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หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววทิยา 

   นกัศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  รายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะไมน้่อยกวา่  97  หนว่ยกิต   และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกิต    โดยมีหน่วยกิต 
รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่  133  หนว่ยกิต 
 

1. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  จ านวนไมน้่อยกวา่  30  หนว่ยกิต   (ดรูายละเอยีดหน้า  8-9) 
 

2. หมวดวชิาเฉพาะ จ านวนไมน้่อยกวา่ 97 หนว่ยกิต ประกอบด้วย 

  2.1  วิชาแกน  จ านวน  27  หน่วยกิต 
511 106  แคลคลูสัส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1          3(3-0-6) 

(Calculus for Biological Scientists I) 
511 107  แคลคลูสัส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2          3(3-0-6) 

(Calculus for Biological Scientists II) 
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  เคมีทัว่ไป 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) 
514 107  ฟิสกิส์พืน้ฐาน                 4(4-0-8)  

(Fundamental Physics)                 
514 108  ปฏิบตัิการฟิสกิส์พืน้ฐาน              1(0-3-0)  

(Fundamental Physics Laboratory) 
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  2.2  วิชาเฉพาะด้าน จ านวนไมน้่อยกวา่ 70 หนว่ยกิต 

2.2.1  วิชาบังคับ  จ านวน  53  หนว่ยกิต 
513 231  เคมวีิเคราะห์ 1                 2(2-0-4) 

(Analytical Chemistry I) 
513 233  ปฏิบตัิการเคมีวเิคราะห์ 1               1(0-3-0) 

(Analytical Chemistry Laboratory I) 
513 237  การวเิคราะห์ด้วยเคร่ืองมือในการศกึษาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ     3(3-0-6) 

(Instrumental Analysis in Biological Science) 
513 238  ปฏิบตัิการการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือในการศกึษาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1(0-3-0) 

       (Instrumental Analysis in Biological Science Laboratory) 
513 250  เคมีอินทรีย์                  3(3-0-6) 

(Organic Chemistry) 
513 255  ปฏิบตัิการเคมีอินทรีย์                1(0-3-0) 

(Organic Chemistry Laboratory) 
513 341  ชีวเคม ี1                   4(4-0-8) 

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

(Biochemistry Laboratory I) 
515 205  สถิติส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ            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  แบคทีเรียวิทยา                 3(3-0-6) 

(Bacteriology) 
518 204  ปฏิบตัิการแบคทีเรียวิทยา               1(0-3-0) 

(Bacteriology Laboratory) 
518 205  เห็ดราวิทยา                  3(3-0-6) 

(Mycology) 
518 206 ปฏิบตัิการเห็ดราวิทยา               1(0-3-0) 

(Mycology Laboratory) 
518 207 ความปลอดภยัทางชีวภาพในห้องปฏิบตัิการทางจลุชีววิทยา     2(2-0-4) 
        (Biosafety in Microbiological Laboratory) 
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518 301  ไวรัสวิทยา                  3(3-0-6) 
(Virology) 

518 302  ปฏิบตัิการไวรัสวิทยา               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  ภมูิคุ้มกนัวิทยา                 3(3-0-6) 
(Immunology) 

518 306  ปฏิบตัิการภมูิคุ้มกนัวิทยา               1(0-3-0) 
(Immunology Laboratory) 

518 401  ชีวสนเทศศาสตร์เบือ้งต้น              2(1-3-2) 
(Introduction to Bioinformatics) 

518 491  สมัมนา                   1(0-2-1) 
(Seminar) 

518 493  โครงงานวิจยั 1                 2(0-4-2) 
(Research Project I) 

518 494 โครงงานวิจยั 2                 2(0-4-2) 
(Research Project II) 

   2.2.2  วิชาเลือก  จ านวนไมน้่อยกวา่  17   หนว่ยกิต  โดยเลอืกจากรายวชิาตอ่ไปนี ้
   1. กลุ่มวชิาจุลชวีวทิยาทางการเกษตร 
512 345  การควบคมุแมลงศตัรูโดยชีววิธีและการผลติชีวภณัฑ์       3(3-0-6) 

(Biological Control of Pests and Bio-agent Production) 
512 346  ปฏิบตัิการการควบคมุแมลงศตัรูโดยชีววิธีและการผลติชีวภณัฑ์    1(0-3-0) 

(Biological Control of Pests and Bio-agent Production Laboratory) 
512 415  โรคพืช                   3(3-0-6) 

(Plant Pathology) 
512 416  ปฏิบตัิการโรคพืช                 1(0-3-0) 

(Plant Pathology Laboratory) 
518 311  ชีววิทยาของเหด็                3(2-3-4) 

(Mushroom Biology) 
518 411  จลุชีววิทยาทางการเกษตร              3(3-0-6) 

