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หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววทิยา 

   นกัศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  รายวิชาในหมวดวิชา

เฉพาะไม่น้อยกว่า  96  หน่วยกิต     และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต       โดยมี

หนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่  132  หนว่ยกิต 
 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวนไมน้่อยกวา่  30  หนว่ยกิต   (ดรูายละเอียดหน้า  8-11) 
 

2 หมวดวิชาเฉพาะ    จํานวนไมน้่อยกวา่  96  หนว่ยกิต  ประกอบด้วย       

      2.1  วิชาพืน้ฐานวทิยาศาสตร์ จํานวน  27  หนว่ยกิต   ประกอบด้วย 

       511 103 แคลคลูสัสาํหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ         3(3-0-6)  

                      (Calculus for Biological Scientists) 

            512 101  ชีววิทยาทัว่ไป 1                                3(3-0-6) 

                      (General Biology I) 

            512 102  ชีววิทยาทัว่ไป 2                                   3(3-0-6) 

                      (General Biology II) 

            512 103 ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 1                          1(0-3-0) 

                      (General Biology Laboratory I) 

            512 104  ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 2                          1(0-3-0) 

                      (General Biology Laboratory II) 

            513 101  เคมีทัว่ไป 1                                       3(3-0-6) 

                      (General Chemistry I) 

            513 102 เคมทีัว่ไป 2                                       3(3-0-6) 

                      (General Chemistry II) 

513 103 ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 1                              1(0-3-0) 

                      (General Chemistry Laboratory I) 

            513 104 ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 2                              1(0-3-0) 

                      (General Chemistry Laboratory II) 

            514 101  ฟิสกิส์ทัว่ไป 1                                     3(3-0-6) 

                      (General Physics I) 

            514 102  ฟิสกิส์ทัว่ไป 2                                     3(3-0-6) 

                      (General Physics II) 

            514 103  ปฏิบตัิการฟิสกิส์ทัว่ไป 1                             1(0-3-0) 

                      (General Physics Laboratory I) 

            514 104 ปฏิบตัิการฟิสกิส์ทัว่ไป 2                             1(0-3-0) 

                      (General Physics Laboratory II)        
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    2.2  วิชาบังคบั จํานวน  52  หนว่ยกิต   ประกอบด้วย 

        513 231 เคมวีิเคราะห์ 1                          2(2-0-4) 

                     (Analytical Chemistry I) 

    513 233 ปฏิบตัิการเคมีวเิคราะห์ 1                            1(0-3-0) 

                     (Analytical Chemistry Laboratory I)            

    513 250 เคมีอินทรีย์                                        3(3-0-6) 

                     (Organic Chemistry) 

            513 255  ปฏิบตัิการเคมีอินทรีย์                                1(0-3-0) 

                     (Organic Chemistry Laboratory) 

         513 237 การวเิคราะห์ด้วยเคร่ืองมือในการศกึษาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ    3(3-0-6) 

                     (Instrumental Analysis in Biological Science) 

       513 238 ปฏิบตัิการการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือในการศกึษา      1(0-3-0) 

            ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ             

                     (Instrumental Analysis in Biological Science Laboratory) 

        513 341 ชีวเคมี 1                                          4(4-0-8) 

                     (Biochemistry I) 

           513 343 ปฏิบตัิการชีวเคมี 1                                 1(0-3-0) 

                     (Biochemistry Laboratory I) 

    515 205 สถิติสาํหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ          3(2-2-5) 

                      (Statistics for Biological Scientists) 

       518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป                                    3(3-0-6) 

                     (General Microbiology) 

            518 202  ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป                           1(0-3-0) 

                   (General Microbiology Laboratory) 

            518 203  วิทยาแบคทีเรีย                                    3(3-0-6) 

                     (Bacteriology) 

            518 204  ปฏิบตัิการวิทยาแบคทีเรีย                             1(0-3-0) 

                     (Bacteriology Laboratory) 

            518 205  วิทยาเห็ดรา                                          3(3-0-6) 

                     (Mycology) 

            518 206 ปฏิบตัิการวิทยาเห็ดรา                                 1(0-3-0) 

                     (Mycology Laboratory) 

            518 301 วิทยาไวรัส                                         3(3-0-6) 

                     (Virology) 
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            518 302 ปฏิบตัิการวิทยาไวรัส                                  1(0-3-0) 

                     (Virology Laboratory) 

            518 303 พนัธุศาสตร์ของจลุนิทรีย์                             3(3-0-6) 

                     (Microbial Genetics) 

            518 304 ปฏิบตัิการพนัธุศาสตร์ของจลุนิทรีย์                     2(0-6-0) 

                     (Microbial Genetics Laboratory) 

    518 305 วิทยาภมูคิุ้มกนั               3(3-0-6) 

       (Immunology)            

    518 306 ปฏิบตัิการวิทยาภมูิคุ้มกนั             1(0-3-0) 

       (Immunology Laboratory) 

    518 307 แบบเสนอโครงการวจิยั                  1(1-0-2) 

                     (Project Proposal) 

        518 491 สมัมนา                                             1(0-2-1) 

                     (Seminar)    

    518 492 โครงงานวิจยั 1                                    2(0-4-2) 

                     (Research Project I)      

    518 493 โครงงานวิจยั 2                                   2(0-4-2) 

                     (Research Project II) 

      518 513 ชีวสนเทศศาสตร์               2(1-3-2) 

       (Bioinformatics) 
 

    2.3  วิชาเลอืก  จํานวนไมน้่อยกวา่ 17 หนว่ยกิต  

โดยเลอืกจากรายวชิา 7 กลุม่ ตอ่ไปนี ้นกัศกึษาสามารถเลอืกรายวิชาได้จากทกุกลุม่ และจะ 

ไมเ่ลอืกรายวิชาในกลุม่ใดกลุม่หนึง่เลยก็ได้ 

        1.  กลุ่มวิชาจุลชีววทิยาทางการเกษตร     ได้แก่ 

    512 415 โรคพืช                  3(3-0-6) 

       (Plant Pathology)  

    512 416 ปฏิบตัิการโรคพืช                1(0-3-0) 

            (Plant Pathology Laboratory)  

    512 559 การควบคมุแมลงศตัรูพืชโดยจลุนิทรีย์          3(2-3-4) 

       (Microbial Control of Insect Pests) 

    518 311  ชีววิทยาของเห็ด                                    2(2-0-4) 

                     (Mushroom Biology) 

            518 312  ปฏิบตัิการชีววิทยาของเห็ด                           1(0-3-0) 

                     (Mushroom Biology Laboratory) 
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    518 415  จลุชีววิทยาทางการเกษตร                            3(3-0-6) 

                     (Agricultural Microbiology) 

    518 416  ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทางการเกษตร          1(0-3-0) 

                     (Agricultural Microbiology Laboratory)   

       2.  กลุ่มวิชาจุลชีววทิยาทางอาหาร   ได้แก่ 

    518 315 จลุชีววิทยาของผลติภณัฑ์นม                     3(3-0-6) 

                     (Dairy Product Microbiology) 

            518 316 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาของผลติภณัฑ์นม            1(0-3-0) 

                     (Dairy Product Microbiology Laboratory) 

    518 511 จลุชีววิทยาทางอาหาร                               3(3-0-6) 

                     (Food Microbiology) 

            518 512 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทางอาหาร                      1(0-3-0) 

                     (Food Microbiology Laboratory) 

        3.  กลุ่มวิชาจุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม   ได้แก่ 

    518 317 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต์                     2(2-0-4) 

                     (Yeast Biology and Technology) 

            518 318 ปฏิบตัิการชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต์        1(0-3-0) 

                      (Yeast Biology and Technology Laboratory) 

        518 319 เทคนิคการเก็บรักษาจลุนิทรีย์             2(1-3-2) 

   (Microbial Preservation Techniques) 

    518 411 เทคโนโลยีอตุสาหกรรมจากจลุนิทรีย์                 2(2-0-4) 

                     (Industrial Microbiological Technology) 

            518 412 ปฏิบตัิการเทคโนโลยีอตุสาหกรรมจากจลุนิทรีย์       1(0-3-0) 

