤษ 1                                                                  3(3-0-6) 
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    English I 
000 102     ภาษาอังกฤษ 2                                                                     3(3-0-6) 
                  English II     
000 103     ภาษาอังกฤษ 3                                                                        3(3-0-6)  
                  English III  
000 104     ภาษาอังกฤษ 4                                                                        3(3-0-6) 
                  English IV 

(2)  กลุ่มวชิาวิทย์-คณิต 
การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากย์ 

000 174     ทักษะการเรียนรู ้    3(3-0-6) 
                Learning  Skills 

ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน ์
000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ     3(3-0-6) 
 Leadership and Management  
000 173      พลังงานและสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
 
*000 160 

Energy and Environment 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน 

 
     “ – ” 

 Basic Computer and Information Technology  
 *รายวิชา 000 160 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเรยีนรูด้้วย

ตนเองในระบบ 
 e-Learning ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆที่
มหาวิทยาลยัก าหนด  ไม่มีการเรยีนการสอนในช้ันเรียนและไม่นับหน่วยกิต 
นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

 

 

 
(3)  กลุ่มวชิามนษุย์-สังคม 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
                  000 158     วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน                                                     3(1-6-4) 

               Community Ways of Life and Community Learning 
                  000 153     ภูมิปญัญาท้องถิ่น                                                                     3(3-0-6) 

                Local Wisdom 
คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม 

 000 147     ศาสตร์ของความสุข                                                                     3(3-0-6) 

               Science of Happiness  
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

นักศึกษาจะสามารถส าเร็จการศึกษาได้ต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านในหมวดวิชาเฉพาะ
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

(1)  กลุ่มวชิาแกน 
 SC101 001    ชีววิทยา 1   3(3-0-6) 
  Biology I  
       
 SC101 002    ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
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  Biology Laboratory I  
 SC101 003    ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
  Biology II  
 SC101 004    ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
  Biology Laboratory I  
 SC112 501 พันธุศาสตรเ์บื้องต้น 3(3-0-6) 
  Elementary Genetics  
 SC201 001    เคมีทั่วไป 1  3(3-0-6) 
  General Chemistry I  
 SC201 002    ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  1(0-2-1) 
  General Chemistry Laboratory I  
 SC201 003    เคมีทั่วไป 2  3(3-0-6) 
  General Chemistry II  
 SC201 004    ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-2-1) 
  General Chemistry Laboratory II  
 SC201 101    เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
  Basic Organic Chemistry  
 SC201 102    ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์พื้นฐาน 1(0-2-1) 
  Basic Organic Chemistry Laboratory   
 SC202 401    เคมีวิเคราะห์ 2                       2(2-0-4) 
  Analytical Chemistry II  
 SC202 402    ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2                       1(0-3-2) 
  Analytical Chemistry Laboratory II  
      SC401 203 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 3(3-0-6) 
  Calculus for Biological Science I  
      SC401 204 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 3(3-0-6) 
  Calculus for Biological Science II  
   **SC501 000     ฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Elementary Physics  
    **SC501 003 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory I  
 SC602 003    สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Elementary Statistics  
 SC803 305    ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 
  Basic Biochemistry  
 SC803 306    ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2) 
  Basic Biochemistry Laboratory  

 

(2)กลุ่มวิชาบังคับ  
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   SC703 113    สรีรวิทยาของจุลินทรีย ์ 3(3-0-6) 
  Microbial Physiology  
   SC703 114    ปฏิบัติการสรรีวิทยาของจุลินทรยี ์ 1(0-3-2) 
  Microbial Physiology Laboratory  
  **SC711 103    จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
  Microbiology  
 **SC711 104    ปฏิบัตการจุลชีววิทยา 1(0-3-2) 
                                    Microbiology Laboratory  
 **SC712 105    วิทยาเห็ดรา 3(3-0-6) 
  Mycology   
 **SC712 106    ปฏิบัติการวิทยาเห็ดรา 1(0-3-2) 
  Mycology Laboratory  

 **SC712 107 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา 2(1-3-4) 
  Instrumental Usage in Microbiology  
  *SC712 108 หลักวิชาชีพทางจุลชีววิทยา และความปลอดภัยห้องปฏิบตัิการ 2(2-0-4) 
  Microbiology Professional Rules and Laboratory Safety  
 * SC712 109 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย ์ 2(2-0-4) 
  Microbial Ecology  
 *SC712 110 ปฏิบัติการนเิวศวิทยาของจุลินทรยี์ 

Microbial Ecology Laboratory 
1(0-3-2) 

 **SC713 111    วิทยาไวรสั 2(2-0-4) 
  Virology   
 **SC713 112    ปฏิบัติการวิทยาไวรสั 1(0-3-2) 
  Virology Laboratory  
 **SC713 115    วิทยาแบคทีเรียแบบมีระบบ 1(1-0-2) 
  Systematic Bacteriology  
 **SC713 116 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรยีแบบมรีะบบ 2(0-6-3) 
  Systematic Bacteriology Laboratory  
 **SC713 117    พันธุศาสตร์ของจลุินทรีย ์ 3(3-0-6) 
  Microbial Genetics  
 **SC713 118    ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรยี์ 1(0-3-2) 
  Microbial Genetics Laboratory  
 **SC713 119 การจัดการและประกันคณุภาพห้องปฏิบัติการจลุชีววิทยา          2(2-0-4) 
  Microbiological Laboratory Management and Quality 

Assurance 
 

  *SC713 120 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์                     
English for Scientific Research 

3(3-0-6)  

 **SC713 773    เค้าโครงงานวิจัย 1(0-3-6) 
  Project Proposal  
 **SC714 761 สัมมนา  1(0-3-6) 
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  Seminar  
 **SC713 773    เค้าโครงงานวิจัย 1(0-3-6) 
  Project Proposal  
 **SC714 761 สัมมนา  1(0-3-6) 
  Seminar  
  **SC714 774 โครงการวิจัย 2(0-6-12) 
  Research Project  
  MD623 328    วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-0) 
  Immunology  

 

       (3) กลุ่มวชิาเลือก  
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาเลือกต่อไปนี้หรือรายวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือรายวิชาที่เปิด

เพิ่มเติมภายหลัง โดยเลือกได้จากทุกกลุ่มรวมกัน จ านวนไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 
                           1. กลุ่มวชิาเลือกด้านพันธุศาสตร์ ได้แก่ 
  ** SC714 201 วิศวกรรมพันธุศาสตร ์ 2(2-0-4)  
  Genetic Engineering   

                    2.กลุม่วิชาเลือกด้านเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรม ได้แก่ 
 **SC713 301 สารทุตยิภูมิจากจุลินทรีย ์ 2(2-0-4)  
  Microbial Secondary Metabolites  
  **SC713 302 ปฏิบัติการสารทุติยภมูิจากจลุินทรยี์ 1(0-3-2) 
  Microbial Secondary Metabolites Laboratory  
 **SC714 303 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
  Industrial Microbiology  
  **SC714 304 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 1(0-3-2) 
  Industrial Microbiology Laboratory  
 **SC714 305 จุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภณัฑ์นม 3(3-0-6) 
  Food and Dairy Microbiology  
  **SC714 306 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์นม 1(0-3-2) 
  Food and Dairy Microbiology Laboratory  
 **SC714 307 เอนไซม์จากจุลินทรยี ์ 2(2-0-4) 
  Microbial Enzyme  
  **SC714 308 ปฏิบัติการเอนไซม์จากจลุินทรีย ์ 1(0-3-2) 
  Microbial Enzyme Laboratory  
 **SC714 309 เชื้อเพลิงชีวภาพจากจุลินทรยี ์

Microbial Biofuel 
2(2-0-4) 

 **SC714 310 ปฏิบัติการเชื้อเพลิงชีวภาพจากจลุนิทรีย ์
Microbial Biofuel Laboratory 

1(0-3-2) 

                         3. กลุ่มวชิาเลือกด้านการเกษตร ได้แก่ 
 **SC713 401 ปุ๋ยจุลินทรยี ์ 2(2-0-4) 
  Microbial Fertilizer  
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  **SC713 402 ปฏิบัติการปุ๋ยจุลินทรีย ์ 
Microbial Fertilizer Laboratory 

1(0-3-2) 

  *SC713 403 จุลชีววิทยาของดินและการประยกุต์ใช้จุลินทรีย์ในทางเกษตร                            
Soil Microbiology and Application of Microorganisms in 
Agriculture 

2(2-04) 

  4. กลุ่มวิชาเลือกด้านสิ่งแวดลอ้ม ได้แก่  
 **SC713 501 จุลชีววิทยาทางน้ า  2(2-0-4) 
  Aquatic Microbiology  
  **SC713 502 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน้ า  

Aquatic Microbiology Laboratory 
 1(0-3-2) 

  *SC713 503 
 
 *SC713 504 
 
**SC714 505 
 
**SC714 506 

จุลชีววิทยาอากาศ 
Aero microbiology 
จุลชีววิทยาสุขาภิบาล 
Sanitary Microbiology 
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
Environemntal Microbiology 
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
Environemntal Microbiology Laboratory 

2(2-0-4) 
 
2(2-0-4) 
 
2(2-0-4) 
 
1(0-3-2) 

        5. กลุม่วิชาเลือกด้านการแพทย์ ได้แก่ 
   MD623 318 จุลชีววิทยาเช้ือโรค  4(3-3-1) 
  Pathogenic Microbiology  

                                        6. กลุม่วิชาเลือกด้านอืน่ๆ ได้แก่ 
 **SC713 704 สถิติและระเบียบวิธีการวิจัย   

Statistics  and  Research Methodology in Microbiology                   
 2(2-0-4) 

  *SC713 705 การใช้คอมพิวเตอรส์ าหรับจุลชีววิทยา  2(1-3-2) 
  Computer Application for Microbiology  
 **SC714 701 ไซยาโนแบคทีเรยี  2(2-0-4) 
  

 *SC714 702 
Cyanobacteria  
ไลเคนวิทยา 
Lichenology 

 
2(2-0-4) 

 **SC714 703 การเตรียมความพร้อมในการท าสหกิจทางจุลชีววิทยาและการท างาน 2(0-6-4) 
  Preparations for Cooperative educations in microbiology 

and works 
 

     7. กลุ่มวิชาเลือกด้านฝึกงานและสหกิจศึกษาได้แก ่  
 SC002 001   การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัตงิานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร ์
1(0-2-2) 

  Orientation to Co-Operative Education for Science Student  
 **SC714 785 สหกิจศึกษาทางด้านจลุชีววิทยา  6 หน่วยกิต 
  

 *SC714 796 
Cooperative Education in Microbiology 
การฝึกงานทางจุลชีววิทยา                                               
Practical Training in Microbiology                 

(0-18-9) 
2 (0-6-12) 
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3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบัน

การศึกษาอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 

000 xxx ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัย 
050 xxx ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง รายวิชาในรหัสสถาบันภาษา 
SC10 และ 11 xxx ตัวเลข 2 ตัวแรก หมายถึง วิชาบริการ และวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์
SC20 และ 21 xxx ตัวเลข 2 ตัวแรก หมายถึง วิชาบริการ และวิชาในสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ์
SC40 และ 41 xxx ตัวเลข 2 ตัวแรก หมายถึง วิชาบริการ และวิชาในสาขาวิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
SC50 และ 51 xxx ตัวเลข 2 ตัวแรก หมายถึง วิชาบริการ และวิชาในสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร ์
SC60 และ 61 xxx ตัวเลข 2 ตัวแรก หมายถึง วิชาบริการ และวิชาในสาขาวิชาสถติิ คณะวิทยาศาสตร ์
SC70 และ 71 xxx ตัวเลข 2 ตัวแรก หมายถึง วิชาบริการ และวิชาในสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์
SC80 และ 81 xxx ตัวเลข 2 ตัวแรก หมายถึง วิชาบริการ และวิชาในสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร ์
SC90 และ 91 xxx ตัวเลข 2 ตัวแรก หมายถึง วิชาบริการ และวิชาในสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร ์
SC70x xxx หมายถึง รหสัรายวิชาบริการ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
MD623 xxx ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร ์
SC71x xxx ตัวเลขตัวท่ี 3 หมายถึง ระดับชั้นปีท่ีลงทะเบียนเรียนของรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี ใช้ตัวเลข 1, 2, 
               3 และ 4 
SC71x xxx ตัวเลขตัวท่ี 4 หมายถงึ สายวิชาต่างๆ ในภาควิชาจุลชีววิทยา เรียงตามล าดับคือ 

1 1 หมายถึง วิชาพื้นฐานท่ีเป็นวิชาบังคับ 
2 2 หมายถึง วิชาเลือกทางด้านพันธุศาสตร ์
3 3 หมายถึง วิชาเลือกทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและอตุสาหกรรม  
4                    4 หมายถึง วิชาเลอืกทางด้านเกษตร 
5 5 หมายถึง วิชาเลือกทางด้านสิ่งแวดล้อม 
6 6 หมายถึง วิชาเลือกทางด้านการแพทย์ 
7 7 หมายถึง วิชาเลือกทางด้านอื่นๆ  

            xxx 761-763 หมายถึงวิชาสัมมนาระดับปริญญาตรี 
            xxx 774 หมายถึงวิชาปัญหาพิเศษระดับปริญญาตร ี
            xxx 785 หมายถึงวิชาสหกิจศึกษา 
            xxx 796 หมายถึงวิชาฝกึงาน 
            SC71x xxx ตัวเลขตัวที่ 6และ 7 หมายถึง ล าดับท่ีของวิชาในแต่ละหมวด 

*   หมายถึง รายวิชาที่เปดิใหม ่
**  หมายถึง รายวิชาที่เปลี่ยนแปลง 
#   หมายถึง รายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนแล้ว 
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3.1.4  ตัวอย่างแผนการศึกษา 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
 SC101 001    ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
  Biology I  
 SC101 002    ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
  Biology Laboratory I  
 SC201 001    เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
  General Chemistry I  
 SC201 002    ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-2-1) 
  General Chemistry Laboratory I  
 SC401 203 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 3(3-0-6) 
  Calculus for Biological Science I  
 **SC501 000     ฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Elementary Physics  
 **SC501 003 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory I  
 000 101 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
  English I  
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 

     
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
 SC101 003    ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
  Biology II  
 SC101 004    ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
  Biology Laboratory II  
 SC201 003    เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
  General Chemistry II  
 SC201 004    ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-2-1) 
  General Chemistry Laboratory II  
 SC401 204 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 3(3-0-6) 
  Calculus for Biological Science II  
 **SC711 103    จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 

 

  Microbiology  
 **SC711 104    ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-2) 
  Microbiology Laboratory  
 000 102 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
  English II      
 000 174    ทักษะการเรยีนรู ้ 3(3-0-6) 
  Learning  Skills  
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21 
 
 
 
 
 

 
 
 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 
 

39 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

15 
 

 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1               หน่วยกิต 

 SC201 101    เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
  Basic Organic Chemistry  
 SC201 102    ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์พื้นฐาน 1(0-2-1) 
  Basic Organic Chemistry Laboratory   
 **SC712 105    วิทยาเห็ดรา 3(3-0-6) 
  Mycology   
 **SC712 106    ปฏิบัติการวิทยาเห็ดรา 1(0-3-2) 
  Mycology Laboratory  
 * SC712 109 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย ์ 2(2-0-4) 
  Microbial Ecology  
 * SC712 110 ปฏิบัติการนเิวศวิทยาของจุลินทรยี์ 1(0-3-2) 
  Microbial Ecology Laboratory  
 000 103 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 
  English III      
 000 147 ศาสตร์ของความสุข 3(3-0-6) 
  Science of Happiness   
 000 173 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Energy and Environment  
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 59 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
 SC112 501    พันธุศาสตรเ์บื้องต้น 3(3-0-6) 
  Elementary Genetics  
 SC202 401    เคมีวิเคราะห์ 2                       2(2-0-4) 
  Analytical Chemistry   
 SC202 402    ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2                       1(0-3-2) 
  Analytical Chemistry Laboratory II  
 SC602 003    สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Elementary Statistics  
 **SC712 107    การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา 2(1-3-5) 
  Instrumental Usage in Microbiology  
 * SC712 108 หลักวิชาชีพทางจุลชีววิทยาและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 2(1-3-5) 
  Microbiology Professional Rules and Laboratory Safety  
 000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
  English IV  
 000 153      ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
  Local Wisdom 

 
 

  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 
 

19 
 
 
 
 
 

  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 
 

78 
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 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
 ** SC713 111    วิทยาไวรสั 2(2-0-4) 
  Virology   
 ** SC713 112    ปฏิบัติการวิทยาไวรสั 1(0-3-2) 
  Virology Laboratory  
 SC703 113    สรีรวิทยาของจุลินทรีย ์ 3(3-0-6) 
  Microbial Physiology  
 SC703 114    ปฏิบัติการสรรีวิทยาของจุลินทรยี ์ 1(0-3-2) 
  Microbial Physiology Laboratory  
 SC803 305    ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 
  Basic Biochemistry  
 SC803 306    ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2) 
  Basic Biochemistry Laboratory  
 MD623 328    วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-5) 
  Immunology  
 000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน 3(3-0-6) 
  Community Ways of Life and Community Learning  
 xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 2 หน่วยกิต 
  Free Elective   
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 19 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 97 
 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
                                                                      แผนปกติ          แผนสหกิจศึกษา 
 ** SC713 115    วิทยาแบคทีเรียแบบมีระบบ                                  1(1-0-2) 1(1-0-2) 
  Systematic Bacteriology   
 ** SC713 116 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรยีแบบมรีะบบ                      2(0-6-3) 2(0-6-3) 
  Systematic Bacteriology Laboratory  
 ** SC713 117    พันธุศาสตร์ของจลุินทรีย ์                                     3(3-0-6) 3(3-0-6) 
  Microbial Genetics  
 ** SC713 118    ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรยี์                         1(0-3-2) 1(0-3-2) 
  Microbial Genetics Laboratory  
 * SC713 120 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์                 3(3-0-6)        3(3-0-6)  
  English for Sciencetific Research  
 **SC713 773    เค้าโครงงานวิจัย                                               1(0-3-6) 1(0-3-6)  
  Project Proposal  
 xxx xxx วิชาเลือก                                                        4 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
  Elective  course  
 000 145      ภาวะผู้น าและการจัดการ                                     3(3-0-6) 3(3-0-6) 
  Leadership and Management  
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน     18 20 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม                  115 117 
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 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 (แผนปกติ) หน่วยกิต 
 **SC714 761 สัมมนา  1(0-3-6) 
  Seminar  
 xxx xxx วิชาเลือก 7 หน่วยกิต 
  Elective course  
 xxx xxx  วิชาเลือกเสร ี 2 หน่วยกิต 
  Free Elective  
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 125 
 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 (แผนปกติ) หน่วยกิต 
 **SC713 119 การจัดการและประกันคณุภาพห้องปฏิบัติการจลุชีววิทยา               2(2-0-4) 
  

**SC714 774 
Microbiological Laboratory Management and Quality 
โครงการวิจัย 
Research Project 

 
2(0-6-12) 

 xxx xxx วิชาเลือก 5 หน่วยกิต 
  Elective course  
 xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 2 หน่วยกิต 
   Free Elective  
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 11 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 136 
 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 (แผนสหกิจ) หน่วยกิต 
 SC714 785 สหกิจศึกษาทางด้านจลุชีววิทยา 6 
  Cooperative Education in Microbiology  
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 123 

 
 

    ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 (แผนสหกิจ) หน่วยกิต 
 **SC713 119 การจัดการและประกันคณุภาพห้องปฏิบัติการจลุชีววิทยา               2(2-0-4) 
  Microbiological Laboratory Management and Quality 

 
 

 **SC714 761 สัมมนา  1(0-3-6) 
  Seminar  
 **SC714 774 โครงการวิจัย 2(0-6-12) 
  Research Project  
 xxx xxx วิชาเลือก (4) หน่วยกิต 
  Elective  course  
 xxx xxx  วิชาเลือกเสร ี 4 หน่วยกิต 
  Free Elective  
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 

 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 
 

13 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 

 
136 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

            000 101 ภาษาอังกฤษ 1                                                                            3(3-0-6) 
            English I 
          เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 

 การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจ าวันและในการเรียน 
              Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-day life and learning. 
            000 102  ภาษาอังกฤษ 2                                                                            3(3-0-6) 
                            English II 
               เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 101 

 การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจ าวันและในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นจาก
ทีเ่รียนในวิชา 000 101 
             Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-day life and learning 
at a higher level than the course 000 101 
           000 103  ภาษาอังกฤษ 3                                                                            3(3-0-6) 
                      English III 
               เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 102 

 การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง น าเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจ าวันการเรียน และ อาชีพ 
            Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in every-day life, 
learning, and occupation. 
          000 104  ภาษาอังกฤษ 4                                                                            3(3-0-6) 
                   English IV 
               เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 103 

 การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง น าเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจ าวัน การเรียน และ อาชีพ ในระดับที่
สูงขึ้นจากท่ีเรียนในวิชา 000 103 

Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in every-day life, 
learning, and occupation at a higher level than the course 000 103 
         000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ             3(3-0-6) 

 Leadership and Management 
               เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
              แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้น า การสร้างทีมงาน และการท างานเป็นทีม 
หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง การจัดการกับความ
ขัดแย้ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้น า และการจัดการ 
              Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of leadership, team 
building and team working, principle and theories of management, self management, crisis management, 
change management, conflict management, strategic management, development of leadership and 
management.  
        000 147 ศาสตร์ของความสุข                                                                                    3(3-0-6)  

         Science of Happiness  
เงื่อนไขของรายวิชา ไม่ม ี 
แนวคิดและความส าคัญของความสุข มิติของความสุข ศลิปะการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข การปฏบิัติ ตนให้เกิดสุข

ภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ การด าเนินชีวิตอยา่งมีสุนทรยีภาพ  
Concepts and importance of happiness, dimensions of happiness, the art of happy lifestyle, practice 

for physical and mental well-being, aesthetic lifestyle. 
       000 153 ภูมิปัญญาท้องถิน่              3(3-0-6) 



 

19 
 

 Local Wisdom 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
 แนวคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิถีการด ารงชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับพัฒนาการของ

ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับผลกระทบทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์ การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
Concept of local wisdom, local wisdom and ways of life, local wisdom and community 

development, local wisdom and impact of social and globalization, local wisdom development.  
        000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน                                                                   3(1-6-4) 

     Community Ways of Life and Community Learning  
เงื่อนไขของรายวิชาไม่ม ี 
วิถีชาวบ้าน การวินิจฉัยชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน ข้อมูลและเครื่องมือส าหรบัการศึกษาชุมชน การ เขียน

โครงการศึกษาและบริการชุมชน การด าเนินโครงการและการประเมินโครงการ ปฏิบัติการการเรียนรูชุ้มชน ในภาคสนาม  
Folkways, community diagnosis, principle of community development, data and instrument 

for community study, community study and service project writing, project operation and evaluation, practice 
on community learning in fieldwork 
          000 173  พลังงานและสิ่งแวดล้อม                                                                            3(3-0-6) 
                     Energy and Environmental 
               เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 

 ธรรมชาติของพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสถานการณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลของ
การใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม หลักของการป้องกันและวิธีแก้ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาปัญหาด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
               Nature of energy and environment, impacts of globalization on energy and environment situation, 
result of energy consumption and environment, principle of prevention and solution for energy and 
environment, case studies on the current problems in energy and environment. 
         000 174 ทักษะการเรียนรู้                                                                                          3(3-0-6)  
                     Learning Skills 
               เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 

 แนวคิดและความส าคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การรู้ดิจิทัล การคิดเชิงวิเคราะห์ การคัดสรรแหล่ง
สารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมิน วิเคราะห์ การเขียนและน าเสนอในเชิงวิชาการ จรรยาบรรณและความ
เที่ยงตรงทางวิชาการ 
              Concept and importance of the 21st century learning skills, digital literacy, analytical thinking, 
selection of information sources, information seeking, evaluation, analysis, academic writing and presentation, 
academic ethics and integrity. 
        SC002 001  การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์               1(0-2-2) 
                     Orientation to Co-Operative Education for Science Student                                                                                                                                                                    
                เง่ือนไขของรายวิชา  : ไม่มี 
             ฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การแนะน าสหกิจศึกษา การ
เขียนจดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว และการเลือกสถานประกอบการ บุคลิกภาพท่ี
ดี พฤติกรรมที่ดีในการท างานและมารยาทในสังคม  การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  เทคนิคการท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทักษะทางสังคมและการอยู่รอด เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เฉพาะ
สาขาวิชา 
              Training in preparation for co-operative education provides skill sets in various topics, such as 
introduction to co-operative education, writing job application via letter/email, resume writing, choosing the right 
industry and company, good personalities, good behavior in working place and social etiquette, creative 
communication, techniques for efficient interpersonal skills, social survival skills, techniques for report writing and 
presentations, academic and professional skill in particular discipline   

http://jobsearch.about.com/od/JobApplicationLetter/a/job-application-letters.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Etiquette
https://www.facebook.com/SocialSurvivalSkills
https://www.facebook.com/SocialSurvivalSkills
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หมายเหตุ: มีการประเมินผลเป็น S/U  
SC101 001 ชีววิทยา 1                                             3(3-0-6) 

 Biology I 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
 หลักการทางชีววิทยา โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ พลังงานกบัชีวิต การสืบพันธุ์ระดับเซลลแ์ละพันธุ

ศาสตร์ โครงสร้างและสรีรวิทยาของสัตว์   นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
 Principle of biology, structure and function of cells, energy and life, cellular reproduction 

and genetics, structure and physiology of animals, ecology and environmental science 
SC101 002 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                                            1(0-2-1) 

 Biology Laboratory I 
   เงื่อนไขของรายวิชา : SC101 001 หรือรายวิชาควบSC101 001 
 การทดลองปฏิบตัิการใหส้อดคล้องกับวิชา SC101 001 ชีววิทยา 1 
 Laboratory experiments to accompany  SC101 001 Biology I 

SC101 003 ชีววิทยา 2                                             3(3-0-6) 
 Biology II 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
 วิวัฒนาการทางชีววิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์เนื้อเยื่อพืช และ

สรีรวิทยาของพืช การสืบพันธุ์และการเจริญของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง โภชนาการและการล าเลียงในพืช 
 Biology evolution, biodiversity, structure and function of plant cell, plant tissues and 

physiology, plant reproduction and development, photosynthesis, nutrition and transport in plants 
SC101 004 ปฏิบัติการชีววิทยา 2                       1(0-2-1) 

 Biology Laboratory II 
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC101 003 หรือรายวิชาควบSC101 003 
 การทดลองปฏิบตัิการใหส้อดคล้องกับวิชา SC101 003 ชีววิทยา 2 
 Laboratory experiments to accompany  SC101 003 Biology II 

SC112 501 พันธุศาสตร์เบ้ืองต้น             3(3-0-6) 
 Elementary Genetics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : SC101 001, SC101 002, SC101 003, SC101 004 
 ประวัติของวิชาพันธุศาสตร์ การแบ่งเซลล์และการสรา้งเซลลส์ืบพันธุ์ การถ่ายทอดพันธุกรรมตามกฎของเมน

เดลและนอกเหนือกฎของเมนเดล สารพันธุกรรม การแสดงออกของจีน การควบคุมการท างานของจีน ความน่าจะเป็นที่ใช้ใน
พันธุศาสตร์ การกลายพันธ์ุระดับจีนและโครโมโซม มัลติเพิลอัลลีล การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยจีนที่อยู่นอก
นิวเคลียส  พันธุศาสตร์ของมนุษย์ พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ การถ่ายทอดลักษณะเชิง
ปริมาณ การเช่ือมโยงและรวมเข้ากันใหม่ การก าหนดเพศและการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยจีนที่อยู่บน
โครโมโซมเพศ พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น และความรู้ทางพันธุศาสตร์ที่ค้นพบใหม่ๆ 

 History of genetics, cell division and gametogenesis, Mendelian and non-Mendelian genetics, 
genetic material, gene action, gene regulation, probability in genetics, gene mutation and chromosome 
aberration, multiple alleles, cytoplasmic inheritance and maternal effect, human genetics, microbial genetics, 
population genetics and evolution, quantitative inheritance, linkage and recombination, sex determination 
and sex-linked gene inheritance, elementary genetic engineering, and current topics in genetics 

SC201 001 เคมีทั่วไป 1                                   3(3-0-6) 
  General Chemistry I 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
 ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคม ีแก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย อุณหพลวัต  และระบบ

การถ่ายโอนอิเล็กตรอน 



 

21 
 

 Stoichiochemistry, atomic structure, chemical bonding, gas, solid, liquid and solution, 
thermodynamic and electron transferring system 

SC201 002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                            1(0-2-1) 
  General Chemistry Laboratory I 
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC201 001 หรือรายวิชาควบ  SC201 001 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา  SC201 001 เคมีทั่วไป 1 
 Laboratory experiments to accompany 312 101 General Chemistry Laboratory I 

SC201 003 เคมีทั่วไป 2                        3(3-0-6) 
  General Chemistry II 
  เงื่อนไขของรายวิชา :   SC201 001  
 จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก ตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ ธาตุทรานซิชัน เคมีนิวเคลียร์ 

ความรู้เบื้องต้นทางเคมีอินทรีย์ และเคมีสิ่งแวดล้อม 
 Chemical kinetics, chemical equilibrium, ionic equilibrium, periodic table, representative 

elements, transition elements, nuclear chemistry, introduction to organic chemistry and environmental 
chemistry 

SC201 004 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                       1(0-2-1) 
  General Chemistry Laboratory II 
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC201 003 หรือรายวิชาควบ  SC201 003 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา  SC201 003 เคมีทั่วไป 2 
 Laboratory experiments to accompany 312 103 General Chemistry II 

SC201 101 เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน                                            3(3-0-6) 
 Basic Organic Chemistry 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
 โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ความมีขั้วของพันธะและโมเลกลุ ไะบริไดเซชัน การเขียนโครงสร้าง หมูฟ่ังก์ชัน 

อะลิฟาติกไะโดรคาร์บอน แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ แอโรมาติกไะโดรคาร์บอน เบนซีน     สเตอริโอเคมี แอลคลิแะไลด ์
แอลกอะอล์และฟีนอล อีเทอร์ อีพอกไซด์ แอลดไีะด์และคีโทน กรดคาร์บอกซลิิกและอนุพันธ์ เอมีน 

  Atomic structures, chemical bonds, polarity of bonds and molecules, hybridizations, structure 
writing, functional groups, aliphatic hydrocarbons, alkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbon, benzene, 
stereochemistry, alkyl halides, alcohols and phenols, ethers, epoxides, aldehydes and ketones, carboxylic 
acid and their derivatives, amines. 

SC201 102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน                                 1(0-2-1) 
 Basic Organic Chemistry Laboratory 

  เงื่อนไขรายวิชา: SC201101 หรือรายวิชาเรยีนร่วม SC201101 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC201101 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 
 The laboratory experiments related to contents in SC201101 Basic Organic Chemistry 

SC202 401 เคมีวิเคราะห์ 2                                   2(2-0-4) 
 Analytical Chemistry II 
   เงื่อนไขของรายวิชา : SC201 001, SC201 003, หรือ SC201 005 
 บทน าที่เกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ หลักการเคมีวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ การค านวณปริมาณสัมพันธ์ และการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ทฤษฎีและการประยุกต์ของการวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นพื้นฐานของการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับปริมาตรและ
การช่ังน้ าหนัก การวิเคราะห์โดยปริมาตรจะเน้นเกี่ยวกับการไทเทรตกรด-เบสในสารละลายน้ า และสารละลายที่ไม่เป็นน้ า การ
ไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรีดอกซ์ และการไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซ้อนท้ังในสารละลายน้ าและไม่ใช่น้ า การ
วิเคราะห์โดยการชั่งน้ าหนักจะรวมทั้งการตกตะกอนและการระเหย 

 Introduction to analytical chemistry: Principles of analytical chemistry concerning 
quantitative analysis, stoichiometric calculation and statistical evaluation of analytical data, theories and 



 

22 
 

 

application of classical quantitative analysis concerning volumetry and gravimetry, volumetric methods 
emphasized on aqueous and non-aqueous acid-base titration, precipitation titration, redox titration and 
complexometric titration, gravimetric methods including precipitation and volatilization 

SC202 402 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์                                    1(0-3-2) 
 Analytical Chemistry Laboratory II 
   เงื่อนไขของรายวิชา : SC202 401 หรือรายวิชาควบ  SC202 401 
 ฝึกฝนให้นักศึกษาได้คุ้นเคย และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคที่ถูกต้องของการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยการ

วิเคราะห์โดยปริมาตรและโดยการชั่งน้ าหนัก การทดลองจะสอดคล้องกับเนื้อหาในวิชา 312 242 เคมีวิเคราะห์ 2 
 A laboratory course to acquaint students with proper techniques in classical quantitative 

methods of analysis by volumetric and gravimetric analysis, the experiments are related to contents in 312 
242 Analytical Chemistry II 

SC401 203 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1                                                             3(3-0-6) 
Calculus for Biological Science I 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
เรขาคณิตวิเคราะห์   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดียว  อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปร

เดียวและการประยุกต์   ปริพันธ์ 
  Analytic geometry, limits and continuity of real valued functions of one variable, derivatives 

and their applications, integrals 
           SC401 204 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2                                                            3(3-0-6) 

Calculus for Biological Science II 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC401 203 
เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ลิมิตและ

ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย ล าดับและอนุกรมอนันต์ของจ านวนจริง 
 Techniques of integration, application of integration of variable, functions of several 

variables, limits and continuity of  functions of several variable, partial derivatives, sequence and series of 
real numbers 

**SC501 000 ฟิสิกส์เบื้องต้น                                                         3(3-0-6) 
    Elementary Physics 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
 ทฤษฎีและการประยุกต์ของกลศาสตร์ กลศาสตร์ของของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์  กระแสไฟฟ้า-

อิเล็กทรอนิกส์ เสียง ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์อะตอม กัมมันตภาพรังสี  
 Theories and applications of mechanics, fluid mechanics, heat and thermodynamics, electric 

current electronics, acoutics, optics, atomic physics, radio activity 
**SC501 003 ปฏิบัติการฟิสิกสท์ั่วไป 1              1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟิสกิส์ระดับพื้นฐาน 10-12 ปฏิบัติการ  
 Ten to twelve experiments on basic physics 

SC602 003 สถิติเบ้ืองต้น                          3(3-0-6) 
             Elementary Statistics 

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
 ความหมายของสถิติ ข้อมูลและการวัด วิธีการทางสถิติ ความน่าจะเป็น ตัวแปรเชิงสุ่ม การแจกแจงความ

น่าจะเป็น การแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงจ าแนก การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น 
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Meaning of statistics, data and measurement, method of statistics, probability, random 
variable, probability distribution, sampling distribution, estimation, testing hypothesis, analysis of variance, 
categorical data analysis, linear regression and correlation 

SC703 113   สรีรวิทยาของจุลนิทรีย์                         3(3-0-6) 
   Microbial Physiology 
   เงื่อนไขของรายวิชา : SC702 101 หรือ SC711 103, SC702 102  หรือ SC711 104    
 โครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์และหน้าที่ การเจริญของจุลินทรีย์และการควบคุม การขนส่งสารผ่านเข้าออก

ของเซลล์จุลินทรีย์ การสร้างพลังงานเอทีพี เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ออโตโทรบ สารคาร์โบไะเดรต ไขมัน สเทอรอล และ
สารประกอบไนโตรเจน กระบวนการสร้างกรดอะมิโน พิวรีนและพิริมิดีน การควบคุมเมแทบอลิซึม  

 Structure in microbial cell and its function, microbial growth and its control, transportation 
in and out of microbial cell, adenosine triphosphate (ATP) generation, metabolism of the autotrophs, 
carbohydrate, fat, sterol, and nitrogen compounds, amino acids, purine and pyrimidine production, control 
of metabolisms 

SC703 114   ปฏิบัติการสรีรวิทยาของจุลนิทรีย์                         1(0-3-2) 
Microbial Physiology Laboratory 

  เงื่อนไขของรายวิชา :  SC703 113    หรือรายวิชาควบ SC703 113    
             เม็ดสีโพรไดจิโอซิน กิจกรรมยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ กราฟการเจริญของแบคทีเรีย โปรโตพลาสของ
แบคทีเรีย เอนไซม์ดีไะโดรจีเนสและเบต้ากาแลคโตซิเดสของจุลินทรีย์ การกระตุ้นการสร้างและการงอกของเอนโดสปอร์ของ
แบคทีเรีย ผลของอุณหภูมิ ความช้ืนและค่าวอเทอร์แอคทิวิตีต่อการเจริญของจุลินทรีย์ อิทธิพลของรังสีอัลตราไวโอเลตและโฟโต
รีแอคติเวชันต่อการรอดชีวิตของจุลินทรีย์ 
                       Prodigiosin pigment, antimicrobial activity, bacterial growth curve, bacterial protoplast, 
microbial dehydrogenase and beta-galactosidase enzymes, activation of bacterial spore and germination, 
effects of temperature, humidity and water activity on microbial growth, effects of ultraviolet radiation and 
photoreactivation on survival of microorganisms. 