(Agricultural Microbiology) 
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518 412  ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทางการเกษตร            1(0-3-0) 
(Agricultural Microbiology Laboratory) 

   2. กลุ่มวชิาจุลชวีวทิยาทางอาหาร 
518 321  จลุชีววิทยาของผลติภณัฑ์นม              3(3-0-6) 

(Dairy Product Microbiology) 
518 322  ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาของผลติภณัฑ์นม           1(0-3-0) 

(Dairy Product Microbiology Laboratory) 
    518 323 โปรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์             3(3-0-6) 
        (Probiotics and Prebiotics) 

518 421  จลุชีววิทยาทางอาหารเพื่อสขุภาพ            3(3-0-6) 
(Food Microbiology for Health) 

518 422  ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทางอาหารเพื่อสขุภาพ         1(0-3-0) 
(Food Microbiology for Health Laboratory) 

   3. กลุ่มวชิาจุลชวีวทิยาทางอุตสาหกรรม 
518 331  ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต์             2(2-0-4) 

(Yeast Biology and Technology) 
518 332  ปฏิบตัิการชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต์          1(0-3-0) 

(Yeast Biology and Technology Laboratory) 
518 333  เทคนิคการเก็บรักษาจลุนิทรีย์              2(1-3-2) 

(Microbial Preservation Techniques) 
518 431 เทคโนโลยีอตุสาหกรรมจากจลุนิทรีย์            2(2-0-4) 

(Industrial Microbiological Technology) 
518 432  ปฏิบตัิการเทคโนโลยีอตุสาหกรรมจากจลุนิทรีย์         1(0-3-0) 

(Industrial Microbiological Technology Laboratory) 
518 433  เทคโนโลยีการหมกัเบือ้งต้น             2(2-0-4) 

(Introduction to Fermentation Technology) 
518 434  ปฏิบตัิการเทคโนโลยีการหมกัเบือ้งต้น           1(0-3-0) 

(Introduction to Fermentation Technology Laboratory) 
    612 444  ระบบควบคมุคณุภาพไอเอสโอ 9000 ส าหรับอตุสาหกรรมอาหาร    2(2-0-4) 

(ISO 9000: Quality System for Food Industry) 
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      4. กลุ่มวชิาจุลชวีวทิยาทางสิ่งแวดล้อม 
512 203  นิเวศวิทยา                  3(3-0-6) 

(Ecology) 
512 204  ปฏิบตัิการนิเวศวิทยา                1(0-3-0) 

(Ecology Laboratory) 
518 341  จลุชีววิทยาทางสิง่แวดล้อม              2(2-0-4) 

(Environmental Microbiology) 
518 342  ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทางสิง่แวดล้อม           1(0-3-0) 

(Environmental Microbiology Laboratory) 
518 345 เห็ดราในวิถีชีวติ                3(2-3-4) 

      (Ethnomycology) 
518 441  จลุชีววิทยาในการยอ่ยสลายสารและการก าจดัสารพิษจากสิง่แวดล้อม  3(3-0-6) 

 (Biodegradation and Bioremediation Microbiology) 
      5. กลุ่มวชิาจุลชวีวทิยาทางการแพทย์ 

512 348  ปรสติวิทยา                  3(3-0-6) 
(Parasitology) 

512 349 ปฏิบตัิการปรสติวิทยา                1(0-3-0) 
(Parasitology Laboratory) 

518 351 โรคและสขุภาพในสตัว์น า้              4(2-6-4) 
    (Disease and Health in Aquatic Animals) 

518 451  สารต้านจลุชีพ                  3(3-0-6) 
(Antimicrobial Substance) 

518 453  โรคติดเชือ้                    3(3-0-6) 
(Infectious Diseases) 

       6. กลุ่มวชิาจุลชวีวทิยาบริสุทธ์ิ 
518 361 จลุนิทรีย์ชอบร้อนสงูและเทคนิคการเพาะเลีย้ง         3(2-3-4) 

(Hyperthermophilic Microorganisms and Cultivation Techniques) 
    518 363 ความหลากหลายทางชีวภาพของจลุนิทรีย์          3(3-0-6) 
        (Microbial Diversity) 

518 461  สรีรวิทยาของแบคทีเรีย                3(3-0-6) 
(Bacterial Physiology) 

518 463  ไวรัสวิทยาระดบัโมเลกลุ                3(3-0-6) 
(Molecular Virology) 
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       7. กลุ่มวชิาทกัษะปฏิบตั ิ
518 391  แบบเสนอโครงการวิจยั                1(1-0-2) 

(Project Proposal) 
518 495  การฝึกงาน                1(ไมน้่อยกวา่ 90 ชัว่โมง) 