           (Industrial Microbiological Technology Laboratory) 

    518 530 เทคโนโลยีการหมกั              2(2-0-4) 

       (Fermentation Technology) 

    518 531 ปฏิบตัิการเทคโนโลยีการหมกั            1(0-3-0) 

       (Fermentation Technology Laboratory) 

     *612 444 ระบบควบคมุคณุภาพ ISO 9000 สาํหรับอตุสาหกรรมอาหาร    2(2-0-4) 

  (ISO 9000: Quality System for Food Industry) 

        *612 446 ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14000 สาํหรับอตุสาหกรรมอาหาร  2(2-0-4) 

         (ISO 14000: Environmental Management System for Food Industry) 

        *612 448 การวเิคราะห์อนัตรายจดุควบคมุวิกฤตสิาํหรับอตุสาหกรรมอาหาร    2(2-0-4) 

             (Hazard Analysis Critical Control Point for Food Industry) 

         * ให้นบัหนว่ยกิตของรายวิชา 612 444, 612 446 และ 612 448 เป็นหนว่ยกิตสะสม  ในวิชาเลอืก 

หมวดวิชาเฉพาะ ได้ไมเ่กิน 2 หนว่ยกิต  
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        4.  กลุ่มวิชาจุลชีววทิยาทางสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ 

     512 203 นิเวศวิทยา                3(3-0-6) 

        (Ecology) 

     512 204 ปฏิบตัิการนิเวศวิทยา             1(0-3-0) 

        (Ecology Laboratory) 

     518 313 จลุชีววิทยาทางสิง่แวดล้อม                          2(2-0-4) 

                      (Environmental Microbiology) 

             518 314 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทางสิง่แวดล้อม                  1(0-3-0) 

                      (Environmental Microbiology Laboratory) 

       518 321  เห็ดราในวิถีชีวติ                  3(2-3-4) 

         (Ethnomycology) 

518 532 จลุชีววิทยาในการยอ่ยสลายสาร                3(3-0-6) 

และการกําจดัสารพิษจากสิง่แวดล้อม 

        (Biodegradation and Bioremediation Microbiology) 

        5.  กลุ่มวิชาจุลชีววทิยาทางการแพทย์   ได้แก่ 

         512 348 ปรสติวิทยา               3(3-0-6) 

        (Parasitology) 

     512 349 ปฏิบตัิการปรสติวิทยา             1(0-3-0) 

             (Parasitology Laboratory) 

          518 419  สารต้านจลุชีพ               3(3-0-6) 

            (Antimicrobial Substance) 

     518 514 วิทยาไวรัสทางการแพทย์            3(3-0-6) 

        (Medical Virology)  

         518 515 ปฏิบตัิการวิทยาไวรัสทางการแพทย์         1(0-3-0) 

        (Medical Virology Laboratory)  

         518 522 วิทยาแบคทีเรียทางการแพทย์           3(3-0-6) 

        (Medical Bacteriology) 

     518 523 ปฏิบตัิการวิทยาแบคทีเรียทางการแพทย์        1(0-3-0) 

        (Medical Bacteriology Laboratory) 

         518 526 โรคติดเชือ้                3(3-0-6) 

          (Infectious Diseases) 

         518 527 การตรวจทางวิทยาภมูคิุ้มกนั           3(3-0-6) 

         (Immunoassay) 
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     518 528 สารพิษของจลุนิทรีย์             3(3-0-6) 

        (Microbial Toxins) 

      518 536 โรคในสตัว์นํา้               4(2-6-4) 

         (Diseases in Aquatic Animals) 

        6.  กลุ่มวิชาจุลชีววทิยาบริสุทธ์ิขัน้สูง   ได้แก่ 

      518 320 เทคนิคการเพาะเลีย้งจลุนิทรีย์ชอบร้อนสงู        3(2-3-4) 

         (Techniques for Cultivation of Hyperthermophilic Microorganisms) 

        518 323 ความปลอดภยัทางชีวภาพในห้องปฏิบตัิการทางจลุชีววิทยา   2(2-0-4) 

            (Biosafety in Microbiological Laboratory) 

         518 417 วิทยาไวรัสระดบัโมเลกลุ             3(3-0-6) 

             (Molecular Virology) 

           518 524  สรีรวิทยาของแบคทีเรีย            3(3-0-6) 

        (Bacterial Physiology) 

         518 529 วิทยาภมูคิุ้มกนัขัน้สงู             3(3-0-6) 

             (Advanced Immunology) 

       518 534  ไวรัสวิทยาระดบัโมเลกลุขัน้สงู                3(3-0-6) 

                   (Advanced Molecular Virology) 

       518 535  ปฏิบตัิการไวรัสวิทยาระดบัโมเลกลุขัน้สงู         1(0-3-0) 

         (Advanced Molecular Virology Laboratory) 

        7.  กลุ่มวิชาฝึกงาน   ได้แก่ 

           518 413  การฝึกงาน                                       1(0-3-0) 

                      (Practical Training) 

   และรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีภาควิชาจลุชีววิทยาได้รับอนมุตัิให้เพ่ิมเติมภายหลงั 

 หมายเหต ุ ให้นบัหนว่ยกิตของรหสัวิชาท่ีเลขตวัแรกของสามหลกัหลงัเป็น 5 (518 5XX) ตลอดหลกัสตูร 

       ได้ไมเ่กิน 15 หนว่ยกิต 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต 

    ให้เลอืกศกึษาได้จากทกุรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัศิลปากร หรือรายวชิาของสถาบนัอ่ืน

ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ ถ้านกัศกึษาเลอืกศกึษารายวิชาในวิชาเลอืก

ของหมวดวชิาเฉพาะ จะต้องนําไปคิดคา่ระดบัเฉลีย่ในวิชาบงัคบัและวิชาเลอืกของหมวดวชิาเฉพาะด้วย เพ่ือ

ตรวจสอบเง่ือนไขการสาํเร็จการศกึษา 

หมายเหตุ  การนับหน่วยกติในแต่ละหมวดวิชา  ให้นับเป็นรายวิชา  จะแยกนับหน่วยกติรายวิชาใด 

     รายวิชาหน่ึงไปไว้ทัง้สองหมวดวิชาไม่ได้  
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 

ปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 1 

  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา                 จาํนวนหน่วยกติ 

080 177  ภาษาองักฤษ 1                                3(2-2-5) 

512 101  ชีววิทยาทัว่ไป 1                               3(3-0-6) 

512 103  ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 1                        1(0-3-0) 

513 101  เคมีทัว่ไป 1                                  3(3-0-6) 

513 103 ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 1                           1(0-3-0) 

514 101 ฟิสกิส์ทัว่ไป 1                                 3(3-0-6) 

514 103 ปฏิบตัิการฟิสกิส์ทัว่ไป 1                          1(0-3-0) 

… … วิชาเลอืกในกลุม่วชิามนษุยศาสตร์หรือสงัคมศาสตร์       2 

 รวมหน่วยกติ 17 

 

 

 

 

ปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2 

  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา                 จาํนวนหน่วยกติ 

080 178  ภาษาองักฤษ 2                                3(2-2-5) 

511 103 แคลคลูสัสาํหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 

512 102  ชีววิทยาทัว่ไป 2                               3(3-0-6) 

512 104  ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 2                        1(0-3-0) 

513 102  เคมีทัว่ไป 2                                  3(3-0-6) 

513 104  ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 2                           1(0-3-0) 

 514 102  ฟิสกิส์ทัว่ไป 2                                 3(3-0-6) 

514 104 ปฏิบตัิการฟิสกิส์ทัว่ไป 2                          1(0-3-0) 

 รวมหน่วยกติ 18 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 

ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1 

  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา                 จาํนวนหน่วยกติ 

510 201  ภาษาองักฤษเชิงวิทยาศาสตร์                   3(3-0-6) 

513 250  เคมีอินทรีย์                                   3(3-0-6) 

513 255  ปฏิบตัิการเคมีอินทรีย์                             1(0-3-0) 