** SC711 103   จุลชีววิทยา                                               3(3-0-6)  
   Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
 หลักการท างานของกล้องจุลทรรศน์ชนิดต่างๆ หลักการส าหรับการปลอดเช้ือ การเก็บรักษาเช้ือจุลินทรีย์ 

การเรียกช่ือ การจัดจ าแนกประเภทของแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และสาหร่าย โภชนาการ การเจริญ การตาย และการท าลายของ
จุ ลิ น ท รี ย์  เ ม แ ท บ อ ลิ ซึ ม  พั น ธุ ศ า ส ต ร์ ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย์  ภู มิ คุ้ ม กั น วิ ท ย า  โ ร ค ที่ เ กิ ด จ า ก จุ ลิ น ท รี ย์   
จุลชีววิทยาของดิน น้ า น้ าเสีย อาหาร นม และอุตสาหกรรม 

 Principle of various types of microscope, aseptic techniques, microbial preservation, 
nomenclature and classification of bacteria, fungi, viruses and algae, nutrition, growth, death and destruction 
of microorganisms, metabolism and microbial genetics, immunology and microbial disease, microbiology of 
soil, water, waste water, food, milk and industry 

** SC711 104   ปฏิบัติการจุลชวีวิทยา                                               1(0-3-2)                  
    Microbiology Laboratory 
    เงื่อนไขของรายวิชา : SC711 103 หรือรายวิชาควบSC711 103  
 การใช้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาขั้นแนะน า การใช้กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือและ การท า

ให้ปลอดเช้ือ เทคนิคที่จ าเป็นทางจุลชีววิทยา การแจงนับจ านวนจุลินทรีย์ การศึกษาเช้ือรา การย้อมสีแบคทีเรีย    การท าลาย
และการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ ศึกษาสมบัติเฉพาะทางชีวเคมีบางประการของแบคทีเรีย ปฏิกิริยาการตกตะกอน และ
การจับกลุ่ม การตรวจจุลินทรีย์จากดิน และน้ าดื่ม การตรวจหาจุลินทรีย์ในน้ านมและอาหาร  

 Introduction to the use of microbiological laboratory, the use of microscope, media 
preparation and sterilization, essential microbiological techniques, enumeration of microorganisms, study of 
fungi, bacterial staining, destruction and inhibition of microorganisms, study in some biochemical 
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characteristics of bacteria, precipitation and agglutination reactions, determination of microorganisms from 
soil, drinking water, milk and food 

** SC712 105   วิทยาเห็ดรา                         3(3-0-6)   
  Mycology 
   เงื่อนไขของรายวิชา : SC711 103, SC711 104 
 สัณฐานวิทยาทั่วไป สรีรวิทยา เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์และการสืบพันธุ์ของเช้ือรา การจัดจ าแนกประเภท

ของเช้ือราในอาณาจักรโปรตอกติสตา สตรามิโนไพลา และฟังไจ  ความส าคัญของเช้ือราทางการแพทย์ การเกษตร และ
อุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ของเชื้อรากับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 

 General morphology, physiology, metabolism, genetics and reproduction of fungi, 
classification of fungi in Kingdom Protoctista, Straminopila and Fungi, importance of fungi in medicine, 
agriculture and industry, fungal relationship among other living organisms 

** SC712 106   ปฏิบัติการวิทยาเห็ดรา                        1(0-3-2) 
   Mycology Laboratory 
   เงื่อนไขของรายวิชา :  SC712 105 หรือรายวิชาควบ SC712  105 
 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เทคนิคการศึกษาเชื้อรา การเจริญและการสร้างสปอร์ของเชื้อรา การแยกเชื้อรา

จากธรรมชาติ การเก็บรักษา การศึกษาราเมือกและราน้ า การเพาะเห็ด ไฟลัมไซโกมัยโคตา ไฟลัมแอสโคมัยโคตา ไฟลัมเบสิดิโอ
มัยโคตา และไฟลัมดิวเทอร์โรมัยโคตา 

 Preparation of medium, technique for fungal study, fungal gowth and spore formation, 
isolation of fungi from nature, maintenance of fungi, study of slime mold and water mold, mushroom 
production, phylum zygomycota, phylum ascomycota, phylum basidiomycota, phylum deuteromycota 

** SC712 107   การใช้เคร่ืองมือทางจุลชีววิทยา                    2(1-3-4) 
   Instrumental Usage in Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  SC711 104 
 หลักการ วิธีปฏิบัติ และการเตรียมสารตัวอย่างเพื่อใช้กับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา เครื่อง

ช่ัง ตู้บ่มเ ช้ือ เตาอบอากาศ เครื่องนึ่ งอัดไอ  ตู้ปลอดเช้ือ เครื่องวัดความเป็นกรด -ด่าง เครื่องหมุนเหวี่ยง เครื่อง 
อิเล็กโทรโฟริซิส เครื่องไลโอฟิไลเซอร์ เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟฟี กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์ 
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ห้องและตู้บ่มเลี้ยงเช้ือในสภาพไร้ออกซิเจน เครื่องโครมาโตกราฟฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง เครื่อง
ระเหยสารแบบหมุน เครื่องเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ในอาหารเหลวแบบต่อเนื่อง   

 Principles, practices and sample preparations for instruments used in microbiological 
laboratory : balances, incubators, hot air oven, autoclaves, laminar air-flow cabinet, pH meters, centrifuges, 
electrophoresis, lyophilizers, spectrophotometers, gas chromatographies, fluorescence microscopes, electron 
microscopes, anaerobic chamber and incubator, high performance liquid chromatographies, rotary 
evaporator, and continuous culturing devices 
              * SC712 108  หลักวิชาชีพทางจุลชีววิทยา และความปลอดภัยห้องปฏิบัตกิาร                           2(2-0-4) 
                           Microbiology Professional Rules and Laboratory Safety 
                           เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
                       กฎหมาย กฎเกณฑ์ และหลักการปฏิบัติงานท่ีดีทางจุลชีววิทยาและความปลอดภัยทางชีวภาพ กฎหมายและ
การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีพควบคุมการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และใช้
จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค รวมทั้งการปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอื่นๆ 
                      Law, rule and good practice in Microbiology and biosafety, act and encouragement of statute 
in Science and Technology Professionals, microbial cultivation control and use of pathogenic microorganisms 
professionals and other safety rules in laboratory 

*SC712 109 นิเวศวิทยาของจุลนิทรีย์                                                                             2(2-0-4) 
              Microbial Ecology 

    เงื่อนไขของรายวิชา : SC711 103, SC711 104    
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              ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจลุินทรีย์กับสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน  วิวัฒนาการและความหลากหลายของกลุ่มจลุินทรีย ์
ความหลากหลายและการรวมกลุม่กันของจุลินทรีย์ บทบาทและการกระจายตัวของจุลินทรยี์ในวัฏจักรไบโอจโีอเคมคิอล ผลของ
การเปลีย่นแปลงสภาวะภูมิอากาศและสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมตอ่ระบบนิเวศจลุินทรีย์ การใช้ประโยชน์จากจลุินทรีย์ใน
สิ่งแวดล้อมเพื่องานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

Interaction between microorganisms and other organisms, evolution and diversity of microbial 
communities, microbial diversity and communities, role and distribution of microorganisms in biogeochemical 
cycles, effects of climate change and environmental pollutants on microbial ecology, use of environmental 
microorganisms for biotechnological prospects 

*SC712 110 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของจุลนิทรีย์                                                                 1(0-3-2) 
              Microbial Ecology Laboratory 

     เงื่อนไขรายวิชา : SC712 109  หรือรายวิชาควบ SC712 109 
เทคนิคในการศึกษา ปฏสิัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นในสิ่งแวดล้อม (เช่น พืช สัตว์ และมนุษย)์ 

วิวัฒนาการและความหลากหลายของกลุ่มจุลินทรยี์ ระเบยีบวิธีการศึกษาความหลากหลายและการรวมกลุม่กันของจุลินทรีย์ 
บทบาทและการกระจายตัวของจลุินทรีย์ที่มตี่อวัฏจักรการหมุนเวียนแร่ธาตุ อิทธิพลของภาวะโลกร้อนและสารปนเปื้อนใน
สิ่งแวดล้อมท่ีมตี่อระบบนิเวศจลุินทรีย ์การใช้ประโยชน์จากจุลินทรยี์ในสิ่งแวดล้อมเพื่องานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

Techniques to study of interaction between microorganisms and other organisms (such as plants, 
animals and human), evolution and diversity of microbial communities, methods in studying microbial 
diversity and communities, role and distribution of microorganisms in biogeochemical cycles, effects of 
climate change and environmental pollutants on microbial ecology, use of environmental microorganisms 
for biotechnological prospects 

** SC713 111   วิทยาไวรัส                           2(2-0-4) 
   Virology 
   เงื่อนไขของรายวิชา : SC711 103, SC711 104    
 ธรรมชาติของไวรัสท าลายแบคทีเรีย ไวรัสของพืชและไวรัสของสัตว์ อนุกรมวิธาน การเพิ่มจ านวนและพันธุ

ศาสตร์ของไวรัส การเพาะเลี้ยงเช้ือ การสอบปริมาณและการวิเคราะห์ไวรัส ปฏิกิริยาการรบกวนกันระหว่างไวรัส การควบคุม
และพยาธิก าเนิดของการติดเช้ือไวรัส การป้องกันของร่างกายต่อการติดเช้ือไวรัส 

 Nature of bacteriophages, plant and animal viruses, taxonomy, multiplication and genetics 
of viruses, cultivation, assay and analysis of viruses, viral interference, control and pathogenesis of viral 
infection, host defense against viral infection 

** SC713 112   ปฏิบัติการวิทยาไวรัส                        1(0-3-2) 
 Virology Laboratory 
   เงื่อนไขของรายวิชา : SC713 111 หรือรายวิชาควบ SC713 111 
 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การแยกไวรัสท าลายแบคทีเรียจากธรรมชาติ  การไทเตรตหาปริมาณของไวรัส

ท าลายแบคทีเรีย การฉีดเช้ือไวรัสและการเก็บเกี่ยวเช้ือไวรัสจากช่องทางต่างๆ ของไข่ไก่ฟัก การเตรียมอุปกรณ์และอาหารเพื่อ
เพาะเลี้ยงเซลล์ การเพาะเลี้ยงเซลล์ชนิดปฐมภูมิและชนิดต่อเนื่อง การเลี้ยงไวรัสและการตรวจผลการเจริญของไวรัสในเซลล์
เพาะเลี้ยง การตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือไวรัสทางห้องปฏิบัติการ 

Electron microscope, isolation of bacteriophage from nature, titration of bacteriophage, 
inoculation and harvesting of virus from various routes of embryonated egg, preparation of equipments and 
media for cell culture, preparation of primary and continuous cell culture, inoculation and analysis of virus 
in cell culture, lab diagnosis of viral infection 

** SC713 115   วิทยาแบคทีเรียแบบมีระบบ                                 1(1-0-2) 
 Systematic Bacteriology 
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  เงื่อนไขของรายวิชา : SC711 103   , SC711 104    
 หลักการก าหนดชื่อแบคทีเรีย การจัดจ าแนกประเภทแบคทีเรยี การแสดงเอกลักษณ์ โดเมนอาร์คอีาและ

โดเมนแบคทีเรีย 
 Principle of bacterial nomenclature, classification, identification, Domain Archaea and 

Domain Bacteria 
** SC713 116  ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียแบบมีระบบ                     2(0-6-3) 

   Systematic Bacteriology Laboratory 
   เงื่อนไขของรายวิชา :  SC713 115   หรือรายวิชาควบ   SC713 115    
 เทคนิคการส่งเสริมการเจริญและการแยกเชื้อแบคทีเรียให้อยู่ในสภาพบริสุทธิ์ ลักษณะของโคโลนีแบคทีเรีย

บนอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดต่างๆ เทคนิคการเตรียมตัวอย่างแบคทีเรียเพื่อศึกษาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียที่ไม่
ใช้ออกซิเจน การตรวจสอบความไวของเช้ือแบคทีเรียต่อสารปฏิชีวนะ การเก็บรักษาเช้ือแบคทีเรีย การทดสอบความสามารถ
ของเช้ือแบคทีเรียในการใช้สารคาร์โบไะเดรต การทดสอบการสร้างเอนไซม์ของจุลินทรีย์ การทดสอบอิมวิก  การเจริญใน
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นพิษ และการทดสอบทางชีวเคมีอื่นๆ การแสดงเอกลักษณ์แบคทีเรียในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอี 
และแบคทีเรียไม่ทราบชื่อ การแยกเช้ือและลักษณะของสกลุสเตรปโตมัยซสี ไรโซเบยีมและแบคทีเรียกรดแลคติค 

 Enrichment culture and bacterial isolation techniques, characteristic of colonial morphology 
on different media, microscopic techniques for bacterial study, cultivation of anaerobic bacteria, antibiotic 
susceptibility test, maintenance of bacteria, microbial utilization of carbohydrates, microbial enzyme action 
test, IMViC test, growth in toxic environment and other routine biochemical test, identification of 
Enterobacteriaceae and unknown bacteria, isolation and characteristic of Streptomyces, Rhzobium, 
Bradyrhizobium and lactic acid bacteria 

** SC713 117   พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์                      3(3-0-6) 
 Microbial Genetics 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  SC711 103   , SC711 104    
 โครงสร้างและหน้าที่ของจีโนมและอาร์เอ็นเอในจุลินทรีย์ การสังเคราะห์โปรตีน พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย 

พันธุศาสตร์ของเชื้อรา พันธุศาสตร์ของแบคเทอร์โอฟาจและไวรัส การกลายและการซ่อมแซมดีเอ็นเอท่ีเสียหาย วิศวกรรมพันธุ
ศาสตร์และการประยุกต์ เรื่องใหม่ๆ ในด้านพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 

 Structure and function of genome and RNA in microorganisms, protein synthesis, bacterial 
genetics, fungal genetics, bacteriophage and viral genetics, mutation and repairing of damaged DNA, genetic 
engineering and its applications, current topics in microbial genetics 

** SC713 118   ปฏิบัติการพันธศุาสตร์ของจุลนิทรีย์                                1(0-3-2) 
 Microbial Genetics Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : SC713 117 หรือรายวิชาควบ SC713 117    
 การน าพลาสมิดเข้าสู่เซลล์แบคทีเรียและเซลล์ยีสต์ การสกัดโครโมโซมและพลาสมิดจากเซลล์แบคทีเรีย การ

ตรวจสอบแถบช้ินดีเอ็นเอด้วยการท าอะกาโรสเจลอีเล็กโทรโฟริซิส  การกลายด้วยแสงอัลตราไวโอเลตและสารเคมี ไบโอ
อินฟอร์เมติกโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Bacterial and yeast transformation, chromosome and plasmid extraction from bacterial cells, 
examination of DNA fragment by agarose gel electrophoresis, mutation by ultraviolet and chemical means, 
bioinformatics by information technology 

** SC713 119 การจัดการและประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา                                  2(2-0-4)   
 Microbiological Laboratory Management and Quality Assurance 
  เงื่อนไขของรายวิชา :  SC711 103 , SC711 104    
 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการอย่างมีคุณภาพ ระบบคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามห้องปฏิบัติการทดสอบ

และสอบเทียบตามระบบ ISO/IEC 17025 การสอบเทียบเครื่องช่ัง เครื่องแก้วตวง เทอร์โมมิเตอร์ เทอร์โมคัพเพิล เครื่องมือที่ใช้
ความร้อน การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา การตรวจสอบความ
ถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ 
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 General principle of quality management; standard quality system comply with ISO/IEC 
17025, calibration of balance, volumetric glassware, thermometer, thermocouple, heat conducting 
instruments, uncertainty of measurements, internal quality control in microbiological laboratory, method 
validation for microbiological testing, internal quality audit 

* SC713 120 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์                                        3(3-0-6) 
    English for Scientific Research 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
 การอ่าน การเขียนและความเข้าใจในเนื้อหาของบทความวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ เทคนิคการ

อ่านเพื่อความเข้าใจเนื้อหา เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนผลการวิจัย หลักการเขียนโครงการวิจัย และการน าเสนอ   
   Reading, writing and comprehensive skills for English scientific published papers, reading 

techniques to understand the context, reading techniques for rapid comprehension, writing 
technique,research proposal writing and oral presentation 

** SC713 301สารทุติยภูมิจากจลุินทรีย์                                     2(2-0-4) 
 Microbial Secondary Metabolites  
   เงื่อนไขของรายวิชา :  SC702 101 หรือ  SC711 103      
 จุลินทรีย์ที่ผลิตสารเมแทโบไลต์ทุติยภูมิ วิถีทางเมแทโบไลท์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสารทุติยภูมิของจุลินทรีย์ 

การผลิตสารเมแทโบไลต์ทุติยภูมิในทางอุตสาหกรรม และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารเมแทโบไลต์ทุติยภูมิโดยใช้จุลินทรีย์  
 Microorganisms that produce secondary metabolites, metabolic pathways related to 

microbial secondary metabolite production, industrial production of secondary metabolite, biotransformation 
of secondary metabolite  

** SC713 302 ปฏิบัติการสารทุติยภูมิจากจุลนิทรีย์                                           1(0-3-2)
          Microbial Secondary Metabolites Laboratory 

   เงื่อนไขของรายวิชา : SC713 301หรือรายวิชาควบ SC713 301 
 จุลชีววิทยาของสารเมแทโบไลต์ทุติยภูมิจากเชื้อราและแบคทีเรีย การศึกษาการผลิต และการท าให้บริสุทธ์ิ

ของสารทุติยภูมิจากเช้ือราและแบคทีเรีย การแปลงโครงสร้างของสารเคมีเชิงชีววิทยา การใช้จุลินทรีย์ในการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทางเคมีของเมแทโบไลต์สารทุติยภูมิ การปรับเปลี่ยนพันธุกรรมของจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตในทาง
อุตสาหกรรม                         

 Microbiology of secondary metabolites from fungi and bacteria, study on the production 
and purification process of secondary metabolites from fungi and bacteria, biotransformation of chemical 
structure using microorganisms, manipulating microbial genes to increase secondary metabolites production 
at industrial scale 

** SC713 401 ปุ๋ยจุลินทรีย์                                                                            2(2-0-4) 
    Microbial Fertilizer 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  SC702 101 และ SC711 103 หรือ SC702 102 และ  SC711 104     

 กลุ่มของจุลินทรยี์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตร การเตรียมหัวเชื้อปุ๋ยจุลินทรีย์ การหมุนเวยีนธาตุ อาหารต่างๆ
ในวัฏจักรไนโตรเจน ฟอสฟอรสั โพแทสเซียม โดยจลุินทรีย์ ปุ๋ยจุลินทรีย์ ได้แก่ Rhizobium, Azospirillum, Azotobacter, 
สาหร่ายสเีขียวแกมน้ าเงิน, แบคทีเรียละลายหินฟอสเฟต วีเอไมโคไรซ่า เอ๊คโตไมโคไรซ่า แบคทีเรียปลดปล่อย โพแทสเซียม 
จุลินทรียส์ร้างสารส่งเสริมการเจรญิเติบโตของพืชการท าหัวเช้ืออีเอ็มและการท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ  
การท าปุ๋ยหมัก มาตรฐานของปุ๋ยจลุินทรีย์  

   Group of benefic microorganisms in agricultural; preparation of microbial inoculum; nutrients 
cycle by microbes in nitrogen cycle; phosporus cycle; potassium cycle; microbial fertilizer such as Rhizobium, 
Azospirillum, Azotobacter, blue green algae, phosphate solubilizing bacteria, VA mycorrhiza, Extomycorhiza, 
potassium solubilizing bacteria, plant growth promoting bacteria; effective microorganisms production and 
bio-liquid fertilizer; composting; standard of microbial fertilizer 

** SC713 402 ปฏิบัติการปุ๋ยจุลนิทรีย์                                       1(0-3-2) 
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   Microbial Fertilizer Laboratory 
                         เงื่อนไขของรายวิชา :  SC713 401 หรือรายวิชาควบ SC713 401  
 การแยกเชื้อและผลิตปุ๋ยจลุินทรยี์เช้ือ  Azotobacter, จุลินทรีย์ปฏปิักษ์,  จุลินทรีย์ย่อยสลายเซลลโูลส ปุ๋ย
จุลินทรีย์ การแยกเช้ือ และการผลติแบคทีเรียละลายหินฟอสเฟตการประยุกต์ใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์เพื่อการเพาะปลูก การผลติหัว-เชื้อ
อีเอ็มการผลิตปุย๋น้ าชีวภาพจากขยะในครัวเรือนการแยกแบคทีเรียส่งเสริมการเจรญิเตบิโตของพืชและการทดสอบประสิทธิภาพ
ของการส่งเสริมการเจรญิเตบิโตของพืช การวิเคราะห์ความสุกสมบรูณ์ของปุ๋ยจลุินทรีย ์
                       Isolation and production of Azotobacter, Antagonistic bacteria, cellulolytic bacteria for 
microbial fertilizer, isolation and production of phosphate solubilizing bacteria, application of microbial 
fertilizer for plant cultivation, production of EM; production of bioliquid fertilizer from household waste, 
isolation of plant growth promoting bacteria and test efficiency of plant growth promoting, assay of microbial 
fertilizer maturity 
              * SC713 403 จุลชีววิทยาของดินและการประยุกต์ใชจุ้ลินทรีย์ในทางเกษตร                               2(2-0-4) 
                           Soil Microbiology and Application of Microorganisms in Agriculture 

        เงื่อนไขของรายวิชา :  SC702 101 หรือ SC711 103    
                       การเจริญเติบโตของพืช องค์ประกอบ และชนิดของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินกับการเจรญิเติบโตของพืช 
การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชนิดของจุลินทรีย์ในดิน บทบาทของจุลินทรีย์ในดิน จุลินทรีย์ในดินเค็ม จลุินทรีย์ในดินที่
เป็นกรด การประยุกต์ใช้แบคทีเรยีในการเกษตร การประยุกต์ใช้เชือ้ราในการเกษตร การประยุกต์ใช้ธาตุอาหารพืชกับพืช
เศรษฐกิจ 

Plant growth; composition and type of soil: fertile soil and plants growth, evaluation of fertile soil,  
type of microorganisms in soil; role of microorganisms in soil, microbes in saline soil, microbes in acid soil, 
application of bacteria in agriculture, application of fungi in agriculture, application of plant nutrients on major 
crops 

** SC713 501จุลชีววิทยาทางน้ า                                  2(2-0-4) 
 Aquatic Microbiology 
   เงื่อนไขของรายวิชา :  SC702 101 หรือ SC711 103   

บทน า ประวัติเบื้องต้น และความส าคัญของจุลินทรีย์ในน้ า มลพิษทางน้ า แหล่งของมลพิษ สารพิษในน้ า ยูโทรฟิเคชันสิ่งแวดล้อม
ทางน้ าต่างๆในฐานะที่เป็นถ่ินท่ีอยู่ของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ า เช่น แบคทีเรีย ฟังไจ ไซยาโนแบคทีเรีย สาหร่าย 
ไวรัส และโปรโตซัว ผลของสิ่งแวดล้อมทางน้ าท่ีมีผลการจุลินทรีย์ที่อาศัยในแหลง่น้ า จุลินทรีย์ในแหล่งน้ าใต้ดิน จุลินทรีย์ในแหล่ง
น้ าจืดและน้ าทะเล จุลินทรีย์ในพื้นที่ชุ่มน้ าและหนองบึง (ที่ลุ่ม ตม เขตน้ ากร่อย บึง ปลักตมและบึงปลัก จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมท่ี
เครียด จุลินทรีย์และน้ าเสีย บทบาทของจุลินทรีย์ในการบ าบัดน้ าเสีย จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับน้ าดื่ม คุณภาพน้ า และจุลินทรีย์ที่
ก่อให้ เกิดโรคที่ เกี่ยวข้องกับน้ า จุลินทรีย์ ในน้ าทิ้ งและการบ าบั ดน้ าเสีย จุลินทรีย์กับปลาและสิ่ งมี ชีวิตในน้ าชนิด
อื่น                        

Introduction, historical background & importance of microorganisms in water, water as 
biotopes for microorganism, the microorganisms of water, . the influence of environmental factors on the 
development of microorganisms, groundwater microbiology,  freshwater microbiology and marine 
microbiology, wetland and swamp microbiology, microbial life in extreme environment, cold and freezing 
environments, microbiology of high temperature  environments (hot springs, hydrothermal vents), 
microorganisms and water pollution, the role of microorganisms in the purification of water and 
microorganisms from the fish and other aquatic animal                     

** SC713 502 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน้ า                                           1(0-3-2) 
 Aquatic Microbiology Laboratory 
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่ม ี

 จุลชีววิทยาทางน้ าขั้นแนะน า วิธีเก็บตัวอย่างน้ าและการวัดพื้นที่ตัวอย่าง การนับจ านวนแบคทีเรยีโดยใช้กล้องฟลูออ
เรสเซนต์พื้นผิว การนับจ านวนแบคทีเรียโดยวิธีการกรอง การนับจ านวนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ฟีคอลโคลิฟอร์มและอีโคไล การนับ
จ านวนฟีคอลสเตรปและซโูดโมแนส การหาผลผลติเบื้องต้นของแหลง่น้ า การวัดการเจริญของสาหร่ายโดยะีมาไซโตมิเตอร์และ   
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วัดปริมาณคลอโรฟลิล์เอ การแยกไซยาโนแบคทีเรยีและสาหร่ายใหบ้ริสุทธ์ิ การใช้สาหร่ายเป็นดัชนีบ่งช้ีคุณภาพน้ า   และการวัด
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า ปริมาณความต้องการออกซิเจนทีจ่ าเป็นในการย่อยสลายสารอินทรยี์ 
           Introduction to aquatic microbiology, water sampling method and field measurement, numeration 
of aquatic bacteria by epifluorescence, total bacterial count  by membrane filter method, enumeration of 
total coliform, fecal coliform  and Escherichia coli, enumeration of  fecal streptococci  and Pseudomonas 
aeruginosa, enrichment, primary productivity of aquatic ecosystem, determination of algal growth by direct 
count and chlorophyll-a content, enrichment  and isolation  of  cyanobacteria/algae, field trip, collection of 
algae and use of algae as bioindicator, and Dissolved Oxygen (DO) and Biochemical Oxygen Demand (BOD) 
measurement                                                                          
              * SC713 503 จุลชีววิทยาอากาศ                                                                                2(2-0-4)   

         Aero Microbiology 
    เงื่อนไขของรายวิชา :  SC702 101 หรือ SC711 103   
จุลชีววิทยาอากาศขั้นแนะน า ชนิดและบทบาทของจุลินทรีย์ในอากาศ เมฆและจลุินทรีย์ ไบโอแอโรซอลในอากาศ 

และการรอดชีวิตและการกระจายของจุลินทรีย์ในไบโอแอโรซอล การควบคุมจลุินทรีย์ในอากาศ การเคลื่อนย้ายและการสะสม
แหล่งของไบโอแอโรซอล การตรวจนับจุลินทรีย์ในอากาศ กระบวนการทางจุลินทรีย์ กระบวนการควบแน่นของสารอินทรีย์ การ
ควบคุมจุลินทรีย์ในอากาศงาน 

Introduction to aeromicrobiology, types and role of air-borne microbes, clouds and microbes, 
 bioaerosol formation in air and atmosphere, survival and dispersal of microbes  in bioaerosol, control of 
air-borne microbes, source transfer and accumulation of bioaerosol, enumeration of microbes in air, 
microbial processes, organic condensation control of air-born microbes               
              * SC713 504 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล                                                                            2(2-0-4)   

      Sanitary Microbiology 
    เงื่อนไขของรายวิชา : SC702 101 หรือ SC711 103   

         จุลชีววิทยาสุขาภิบาลขั้นแนะน า ขยะมูลฝอยและการจัดการ การจัดการสิ่งปฏิกูลและการก าจัดของเสียอันตราย 
การจัดการและบ าบัดน้ าโสโครกและ การจัดการเหตุน่าร าคาญและกิจการที่เป็นอันตรายตอ่ชุมชน  กฎหมายสาธารสุขขั้นแนะน า 
อาชีวอานามัยสิ่งแวดล้อมขั้นแนะน า งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับจุลชีววิทยาสุขาภิบาล 

Introduction to sanitary microbiology, municipal waste and treatment, disposal of garbage 
and hazardous waste, sewage management and health hazard, annoyance management and hazardous 
commerce, introduction to public health law, introduction to occupational health and safety hazards, 
reseaches in sanitary microbiology 

  ** SC713 704 สถิติและระเบียบวิธีการวิจัย                                                                    2(2-0-4) 
    Statistics  and  Research Methodology in Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
   ความสัมพันธ์ของการวิจัยกับสถิติ จรรยาบรรณและหลักเกณฑ์การปฏิบัติของการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอนของการท าวิจัย สถิติที่ใช้ในทางจุลชีววิทยา การวางแผนการทดลองที่ใช้ในทางจุลชีววิทยา และการวางแผนส าหรับ
รูปแบบที่เหมาะสม 

   Research methodology related to statistics, scientific ethics and code of conduct, steps in 
research process, statistics use in microbiology, experimental design use in microbiology, optimal designs for 
regression models 

* SC713 705 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับจุลชีววิทยา                                                            2(1-3-2) 
             Computer Application for Microbiology 
             เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

                 การใช้คอมพิวเตอร์ทางจุลชีววิทยาขั้นแนะน า, โปรแกรมส าเร็จรูปทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะในสาขาจุล
ชีววิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลและการศึกษาทางจุลชีววิทยา, ฝึกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่เกี่ยวกับงานทางจุลชีววิทยา 

                Introduction to computer usage in microbiology, programs for sciences particular in microbiology, 
data analysis and study in microbiology, practice using computer programs in the field of microbiology  
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** SC713 773  เค้าโครงงานวิจัย                        1(0-3-6) 
Project Proposal 

   เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศกึษาภาควิชาจุลชีววิทยา ช้ันปีท่ี 3 หรือ 4 
 อบรมจริยธรรมส าหรับนักวิจัย การศึกษารายบุคคล การค้นหาวรรณกรรม การน าเสนอโครงการและการ

ทดลองวิจัยในหัวข้อทางจุลชีววิทยา ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยนั้นๆ ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
วิจารณ์ โดยนักศึกษา คณาจารย์ในภาควิชาจุลชีววิทยา  

 Morality training for responsible researcher, individual studies, literature search, research 
proposal and experimental performing on microbiological topics under the supervision of the supervisor, 
critical discussion by staff and students 

** SC714 701 ไซยาโนแบคทีเรีย                                  2(2-0-4) 
  Cyanobacteria 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  SC702 101 หรือ SC711 103    
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไซยาโนแบคทีเรีย อนุกรมวิธาน พันธุศาสตร์ เมแทบอลิซึม และสรีรวิทยา บทบาทของ

ไซยาโนแบคทีเรียในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การทรัพยากรแหล่งน้ า การท าให้น้ าสะอาด การบ าบัดน้ าเสีย การใช้เป็นดัชนี
บ่งช้ีคุณภาพน้ า ความสัมพันธ์ของไซยาโนแบคทีเรียกับสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน 

 Basic knowledges of cyanobacteria, taxonomy, genetics, metabolisms and physiology, roles 
of cyanobacteria in agriculture, industry, water resource, water purification, waste water treatment, use as an 
indicator of water quality,  relationship of cyanobacteria with other organisms 

* SC714 702 ไลเคนวิทยา                                                                                           2(2-0-4) 
              Lichenology  

             เงื่อนไขของรายวิชา :  SC702 101 หรือ  SC711 103   
                ไลเคนวิทยาขั้นแนะน า ประวัติความเป็นมา การอยู่ร่วมกันของโฟโตไบออนท์ และไมโคไบออนท์ในไลเคน 

สัณฐานวิทยาและโครงสร้าง การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ นิเวศวิทยาไลเคน วิวัฒนาการและการศึกษาซาก การจัดจ าแนก 
การใช้ประโยชน์จากไลเคน 

              Introduction to lichenology, history, association of photobionts and mycobionts in lichens, 
morphology and structure, growth and reproduction, lichens ecology, evolution and fossil studies, lichen 
classification, utilization of lichens 

** SC714 703 การเตรียมความพร้อมในการท าสหกิจทางจุลชีววิทยาและการท างาน                      2(0-6-4) 
              Preparations for Cooperative Educations in Microbiology and Works 

              เงื่อนไขของรายวิชา :  SC711 103   
           บทน าเกี่ยวกับหลักการเตรียมความพร้อมในการท าสหกิจและการท างาน การบริหารจัดการเช้ือจุลินทรีย์ตาม

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (จุลชีววิทยา) และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การคิดเชิงสร้างสรรค์
และนวัตกรรม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ การเขียนแผนการท างาน การเขียนรายงานความก้าวหน้าและการ
น าเสนอ การเลือกงานหรือโครงงานสหกิจศึกษา การสมัครงานและการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเพื่อท าสหกิจศึกษา เทคนิคการ
สัมภาษณ์งานและการพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 5ส วัฒนธรรมองค์กร การ
เตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ 

Introduction to course of preparation for Cooperative educations in microbiology and works, 
management of microorganisms following laws of pathogenic organisms and poison from animals, standard 
of safety and health, working environment with bio-safety (microorganisms), and fire safety, creative thinking 
and innovation, solving problems and making decision, writing project plan, progress reports and presentation, 
choosing jobs or  cooperative project, job application and preparing yourself for cooperative educations, 
technique in job interview and personality development, English usage and communication, 5S, culture of 
organization, preparation to be trader 
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** SC714 201 วิศวกรรมพันธุศาสตร์                       2(2-0-4) 
   Genetic Engineering              
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC713 117 , SC713 118    
 โครงสร้างและหน้าท่ีของดีเอ็นเอ การเตรียมดีเอ็นเอส าหรับการตัดต่อจีน ชนิดของพาหะและเอนไซม์ที่ใช้ใน

การตัดต่อจีน การน าเข้าและตรวจหาดีเอ็นเอลูกผสมในเซลล์เจ้าบ้าน การประยุกต์จีนตัดต่อในการเกษตร อุตสาหกรรม และ
สิ่งแวดล้อม ข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยของการท าวิจัยจีนตัดต่อ 

 Structure and function of DNA, DNA preparation for gene cloning, types of vectors and 
enzymes involved in gene clonings, transformation and detection of recombinant DNA in host cell, 
applications of recombinant DNA in agricultures, industries and environments, safety regulations in working 
with recombinant DNA 

** SC714 303 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม                      3(3-0-6) 
   Industrial Microbiology 
  เงื่อนไขของรายวิชา :  SC702 101 และ SC711 103 หรือ SC702 102 และ  SC711 104    และรายวิชา 
   ควบ SC714 304 
 การประยุกต์จุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ กระบวนการหมักแบบกะและ

แบบต่อเนื่อง จลนพลศาสตร์การเจริญของจุลินทรีย์และเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมัก อุปกรณ์และการท างาน
และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ องค์ประกอบของสับสเตรท ผลผลิตที่ได้จากเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มแอลกอะอล์ โปรตีนเซลล์เดี่ยว ชีวเช้ือเพลิง เอนไซม์จากจุลินทรีย์ กรดอินทรีย์ กรดอะมิโน สารปฏิชีวนะ วิตามิน สเตีย
รอยด์ และผลิตภัณฑ์ใหม่อื่นๆ  

 Application of microorganisms for microbial products production in industrial scale, batch 
and continuous fermentation processes, microbial growth kinetics and their metabolism during fermentation, 
instruments and operation of bioreactor and bioreactor design, substrate composition, products obtained 
from microbial metabolisms in industries such as alcohol, single cell protein, biofuel, microbial enzymes, 
organic acids, amino acids, antibiotics, vitamins, steroid and other new products 

** SC714 304 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม                                        1(0-3-2)  
 Industrial Microbiology Laboratory 
  เงื่อนไขของรายวิชา :  รายวิชาควบ SC714 303 
 การศึกษาการเจริญของจุลินทรีย์ในกระบวนการหมักแบบกะและกะป้อน การผลิตเครื่องดื่มแอลกอะอล์ 