(Practical Training) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     จ านวนไมน้่อยกวา่   6  หนว่ยกิต 
    ให้เลือกศึกษาได้จากทกุรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยัศิลปากร หรือรายวิชาของสถาบนัอื่นๆ ที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ถ้านกัศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในวิชาเลือก
ของหมวดวิชาเฉพาะ จะต้องน าไปคิดคา่ระดบัเฉลี่ยของทกุรายวิชาในวิชาเฉพาะด้านในหมวดวิชาเฉพาะด้วย  
เพื่อตรวจสอบเง่ือนไขการส าเร็จการศกึษา 
 
หมายเหตุ  การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา ให้นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหน่วยกิตรายวิชาใด

รายวิชาหน่ึงไปไว้ทัง้สองหมวดวิชาไม่ได้ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

081 102 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 3(2-2-5) 
511 106 แคลคลูสัส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 3(3-0-6) 
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) 
514 107 ฟิสกิส์พืน้ฐาน 4(4-0-8) 
514 108 ปฏิบตัิการฟิสกิส์พืน้ฐาน 1(0-3-0) 

 รวมหน่วยกติ 19 
 
 
 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

081 103 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ   3(2-2-5) 
511 107 แคลคลูสัส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 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) 
... ... วิชาบงัคบัเลอืก หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 

 รวมหน่วยกติ 17 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

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) 
... ... วิชาบงัคบัเลอืก หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 

 รวมหน่วยกติ 17 
 
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

510 202 ภาษาองักฤษส าหรับการสือ่สาร       3(3-0-6)) 
513 237 การวเิคราะห์ด้วยเคร่ืองมือในการศกึษาทางวิทยาศาสตร์

ชีวภาพ  
3(3-0-6) 

513 238 ปฏิบตัิการการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือในการศกึษาทาง
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

1(0-3-0) 
 

518 203 แบคทีเรียวิทยา  3(3-0-6) 
518 204 ปฏิบตัิการแบคทีเรียวิทยา  1(0-3-0) 
518 205 เห็ดราวิทยา  3(3-0-6) 
518 206 ปฏิบตัิการเห็ดราวิทยา  1(0-3-0) 
518 207 ความปลอดภยัทางชีวภาพในห้องปฏิบตัิการทางจลุชีววิทยา  2(2-0-4) 

 รวมหน่วยกติ 17 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

081 101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 
513 341 ชีวเคม ี1  4(4-0-8) 
513 343 ปฏิบตัิการชีวเคมี 1  1(0-3-0) 
515 201 สถิติพืน้ฐาน 3(3-0-6) 
518 301 ไวรัสวิทยา 3(3-0-6) 
518 302 ปฏิบตัิการไวรัสวิทยา 1(0-3-0) 
... ... วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 3 

 รวมหน่วยกติ 18 
 
 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

515 205 สถิติส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  3(2-2-5) 
518 303 พนัธุศาสตร์ของจลุนิทรีย์  3(3-0-6) 
518 304 ปฏิบตัิการพนัธุศาสตร์ของจลุนิทรีย์  2(0-6-0) 
518 305 ภมูิคุ้มกนัวิทยา  3(3-0-6) 
518 306 ปฏิบตัิการภมูิคุ้มกนัวิทยา  1(0-3-0) 
... ... วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 3 

 รวมหน่วยกติ 15 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

518 401  ชีวสนเทศศาสตร์เบือ้งต้น  2(1-3-2) 
518 493 โครงงานวิจยั 1 2(0-4-2) 
... ... วิชาเลอืกของรายวิชาศกึษาทัว่ไปท่ีก าหนดโดยคณะ

วิทยาศาสตร์ 
3 

... ... วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 5 

... ... วิชาเลอืกในหมวดวชิาเลอืกเสรี 3 
 รวมหน่วยกติ 15 

 
 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

518 491 สมัมนา  1(0-2-1) 
518 494 โครงงานวิจยั 2  2(0-4-2) 
... ... วิชาบงัคบัเลอืก หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 
... ... วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 6 
... ... วิชาเลอืกในหมวดวชิาเลอืกเสรี 3 

 รวมหน่วยกติ 15 
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ค าอธิบายรายวิชาสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 

518 201  จุลชีววิทยาทั่วไป                   3(3-0-6) 
(General Microbiology) 
การกระจาย สณัฐานวิทยา และการเพิ่มจ านวนของแบคทีเรีย ไวรัสและรา เทคนิคปลอดเชือ้และ

การเก็บรักษาจลุนิทรีย์ แนวความคิดเบือ้งต้นเก่ียวกบัโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เมแทบอลิซึม พนัธุศาสตร์
ของจลุนิทรีย์ การตอบสนองของระบบภมูิคุ้มกนั ประโยชน์และโทษของจลุนิทรีย์ 

Distribution, morphology and multiplication of bacteria, virus and fungi.  Aseptic 
technique and microbial preservation.  Basic knowledge of structure and function of cells.  
Metabolism.  Microbial genetics.  Response of immune system.  Beneficial and harmful effects of 
microorganisms.  
 