513 231  เคมวีิเคราะห์ 1             2(2-0-4) 

513 233  ปฏิบตัิการเคมีวเิคราะห์ 1  1(0-3-0) 

518 201  จลุชีววิทยาทัว่ไป                               3(3-0-6) 

518 202  ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป                        1(0-3-0) 

... ... วิชาเลอืกในกลุม่วชิามนษุยศาสตร์หรือสงัคมศาสตร์       4 

 รวมหนว่ยกิต 18 

 

 

 

 

ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2  

  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา                 จาํนวนหน่วยกติ 

513 237  การวเิคราะห์ด้วยเคร่ืองมือในการศกึษาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  3(3-0-6) 

513 238  ปฏิบตัิการการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือในการศกึษาทางวิทยาศาสตร์

ชีวภาพ  

1(0-3-0) 

517 101 คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 3(2-2-5) 

518 203  วิทยาแบคทีเรีย                           3(3-0-6) 

518 204 ปฏิบตัิการวิทยาแบคทีเรีย                    1(0-3-0) 

518 205  วิทยาเห็ดรา                                                   3(3-0-6) 

518 206  ปฏิบตัิการวิทยาเห็ดรา                         1(0-3-0) 

…  …  วิชาเลอืกในกลุม่วชิาภาษา                         3 

 รวมหน่วยกติ 18 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 

ปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 1 

  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา                 จาํนวนหน่วยกติ 

513 341  ชีวเคมี  1 4(4-0-8) 

513 343  ปฏิบตัิการชีวเคมี 1 1(0-3-0) 

515 201  สถิติพืน้ฐาน 1   4(3-2-7) 

518 301  วิทยาไวรัส                               3(3-0-6) 

518 302  ปฏิบตัิการวิทยาไวรัส                        1(0-3-0) 

... ... วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ  3 

… … วิชาเลอืกในกลุม่วชิาวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ 3 

 รวมหน่วยกติ 19 

 

 

       

 

ปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 2 

  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา                 จาํนวนหน่วยกติ 

515 205  สถิติสาํหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-2-5) 

518 303  พนัธุศาสตร์ของจลุนิทรีย์                           3(3-0-6) 

518 304  ปฏิบตัิการพนัธุศาสตร์ของจลุนิทรีย์ 2(0-6-0) 

518 305 วิทยาภมูคิุ้มกนั 3(3-0-6) 

518 306 ปฏิบตัิการวิทยาภมูิคุ้มกนั 1(0-3-0) 

518 307 แบบเสนอโครงการวจิยั 1(1-0-2) 

… … วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 6 

 รวมหน่วยกติ 19 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 

ปีที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 1 

  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา                 จาํนวนหน่วยกติ 

518 492 โครงงานวิจยั 1                                 2(0-4-2) 

518 513 ชีวสนเทศศาสตร์ 2(1-3-2) 

… … วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ                         8 

… … วิชาเลอืกในหมวดวชิาเลอืกเสรี                                 3 

 รวมหน่วยกติ 15 

 

 

 

 

ปีที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 2 

  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา                 จาํนวนหน่วยกติ 

518 491  สมัมนา 1(0-2-1) 

518 493  โครงงานวิจยั 2                         2(0-4-2) 

… … วิชาเลอืกในกลุม่วชิามนษุยศาสตร์หรือสงัคมศาสตร์  2 

… … วิชาเลอืกในหมวดวชิาเลอืกเสรี                                 3 

 รวมหน่วยกติ 8 
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คาํอธิบายรายวิชาสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 

518 201  จุลชีววิทยาทั่วไป                  3(3-0-6) 

    (General Microbiology) 

    เง่ือนไข: 512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

       512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

       512 103 ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 1 

       512 104 ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 2 

         * 518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 

         * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

            การกระจาย สัณฐานวิทยา และการเพ่ิมจํานวนของแบคทีเรีย ไวรัสและรา แนวความคิด

เบือ้งต้นเก่ียวกับโครงสร้าง  หน้าท่ีและการเปลี่ยนรูปพลงังานของเซลล์   ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์            

การตอบสนองของสตัว์ตอ่จลุนิทรีย์ 

    Distribution, morphology and multiplication of bacteria, virus and fungi.                       

Basic knowledge of structure, function and energy transduction of cells.  Beneficial and harmful 

effects of microorganisms.  Response of animals to microorganisms. 

 

518 202    ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป               1(0-3-0) 

            (General Microbiology Laboratory) 

            วิชาบงัคบัก่อน  :* 518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

           * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

    การใช้เคร่ืองมือทางจุลชีววิทยา การเพาะเลีย้งจุลินทรีย์ เทคนิคการทําให้ปลอดการปนเปือ้น  

เทคนิคการแยกและการทําเชือ้บริสทุธ์ิ  การจําแนกชนิดของจุลินทรีย์ด้วยลกัษณะทางสณัฐานและปฏิกิริยา

ชีวเคมี   การตรวจหาและการนบัจํานวนจลุนิทรีย์    การเก็บรักษาจลุนิทรีย์ 

    Use of microbiological equipment.  Microbial cultivation.  Aseptic technique.  Isolation 

and pure culture techniques.  Identification of microorganisms by morphology and biochemical 

reactions.  Microbial detection and enumeration.  Maintenance of microorganisms. 

 

518 203    วิทยาแบคทีเรีย                  3(3-0-6) 

            (Bacteriology) 

            วิชาบงัคบัก่อน  :  518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

                           518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 

                              * 518 204 ปฏิบตัิการวิทยาแบคทีเรีย  

            * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
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            แหลง่ท่ีพบ  สณัฐานวิทยาและเมแทบอลซิมึของแบคทีเรียชนิดตา่งๆ    การจําแนกชนิด การแยก

สายพันธ์ุและการเพาะเลีย้ง   เน้นเฉพาะแบคทีเรียท่ีมีความสําคัญทางการแพทย์ อาหาร อุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม และสิง่แวดล้อม 

    Habitats, morphology and metabolism of various bacteria.  Identification, isolation and   

cultivation.  Emphasis on medical, food,  industrial,  agricultural  and  the environmental bacteria. 

 

518 204    ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรีย               1(0-3-0) 

            (Bacteriology Laboratory) 

            วิชาบงัคบัก่อน  : * 518 203 วิทยาแบคทีเรีย 

           * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

    เทคนิคการเพาะเลีย้งและการเก็บรวบรวม  การจําแนกชนิด  การตรวจสอบสมบตัิต่างๆ ของ

แบคทีเรีย 

    มีการศกึษานอกสถานท่ี 

    Cultivation and culture collection techniques. Identification. Tests of various properties 

of  bacteria. 

    Field trips are required. 

 

518 205    วิทยาเห็ดรา                                            3(3-0-6) 

            (Mycology) 

            วิชาบงัคบัก่อน  : 518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

                          518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป   

                     * 518 206 ปฏิบตัิการวิทยาเห็ดรา 

                    * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

            สณัฐานวิทยา อนกุรมวิธาน และนิเวศวิทยาของรา ประโยชน์และโทษของรา 

             Morphology, taxonomy and ecology of fungi.  Beneficial and harmful effects of fungi. 

 

518 206    ปฏิบัติการวิทยาเหด็รา                                      1(0-3-0) 

            (Mycology Laboratory) 

            วิชาบงัคบัก่อน  :* 518 205 วิทยาเห็ดรา 

          * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

    การทดลองท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวชิา 518 205 วิทยาเห็ดรา 

             Experiments related to the contents in 518 205 Mycology. 
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518 301    วิทยาไวรัส                                                 3(3-0-6) 

            (Virology) 

            วิชาบงัคบัก่อน  : 518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

                          518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 

                                    * 518 302 ปฏิบตัิการวิทยาไวรัส 

                     * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

            สณัฐานวทิยา องค์ประกอบทางเคมีและอนกุรมวิธานของไวรัส  การเพ่ิมจํานวน การขดัขวางกนั

ของไวรัส  ผลกระทบของไวรัสต่อแบคทีเรียและเซลล์สตัว์ การสงัเคราะห์และบทบาทของอินเตอร์เฟอรอน             

การเกิดโรคจากไวรัสในพืช สตัว์ และคน  การวินิจฉยัโรคท่ีเกิดจากไวรัส   การเพาะเลีย้งไวรัส 

    Morphology, chemical composition and taxonomy of virus.  Multiplication.                      