การผลิตอาหารหมักดองระดับอุตสาหกรรมบางชนิด การผลิตโปรตีนเซลล์เดียว การผลิตกรดอินทรีย์ การผลิตกรดอะมิโน การ
ตรึงเซลล์และเอนไซม์ การผลิตเอนไซม์จากจุลินทรีย์ 

Study of microbial growth in batch and fed-batch fermentation, production of alcohol 
beverage, production of some fermented food in industry, production of single cell protein, production of 
organic acid, production of amino acid, microbial cell and enzyme immobilization, production of enzyme 
from microorganisms 

** SC714 305 จุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์นม                      3(3-0-6)  
   Food and Dairy Microbiology 
  เงื่อนไขของรายวิชา :   SC702 101 และ SC711 103 หรือ SC702 102 และ  SC711 104    และ 
    รายวิชาควบ SC714 306 
 จุลินทรีย์ที่ส าคัญในอาหารและนม หลักการของการเสื่อมเสียของอาหารและการถนอมอาหาร การใช้สาร

ถนอมอาหาร อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ า การท าแห้งและการฉายรังสีในการถนอมอาหาร อาหารหมัก จุลชีววิทยาของอาหาร
กระป๋อง เนื้อสัตว์ปีก ไข่และผลิตภัณฑ์ไข่ อาหารทะเล อาหารแช่แข็ง เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ผัก  ผลไม้ ธัญพืช น้ าตาล
และผลิตภัณฑ์น้ าตาล น้ านมและผลิตภัณฑ์นม จุลินทรีย์บ่งช้ีคุณภาพของอาหาร โรคอาหารเป็นพิษ โรคติ ดเช้ือทางอาหาร 
อาหารที่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรม มาตรฐานทางจุลชีววิทยาในการผลิตอาหาร การประกันคุณภาพอาหารในระบบ 
GMP/CODEX และ HACCP  
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 Important microorganisms in food and milk, principles of food spoilage and preservation, 
the use of preservatives, high and low temperature, drying and irradiation in food preservation, fermented 
foods, microbiology of canned foods, poultry, egg & egg products, seafood, frozen foods, meat & meat 
products, vegetables, fruits, cereals, sugar & sugar products, milk & milk products, indicator microorganism for 
food quality, food poisoning, food infections, genetically modified foods, microbiological standard in food   
production, food quality assurance in compliance  with GMP/CODEX and HACCP 

** SC714 306 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์นม                     1(0-3-2)  
 Food and Dairy Microbiology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC714 305 
 การเก็บและเตรียมตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ที่เป็นดัชนีบ่งช้ีคุณภาพอาหาร การ

ถนอมอาหารด้วยการใช้สารถนอมอาหารและจุลินทรีย์ ค่าดีและซีในการถนอมอาหารด้วยความร้อน จุลชีววิทยาของอาหารแช่
แข็ง อาหารกระป๋อง นม และผลิตภัณฑ์นม อาหารเป็นพิษและโรคติดเช้ือทางอาหาร การตรวจสอบอุปกรณ์และพื้นผิวท างานใน
โรงงานอาหาร 

 Collection and sample preparation for microbiological analyses, food indicator 
microorganisms, preservation of food using food preservatives and microorganisms, D- and Z-values in 
preserving food by heat, microbiology of frozen foods, canned foods, milk and milk products, food poisoning 
and food infection, examination of equipments and working surfaces in food factories 

** SC714 307 เอนไซม์จากจุลนิทรีย์                       2(2-0-4)    
Microbial Enzyme 

   เงื่อนไขของรายวิชา :   SC702 101 และ SC711 103 หรือ SC702 102 และ  SC711 104     
                        ความรู้ทั่วไป คุณสมบัติในการเป็นตัวเร่ง การก าหนดชื่อ การจ าแนกประเภท และความจ าเพาะของเอนไซม์ 
ชนิดของความจ าเพาะ บริเวณเร่งและกิจกรรมของเอนไซม์ เอนไซม์จากจุลินทรีย์ การท าเอนไซม์ให้บริสุทธิ์ จลนพลศาสตร์และ
ผลของตัวยับยั้งต่อการท างานของเอนไซม์ การตรึงรูปเอนไซม์จากจุลินทรีย์และการประยุกต์ 

 General aspects, catalytic properties, nomenclature, classification and specificity of enzyme, 
types of specificity, active sites and enzyme activities, enzymes from microorganism, enzyme purification, 
enzyme kinetics and affect of enzyme inhibitor, immobilized microbial enzyme and their applications 

** SC714 308 ปฏิบัติการเอนไซม์จากจุลินทรีย ์                     1(0-3-2) 
  Microbial Enzyme Laboratory 
   เงื่อนไขของรายวิชา :  SC714 307 หรือรายวิชาควบ SC714 307   
เทคนิคพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอนไซม์ การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตเอนไซม์ การวิเคราะห์

กิจกรรมของเอนไซม์ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ การท าเอนไซม์ให้บริสุทธ์ิ และการตรึงเอนไซม์ 
Basic technique for enzyme study, screening of enzyme producing microorganisms, enzyme 

assay, enzyme kinetics, purification of enzyme and immobilization of enzyme   
** SC714 309 เชื้อเพลิงชีวภาพจากจลุินทรีย ์            2(2-0-4) 

 Microbial Biofuel 
 เงื่อนไขของรายวิชา :   SC702 101 และ SC711 103 หรือ SC702 102 และ  SC711 104     
 หลักการของกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากจุลินทรีย์ ชนิดและเมทาบอลสิมของจุลินทรีย์ที่สามารถใช้

ในการผลติเช้ือเพลิงชีวภาพ การผลิตน้ ามันจากจลุินทรียเ์พื่อใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตไบโอดีเซล การผลติไบโอเอทานนอล
และไบโอบิวทานอล การผลติแก๊สชีวภาพและการผลิตไบโอไะโดรเจนและการน าเชื้อเพลิงชีวภาพไปใช้ประโยชน์ 

   Principle of microbial biofuel production processes, biofuel's producing microorganisms and 
their metaboilsm, microbial oils production for preparing raw material for biodiesel production, bioethanol 
and biobutanul production, biogas and biohydrogen production and utilization of biofuel. 

** SC714 310 ปฏิบัติการเชื้อเพลิงชีวภาพจากจุลนิทรีย์           1(0-3-2) 
 Microbial Biofuel Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : SC714 309 หรือรายวิชาควบ SC714 309   
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   การศึกษาภาคปฏิบตัิการเกี่ยวกบัการผลิตน้ ามันจากจลุินทรีย์เพื่อใช้ในการผลิตไบโอดเีซล การผลติไบโอเอ
ทานอล การผลิตไบโอบิวทานอล การผลิตแกส๊ชีวภาพและการผลิตไบโอไะโดรเจน 

   Practical study of microbial oils production for biodiesel production, bioethanol and 
biobutanol production, biogas and biohydrogen production. 

**  SC714 505 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม                                 2(2-0-4) 
 Environmental Microbiology 
    เ ง่ื อ น ไ ข ขอ งร าย วิ ช า  :   SC702 101 แ ล ะ  SC711 103 ห รื อ  SC702 102 แ ล ะ   SC711 104    

 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม ระเบียบวิธีในการเฝ้าสังเกตกิจกรรมของจุลินทรีย์ จุลชีววิทยาของ
ปิโตรเลียม การอยู่รอดของจุลินทรีย์ในอากาศ การย่อยสลายของสารมลพิษบางชนิดโดยจุลนิทรีย์ และการใช้ชีววิธีในการควบคุม 

 Interactions between microorganisms and environment, methods for monitoring microbial 
activities, petroleum microbiology, survival of airborne microorganisms, microbial degradation of selected 
pollutants and biocontrol. 

** SC714 506 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม                                1(0-3-2) 
 Environmental Microbiology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : SC714 505  หรือรายวิชาควบ SC714 505    
  การนับจ านวนแบคทีเรียที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม การตรวจหาจุลินทรีย์ที่เป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพน้ า การศึกษา

แบคทีเรียสังเคราะห์แสง การควบคุมศัตรูพืชด้วยเช้ือบาซิลัส การวัดการย่อยสลายน้ ามันปิโตรเลียมในดินและน้ าด้วยวิธีทาง
ชีวภาพ การใช้สาหร่ายเป็นตัวบ่งช้ีธรรมชาติ การวิเคราะห์น้ าโดยการหาค่าดีโอ ซีโอดี บีโอดี การศึกษาแบคทีเรียที่อาศัยอยู่
บริเวณรอบรากพืชและจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในปุ๋ยหมัก  

Methods of bacterial enumeration in environmental samples, detection of indicator 
microorganisms in fresh water, study of photosynthetic bacteria, pest control by Bacillus sp., measurement 
of petroleum biodegradation in soil and water, algae detection as a bioindicator, water analysis : DO, COD, 
BOD, study of microbial rhizosphere and phyllosphere, microbial compositing of organic waste. 

** SC714 761 สัมมนา                        1(0-3-6)  
   Seminar 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศกึษาภาควิชาจุลชีววิทยา ช้ันปีท่ี 4 
 แนะน าวิธีการศึกษาวิชาสัมมนา วิธีค้นคว้าข้อมูลต่างๆ และการน าเสนอรายงาน น าเสนอเรื่องทางจุล

ชีววิทยาท่ีเป็นความรู้ใหม่ อภิปราย วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นโดยอาจารย์และนักศึกษา  
 Orientation of Seminar course, information searching method and presentation, presenting 

recent microbiological publications, critical discussion by staffs and students 
** SC714 774 โครงการวิจัย                                           2(0-6-12) 

    Research Project  
   เงื่อนไขของรายวิชา :  SC713 773,  ส าหรับนักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา ช้ันปีท่ี 4 
 กิจกรรมวิจัยโดยอาศัยการวิเคราะห์ สรุปวิธีการในแนวทางความเป็นไปได้จากวิชา  SC713 773 เค้า

โครงงานวิจัย หรือจากวิชา SC714 785 สหกิจศึกษาทางด้านจุลชีววิทยา ด าเนินการวิจัยเน้นปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา การ
อภิปรายระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย น าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบ และเขียนผลงานเป็น
รูปเล่มสมบูรณ์ 

 Actual research activities following the analysis and conclusion of proposal from  SC713 773 
Project Proposal or from  SC714 785 Cooperative Education in Microbiology; discuss the outcome of research 
work between students and advisors, present the work to the departmental committee for approval, writing 
up actual report for final submission 

**SC714 785 สหกิจศึกษาทางด้านจุลชีววิทยา                                                   6 หน่วยกิต 
    Cooperative Education in Microbiology 
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC002 001 
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 ปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาจุลชีววิทยาโดยตรง โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น 
โดยปฏิบัติงานอย่างเต็มเวลา และมีหน้าที่รับผิดชอบตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย จัดท ารายงานการปฏิบัติงานจริงพร้อมทั้ง
น าเสนอต่อพนักงานสหกิจศึกษาจากหน่วยงานนั้น และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  

 Taking up actual practical training in industrial setups or industrial enterprise or government 
sectors which directly involve in the field of microbiology, students must work full-time as one of the 
employees of that enterprise and also taking full responsibility with the given task, writing conclusive reports 
to be presented to the appointed co-operative officer belonging to the enterprises as well as to the co-
operative advisors from the university 
             *  SC714 796 การฝึกงานทางจุลชีววิทยา                                                                     2 (0-6-12) 
                           Practical training in Microbiology 

เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา ช้ันปีท่ี 3 หรือ 4 ที่สามารถไปปฏิบตัิงานท่ีโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือ สถานประกอบการ หรือสถาบันรัฐบาล เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน 
                    การฝึกงานตามหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน 
โดยนักศึกษาควรไดฝ้ึกเทคนิคพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยาท่ีจ าเป็นในหน่วยงานนั้น และมีการรวบรวมวิเคราะห์สรุปข้อมูล เขยีน
รายงานรวมถึงน าเสนอผลงานการฝึกงาน 
                    Training in government or private sectorsapproved by the department in the durationof at least 
1 month. Students should be trained in basic microbiological techniques required in those agencies.Data from 
the training should be compiled, analyzed, summarized for writing report and presentation 

SC803 305 ชีวเคมีพ้ืนฐาน                                                                      3(3-0-6) 
 Basic Biochemistry  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 312 112 หรือ 312 114 หรือ 312 217 หรือ 343 213 หรือ 353 213 (รหัสวชิา 
   แบบเดิม) 
 วิชานี้จะเป็นการศึกษาพิจารณาถึงลักษณะโครงสร้าง หน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ และกระบวนการทาง

ชีวเคมีที่เกิดในสิ่งมีชีวิต เช่น เมแทบอลิซึมและการควบคุม ในรายละเอียดจะครอบคลุมถึงหัวข้อต่อไปนี้คือ เคมีของกรดอะมิโน 
โปรตีน คาร์โบไะเดรต ลิพิด เอนไซม์ และโคเอนไซม์ เมแทบอลิซึมของคาร์โบไะเดรต ลิพิด กรดอะมิโน พิวรีน และไพริมิดีน 
โครงสร้าง หน้าที่และการสังเคราะห์อาร์เอนเอ และดีเอนเอ การสังเคราะห์โปรตีน รหัสพันธุกรรม และการควบคุมเมแทบอลิซึม 

 Structures and functions of biochemical compounds as well as basic biochemical processes, 
such as metabolic pathways and regulations, the course includes the chemistry of amino acids, proteins, 
lipids, carbohydrates, enzymes and coenzyme, metabolism of carbohydrates, lipids, amino acids, purines and 
pyrimidines, structures, functions and biosynthesis of RNA and DNA, protein synthesis, genetic codes and 
metabolic regulations 

SC803 306 ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน                                            1(0-3-2) 
    Basic Biochemistry Laboratory 
   เงื่อนไขของรายวิชา : 312 113 หรือ 312 218  หรือ 313 214 หรือ 343 214 หรือ 353 214 (รหัสวิชาเดิม) 

หรือรายวิชาควบ SC803 305 
 การปฏิบัติการทางเทคนิคทางชีวเคมี การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารชีวโมเลกุลต่างๆ และการทดลองเบื้องต้น

ที่เกี่ยวกับเมแทบอลิซึม ให้สอดคล้องกับ 318 305 ชีวเคมี 
 The laboratory includes biochemical techniques, chemical reactions of biomolecules and 

basic metabolic experiments, the experiments are related to contents in 318 305 Biochemistry 
MD623 318 จุลชีววิทยาเชื้อโรค                                            4(3-3-1) 

 Pathogenic Microbiology 
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC702 101 หรือ  SC711 103   
ศึกษาสมบัติทั่วไปของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคซึ่ง ได้แก่ แบคทีเรีย ยีสต์ รา และไวรัส และขบวนการตอบสนองของ

ร่างกายเมื่อมีการติดเช้ือ ศึกษาวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ การเพาะเลี้ยงและวิเคราะห์ชนิดของเช้ือที่เป็นสาเหตุของโรคติดเช้ือใน
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3.2 ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ที ่ ชื่อ นามสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

1 นางสาวเสาวนิต  ทองพิมพ ์  รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Microbiology) 
วท.ม.(Microbiology) 

วท.บ.(Biology) 
2 นายโสภณ  บุญลอื      รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Applied Biosciences) 

วท.ม.(Microbiology) 
วท.บ.(Biology) 

3 นางสาวจุฑาพร  แสวงแกว้  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (Biotechnology) 
วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

4 นายธีรศักดิ ์ สมด ี  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Microbiology) 
วท.ม.(Biology) 

วท.บ.(Animal Science) 
5 นางสาวรัตนภรณ์  ลีสิงห ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Doctorat 

(Science des   Aliments) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 
6 นางวิไลลักษณ์  ศิริพรอดุลศิลป์   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Microbiology) 

M.Sc.(Microbiology) 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

ระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์ ผิวหนังและเยื่อบุต่างๆ และ
ระบบหมุนเวียนโลหิต ศึกษาอาการและพยาธิก าเนิดของโรค ตลอดจนการแพร่กระจายของเช้ือ การรักษา ป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาทางสุขภาพท่ีส าคัญของประเทศไทย 

 Studying general characters of pathogenic microorganisms including bacteria, yeasts, mold 
and viruses, and the human response to microbial infections are performed, methods of specimen collection 
and cultivation for identification using characteristics of these pathogen causing common infectious diseases 
in different tracts such as respiratory tract, gastrointestinal tract, genitourinary tract, skin and mucous 
membrane and cardiovascular system are also included, clinical features, pathogenesis and treatment of 
these infectious diseases are discussed as well as the mode of transmission, prevention and control 

MD623 328 วิทยาภูมิคุ้มกนั                       3(2-3-0) 
 Immunology 
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC702 101 หรือ  SC711 103   
หลักพื้นฐานในระบบกลไกการป้องกันของร่างกาย แอนติเจน แอนติบอดี คอมพลีเมนท์และปฏิกิริยาระหว่าง

แอนติเจน-แอนติบอดี รวมทั้งคอมพลีเมนท์ด้วย คุณสมบัติพื้นฐานของระบบภูมิคุ้มกันและบทบาทของมันในภาวะภูมิไวเกิน ใน
การถ่ายเลือด ในการปลูกเนื้อเยื่อ ในการติดเช้ือและในการต่อต้านเนื้องอก ภาวะความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกันและการ
ประยุกต์ใช้วิชานี้ในแง่ต่างๆ ท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 

 Basic principles in immunology related to host defense mechanisms, antigen, antibody,  
complement and their interactions, the basic characteristics of the immune system and its role in 
hypersensitivity, blood transfusion, transplantation, infection and tumor, the immunological disorders, and its 
various aspects of both theory and laboratory application 
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7 นางสาววยิะดา  มงคลธนารักษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Molecular biology and 
Biotechnology) 

วท.ม.(Biotechnology) 
วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

8 นายสุรศักดิ์  ศิริพรอดุลศิลป ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Biophysics) 
วท.ม.(Biochemistry) 

วท.บ.(Biology) 
9 นางอัชฌา  อรอินทร ์       ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Dr.rer.nat 

(Molecular biology) 
Diplom-Biology 

(Molecular biology) 
Vordiplom Biology 

10 นางชีวาพัฒน์  แซ่จึง  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (ชีววิทยา) 

วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
11 นางสาวนันทวัน  ฤทธิ์เดช  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Dr.rer.nat (Microbiology) 

วท.ม. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

12 นายพลสัณห์  มหาขันธ ์  อาจารย ์ ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 
วท.ม.(จุลชีววิทยา) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

13 นางสาวจินดารัตน์ เอกประเสริฐ  อาจารย ์ Ph.D. (Environmental Science) 
M.Sc. (Envirnmental Science) 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
หมายเหตุ รายละเอียดเกีย่วกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอนให้ดูในภาคผนวก 
 
 
 

3.2.2  อาจารย์ประจ า  

ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

1 นางสาวเสาวนติ  ทองพิมพ์  รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Microbiology) 
2 นายโสภณ  บุญลือ      รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Applied 

Biosciences) 
3 นายธีรศักดิ์  สมด ี  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Microbiology) 
4 นางสาวจุฑาพร  แสวงแก้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
5 นางสาวรัตนภรณ์  ลีสิงห ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Doctorat  (Science des   

Aliments) 
6 นางวิไลลักษณ์  ศิริพรอดุลศลิป ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Microbiology) 
7 นางสาววิยะดา  มงคลธนารักษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Molecular 

biology and 
Biotechnology) 

8 นายสุรศักดิ์  ศิริพรอดุลศลิป ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Biophysics) 
9 นางอัชฌา  อรอินทร์        ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Dr.rer.nat (Molecular 

biology) 
10 นางชีวาพัฒน์  แซ่จึง  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (ชีววิทยา) 
11 นางสาวนันทวัน  ฤทธ์ิเดช  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Dr.rer.nat (Microbiology) 
12 นายพลสณัห์  มหาขันธ ์  อาจารย ์ ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 
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13 นางสาวจินดารัตน์ เอกประเสริฐ  อาจารย ์ Ph.D. (Environmental 
Science) 

 3.2.3 อาจารย์พิเศษ    
ที ่ ช่ือ-สกุล วุฒิ-สาขา สถาบันการศึกษา หน่วยงานท่ีสังกัด 
1 นางงามนิจ  นนทโส ว.ทม. (จุลชีววิทยา) 

 M.Sc.rer.nat. 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
Oldenberg University, 

Germany 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น
เกษียณอายรุาชการ 

2 นายประสาท  โพธ์ินิ่มแดง Ph.D. (Molecular 
Genetics) 

University of Dublin 
Republic of Ireland          

มหาวิทยาลยัขอนแก่น
เกษียณอายรุาชการ 

3 นางวรรณดี บัญญตัิรัชต 
 

ปร.ด. (โรคพืชวิทยา)     
  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัขอนแก่น
เกษียณอายรุาชการ 

4 นางสุวรรณา  เนียมสนิท 
 

ปร.ด. (ชีวเคมี)       มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัขอนแก่น
เกษียณอายรุาชการ 

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

ฝึกปฏิบัติ/ฝึกงานภาคสนาม/ปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยา ในองค์กร/หน่วยงาน/สถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ที่ด าเนินงานทางด้านจุลชีววิทยา ซึ่งมีความรู้และประสบการณท์ี่นักศึกษาควรฝกึปฏิบัต ิและสถานท่ีที่จะให้นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติ เช่น ศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติ บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ าตาล จ ากัด ฯลฯ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1  มีความรู้และทักษะด้านจลุชีววิทยา 
4.1.2  มีทักษะการท างานด้านการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น 
4..1.3  มีการพัฒนาด้านทัศนคติ คุณธรรม จรยิธรรม และบคุลิกภาพ 

 4.2 ช่วงเวลา 
4.2.1 ฝีกงาน ภาคการศึกษาปลาย ช้ันปีท่ี 3  
4.2.2 สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาต้น ช้ันปีท่ี 4 ระยะเวลารวม 1 ภาคการศึกษา 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. (หรือเป็นไปตามที่หน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงานจะก าหนด) 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้าม)ี 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การท าโครงงาน/งานวิจัยเกี่ยวกับจุลชีววิทยา โดยให้มีการด าเนินการเสนอโครงการ การศึกษาค้นคว้าหรือเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์และรายงานข้อมูล การน าเสนอผลการท าโครงงาน/การท าวิจัยในรูปเอกสารรายงาน/การรายงานในช้ันเรียน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านจุลชีววิทยา 
5.2.2 มีทักษะการท างานด้านจลุชีววิทยา 
5.2.3 มีการพัฒนาด้านทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ ฯลฯ 

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาปลาย ช้ันปีท่ี 3 และภาคการศึกษาต้นหรือปลาย ช้ันปีท่ี 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต [เค้าโครงงานวิจัย 1 หน่วยกิต และโครงการวิจัย 2 หน่วยกิต] 

5.5 การเตรียมการ 
มีคณะกรรมการประสานงานรายวิชา มีการช้ีแจงรายละเอียดวิชาแก่นักศึกษาพร้อมตอบข้อซักถาม มีกระบวนการ

เตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา เช่น การเลือกหัวข้อเรื่อง การแนะน าแหล่งข้อมูล วิธีการจัดเตรียม
โครงร่างงานวิจัย วิธีการเขียนรายงานผลการวิจัย การจัดเตรียมสื่อเพาเวอร์พอยต์เพื่อการน าเสนอ และวิธีการน าเสนอ การจัด
ตารางเวลาเข้าพบ/ให้ค าปรึกษา การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ และมีคณะกรรมการประเมินผลโครงงานวิจัย 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
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มีคณะกรรมการประเมินผลโครงงานวิจัย ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมและกรรมการ (อย่างน้อย 
3-4 คน )  ท า หน้ าที่ ป ร ะ เ มิ น โค ร ง ร่ า ง ง านวิ จั ย ว่ ามี ค ว าม เหมาะสมหรื อ ไ ม่  พ ร้ อม ให้ ข้ อ เ สนอแนะต่ า งๆ  ที่ จ ะ 
ท าให้ได้ผลงานการวิจัยที่ดีและรัดกุม มีความเหมาะสมกับเวลาของนักศึกษา รวมทั้งประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ 
และประเมินโครงงานวิจัยโดยการน าเสนอผลงานปากเปล่าและรายงานโครงการวิจัย 

 
หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการ 

1.1 ความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ -จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
-รายวิชาโครงการวิจัย ฝึกฝนให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการวิจัย 
-รายวิชาปฏิบัติการต่างๆ ของคณะฯ ได้มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษา และ
มอบหมายให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติการด้วยตนเอง 

1.2 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์และห้องสมุดส าหรับให้
นักศึกษาสืบค้นข้อมูลต่างๆ 
-จัดบริการ wireless internet ตามจุดต่างๆ ของคณะฯ 
-มีรายวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของส านัก
นวัตกรรม ฝึกฝนให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต่างๆ ได้ 
-ฝึกฝนนักศึกษาจัดเตรียมสื่อเพาเวอร์พอยต์ในการน าเสนอผลงาน 

1.3 ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ -จัดโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ 
-ฝึกฝนการอ่านวารสารวิชาการภาษาอังกฤษ สอดแทรกตามรายวิชาต่างๆ 

1.4 การวางแผนการท างาน การติดต่อสื่อสาร การ
ท า ง านร่ ว มกั น  มี มนุ ษยสั มพั น ธ์  คุณ ธ ร รม 
จรรยาบรรณและจริยธรรม 

-จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งนักศึกษาท างานกันเป็นกลุ่ม หรือส่งนักศึกษา
ไปฝึกปฏิบัติงานตามหน่วยงานทางด้านจุลชีววิทยา เพื่อเรียนรู้การวาง
แผนการท างาน ท างานร่วมกัน การท างานเป็นทีม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม 
-จัดบอร์ดและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการวางแผน 
การท างานร่วมกัน การท างานเป็นทีม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม 
จรรยาบรรณ จริยธรรม 
-มีอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าช้ันคอยดูแล เอาใจใส่ ให้ค าแนะน า
และค าปรึกษาต่างๆ 
-นักศึกษามีโอกาสร่วมท างานบริการให้กับชุมชนในโครงการต่างๆ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏบิัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 
(2) มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภมูิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
(2) การเรยีนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรยีนหรือในวิชาเรียน 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาต่างๆ 
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนักศกึษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผูส้อน 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ช้บัณฑิต 

2.2 ความรู้ 
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2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1)  มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฏีส าคัญในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
(2)  มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา สามารถปฏิบัติ งานในสาขาวิชา 

จุลชีววิทยาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
(3) มีความรู้ และทักษะในงานวิจัย สามารถพัฒนาวิชาการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการต่อยอดองค์

ความรู้ในสาขาวิชา 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การสอนหลายรปูแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

(2) การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การฝึกการท างานเดี่ยวและเป็นกลุ่ม 
(3) การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การเข้าร่วมประชุมสัมมนาต่างๆ  

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด การท า

รายงาน 
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิชาการได้
อย่างสร้างสรรค์ 

(2) สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการแก้ปัญหาการท างาน
ได้ 

(3) สามารถวางแผนการท างาน และการบริหารจัดการงานได้ 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(2) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การท าโครงงาน การท าวิจัย 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินผลงานจากการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท าโครงงาน การท าโครงงานวิจัย 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ช้บัณฑิต 

2.4 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม 
(2) ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
(4)  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการท างานได้ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลกัสูตร โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม  
(2) การจัดให้มีการฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกจิศึกษา  

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ท่ีมีการส่งเสริมให้ท างานกลุม่ 
(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ช้บัณฑิต 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยในการคิด
วิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาในสาขาวิชา
จุลชีววิทยา 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวิชาโครงงานวิจัย หรือทางสถิติ หรือรายวิชาต่างๆ ทางจุลชีววิทยา 
(2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning และการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด การท า
รายงาน และการน าเสนองาน 

(2) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ดังภาคผนวกที่ 1 
 

 
หมวดที่ 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 8 ข้อ 25 และ28 หรือ

ระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ (ดังภาคผนวก)  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนกัศึกษา 

  อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดย 
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างช้ันปี ต่างคณะ แล้วแต่กรณี เพื่อน าผลมา

ใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอื่นที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้

เกิดความซ้ าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอ่ืน 
หรือเทียบเคียงกับต าราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทาง
วิชาการ 

2.3 นอกจากนี้ในแต่ละรายวิชายังท าการทวนสอบตามมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ด้านดังที่ระบุไว้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้าน 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และ 
3.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 8 ข้อ 29 หรือระเบียบที่

จะปรับปรุงใหม่ 
3.3 สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
3.4 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
3.5 ต้องเรียนให้ครบหน่วยกิตที่ระบุไว้ตามหลักสูตร และได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ในระบบคะแนนเต็ม 4 

ทั้งนี้หมวดวิชาเฉพาะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00  
หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
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1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลกัสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่ทุกคน
ต้องข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์
มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน  
1.3 การชี้แจงและแนะน าหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหน่ึงหรือหลายหัวข้อที่อาจารย์

ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พี่เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร 
1.5 การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนา
อาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 

(2) การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอนร่วมกับคนอื่น รวมถึงการ
มีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 

(3) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ์ด้านการจดัการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ใน
หลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
เดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
(1) การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ีจัดทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(2) การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการใน

สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปีละ 1 เรื่อง 
หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 การก ากับมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งต้องท า
หน้าท่ีดังนี ้

1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
1.2  จัดหาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตามรายวิชาทีสอน 
1.3  จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ฝึกภาคสนาม สหกิจศึกษา ตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
1.4  ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรและรายวิชา 
1.5  ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การส่งเสริมการผลิตผล

งานทางวิชาการ 
1.6  ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
1.7  ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน 

2. บัณฑิต 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก ากับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์
การเรียนรู้ การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงาของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา โดยการศึกษาความต้องการองตลาดงาน 
สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด าเนินการดังนี้ 

2.1  การส ารวจความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสตูรทุกรอบ 5 ปี 
2.2  การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกรอบการผลิตบณัฑติตามหลักสตูร 

3. นักศึกษา 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดกระบวนการรับเข้าและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมดูแล การให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา   
      3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆแก่นักศึกษา 

1) หลักสูตรเชิญผู้เช่ียวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่าง ๆ มาเป็นอาจารย์
พิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 

2) หลักสูตรมีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับะาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย หรือวิชาที่
เกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม และส่งไปอบรมเทคโนโลยีใหม่ทางด้านคอมพิวเตอร์ 

3) หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการ
เรียน โดยอาจารย์หนึ่งคนต่อนักศึกษาประมาณ 20 คน และอาจารย์มีการก าหนดเวลาเพื่อให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

4) หลักสูตรมีการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีเป็นประจ าทุกปี 
      3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
พ.ศ. 2555 หมวดที่ 12 ข้อ 43 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 

4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่  
การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

บุคคล  
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การทบทวน
เนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผล
ฯลฯ โดยการจัดให้มี การประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุก
รายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  
หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน จากมหาวิทยาลัยอื่น หรือองค์กรเอกชน มาบรรยายพิเศษ 

และสอน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล  รวมทั้งเปิดโอกาสให้เรียนรู้จากองค์กรหรือผู้มี
ประสบการณ์ตรง ฯลฯ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริงโดยมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 6.1 การบรหิารงบประมาณ 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากคณะ /
วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุต าราและสื่อการเรียนการสอน ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
อาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเ่ดิม 
6.2.1 ทรัพยากรการเรยีนการสอนในส านักวิทยบริการ 

1) หนังสือ  
ภาษาไทย  จ านวน  956 รายการ 
ภาษาต่างประเทศ จ านวน  020 รายการ 

2) วารสาร  
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ภาษาไทย  จ านวน    16 รายการ 
ภาษาต่างประเทศ  ห้องสมุดบอกรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นได้ที่  http://goo.gl/mbiqm2 

3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books, e-Journals, etc.) ประกอบดว้ย 
3.1) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส ์

 Science Direct  สืบค้นท่ี http://www.sciencedirect.com/ 
 Oxford Journal  สืบค้นท่ี http://www.oxfordjournals.org/en/ 
 Wiley Online Library  สืบค้นท่ี http://onlinelibrary.wiley.com/ 
 Scopus  สืบค้นท่ี http://www.scopus.com/ 
 Journal Citation Report  สืบค้นท่ี http://goo.gl/GYDkAS 

3.2) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส ์
 Proquest Disseertation &Theses Database สืบค้นท่ี 

http://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=27797 
 KKU E Thesis สืบค้นท่ี http://lib18.kku.ac.th/kku/main.nsp?view=DCMS 
 TDC (Thai Digital Collection) สืบค้นท่ี http://www.thailis.or.th/tdc/basic.php 

3.3) ฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books)  
 Science Direct eBook สืบค้นได้ที ่http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw 
 Springer Link eBook สืบค้นได้ที่ http://link.springer.com/ 
 eBook Academic Collection (EBSCOhost) สืบค้นได้ที่ search.ebscohost.com 
 Wiley Online Library  สืบค้นได้ที่ http://www3.interscience.wiley.com/ 

4) โสตทัศนวัสด ุ จ านวน    36 รายการ 
5) เครื่องมืออ่ืนๆ 

 โปรแกรม Turnitin   ส าหรับการตรวจสอบการคัดลอก 
 โปรแกรม Zotero  ส าหรับการจัดการบรรณานุกรม 
 โปรแกรม Medeley  ส าหรับการจัดการบรรณานุกรม 

6.2.2 ทรัพยากรการเรยีนการสอนในห้องสมุดคณะ (ถ้ามี) 
 -ไม่มีห้องสมดุคณะ- 

6.2.3 ทรัพยากรการเรยีนการสอนในภาควิชา/สาขาวิชา 
       หนังสือ  

ภาษาไทย  จ านวน  1,070 รายการ 
ภาษาต่างประเทศ จ านวน    118 รายการ 

 6.3 การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาวิชาจุลชีววิทยา คือ เครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็น
หลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตส่วนใหญ่ในการท างานจริงในวงการจุลชีววิทยา จึงมีความจ าเป็นที่นักศึกษาต้องมี
ประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมีและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการท าการทดลอง จัดการข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูล  ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้ง
ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนส าเร็จรูป เช่น วิดีทัศน์วิชาการ โปรแกรมการค านวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่
จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้นต้องมีทรัพยากรขั้นต่ าเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

6.3.1 งบประมาณในการจัดซื้อวารสาร หนังสือ ต ารา รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เข้าส านัก
วิทยบริการต่อเนื่องเป็นประจ าทุกป ี

6.3.2  จัดหาบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณป์ระจ าห้องปฏิบัตกิาร และห้องบรรยายต่างๆ เป็น
ประจ าทุกปี เพ่ือให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.3.3  มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการส าหรับการท าโครงงาน 
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โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับคณาจารย์ทุกคน เพื่อเตรียมการ
สอน 

6.3.4  งบประมาณการจัดซื้อวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปี  
     6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
  กระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอของต ารา หนังสือ วารสาร ฯลฯ มีวิธีการดังนี้  นักศึกษาแจ้งผ่าน
อาจารย์  และพิจารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกปีการศึกษา 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนด 
 

หมวดที่ 8. การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มี
ความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน 

(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนแต่ละรายวิชา 
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก

การใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 
(4) การท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัย 
(2) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสูตร  หรือเพื่อนร่วมงาน ตามระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการแผนการเรียน  
การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่าย เป็นต้น 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการน าความรู้และประสบการณท์ี่ไดร้ับจากการศกึษาในหลักสูตรไปใช้ใน
การท างาน 

2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับ
คุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม 12 ข้อที่สกอ.ก าหนด 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ผู้บังคับบัญชา และ
หรือเพื่อนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการทุกสิ้นปี
การศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์  โดยศิษย์เก่า 
และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร  ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ                                        

เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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ส่วนที่ 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 
 ความรับผดิชอบหลัก                                 ความรับผดิชอบรอง 

 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวชิาภาษา 
000 101 ภาษาอังกฤษ 1            


  

000 102 ภาษาอังกฤษ 2            


  

000 103 ภาษาอังกฤษ 3            


  

000 104 ภาษาอังกฤษ 4            


  

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
000 145 ภาวะผู้น าและการจดัการ                

000 147 ศาสตร์ของความสุข            


  

000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น            


  

000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการ
เรียนรู้ชุมชน 

               

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
000 173 พลังงานและสิ่งแวดล้อม                

000 174 ทักษะการเรียนรู ้            
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หมายเหต ุ 
1.        4. 
1.1 หมายถึง มีวินัย ตรงต่อเวลา                4.1 หมายถึง มีภาวการณ์เป็นผู้น า 
1.2 หมายถึง มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม   4.2 หมายถึง สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ภายใต้ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
1.3 หมายถึง มีความซื่อสตัยIต่อตนเองและสังคม         (ยอมรับความแตกต่าง) 