518 202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป                1(0-3-0) 

(General Microbiology Laboratory) 
วิชาบงัคบัก่อน : *518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

*อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
การทดลองที่สอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 
Experiments related to the contents in 518 201 General Microbiology. 

 

518 203 แบคทีเรียวิทยา                    3(3-0-6) 
(Bacteriology) 
วิชาบงัคบัก่อน :   518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

 518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 
         *518 204 ปฏิบตัิการแบคทีเรียวิทยา 

*อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
สณัฐานวิทยา การเพาะเลีย้ง การจ าแนกชนิดของแบคทีเรีย สรีรวิทยาของแบคทีเรียและการควบคมุ                

พนัธุศาสตร์ของแบคทีเรีย 
Morphology, Cultivation. Identification of bacteria.  Bacterial physiology and regulation.  

Bacterial genetics. 
 
518 204  ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา                 1(0-3-0) 

(Bacteriology Laboratory) 
วิชาบงัคบัก่อน : * 518 203 แบคทีเรียวิทยา 

* อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
การทดลองที่สอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 518 203 แบคทีเรียวิทยา 
Experiments related to the contents in 518 203 Bacteriology. 
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518 205  เห็ดราวิทยา                     3(3-0-6) 
(Mycology) 
วิชาบงัคบัก่อน :  518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

  518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 
             *518 206 ปฏิบตัิการเห็ดราวิทยา 
             *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

สณัฐานวิทยา อนกุรมวิธานและนิเวศวิทยาของรา ประโยชน์และโทษของรา 
Morphology, taxonomy and ecology of fungi. Beneficial and harmful effects of fungi. 

 
518 206  ปฏิบัติการเห็ดราวิทยา                  1(0-3-0) 

(Mycology Laboratory) 
วิชาบงัคบัก่อน : *518 205 เห็ดราวิทยา 

*อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
การทดลองที่สอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 518 205 เห็ดราวิทยา 
Experiments related to the contents in 518 205 Mycology. 

 
518 207 ความปลอดภยัทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา      2(2-0-4) 
        (Biosafety in Microbiological Laboratory) 
        วิชาบงัคบัก่อน :   518 201  จลุชีววิทยาทัว่ไป 
        518 202  ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 

ความส าคญัของความปลอดภยัทางชีวภาพ ระดบัของความปลอดภยัทางชีวภาพและมาตรฐานการ
ปฏิบตัิในห้องปฏิบตัิการจลุชีววิทยา การปอ้งกนัการปนเปือ้นสูส่ิง่แวดล้อม อปุกรณ์ส าหรับปอ้งกนัอนัตรายจาก          
จลุนิทรีย์ ข้อระวงัที่ควรปฏิบตัิตอ่จลุนิทรีย์ก่อโรค 

Importance of biosafety. Biosafety levels and standard practices in microbiological 
laboratory. Prevention of environmental contamination. Equipment for protection from 
microbiological hazard. Recommended precautions against infectious microorganisms. 
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518 301  ไวรัสวิทยา                    3(3-0-6) 
(Virology) 
วิชาบงัคบัก่อน :   518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

 518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 
         *518 302 ปฏิบตัิการวิทยาไวรัส 

*อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
สณัฐานวิทยา องค์ประกอบทางเคมีและอนกุรมวิธานของไวรัส การเพิ่มจ านวน การขดัขวางกนัของ

ไวรัส ผลกระทบของไวรัสต่อแบคทีเรียและเซลล์สตัว์ การสงัเคราะห์และบทบาทของอินเตอร์เฟอรอน การเกิด
โรคจากไวรัสในพืช สตัว์ และคน การวินิจฉยัโรคที่เกิดจากไวรัส 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  ปฏิบัติการไวรัสวิทยา                  1(0-3-0) 

(Virology Laboratory) 
วิชาบงัคบัก่อน : *518 301 วิทยาไวรัส 

*อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
การทดลองที่สอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 518 301 ไวรัสวิทยา 
Experiments related to the contents in 518 301 Virology. 