Viral interference.  Effects of virus on bacterial and animal cells.  Synthesis and role of interferon.  

Viral infection in plants, animals and human.  Diagnosis of viral diseases.  Viral cultivation. 

 

518 302    ปฏิบัติการวิทยาไวรัส                                        1(0-3-0) 

            (Virology Laboratory) 

            วิชาบงัคบัก่อน  :* 518 301 วิทยาไวรัส 

          * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

    การตรวจหา  การเพาะเลีย้ง  การวดัปริมาณและการเก็บรักษาไวรัส 

    มีการศกึษานอกสถานท่ี 

    Detection, cultivation, quantitative assay and maintenance of virus. 

    Field trips are required. 

 

518 303    พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์                                     3(3-0-6) 

            (Microbial Genetics) 

            วิชาบงัคบัก่อน  : 518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

                          518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 

                    * 518 304  ปฏิบตัิการพนัธุศาสตร์ของจลุนิทรีย์ 

                    * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

            การสงัเคราะห์สารพันธุกรรมของจุลินทรีย์ การควบคุมการแสดงออกของยีน การกลายพันธ์ุ   

การแลกเปลีย่นสารพนัธุกรรม   การหาลาํดบัของดีเอ็นเอ   พนัธุวิศวกรรมและการประยกุต์ 

    Synthesis of microbial genetic material.  Control of gene expression.  Mutation.  

Genetic exchange.  DNA sequencing.  Genetic engineering and applications. 
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518 304    ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์ของจุลนิทรีย์                            2(0-6-0) 

            (Microbial Genetics Laboratory) 

            วิชาบงัคบัก่อน  :* 518 303 พนัธุศาสตร์ของจลุนิทรีย์ 

           * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

            การเก็บรักษาจลุินทรีย์ การกลายพนัธ์ุท่ีเกิดขึน้เองและท่ีชกันําให้เกิดขึน้ เทคนิคการแลกเปลีย่น

สารพันธุกรรม การสกัดและการทําให้สารพันธุกรรมบริสุท ธ์ิ  การหาขนาดและปริมาณของดี เอ็นเอ                

พนัธุวิศวกรรม  การโคลนยีน   การใช้ดีเอ็นเอติดตามเพ่ือจําแนกจลุนิทรีย์ 

    Maintenance of microorganisms.  Spontaneous and induced mutation.  Techniques 

for genetic transfer. Extraction and purification of genetic materials.   Qualitative and quantitative 

determination of  DNA.  Genetic engineering.  Gene cloning.  Use  of  DNA  probe  for the 

identification of microorganisms. 

 

518 305    วิทยาภมิูคุ้มกนั                                        3(3-0-6) 

            (Immunology) 

     วิชาบงัคบัก่อน   :  518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

          518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 

            * 518 306  ปฏิบตัิการวิทยาภมูิคุ้มกนั 

                     * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

    ระบบภูมิคุ้ มกันและการพัฒนา  การกระตุ้ นระบบภูมิคุ้ มกัน  แอนติบอดีและแอนติเจน               

การตอบสนองของระบบภมูิคุ้มกนัแบบไมจํ่าเพาะ  ระบบคอมพลเีมนต์  เมเจอร์ฮีสโตคอมแพทิบิลติีคอมเพลก็ซ์   

ไซโตไคน์  การตอบสนองระบบภูมิคุ้ มกันแบบฮิวเมอรัลและแบบเซลลูลาร์  หลกัการและการประยุกต์ของ

ปฏิกิริยาแอนติเจนแอนติบอดี  ภูมิคุ้มกนัต่อการติดเชือ้  วคัซีน  การปลกูถ่ายอวยัวะ  วิทยาภมูิคุ้มกนัของเนือ้

งอก  การไม่ตอบสนองและตอบสนองต่อแอนติเจนของตนเอง  ภูมิไวเกิน  ภูมิคุ้มกันบกพร่อง  การรักษาโดย

ภมูิคุ้มกนั 

         Immune system and development. Activation of immune system. Antibody and 

antigen. Non-specific immune response. Complement system. Major histocompatibility complex. 

Cytokine. Humoral and cellular immune response. Principle and application of antigen-antibody 

reactions. Immunity to infection. Vaccine. Transplantation. Tumor immunology. Tolerance and 

autoimmunity. Hypersensitivity. Immunodeficiency. Immunotherapy. 
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518 306    ปฏิบัติการวิทยาภมิูคุ้มกนั                                           1(0-3-0) 

            (Immunology Laboratory) 

         วิชาบงัคบัก่อน  : 518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

         518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 

           * 518 305 วิทยาภมูคิุ้มกนั 

           * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

    ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในวิชา 518 305 วิทยาภมูิคุ้มกนั 

    Experiments related to the contents in 518 305 Immunology. 

 

518 307   แบบเสนอโครงการวิจัย                1(1-0-2) 

    (Project Proposal) 

    วิชาบงัคบัก่อน  : 518 203 วิทยาแบคทีเรีย 

         518 205 วิทยาเห็ดรา 

         518 301 วิทยาไวรัส 

         หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  การวางแผนงานวิจัย  การสืบค้นข้อมูลและสิ่งตีพิมพ์ทาง

วิทยาศาสตร์  การเขียนแบบเสนอโครงการ  กฎและระเบียบในห้องปฏิบตัิการ  การวิเคราะห์ข้อมลู    การเขียน

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์  การนําเสนอผลงานวิจยั  สทิธิบตัร อนสุทิธิบตัรและทรัพย์สนิทางปัญญา 

มีการศกึษานอกสถานท่ี 

       Principal in scientific research.  Research plan.  Searching data and scientific 

publications.  Writing project proposal.  Rules and regulations in laboratory.    Data analysis.   

Writing full report.  Project presentation.  Patent, petty patent and intellectual property. 

       Field trips are required 

 

518 311    ชีววทิยาของเห็ด                                           2(2-0-4) 

            (Mushroom Biology) 

            วิชาบงัคบัก่อน  : 518 205 วิทยาเห็ดรา 

                                    518 206 ปฏิบตัิการวิทยาเห็ดรา 

                            * 518 312 ปฏิบตัิการชีววิทยาของเห็ด 

                     * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

            สณัฐานวิทยา อนกุรมวิธาน นิเวศวิทยา พนัธุศาสตร์ สรีรวิทยาและพิษวิทยาของเห็ด การเพาะ

เห็ดเชิงอตุสาหกรรม 

    Morphology, taxonomy, ecology, genetics, physiology and toxicology of mushrooms.  

Industrial cultivation of mushrooms. 
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518 312    ปฏิบัติการชวีวทิยาของเห็ด                                   1(0-3-0) 

            (Mushroom Biology Laboratory) 

    วิชาบงัคบัก่อน  : * 518 311 ชีววิทยาของเห็ด 

           * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

            ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในวิชา 518 311 ชีววิทยาของเห็ด   

    มีการศกึษานอกสถานท่ี 

    Experiments related to the contents in 518 311 Mushroom Biology. 

    Field trips are required. 

 

518 313    จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม                                   2(2-0-4) 

            (Environmental Microbiology) 

            วิชาบงัคบัก่อน  : 518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

                          518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 

                   * 518 314 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทางสิง่แวดล้อม                    

                    * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

            การกระจายและบทบาทของจุลินทรีย์ในดิน นํา้และอากาศ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญของ          

จุลินทรีย์ การเก็บตัวอย่างและการจําแนกชนิด การวิเคราะห์ปริมาณของจุลินทรีย์ การย่อยสลายหรือการ

เสือ่มสภาพของสารอินทรีย์และสารเคมีโดยจุลนิทรีย์ในธรรมชาติ ปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลตอ่การย่อยสลายหรือการ

เสือ่มสภาพด้วยจลุนิทรีย์ จลุนิทรีย์ท่ีทําให้เกิดมลพิษ การประยกุต์จลุนิทรีย์ในการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม 

    Distribution and roles of microorganisms    in soil, water and air.  Factors affecting 

growth of microorganisms.  Sample collection and identification.  Quantitative assay of 

microorganisms.  Degradation or deterioration of organic matter and chemical substances by 

natural microorganisms.  Important factors affecting degradation or deterioration by microbes.  