     4.3 หมายถึง มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (รับผิดชอบ) 
2.        4.4 หมายถึง มีความรัก/เอื้ออาทรต่อสังคมและสถาบัน 
2.1 หมายถึง สามารถแสดงออกถึงความรู้และความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันเกี่ยว 4.5 หมายถึง มีจติอาสาและเสียสละ 
     กับความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยกับวิถีชีวิต  
     ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งมีความรู้ในหลักการเป็นผู้น าที่ดีใน 
     การบริหารจัดการสถานการณท์ี่เกิดขึ้นในสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมได้ 
     อย่างมีประสิทธิภาพ   
2.2 หมายถึง มีความรู้ในหลักการทฤษฎีของศาสตรเ์กี่ยวกับพลังงาน สิ่งแวดล้อม  
     การเป็นผู้ประกอบการตลอดจนเรียนรู้หลักการพัฒนาแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ 
     อย่างเป็นระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาหรือใช้ในชีวิตประจ าวันได้   
3.        5.  
3.1 หมายถึง มีความสามารถในการคิดวิเคราะหIแยกแยะประเด็นตา่งๆ  5.1 หมายถึง สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภาษาอังกฤษประจ าวัน 
                ในการแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิต     5.2 หมายถึง สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร/์คณติศาสตรI/วิจัยใน 
3.2 หมายถึง สามารถสังเคราะหI์ความรู้ที่หลากหลายในการสร้างสรรคIผลงาน                   การวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาชีวิตประจ าวัน 
3.3 หมายถึง สามารถแก้ปญัหาในการด าเนินชีวิตและการท างานได้               5.3 หมายถึง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ การประมวลความรู้และการสื่อสาร 
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ส่วนที่ 2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาของหลักสูตรสาขาจลุชีววิทยา  
 คณะวิทยาศาสตร์ 

 ความรับผดิชอบหลัก                                 ความรับผดิชอบรอง 
 

 
 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวชิาแกน 
SC101 001 BIOLOGY I               

SC101 002 BIOLOGY LABORATORY I                

SC101 003 BIOLOGY II               

SC101 004 BIOLOGY LABORATORY II               

SC112 501  ELEMENTARY GENETICS               

SC201 001 GENERAL CHEMISTRY I               

SC201 002 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY I               

SC201 003 GENERAL CHEMISTRY II               

SC201 004 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY II               

SC201 101 BASIC ORGANIC CHEMISTRY               

SC201 102 BASIC ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY               

SC202 401  ANALYTICAL CHEMISTRY II               

SC202 402  ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY  II               

SC401 203 CALCULUS FOR BIOLOGICAL SCIENCE I               

SC401 204 CALCULUS FOR BIOLOGICAL SCIENCE II               

SC501 000 ELEMENTARY PHYSICS               
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

SC501 003 GENERAL PHYSICS LABORATORY I               

SC602 003 ELEMENTARY STATISTICS               

*SC712 109  MICROBIAL ECOLOGY               

*SC712 110  MICROBIAL ECOLOGY LABORATORY               

SC803 305 BASIC BIOCHEMISTRY               

SC803 306 BASIC BIOCHEMISTRY LABORATORY               

หมวดวชิาเฉพาะดา้น 
กลุ่มวิชาบังคับ 
SC711 103   MICROBIOLOGY               

SC711 104   MICROBIOLOGY LABORATORY               

SC712 105   MYCOLOGY               

SC712 106   MYCOLOGY LABORATORY               

SC712 107 INSTRUMENTAL USAGE IN MICROBIOLOGY               

*SC712 108 MICROBIOLOGY PROFESSIONAL RULES AND 
LABORATORY SAFETY  

               

SC712 109  MICROBIAL ECOLOGY               

SC712 110  MICROBIAL ECOLOGY LABORATORY               

SC713 111   VIROLOGY               

SC713 112   VIROLOGY LABORATORY               

SC703 113   MICROBIAL PHYSIOLOGY               

SC703 114   MICROBIAL PHYSIOLOGY LABORATORY               

SC713 115   SYSTEMATIC BACTERIOLOGY               

SC713 116  SYSTEMATIC BACTERIOLOGY LABORATORY               

SC713 117   MICROBIAL GENETICS               

SC713 118   MICROBIAL GENETICS LABORATORY               
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
SC713 119 MICROBIOLOGICAL LABORATORY 
MANAGEMENT AND QUALITY ASSURANCE 

               

*SC713 120  ENGLISH FOR SCIENTIFIC RESEARCH               

SC714 761   SEMINAR               

SC713 773   PROJECT PROPOSAL               

SC714 774  RESEARCH PROJECT               

MD623 328 IMMUNOLOGY               

กลุ่มวิชาเลือก 
SC713 301 MICROBIAL SECONDARY METABOLITES               

SC713 302 MICROBIAL SECONDARY METABOLITES 
LABORATORY 

              

SC713 401 MICROBIAL FERTILIZER                

SC713 402 MICROBIAL FERTILIZER LABORATORY                

*SC713 403 SOIL MICROBIOLOGY AND APPLICATION  
OF MICROORGANISMS IN AGRICULTURE 

              

SC713 501 AQUATIC MICROBIOLOGY                

SC713 502 AQUATIC MICROBIOLOGY LABORATORY                

SC713 503 AEROMICROBIOLOGY               

SC713 504 SANITARY MICROBIOLOGY               

SC713 704 STATISTICS AND RESEARCH METHODOLOGY 
IN MICROBIOLOGY 

              

SC713 705 COMPUTER APPLICATION FOR 
MICROBIOLOGY  

              

SC714 701 CYANOBACTERIA               
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รายวิชา 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
SC714 702 LICHENOLOGY               

SC714 703 PREPARATION FOR COOPERATIVE 
EDUCATION IN MICROBIOLOGY AND WORKS 

              

SC714 201 GENETIC ENGINEERING               

SC714 303 INDUSTRIAL MICROBIOLOGY               

SC714 304 INDUSTRIAL MICRBIOLOGY LABORATORY               

SC714 305 FOOD AND DAIRY MICROBIOLOGY               

SC714 306 FOOD AND DAIRY MICROBIOLOGY 
LABORATORY 

     

 
       

SC714 307 MICROBIAL ENZYME               

SC714 308 MICROBIAL ENZYME LABORATORY               

SC714 309 MICROBIAL BIOFUEL                

SC714 310 MICROBIAL BIOFUEL LABORATORY                

SC714 505 ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY               

SC714 506 ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 
LABORATORY 

              

SC714 785 COOPERATIVE EDUCATION IN 
MICROBIOLOGY  

              

*SC714 796 PRACTICAL TRAINING IN MICROBIOLOGY                

MD623 318 PATHOGENIC MICROBIOLOGY               
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สรุปรายการการพัฒนาผลการเรียนรู้ในทั้ง 5 ด้านของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรสาขาจลุชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
1. คุณธรรมและจรยิธรรม 

1.1. มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏบิัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 
1.2. มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
1.3. มีจิตสาธารณะ รักและภาคภมูิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 

2. ความรู ้
2.1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฏีส าคัญในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
2.2. มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาจลุชีววิทยา ในสถานการณต์่างๆ ได้ 
2.3. มีความรู้ และทักษะในงานวิจัย สามารถพัฒนาวิชาการใหม่ๆ  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1. สามารถค้นหา ตีความ และประเมนิสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปญัหาทางวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.2. สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการแก้ปญัหาการท างานได้ 
3.3. สามารถวางแผนการท างาน และการบริหารจัดการงานได้ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1. มีภาวะผู้น า มีความคิดรเิริม่ในการวิเคราะหป์ัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุม่ 
4.2. ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นไดด้ี 
4.3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพือ่พัฒนาตนเองและสาขาวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
4.4. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถแก้ไขปญัหาความขัดแย้งในการท างานได้ 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1. มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณติศาสตรห์รือกระบวนการวิจัยในการคดิวิเคราะห์หรือแก้ปญัหาในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงานในสาขาจุลชีววิทยา 
5.2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล และการน าเสนอข้อมลูสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ใน

การศึกษาในสาขาจลุชีววิทยา 
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ภาคผนวก 2 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
นายโสภณ บุญลือ 

1.  ต าแหน่งทางวิชาการ   
รองศาสตราจารย์  
 

2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี      วท.บ. (ชีววิทยา) 

(เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2535 

ปริญญาโท       วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2540 
ปริญญาเอก      Ph.D. (Applied Biosciences)   Prefectural University of Hiroshima, 

Japan 
2547 

 
3.  ผลงานทางวิชาการ  

3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  
โสภณ บุญลือ (2556) เชื้อราในไฟลัมแอสโคมายโคต้าและเบสดิิโอมายโคต้า และความส าคัญของเชือ้รา. ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น. 175 น.  
โสภณ บุญลือ (2558) เชื้อรามายคอร์ไรซา. ส านักพิมพม์หาวิทยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น, 367 น. 

3.2 งานวิจัย  
โสภณ บุญลือ (2562) ผลของเช้ือราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของแก่นตะวันภายใต้สภาวะจ ากัดน้ า. 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 71 น. 
โสภณ บุญลือ (2561) การผลิตกล้าเช้ือราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซาในระดับขยายขนาด. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ , ศูนย์

ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ. 15 น. 
โสภณ บุญลือ (2560) ความหลากหลายของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซาของพืชตระกูลถั่วบางชนิด ในป่าไม้บริเวณเขื่อนจุฬา

ภรณ์ และการใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะต้นกล้า. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ , ทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
78 น. 

โสภณ บุญลือ (2560) การผลิตกล้าเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซาเพื่อการผลิตต้นกล้ายางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. 
ex G. Don). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 46 น. 

โสภณ บุญลือ (2559) การผลิตเอนไซม์ การท าบริสุทธ์ิ และคุณลักษณะของเอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อรา ascomycetes ที่แยก
จากดินป่าไม้ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชสัตว์ป่าอุบลราชธานี ด้วยการเพาะเลี้ยงด้วยการหมักแบบอาหารแข็ง. รายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 59 น. 

โสภณ บุญลือ (2558) ประสิทธิภาพของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซาต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโต และผลผลิต
อ้อยตอในสภาพแปลงทดลอง.รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ , ทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 83 น. 

โสภณ บุญลือ (2558) ความหลากหลายของเช้ือรา ascomycetes จากดินป่าไม้ในพื้นที่อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี  และ
ความสามารถในการผลิตเอนไซม์  เซลลูเลส และไซลาเนส. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ , ทุนอุดหนุนทั่วไป 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 59 น. 

โสภณ บุญลือ และสุวรรณา เนียมสนิท (2558) ประสิทธิภาพของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซาต่อการส่งเสริมการ
เจริญเติบโต และผลผลิตอ้อยตอในสภาพแปลงทดลอง . รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 86 น. 

โสภณ บุญลือ และสุวรรณา เนียมสนิท (2557) ประสิทธิภาพของการปลูกเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซาต่อการเพาะปลูกอ้อย
ในสภาพแปลงทดลอง. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ , ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย. 76 น. 
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โสภณ บุญลือ และสนั่น จอกลอย (2557) ผลของเช้ือราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา และแบคทีเรียละลายฟอสเฟตต่อการ
เจริญเติบโตของแก่นตะวัน.รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 83 น. 
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น้ าตาลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
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รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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โสภณ บุญลือ และนันทวัน ฤทธิ์เดช (2555) การปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเสริมจุลินทรีย์ดูดซับและละลายฟอสฟอรัส
เพื่อการเพาะปลูกอ้อย. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 159 น. 
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รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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โสภณ บุญลือ และประสิทธ์ิ ใจศิล (2554) ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา ต่อการเจริญเติบโตของอ้อย. รายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 82 น. 
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 SC758891 Seminar I 
 SC758892 Seminar II 
 SC758898 Thesis 
 SC758899 Thesis 

 5.3 ระดับปริญญาเอก  
SC757101  Advanced Microbiology 

 SC717102  Advanced Applied Microbiology 
 SC717103 Advanced Mycology 

SC717702 Research Methods in Microbiology  
SC717703 Current Topics in Microbiology 

 SC717401   Mycorrhizal Fungi 
 SC718991 Seminar in Microbiology I 
 SC718992 Seminar in Microbiology II 
 SC718993 Seminar in Microbiology III 
 SC718994 Seminar in Microbiology IV 

SC718995 Special Problem in Microbiology 
 SC718996 Dissertation 
 SC718997 Dissertation 
 SC718998 Dissertation 
 SC718999   Dissertation 
  

https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
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นางสาวจุฑาพร  แสวงแก้ว 

1. ต าแหน่งทางวิชาการ     
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

 2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี      วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2539 
ปริญญาโท       วท.ม. (จุลชีววิทยา)        มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2543 
ปริญญาเอก      ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2552 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 

    3.1  ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  
    จุฑาพร  แสวงแก้ว (2560)  เอกสารค าสอน รายวิชา 317431 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม หัวข้อเรื่อง ประเภทของการเพาะเลี้ยง

จุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ทีม่ีค่าจากจลุนิทรีย์ อุตสาหกรรมอาหารหมัก การผลิตโปรตีนเซลล์เดียว การผลิตสารปฏิชีวนะ การผลิต
กรดอะมโิน การผลิตกรดอินทรีย ์ เอนไซม์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการตรึงเซลล์.  ขอนแก่น : คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 136 น. 

    จุฑาพร  แสวงแก้ว (2552)  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 317435 เอนไซม์จากจุลินทรยี์ หัวข้อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เอนไซม์  จลนศาสตร์ของเอนไซม ์ การยับยั้งการท างานของเอนไซม์ เอนไซม์เซลลเูลส เอนไซม์   โปรติเอสการตรึงเอนไซม์.  
ขอนแก่น : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 74 น. 

3.2  งานวิจัย 
จุฑาพร แสวงแก้ว พลสัณห์ มหาขันธ์ (2561) ประสิทธิภาพของเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอสจากแบคทีเรียที่คัดเลือกจากป่า

บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ที่ สามารถผลิตเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอสส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมผงซักฟอก, รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.), 53 น. 

พลสัณห์ มหาขันธ์ จุฑาพร แสวงแก้ว (2561) ศักยภาพของราในอุตสาหกรรมการย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร
จากระบบนิเวศวิทยาป่าเขื่อนจุฬาภรณ์ส าหรับผลิตไบโอเอทานอล , รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ , โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.), 60 น. 

จุฑาพร แสวงแก้ว พลสัณห์ มหาขันธ์ (2561) การผลิตยีสต์โปรตนีเซลล์เดีย่วเสริมแคโรทีนอยด์จากยีสต์ Rhodotorula sp. ด้วย
ผลพลอยได้จากกระบวน, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 51 น. 

พลสัณห์ มหาขันธ์ จุฑาพร แสวงแก้ว (2561) การผลิตไะโดรเจนชีวภาพแบบกึ่งต่อเนื่องโดยชุดถังปฏิกรณ์อย่างง่ายภายใต้แสง
ธรรมชาติ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 114 น. 

พลสัณห์ มหาขันธ์ จุฑาพร แสวงแก้ว (2560) การผลิตไฟฟ้าจากไะโดรเจนชีวภาพโดยใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงในชุดถัง
ปฏิกรณ์แบบง่ายภายใต้สภาวะแสงธรรมชาติ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 74 
น. 

จุฑาพร แสวงแก้ว พลสัณห์ มหาขันธ์ (2560) ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียจากป่าบริเวณเขื่อนจุฬาภรณท์ี่สามารถ
ผลิตเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอสส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมผงซักฟอก , รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.), 45 น. 

พลสัณห์ มหาขันธ์ จุฑาพร แสวงแก้ว (2560) ราที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร
จากระบบนิเวศวิทยาป่า เขื่อนจุฬาภรณ์ , รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.), 60 น. 

จุฑาพร แสวงแก้ว พลสัณห์ มหาขันธ์ (2559) คุณลักษณะและศักยภาพของเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอสจากจุลินทรีย์ที่คัดเลือก
จากป่าพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชสวนสัตว์อุบลราชธานี เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผงซักฟอก , รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) , 
34 น. 

พลสัณห์ มหาขันธ์ จุฑาพร แสวงแก้ว (2559) การย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยราที่มีศักยภาพจากระบบ
นิเวศวิทยาป่าพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืชสวนสัตว์อุบลราชธานี, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.), 48 น. 

จุฑาพร แสวงแก้ว พลสัณห์ มหาขันธ์ (2559) การเพิ่มมูลค่าเศษใบและล าต้นข้าวโพดโดยใช้ผลิตไบโอเอทานอลด้วยการใช้
เอนไซม์ เ ซลลู เ ลสย่ อยสลายและหมัก ในขั้ นตอนเดี ยว , รายงานการวิ จั ยฉบับสมบู รณ์ , ทุนอุดหนุนทั่ ว ไป 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 49 น. 

พลสัณห์ มหาขันธ์ จุฑาพร แสวงแก้ว (2559) การขยายขนาดการผลิตไะโดรเจนชีวภาพของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในถัง
ปฏิกรณ์แบบง่ายภายใต้สภาวะแสงธรรมชาติ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 61 
น. 

จุฑาพร  แสวงแก้ว พลสัณห์  มหาขันธ์ (2559) การเพิ่มมูลค่าเศษใบและล าต้นข้าวโพดโดยใช้ผลิตไบโอเอทานอลด้วยการใช้
เอนไซม์ เ ซลลู เลสย่ อยสลายและหมัก ในขั้ นตอนเดียว .  รายงานการวิจั ยฉบับสมบู รณ์ , ทุนอุดหนุนทั่ ว ไป 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 49 น. 

พลสัณห์ มหาขันธ์ จุฑาพร แสวงแก้ว (2559) การขยายขนาดการผลิตไะโดรเจนชีวภาพของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในถัง
ปฏิกรณ์แบบง่ายภายใต้สภาวะแสงธรรมชาติ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 61
น. 

จุฑาพร แสวงแก้ว พลสัณห์ มหาขันธ์ (2558) ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรีย ราและยีสต์ ที่สามารถผลิตเอนไซม์อัล
คาไลน์โปรติเอสจากป่าบริเวณสวนสัตว์ จังหวัดอุบลราชธานี ใช้ในอุตสาหกรรมผงซักฟอก , รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) , 
42 น. 

จุฑาพร แสวงแก้ว พลสัณห์ มหาขันธ์ (2558) การเพิ่มศักยภาพการย่อยสลายหญ้าแฝกด้วยเอนไซม์ส าหรับใช้ในการหมักไบโอเอ
ทานอล, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 38  น. 

พลสัณห์ มหาขันธ์ จุฑาพร แสวงแก้ว (2558) ราที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร
จากระบบนิเวศวิทยาป่าอุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี , รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.), 60 น. 

จุฑาพร  แสวงแก้ว พลสัณห์  มหาขันธ์ ปานหทัย  บัวศรี (2557) การเพิ่มมูลค่าอ้อยโดยการใช้ประโยชน์จากการย่อยสลายเศษ
ยอดและใบอ้อยเพื่อใช้ในการผลิตไบโอเอทานอลและอาหารสัตว์. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ , ทุนวิจัยสนับสนุนโดย
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 88 น. 

พลสัณห์ มหาขันธ์ จุฑาพร แสวงแก้ว (2557) การพัฒนาถังปฏิกรณ์อย่างง่ายเพื่อผลิตไะโดรเจนชีวภาพโดยแบคทีเรียสังเคราะห์
แสง. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนท่ัวไป, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 59 น. 

3.3  บทความทางวิชาการ 
Subsamran, K., Mahakhan, P., Vichitphan, K., Vichitphan, S., Sawaengkaew J.* (2010). Potential use of vetiver 

grass for cellulolytic enzyme production and bioethanol production.  Biocatalysis and Agricultural 
Biotechnology 17: 261–268. 

Phongprathet, S., Vichitphan, K.*, Han, J., Vichitphan, S., Sawaengkaew, J. (2018).  Hanseniaspora thailandica 
BC9 β-Glucosidase for the Production of β-D-Hexyl Glucoside. J. Microbiol. Biotechnol, 28(4):579–587. 

Punriboon, N. , Sawaengkaew, J. , Mahakhan, P. *  (2017) .  Bio-hydrogen production from Rhodopseudomonas 
pentothenatexigens KKU-SN1/1 under natural light.  Proceeding in The 5th International Symposium on 
Fundamental and Applied. 29- 31 March 2017 the Nagoya Congress Center, Japan. (Oral presentation). 

Sawaengkaew, J. * , Kongkerd, A. , Mahakhan, P.  ( 2017) .  Characterization and wash performance analysis of 
thermoalkaline protease from Bacillus pseudofirmus TWCH4.  Proceeding in The 5th International 
Symposium on Fundamental and Applied. 29- 31 March 2017 the Nagoya Congress Center, Japan. (Poster 
presentation). 
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Sotthisawad, K. , Mahakhan, P. , Vichitphan, K. , Vichitphan, S. , Sawaengkaew, J. *  ( 2017) .  Bioconversion of 
mushroom cultivation waste materials into cellulolytic Enzymes and bioethanol.  Arabian Journal for 
Science and Engineering, 42:2261-2271.  

Moopram, N., Mahakhan, P., Vichitphan, K., Vichitphan, S., Sawaengkaew, J.* (2016). Value addition from the 
conversion of sugarcane tops and leaf waste to bioethanol. Proceeding in The 29th International Society 
of Sugar Cane Technologists ( ISSCT) , volume 29, 2- 11 December 2016 Chiang Mai International 
Conventional and Exhibition Center, Thailand. (Poster presentation). 

Subsamran, K., Mahakhan, P. and Sawaengkaew, J.* (2015) Alkaline-acid pretreatment and enzyme hydrolysis 
of vetiver grass for bioethanol production. Proceeding in The 4th International Conference on Life Science 
& Biological Engineering ( LSBE2015) , 4- 6 November 2015 ANA Crowne Plaza Hotel Grand Court Nagoya, 
Japan. (Oral presentation). 

Sotthisawad,  K. . , Mahakhan, P. , Vichitphan, K. , Vichitphan, S.  and Sawaengkaew, J. *  ( 2015)   Bioethanol 
production from mushroom cultivation waste material using cellulosic enzyme by Local Penicillium 
oxalicum HS1- 3.  Proceeding in The 4th International Conference on Life Science & Biological Engineering 
(LSBE2015), 4-6 November 2015 ANA Crowne Plaza Hotel Grand Court Nagoya, Japan. (Poster presentation). 

Sawaengkaew, J. * ,  Mahakhan, P. , Janthasee, P. , Vichitphan, K.  and Vichitphan, S.  (2015) .   Optimization of 
cellulase production from Aspergillus tubingensis HS1 - 5  under solid state fermentation on Vetiveria 
zizanioides.  Proceeding in The 4th International Conference on Life Science & Biological Engineering 
(LSBE2015), 4-6 November 2015 ANA Crowne Plaza Hotel Grand Court Nagoya, Japan. (Poster presentation). 

Moopram, N. , Mahakhan, P. , Vichitphan, K. , Vichitphan, S.  and Sawaengkaew, J. *   ( 2015)  Production of 
carboxymethyl cellulase from sugarcane tops by Aspergillus tubingensis HS1- 5 under solid state 
fermentation.  Abstract in The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added 
Agricultural Products, 29 - 31 July 2015 Centara Hotel & Convention Center, Khon Kaen, Thailand.  (Poster 
presentation). 

Phankhamla, P. , Sawaengkaew, J. , Buasri, P.  and Mahakhan, P.  ( 2014)  Biohydrogen production by a novel 
thermotolerantphotosynthetic bacterium Rhodopseudomonas pentothenatexigens strain KKU-SN1/1.  Int. 
J. Hydrogen Energy  39:15424-15432. 

Tamwattana R, Buasri P. , Heprakhon N. , Sinsang N. , Phankhamla P. , Sawaengkaew J. , Mahakhan P.   ( 2014)  
Light Distribution Curve of LED Light Supplied Rhodopseudomonas pentothenatexigens KKU SN1/ 1.  
Proceeding in Seoul International Conference on Biological Engineering & Natural Science ( SICBENS 2014) 
August 30-31, Seoul, S. KOREA  (Oral presentation). 

Buasri, P., Phankhamla, P., Sawaengkaew J.* and Mahakhan, P.  (2014)  Comparison of Hydrogen Production 
by Rhodopseudomonas pentothenatexigens KKU SN1/ 1 using LED and CFL Lights.   Proceeding in Seoul 
International Conference on Biological Engineering & Natural Science (SICBENS 2014)  August 30-31, Seoul, 
S. KOREA  (Oral presentation). 

Kongkerd, A. , Mahakhan, P.  and Sawaengkaew, J. *  ( 2014)  Thermoalkaline Protease from a Newly Isolated 
Bacillus pseudofirmus TWCH4.   Proceeding in Seoul International Conference on Biological Engineering & 
Natural Science (SICBENS 2014) August 30-31, Seoul, S. KOREA  (Oral presentation).  

Moopram, N., Mahakhan, P., Vichitphan, K., Vichitphan, S. and Sawaengkaew J.*  (2014)  Cellulases Production 
by Aspergillus tubingensis HS1- 5 under Solid State Fermentation of Narrow- leaved Cattail ( Typha 
Angustifolia) .   Proceeding in Seoul International Conference on Biological Engineering & Natural Science 
(SICBENS 2014) August 30-31, Seoul, S. KOREA (Oral presentation).  

Sawaengkaew J.*, Mahakhan, P. and Parnchai, N.  (2014) Alkaline protease from Bacillus pseudofirmus WED-1 
and its potential application as detergent industry.  Proceeding in Seoul International Conference on 
Biological Engineering & Natural Science (SICBENS 2014) August 30-31, Seoul, S. KOREA  (Oral presentation).  
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Buasri, P., Sawaengkaew, J.* and Mahakhan, P.  (2013) Simulation of lighting controller for hydrogen production 
by a purple non-sulfur photosynthetic bacteria, Rhodopseudomonas sp.   Abstract in The Bioenergy Korea 
Conference 2013 International Symposium November 12-14, Jeju, S. KOREA  (Poster presentation).  

Sawaengkaew, J. * , Sarawan, S. , Mahakhan, P. , Vichitphan, K.  and Vichitphan, S.  (2013)   Bioconversion of rice 
straw by cellulolytic producing yeast for cellulosic ethanol production.   Abstract in The Bioenergy Korea 
Conference 2013 International Symposium November 12-14, Jeju, S. KOREA  (Poster presentation). 

Sotthisawad, K. , Mahakhan, P. , Vichitphan, K. , Vichitphan, S.  and Sawaengkaew J. *  (2013)   Efficiency of acid 
pre-treatment and crude enzyme hydrolysis of mushroom material waste by Aspergillus tubingensis HS1-5 
enhances ethanol production.  Abstract in The Bioenergy Korea Conference 2013 International Symposium 
November 12-14, Jeju, S. KOREA  (Poster presentation). 

Lakum, A. , Sawaengkaew J.  and Mahakhan P.   ( 2013)   Biohydrogen production by purple non- sulfur 
photosynthetic bacteria from commercial glucose and sugar from mushroom material waste acid 
hydrolysate as carbon source and electron donor.   Abstract in The Bioenergy Korea Conference 2013 
International Symposium November 12-14, Jeju, S. KOREA  (Poster presentation). 

Swangkeaw, J.*, Vichitphan, S., Butzke, C.E. and Vichitphan, K. (2011 (Characterization of beta-glucosidases from 
Hanseniaspora sp.  and Pichia anomala with potentially aroma- enhancing capabilities in juice and wine. 
World J Microbiology. 27: 423-430.  

Swangkeaw, J. , Vichitphan, S. , Butzke, C.E.  and Vichitphan, K.  (2010)  The potential use of beta- glucosidase 
from Pichia anomala PAC56 for aroma enhancement in Traminette wine.  Proceeding  

 in IFT10 Annual Meeting and Food Expo, Chicago, USA, (Poster presentation) 
Swangkeaw, J.*, Park, H.S., Lee, N.K., Yang, B.W., Vichitphan, K. Vichitphan, S. and Hahm, Y.T. (2010)   
 Isolation and identification of beta-glucosidase gene from Pichia anomala MDD24.  Proceeding in  
 The Commemorative International Symposium for the 50th Anniversary of KSABC, Hotel Hyundai  
 Gyeongju, S. Korea. (Poster presentation) 
Park, H.S. , Lee, N.K. , Swangkeaw, J.* and Hahm, Y.T.  (2010)  Isolation of white rot fungus Trametes sp. and 

characterization of its alfa-L-rhamnosidase.  Proceeding in The Commemorative International  
  Symposium for the 50th Anniversary of KSABC, Hotel Hyundai Gyeongju, S. Korea. (Poster  
  presentation) 

 
4.  ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 19 ปี 
 
5.  ภาระงานสอน 

     5.1 ระดับปริญญาตรี 
 SC702101  General Microbiology 
 SC702102 General Microbiology Laboratory  
 SC711103 Microbiology 
      SC711104 Microbiology Laboratory 
 SC702101 General Microbiology  

SC702102 General Microbiology Laboratory   
 SC711103 Microbiology 

SC711104 Microbiology Laboratory 
SC712107 Instrumental Usage in Microbiology   
SC712108 Microbiology Professional Rules and Laboratory Safety   
SC714303 Industrial Microbiology  
SC714304 Industrial Microbiology Laboratory 
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SC714305 Food and Dairy Microbiology 
SC714306 Food and Dairy Microbiology Laboratory 
SC714307 Microbial Enzyme  
SC714308 Microbial Enzyme Laboratory 
SC714761 Seminar  

 SC713773    Project Proposal 
 SC714774 Research Project 

 SC714761 Seminar 
 SC713773 Project proposal 
 SC714774 Research Project  
5.2 ระดับปริญญาโท  
 SC757102 Advanced Applied Microbiology 

SC757702 Research Methods in Microbiology  
SC757703 Current Topics in Microbiology 
SC758995 Special Problem in Microbiology 
SC752107 Instrument Usage in Microbiology 

 SC757301 Advanced Microbial Enzyme 
 SC758891 Seminar I 
 SC758892 Seminar II 
 SC758898 Thesis 
 SC758899 Thesis 

5.3 ระดับปริญญาเอก 
SC712107 Instrument Usage in Microbiology 
SC717101 Advanced Microbiology 
SC717102 Advanced Applied Microbiology 
SC717301 Advanced Microbial Enzyme 
SC717702 Research Methods in Microbiology  
SC717703 Current Topics in Microbiology 
SC718995 Special Problem in Microbiology 

 SC718991 Seminar in Microbiology I 
 SC718992 Seminar in Microbiology II 
 SC718993 Seminar in Microbiology III 
 SC718994 Seminar in Microbiology IV 
 SC718996 Dissertation 
 SC718997 Dissertation 
 SC718998 Dissertation 

 SC718999 Dissertation 
  

https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
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นายธีรศักดิ์ สมดี 

1.  ต าแหน่งทางวิชาการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 

2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี      วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  

(เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2538 

ปริญญาโท       วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2541 
ปริญญาเอก      Ph.D. (Microbiology) Massey University, New Zealand   2553 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  
ธีรศักดิ์ สมดี (2556) จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น.  443 หน้า. 

3.2 งานวิจัย  
     ธีรศักดิ์ สมดี (2559) การก าจัดไซยาโนแบคทีเรียพิษ Cylindrospermopsis sp. โดยชีววิธีด้วยแบคทีเรีย: การคัดเลือก  

และศึกษาคณุสมบัติบางประการของแบคทีเรีย. รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ,์ ทุนอุดหนุนท่ัวไป. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
58 น.  

     ธีรศักดิ์ สมดี (2558) การก าจัดไซยาโนแบคทีเรียพิษ Microcystis aeruginosa ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพโดยใช้แบคทีเรีย.  
 รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ,์ ทุนอุดหนุนท่ัวไป. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 54 น. 
      ธีรศักดิ์ สมดี (2557) ความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรีย สาหร่ายขนาดใหญ่ และเบนทิคแอลจี ในเขตอุทยาน 
 แห่งชาติน้้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ : การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ. รายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ,์  
 ทุนอุดหนุนท่ัวไป. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 24 น. 

ธี รศั ก ด์ิ  สม ดี  (2556)  ความหลากหลายของ ไซยา โนแบคที เ รี ย  และ เบนทิ คแอลจี  ใน เขตอุทยานแห่ งช าติ 
 น้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 54 น. 

ธีรศักด์ิ สมดี (2557) การควบคุมและก าจัดไซยาโนแบคทีเรียพิษและสารพิษท่ีสร้างขึ้นจากไซยาโนแบคทีเรียอย่างเป็นระบบโดย
กระบวนการทางชีวภาพด้วยแบคทีเรียภายใต้ระบบกรองทราย.  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ. 174 น. 

ธีรศักด์ิ สมดี (2556) การคัดเลือก และตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรียในการยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรียก่อโรคบางชนิด. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 34 น.  

ธี รศัก ด์ิ  สม ดี  (2555)  การแยก ท าบริ สุทธิ์  และศึกษาโครงสร้ า งทาง เคมี ของโปรตีน ไมโครซี สตินซึ่ งผลิตจาก 
ไซยาโนแบคทีเรียพิษ Microcystis  aerginosa. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, กลุ่มวิจัยการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้าน
โครงสร้างและหน้าท่ีของโปรตีนและเปปไทด์จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ. 54 น. 

ธี รศั ก ด์ิ  สม ดี  (2555)  ความหลากหลายทาง ชีวภาพของไซยา โนแบคที เ รี ยที่ ส ามารถสร้ า งสารพิษ  และการ  
ตรวจสอบสารพิษไมโครซีสตินและไซลินโดสเปิร์มมอบซิน ซึ่งผลิตจากไซยาโนแบคทีเรีย ในแหล่งน้ าเพื่อการพักผ่อนหย่อน
ใจเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 36 น. 

ธี รศั ก ด์ิ  สม ดี  (2555)  ก ารบ่ ง ช้ี ชนิ ด ไซยา โนแบคที เ รี ย  Microcystis spp.  และ  และสารพิษ ไม โครซี สติ นจาก 
แหล่งน้ าบางแห่งของจังหวัดขอนแก่น. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
34 น.  

    3.3  บทความทางวิชาการ ( * corresponding author ) 
     Tuntachon, S., Kamwilaisak, K., Somdee, T., Mongkoltanaruk, W., Sata, V., Boonserm, K., Wongsa, A.,  
            Chindaprasirt, P. * (2019). Resistance to algae and fungi formation of high calcium fly ash  
            geopolymer paste containing TiO2. J Bridge Eng 25: 1-9 (100817) 

http://www.nstda.or.th/index.php
http://kkulib.kku.ac.th/search~S0*thx?/a{696}{725}{707}{712}{721}{673}{692}{724}{748}+{714}{705}{692}{725}/a|b8d5c3c8d1a1b4d4ec+cac1b4d5/1,1,9,Z/bibimage&FF=a|b8d5c3c8d1a1b4d4ec+cac1b4d5&8,,9
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     Moolwangand K., and Somdee T.* (2019). Purification of cyanobacterial toxin, microcystins,  by DEAE  
 and Strata-X SPE chromatography. KKU Sci. J. 47(1) 26-33. 
     Moonasa B., Thongproh P., Phetcharat E., Kingwongsa W., Ratree P., Duengkae P., Somdee T.,  
 Chuaynkern Y., and Chuaynkern C.* (2018). The stomach contents of some anuran tadpoles from  
 Thailand. Journal of Wildlife in Thailand. 25: 21-39. 
    Somdee T.,* Somdee, A., Ruck, J., Allison, M. and Page, R. (2016). Removal of microcystins  
 from lake water using an internal airlift loop ceramic honeycomb support bioreactor.  
 Chiang Mai J Sci. 43(5): 1048-1058.  
     Phankhajon K., Somdee A. and Somdee T.* (2016). Algicidal activity of an actinomycete strain,  
 Streptomyces rameus, against Microcystis aeruginosa. Water Sci and Technol.  
 74(6): 1398-1408. DOI: 10.2166/wst.2016.305  
     Somdee T.,* Thathong B. and Somdee A. (2016). The removal of cyanobacterial hepatotoxin 
 [Dha7] microcystin-LR via bioaccumulation in water lettuce (Pistia stratiotes L.).  
 Bull Env Contam Toxicol. 96 (3): 388-394. DOI: 10.1007/s00128-015-1715-1  
      Somdee T.* and Somdee A. (2016). Comparison of different anion-exchange chromatography  
 resins for the purification of cyanobacterial microcystins. Water Sci and Technol:  
 Water supply. 16 (1): 1-8; DOI: 10.2166/ws.2015.108  
       Phujomjai, Y., Somdee A. and Somdee T.* (2016). Biodegradation of microcystin [Dha7]MC-LR  
 by a novel microcystin-degrading bacterium in an internal airlift loop bioreactor  
 Water Sci and Technol. 73 (2): 267-274. DOI: 10.2166/wst.2015.482  

Meunchan M., Uawonggul N., Incamnoi P., Sukprasert S., Rungsa P., Somdee T., Roytrakul S.,  
 Thammasirirak S. and Daduang S.* (2016). Identification of Bioactive Molecules from  
 Thai Centipede, Scolopendra subspinipes dehaani, Venom. Chiang Mai J Sci. 43(1):  
 1055-1064. 