 
518 303  พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์                 3(3-0-6) 

(Microbial Genetics) 
วิชาบงัคบัก่อน :   518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

 518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 
*518 304 ปฏิบตัิการพนัธุศาสตร์ของจลุนิทรีย์ 
*อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

การสงัเคราะห์สารพนัธุกรรมของจุลินทรีย์ การควบคุมการแสดงออกของยีน การกลายพนัธุ์ การ
แลกเปลีย่นสารพนัธุกรรม การหาล าดบัของดีเอ็นเอ พนัธุวิศวกรรมและการประยกุต์ 

Synthesis of microbial genetic materials. Control of gene expression. Mutation. Genetic 
exchange. DNA sequencing. Genetic engineering and applications. 
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518 304  ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์              2(0-6-0) 
(Microbial Genetics Laboratory) 
วิชาบงัคบัก่อน : *518 303 พนัธุศาสตร์ของจลุนิทรีย์ 

*อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
การทดลองที่สอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 518 303 พนัธุศาสตร์ของจลุนิทรีย์ 
Experiments related to the contents in 518 303 Microbial Genetics. 

 
518 305  ภมิูคุ้มกันวิทยา                   3(3-0-6) 

(Immunology) 
วิชาบงัคบัก่อน :   518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

 518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 
*518 306 ปฏิบตัิการภมูิคุ้มกนัวิทยา 
*อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

ระบบภมูิคุ้มกนัและการพฒันา การกระตุ้นระบบภมูิคุ้มกนั แอนติบอดีและแอนติเจน การตอบสนอง
ของระบบภมูิคุ้มกนัแบบไมจ่ าเพาะ ระบบคอมพลีเมนต์ เมเจอร์ฮีสโตคอมแพทิบิลิตีคอมเพล็กซ์ ไซโตไคน์ การ
ตอบสนองระบบภมูิคุ้มกนัแบบฮิวเมอรัลและแบบเซลลลูาร์ หลกัการและการประยกุต์ของปฏิกิริยาแอนติเจน
แอนติบอดี ภมูิคุ้มกนัตอ่การติดเชือ้ วคัซีน การปลกูถ่ายอวยัวะ ภมูิคุ้มกนัวิทยาของเนือ้งอก การไม่ตอบสนอง
และตอบสนองตอ่แอนติเจนของตนเอง ภมูิไวเกิน ภมูิคุ้มกนับกพร่อง การรักษาโดยภมูิคุ้มกนั 

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. 
 
518 306  ปฏิบัติการภมิูคุ้มกันวิทยา                 1(0-3-0) 

(Immunology Laboratory) 
วิชาบงัคบัก่อน :   518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

 518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 
*518 305 ภมูิคุ้มกนัวิทยา 
*อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในวิชา 518 305 ภมูิคุ้มกนัวิทยา 
มีการศกึษานอกสถานท่ี 
Experiments related to the contents in 518 305 Immunology. 
Field trips are required. 
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518 311  ชีววิทยาของเห็ด                   3(2-3-4) 
(Mushroom Biology) 
วิชาบงัคบัก่อน :  518 205 เห็ดราวิทยา 

518 206 ปฏิบตัิการเห็ดราวิทยา 
สณัฐานวิทยา อนกุรมวิธาน นิเวศวิทยา พนัธุศาสตร์ สรีรวิทยาและพิษวิทยาของเห็ด การเพาะเห็ด

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

Industrial cultivation of mushrooms. 
Field trips are required. 

 
518 321  จุลชีววิทยาของผลิตภณัฑ์นม                3(3-0-6) 

(Dairy Product Microbiology) 
วิชาบงัคบัก่อน :   518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

 518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 
*518 322 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาของผลติภณัฑ์นม 
*อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

สมบตัิของน า้นม จุลินทรีย์ในน า้นมและการเน่าเสียของน า้นมที่เกิดจากจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่ใช้ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ 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. 
 
518 322  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาของผลิตภณัฑ์นม             1(0-3-0) 

(Dairy Product Microbiology Laboratory) 
วิชาบงัคบัก่อน : *518 321 จลุชีววิทยาของผลติภณัฑ์นม 

*อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในวิชา 518 322 จลุชีววิทยาของผลติภณัฑ์นม 
มีการศกึษานอกสถานท่ี 
Experiments related to the contents in 518 322 Dairy Product Microbiology. 
Field trips are required. 
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518 323 โปรไบโอตกิส์และพรีไบโอตกิส์                3(3-0-6)  
    (Probiotics and Prebiotics)  
    วิชาบงัคบัก่อน :  518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป  
         518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป  
    ชีววิทยาและการจดัจ าแนกโปรไบโอติกส์   แหล่งที่มาและองค์ประกอบทางเคมีของพรีไบโอติกส์   
ไมโครไบโอมและโปรไบโอติกส์ บทบาทของโปรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์ตอ่สขุภาพของคนและสตัว์ กลไกการ
ท างานของโปรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์   ผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสขุภาพและคุณค่าทางโภชนาการ    การ
กลา่วอ้างสรรพคณุทางด้านสขุภาพ    ความปลอดภยัทางอาหารและกฎข้อบงัคบั   เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ
โปรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์ 
    Biology and classification of probiotics. Sources and chemical composition of prebioitcs.  
Microbiome and probiotics. Role of probiotics and prebiotics on human and animal health. 
Mechanism of action of probiotics and prebiotics. Functional foods and nutrition. Health claims. 
Food safety and regulation. Technologies relevant to probiotics and prebiotics. 
 