Polluting microbes. Microbial applications for the solution of  environmental problems. 

 

518 314    ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม                          1(0-3-0) 

            (Environmental Microbiology Laboratory) 

            วิชาบงัคบัก่อน  : * 518 313 จลุชีววิทยาทางสิง่แวดล้อม 

           * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

    ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 518 313 จลุชีววิทยาทางสิง่แวดล้อม  

            มีการศกึษานอกสถานท่ี 

    Experiments related to the contents in 518 313 Environmental Microbiology.   

    Field trips are required. 
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518 315    จุลชีววิทยาของผลติภณัฑ์นม                                           3(3-0-6) 

            (Dairy Product Microbiology) 

            วิชาบงัคบัก่อน  : 518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

                          518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 

                    * 518 316 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาของผลติภณัฑ์นม             

                   * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

            สมบตัิของนํา้นม จุลินทรีย์ในนํา้นมและการเน่าเสียของนํา้นมท่ีเกิดจากจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ท่ีใช้

ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ การผลิต สุขาภิบาล มาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพของ

ผลติภณัฑ์นม เทคโนโลยีใหมท่ี่เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์นม 

    Properties of milk.  Microorganisms and microbial spoilage of milk. Microorganisms for 

processing various dairy products.  Production,  sanitation, standardization and quality control of 

dairy products.  New technology relevant to dairy products. 

 

518 316    ปฏิบัติการจุลชีววิทยาของผลติภณัฑ์นม                    1(0-3-0) 

            (Dairy Product Microbiology Laboratory) 

            วิชาบงัคบัก่อน  : * 518 315  จลุชีววิทยาของผลติภณัฑ์นม 

           * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

    การตรวจสอบมาตรฐานของนํา้นม การตรวจหาการปนเปือ้นจากจุลินทรีย์ การฆ่าเชือ้แบบ          

ปาสเตอร์ การทําไร้เชือ้ การใช้จุลินทรีย์ในการทํานมเปรีย้วและเนยแข็ง การควบคุมคุณภาพนํา้นมและ

ผลติภณัฑ์นม 

            มีการศกึษานอกสถานท่ี 

    Standard tests of milk.  Detection of microbial contamination. Pasteurization. 

Sterilization.  Use of microbes to produce yogurt and cheese.  Quality control of milk and dairy 

products. 

    Field trips are required. 

 

518 317    ชีววทิยาและเทคโนโลยขีองยสีต์                                 2(2-0-4) 

            (Yeast Biology and Technology) 

            วิชาบงัคบัก่อน  : 518 201  จลุชีววิทยาทัว่ไป 

                          518 202  ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 

                    * 518 318  ปฏิบตัิการชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต์ 

                    * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

    อนกุรมวิธาน โครงสร้าง หน้าท่ีและเมแทบอลิซึมของยีสต์  พนัธุกรรมและการปรับปรุงสายพนัธุ์

ของยีสต์  ยีสต์และผลิตภัณฑ์จากยีสต์ในอุตสาหกรรม  จลนศาสตร์ของการหมักและเทคโนโลยีการผลิต   

เทคโนโลยีใหมท่ี่เก่ียวข้องกบัยีสต์ 
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    Taxonomy, structure, function and metabolism of yeast.  Genetics and strain 

improvement.  Yeast and yeast products in industry.  Kinetics of fermentation and production 

technology.  New technology relevant to yeast. 

 

518 318   ปฏิบัติการชวีวทิยาและเทคโนโลยขีองยสีต์                        1(0-3-0) 

            (Yeast Biology and Technology Laboratory) 

            วิชาบงัคบัก่อน  : * 518 317   ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต์  

           * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

    ปฏิบตัิการท่ีเก่ียวกบัการเพาะเลีย้งยีสต์ การสกดัสารพนัธุกรรม การคดัเลือก การปรับปรุงและ

การเก็บรักษาสายพนัธุ์ยีสต์ การผลติผลติภณัฑ์จากยีสต์ท่ีเป็นประโยชน์ในอตุสาหกรรม 

            มีการศกึษานอกสถานท่ี 

    Experiments on yeast culture.  Genetic material extraction.  Selection, improvement  

and maintenance of yeast strains.  Production of useful industrial products from yeast. 

    Field trips are required. 

 

518 319   เทคนิคการเก็บรักษาจุลนิทรีย์               2(1-3-2) 

     (Microbial Preservation Techniques) 

    วิชาบงัคบัก่อน  : 518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

         518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 

    แหล่งของจุลินทรีย์ อาหารเลีย้งเชือ้  หลกัการ  เทคนิค  และการควบคุมคุณภาพของการเก็บ

รักษาจลุนิทรีย์ 

    มีการศกึษานอกสถานท่ี 

    Microbial resources.  Culture media.  Principles, techniques and quality control of 

microbial preservation. 

         Field trips are required. 

 

518 320  เทคนิคการเพาะเลีย้งจุลนิทรีย์ชอบร้อนสูง          3(2-3-4) 

     (Techniques for Cultivation of Hyperthermophilic Microorganisms) 

      วิชาบงัคบัก่อน  : 518 203 วิทยาแบคทีเรีย 

          518 204 ปฏิบตัิการวทิยาแบคทีเรีย  

      แหลง่ของจุลินทรีย์ชอบร้อนสงู การประยุกต์ การเก็บตวัอย่าง การเตรียมอาหารเลีย้งเชือ้แบบ

ปลอดออกซิเจน เทคนิคการเพาะเลีย้งจลุนิทรีย์ชอบร้อนสงูแบบปลอดออกซิเจน การแยกเชือ้บริสทุธ์ิ การศกึษา

รูปร่าง และการนบัจํานวน 
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     Sources of hyperthermophilic microorganisms. Applications. Sample collection. 

Preparation of oxygen free media. Techniques for cultivation of anaerobic hyperthermophilic 

microorganisms. Isolation of pure cultures. Morphological studies and enumeration of cells. 

 

518 321   เห็ดราในวิถชีวีิต                     3(2-3-4) 

     (Ethnomycology) 

    วิชาบงัคบัก่อน  : 518 205 วิทยาเห็ดรา          

    ประโยชน์และบทบาทของเห็ดราตอ่มนษุย์ สงัคมและวฒันธรรมตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  เห็ดรา

ท่ีใช้เป็นอาหารและเห็ดราท่ีใช้เป็นยา  ผลติภณัฑ์จากกิจกรรมเมแทบอลสิมของรา  เห็ดราท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือของ

มนษุย์  ผลกระทบของโรคท่ีเกิดจากเห็ดราในพืชและสตัว์ 

    มีการศกึษานอกสถานท่ี 

    Utility and role of fungi on mankind social and culture throughout the past and 

present. Gourmet fungi and medicinal fungi. Metabolic products of fungi. Fungi as human tools. 

Impact of fungal diseases in plants and animals. 

         Field trips are required. 

 

518 323   ความปลอดภยัทางชวีภาพในห้องปฏิบตักิารทางจุลชีววิทยา     2(2-0-4) 

     (Biosafety in Microbiological Laboratory) 

         วิชาบงัคบัก่อน   : 518 203 วิทยาแบคทีเรีย 

          518 204 ปฏิบตัิการวิทยาแบคทีเรีย 

     ความสําคัญของความปลอดภัยทางชีวภาพ  ระดับของความปลอดภัยทางชีวภาพและ

มาตรฐานการปฏิบัติในห้องปฏิบตัิการจุลชีววิทยา  การป้องกันการปนเปือ้นสู่สิ่งแวดล้อม  อุปกรณ์สําหรับ

ปอ้งกนัอนัตรายจากจลุนิทรีย์  ข้อระวงัท่ีควรปฏิบตัิตอ่จลุนิทรีย์ก่อโรค 

     Importances of biosafety. Biosafety levels and standard practices in microbiological 

laboratory. Prevention of environmental contamination. Equipment for protection from  

microbiological hazard. Recommended precautions on infectious microorganisms.  