Meunchan, M. , Thammasirirak, S. , Daduang, J. , Somdee, T.  and Daduang, J.  (2015)  Molecular cloning and 
sequence analysis of serine protease cDNA from the venom of the centipede Scolopendra subspinipes 
dehaani. Turk J Biochem. 40(2):181–187.  

Somdee, T. * , Wibuloutai, J. , Somdee, T- D.  and Somdee, A.  ( 2014)  Biodegradation of the cyanobacterial 
hepatotoxin [Dha7] MC-LR within a biologically active sand filter. Water Sci and Technol: Water supply 
14 (4): 672-680.                                     

Somdee, T.* , Kaewkhiaw, K. and Somdee, A. (2013) Detection of toxic cyanobacteria and quantification of 
cyanotoxin (microcystins) in four recreational water reservoirs in Khon Kaen, Thailand. KKU Res J. 18:1-
8.  

Somdee, T.* , Peekan, A.  and Somdee, A.  (2013)  Bacterial degradation of microcystins within a biologically 
active sand filter. J Life Sci & Technol. 1:147-149. 

Phujomjai, Y. and Somdee, T.* (2013) Isolation and characterization of microcystin-degrading bacterium. J 
Life Sci & Technol. 1:220-222. 

Phankhajon, K. and Somdee, T.* (2013) Isolation and characterization of algicidal bacterium against the toxic 
cyanobacterium Microcystis aeruginosa. J Life Sci & Technol. 1:216-219. 

Somdee, T., Thunders, M., Ruck, J., Lys, I., Allison, M. and Page, R. (2013) Degradation of Dha7MC-LR by a 
microcystin degrading bacterium isolated from Lake Rotoiti, New Zealand.  ISRN Microbiol.  DOI 
10.1155/2013/596429. 

Somdee, T. * , Kaewsan, T.  and Somdee, A.  ( 2013)  Monitoring toxic cyanobacteria and cyanotoxins 
( microcystins and cylindrospermopsins)  in four recreational reservoirs ( Khon Kaen, Thailand) .  Environ 
Monit Assess. 185:9521–9529.  
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Somdee, T.*, Sumalai, N. and Somdee, A. (2013) A novel actinomycete Streptomyces aurantiogriseus with 
algicidal activity against the toxic cyanobacterium Microcystis aeruginosa. J Appl Phycol. 25:1587–1594. 

Preecharram, S. , Jearranaiprepame, P. , Daduang, S. , Temsiripong, Y. , Somdee, T. , Fukamizo, T. , Svasti, J. , 
Araki, T.  and Thammasirirak, S.  ( 2010)  Isolation and characterisation of crocosin, an antibacterial 
compound from crocodile (Crocodylus siamensis) plasma. Anim Sci J. 81: 393–401. 

 
4.  ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 17 ปี 
 
5.  ภาระงานสอน 

 5.1 ระดับปริญญาตรี 
 SC702101  General Microbiology 
 SC702102 General Microbiology Laboratory  
 SC711103 Microbiology 
      SC711104 Microbiology Laboratory 
 SC712105 Mycology 
 SC712106  Mycology Laboratory 

SC713120            Scientific Papers Interpretation and Writing 
      SC713115 Systematic Bacteriology  
 
      SC713116 Systematic Bacteriology Laboratory 

SC714305 Food and Dairy Microbiology 
SC713501          Aquatic Microbiology 

      SC713502          Aquatic Microbiology Laboratory 
SC714505 Environmental Microbiology 
SC714506 Environmental Microbiology Laboratory 

 SC714761 Seminar 
 SC713773 Project proposal 
 SC714774 Research Project  

 5.2 ระดับปริญญาโท  
 SC757101 Advanced Microbiology 

SC757201 Molecular Microbiology  
SC757702 Research Methods in Microbiology  
SC757703 Current Topics in Microbiology 
SC758995 Special Problem in Microbiology 
SC752107 Instrument Usage in Microbiology 

 SC758891 Seminar I 
 SC758892 Seminar II 
 SC758898 Thesis 
 SC758899 Thesis 

 5.3 ระดับปริญญาเอก  
SC757101  Advanced Microbiology 
SC717201 Molecular Microbiology 

 SC717702 Research Methods in Microbiology  
SC717703 Current Topics in Microbiology 

https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613657484&acadyear=2562&semester=2&avs858819754=25
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
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 SC718991 Seminar in Microbiology I 
 SC718992 Seminar in Microbiology II 
 SC718993 Seminar in Microbiology III 
 SC718994 Seminar in Microbiology IV 

SC718995 Special Problem in Microbiology 
 SC718996 Dissertation 
 SC718997 Dissertation 
 SC718998 Dissertation 
 SC718999   Dissertation 
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นางสาวนันทวัน ฤทธิ์เดช 

1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ.ที่จบ 
ปริญญาตรี       วท.บ. (จุลชีววิทยา)  มหาวิทยาลยัขอนแก่น       2535 
ปริญญาโท       วท.ม. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       2539 
ปริญญาเอก      Dr.rer.nat. (Microbiology) University of Innsbruck, Austria            2545 
 

3. ผลงานทางวิชาการ 
3.1    ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
นันทวัน ฤทธิ์เดช (2556) เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 317341 ปุ๋ยจุลินทรีย์ ภาควิชาจลุชีววิทยา คณะ 
 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 141 น.  
Insam, H. Riddech, N. and Klammer, S. 2002. Microbiology of composting.  Springer Verlag, Heidelberg,  

p.632. 
3.2 งานวิจัย 
นันทวัน ฤทธิ์เดช (2561) การผลติปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อใช้ส าหรับเพาะปลูกแก่นตะวันในสภาวะ จ ากดัน้ า 
ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นปีงบประมาณ 2561 รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ ทุนอุดหนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 น. 
นันทวัน ฤทธิ์เดช (2561) การคัดแยกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน ละลายหินฟอสเฟต ละลายโพแทสเซียม จาก 
    ดินรอบรากพืชบรเิวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเพื่อผลิตปุ๋ยจลุินทรีย ์อพสธ 2561 รายงานวิจัยฉบับ 
    สมบูรณ์ ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลยัขอนแก่น 41 น. 
    นันทวัน ฤทธ์ิเดช (2561) การผลิตหัวเช้ือปุ๋ยจุลินทรีย์เพื่อการเพาะปลูกต้นกล้ายางนาทุนอุดหนุน มุ่งเป้ายางนา 
  2561 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น 52 น. 
นันทวัน ฤทธิ์เดช (2559) การผลติปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อใช้ส าหรับเพาะปลูกแก่นตะวันในสภาวะ จ ากดัน้ า 

ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นปีงบประมาณ 2559 รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ ทุนอุดหนุน  
      มหาวิทยาลยัขอนแก่น 40 น. 
นันทวัน ฤทธิ์เดช (2559) การผลติเช้ือจุลินทรียป์ฏิปักษ์ท่ีมีคณุสมบตัิส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชที่คัดแยกได้  
      จากดินเพื่อใช้ควบคุมโรคใบจุดบนต้นแตงกวา ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใตโ้ครงการพระราชด าริ  
       อพสธ 2559 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนอุดหนุน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 32 น. 
นันทวัน ฤทธิ์เดช (2559) ผลของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ายางนาในระยะตน้กล้าในระดับ 
      กระถาง ทุนอุดหนุน มุ่งเป้ายางนา 2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนอุดหนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 56 น. 
นันทวัน ฤทธิ์เดช (2558) การผลติเช้ือจุลินทรียป์ฏิปักษ์ท่ีมีคณุสมบตัิส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชที่คัดแยกได้  
    จากดินเพื่อใช้ควบคุมโรคใบจุดบนต้นแตงกวา ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใตโ้ครงการพระราชด าริ  
      อพสธ 2558 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนอุดหนุน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 30 น. 
นันทวัน ฤทธิ์เดช (2557) การผลติเช้ือจุลินทรียป์ฏิปักษ์ท่ีมีคณุสมบตัิส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชที่คัดแยกได้  
      จากดินเพื่อใช้ควบคมุโรคใบจุดบนต้นแตงกวา ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใตโ้ครงการพระราชด าริ  
       อพสธ 2557 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลยัขอนแก่น 68 น. 
นันทวัน ฤทธิ์เดช (2556) การคัดแยกจุลินทรียส์่งเสริมการเจริญเตบิโตของพืชบริเวณดินรอบรากพืช เพื่อส่งเสรมิ 

การเจรญิเติบโตของแก่นตะวัน ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นปงีบประมาณ 2556 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น 52 น. 

นันทวัน ฤทธิ์เดช (2555-2556) การคัดแยกแบคทีเรียกลุ่มแอคติโนมัยซีสทีส่ามารถผลิตเอนไซมเ์ซลลเูลสจากดิน  
เพื่อผลิตน้ าตาลจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร. ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้โครงการพระราชด าริ อพสธ 
(ต่อเนื่อง 2 ปี) ปี 2555 – 2556 รายงานฉบับสมบรูณ์ ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น 72 น. 

นันทวัน ฤทธิ์เดช (2555-2557) การผลิตปุ๋ยหมักส่งเสรมิการเจรญิเติบโตของพืช เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและเพิ่มการ 
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หมุนเวียนธาตุอาหารหลักในดินเคม็ ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้โครงการบ่มเพาะนักวิจยั(ต่อเนื่อง 3 ปี) 
ประจ าปี 2555-2557 รายงานฉบับสมบูรณ์ ทุนบ่มเพาะมหาวิทยาลยัขอนแก่น, 67 น. 

นันทวัน ฤทธิ์เดช (2554) การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรยี และรา ในดินรอบรากพืชในพื้นที่เขื่อนสิรินธร ทุนอุดหนุน
มหาวิทยาลยัขอนแก่นภายใตโ้ครงการพระราชด าริ อพสธ ปี 2554รายงานฉบับสมบรูณ์ ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
54 น. 

นันทวัน ฤทธิ์เดช (2553) การผลติ.Cellulolytic microorganisms เพื่อเป็นหัวเชื้อในการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดเุหลือท้ิงจาก
โรงงานน้ าตาลและโรงงานผลิตแอลกอะอล์. รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ ทุนส านักวิจัยแห่งชาติ(วช.), 80น. 

นันทวัน ฤทธิ์เดช (2553) การคัดแยกจุลินทรีย์ทีส่ามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากดิน บรเิวณห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ. ทุนอุดหนุน
มหาวิทยาลยัขอนแก่นภายใตโ้ครงการพระราชด าริ อพสธ ปี 2553 รายงานฉบับสมบูรณ์ ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลยัขอนแก่น
, 62 น. 

3.3 บทความทางวิชาการ  
นันทวัน ฤทธิ์เดช (2556) ข้อควรพิจารณาก่อนท าปุ๋ยหมัก วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 41(3): 595-606. 

ทิพย์นภา วงษ์คูณ โสภณ บุญลือ และ นนัทวัน ฤทธิ์เดช (2556) การคัดแยกจุลินทรีย์ย่อยสลายเซลลูโลส 
เพื่อกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธ์ุพืช วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 41(4): 954-966. 

นันทวัน ฤทธิ์เดช. (2547). การตรวจวัดความเสร็จสมบูรณ์ของปุ๋ยหมัก. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 32(2):  
 80-85. 
มานิตา โนนสูง, ธนภรณ์ พิบูลยวัฒนวงษ์ และ นันทวัน ฤทธิ์เดช* (2561)  การคัดแยกแบคทีเรียสงเสริมการ 

เจริญเติบโตของพืชจากดินที่ไดรับการปรับปรุงบ ารุง ส าหรับการเพาะปลูกพืช วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 46(1) 68-76 

Riddech, N*, Le N.X.P and Tran T.A.V (2019) Effect of effective microorganisms (EM) with liquid  
organic fertilizer on the growth of pak choy (Brassica rapa var. chinensis) Seedlings. Chiang Mai J. Sci. 46(2) : 

247-260. 
Riddech, N*,  Sarin, P and Phibunwatthanawong T (2019) Effect of Bio-liquid organic fertilizer on 

the growth of Dipterocarpus alatus Roxb seedlings in the pot experiment. Malaysian Journal of 
Microbiology Vol 15(3), pp. 213-219 

 Phibunwatthanawong T and Riddech, N* (2019) Liquid organic fertilizer production for growing  
vegetables under hydroponic condition. International Journal of Recycling of Organic waste in Agriculture. 

https://doi.org/10.1007/s40093-019-0257-7 
Ngo, M.N and Riddech N*. (2018) Detection of microbial activity in some organic amendments.  
  Malaysian Journal of Microbiology Vol 14(3) 2018, pp. 208-214 
Nguyen, T.H.N. and Riddech, N*. (2018) Bio-fertilizer and liquid organic fertilizer production by  
       klebsiella sp. and bacillus sp. Philippine Agricultural Scientist. Vol. 101 No. 4, 379–390. 
Nguyen, T.H.N., Ng Lee Chuen and Riddech, N*. (2018) The effects bio-fertilizer and liquid organic  

fertilizer on the growth of vegetables in the pot experiment. Chiang Mai J. Sci. 45(3) : 1257-1273 
Sarin, P and Riddech N.*(2018) Effects of agricultural residues as carriers for producing bio- 

fertilizer to promote growth of tomato in saline soil. Chiang Mai J. Sci.45(4): 1699-1712 
Riddech, N.*, Sritongon, K. and Phibunwatthanawong, T. (2017) Production of plant growth  

promoting antagonistic rhizobacteria to promote cucumber growth and control leaf spot disease 
(Corynespora cassiicola). Chiang Mai J. Sci. 44(1) : 72-82 

    Sritongon, K., Mongkolthanaruk, W., Boonlue, S., Jogloy, S., Puangbut, D. and Riddech, N*. (2017)  
Rhizobacterial candidates isolated from Jerusalem Artichoke ( Helianthus tuberosus L. )  rhizosphere for 
host plant growth promotion. Chiang Mai J. Sci. 44(1) : 83-93 

Nguyen, T.H.N. and Riddech, N*. (2016) The influence of rhizobacteria on the germination of the  
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        Brassica spp.  Philippine Agricultural Scientist 99(4):332-338. 
Riddech, N.*, Saharm, N., Chaisawang, C., Pongtongmee, P., Boonchern, S., Sarin, P. and  

Phibunwatthanawong, T. (2016) Multifunctional cellulolytic activities from Streptomyces osmaniensis for 
agricultural and enzyme industry. Malaysian Journal of Microbiology. 12(1) 2016: 85-90. 

Riddech, N.*, Saosiri, J. and Sarin, P. (2014) Cellulolytic bacteria with plant growth promoting  
properties as an efficient microbial strategy for composting. Malaysian Journal of Microbiology. 10(3):174-178. 
Wongkoon, T., Boonlue, S. and Riddech, N.* (2014) Effect of compost made from filter cake and  
 distillery slop on sugarcane growth. KKU research journal. Supplement issue: 260-265. 
Sarin, P., Boonlue, S. and Riddech, N.* (2014) Isolation of halotolelant rhizobacteria from saline soil  

and their effect on rice seed germination. Asian Jr. of Microbiol. Biotech. Env. Sc. 16(4): 867-876. 
Riddech, N*., Bunyarachata, W., Boonlue, S. and Leesing, R. (2011) Screening of cellulolytic  

microorganisms from soil and compost. Abstract book on The Third International Conference on Science 
and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region (3rd STGMS) The Second 
International Conference on Applied Science ( 2nd ICAS)  24- 25 March 2011  Souphanouvong University, 
Luang Prabang, LAO People's Democratic Republic.  

Riddech, N*. and  Nontaso N. (2010) Use of rice hush ash for stem propagation in Thailand.  
Proceeding on  the Conference on Recycling of Biomass Ashes,  22-23 May 2010, Institute of Microbiology, 
University of Innsbruck, Innsbruck, Austria 

Riddech, N*., Bunyatrachata, W. and  Polsan, Y. (2009) Change of microbial population in liquid  
 fertilizer. KKU Science journal 37 (supplement): 77-82. 
Riddech, N*., Klammer, S. and Insam, H. (2002) Characterisation of microbial communities during  

composting of organic wastes. In Insam H, Riddech N and Klammer S (eds). Microbiology of composting, 
Springer, Heidelberg, p. 43-51. 

Riddech, N*. and Insam, H. (2002) Can community level physiological profiles discriminate compost  
  that contains sewage sludge from those that do not? Proceeding of 2002 international symposium 

composting and compost utilization. Columbus, Ohio, USA 6-8 May 2002.          
    
4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  23 ปี 

 
5. ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี 
SC702101 General Microbiology 
SC702102 General Microbiology Laboratory 
SC711103    Microbiology 
SC711104    Microbiology Laboratory 
SC712108 Microbiology Professional Rules and Laboratory Safety 
SC712109 Microbial Ecology 
SC712110 Microbial Ecology Laboratory 
SC713401 Microbial Fertilizer 
SC713402 Microbial Fertilizer Laboratory 
SC714505 Environmental Microbiology 
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SC714506 Environmental Microbiology Laboratory 
SC714761 Seminar 
SC713773     Project proposal 
SC714774 Research Project  

 
5.2 ระดับปริญญาโท  

SC757102 Advanced Applied Microbiology 
SC757702 Research Methods in Microbiology     
SC757703 Current Topic in Microbiology 
SC758995 Special Problem in Microbiology 

 SC758891 Seminar I 
 SC758892 Seminar II 
 SC758898 Thesis 
 SC758899 Thesis 

5.3 ระดับปริญญาเอก 
SC717102 Advanced Applied Microbiology 

 SC717702 Research Methods in Microbiology 
 SC718991 Seminar in Microbiology I 
 SC718992 Seminar in Microbiology II 
 SC718993 Seminar in Microbiology III 
 SC718994 Seminar in Microbiology IV 
 SC718996 Dissertation 
 SC718997 Dissertation 
 SC718998 Dissertation 

SC718999 Dissertation 
  

https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656644&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=31
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656645&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=33
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613657493&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=34
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656644&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=31
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656645&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=33
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656646&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=35
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656647&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=36
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656648&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=37
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656649&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=38
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656651&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=39
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656651&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=39
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656653&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=40
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656654&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=41
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นางสาวรัตนภรณ์ ลีสิงห์ 

1. ต าแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี      วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2530 
ปริญญาโท       วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 2539 
ปริญญาเอก      Doctorat (Sciences des 

Aliments) 
 

Universite Montpellier II, France 2549 

3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1  ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
รัตนภรณ์  ลีสิงห์ (2561) เอกสารค าสอน จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology). ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิยะดา มงคลธนารักษ์ (2552) การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม และพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ ขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิยะดา มงคลธนารักษ์ (2552) ความหลากหลายและบทบาทของจุลินทรีย์ในด้านต่างๆ ขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิยะดา มงคลธนารักษ์ (2552) การเพิ่มจ านวนของยีนด้วยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม ขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บทความ 
Mongkolthanaruk, W.  (2012) Classification of Bacillus beneficial substances related to plants, humans and 

animals. Journal of Microbiology and Biotechnology 22: 1597-1604. 

3.2 งานวิจัย 
โครงการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของเช้ือเอ็นโดไฟติกแบคทีเรียที่สามารถผลิตะอร์โมนพืชและเอนไซม์ต่อการส่งเสริมการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของแก่นตะวัน โดยสนับสนุนจากทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2562 
โครงการวิจัยเรื่อง การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากเช้ือเอ็นโดไฟติกแบคทีเรียที่แยกได้จากพื้นที่ปกปักทรัพยากรและ

ประสิทธิภาพของสารในการใช้ประโยชน์ โดยสนับสนุนจากทุนอุดหนุนทั่วไป (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2561 -
2562 

โครงการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการเจริญของแก่นตะวันในสภาวะการจ ากัดของน้ าด้วยเช้ือเอ็นโดไฟติกแบคทีเรีย โดยสนับสนุน
จากทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2550-2561 

โครงการวิจัยเรื่อง  ความแตกต่างของกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในพืชสมุนไพรในเขตพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ โดยใช้แบบลาย
พิมพ์ดีเอ็นเอ โดยสนับสนุนจากทุนอุดหนุนทั่วไป (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2560 

โครงการวิจัยเรื่อง สารเร่งการเจริญเติบโตของพืชที่ผลิตจากเช้ือเอ็นโดไฟติกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพช่วยส่งเสริมการผลิตของ
พืชแก่นตะวัน โดยสนับสนุนจากทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2556-2558 

โครงการวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับต้นไม้ 2 สายพันธ์ุในเขตอุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี โดยสนับสนุน
จากทุนอุดหนุนทั่วไป (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2558-2550 

 

3.3 บทความทางวิชาการ (*corresponding author) 
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Namwongsa, J., Jogloy, S., Vorasoot, N., Boonlue, S., Riddech, N., Mongkolthanaruk, W*. (2019) Endophytic 
bacteria improve root traits, biomass and yield of Helianthus tuberosus L. under normal and deficit water 
conditions. J. Microbiol. Biotechnol. 29(11), 1777–1789. 

Jantaharn, P., W. Mongkolthanaruk, T. Senawong, S. Jogloy and S. McCloskey. (2018) Bioactive compounds 
from organic extracts of Helianthus tuberosus L. flowers. Industrial Crops & Products 119: 57–63. 

Khamwan S., S. Boonlue, N. riddech, S. Jogloy, W. Mongkolthanaruk*. (2018) Characterization of endophytic 
bacteria and their response to plant growth promotion in Helianthus tuberosus L.  Biocatalysis and 
Agricultural Biotechnology 13: 153–159. 

Sawadsitang, S., Suwannasai, N., Mongkolthanaruk, W., Ahmadid, P., McCloskey S. (2017) A new amino amidine 
derivative from the wood- decaying fungus Xylaria cf.  cubensis SWUF08- 86.  Natural Product Research, 
doi.org/10.1080/14786419.2017.1405414 

Bhoonobtong, A. , Sodngam, S. , Boonlue, S. , Bunyatratchata, W. , Mongkolthanaruk, W* .  ( 2017)  Antibiotics 
Constituents of Endophytic Bacillus amyloliquefaciens UD25 Extracted from a Medicinal Plant, 
Memecylon edule Roxb. Chiang Mai J. Sci. 44(3): 788-799. 

Boonmahome, P. , Suwannasom, P. , Leesing, R. , Ruangviriyachai, C. , Mongkolthanaruk, W* .  ( 2017) 
Characterization of Serratia nematodiphila YM48 Lipase as a Biocatalyst in Fatty Acid Methyl Esters 
Production. Walailak J Sci & Tech; 14(3): 189-198. 

Ketkaew, S. , Kasemsiri, P. , Hiziroglu, S. , Mongkolthanaruk, W. , Wannasutta, R. , Pongsa, U. ,  Chindaprasirt, P. 
( 2017)  Effect of Oregano Essential Oil Content on Properties of Green Biocomposites Based on Cassava 
Starch and Sugarcane Bagasse for Bioactive Packaging.  Journal of Polymers and the Environment, DOI 
10.1007/s10924-017-0957-x 

McCloskey, S. , Noppawan, S. , Mongkolthanaruk, W. , Suwannasai, N. , Senawong, T. , Prawat, U.  (2017) A new 
cerebroside and the cytotoxic constituents isolated from Xylaria allantoidea SWUF76.  Natural Product 
Research, 31(12), doi.org/10.1080/14786419.2016.1258559 

Sawadsitanga, S. , Mongkolthanaruk, W. , Suwannasai, N.  and Sodngam, S.  (2015)  Antimalarial and cytotoxic 
constituents of Xylaria cf.  cubensis PK108, Natural Product Research: 
http://dx.doi.org/10.1080/14786419.2015.1017724 

Sodngama, S., Sawadsitanga, S., Suwannasai, N., Mongkolthanaruk, W. (2014) Chemical Constituents, and their 
Cytotoxicity, of the Rare Wood Decaying Fungus Xylaria humosa, Natural Product Communications 9 (2): 
157-158 

Boonmahome, P.  and Mongkolthanaruk, W. *  ( 2013)  Lipase producing bacterium and its enzyme 
characterization. Journal of life sciences and technologies 1: 196-200. 

Mongkolthanaruk, W.*, Tongbopit, S. and Bhoonobtong, A. (2012) Independent behavior of bacterial laccases 
to inducers and metal ions during production and activity.  African journal of biotechnology 11:  9391-
9398.  

Mongkolthanaruk, W., Nagase, M., Kawai, Y., Tanigawa, K., Li, Y., Yamaguchi, T. and Aimi, T. (2012) Evaluation 
of histamine productivity of Tetragenococcus halophilus isolated from salted mackerel ( saba- shiokara) . 
Fish Science 78: 441–449. 

Wan, J., Li, Y., Yi, R., Mongkolthanaruk, W., Kinjo, Y., Terashita, T., Yamanaka, K., Shimomura, N., Yamaguchi, T. 
and Aimi, T.  ( 2011)  Characterization of the glycoside hydrolase family 15 glucoamylase gene from the 
ectomycorrhizal basidiomycete Tricholoma matsutake. Mycoscience DOI 10.1007/s10267-011-0153-0 

Mongkolthanaruk, W. , Cooper, G. R. , Mawer, J. S. P. , Allan, R. N.  and Moir, A.  ( 2011)  Effect of Amino Acid 
Substitutions in the GerAA Protein on the Function of the Alanine- Responsive Germinant Receptor of 
Bacillus subtilis Spores. Journal of bacteriology 193: 2268-2275. 
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Mongkolthanaruk, W., Robinson, C. and Moir, A. (2009) Localization of the GerD spore germination protein in 
the Bacillus subtilis spore. Microbiology 155: 1146-1151. 

Siripornadulsil, S. and Mongkolthanaruk, W. (2008) Optimization for cyclodextrin glucanotransferase (CGTase) 
production by an alkalophilic bacterium, Bacillus sp. KKU Research Journal 13: 531-540. 

Mongkolthanaruk, W., Probnarong, W., Lertsiri, S. and Dharmsthiti, S. (2004) Growth and lipase production of 
a psychrotrophic Acinetobacter calcoaceticus in an MSG-containing medium. The Journal of General and 
Applied Microbiology 50: 29-33. 

Mongkolthanaruk, W. and Dharmsthiti, S. (2002) Biodegradation of lipid-rich wastewater by a mixed bacterial 
consortium. International Biodeterioration and Biodegradation 50: 101-105. 
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3.  ผลงานทางวิชาการ  

3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  
วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ (2562) ไวรัสวิทยา. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 217 น. 

3.2 งานวิจัย  
วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ (2560) การใช้แบคทีเรียโพรไบโอติกแบบตรึงบนร าข้าวเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไก่เนื้อ. รายงานการ

วิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 27 น. 
วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ (2560) ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียแลคติกในน้ าหวานดอกไม้พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์. 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 24 น. 
วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ (2559) การใช้แบคทีเรียโพรไบโอติกแขวนลอยแบบป้อนและตรึงบนร าข้าวเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไก่

เนื้อ. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 31 น. 
วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ (2558) การใช้ประโยชน์ของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ subtilosin A ในการถนอมอาหาร. 
 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 30 น. 
วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ (2557) การท าให้บริสุทธิ์และคุณสมบัติของสาร subtilosin A ที่ผลิตจากแบคทีเรีย. รายงานการ

วิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 23 น. 
วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ และ สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์ (2557) การพัฒนาไบโอเซนเซอร์จากแบคทีเรียต้านทานแคดเมียมสาย

พันธุ์ Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3 เพื่อตรวจหาแคดเมียม. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ , ทุนวิจัยมุ่งเป้า, 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 54 น. 

Surasak Siripornadulsil and Wilailak Siripornadulsil. (2555) Study of Cadmium-Resistant Bacteria. Final Report, 
Synchrotron Light Research Institute (Public Organization), pp. 100. 

3.3 บทความทางวิชาการ ( * corresponding author) 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siripornadulsil%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30031320
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Thongnok, S., Siripornadulsil, W. and Siripornadulsil, S.* (2014) The effects of arsenite [As(III)] oxidizing bacteria 
and cadmium-tolerant bacteria, Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3, on arsenic toxicity and accumulation 
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in rice: Potential for microbial bioremediation. Ecotoxicology and Environmental Safety. 94: 94–103. 

Siripornadulsil, W.*, Thongserm, M. and Siripornadulsil, S. (2013) Pathogenicity of halophilic Vibrio harveyi in 
giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii De Man). Aquaculture Research 45: 1979-1988.  

 
4.  ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  22   ปี 
 
5.  ภาระงานสอน 

 5.1 ระดับปริญญาตรี 
 SC702101 General Microbiology  

SC702102 General Microbiology Laboratory   
 SC711103 Microbiology 

SC711104 Microbiology Laboratory 
SC713111    Virology   
SC713112    Virology Laboratory   
SC714761 Seminar  

 SC713773    Project Proposal 
 SC714774 Research Project 

5.2 ระดับปริญญาโท  
SC757101 Advanced Microbiology 

 SC757102 Advanced Applied Microbiology 
SC757104 Advanced Bacteriology  
SC757201 Molecular Microbiology  
SC757703 Current Topics in Microbiology 
SC758995 Special Problem in Microbiology 

 SC758891 Seminar in Microbiology I 
 SC758892 Seminar in Microbiology II 
 SC758898 Thesis 
 SC758899 Thesis 

 5.3 ระดับปริญญาเอก  
SC717101  Advanced Microbiology 

 SC717102  Advanced Applied Microbiology 
SC717201 Molecular Microbiology 
SC717702 Research Methods in Microbiology  
SC717703 Current Topics in Microbiology 
SC718995 Special Problem in Microbiology 

 SC718991 Seminar in Microbiology I 
 SC718992 Seminar in Microbiology II 

https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656643&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=30
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656643&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=30
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656643&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=30
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613657484&acadyear=2562&semester=2&avs858819754=25
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613657493&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=34
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
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 SC718993 Seminar in Microbiology III 
 SC718994 Seminar in Microbiology IV 
 SC718996 Dissertation 
 SC718997 Dissertation 
 SC718998 Dissertation 
 SC718999  Dissertation 
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นายสุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์ 

1.  ต าแหน่งทางวิชาการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี      วท.บ. (ชีววิทยา)   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2530 
ปริญญาโท       วท.ม. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536 
ปริญญาเอก      Ph.D. (Biophysics)   Ohio State University, USA 2545 

  
3.  ผลงานทางวิชาการ  

3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  
สุรศักด์ิ  ศิริพรอดุลศิลป์ (2540)  พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ (Microbial Genetics). ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  จ านวน  85  หน้า. 
สุรศักด์ิ ศิริพรอดุลศิลป์ (2538) จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

จ านวน  67 หน้า. 
Rajamani, S., Siripornadulsil, S., Falcao, V., Torres, M., Colepicolo, P., Sayre, R.T. (2007) Phycoremediation of 

heavy metals using transgenic microalgae. In: Transgenic Microalgae as Green Factories. Rosa Leon, Aurora 
Galvan, Emilio Fernandes, eds. Landes Bioscience. Texas, USA. pp. 99-109.  

Siripornadulsil, S. , Dabrowski, K. , Sayre, R.T. (2007) Microalgal vaccines.  In:  Transgenic Microalgae as Green 
Cell Factories. Rosa Leon, Aurora Galvan, Emilio Fernandes, eds. Landes Bioscience. Texas, USA. pp. 122-
128. 

3.2 งานวิจัย  
สุรศักด์ิ ศิริพรอดุลศิลป์ (2558) การประยุกต์ใช้แบคทีเรียต้านทานแคดเมียมสายพันธ์ุ Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3 

เพื่อการผลิตข้าวที่มีปริมาณแคดเมียมในระดับต่ าจากการเพาะปลูกในพื้นที่ปนเปื้อนและเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีทาง
ชีวภาพในการตรวจหาสารพิษแคดเมียม. รายงานฉบับสมบูรณ์, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 332 น. 

สุรศักด์ิ ศิริพรอดุลศิลป์ (2556) แบคทีเรียที่ทนพิษของแคดเมียมส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม . 
รายงานฉบับสมบูรณ์, ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 93 น. 

Surasak Siripornadulsil and Wilailak Siripornadulsil. (2015) Study of Cadmium-Resistant Bacteria. Final Report, 
Synchrotron Light Research Institute (Public Organization), pp. 100. 

3.3 บทความทางวิชาการ ( * corresponding author) 
Punjee, P., Siripornadulsil, W., Siripornadulsil, S.* (2020) Colonization by Cupriavidus taiwanensis 

KKU2500-3 enhances the growth and yield of KDML105 jasmine rice. Walailak Journal of Science 
and Technology 17(1): 23-26. 

Tra-ngan, S., Siripornadulsil, S., Thanwisai, L., Siripornadulsil, W.* (2019) Potential application of a 
recombinant bacterial strain carrying a groEL promoter as a whole-cell microbial biosensor for detecting 
bioavailable cadmium. Environmental Technology & Innovation 15: 100375. 

Thongnok, S., Siripornadulsil, W., Siripornadulsil, S.* (2018) Mitigation of arsenic toxicity and accumulation in 
hydroponically grown rice seedlings by co-inoculation with arsenite-oxidizing and cadmium-tolerant 
bacteria. Ecotoxicol Environ Safety 30(162): 591-602. 

Buahom, J., Siripornadulsil, S. and Siripornadulsil, W.* (2018) Feeding with single strains versus mixed 
cultures of lactic acid bacteria and Bacillus subtilis KKU213 affects the bacterial community and growth 
performance of broiler chickens. Arabian Journal for Science and Engineering 43: 3417–3427. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siripornadulsil%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30031320
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siripornadulsil%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30031320
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352186418304577#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352186418304577#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352186418304577#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352186418304577#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/23521864
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thongnok%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30031320
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siripornadulsil%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30031320
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siripornadulsil%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30031320
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Punjee, P., Siripornadulsil, W. and Siripornadulsil, S.* (2018) Reduction of cadmium uptake in rice 
endophytically colonized with the cadmium-tolerant bacterium Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3. 
Canadian Journal of Microbiology 64(2): 131-145. 

Saengsanga T., Siripornadulsil, W. and Siripornadulsil, S.* (2018) Characterization of a lipopeptide from 
lipase-producing Bacillus amyloliquefaciens E1PA and its role in lipase-catalyzed oil hydrolysis. Walailak 
Journal of Science and Technology 15(12): 841-855. 

Tasaku, S., Siripornadulsil, S., Siripornadulsil, W.* (2017) Inhibitory activity of food-originated Pediococcus 
pentosaceus NP6 against Salmonella enterica serovar Typhimurium in Nile Tilapia by-products. Chiang 
Mai Journal of Science 44(2): 383-393.  

Saengsanga, T., Siripornadulsil, W. and Siripornadulsil, S.* (2016) Molecular and enzymatic characterization of 
alkaline lipase from Bacillus amyloliquefaciens E1PA isolated from lipid- rich food waste.  Enzyme 
Microbial Tech. 82: 23–33.   

Khochamit, N., Siripornadulsil, S., Sukon, P. and Siripornadulsil, W.  (2015) Antibacterial activity and genotypic-
phenotypic characteristics of bacteriocin-producing Bacillus subtilis KKU213: Potential as a probiotic strain. 
Microbiol Research. 170:36-50.  

Buahom, J. , Siripornadulsil, S.  and Siripornadulsil, W.  ( 2014)  Probiotic properties of lactic acid bacteria and 
Bacillus subtilis KKU213 mixed culture in broiler chicken.  Proceedings of the 40th Congress on Science 
and Technology of Thailand (STT40). December 2-4, 2014. Khon Kaen, Thailand. pp. 657-660.  

Chaowanaprasert, A., Siripornadulsil, W. and Siripornadulsil, S.* (2014) Application of antagonistic bacteria for 
rice blast disease.  Proceedings of the 40th Congress on Science and Technology of Thailand ( STT40) . 
December 2-4, 2014. Khon Kaen, Thailand. pp. 849-854. 

Hong, T. T. K. , Siripornadulsil, W.  and Siripornadulsil, S. *  ( 2014)  Oxidative stress protective mechanisms of 
Cupriavidus taiwanesis KKU2500-3 under cadmium induction. Proceedings of the 40th Congress on Science 
and Technology of Thailand (STT40). December 2-4, 2014. Khon Kaen, Thailand. pp. 586-590. 