518 331  ชีววิทยาและเทคโนโลยขีองยสีต์               2(2-0-4) 

(Yeast Biology and Technology) 
วิชาบงัคบัก่อน :   518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

 518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 
*518 332 ปฏิบตัิการชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต์ 
*อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

อนกุรมวิธาน โครงสร้าง หน้าที่และเมแทบอลิซึมของยีสต์ พนัธุกรรมและการปรับปรุงสายพนัธุ์ของ
ยีสต์ ยีสต์และผลิตภณัฑ์จากยีสต์ในอตุสาหกรรม จลนศาสตร์ของการหมกัและเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยี
ใหมท่ี่เก่ียวข้องกบัยีสต์ 

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. 
 
518 332  ปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยขีองยสีต์            1(0-3-0) 

(Yeast Biology and Technology Laboratory) 
วิชาบงัคบัก่อน: *518 331 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต์ 

*อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในวิชา 518 331 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต์ 
มีการศกึษานอกสถานท่ี 
Experiments related to the contents in 518 331 Yeast Biology and Technology. 
Field trips are required. 
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518 333  เทคนิคการเก็บรักษาจุลินทรีย์                2(1-3-2) 
(Microbial Preservation Techniques) 
วิชาบงัคบัก่อน :  518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 
แหล่งของจุลินทรีย์ อาหารเลีย้งเชือ้ หลกัการ เทคนิคและการควบคุมคุณภาพของการเก็บรักษา

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

microbial preservation. 
Field trips are required. 
 

518 341  จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม                2(2-0-4) 
(Environmental Microbiology) 
วิชาบงัคบัก่อน :  518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 
การกระจายและบทบาทของจุลินทรีย์ในดิน น า้และอากาศ ปัจจยัที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ 

การเก็บตวัอยา่งและการจ าแนกชนิด การวิเคราะห์ปริมาณของจลุนิทรีย์ การยอ่ยสลายหรือการเสือ่มสภาพของ
สารอินทรีย์และสารเคมีโดยจลุนิทรีย์ในธรรมชาติ ปัจจยัส าคญัที่มีผลตอ่การยอ่ยสลายหรือการเสื่อมสภาพด้วย       
จลุนิทรีย์ จลุนิทรีย์ที่ท าให้เกิดมลพิษ 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. 
 
518 342  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม             1(0-3-0) 

(Environmental Microbiology Laboratory) 
วิชาบงัคบัก่อน : *518 341 จลุชีววิทยาทางสิง่แวดล้อม 

*อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 518 341 จลุชีววิทยาทางสิง่แวดล้อม 
มีการศกึษานอกสถานท่ี 
Experiments related to the contents in 518 341 Environmental Microbiology. 
Field trips are required. 
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518 345 เห็ดราในวิถชีีวิต                   3(2-3-4) 
(Ethnomycology) 
วิชาบงัคบัก่อน : 518 205  เห็ดราวิทยา 

518 206  ปฏิบตัิการเห็ดราวิทยา 
ประโยชน์และบทบาทของเห็ดราตอ่มนษุย์ สงัคมและวฒันธรรมตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั เห็ดราที่ใช้

เป็นอาหารและเห็ดราที่ใช้เป็นยา ผลิตภณัฑ์จากกิจกรรมเมแทบอลิซึมของรา เห็ดราที่ใช้เป็นเคร่ืองมือของ
มนษุย์ ผลกระทบของโรคที่เกิดจากเห็ดราในพืชและสตัว์ 

มีการศกึษานอกสถานท่ี 
Utility and roles of fungi on mankind, social and culture from past to 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. 
 

518 351 โรคและสุขภาพในสัตว์น า้                4(2-6-4) 
(Diseases and Health in Aquatic Animals) 
วิชาบงัคบัก่อน : 518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาและภมูิคุ้มกนัของสตัว์น า้ พลวตัรของประชากรสตัว์น า้ โรคติดเชือ้จาก

แบคทีเรีย ราและไวรัส การเกิดพยาธิสภาพของโรค สขุภาพสตัว์น า้ การอนรัุกษ์และการจดัการสตัว์น า้ใกล้สญู
พนัธุ์เน้นด้านโรคและปัญหาสขุภาพ เทคนิคที่ใช้ในงานวิจยั 

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

aquatics animals.  Bacterial, mycotic and viral diseases.  Pathogenesis of diseases.  Aquatic 
animals health.  Conservation and management of endangered species relating to disease and 
health problems.  Techniques used in research. 