 

518 411    เทคโนโลยอุีตสาหกรรมจากจุลินทรีย์                        2(2-0-4) 

            (Industrial Microbiological Technology) 

            วิชาบงัคบัก่อน  :    * 513 341 ชีวเคมี 1 

          518 201  จลุชีววิทยาทัว่ไป 

                           518 202  ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 

                    * 518 412 ปฏิบตัิการเทคโนโลยีอตุสาหกรรมจากจลุนิทรีย์                   

                    * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
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            การผลิตจุลินทรีย์และผลผลิตจากจุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ทางอุตสาหกรรม ปัจจัยต่างๆ                

ท่ีเก่ียวข้องกบักรรมวิธีการผลติและการควบคมุการผลิต การใช้โมเลกุลคาร์ไลโอโลยีพฒันาจุลนิทรีย์ เพ่ือให้ได้

ผลผลติเชิงอตุสาหกรรม 

    Production of useful microbes and microbial products in industry. Related factors in 

production processes and control. Improvement of microbes for industrialized production by 

molecular karyology.   

 

518 412  ปฏิบัติการเทคโนโลยอุีตสาหกรรมจากจุลินทรีย์                   1(0-3-0) 

            (Industrial Microbiological Technology Laboratory) 

            วิชาบงัคบัก่อน  : * 518 411 เทคโนโลยีอตุสาหกรรมจากจลุนิทรีย์ 

           * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

    การทดลองท่ีเก่ียวกบัการหมกั การแยกและคดักรองจลุนิทรีย์ท่ีต้องการ การเก็บรักษาสายพนัธุ์ 

จลุนิทรีย์  การเตรียมสบัสเตรตสาํหรับการหมกั การควบคมุคณุภาพของผลติภณัฑ์หมกั  

            มีการศกึษานอกสถานท่ี 

    Experiments in fermentation.  Isolation and screening of the desired microorganisms.  

Culture collection of microbial strains.  Preparation of substrate for fermentation.  Quality control of 

fermented products.  Qualitative analysis of waste water from the production process. 

    Field trips are required. 

 

518 413    การฝึกงาน                                        1(0-3-0) 

            (Practical Training) 

    วิชาบงัคบัก่อน  : 518 203  วิทยาแบคทีเรีย 

         518 205  วิทยาเห็ดรา 

         518 301  วิทยาไวรัส 

         518 303  พนัธุศาสตร์ของจลุนิทรีย์ 

    เง่ือนไข:   วิชานีว้ดัผลเป็น S หรือ U 

    ฝึกปฏิบตัิงานทางจุลชีววิทยาประยกุต์ในห้องปฏิบตัิการอตุสาหกรรมหรือสถาบนัท่ีได้รับความ

เห็นชอบจากภาควิชาจลุชีววิทยา 

    Practical training in a factory or institute by consent of the microbiology department. 
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518 415    จุลชีววิทยาทางการเกษตร                                3(3-0-6)                     

            (Agricultural Microbiology) 

            วิชาบงัคบัก่อน  : 518 203 วิทยาแบคทีเรีย 

                          518 205 วิทยาเห็ดรา 

    จลุินทรีย์และกระบวนการของจุลนิทรีย์ท่ีเก่ียวข้องกบัการเกษตร  วฏัจกัรไนโตรเจน ปฏิสมัพนัธ์

ระหว่างพืชและจุลินทรีย์  จุลินทรีย์ท่ีอาศยัอยู่ร่วมกบัพืชและจุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรคพืช   จุลินทรีย์ท่ีใช้ในการ

ควบคมุโรคพืชทางชีววิธีและในผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร  เทคโนโลยีชีวภาพและพนัธุวิศวกรรมของจุลินทรีย์

ในทางการเกษตร  มีการสมัมนาในหวัข้อเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง 

    Microorganisms and microbiological processes in agricultural aspects.                  

Nitrogen cycle.  Plant-microbe interaction. Symbiotic and pathogenic microorganisms.  Microbes 

used in biological control and agricultural products. Biotechnology and genetic engineering of 

microorganisms in agriculture. Seminar on topics related. 

 

518 416  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร                             1(0-3-0)                     

            (Agricultural Microbiology  Laboratory) 

    วิชาบงัคบัก่อน  : * 518 415 จลุชีววิทยาทางการเกษตร 

           * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

    ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 518 415 จลุชีววิทยาทางการเกษตร 

    มีการศกึษานอกสถานท่ี 

               Experiments related to the contents in 518 415 Agricultural Microbiology. 

              Field trips are required. 

 

518 417   วิทยาไวรัสระดับโมเลกุล                3(3-0-6) 

       (Molecular Virology) 

       วิชาบงัคบัก่อน  : 518 301 วิทยาไวรัส 

            518 303 พนัธุศาสตร์ของจลุนิทรีย์ 

                   513 341 ชีวเคมี 1 

    การถ่ายแบบจีโนมของไวรัส การถอดรหสัและกลไกในการควบคุมการสร้างอาร์เอ็นเอนํารหสั

ของไวรัส กระบวนการตกแต่งอาร์เอ็นเอนํารหัสหลงัการถอดรหัสก่อนการแปลโปรตีนไวรัสชนิดต่างๆ การ

แสดงออกของยีนไวรัส การตดัสายโปรตีนตัง้ต้นของไวรัสเพ่ือสร้างเป็นโปรตีนไวรัส กระบวนการรวมตวัเป็น

อนภุาคไวรัส เทคนิคท่ีนิยมใช้ในห้องปฏิบตัิการเพ่ือวิจยัการเพ่ิมจํานวนไวรัส 

         Replication of virus genomes. Transcription and mechanisms in regulating viral 

mRNAs. Post-transcriptional modification of mRNAs prior to translation of viral proteins. Expression 

of virus genes. Cleavage of viral pro-proteins to create virus proteins. Process in the assembly into 

virus particles. Common laboratory techniques in virus propagation research. 
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518 419  สารต้านจุลชีพ                  3(3-0-6) 

    (Antimicrobial Substance) 

    วิชาบงัคบัก่อน  : 518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

         518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 

    สารท่ีใช้สําหรับควบคมุจุลนิทรีย์ภายนอกและภายในร่างกาย ชนิดของยาปฏิชีวนะและสารเคมี

บําบดัสงัเคราะห์ท่ีใช้ต่อต้านจลุชีพ กลไกการออกฤทธ์ิยาต้านจุลชีพ การดือ้ยา การทดสอบความไวของเชือ้ต่อ

ตวัยาต้านจุลชีพ การวิเคราะห์หาปริมาณของตวัยาต้านจุลชีพ การใช้ยาร่วมกัน ฤทธ์ิข้างเคียงและปฏิกิริยา

ระหวา่งยา การใช้ยาต้านทานจลุชีพนอกวงการแพทย์ การศกึษายาใหม ่การผลติยาปฏิชีวนะ 

            Substance for controlling microorganisms in vitro and in vivo.  Types of antibiotics and 

synthetic antimicrobial chemotherapeutic agents.  Mechanisms of action of antimicrobial agents.  

Drug resistances.  Antimicrobial susceptibility tests.  Antimicrobial assays.  Antimicrobial agents in 

combination.  Side effects and drug interactions.  Non-medical application of antimicrobial agents.  

Evaluation of new antimicrobial agent.  Antibiotic products. 

 

518 491    สัมมนา                                                    1(0-2-1) 

            (Seminar) 

    เง่ือนไข: โดยความยนิยอมของภาควิชาจลุชีววิทยา 

    สมัมนาในหวัข้อท่ีนา่สนใจทางจลุชีววิทยา  โดยความเห็นชอบของภาควิชาจลุชีววิทยา  

    Seminar on topics of interest in microbiology as approved by the Microbiology 

department. 