Poomai, N., Siripornadulsil, W. and Siripornadulsil, S.* (2014) Cellulase enzyme production from agricultural 
waste by Acinetobacter sp. KKU44. Adv. Materials Res. 931-932: 1106-1110. 

Siripornadulsil, S. , Sawangphon, T.  and Siripornadulsil, W.  ( 2014)  Cloning and expression of alcohol 
dehydrogenase I and II from the ethanologenic Zymomonas mobilis in Escherichia coli and potential for 
bioethanol production. J. Pure and Appl Microbiol. 8(1): 21-30.  

Siripornadulsil, S. * , Siripornadulsil, W.  and Thanwisai, L.  ( 2014)  Changes in the cadmium- tolerant bacteria 
Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3 in response to cadmium toxicity.  Canadian Journal of Microbiology. 
60: 121-131. Dx.doi.org/10.1139/cjm-2013-0713.  

Siripornadulsil, W.  , Tasaku, S. , Buahorm, J.  and Siripornadulsil, S.  (2014)  Probiotic properties of lactic acid 
bacteria Isolated from fermented food. Inter. J. of Biological, Vet, Agri. and Food Eng. 8(4): 366-368.   

Thongnok, S., Siripornadulsil, W. and Siripornadulsil, S.* (2014) The effects of arsenite [As(III)] oxidizing bacteria 
and cadmium-tolerant bacteria, Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3, on arsenic toxicity and accumulation 
in KDML 105 rice.  Proceedings of the 40th Congress on Science and Technology of Thailand ( STT40) . 
December 2-4, 2014. Khon Kaen, Thailand. pp. 596-599.  

Khochamit, N. , Siripornadulsil, S. , Sukon, P.  and Siripornadulsil, W.  ( 2013)  Characterization of bacteriocin-
producing Bacillus subtilis KKU213 and its potential as a probiotic strain.  Oral presentations /  Current 
Opinion in Biotechnology 24S (2013) S36. http://dx.doi.org/10.1016/ j.copbio.2013.05.069. 

Punjee, P., Siripornadulsil, W. and Siripornadulsil, S.* (2013) Effects of Cadmium-resistant bacteria, Cupriavidus 
taiwanensis KKU2500-3, on KDML 105 Rice to Cadmium toxicity. Oral presentations / Current Opinion in 
Biotechnology 24S-S33. http://dx.doi.org/10.1016/j.copbio.2013.05.059. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194061285&amp;eid=2-s2.0-85018518706
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507294584&amp;eid=2-s2.0-85018518706
https://www.scopus.com/sourceid/17800156707?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/17800156707?origin=recordpage
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Siripornadulsil, S.* and Siripornadulsil, W. (2013) Cadmium-tolerant bacteria reduce the uptake of cadmium 
in rice: Potential for microbial bioremediation. Ecotoxicology and Environmental Safety. 94: 94–103. 

Siripornadulsil, W. , Thongserm, M.  and Siripornadulsil, S.  (2013)  Pathogenicity of halophilic Vibrio harveyi in 
giant freshwater prawns ( Macrobrachium rosenbergii De Man) .  Aquaculture Research 45:  1979- 1988. 
doi:10.1111/are.12144. 

He, Z. , Siripornadulsil, S. , Sayre, R. T. , Traina, S. J.  and Weavers, L. K.  ( 2011)  Removal of mercury from 
sediment by ultrasound combined with biomass ( transgenic Chlamydomonas reinhardtii) . 
Chemosphere. 83(9): 1249-54.    

   
4.  ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  26 ปี 
 
5.  ภาระงานสอน 

 5.1 ระดับปริญญาตรี 
 SC702101 General Microbiology  

SC702102 General Microbiology Laboratory   
 SC711103 Microbiology 

SC711104 Microbiology Laboratory 
SC713111    Virology   
SC713112    Virology Laboratory   

 SC713117    Microbial Genetics   
SC713118    Microbial Genetics Laboratory 
SC712107 Instrumental Usage in Microbiology     
SC714201 Introductory to Genetic Engineering    
SC714303 Industrial Microbiology  
SC714304 Industrial Microbiology Laboratory 
SC714761 Seminar  

 SC713773    Project Proposal 
 SC714774 Research Project 

5.2 ระดับปริญญาโท  
 SC752107 Instrument Usage in Microbiology 

SC757101 Advanced Microbiology 
SC757102 Advanced Applied Microbiology 
SC757104  Advanced Bacteriology 
SC757201 Molecular Microbiology  
SC757702 Research Methods in Microbiology  
SC757703 Current Topics in Microbiology 
SC758995 Special Problem in Microbiology 
SC758891 Seminar I 
SC758892 Seminar II 
SC758898 Thesis 
SC758899 Thesis 

 5.3 ระดับปริญญาเอก 
SC712107 Instrument Usage in Microbiology 
SC717101 Advanced Microbiology 

https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613657484&acadyear=2562&semester=2&avs858819754=25
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
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SC717102 Advanced Applied Microbiology 
SC717104  Advanced Bacteriology 
SC717201 Molecular Microbiology  
SC717702 Research Methods in Microbiology  
SC717703 Current Topics in Microbiology 
SC718995 Special Problem in Microbiology 

 SC718991 Seminar in Microbiology I 
 SC718992 Seminar in Microbiology II 
 SC718993 Seminar in Microbiology III 
 SC718994 Seminar in Microbiology IV 
 SC718996 Dissertation 
 SC718997 Dissertation 
 SC718998 Dissertation 
 SC718999 Dissertation  

https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613657484&acadyear=2562&semester=2&avs858819754=25
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
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นางอัชฌา อรอินทร์ 

1.  ต าแหน่งทางวิชาการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
 

2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี      Vordiplom Biology University of Freiburg, Germany 2541 
ปริญญาโท       Diplom Biology (Molecular Biology) Heidelberg University, Germany 2543 
ปริญญาเอก      Dr.rer.nat. (Molecular Biology) Heidelberg University, Germany 2548 

Dr.rer.nat 
(Molecular biology) 

Diplom-Biology 
(Molecular biology) 

Vordiplom Biology 
3.  ผลงานทางวิชาการ  

3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  
อัชฌา บุญมี (2555) เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 317421 พันธุวิศวกรรมศาสตร์ หัวข้อ ชีววิทยาของพันธุ -

วิศวกรรมศาสตร์ และ การคัดเลือกยีนที่สนใจจากห้องสมุดของยีน, 52 น.  

3.2 งานวิจัย  
สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน รศนา วงศ์รัตนชีวิน พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ โสรัจสิริ เจริญสุดใจ อัชฌา บุญมี ทศพล ไชยอนันต์พร และสุพรรณิ

ภา หวังงาม (2557) การป้องกันการติดโรคเมลิออยด์ในรูปแบบใหม่. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ , ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 140 น. 

อัชฌา บุญมี (2555) การสร้างฐานข้อมูลเมตาจีโนมเพื่อคัดเลือกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ส่งผล ในการยับยั้งการเจริญของ 
Burkholderia pseudomallei. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ, คลัสเตอร์สุขภาพฯ} 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 06 น. 

อัชฌา บุญมี (2554) การปรับปรุงยีสต์ด้วยวิธรีการทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการผลิตเอทานอลจากน้ าตาล 5 คาร์บอน. รายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 05 น. 

อัชฌา บุญมี (2554) การคัดแยกยีนสร้างเอนไซม์เซลลูเลสด้วยวิธีเมตาจีโนมิกส์และวิธีการเพาะเลี้ยงเพื่อย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 108 น. 

3.3 บทความทางวิชาการ (* corresponding author) 
Potisap, C., Khan, A.W., Boonmee, A., Rodrigues, J.L.M., Wongratanacheewin, S., Sermswan, R.W. (2018) 

Burkholderia pseudimallei-absent soil bacterial community results in secondary metabolites that kill this 
pathogen. AMB Express. 8(1):136. https://doi.org/ 10.11 86/s13568-018-0663-7. 

Ouancharee, W, Potisap, C, Wongrattanacheewin, R, Boonmee, A*. (2018) Construction of genomic DNA library 
of Bacillus amyloliquefaciens KKU14 harboring antimicrobial activities against Burkholderia pseudomallei. 
Srinagarind Medical Journal 33(3): 258-265. (Listed in TCI (Thai-Journal  Citation Index Center).  

Khakhum, N., Yordpratum, U., Boonmee, A., Tattawasart, U., Rodrigues, J.L.M. and Sermswan, R.W.  (2016) 
Cloning, expression, and characterization of a peptidoglycan hydrolase from the Burkholderia 
pseudomallei phage ST70. Applied Microbiology and Biotechnology Express 6(1): [77]. 
doi:10.1186/s13568-016-0251-7. 

Khakhum, N., Yordpratum, U., Boonmee, A., Tattawasart, U., Rodrigues, J.L.M. and Sermswan, R.W. (2016) 
Identification of the Burkholderia pseudomallei bacteriophage ST70 lysis gene cassette. Journal of 
Applied Microbiology 121(2): 364-372.  
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Maijaroen, S., Anwised, P., Klaynongsurang S., Daduang, S. and Boonmee, A*. (2016) Comparison  of  
recombinant  hemoglobin alpha  chain  from Crocodylus  siamensis  expressed  in  different  cloning  
vectors:  their properties  and  activities. Protein Expression and Purification 118: 55-63. 

Ngamsang, R., Potisap, C., Boonmee, A., Lawongsa, P., Chaianunporn, T., Wongratanacheewin, S., Rodrigues, 
J.L.M. and Sermswan, R.W. (2015) The contribution of soil physicochemical properties to the presence 
and genetic diversity of Burkholderia pseudomallei. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine 
and Public Health 46(1): 38-50. 

Kabbua, T., Anwised, P., Boonmee, A., Subedi, B.P., Pierce, B.S. and Thammasirirak, S. (2014) Autoinduction, 
purification, and characterization of soluble α-globin chains of crocodile (Crocodylus siamensis) 
hemoglobin in Escherichia coli. Protein Expression and Purification 103: 56-63.  

Sae-Lee, R. and Boonmee, A*. (2014) Newly derived GH43 gene from compost metagenome showing dual 
xylanase and cellulase activities. Folia Microbiologica 59(5): 409-417. 

Isanapong, J., Hambright, W.S., Willis, A.G., Boonmee, A., Callister, S.J., Burnum, K.E., Paša-Tolić, L., Nicora, C.D., 
Wertz, J.T., Schmidt, T.M. and Rodrigues, J.L.M. (2013) Insights into the ecophysiological functions of 
Diplosphaera colotermitum, a termite hindgut verrucomicrobium. The ISME Journal. 7(9): 1803-1813. 

Boonme, A.* (2013) Metagenomics: Uncover the World of Microbial Genomes in Nature. Thai Science and 
Technology Journal.  21(1): 71-82. (In Thai)  

Boonmee A.* (2012) Cloning and expression of xylitol dehydrogenase gene from Candida shehatae in 
Saccharomyces cerevisiae. KKU Research Journal. 17(6): 979-989.  

Sae-Lee, R., Boonmee, A.* (2012) Isolation of cellulase-producing thermophilic fungi from compost. KKU 
Science Journal. 40 (Supplement): 192-201. December 2012. 

Boonmee A.* (2012) Hydrolysis of various Thai agricultural biomasses using crude enzyme from Aspergillus 
aculeatus  Iizuka  FR60  isolated  from  soil. Brazillian Journal of Microbiology. 43(2): 456-466. 

 
4.  ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  13 ปี 
 
 
5.  ภาระงานสอน 

 5.1 ระดับปริญญาตรี 
 SC702101 General Microbiology 
 SC702102 General Microbiology Laboratory  
      SC703113    Microbial Physiology 
 SC703114    Microbial Physiology Laboratory 
 SC713117    Microbial Genetics   

SC713118    Microbial Genetics Laboratory 
 SC713120 English for Scientific Research   

SC714201 Genetic Engineering 
 SC714303 Industrial Microbiology  
 SC714309 Microbial Biofuel 
 SC714310 Microbial Biofuel Laboratory 

 SC714761 Seminar 
 SC713773 Project proposal 
 SC714774 Research Project  
 SC714785 Cooperative Education in Microbiolgy  

 5.2 ระดับปริญญาโท  
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SC757101 Advanced Microbiology 
 SC757102 Advanced Applied Microbiology 

SC757104 Advanced Bacteriology 
SC757201 Molecular Microbiology  
SC752107 Instrument Usage in Microbiology 
SC757703 Current Topics in Microbiology 
SC758995 Special Problem in Microbiology 

 SC758891 Seminar I 
 SC758892 Seminar II 
 SC758898 Thesis 
 SC758899 Thesis 
5.3 ระดับปริญญาเอก  

SC717101 Advanced Microbiology 
 SC717102 Advanced Applied Microbiology 

SC717104 Advanced Bacteriology 
 SC717201 Molecular Microbiology  
 SC712107 Instrument Usage in Microbiology 

SC717702 Research Methods in Microbiology  
SC717703 Current Topics in Microbiology 

 SC718995 Special Problem in Microbiology 
 SC718991 Seminar in Microbiology I 
 SC718992 Seminar in Microbiology II 
 SC718993 Seminar in Microbiology III 
 SC718994 Seminar in Microbiology IV 

  

https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613657484&acadyear=2562&semester=2&avs858819754=25
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613657484&acadyear=2562&semester=2&avs858819754=25
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
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นางชีวาพัฒน์ แซ่จึง 

1.  ต าแหน่งทางวิชาการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี      วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545 
ปริญญาโท       วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 
ปริญญาเอก      ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555 

   
3.  ผลงานทางวิชาการ  

3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  
ชีวาพัฒน์ แซ่จึง (2558)  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 317313 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ หัวข้อ ปัจจัยท่ีมีผล 

ต่อการเจริญของจุลินทรีย์ การสลายและการสังเคราะห์คาร์โบไะเดรต การสลายและการสังเคราะห์ไนโตรเจน การสลาย
และการสังเคราะห์กรดอะมโิน การสลายและการสงัเคราะห์ไขมัน และการสลายและการสงัเคราะห์นิวคลีโอไทด์ในจุลนิทรยี์
, 04 น. 

3.2 งานวิจัย  
ชีวาพัฒน์ แซ่จึง (2562) การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวเสริมแคโรทีนอยด์จากมูลสัตว์โดยใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสง 

เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนท่ัวไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 44 น. 
ชีวาพัฒน์ แซ่จึง (2562) การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากกากถั่วเหลืองและกากมะพร้าวโดยใช้แบคทีเรียสังเคราะห์ 

แสงที่แยกได้จากพื้นที่ปกปักทรัพยากรเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ . รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , 33 น. 

ชีวาพัฒน์ แซ่จึง (2562) Effects of different photosynthetic bacteria (PSB) used as diet on survival,  
      growth performances, biochemical composition and rearing water quality of the  

nauplii and adult fairy shrimp of Thailand and evaluation of dried PSB on fairy shrimp culture. รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์, ทุนพัฒนาศักยภาพการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.), 95 น. 

ชีวาพัฒน์ แซ่จึง (2561) สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการผลิตโปรตีนเซลล์เดียวท่ีมีแคโรทีนอยด์สูงจากแบคทีเรีย 
สังเคราะห์แสง Rhodopseudomonas faecalis PA2 โดยใช้กากน้ าตาลอ้อยเป็นแหล่งคาร์บอน.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
, ทุนอุดหนุนท่ัวไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 32 น. 

ชีวาพัฒน์ แซ่จึง (2561) การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพื่อการผลิตโปรตีนเซลล์เดียวท่ีมีแคโรทีนอยด์สูง 
จากกากน้ าตาลอ้อย. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , 30 น. 

ชีวาพัฒน์ แซ่จึง (2560) การผลิตชีวมวลแบคทีเรียสังเคราะห์แสง Rhodopseudomonas faecalis PA2 เพื่อใช้ 
เป็นโปรตีนเซลล์เดียวที่มีแคโรทีนอยด์สูงจากน้ าเสียในกระบวนการผลิตน้ าตาล.  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุน
ทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 32 น. 

ชีวาพัฒน์ แซ่จึง (2560) ความหลากหลายของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่แยกจากเขื่อนจุฬาภรณ์ และการ 
ประยุกต์ใช้เพื่อผลิตโปรตีนเซลล์เดียวที่มีแคโรทีนอยด์สูงจากมูลสุกร . รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , 27 น. 

    ชีวาพัฒน์ แซ่จึง (2560) Mass Production and evaluation of biochemical composition of the high carotenoid  
photosynthetic bacteria, Rhodopseudomonas faecalis as diet and probiotic for fairy shrimp of Thailand. 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),  
53 น. 
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   ชีวาพัฒน์ แซ่จึง (2550) การศึกษาองค์ประกอบทางชีวเคมีและการผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสง Rhodopseudomonas  
faecalis ที่มีแคโรทีนอยด์สูงโดยการเพาะเลี้ยงแบบกะเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ า. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุน
ทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 28 น. 

    ชีวาพัฒน์ แซ่จึง (2550) การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวท่ีมีแคโรทีนอยด์สูงจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงซึ่งแยกได้จากดินใน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่สวนสัตว์อุบลราชธานี . 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี, 25 น. 

    ชีวาพัฒน์ แซ่จึง (2557) การผลิตแคโรทีนอยด์จากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนวิจัยที ่
สอดคล้องกับสอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 26 น. 

ชีวาพัฒน์ แซ่จึง (2556) ผลของโลหะหนักและอุณหภูมิต่อการเจริญของ Aeromonas spp. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ , 
 ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 38 น. 

ชีวาพัฒน์ แซ่จึง (2556) การคัดเลือกและการหาสภาวะที่เหมาะสมของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงซึ่งแยกได้จากน้ า 
 เสียเพื่อผลิตแคโรทีนอยด์ และการบ่งเอกลักษณ์แบคทีเรีย. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนนักวิจัยหน้าใหม่  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 25 น. 
3.3 บทความทางวิชาการ (* corresponding author) 
Saejung, C.*, Ampornpat, W. (2019) Production and nutritional performance of carotenoid-producing  

photosynthetic bacterium Rhodopseudomonas faecalis PA2 grown in domestic wastewater intended for 
animal feed production. Waste and Biomass Valorization 10: 299-310.  

Patthawaro, S., Saejung, C.* (2019) Production of single cell protein from manure as animal feed by  
 using photosynthetic bacteria. MicrobiologyOpen, doi.org/10.1002/mbo3.913.  
Patthawaro, S., Lomthaisong, K., Saejung C.* (2019) Bioconversion of agro-industrial waste to value- 

added product lycopene by photosynthetic bacterium Rhodopseudomonas faecalis and its carotenoid 
composition. Waste and Biomass Valorization, doi.org/10.1007/s12649-018-00571-z.  

     Saejung, C.*, Puensungnern, L. (2018) Evaluation of molasses-based medium as a low cost medium  
for carotenoids and fatty acid production by photosynthetic bacteria.  Waste and Biomass Valorization, 
doi.org/10.1007/s12649-018-0379-6.  

Saejung C.*, Salasook P. (2018) Recycling of sugar industry wastewater for single-cell protein  
production with supplemental carotenoids.  Environmental Technology,  
doi.org/10.1080/09593330.2018.1491633. 

Saejung, C.*, Chaiyarat, A., Sa-noamuang L. (2018) Effects of algae, yeast and photosynthetic bacteria diets on 
survival and growth performance in the fairy shrimp, Streptocephalus sirindhornae ( Branchiopoda, 
Anostraca). Crustaceana 91: 1505-1522. 

Saejung, C. * , Thammaratana, T.  ( 2016)  Biomass recovery during municipal wastewater treatment using 
photosynthetic bacteria and prospect of production of single cell protein for feedstuff.  Environmental 
Technology 37: 3055-3061. 

Saejung, C. * , Apaiwong, P.  (2015)  Enhancement of carotenoid production in the new carotenoid-producing 
photosynthetic bacterium Rhodopseudomonas faecalis PA2.  Biotechnology and Bioprocess Engineering 
20: 701-707.  

Saejung, C., Hatai, K., Sanoamuang, L. (2014) Bath efficacy of sodium hypochlorite, oxytetracycline dihydrate 
and chloramphenicol against bacterial black disease in fairy shrimp Branchinella thailandensis. 
Aquaculture Research 45: 1697-1705. 

Saejung, C. , Hatai, K. , Sanoamuang, L.  ( 2014)  The in vitro antibacterial effects of organic salts, chemical 
disinfectants and antibiotics against pathogens of black disease in fairy shrimp of Thailand. Journal of Fish 
Diseases 37: 33-41. 

https://doi.org/10.1080/09593330.2018.1491633
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Saejung, C., Hatai, K., Wada, S., Kurata, O., Sanoamuang, L. (2011) Clinical observations of black disease in fairy 
shrimps, Streptocephalus sirindhornae Sanoamuang, Murugan, Weekers & Dumont and Branchinella 
thailandensis Sanoamuang, Saengphan & Murugan, from Thailand and pathogen verification.  Journal of 
Fish Diseases 34: 911-920. 

 
4.  ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  7 ปี 
 
5.  ภาระงานสอน 

 5.1 ระดับปริญญาตรี 
 SC702101  General Microbiology  

SC702102  General Microbiology Laboratory   
SC711103    Microbiology 
SC711104    Microbiology Laboratory   
SC703113    Microbial Physiology  
SC703114    Microbial Physiology Laboratory   
SC713120 English for Scientific Research   
SC714304 Food and Dairy Microbiology 
SC714305 Food and Dairy Microbiology Laboratory 
SC713501 Aquatic Microbiology  
SC713116 Systematic Bacteriology Laboratory 
SC714761 Seminar  

 5.2 ระดับปริญญาโท  
SC757104 Advanced Bacteriology 
SC757101 Advanced Microbiology 

 SC757102 Advanced Applied Microbiology 
 SC758891 Seminar I 
 SC758892 Seminar II 
 SC758898 Thesis 
 SC758899 Thesis 
5.3 ระดับปริญญาเอก  

 SC718991 Seminar in Microbiology I 
 SC718992 Seminar in Microbiology II 
 SC718993 Seminar in Microbiology III 
 SC718994 Seminar in Microbiology IV 
 SC718996 Dissertation 
 SC718997 Dissertation 
 SC718998 Dissertation 

 SC718999 Dissertation 
 
 
 
 
 

 
 

https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656643&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=30
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656644&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=31
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นายพลสัณห์  มหาขันธ ์

1. ต าแหน่งทางวิชาการ  
อาจารย์  
 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี      วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยับูรพา 2530 
ปริญญาโท       วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2535 
ปริญญาเอก      ปร.ด. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2548 

           
3.  ผลงานทางวิชาการ 

     3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  
    พลสัณห์ มหาขันธ์ (2560) เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 317 435 เอนไซม์จากจุลินทรยี์ หัวข้อ ความจ าเพาะต่อการท างาน

ของเอนไซม์ โครงสร้างและการท างานของเอนไซม์ เอนไซม์ชนิดต่างๆ จากจุลินทรีย์  การแยกและการท าให้เอนไซม์
บริสุทธ์ิ. ขอนแก่น : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 74 น. 

   พลสัณห์ มหาขันธ์ (2560) เอกสารประกอบการสอนรายวิชา วิชา 317 271 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา หัวข้อ การเตรียม
เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและความปลอดภัยด้านปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยา เครื่องมือท าลายและควบคุม
เช้ือจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ เครื่องมือและอุปกรณ์เลี้ยงเช้ือจุลินทรีย์พื้นฐาน เครื่องวัดพีเอชและเครื่องมือพื้นฐานทางเคมีที่
เกี่ยวข้อง ถังหมักและชุดควบคุม การให้อากาศและการผสมในถังหมัก .  ขอนแก่น: คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 75 น. 

     3.2  งานวิจัย 
จุฑาพร แสวงแก้ว พลสัณห์ มหาขันธ์ (2561) ประสิทธิภาพของเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอสจากแบคทีเรียที่คัดเลือกจากป่า

บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ที่ สามารถผลิตเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอสส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมผงซักฟอก, รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.), 53 น. 

พลสัณห์ มหาขันธ์ จุฑาพร แสวงแก้ว (2561) ศักยภาพของราในอุตสาหกรรมการย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร
จากระบบนิเวศวิทยาป่าเขื่อนจุฬาภรณ์ส าหรับผลิตไบโอเอทานอล, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ , โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.), 60 น. 

จุฑาพร แสวงแก้ว พลสัณห์ มหาขันธ์ (2561) การผลิตยีสต์โปรตนีเซลลเ์ดีย่วเสริมแคโรทีนอยด์จากยีสต ์Rhodotorula sp. ด้วย
ผลพลอยได้จากกระบวน, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 51 น. 

พลสัณห์ มหาขันธ์ จุฑาพร แสวงแก้ว (2561) การผลิตไะโดรเจนชีวภาพแบบกึ่งต่อเนื่องโดยชุดถังปฏิกรณ์อย่างง่ายภายใต้แสง
ธรรมชาติ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 114 น. 

พลสัณห์ มหาขันธ์ จุฑาพร แสวงแก้ว (2560) การผลิตไฟฟ้าจากไะโดรเจนชีวภาพโดยใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงในชุดถัง
ปฏิกรณ์แบบง่ายภายใต้สภาวะแสงธรรมชาติ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 74 
น. 

จุฑาพร แสวงแก้ว พลสัณห์ มหาขันธ์ (2560) ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียจากป่าบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ที่สามารถ
ผลิตเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอสส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมผงซักฟอก , รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.), 45 น. 

พลสัณห์ มหาขันธ์ จุฑาพร แสวงแก้ว (2560) ราที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
จากระบบนิเวศวิทยาป่า เขื่อนจุฬาภรณ์ , รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.), 60 น. 
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จุฑาพร แสวงแก้ว พลสัณห์ มหาขันธ์ (2559) คุณลักษณะและศักยภาพของเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอสจากจุลินทรีย์ที่คัดเลือก
จากป่าพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชสวนสัตว์อุบลราชธานี เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผงซักฟอก, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) , 
34 น. 

พลสัณห์ มหาขันธ์ จุฑาพร แสวงแก้ว (2559) การย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยราที่มีศักยภาพจากระบบ
นิเวศวิทยาป่าพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืชสวนสัตว์อุบลราชธานี, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.), 48 น. 

จุฑาพร แสวงแก้ว พลสัณห์ มหาขันธ์ (2559) การเพิ่มมูลค่าเศษใบและล าต้นข้าวโพดโดยใช้ผลิตไบโอเอทานอลด้วยการใช้
เอนไซม์ เ ซลลู เ ลสย่ อยสลายและหมัก ในขั้ นตอนเดี ยว , รายงานการวิ จั ยฉบับสมบู รณ์ , ทุนอุดหนุนทั่ ว ไป 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 49 น. 

พลสัณห์ มหาขันธ์ จุฑาพร แสวงแก้ว (2559) การขยายขนาดการผลิตไะโดรเจนชีวภาพของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในถัง
ปฏิกรณ์แบบง่ายภายใต้สภาวะแสงธรรมชาติ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 61 
น. 

จุฑาพร  แสวงแก้ว พลสัณห์  มหาขันธ์ (2559) การเพิ่มมูลค่าเศษใบและล าต้นข้าวโพดโดยใช้ผลิตไบโอเอทานอลด้วยการใช้
เอนไซม์ เ ซลลู เลสย่ อยสลายและหมัก ในขั้ นตอนเดียว .  รายงานการวิจั ยฉบับสมบู รณ์ , ทุนอุดหนุนทั่ ว ไป 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 49 น. 

พลสัณห์ มหาขันธ์ จุฑาพร แสวงแก้ว (2559) การขยายขนาดการผลิตไะโดรเจนชีวภาพของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในถัง
ปฏิกรณ์แบบง่ายภายใต้สภาวะแสงธรรมชาติ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 61
น. 

จุฑาพร แสวงแก้ว พลสัณห์ มหาขันธ์ (2558) ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรีย ราและยีสต์ ที่สามารถผลิตเอนไซม์อัล
คาไลน์โปรติเอสจากป่าบริเวณสวนสัตว์ จังหวัดอุบลราชธานี ใช้ในอุตสาหกรรมผงซักฟอก , รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) , 
42 น. 

จุฑาพร แสวงแก้ว พลสัณห์ มหาขันธ์ (2558) การเพิ่มศักยภาพการย่อยสลายหญ้าแฝกด้วยเอนไซม์ส าหรับใช้ในการหมักไบโอเอ
ทานอล, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 38  น. 

พลสัณห์ มหาขันธ์ จุฑาพร แสวงแก้ว (2558) ราที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
จากระบบนิเวศวิทยาป่าอุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี , รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.), 60 น. 

จุฑาพร  แสวงแก้ว พลสัณห์  มหาขันธ์ ปานหทัย  บัวศรี (2557) การเพิ่มมูลค่าอ้อยโดยการใช้ประโยชน์จากการย่อยสลายเศษ
ยอดและใบอ้อยเพื่อใช้ในการผลิตไบโอเอทานอลและอาหารสัตว์. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ , ทุนวิจัยสนับสนุนโดย
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 88 น. 

พลสัณห ์มหาขันธ์ จุฑาพร แสวงแก้ว (2557) การพัฒนาถังปฏิกรณ์อย่างง่ายเพื่อผลิตไะโดรเจนชีวภาพโดยแบคทีเรียสังเคราะห์
แสง. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนท่ัวไป, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 59 น. 
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Sawaengkaew, J. * , Kongkerd, A. , Mahakhan, P.  ( 2017) .  Characterization and wash performance analysis of 
thermoalkaline protease from Bacillus pseudofirmus TWCH4.  Proceeding in The 5th International 
Symposium on Fundamental and Applied. 29- 31 March 2017 the Nagoya Congress Center, Japan. (Poster 
presentation). 
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Moopram, N, Mahakhan, P., Vichitphan, K., Vichitphan, S. and Sawaengkaew, J.*  (2014)  Cellulases Production 
by Aspergillus tubingensis HS1-5 under Solid State Fermentation of Narrow-leaved Cattail (Typha 
Angustifolia).  Proceeding in Seoul International Conference on Biological Engineering & Natural Science 
(SICBENS 2014) August 30-31, Seoul, S. KOREA (Oral presentation).  
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by a purple non-sulfur photosynthetic bacteria, Rhodopseudomonas sp.   Abstract in The Bioenergy Korea 
Conference 2013 International Symposium November 12-14, Jeju, S. KOREA  (Poster presentation).  

Sawaengkaew, J.*, Sarawan, S., Mahakhan, P., Vichitphan, K. and Vichitphan, S. (2013)  Bioconversion of rice 
straw by cellulolytic producing yeast for cellulosic ethanol production.  Abstract in The Bioenergy Korea 
Conference 2013 International Symposium November 12-14, Jeju, S. KOREA  (Poster presentation). 

Sotthisawad, K., Mahakhan, P., Vichitphan, K., Vichitphan, S. and Sawaengkaew J.* (2013)  Efficiency of acid 
pre-treatment and crude enzyme hydrolysis of mushroom material waste by Aspergillus tubingensis HS1-
5 enhances ethanol production.  Abstract in The Bioenergy Korea Conference 2013 International 
Symposium November 12-14, Jeju, S. KOREA  (Poster presentation). 

Lakum, A., Sawaengkaew, J. and Mahakhan, P.*  (2013)  Biohydrogen production by purple non-sulfur 
photosynthetic bacteria from commercial glucose and sugar from mushroom material waste acid 
hydrolysate as carbon source and electron donor.  Abstract in The Bioenergy Korea Conference 2013 
International Symposium November 12-14, Jeju, S. KOREA  (Poster presentation). 

 
4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  27 ปี 
5  ภาระงานสอน 

     5.1 ระดับปริญญาตรี 
 SC702101  General Microbiology 
 SC702102 General Microbiology Laboratory  
 SC711103 Microbiology 
      SC711104 Microbiology Laboratory 
 SC702101 General Microbiology  

SC702102 General Microbiology Laboratory   
 SC711103 Microbiology 

SC711104 Microbiology Laboratory 
SC712107 Instrumental Usage in Microbiology   
SC712108 Microbiology Professional Rules and Laboratory Safety   
SC713119 Microbiology Laboratory Management and Quality Assurance  
SC713705  Computer Application for Microbiology  
SC714303 Industrial Microbiology  
SC714304 Industrial Microbiology Laboratory 
SC714305 Food and Dairy Microbiology 
SC714306 Food and Dairy Microbiology Laboratory 
SC714307 Microbial Enzyme  
SC714308 Microbial Enzyme Laboratory 
SC714505 Environmental Microbiology 
SC714506 Environmental Microbiology Laboratory 
SC714761 Seminar  

 SC713773    Project Proposal 
 SC714774 Research Project 

 SC714761 Seminar 
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 SC713773 Project proposal 
 SC714774 Research Project  
5.2 ระดับปริญญาโท  
 SC757102 Advanced Applied Microbiology 

SC757702 Research Methods in Microbiology  
SC757703 Current Topics in Microbiology 
SC758995 Special Problem in Microbiology 
SC752107 Instrument Usage in Microbiology 

 SC757301 Advanced Microbial Enzyme 
 SC758891 Seminar I 
 SC758892 Seminar II 
 SC758898 Thesis 
 SC758899 Thesis 

5.3 ระดับปริญญาเอก 
SC712107 Instrument Usage in Microbiology 
SC717101 Advanced Microbiology 
SC717102 Advanced Applied Microbiology 
SC717301 Advanced Microbial Enzyme 
SC717702 Research Methods in Microbiology  
SC717703 Current Topics in Microbiology 
SC718995 Special Problem in Microbiology 

 SC718991 Seminar in Microbiology I 
 SC718992 Seminar in Microbiology II 
 SC718993 Seminar in Microbiology III 
 SC718994 Seminar in Microbiology IV 
 SC718996 Dissertation 
 SC718997 Dissertation 
 SC718998 Dissertation 

 SC718999 Dissertation 
 
 
 
 
 
 

  

https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
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นางสาวจินดารัตน์ เอกประเสริฐ 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
    อาจารย์ 
 
2.ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ  ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี      วท.บ. (เทคโนโลยชีีวภาพ) มหาวิทยาลยัมหิดล 2551  

  
ปริญญาโท M.Sc. (Environmental Science)     University of Aberdeen, Scotland 2553 

  
ปริญญาเอก Ph.D. (Environmental Sciences) University of East Anglia, England 2558 

 
3.  ผลงานทางวิชาการ  
   3.1. ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

ไม่ม ี
   3.2. งานวิจัย 

ไม่ม ี
   3.3. บทความทางวิชาการ (*corresponding author) 

Ekprasert J.*, Laopila, K. and Kanakai, S. (2019) Biosurfactant production by newly isolated Enterobacter 
cloacae B14 capable of utilizing spent engine oil. Polish Journal of Environmental Studies. 28(4): 2603-10. 

Ekprasert, J.*, Kulthanawat, Y and Pongtharangkul, T. (2018) Isolation and identification of styrene-utilizing 
bacteria from polluted soils. In the proceeding of the 28th Annual Meeting of the Thai Society for 
Biotechnology and International Conference. November 28- 30, 2017. Chiang Mai, Thailand 

Ekprasert, J. and Murrell, J. C. (2014). Functional characterization of alkane-degrading monooxygenases  
inRhodococcus jostii strain 8. July 2014,Gordon Research Conference (Abstract), USA. 

 
4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 4 ปี 
 
5. ภาระงานสอน 
5.1. ระดับปริญญาตรี 

SC702101 General Microbiology 
SC702102 General Microbiology Laboratory 
SC711103    Microbiology 
SC711104    Microbiology Laboratory 
SC712107 Instrumental Usage in Microbiology 
SC712109 Microbial Ecology 
SC712110 Microbial Ecology Laboratory 
SC713116 Systematic Bacteriology Laboratory 
SC713120 Scientific Papers Interpretation and Writing   
SC713501 Aquatic Microbiology 
SC714505 Environmental Microbiology 
SC714506 Environmental Microbiology Laboratory 
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SC714761 Seminar 
SC713773     Project proposal 
SC714774 Research Project  

       5.2. ระดับปริญญาโท 
SC757101 Advanced Microbiology 

 SC757102 Advanced Applied Microbiology 
 SC757104 Advanced Bacteriology 

SC752107 Instrument Usages in Microbiology 
 SC758891 Seminar I 
 SC758892 Seminar II 

5.3 ระดับปริญญาเอก  
SC717101  Advanced Microbiology 

 SC717102  Advanced Applied Microbiology 
 SC717104 Advanced Bacteriology 

 SC718991 Seminar in Microbiology I 
 SC718992 Seminar in Microbiology II 
 SC718993 Seminar in Microbiology III 
 SC718994 Seminar in Microbiology IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
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นางสาวเสาวนิต  ทองพิมพ์ 

1.  ต าแหน่งทางวิชาการ 
รองศาสาตราจารย์  
 

2.  ประวัติการศึกษา 
 ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ.ที่จบ 
 ปริญญาตรี      วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์             2519 

ปริญญาโท      วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (จุลชีววิทยา)   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2521 
ประกาศณียบัตร    Diploma (Microbiology             Osaka University& 2529 

 & Biotechnology)                            Kyoto University,Japan   
ปริญญาเอก Ph.D. (Microbiology) University of Alberta, Canada 2540 
 

3.  ผลงานทางวิชาการ 
3.1  ต ารา  หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
เสาวนิต ทองพิมพ ์(2556)จุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภณัฑ์นมเรื่อง บทบาทของจุลินทรีย์ การเสือ่มเสียและการถนอม

อาหาร อาหารเป็นพิษ โปรไบโอตกิส์และพรีไบโอติกส์. ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาตร์  มหาวทิยาลัยขอนแก่น, 
ขอนแก่น 108 น. 