Field trips are required. 
 

518 361 จุลินทรีย์ชอบร้อนสูงและเทคนิคการเพาะเลีย้ง          3(2-3-4) 
(Hyperthermophilic Microorganisms and Cultivation Techniques) 
วิชาบงัคบัก่อน : 518 203 แบคทีเรียวิทยา 

518 204 ปฏิบตัิการแบคทีเรียวิทยา  
อนกุรมวิธาน การประยกุต์ แหลง่ของจุลินทรีย์ชอบร้อนสงู การเก็บตวัอย่าง การเตรียมอาหารเลีย้ง

เชือ้แบบปลอดออกซิเจน เทคนิคการเพาะเลีย้งจุลินทรีย์ชอบร้อนสงูแบบปลอดออกซิเจน การแยกเชือ้บริสทุธ์ิ 
การศกึษารูปร่างและการนบัจ านวนเซลล์ 
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Taxonomy. Applications. Sources of hyperthermophilic microorganisms. Sample 
collection. Preparation of oxygen free media. Techniques for cultivation of anaerobic 
hyperthermophilic microorganisms. Isolation of pure cultures. Morphological studies and 
enumeration of cells. 

 
518 363 ความหลากหลายทางชวีภาพของจุลนิทรีย์            3(3-0-6)  
    (Microbial Diversity)  
    วิชาบงัคบัก่อน : 518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป  
         518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป  
     วิวฒันาการและนิเวศวิทยาของจลุนิทรีย์ การจดัจ าแนกชัน้ของจลุนิทรีย์ด้วยความสมัพนัธ์ทางพนัธุ
ศาสตร์ระดบัโมเลกลุ โครงสร้างและหน้าที่ของประชากรจลุนิทรีย์  ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของ
ประชากรจลุนิทรีย์  ความหลากหลายของกิจกรรมเมแทบอลซิมึของจลุนิทรีย์ จีโนมของจลุนิทรีย์และเมตาจีโน
มิกส์ การแพร่กระจายและการด ารงชีวติของจลุนิทรีย์ในระบบนิเวศที่ปกติและในระบบนเิวศที่รุนแรง 
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งประชากรจลุนิทรีย์และสิง่มีชีวิตอื่น ปัจจยัสิง่แวดล้อมที่มีผลตอ่สรีรวิทยาของจลุนิทรีย์ 
เทคนิคงานวจิยัด้านวิวฒันาการและความหลากหลายทางของจลุนิทรีย์  
    Microbial evolution and ecology. Molecular phylogenetic classification. Microbial 
community structure and function. Genetic diversity of microbial communities. Microbial metabolic 
diversity. Microbial genomics and metagenomics. Distribution of microorganisms in typical and 
extreme ecosystem. Interactions between microbial populations and other organisms. 
Environmental factors influencing physiology of microorganisms. Research techniques in microbial 
evolution and diversity. 
 
518 391  แบบเสนอโครงการวิจัย                  1(1-0-2) 

(Project Proposal) 
เง่ือนไข :  ส าหรับนกัศกึษาสาขาวิชาจลุชีววิทยา ชัน้ปีที่ 3 ขึน้ไป 

วิชานีว้ดัผลเป็น S หรือ U 
หลกัการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ การวางแผนงานวจิยั การสบืค้นข้อมลูและสิง่ตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ 

การเขียนแบบเสนอโครงการและรายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ การน าเสนอผลงานวิจยั สิทธิบตัร อนสุิทธิบตัรและ
ทรัพย์สนิทางปัญญา 

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

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

 Field trips are required. 
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518 401  ชีวสนเทศศาสตร์เบือ้งต้น                2(1-3-2) 
   (Introduction to Bioinformatics) 

วิชาบงัคบัก่อน : 518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 
518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 

ฐานข้อมลูทางชีวสนเทศศาสตร์  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ล าดบักรดนิวคลีอิกและ
กรดอะมิโน การจ าแนกตามวิวฒันาการชาติพนัธุ์ โครงสร้างสามมิติของสายโพลเีปปไทด์ 

Bioinformatic data base. Application software for analysis of nucleic acid and amino acid 
sequences. Phylogenetic classification. Tertiary structure of polypeptide chain. 
 
518 411  จุลชีววิทยาทางการเกษตร                 3(3-0-6) 

(Agricultural Microbiology) 
วิชาบงัคบัก่อน :  518 203 แบคทีเรียวิทยา 

518 205 เห็ดราวิทยา 
จุลินทรีย์และกระบวนการของจุลินทรีย์ที่เก่ียวข้องกับการเกษตร วัฏจักรไนโตรเจน ปฏิสมัพันธ์

ระหว่างพืชและจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่อาศยัอยู่ร่วมกับพืชและจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคพืช จุลินทรีย์ที่ใช้ในการ
ควบคุมโรคพืชทางชีววิธีและในผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและพนัธุวิศวกรรมของจุลินทรีย์
ในทางการเกษตร มีการสมัมนาในหวัข้อเร่ืองที่เก่ียวข้อง 

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 related topics. 
 