 

518 492    โครงงานวิจัย 1                                             2(0-4-2) 

            (Research Project I) 

            วิชาบงัคบัก่อน  : 518 307  แบบเสนอโครงการวิจยั          

    การวจิยัในหวัข้อท่ีนา่สนใจทางจลุชีววิทยา  ภายใต้การแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

    Research on topics of interest in microbiology under the supervision of an advisor.   

 

518 493    โครงงานวิจัย 2                                             2(0-4-2) 

            (Research Project II) 

            วิชาบงัคบัก่อน  : 518 492 โครงงานวิจยั 1 

    การวิจยัในหวัข้อท่ีน่าสนใจทางจุลชีววิทยาต่อเน่ืองจาก 518 492 โครงงานวิจยั 1  ภายใต้การ

แนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

    Research on topics of interest in microbiology continuing from 518 492 Research 

Project I under the supervision of an advisor.   
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518 511    จุลชีววิทยาทางอาหาร                                       3(3-0-6) 

            (Food Microbiology) 

            เง่ือนไข : โดยความยนิยอมของภาควชิาจลุชีววิทยา 

         จุลินทรีย์กบัการเสื่อมคุณภาพของอาหาร การติดเชือ้และอาหารเป็นพิษ การนําจุลินทรีย์มาใช้

ในการแปรรูปอาหาร การถนอมอาหารโดยวิธีการต่างๆ ดัชนีจุลินทรีย์สําหรับมาตรฐานอาหาร การควบคุม

คณุภาพอาหารและสขุาภิบาลโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร  

    Microorganisms and food spoilage.  Food-borne infection and intoxication.  Utilization 

of microorganisms in food processing.  Methods of food preservation.  Microorganism indices for 

food standard.   Food quality control and  food  plant  sanitation. 

 

518 512  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร                              1(0-3-0) 

            (Food Microbiology Laboratory) 

            เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควชิาจลุชีววิทยา 

    ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหาร การถนอมอาหาร การทําอาหารหมกัและการ

ผลติอาหารโดยใช้จลุินทรีย์ การเสียของอาหารเน่ืองจากจลุินทรีย์ โรคท่ีเกิดจากอาหารท่ีปนเปือ้นจลุนิทรีย์ และ

การตรวจหาจลุนิทรีย์ท่ีปนเปือ้นในอาหาร 

    มีการศกึษานอกสถานท่ี 

    Factors affecting growth of microorganisms in food.  Food preservation.                     

Food fermentation and food production by microorganism.  Food spoilage due to microorganisms.  

Food-borne disease and detection of microorganisms in contaminated food. 

    Field trips are required. 

 

518 513    ชีวสนเทศศาสตร์                                    2(1-3-2) 

            (Bioinformatics) 

                  เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาจลุชีววิทยา 

    การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการนําเสนอข้อมูล   การสืบค้นและการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

วิทยาศาสตร์ชีวภาพผา่นอินเทอร์เนต การพิมพ์ข้อมลูเพ่ือเผยแพร่ในฐานข้อมลู การใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปในการ

เปรียบเทียบและวิเคราะห์ลําดบักรดนิวคลีอิกและกรดอะมิโน การวิเคราะห์สายสมัพนัธ์ทางวิวฒันาการ  การ

ค้นหาช่วงรหสัของยีน  การออกแบบไพรเมอร์สาํหรับปฏิกิริยาลกูโซข่องดเีอ็นเอโพริเมอเรส  การเลอืกดีเอนเอตวั

ติดตามและการทํานายโครงสร้างสามมิติของสายโพลเีปปไทด์ 

    Computer program for data presentation. Searching and analysis of  biological  data  

via the Internet.  Data submission to databases.  Application softwares for comparison and analysis 

of nucleic acid and amino acid sequences, phylogenetic analysis, open reading frame searching, 

PCR primer designing, DNA probe selection and prediction of the tertiary structure of polypeptide 

chain. 
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518 514   วิทยาไวรัสทางการแพทย์                3(3-0-6) 

       (Medical Virology) 

               เง่ือนไข : โดยความยนิยอมของภาควชิาจลุชีววิทยา 

         ไวรัสวิทยาพืน้ฐาน การตอบสนองต่อการติดเชือ้ไวรัส พยาธิสภาพของโรคติดเชือ้ไวรัส            

การระบาดของโรคไวรัส โรคของระบบทางเดินหายใจ โรคของระบบประสาท โรคตบัอกัเสบและลําไส้อกัเสบ 

โรคไวรัสของเด็กออ่น โรคไข้ออกผ่ืน โรคติดเชือ้เฮอร์ปีส์ ไวรัสและมะเร็ง 

        Basic virology. Host response to virus infection. Pathogenesis of virus infection.  

Epidemiology of viral diseases. Respiratory tract infections. Viral diseases of the central nervous 

system.  Hepatitis and enteritis. Virus infection of the fetus and infant. Exanthemas. Herpes virus 

infections. Virus and cancer. 

 

518 515   ปฏิบัติการวิทยาไวรัสทางการแพทย์             1(0-3-0) 

       (Medical Virology Laboratory) 

                เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควชิาจลุชีววิทยา 

         ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 518 514 วิทยาไวรัสทางการแพทย์ 

        Experiments related to the contents in 518 514 Medical Virology. 

 

518 522   วิทยาแบคทีเรียทางการแพทย์               3(3-0-6) 

       (Medical Bacteriology) 

                เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควชิาจลุชีววิทยา 

         คณุสมบตัิทัว่ไปของแบคทีเรียท่ีก่อโรค กลไกการก่อโรค การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อ

การติดเชือ้ แบคทีเรียท่ีมีความสาํคญัทางการแพทย์ การติดตอ่ การปอ้งกนั การควบคมุ และการรักษาโรคท่ีเกิด

จากแบคทีเรีย 

        General properties of pathogenic bacteria. Mechanism of pathogenesis. Immune 

response to bacterial infection. Medically important bacteria. Transmission, prevention, control and 

treatment of bacterial diseases. 

 

518 523   ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียทางการแพทย์            1(0-3-0) 

       (Medical Bacteriology Laboratory) 

                เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควชิาจลุชีววิทยา 

         ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 518 522 วิทยาแบคทีเรียทางการแพทย์ 

         Experiments related to the contents in 518 522 Medical Bacteriology. 
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518 524   สรีรวิทยาของแบคทเีรีย                3(3-0-6) 

    (Bacterial Physiology) 

    เง่ือนไข : โดยความยนิยอมของภาควชิาจลุชีววิทยา 

    กลไกการควบคุมเมแทบอลิซึมและการควบคุมแบบอ่ืนๆ ในแบคทีเรีย การเปลี่ยนแปลงทาง           

สรีรวิทยาเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้าและเทคนิคท่ีใช้ในทางสรีรวิทยาโดยเน้นภาคทฤษฎี การสํารวจและการ

อภิปรายรายงานวิจยัทางสรีรวิทยาตามหวัข้อท่ีกําหนด 

    Mechanisms of metabolic regulations and other types of regulation in bacteria. 

Physiological changes in response to stimuli and techniques used in physiology with emphasis on 

theoretical aspects. Investigation and discussion on assigned research papers involving in 

physiology. 
 

518 526   โรคติดเชือ้                   3(3-0-6) 

    (Infectious Diseases) 

    เง่ือนไข : โดยความยนิยอมของภาควชิาจลุชีววิทยา 

    การก่อโรคของจุลินทรีย์ การทดสอบทางเซรุ่มวิทยา การควบคุมจุลินทรีย์ โรคติดเชือ้โดยการ

หายใจและสมัผสั โรคติดเชือ้ทางอาหาร โรคติดเชือ้โดยมีแมลงเป็นพาหะ โรคติดเชือ้จากสตัว์ โรคติดเชือ้ทาง

เพศสมัพนัธ์ โรคติดเชือ้จากสิง่แวดล้อมและอบุตัเิหต ุการเสริมสร้างภมูิคุ้มกนั 

    Microbial pathogenesis. Serological tests. Control of micro-organisms. Respiratory 

and direct contact infectious diseases.  Food borne infectious diseases. Insect vector borne 

infectious diseases. Zoonosis. Sexual transmission diseases. Environmental and accidental 

transmission diseases. Immunization.  
     