เสาวนิต ทองพิมพ ์(2556)แบคทีเรีย: บทบาทในอาหารและผลติภณัฑ์นม. ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาตร์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น 171 น. 

 
3.2  งานวิจัย 
เสาวนิต ทองพิมพ์ (2557)การคัดเลือกเช้ือแอคติโนมัยสีทจากดินในบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ที่สร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับยั้ง

โรคพืช. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ , โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). 50 น. 

เสาวนิต ทองพิมพ ์(2557)ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร: ศึกษาเปรียบเทียบผลของยาปฏิชีวนะกับเช้ือโปรไบโอติกส์ซึ่งผลิตกรดอินทรีย์
ที่มีต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 50 น. 

 
3.3 บทความทางวิชาการ ( * corresponding author ) 
Khotchanalekha, K., Saksirirat, W., Isarangkool Na Ayutthaya, S., Sakai, K., Tashiro, Y., Okugawa, Y. and Tongpim*, 

S.  2019.  Isolation and selection of plant growth promoting endophytic bacteria associated with healthy 
Havea brasiliensis for use as plant growth promoters in rubber seedlings under salinity stress. Chiang Mai 
Journal of Science. (on publication) 

ศิริพร ทิพย์สิงห์ เสาวนิต ทองพิมพ์ และรัชนู เมยดง. 2562. การคัดเลือกบาซิลลัสที่ผลิตแบคเทอริโอซินต้านเช้ือก่อโคปลาจาก
อาหารหมักและการศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของแบคเทอริโอซิน. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 หน้า 1-13.  

Silarudee, S., Tongpim, S., Charoensri, N. and Doolgindachbaporn, S. 2019. Effect of a probiotic Lactobacillus 
plantarum CR1T5 dietary supplements on non- specific immunity in Black eared catfish ( Pangasius 
larnaudii). Journal of Pure and Applied Microbiology. 13(1): 289-296.  
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Promgool, T. , Kanokmedhakul, K. , Tontapha, S. , Amornkitbamrung, V. , Tongpim, S. , Jamjam, W.  and 
Kanokmedhakul S.  2019.  Bioactive homogenistic acid derivatives from fruits and flowers of Miliusa 
velutina. Fitoterapia. 134: 65-72.   

Sukprasong, R. , Tongpim, S. and Trongpanich, Y. 2018. Production of pyridoxal 5’-phosphate and pyridoxine 
by Lactobacillus pentosus L47I-A. Research Journal of Biotechnology. 13(7): 16-23.  

Jamjan, W. , Suriyachadkun, C. , Tansupawat, S. , Sakai, K. , Tashiro, Y. , Okugawa, Y.  and Tongpim* , S.  2018. 
Amycolatopsis silviterrae sp.  nov. , isolated from forest soil.  International Journal of Systematic and 
Evolutionary Microbiology. 68: 1455-1460.    

Meidong, R. , Khotchanalekha, K. , Doolgindachbaporn, S. , Nagasawa, T. , Nakao, M. , Sakai, K. and Tongpim* , S. 
2018. Evaluation of probiotic Bacillus aerius B81e isolated from healthy hybrid catfish on growth, disease 
resistance and innate immunity of Pla-mong Pangasius bocourti.  Fish and Shellfish Immunology.  73:  1-
10.  

Meidong, R. , Doolgindachbaporn, S. , Jamjan, W. , Sakai, K. , Tashiro, Y. , Okugawa, Y. and Tongpim* , S. 2017. A 
novel probiotic Bacillus siamensis B44v isolated from Thai pickled vegetables (Phak-dong)  for potential 
use as a feed supplement in aquaculture. The Journal of General and Applied Microbiology. 63: 246-253.  

Meidong, R. , Doolgindachbaporn, S. , Sakai, K.  and Tongpim* , S.  2017.  Isolation and selection of lactic acid 
bacteria from Thai indigenous fermented foods for use as probiotics in tilapia fish (Oreochromis niloticus). 
AACL Bioflux. 10 (2): 455-463.    

Chomvarin, C. , Wongboot, W. , Tirapattanum, A. , Kanthawong, S. , Wongwajana, S. , Tongpim, S.  and 
Boonyanugomol, W. 2017. Detection of Helicobacter pyroli in aquatic environments and drinking waters 
in northeastern Thailand. Chiang Mai Journal of Science. 44(3): 731-741.  

Soipetch, U. , S.  Tongpim, V.  leelavatcharamas and T.  Khammeng.  2016.  Fungal fermented protein ( FEP) : 
alternative ingredient to be used in Muscovy duck diets.  Turkish Journal of Agriculture –  Food Science 
and Technology. 4(2): 92-96.       

Tongpim, S.  and K.  Sakai.  2015.  Isolation and study of thermotolerant Bacillus strains including L- lactic acid 
production from kitchen refuse. Chiang Mai Journal of Science. 42(1): 62-69.   

Tongpim, S. , R.  Meidong, S.  Yoshino, Y.  Okugawa, Y.  Tahiro, M.  Taniguchi and K.  Sakai.  2014.  Isolation of 
thermophilic L- lactic acid producing bacteria showing homo- fermentative manner under high aeration 
condition. Journal of Bioscience and Bioengineering.  117: 318-324. 

 
4.  ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  36ปี 
 
5.  ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี 
SC703113  Microbial Physiology    
SC703114  Microbial Physiology Laboratory   
SC713115  Systematic Bacteriology   
SC713116 Systematic Bacteriology Laboratory    
SC714305  Food and Dairy Microbiology  
SC714206 Food and Dairy Microbiology Laboratory   
SC714505  Environmental Microbiology    
SC714506  Environmental Microbiology Laboratory    
SC714761  Seminar  

 SC713773 Project proposal 
 SC714774  Research Project 
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5.2 ระดับปริญญาโท  
SC757101  Advanced Microbiology 

 SC757102  Advanced Applied Microbiology 
SC757104 Advanced Bacteriology 
SC717703 Current Techniques in Microbiology 
SC718995 Special Problems in Microbiology 
SC752107 Instrument Usage for Advanced Microbiology 

 SC758891  Seminar I 
 SC758892  Seminar II 
 SC758898  Thesis 

SC758899  Thesis 
5.3 ระดับปริญญาเอก 

 SC757101  Advanced Microbiology 
 SC757102  Advanced Applied Microbiology 

SC757104 Advanced Bacteriology 
 SC717102 Research Techniques in Microbiology 
 SC718991 Seminar in Microbiology I 
 SC718992 Seminar in Microbiology II 
 SC718993 Seminar in Microbiology III 
 SC718994 Seminar in Microbiology IV 
 SC718996 Dissertation 
 SC718997 Dissertation 
 SC718998 Dissertation 

SC718999 Dissertation 
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ภาคผนวกที่ 3  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 
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ภาคผนวกที่ 4  
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวกที่ 5 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2559) 

เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวชิา                
ระดับปรญิญาตรีจากการศึกษาในระบบ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

(ฉบับท่ี 766/2549) 
เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและคา่คะแนนของรายวิชาระดับปรญิญาตรีจากการศึกษาในระบบ 

 
 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถโอนรายวิชา
ที่เคยลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นๆ  และผ่านการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์ของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ  มาเป็นส่วนหนึ่ง
ของจ านวนหน่วยกิต ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งเพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 15 ที่ก าหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย และเพื่อปริวรรตให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้า
สู่การศึกษาในระบบ พ.ศ.2545 ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่เป็น
ระบบเหมาจ่าย 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบกับ
ข้อ 12.10 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ .ศ. 2548 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
คณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การ
เทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ไว้ดังน้ี 
 ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 766/2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนน
ของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ” 
 ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 143/2543) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 
2543 และ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 377/2546) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญา
ตรีจากการศึกษาในระบบ ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ 4  ในประกาศนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “อธิการบดี” หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “คณะ”  หมายถึง  คณะต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายถึง  ส านักทะเบียนและประมวลผล 
(ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 3/2548) 
  “นักศึกษา” หมายถึง   นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “รายวิชา” หมายถึง กระบวนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และเป็นไปตามหลักสูตรของ
คณะนั้น ๆ 
 ข้อ.5.นักศึกษาผู้มีสิทธิขอเทียบโอนรายวิชาต้องเป็นนักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเคยเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือของสถาบันการ ศึกษาอื่นระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ ท่ีมีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
 ข้อ 6  ก าหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 

6.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา  จะต้องยื่นค าร้อง ขอเทียบโอน
รายวิชาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา  และสามารถยื่นค าร้องได้เพียงครั้ง
เดียวเท่านั้น ที่งานบริการการศึกษาของคณะ ที่นักศึกษาสังกัด  โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียด
ของรายวิชา และเค้าโครงรายวิชาเพื่อระกอบการพิจารณาด้ว  ยกเว้น ผู้ขอเทียบโอนที่เคยศึกษาใน
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้แนบเฉพาะใบ
แสดงผลการเรียนเท่านั้น 

6.2 ให้คณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาของ นักศึกษาให้แล้ว
เสร็จภายใน 20 วันนับถัดจากวันสุดท้ายของก าหนดวันยื่นค าร้อง  และเป็นผู้ส่งผลการพิจารณาที่ได้รับ
อนุมัติจากอธิการบดีให้ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ข้อ 7  เกณฑ์การพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา และขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอ
เทียบโอน 

 7.1  เกณฑ์การพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 
7.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
7.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือ

กลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
7.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแต้มระดับ

คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า และหรือ เป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้น
ก าหนด 

7.1.4 นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วย
กิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

7.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ ได้รับอนุมัติให้ เทียบโอนได้จากต่างสถาบัน อุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

7.1.6 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาจะต้องใช้เวลาศึกษาที่เหลืออยู่ตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 

7.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่  จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ ไม่เกินกว่าช้ันปี
และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ
แล้ว 

7.1.8 เกณฑ์อื่นที่คณะเจ้าของรายวิชาเป็นผู้ก าหนดขึ้นและจัดท าเป็นประกาศ ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับประกาศฉบับนี ้

7.1.9 เกณฑ์นี้ให้ใช้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
7.2  ขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

7.2.1 คณะที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้ส่งรายวิชาไปยังคณะที่รายวิชาที่ขอเทียบโอนนั้นสังกัด  เพื่อ
พิจารณาว่ารายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได้ 

7.2.2 คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาผลตาม ข้อ 7.2.1 เพื่อพิจารณาการรับ
เทียบโอน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ 7.1 หากเห็นชอบให้น าเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดี 

 ข้อ  8  ค่าใช้จ่ายและการช าระเงินค่าใช้จ่ายในการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนน ของรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  9  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาได้แล้วนั้น ให้ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ เพิกถอนการลงทะเบียนรายวิชานั้น นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติมในภาคการศึกษานั้น ๆได้  ทั้งนี้จ านวน
หน่วยกิต ท่ีลงทะเบียนเรียนได้  ต้องเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย    
 ข้อ 10  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ โดยให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาตามประกาศนี้  การตีความ
และวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นท่ีสุด 

  ประกาศ   ณ   วันท่ี  19  มิถุนายน  พ.ศ. 2549 
 

   (ลงช่ือ)         กุลธิดา  ท้วมสุข 
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสขุ) 

        รองอธิการบดฝี่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
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   ปฏิบัตริาชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
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ภาคผนวกที่ 6 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ว่า ด้วยการลงทะเบียนเรียน ขา้มมหาวิทยาลัย  
พ.ศ.2541 
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ภาคผนวกที่ 7 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฉบับที ่1072/2550) เรื่องแนวปฏบิัติการขออุทธรณ์ และการ
พิจารณาอุทธรณโ์ทษทางวิชาการระดับปรญิญาตรี 
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ภาคผนวกที่ 8 
 

องค์ประกอบและตวัชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนและเกณฑก์าร
ประเมินประจ าปี 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80  มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการ
ด าเนิน การของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6  ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทกุ
รายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื 
การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7  ปีท่ีแล้ว   

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรยีนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13. อื่นๆ  ระบ ุ      
รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 10 10 11 12 

 
เกณฑ์การประเมิน :  
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ ตัวบ่งช้ีบังคับ(ตัวที่ 1-5) มีผลการด าเนินการบรรลุ
ตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวน
ตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
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ภาคผนวกที่ 9 
รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษา              

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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ผลการกรอกแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจหลักสูตรของนักศึกษา 
ที่ก าลังศึกษาในชัน้ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555) 

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

วัตถุประสงค ์ 1.เพื่อส ารวจความพึงพอใจในหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
2. เพื่อน าข้อมูลที่ไดไ้ปประมวลผลเพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหม้ีประสทิธิภาพที่ดีขึ้น 
3. เพื่อน าข้อมูลทีไ่ดไ้ปประมวลผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพทางด้านบริการการศึกษา เพื่อส่งเสริม 

การเรียนการสอนและการท าวิจัยของนักศึกษา 
 

การแจกแบบประเมินให้กับนักศึกษาปี 4 (เรียนครบหลักสูตร) จ านวน 30 คน เป็นชาย 7 คน หญิง 32 คน เพื่อประเมิน
หลักสูตรในมุมมองของว่าท่ีบัณฑิต ได้รับแบบสอบถามกลับคืน 24ชุดคิดเป็นร้อยละ 80 

การหาค่าเฉลี่ยและการตั้งเกณฑ์ประเมินค่าเฉลี่ยอ้างอิงจาก บุญชม ศรีสะอาด (2532) 
ระดับความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี ้

ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยมากท่ีสดุ 

ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยมาก 

ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยน้อย 

ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

ค่าคะแนนความพึงพอใจจะถูกน ามาวิเคราะห์หาคา่เฉลีย่และรายงานระดับความพึงพอใจโดยรวมตามเกณฑ์ในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1: เกณฑ์ที่ใช้วิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

4.51-5.00 มากที่สุด 

3.51-4.50 มาก 

2.51-3.50 ปานกลาง 

1.51-2.50 น้อย 

1.00-1.50 น้อยที่สุด 
 
รายวิชาที่ใช้ในการประเมินนี้ คือรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในหลักสตูรป.ตรี (ตามหลักสูตรปี 2555) แบ่งออกเป็น 4 หมวด

หลักคือ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ท้ังหมด 10 วิชา 

2. หมวดวิชาแกน ท้ังหมด 24 วิชา 

3. หมวดวิชาบังคับ ท้ังหมด 16 วิชา 

4. หมวดวิชาเลือก ท้ังหมด 25 วิชา 
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ตารางที่ 2: ผลสรุประดบัความพึงพอใจในแต่ละหมวดวิชาที่เปดิสอนตามหลักสูตรปี 2555 ของนักศึกษาป.ตรีปสีุดท้าย 

หมวดวิชา/เกณฑ์
การประเมิน 

ความเหมาะสมของคณาจารย์
ผู้สอน 

ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา การน าไปใช้ประโยชน ์

ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. วิชาศึกษาทั่วไป 3.88 มาก 3.77 มาก 3.60 มาก 
2. วิชาแกน 4.16 มาก 3.05 มาก 3.80 มาก 
3. วิชาบังคับ 4.52 มากที่สุด 4.36 มาก 4.38 มาก 
4. วิชาเลือก 4.61 มากที่สุด 4.36 มาก 4.50 มาก 

 

 ส าหรับท้ัง 4 หมวดวิชา นักศึกษามีความพึงพอใจในทุกด้านการประเมินระดับมากถึงมากทีสุ่ด 

 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาที่ไดค้่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมสูงที่สดุ (4.0) คือ วิชา 000102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ และ
วิชาที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจรวมน้อยที่สุด (3.8) คือ วิชา 000153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ในหมวดวิชาแกน วิชาที่ได้ค่าเฉลีย่ความพึงพอใจรวมสูงที่สดุ (4.5) คือ วิชา 317214 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา และวิชาที่มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจรวมน้อยที่สุด (2.0) คือ วิชา 314123 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 โดยนักศึกษาท่ี
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามเห็นในเรื่องการน าวิชานี้ไปใช้ประโยชน์ได้น้อยท่ีสุด 

 ในหมวดวิชาบังคับ วิชาที่ได้ค่าเฉลีย่ความพึงพอใจรวมสูงที่สดุ (4.0) คือ วิชา 317401 สัมมนา และวิชา 317403 
โครงงานวิจัยส่วนวชิาอื่นๆไดร้ับคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดใกล้เคียงกัน (≥ 4.0) 

 ในหมวดวิชาเลือก พบว่าวิชาที่นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดมีทั้งหมด 7 วิชา ส่วนรายวชิาอื่นๆนักศึกษามี
ระดับความพึงพอใจมาก ทั้งนี้มี 5 รายวิชาที่นักศึกษาไมไ่ด้ให้คะแนนความพึงพอใจ ได้แก่ 317411 ไซยาโนแบคทีเรีย, 
317421 พันธุวิศวกรรม, 317331 สารทุติยภูมิจากจุลินทรยี์ และ 317332 ปฏิบัติการสารทุตยิภูมจิากจุลินทรีย์ เนื่องจาก
ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาเหล่านั้น 

ทางคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรเล็งเห็นถึงความส าคัญในการเลอืกแต่ละรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปมาบรรจุใน
หลักสตูร เพื่อให้มีเนื้อหาที่สอดคลอ้งและเป็นวิชาที่นักศึกษาจะสามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปบูรณาการเขา้กับวิชาอื่นๆในหมวดวิชาแกน 
วิชาบังคับ และวิชาเลือกได้ ดังนั้นในแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตร จึงมีส่วนของการประเมินความพึงพอใจ
ในแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคผนวก ส่วนท่ี 3.)ผลสรุปความคดิเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอ่รายวิชาศึกษาทั่วไปได้แสดง
ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลสรุประดับความเหน็ด้วยของนักศึกษาต่อการน าวิชาศึกษาทั่วไปท่ีเปิดสอนปัจจุบันไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ
วิชาชีพและด ารงชีวิต และความเห็นของนักศึกษาในการน าวิชาดังกล่าวไปเพิ่มในหลักสูตรใหม่ 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

การใช้น าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ
วิชาชีพและด ารงชีวิต 

เป็นวิชาท่ีควรเพ่ิมเติมในหลักสูตรใหม่
(2560) 

ค่าเฉลี่ยคะแนน ระดับความเห็นด้วย ค่าเฉลี่ยคะแนน ระดับความเห็นด้วย 

1. หมวดมนุษย-์สังคม 3.69 เห็นด้วยมาก 3.10 เห็นด้วยปานกลาง 

2. หมวด คณิต-วิทย์ 3.86 เห็นด้วยมาก 3.67 เห็นด้วยมาก 

3. หมวดภาษา 4.70 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 4.25 เห็นด้วยมาก 
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 จากผลสรุปดังตารางข้างต้นพบว่า นักศึกษาเห็นด้วยมากถึงมากทีส่ดุในการน าความรู้จากวิชาศึกษาทัว่ไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพและด ารงชีวิต อย่างไรก็ดี นักศึกษาเห็นว่าวิชาศึกษาทั่วไปเหล่านั้นสมควรถูกบรรจุอยูใ่นหลักสูตรใหม่ในระดับเห็น
ด้วยปานกลางถึงเห็นด้วยมาก โดยหมวดวิชาที่ได้ระดับคะแนนต่ าทีสุ่ดคือ หมวดวิชามนุษย์-สังคม ส่วนหมวดวิชาที่นักศึกษาเห็นว่ามี
ประโยชน์มากท่ีสุดและสมควรจะมีในหลักสตูรใหมม่ากที่สดุคือ หมวดภาษา 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม โดยสรุปมีดังนี้ 
 นักศึกษาส่วนหนึ่งให้ความเห็นว่าความรู้ที่ได้รับหลังจบการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานได้อย่างเพียงพอ 
เช่น โดยเฉพาะวิชาปฏิบัติการและการท าโครงงานวิจัยก่อนจบนั้นเปน็ประโยชน์อย่างมาก นักศึกษาคดิว่าวิชาเลือกบางวิชา เช่น 
Environmental Microbiology, Food Microbiology, Industrial Microbiology และ Scientific Papers Interpretation and 
Writing ควรน าไปบรรจเุป็นวิชาบังคับ เป็นต้น 
 นักศึกษาบางส่วนท่ีคิดว่าความรู้ทีไ่ด้นั้นไม่เพียงพอต่อการท างานในอนาคต ได้ให้ความเห็นไว้ว่า ภาควิชามีวิชาเลือกที่
น่าสนใจหลายวิชา แต่นักศึกษาไมส่ามารถลงเรยีนได้ทั้งหมดเนื่องจากมีเวลาไม่พอ นอกจากนี้นักศึกษาเห็นว่าไดฝ้ึกเทคนิคการท าวิจัย
ในวิชาปฏิบัติการไม่มากพอ เนื่องจากอุปกรณไ์ม่ค่อยพร้อมและเป็นรุ่นเก่า ซึ่งอาจจะไมส่อดคล้องกับเทคโนโลยปีัจจุบันท่ีมีความ
เจริญก้าวหน้าไปมากแล้ว 
 ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรได้น าข้อมลูการตอบแบบสอบถามและความคดิเห็นเพิ่มเตมิจากนักศึกษา ไป
พิจารณาเพื่อท าการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและอัตลกัษณ์ของบัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษา 
จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2558 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ท าการตดิต่อผู้ใช้บณัฑิตระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาจากภาคจลุชีววิทยา ม.ขอนแก่นผ่าน
ทางศิษย์เก่าภาควิชาจ านวน 10 คน เพื่อส่งแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บัณฑิตของภาควิชา พบว่ามีจ านวนผูต้อบแบบ
ประเมินคือ มีทั้งหมด 5 คน คิดเปน็ 50% ของจ านวนแบบประเมินที่ส่งไปทั้งหมด ผูต้อบแบบประเมนิประกอบด้วยสาขาอาชีพดังนี ้

1. นักวิทยาศาสตร์ และพนักงานที่ท างานด้านจุลชีววิทยา 4 คน 

2. ท าธุรกิจส่วนตัว 1 คน 

ซึ่งในจ านวนนี้ เป็นผู้ท างานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 1 คน, หน่วยงานเอกชน 3 คน และหน่วยงานอิสระ (ส่วนตัว) 1 คน โดยที่
ในจ านวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบประเมินนีม้ี 3 คน ท่ีมีระยะเวลาท างานกับบัณฑิตน้อยกว่า 3 เดือน และ 2 คนที่มีระยะเวลาท างาน
กับบัณฑิตอยู่ในช่วง 3-6 เดือน 

การประเมินแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

1. คุณธรรมและจริยธรรม 

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. อัตลักษณ์บณัฑิต “ขยัน ใฝรู่้ รบัผิดชอบต่อสังคม และพร้อมที่จะท างาน” 

ผลสรุปการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑติเป็นดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตที่มีความพึงพอใจต่อบัณฑิตที่ท างานด้วยและลักษณะของบัณฑิตทีต่้องการ 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นต่อบัณฑิตในหน่วยงานของท่าน 

ความคิดเห็นของท่านต่อคุณสมบัติของบัณฑิตที่
ท่านต้องการ 

ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความ

ต้องการ 
ระดับความต้องการ 

1. คุณธรรมและจริยธรรม 3.88 พึงพอใจมาก 4.00 ต้องการมาก 

2.ความรู ้ 3.80 พึงพอใจมาก 3.84 ต้องการมาก 

3. ทักษะทางปัญญา 3.48 พึงพอใจมาก 3.60 ต้องการมาก 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

3.92 พึงพอใจมาก 3.92 ต้องการมาก 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.50 พึงพอใจมาก 3.60 ต้องการมาก 

6. อัตลักษณ์บณัฑิต 3.65 พึงพอใจมาก 3.80 ต้องการมาก 
 

จากผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑติพบว่า บัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาจุลชีววิทยา ม.ขอนแก่น (ปี 2558) มีคุณสมบตัิทั้ง 6 
ด้านที่เป็นท่ีพึงพอใจมากต่อผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งคณุลักษณะเหล่านี้ของบณัฑิตยังตรงกับระดับความต้องการที่ผู้ใช้บัณฑติคาดหวังอีกด้วย 

 ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในเรื่องความซื่อสัตย์ของบัณฑิตมากที่สดุดว้ยค่าเฉลีย่ความพึง
พอใจ 4.3 

 ในด้านความรู้ ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในเรื่องการเรียนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตมากท่ีสุดด้วยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.0 

 ในด้านทักษะทางปัญญา ผู้ใช้บณัฑิตมีความพึงพอใจในแต่ละด้านดว้ยค่าเฉลีย่ที่ใกล้เคียงกันประมาณ 3.5 

 ในด้านความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากในเรื่องการท างานเป็นทีม 
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากบัระบบการท างาน และการรับฟังความเห็นผู้อื่นของบัณฑิตมากท่ีสดุด้วยค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ 4.0 ส่วนในเรื่องอื่นๆ ผู้ใช้บัณฑิตได้ให้คะแนนประเมินในระดบัมากไมต่่างกันคือท่ีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.8-3.0 

 ในด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้บัณฑติมีความพึงพอใจมากในแต่ละ
ด้านด้วยค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกันประมาณ 3.5 

 ในด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากในเรื่องความเชี่ยวชาญในการปฏิบตัิ การประยุกต์ใช้ความรู้
ความสามารถ และความรับผดิชอบต่องานท่ีท า ด้วยค่าเฉลีย่ที่ใกล้เคียงกันประมาณ 3.0 โดยเรื่องที่บัณฑิตไดร้ับการ
ประเมินด้วยคะแนนน้อยที่สุดคือ ความสามารถในการวเิคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิชาการ (3.5) 

โดยสรุปจากข้อมลูการตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ทางผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจการท างานและอัตลักษณ์
ของบัณฑิตเราในระดับมาก ซึ่งคณุสมบัติของบัณฑติยังสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บัณฑติอีกด้วย โดยคณุลักษณะเด่นของ
บัณฑิตที่เป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมากที่สุดคือด้านคณุธรรมจรยิธรรม และดา้นทักษะระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ส่วนท่ี
บัณฑิตของเราได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยท่ีสุดจะเป็นด้านความรู้และการคดิวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สรุปรวมผลการประเมินหลักสูตรจากนกัศึกษาปีสุดท้ายและจากผู้ใช้บัณฑิต 
 จากข้อมูลการตอบแบบสอบถามทั้งสองชุดจะเห็นว่า เรื่องที่ท้ังนักศึกษาและผู้ใช้บณัฑิตเห็นสอดคล้องกันคือ ความรู้
ความสามารถดา้นการประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือในการท าวิจยั ทางคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรไดเ้ล็งเห็นความส าคัญของ
การพัฒนาเทคนิคด้านการวิจัยใหท้ันสมัยอยู่เสมอ ท้ังนี้จะมีการพิจารณาปรับปรุงการเรยีนการสอนดา้นการวิจัยในแตล่ะรายวิชา
ส าหรับหลักสูตรปีพ.ศ. 2560 ต่อไป ส่วนในด้านความรู้องค์รวมด้านจุลชีววิทยานั้น เป็นท่ีพึงพอใจมากอยู่แล้วท้ังจากความเห็นของ
นักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต ดังนั้นในเนื้อหาหลักท่ีสอนในหลักสตูรปัจจบุันจะถูกคงไว้ในหลักสูตรใหม่ อาจจะมีการปรับรายละเอียด
เล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมยัต่อไป 
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ภาคผนวก 

ส่วนที่ 1. แบบฟอร์มแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจหลักสตูรของนักศึกษาระดับปรญิญาตรปีีสุดท้าย 

แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจหลักสูตรของนักศกึษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 
 

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ตอนที่ 3ท่านอยากจะเสนอช่ือวิชาหรือเนื้อหาวิชาที่ท่านต้องการเรยีนเพิ่มเตมิ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพของท่าน โดย

การตอบลงในแบบประเมินนี ้
1. วิชาหรือเนื้อหาวิชาที่ท่านต้องการเรียนเพิ่มเตมิด้าน วิชาแกนได้แก ่

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ความเหมาะสม
ของคณาจารย์

ผู้สอน 

ความเหมาะสมใน
เนื้อหารายวิชา 

การน าไปใช้
ประโยชน ์

หมายเหต/ุ
ข้อเสนอแนะ 

132 หน่วยกิต 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร                 
000  102ภาษาอังกฤษทางวิชาการ I English for Academic 
Purposes I 

                

000  103ภาษาอังกฤษทางวิชาการ II English for Academic 
Purposes II 

                

050  108ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ English for 
Sciences 

                

000  130ทักษะการรูส้ารสนเทศ Information Literacy Skills                 
000  146 ความสุขของชีวิต Happiness of Life                 
000  132 ชีวิตกับสุนทรียะ Life and Aesthetics                 
000  153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น Local Wisdom                 
000  145 ภาวะผู้น าและการจัดการ Leadership and 
Management 

                

000  162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ Life and Modern 
Technology 

                

หมวดวิชาเฉพาะ                 
วิชาแกน                 
311  101 ชีววิทยา 1 BIOLOGY I                 
311  102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 Biology Laboratory I                 
311  103 ชีววิทยา 2 Biology II                 
311  104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 Biology Laboratory II                 
311  244 พันธุศาสตรเ์บื้องต้น Elementary Genetics                 
312 101 เคมีทั่วไป 1General Chemistry 1                 
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หมวดวิชาเฉพาะ ความเหมาะสม
ของคณาจารย์

ผู้สอน 

ความเหมาะสมใน
เนื้อหารายวิชา 

การน าไปใช้
ประโยชน ์

หมายเหต/ุ
ข้อเสนอแนะ 

วิชาแกน 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  
312  102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 General Chemistry 
Laboratory I 

                

312  103 เคมีทั่วไป 2 General Chemistry II                 
312 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 General Chemistry 
Laboratory II 

                

312  112เคมีอินทรีย์พื้นฐาน Basic Organic Chemistry                 
312  113ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พืน้ฐาน Basic Organic 
Chemistry Laboratory 

                

312  242 เคมีวิเคราะห์ 2 Analytical Chemistry II                 
312  243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 Analytical Chemistry 
Laboratory II 

                

314  123แคลคลูัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 Calculus for 
Biological Science I 

                

314  124แคลคลูัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 Calculus for 
Biological Science II 

                

316  204 สถิติเบื้องต้น Elementary Statistics                 
315 106 ฟิสิกส์เบื้องต้น Elementary Physics                 
315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 General Physics 
Laboratory 

                

317  213 จุลชีววิทยา Microbiology                 
317  214 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา Microbiology Laboratory                 
318  305 ชีวเคมี Biochemistry                 
318  306 ปฏิบัติการชีวเคมี Biochemistry Laboratory                 
319  201 นิเวศวิทยา Ecology                 
319 202 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา Ecology Laboratory                 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                 
วิชาบังคับ                 
317  215 วิทยาเห็ดรา Mycology                 
317  216 ปฏิบัติการราวิทยา Mycology Laboratory                 
317  271 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา Instrumental 
Usage in Microbiology 

                

317  311 วิทยาไวรสัVirology                 
317  312 ปฏิบัติการวิทยาไวรสัVirology Laboratory                 
317  313 สรีรวิทยาของจุลินทรียM์icrobiology Physiology                 
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317  314 ปฏิบัติการสรรีวิทยาของจุลินทรียM์icrobiology 
Physiology Laboratory 

                

317 315 วิทยาแบคทีเรียแบบมีระบบ Systematic 
Bacteriology 

                

317 316 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียแบบมรีะบบ Systematic 
Bacteriology Laboratory 

                

317 321 พันธุศาสตร์ของจุลินทรยี์Microbial Genetics                 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ความเหมาะสม

ของคณาจารย์
ผู้สอน 

ความเหมาะสมใน
เนื้อหารายวิชา 

การน าไปใช้
ประโยชน ์

หมายเหต/ุ
ข้อเสนอแนะ 

วิชาบังคับ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  
317 322 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์
Microbial Genetics Laboratory 

                

317  371การจัดการและประกันคุณภาพห้องปฏิบตัิการจุล
ชีววิทยา Microbiological Laboratory Management and 
Quality 

                

317  491 สัมมนา Seminar                 
317  492 เค้าโครงงานวิจัย Project Proposal                 
317  493 โครงการวิจัย Research Project                 
362  328 วิทยาภูมิคุ้มกัน Immunology                 
                ระบุการ

ลงทะเบียน 
วิชาเลือก                เรียน ไม่ได้

เรียน 
317  411 ไซยาโนแบคทีเรีย Cyanobacteria                  
317  421 วิศวกรรมพันธุศาสตร์ Genetic Engineering                  
317  422 ปฏิบัติการวิศวกรรมพันธุศาสตร์ Genetic 
Engineering Laboratory 

                 

317  331 สารทุตยิภูมิจากจุลินทรียM์icrobial Secondary 
Metabolites 

                 

317  332 ปฏิบัติการสารทุติยภมูจิากจุลินทรยี ์Microbial 
Secondary Metabolites Laboratory 

                 

317  431 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม Industrial Microbiology                  
317  432 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม Industrial 
Microbiology Laboratory 

                 

317 433 จุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์นม Food and 
Dairy Microbiology 

                 

317 434 จุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์นม Food and 
Dairy Microbiology Laboratory 

                 

317 435 เอนไซมจ์ากจุลินทรียM์icrobial Enzyme                  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2. วิชาหรือเนื้อหาวิชาที่ท่านต้องการเรียนเพิ่มเตมิด้าน วิชาบังคับได้แก ่

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

3. วิชาหรือเนื้อหาวิชาที่ท่านต้องการเรียนเพิ่มเตมิด้าน วิชาเลือกไดแ้ก ่

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
ตอนที่ 4เสนอช่ือวิชาศึกษาทั่วไปที่ท่านเห็นควรว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในวิชาชีพของท่าน 

317 436 ปฏิบัติการเอนไซม์จากจุลินทรีย ์Microbial 
EnzymeLaboratory 

                 

317  438 เชื้อเพลิงชีวภาพจากจลุินทรียM์icrobial Biofuel                  
317  439 เชื้อเพลิงชีวภาพจากจลุินทรียM์icrobial Biofuel 
Lab. 