518 527   การตรวจทางวทิยาภมิูคุ้มกัน              3(3-0-6) 

    (Immunoassay) 

    เง่ือนไข : โดยความยนิยอมของภาควชิาจลุชีววิทยา 

    ชุดตรวจวินิจฉัยทางวิทยาภูมิคุ้ มกัน การวิจัย การพัฒนาและการผลิตชุดตรวจวินิจฉัย 

เทคโนโลยีท่ีใช้ในชดุตรวจวินิจฉยั องค์ประกอบของชดุตรวจวินิจฉยั ปัจจยัและขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้องในการพฒันา

และการผลิตชุดตรวจวินิจฉยั เอนไซม์และระบบการตรวจวดั การยึดตรึงพืน้ผิวของแอนติเจนและแอนติบอดี 

การประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจวินิจฉยั สารอ้างอิงมาตรฐาน ระบบการควบคมุคณุภาพของการพฒันา

และการผลติชดุตรวจวินิจฉยั 

    Immunodiagnostic test kit. Research, development and production of diagnostic test 

kit. Technology used in diagnostic test kit. Constituents of diagnostic test kit. Factors and processes 

involving in development and production of diagnostic test kit. Enzyme and detection system.  Solid 

phase immobilization of antigens and antibodies.  Performance assessment of diagnostic test kit. 

 Standard reference sample. Quality control system of development and production of diagnostic 

test kit.  
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518 528   สารพิษของจุลนิทรีย์                 3(3-0-6) 

    (Microbial Toxins) 

    เง่ือนไข : โดยความยนิยอมของภาควชิาจลุชีววิทยา 

    สารพิษจากจุลินทรีย์  แหลง่กําเนิด โครงสร้างทางเคมีและกลไกการออกฤทธ์ิ การควบคมุการ

แสดงออกของสารพิษ การเกิดพยาธิสภาพจากสารพิษ การเตรียมท็อกซอยและการลบล้างพิษแบบตา่งๆ  

         Microbial toxins.  Sources, chemical structures and mechanisms of action.  Regulation 

of toxin expression.  Pathogenesis of toxins.  Toxoid preparations and neutralization of toxins. 

 

518 529   วิทยาภมิูคุ้มกนัขัน้สูง                3(3-0-6)  

    (Advanced Immunology) 

    เง่ือนไข: โดยความยินยอมของภาควชิาจลุชีววิทยา 

    กลไกการกระตุ้ นเซลล์และโมเลกุลของระบบภูมิคุ้ มกัน  สัญ ญาณ ของเซลล์ภูมิคุ้ มกัน                  

การควบคุมการแสดงออกของยีนในการตอบสนองของภูมิคุ้ มกัน การประยุกต์ในทางการตรวจวินิจฉัยทาง

ภมูิคุ้มกนั  การรักษาทางภมูิคุ้มกนั การปรับภมูคิุ้มกนั และการกระตุ้นภมูิคุ้มกนั 

    Mechanisms of molecular and cellular activation of immune system.  Immune cell 

signaling.  Regulation of gene expression in immune response.  Application in immunodiagnosis, 

immunotherapy, immuno-modulation and immuno-stimulation.   

 

518 530   เทคโนโลยกีารหมัก                              2(2-0-4) 

              (Fermentation Technology) 

    เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควชิาจลุชีววิทยา 

                การเจริญ การพฒันาสายพนัธ์ุใหม่ และอาหารเพาะเลีย้งของจุลินทรีย์ท่ีเก่ียวข้องกับการหมกั 

รูปแบบ และวิธีการทํางานของเคร่ืองหมกั การสกดัสารท่ีได้จากการหมกัและการทําให้บริสทุธ์ิ 

    Microbial growth, development of new strains and culture media for fermentation. 

Designs and operation of fermentors. Extraction and purification of fermented products. 

 

518 531   ปฏิบัติการเทคโนโลยกีารหมัก                                            1(0-3-0) 

              (Fermentation Technology Laboratory) 

    เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาจลุชีววิทยา 

                ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 518 530 เทคโนโลยีการหมกั 

    Experiments related to the contents in 518 530 Fermentation Technology. 
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518 532  จุลชีววิทยาในการย่อยสลายสารและการกาํจัดสารพิษจากสิ่งแวดล้อม         3(3-0-6) 

    (Biodegradation and Bioremediation Microbiology) 

    เง่ือนไข : โดยความยนิยอมของภาควชิาจลุชีววิทยา 

บทบาทและกลไกของจลุนิทรีย์ในการยอ่ยสลาย และบําบดัสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ทัง้ท่ี

ผา่นและไมผ่า่นระบบเมแทบอลซิมึ  การยอ่ยสลายหรือบําบดัสารมลพิษกลุม่ตา่งๆ โดยกิจกรรมของจลุนิทรีย์     

การประยกุต์จลุนิทรีย์และผลติภณัฑ์ของจลุนิทรีย์ในการบําบดัสารมลพิษท่ีปนเปือ้นในนํา้ ดิน อากาศ และ

มลพิษท่ีเกิดขึน้จากอตุสาหกรรม  เทคโนโลยีใหมใ่นการยอ่ยสลายสารมลพิษและการบําบดัสารมลพิษในระดบั

อตุสาหกรรม 

  มีการศกึษานอกสถานท่ี 

Roles  and  mechanisms of  microorganisms  in biodegradation and bioremediation of 

organic and inorganic substances both through metabolic and non-metabolic pathways. 

Biodegradation and bioremediation in different classes of pollutants by microbial activities. 

Applications of microorganisms and their products for bioremediation of pollutants contaminated in 

water, soil, air and pollutants generated from industries. Novel technology of biodegradation and 

bioremediation in industrial scale. 

  Field trips are required. 

 

518 534   ไวรัสวทิยาระดับโมเลกุลขัน้สงู                   3(3-0-6) 

              (Advanced Molecular Virology) 

    เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควชิาจลุชีววิทยา 

                วงจรชีวิตของไวรัสระดบัโมเลกุล  ขัน้ตอนการเข้าสูโ่ฮสต์ของไวรัส  การถอดรหสั  การแปลรหสั  

และการจําลองจีโนมเน้นอนัตรกิริยาระหวา่งไวรัสกบัโปรตีนของเซลล์ 

    Molecular aspects of viral life cycle, virus entry, transcription, translation, and  

genomic replication in terms of interaction between virus and cellular proteins. 

 

518 535   ปฏิบัติการไวรัสวทิยาระดับโมเลกุลขัน้สงู            1(0-3-0) 

    (Advanced Molecular Virology Laboratory) 

       เง่ือนไข: โดยความยินยอมของภาควชิาจลุชีววิทยา 

      การทดลองท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวชิา 518 534 ไวรัสวิทยาระดบัโมเลกลุขัน้สงู 

     Experiments related to the contents in 518 534 Advanced Molecular Virology. 
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518 536  โรคในสัตว์นํา้                   4(2-6-4) 

     (Diseases in Aquatic Animals) 

     เง่ือนไข: โดยความยินยอมของภาควชิาจลุชีววิทยา 

     กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และภูมิคุ้มกันวิทยาของสตัว์นํา้ พลวตัรของประชากรของสตัว์นํา้ 

โรคติดเชือ้จากแบคทีเรีย   ราและไวรัส   การเกิดพยาธิสภาพของโรค  การอนุรักษ์และการจดัการสตัว์นํา้ใกล้

สญูพนัธ์ุเน้นด้านโรคและปัญหาสขุภาพ เทคนิคท่ีใช้ในงานวิจยั  

     มีการศกึษานอกสถานท่ี 

     Anatomy, physiology, and immunology of aquatic animals. Population dynamics of 

aquatic animals. Bacterial, mycotic, and viral diseases. Pathogenesis of diseases. Conservation and 

management of endangered species in terms of diseases and health problems. Techniques used in 

researches.  

     Field trips are required. 
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