                 

317  341 ปุ๋ยจุลินทรยี ์Microbial Fertilizer                  
317  342 ปฏิบัติการปุย๋จุลินทรีย ์Microbial Fertilizer Lab.                  
317 343 ธาตุอาหารพืชและจุลชีววิทยาทางดิน Plant 
nutrients and soil microbiology 

                 

317  351 จุลชีววิทยาทางน้ า Aquatic Microbiology                  
317  352 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน้ า Aquatic 
Microbiology Laboratory 

                 

317  451 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม Environmental 
Microbiology 

                 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ความเหมาะสม
ของคณาจารย์

ผู้สอน 

ความเหมาะสมใน
เนื้อหารายวิชา 

การน าไปใช้
ประโยชน ์

ระบุการ
ลงทะเบียนเรียน 

วิชาเลือก                เรียน ไม่ได้
เรียน 

317  452 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม 
Environmental Microbiology Laboratory 

                 

362  318 จุลชีววิทยาเช้ือโรค PATHOGENIC 
MICROBIOLOGY 

                 

317  372 การตีความและการเขยีนบทความทางวิทยาศาสตร์ 
Scientific Papers Interpretation and Writing 

                 

317  495 สหกิจศึกษาทางด้านจลุชีววิทยา Cooperative 
Education in Microbiology 

                 

317 353 จุลชีววิทยาทางอากาศ Aero microbiology                  
317 412 ไลเคนวิทยา Lichenology                  
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ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถามโปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่เหมาะสมทีต่รงกับความคดิเห็นของท่านโดยพิจารณาเกณฑ์
ของแต่ละระดับดังนี ้
5 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยมากท่ีสุด 4 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยมาก 
3 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยปานกลาง 2 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยน้อย 
1 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
 

รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2559 เป็นต้นไป 

การใช้น าไปใช้ประโยชน์ใน
การประกอบวิชาชีพและ

ด ารงชีวิต 

เป็นวิชาที่ควรเพิ่มเติมใน
หลักสตูรใหม่(2560) 

หมวด มนุษย์-สังคม 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
000 145 ภาวะผู้น าและการจดัการ           
000 147 ศาสตร์ของความสุข           
000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น           
000 156 พหุวัฒนธรรม           
000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรยีนรู้ชุมชน           
000 159 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย           

หมวด คณิต-วิทย์           
000 173 พลังงานและสิ่งแวดล้อม           
000 174 ทักษะการเรียนรู ้           
000 175 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปญัหา           
000 176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์           

หมวดภาษา           
050 108ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตรE์nglish for 
Sciences 

          

050 109ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในวิชาชีพEnglish 
for Professional Communications 
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ส่วนที่ 2. ผลการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรแจกแจงคะแนนตามรายวิชาในแตล่ะหมวดวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี
สุดท้าย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ความเหมาะสม
ของคณาจารย์

ผู้สอน 

ความเหมาะสมใน
เนื้อหารายวิชา 

การน าไปใช้
ประโยชน ์

หมายเหต/ุ
ข้อเสนอแนะ 

132 หน่วยกิต คะแนนความพึง
พอใจ 

คะแนนความพึง
พอใจ 

คะแนนความพึง
พอใจ 

 

000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 3.83 3.83 3.66  
000  102ภาษาอังกฤษทางวิชาการ I English for Academic 
Purposes I 

3.91 
3.87 

3.79 
 

000  103ภาษาอังกฤษทางวิชาการ II English for Academic 
Purposes II 

3.83 3.83 4.20 
 

050  108ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ English for 
Sciences 

4.13 
4.04 

3.70 
 

000  130ทักษะการรูส้ารสนเทศ Information Literacy Skills 3.95 3.54 4.00  
000  146 ความสุขของชีวิต Happiness of Life 4.16 3.12 3.25  
000  132 ชีวิตกับสุนทรียะ Life and Aesthetics 3.70 4.13 2.95  
000  153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น Local Wisdom 3.54 3.66 2.95  
000  145 ภาวะผู้น าและการจัดการ Leadership and 
Management 

4.00 3.87 3.87 
 

000  162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ Life and Modern 
Technology 

3.79 3.83 3.70 
 

ค่าเฉลี่ย 3.88 3.77 3.60  
หมวดวิชาเฉพาะ ความเหมาะสม

ของคณาจารย์
ผู้สอน 

ความเหมาะสมใน
เนื้อหารายวิชา 

การน าไปใช้
ประโยชน ์

หมายเหต/ุ
ข้อเสนอแนะ 

วิชาแกน คะแนนความพึง
พอใจ 

คะแนนความพึง
พอใจ 

คะแนนความพึง
พอใจ 

 

311  101 ชีววิทยา 1 Biology I 4.04 3.91 4.04  
311  102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 Biology Laboratory I 4.25 4.08 4.12  
311  103 ชีววิทยา 2 Biology II 4.25 4.08 4.00  
หมวดวิชาเฉพาะ ความเหมาะสม

ของคณาจารย์
ผู้สอน 

ความเหมาะสมใน
เนื้อหารายวิชา 

การน าไปใช้
ประโยชน ์

หมายเหต/ุ
ข้อเสนอแนะ 

วิชาแกน คะแนนความพึง
พอใจ 

คะแนนความพึง
พอใจ 

คะแนนความพึง
พอใจ 

 

311  104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 Biology Laboratory II 4.25 4.25 4.20  
311  244 พันธุศาสตรเ์บื้องต้น Elementary Genetics 4.00 4.00 3.79  
312 101 เคมีทั่วไป 1General Chemistry 1 4.04 3.83 4.00  
312  102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 General Chemistry 
Laboratory I 4.25 3.87 4.29 

 

312  103 เคมีทั่วไป 2 General Chemistry II 4.20 3.80 3.66  
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312 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 General Chemistry 
Laboratory II 4.33 3.95 4.00 

 

312  112เคมีอินทรีย์พื้นฐาน Basic Organic Chemistry 4.04 3.87 3.8  
312  113 ปฏิบัติการเคมีอินทรยีพ์ื้นฐาน Basic Organic 
Chemistry Laboratory 4.08 3.25 3.16 

 

312  242 เคมีวิเคราะห์ 2 Analytical Chemistry II 4.16 3.54 3.95  
312  243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 Analytical Chemistry 
Laboratory II 3.79 4.08 4.08 

 

314  123 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 Calculus 
for Biological Science I 3.25 3.25 2.70 

 

314  124 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 Calculus 
for Biological Science II 4.50 3.16 2.91 

 

316  204 สถิติเบื้องต้น Elementary Statistics 4.16 4.08 3.75  
315 106 ฟิสิกส์เบื้องต้น Elementary Physics 4.20 3.66 3.16  
315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 General Physics 
Laboratory 4.20 3.87 2.91 

 

317  213 จุลชีววิทยา Microbiology 4.41 4.50 4.54  
317  214 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา Microbiology Laboratory 4.62 4.45 4.54  
318  305 ชีวเคมี Biochemistry 4.08 4.20 4.08  
318  306 ปฏิบัติการชีวเคมี Biochemistry Laboratory 4.29 4.16 4.16  
319  201 นิเวศวิทยา Ecology 4.29 4.16 3.87  
319 202 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา Ecology Laboratory 4.29 4.04 4.00  

ค่าเฉลี่ย 4.16 3.95 3.89  
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ความเหมาะสม

ของคณาจารย์
ผู้สอน 

ความเหมาะสมใน
เนื้อหารายวิชา 

การน าไปใช้
ประโยชน ์

 

วิชาบังคับ คะแนนความพึง
พอใจ 

คะแนนความพึง
พอใจ 

คะแนนความพึง
พอใจ 

 

317  215 วิทยาเห็ดรา Mycology 4.70 4.41 4.33  
317  216 ปฏิบัติการราวิทยา Mycology Laboratory 4.75 4.50 4.41  
317  271 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา Instrumental 
Usage in Microbiology 4.37 4.12 4.16 

 

317  311 วิทยาไวรสัVirology 4.58 4.54 4.25  
317  312 ปฏิบัติการวิทยาไวรสั Virology Laboratory 4.58 4.45 4.25  
317  313 สรีรวิทยาของจุลินทรียM์icrobiology Physiology 4.45 4.2 4.41  
317  314 ปฏิบัติการสรรีวิทยาของจุลินทรียM์icrobiology 
Physiology Laboratory 4.45 4.25 4.41 

 

317 315 วิทยาแบคทีเรียแบบมีระบบ Systematic 
Bacteriology 4.50 4.25 4.50 

 

317 316 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียแบบมรีะบบ Systematic 
Bacteriology Laboratory 4.54 4.37 4.58 

 

317 321 พันธุศาสตร์ของจุลินทรยี์Microbial Genetics 4.41 4.20 4.12  
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317 322 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์
Microbial Genetics Laboratory 4.45 4.20 4.29 

 

317  371การจัดการและประกันคุณภาพห้องปฏิบตัิการจุล
ชีววิทยา Microbiological Laboratory Management and 
Quality 3.87 3.95 4.08 

 

317  491 สัมมนา Seminar 4.66 4.58 4.75  
317  492 เค้าโครงงานวิจัย Project Proposal 4.66 4.65 4.54  
317  493 โครงการวิจัย Research Project 4.66 4.79 4.79  
362  328 วิทยาภูมิคุ้มกัน Immunology 4.62 4.41 4.20  

ค่าเฉลี่ย 
4.52 4.36 4.38 

ระบุการ
ลงทะเบียน 

วิชาเลือก คะแนนความพึง
พอใจ 

คะแนนความพึง
พอใจ 

คะแนนความพึง
พอใจ 

เรียน ไม่ได้
เรียน 

317  411 ไซยาโนแบคทีเรีย Cyanobacteria ไม่มีการประเมิน ไม่มีการประเมิน ไม่มีการประเมิน  / 
317  421 วิศวกรรมพันธุศาสตร์ Genetic Engineering ไม่มีการประเมิน ไม่มีการประเมิน ไม่มีการประเมิน  / 
317  422 ปฏิบัติการวิศวกรรมพันธุศาสตร์ Genetic 
Engineering Laboratory 

ไม่มีการประเมิน ไม่มีการประเมิน ไม่มีการประเมิน  
/ 

317  331 สารทุตยิภูมิจากจุลินทรียM์icrobial Secondary 
Metabolites 

ไม่มีการประเมิน ไม่มีการประเมิน ไม่มีการประเมิน  
/ 

317  332 ปฏิบัติการสารทุติยภมูจิากจุลินทรยี ์Microbial 
Secondary Metabolites Laboratory 

ไม่มีการประเมิน ไม่มีการประเมิน ไม่มีการประเมิน  
/ 

317  431 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม Industrial Microbiology 4.78 4.47 4.57   
317  432 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม Industrial 
Microbiology Laboratory 4.75 4.58 4.75 

  

317 433 จุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์นม Food and 
Dairy Microbiology 5.00 5.00 5.00 

  

317 434 จุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์นม Food and 
Dairy Microbiology Laboratory 4.66 5.00 5.00 

  

317 435 เอนไซมจ์ากจุลินทรียM์icrobial Enzyme 4.23 3.84 4.00   
317 436 ปฏิบัติการเอนไซม์จากจุลินทรีย ์Microbial 
EnzymeLaboratory 4.25 3.83 3.83 

  

317  438 เชื้อเพลิงชีวภาพจากจลุินทรียM์icrobial Biofuel 4.09 4.81 4.81   
317  439 เชื้อเพลิงชีวภาพจากจลุินทรียM์icrobial Biofuel 
Lab. 4.75 4.62 4.75 

  

317  341 ปุ๋ยจุลินทรยีM์icrobial Fertilizer 4.76 4.23 5.00   
317  342 ปฏิบัติการปุย๋จุลินทรีย ์Microbial Fertilizer Lab. 4.73 4.60 4.46   
317 343 ธาตุอาหารพืชและจุลชีววิทยาทางดิน Plant 
Nutrients and Soil Microbiology 4.61 4.23 4.23 

  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ความเหมาะสม
ของคณาจารย์

ผู้สอน 

ความเหมาะสมใน
เนื้อหารายวิชา 

การน าไปใช้
ประโยชน ์

ระบุการ
ลงทะเบียนเรียน 

วิชาเลือก คะแนนความพึง
พอใจ 

คะแนนความพึง
พอใจ 

คะแนนความพึง
พอใจ 

เรียน ไม่ได้
เรียน 

317  351 จุลชีววิทยาทางน้ า Aquatic Microbiology 4.6 3.93 4   
317  352 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน้ า Aquatic 
Microbiology Laboratory 

ไม่มีการประเมิน ไม่มีการประเมิน ไม่มีการประเมิน  
/ 

317  451 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม Environmental 
Microbiology 4.21 4.14 3.78 

  

317  452 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม 
Environmental Microbiology Laboratory 5.00 4.50 5.00 

  

362  318 จุลชีววิทยาเช้ือโรค Pathogenic Microbiology ไม่มีการประเมิน ไม่มีการประเมิน ไม่มีการประเมิน  / 
317  372 การตีความและการเขยีนบทความทางวิทยาศาสตร์ 
Scientific Papers Interpretation and Writing 4.30 4.45 4.85 

  

317  495 สหกิจศึกษาทางด้านจลุชีววิทยา Cooperative 
Education in Microbiology 

ไม่มีการประเมิน ไม่มีการประเมิน ไม่มีการประเมิน  / 

317 353 จุลชีววิทยาทางอากาศ Aeromicrobiology 4.50 4.50 4.50   
317 412 ไลเคนวิทยา Lichenology 5.00 3.50 4.00   

ค่าเฉลี่ย 4.61 4.36 4.50   
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ส่วนที่ 3 แบบฟอร์มสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและอัตลักษณ์ของบัณฑติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ต่อการปฏิบัติงานและอัตลักษณ์ของบัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษา 
จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ค าชี้แจง 
 ๑.แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานและอัตลักษณ์ของบัณฑิต 
มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษาจากจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอความ
อนุเคราะห์ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบ
ต่อท่าน ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ๒.แบบสอบถามมีทั้งหมด ๓ ตอน 
  ตอนท่ี ๑ข้อมูลทั่วไป 
  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

ตอนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงานและอัตลักษณ์บัณฑิต 
เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาส่งแบบสอบถามกลับคืนมายังภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามที่อยู่ที่จ่าหน้าไว้แล้วนี้  เพื่อมหาวิทยาลัยฯ จักได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวต่อไป 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจงโปรดท าเครื่องหมาย  √ ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลของบัณฑติ มหาบณัฑิต หรือดุษฎีบณัฑิต และหน่วยงาน 
ของท่านให้มากท่ีสุด 
 
๑.๑ ข้อมลูเบื้องต้นของบัณฑติ มหาบัณฑติ หรือดุษฎีบัณฑติที่ปฏิบตัิงาน 

(๑) ระดับการศึกษาที่จบจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 [   ] ระดับปรญิญาตรี [   ] ระดับปริญญาโท    [   ] ระดับปรญิญาเอก 
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     (๒) สาขาวิชาที่จบการศึกษา (ระบุ) 
.................................................................................................................................................................... 

     (๓) ท่านมอบหมายงานให้บัณฑิต ปฏิบัติงานในต าแหน่ง  
(ระบุ)........................................................................................................................................................... 

๑.๒ ข้อมลูเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 (๑)ประเภทหน่วยงานของท่าน 
  [   ] ราชการ [   ] รัฐวิสาหกจิ [   ] เอกชน [   ] ธุรกิจอิสระ/ส่วนตัว 

(๒) ความเกี่ยวข้องกับบัณฑติที่ปฏบิัติงานในหน่วยงานของท่านในฐานะ 
  [   ] เพื่อนร่วมงาน [   ] หัวหน้าหน่วยงาน [   ] ผู้บริหารระดับสูง [   ] เจ้าของกิจการ 

 (๓) ระยะเวลาที่บัณฑิตท างานอยูก่ับท่าน 
  [   ] น้อยกว่า ๓ เดือน [   ] ระหว่าง ๓ – ๖ เดือน   
  [   ] ระหว่าง ๗ – ๑๒ เดือน [   ] มากกว่า ๑๒ เดือน 
 
 
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและอัตลักษณ์ของบัณฑติ จากภาควิชาจลุชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ค าชี้แจง  โปรดระบุความคิดเห็นโดยการท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจท่ีท่านมีต่อการ ปฏิบตัิงานและอตั
ลักษณ์ของบัณฑติ ของภาควิชาจลุชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามความหมายต่อไปนี้ 
  ๕ หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด  
  ๔ หมายถึง พึงพอใจมาก  

๓ หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  
  ๒ หมายถึง พึงพอใจน้อย  
  ๑ หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุด  

ข้อ รายการประเมิน 

ความคิดเห็นต่อบัณฑิตใน
หน่วยงานของท่าน 

ความคิดเห็นของท่านต่อ
คุณสมบัติของบัณฑิตที่

ท่านต้องการ 
ระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม      

๑ มีวินัย           
๒ มีความอดทน           
๓ มีความซื่อสตัย ์           
๔ เสียสละเพื่อส่วนรวม           
๕ ประพฤติปฏบิัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี           

ด้านความรู้      
๖ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ           
๗ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง           
๘ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา           
๙ มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานใหบ้รรลุเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพและมปีระสิทธผิล 
          

๑๐ เข้าใจในงานของตนเองและงานท่ีได้รับมอบหมาย           
ด้านทักษะทางปัญญา      
๑๑ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพกับงานท่ี

ได้รับมอบหมาย 
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“ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการประเมินแบบสอบถามในคร้ังนี้

๑๒ ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปญัหาในงานท่ีรับผดิชอบ           
๑๓ ความสามารถในการวางแผนการท างาน           
๑๔ การตรวจสอบ ประเมินผลการท างานอย่างสม่ าเสมอ           
๑๕ ความสามารถในการเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการ

ตัดสินใจ 
          

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ           
๑๖ ความสามารถในการท างานเป็นทมี           
๑๗ ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการท างาน           
๑๘ การรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น           
๑๙ รับผิดชอบจดัการงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย           
๒๐ ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อน

ร่วมงาน 
          

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
๒๑ ความสามารถในการวเิคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้หลักเหตผุล           
๒๒ ความสามารถในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข           
๒๓ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร           
๒๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ           

อัตลักษณ์บัณฑิต “ขยนั ใฝ่รู้ รับผิดชอบต่อสังคม และพร้อมที่จะท างาน”  
๒๕ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น           
๒๖ มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาภาคทฤษฎ ี           
๒๗ มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาภาคปฏิบัต ิ           
๒๘ ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถกบังานของหน่วยงานได้           
๒๙ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิชาการ

ได ้
          

๓๐ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ            
๓๑ มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้ภาษาให้เป็นท่ีเข้าใจ

ได้ถูกต้อง 
          

๓๒ ความรับผิดชอบต่อตนเองและงานท่ีรับผิดชอบ           
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มคอ. 2 
ส่วนที่ 4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2559 เป็นต้นไป 

การน าไปใช้ประโยชน์ใน
การประกอบวิชาชีพและ

ด ารงชีวิต 

เป็นวิชาท่ีควรเพ่ิมเติมใน
หลักสูตรใหม่(2560) 

หมวด มนุษย์-สังคม คะแนนความเห็นด้วย คะแนนความเห็นด้วย 
000 145 ภาวะผู้น าและการจดัการ 4.10 3.60 
000 147 ศาสตร์ของความสุข 3.47 2.69 
000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.62 2.78 
000 156 พหุวัฒนธรรม 3.26 3.00 

รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2559 เป็นต้นไป 

การน าไปใช้ประโยชน์ใน
การประกอบวิชาชีพและ

ด ารงชีวิต 

เป็นวิชาท่ีควรเพ่ิมเติมใน
หลักสูตรใหม่(2560) 

หมวด มนุษย์-สังคม คะแนนความเห็นด้วย คะแนนความเห็นด้วย 
000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรยีนรู้ชุมชน 3.66 3.00 
000 159 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 4.00 3.53 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมวด 3.69 3.10 
หมวด คณิต-วิทย์   

000 173 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 4.00 4.06 
000 174 ทักษะการเรียนรู ้ 3.73 3.73 
000 175 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปญัหา 4.20 3.86 
000 176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 3.93 3.42 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมวด 3.96 3.67 
หมวดภาษา   

050 108ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตรE์nglish for 
Sciences 

5.00 
 

4.00 

050 109ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในวิชาชีพEnglish 
for Professional Communications 

4.40 4.50 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมวด 4.70 4.25 
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มคอ. 2 
ส่วนที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบตัิงานและอัตลักษณ์ของบณัฑิตในแต่ละด้าน 

  

ข้อ รายการประเมิน 

ความคิดเห็นต่อบัณฑิตใน
หน่วยงานของท่าน 

ความคิดเห็นของท่านต่อ
คุณสมบัติของบัณฑิตที่ท่าน

ต้องการ 

คะแนนความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
๑ มีวินัย 4.00 4.00 
๒ มีความอดทน 3.60 4.00 
๓ มีความซื่อสตัย ์ 4.60 4.00 
๔ เสียสละเพื่อส่วนรวม 3.60 4.00 
๕ ประพฤติปฏบิัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 3.60 4.00 

ค่าเฉลี่ย 3.88 4.00 
ด้านความรู้ 

๖ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 3.40 4.00 
๗ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 3.80 4.00 
๘ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา 3.80 4.00 
๙ มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานใหบ้รรลุเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพและมปีระสิทธผิล 
4.00 3.60 

๑๐ เข้าใจในงานของตนเองและงานท่ีได้รับมอบหมาย 4.00 3.60 
ค่าเฉลี่ย 3.80 3.84 

ด้านทักษะทางปัญญา 
๑๑ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพกับงานท่ี

ได้รับมอบหมาย 
3.80 3.60 

๑๒ ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปญัหาในงานท่ีรับผดิชอบ 3.40 3.60 
๑๓ ความสามารถในการวางแผนการท างาน 3.40 3.60 
๑๔ การตรวจสอบ ประเมินผลการท างานอย่างสม่ าเสมอ 3.60 3.60 
๑๕ ความสามารถในการเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการ

ตัดสินใจ 
3.20 3.60 

ค่าเฉลี่ย 3.48 3.60 

ข้อ รายการประเมิน คะแนนความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 

ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๑๖ ความสามารถในการท างานเป็นทมี 4.00 4.00 
๑๗ ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการท างาน 4.00 4.00 
๑๘ การรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น 4.00 4.00 
๑๙ รับผิดชอบจดัการงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 3.80 4.00 
๒๐ ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อน

ร่วมงาน 
3.80 3.60 

ค่าเฉลี่ย 3.02 3.02 
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มคอ. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๑ ความสามารถในการวเิคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้หลักเหตผุล 3.80 3.60 
๒๒ ความสามารถในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 3.20 3.60 
๒๓ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร 3.40 3.60 
๒๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 3.60 3.60 

ค่าเฉลี่ย 3.50 3.60 
อัตลักษณ์บัณฑิต “ขยนั ใฝ่รู้ รับผิดชอบต่อสังคม และพร้อมที่จะท างาน” 
๒๕ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 3.60 3.60 
๒๖ มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาภาคทฤษฎ ี 3.60 4.00 
๒๗ มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาภาคปฏิบัต ิ 3.80 4.00 
๒๘ ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถกบังานของหน่วยงานได้ 3.80 4.00 
๒๙ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิชาการ

ได ้
3.40 3.60 

๓๐ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ  3.60 3.60 
๓๑ มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้ภาษาให้เป็นท่ีเข้าใจ

ได้ถูกต้อง 
3.60 3.60 

๓๒ ความรับผิดชอบต่อตนเองและงานท่ีรับผิดชอบ 3.80 4.00 
ค่าเฉลี่ย 3.65 3.80 
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ภาคผนวกที่ 10 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกตา่งระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
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มคอ. 2 

 
1. ตารางเปรียบเทียบจ านวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หน่วยกิต หมายเหตุ 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
  1.1 กลุ่มวิชาในกลุ่มวิชาภาษา   
     1.2 กลุ่มวิชาในกลุม่วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
     1.3 กลุ่มวิชาในกลุม่วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
  
 
3. หมวดวิชาเฉพาะ                 

2.1 วิชาแกน  
2.2 วิชาเฉพาะด้าน    

            2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ 
            2.2.2. กลุ่มวิชาเลือก  
                
3.  หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกวา่      

30 
12 
12 
6 
 
 

100 
43 
 

41 
16 
 

     6 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1.1 กลุ่มวิชาการสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 1.2 กลุ่มวิชาการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากย ์
 1.3 กลุ่มวิชาคณุธรรม จรยิธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม 
 1.4 กลุ่มวิชาวัฒนธรรมและภมูิปญัญา 
    1.5 กลุ่มวิชาความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์ 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ                   
      2.1 วิชาแกน     
      2.2  วิชาเฉพาะด้าน 
            2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ 
            2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก                                     
 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกวา่                  

30 
12 
3 
3 
6 
6 
96 
51 
 

29 
      16 

 
6 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลงตามการจัด
หมวดที่แตกตา่งกันของ
ส านักศึกษาท่ัวไป 
 
 
เพ่ิมขึ้น 4 หน่วยกิต 
ลดลง 8 หน่วยกิต 
 
เพิ่มขึ้น 12 หน่วยกิต 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  136 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 เพ่ิมขึ้น 4 หน่วยกิต 
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มคอ. 2 
4. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาและหน่วยกิตจ าแนกตามหมวดวิชา หลักสูตรใวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หน่วยกิต หมายเหตุ 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
 1.1 กลุ่มวิชาในกลุ่มวิชาภาษา 
000 101 ภาษาอังกฤษ 1      
000 102 ภาษาอังกฤษ 2  
000 103 ภาษาอังกฤษ 3  
000 104 ภาษาอังกฤษ 4 
 
 
000 160 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน  
 
1.2 กลุ่มวิชาในกลุม่มนุษย์ศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์   
000 145 ภาวะผู้น าและการจดัการ 
000 147 ศาสตร์ของความสุข 
000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
000 158 วิถีชิวิตชุมชนและการเรยีนรู้ชุมชน 
1.3 กลุ่มวิชาในกลุม่คณติศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
000 173 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
000 174 ทักษะการเรียนรู ้
 

30 
12 
3 
3 
3 
3 

      
       
      3 

 
 
3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
 1.1 กลุ่มวิชาการสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร      
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1   
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2   
*050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวทิยาศาสตร์ทั่วไป 
 
 
000 160 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน  
 
1.2 กลุ่มวิชาการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากย ์   
000 130 ทักษะการรูส้ารสนเทศ 
1.3 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม คณุคา่ของชีวิตในสังคม 
000 146 ความสุขของชีวิต 
1.4 กลุ่มวิชาวัฒนธรรมและภูมิปญัญา 
000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ 
000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.5 กลุ่มวิชาความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน ์
000 145 ภาวะผู้น าและการจดัการ  
000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยสีมัยใหม ่   
 

30 
12 
3 
3 
3 
3 

       
       
     3 

 
 
3 
 
3 
 
3 
3 
 
3 
3 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
เปลี่ยนเป็นวิชาของ 
ส านักศึกษาท่ัวไป 
เพิ่ม 3 หน่วยกิต 
นศ.เรียนรู้ในระบบ e-
Learning และต้องสอบ
ผ่านในระบบ e-Testing 
กลุ่มวิชา 1.2 - 1.5 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ปรับเปลี่ยนใหม่
ตามที่ส านักศึกษาทั่วไป
ปรับเปลีย่นและเลือกเรียน
ตามรายวิชาที่มีให้เลือก 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หน่วยกิต หมายเหตุ 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ     

    2.1 กลุ่มวิชาแกน    

  
SC101 001 ชีววิทยา 1                           
SC101 002 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
SC101 003 ชีววิทยา 2 
SC101 004 ปฏิบัติการชีววิทยา 2    
SC112 501 พันธุศาสตร์เบื้องต้น     
SC201 001 เคมีทั่วไป 1                                  
SC201 002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  
SC201 003 เคมีทั่วไป 2                                 
SC201 004 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 
SC201 101 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน              
SC201 102 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์พื้นฐาน  
SC202 401 เคมีวิเคราะห์ 2                               
SC202 402 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2    
SC401 203 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 
SC401 204 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 

100 

43 

 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
3 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ     

    2.1 กลุ่มวิชาแกน    

  
311 101 ชีววิทยา 1                           
311 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
311 103 ชีววิทยา 2 
311 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2    
311 244 พันธุศาสตร์เบื้องต้น     
312 101 เคมีทั่วไป 1                                  
312 102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  
312 103 เคมีทั่วไป 2                                 
312 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 
312 112 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน              
312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พืน้ฐาน  
312 242 เคมีวิเคราะห์ 2                               
312 243 ปฏิบัติการเคมีวเิคราะห ์2    
314 123 แคลคลูัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 
314 124 แคลคลูัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 

96 

51 

 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
3 

เพ่ิมขึ้น 4 หน่วยกิต 

ลดลง 8 หน่วยกิต 

 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
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**SC501 000 ฟิสิกส์เบื้องต้น 
**SC501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
SC602 003 สถิติเบื้องต้น                                   
 
 
SC803 305 ชีวเคมีพื้นฐาน                                      
SC803 306 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 
 
 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน      

        2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ        

** SC711 103 จุลชีววิทยา     
** SC711 104 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
** SC712 105 วิทยาเห็ดรา  
** SC712 106 ปฏิบัติการวิทยาเห็ดรา 
** SC712 107การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา 
* SC712 108 หลักวิชาชีพทางจุลชีววิทยา และความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ  
**SC713 111 วิทยาไวรสั                              
**SC713 112 ปฏิบัติการวิทยาไวรัส 
  SC703 113  สรรีวิทยาของจุลินทรีย์   
  SC703 114  ปฏิบัติการสรีรวิทยาของจุลินทรีย์             
**SC713 115  วิทยาแบคทีเรียแบบมีระบบ           
**SC713 116 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียแบบมีระบบ 

3 
1 
3 

      
 
      3 

1 
 
 

     57 

41  

      3 
      1 
      3 

1 
2 
2 

       
      2 

1 
3 
1 
1 
2 

315 106 ฟิสิกส์เบื้องต้น 
315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
316 204 สถิติเบื้องต้น                                   
317 213 จุลชีววิทยาท่ัวไป     
317 214 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
318 305 ชีวเคมี                                       
318 306 ปฏิบัติการชีวเคม ี
319 201 นิเวศวิทยา                                   
319 202 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา     
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน       

        2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ        

 
 
317 215 วิทยาเห็ดรา  
317 216 ปฏิบัติการวิทยาเหด็รา 
317 271 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา 
 
 
317 311 วิทยาไวรสั                              
317 312 ปฏิบัติการวิทยาไวรัส 
317 313 สรรีวิทยาของจุลินทรีย์   
317 314 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของจุลินทรีย์             
317 315 วิทยาแบคทีเรียแบบมีระบบ           
317 316 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียแบบมรีะบบ 

3 
1 
3 

      3 
1 
3 
1 
3 

      1 
      45 

29 

 
       
      3 

1 
2 
 

      2 
1 
3 
1 
1 
2 

รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ 
ไปอยู่หมวดวิชาบังคับ 
ไปอยู่หมวดวิชาบังคับ 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาที่ถอนออก 
รายวิชาที่ถอนออก 
เพิ่ม 12 หน่วยกติ 

เพิ่มขึ้น 12 หน่วยกิต 

รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเปิดใหม ่
 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลียนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลียนรหสั 
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**SC713 117 พันธุศาสตร์ของจุลนิทรีย์                        
**SC713 118 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจลุินทรีย ์
*SC712 109 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย ์
*SC712 110 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของจุลินทรีย ์
**SC713 119การจดัการและประกันคุณภาพห้องปฏิบตัิการ 
                 จุลชีววิทยา                  
*SC713 120 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร ์
**SC714 761 สัมมนา                                   
**SC713 773 เค้าโครงงานวิจัย  
**SC714 774โครงการวิจัย 
MD623 328 วิทยาภูมิคุ้มกัน     
   
     2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก         

รายชื่อวิชาเลือกเฉพาะด้านสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้แก่  

 
 
 
  2). กลุ่มวิชาเลือกด้านพันธุศาสตร์  
**SC714 201วิศวกรรมพันธุศาสตร ์
                   
             
 

3 
1 

      2 
1 

      2 
 
3 
1 
1 
2 
3 
 

16 
 
 
 

       
 
       
     2 

 
 

317 321 พันธุศาสตร์ของจุลินทรยี์                        
317 322 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์    
 
 
317 371 การจัดการและประกันคุณภาพห้องปฏิบตัิการ  
            จุลชีววิทยา 
 
317 491 สัมมนา                                    
317 492 เค้าโครงงานวิจัย  
317 493 โครงการวิจยั 
362 328 วิทยาภูมิคุม้กัน   
   
       2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก         

รายชื่อวิชาเลือกเฉพาะด้านสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้แก่  

  1). กลุ่มวิชาเลือกด้านพื้นฐาน  

317 411 ไซยาโนแบคทีเรยี 
  

 2). กลุ่มวิชาเลือกด้านพันธุศาสตร์  
317 421 วิศวกรรมพันธุศาสตร ์
317 422 ปฏิบัติการวิศวกรรมพันธุศาสตร ์                   
    

3 
1 

       
 
      2 

 
 
1 
1 
2 
3 
 

16 

 

 

2 
 
       
      2 

1 
 
 

รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาทีเ่ปิดใหม ่
รายวิชาที่เปิดใหม ่
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
 
รายวิชาเปิดใหม ่
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

 

ย้ายไปอยู่หมวดวิชาอื่นๆ 

รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
 
 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,ไม่เปิดสอน 
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3). กลุ่มวิชาเลือกด้านเทคโนโลยีชวีภาพและอุตสาหกรรม  

**SC713 301 สารทตุิยภมูิจากจลุินทรีย ์  
**SC713 302 ปฏิบัติการสารทุตยิภูมิจากจลุินทรยี ์
**SC714 303 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม                     
**SC714 304 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 
**SC714 305 จุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์นม         
**SC714 306 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภณัฑ์นม 
**SC714 307 เอนไซมจ์ากจุลินทรีย ์
**SC714 308 ปฏิบัติการเอนไซมจ์ากจุลินทรยี ์  
 
**SC714 309 เชื้อเพลิงชีวภาพจากจุลินทรีย ์
**SC714 310 ปฏิบัติการเช้ือเพลงิชีวภาพจากจุลินทรีย ์  

  4). กลุ่มวิชาเลือกด้านการเกษตร 

**SC713 401ปุ๋ยจุลินทรีย ์                                                                          
**SC713 402ปฏิบัติการปุ๋ยจลุินทรีย ์ 
 
*SC713 403 จุลชีววิทยาของดินและการประยุกต์ใช้จุลินทรยี์ในทาง
เกษตร                                                                                                         
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3). กลุ่มวิชาเลือกด้านเทคโนโลยีชวีภาพและอุตสาหกรรม  

317 331 สารทตุิยภูมจิากจลุินทรยี์  
317 332 ปฏิบัติการสารทุติยภูมิจากจุลินทรีย ์
317 431 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม                       
317 432 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 
317 433 จุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์นม         
317 434 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภณัฑ์นม 
317 435 เอนไซมจ์ากจุลินทรีย ์
317 436 ปฏิบัติการเอนไซม์จากจุลินทรีย ์  
317 437 เทคโนโลยีของจุลินทรยี ์
317 438 เชื้อเพลิงชีวภาพจากจุลนิทรีย ์
317 439 ปฏิบัติการเช้ือเพลิงชีวภาพจากจุลินทรีย ์  

  4). กลุ่มวิชาเลือกด้านการเกษตร 

317 341 ปุ๋ยจุลินทรยี ์                                                                          
317 342 ปฏิบัติการปุ๋ยจลุินทรีย ์       
317 343 ธาตุอาหารพืชและจุลชีววิทยาของดิน  
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รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,ไม่เปิดสอน 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
 
 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,ไม่เปิดสอน 
รายวิชาเปิดใหม ่
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5). กลุ่มวิชาเลือกด้านสิ่งแวดล้อม  

**SC713 501 จุลชีววิทยาทางน้ า  
**SC713 502 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน้ า 
*SC713 503 จุลชีววิทยาอากาศ 
*SC713 504 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล 
**SC714 505จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม                        
**SC714 506ปฏิบัติการจลุชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม           

6. กลุ่มวิชาเลือกด้านการแพทย์  

MD623 318 จุลชีววิทยาเช้ือโรค  

7. กลุ่มวิชาเลือกด้านอื่นๆ  

**SC714 701ไซยาโนแบคทีเรีย 
*SC714 702 ไลเคนวิทยา 
*SC714 703การเตรยีมความพร้อมในการท าสหกิจทางจลุชีววิทยา
และการท างาน 
 
**SC713 704 สถิติและระเบียบวธิีการวิจัย 
 
 
*SC713 705 การใช้คอมพิวเตอรส์ าหรับจุลชีววิทยา 
**SC714 785 สหกิจศึกษาทางดา้นจุลชีววิทยา 
*SC714 796การฝึกงานทางจุลชีววิทยา 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                   

ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันการศึกษาอื่น โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
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 5). กลุ่มวิชาเลือกด้านสิ่งแวดล้อม  

317 351 จุลชีววิทยาทางน้ า  
317 352 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน้ า 
 
 

 
  6. กลุ่มวิชาเลือกด้านการแพทย์  
 

362 318 จุลชีววิทยาเช้ือโรค  
 

7. กลุ่มวิชาเลือกด้านอื่นๆ  
 
 
 
 
317 372 การตีความและการเขยีนบทความทางวิทยาศาสตร ์
 

317 373 สถิติและระเบียบวิธีการวิจัย 
 
 
 
317 495 สหกิจศึกษาทางด้านจุลชีววิทยา  

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                   

ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
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รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเปิดใหม ่
รายวิชาเปิดใหม ่
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
 
 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
 
 
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเปิดใหม ่
รายวิชาเปิดใหม ่
 

รายวิชาเดมิ,ไม่เปิดสอน 
 

รายวิชาเดมิ,ลดลง 1 
หน่วยกิต 
 
รายวิชาเปิดใหม ่
รายวิชาเดมิ,เปลี่ยนรหสั 
รายวิชาเปิดใหม ่
ไม่เปลี่ยนแปลง 

 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  136 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 เพ่ิมขึ้น 4 หน่วยกิต 
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