518 412  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร              1(0-3-0) 

(Agricultural Microbiology Laboratory) 
วิชาบงัคบัก่อน : *518 411 จลุชีววิทยาทางการเกษตร 

*อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 518 411 จลุชีววิทยาทางการเกษตร 
มีการศกึษานอกสถานท่ี 
Experiments related to the contents in 518 415 Agricultural Microbiology. 
Field trips are required. 
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518 421 จุลชีววิทยาทางอาหารเพื่อสุขภาพ              3(3-0-6) 
(Food Microbiology for Health) 
วิชาบงัคบัก่อน :   518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

 518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 
*518 422 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทางอาหารเพื่อสขุภาพ 
*อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

การปนเปือ้นจลุนิทรีย์ในอาหาร ปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่การเสือ่มเสยีของอาหาร หลกัการป้องกนัการ
เนา่เสยีของอาหาร จลุินทรีย์ที่มีประโยชน์ตอ่สขุภาพ การหมกัดองอาหาร มาตรฐานอาหารทางจุลชีววิทยา การ
ควบคมุคณุภาพอาหาร 

Microbial contamination of foods.  Factors affecting food spoilage.  Principles of food 
preservation.  Microorganisms beneficial to health.  Food fermentation.  Microbial standards for 
food. Food quality control. 
 
518 422  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารเพื่อสุขภาพ           1(0-3-0) 

(Food Microbiology for Health Laboratory) 
วิชาบงัคบัก่อน : *518 421 จลุชีววิทยาทางอาหารเพื่อสขุภาพ 

*อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 518  421 จลุชีววิทยาทางอาหารเพื่อสขุภาพ 
มีการศกึษานอกสถานท่ี 
Experiments related to the contents in 518 421 Food Microbiology for Health 
Field trips are required. 

 
518 431  เทคโนโลยอุีตสาหกรรมจากจุลินทรีย์              2(2-0-4) 

(Industrial Microbiological Technology) 
วิชาบงัคบัก่อน :    *513 341 ชีวเคมี 1 

 518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 
 518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 
*518 432 ปฏิบตัิการเทคโนโลยีอตุสาหกรรมจากจลุนิทรีย์ 
*อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

การแยกและคดักรองจุลินทรีย์ การพฒันาสายพนัธุ์จุลินทรีย์ การผลิตจุลินทรีย์และผลผลิตจาก
จลุนิทรีย์ที่มีประโยชน์ทางอตุสาหกรรม ปัจจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักรรมวิธีการผลติและการควบคมุการผลติ  

Isolation and screening of microorganisms.  Microbial strains improvement.  Production of 
useful microbes and microbial products in industry. Related factors in production processes and 
control.  
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518 432  ปฏิบัติการเทคโนโลยอุีตสาหกรรมจากจุลินทรีย์           1(0-3-0) 
(Industrial Microbiological Technology Laboratory) 
วิชาบงัคบัก่อน : * 518 431 เทคโนโลยีอตุสาหกรรมจากจลุนิทรีย์ 

* อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 518 431 เทคโนโลยีอตุสาหกรรมจากจลุนิทรีย์ 
มีการศกึษานอกสถานท่ี 
Experiments related to the contents in 518 431 Industrial Microbiological Technology. 
Field trips are required. 

 
518 433 เทคโนโลยกีารหมักเบือ้งต้น               2(2-0-4) 

(Introduction to Fermentation Technology) 
   วิชาบงัคบัก่อน : 518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 
          518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 
   การพฒันาของเทคโนโลยีการหมกั จลนพลศาสตร์ของการเจริญของจลุนิทรีย์ การปรับปรุงสายพนัธุ์      
จุลินทรีย์ที่มีความส าคัญในอุตสาหกรรม ถังหมักและการใช้งาน อาหารเลีย้งเชือ้ส าหรับการหมักใน
อตุสาหกรรม การเตรียมหวัเชือ้ กระบวนการหมกัแบบตา่งๆ การเก็บเก่ียวผลผลติและการท าให้บริสทุธ์ิ 

The development of fermentation technology. Microbial growth kinetics. The improvement 
of industrially important microorganisms.  Fermentor and the operation. Media for industrial 
fermentations. Inocula preparation. Types of fermentation processes. Product recovery and 
purification.   
 
518 434 ปฏิบัติการเทคโนโลยกีารหมักเบือ้งต้น            1(0-3-0) 

(Introduction to Fermentation Technology Laboratory) 
   วิชาบงัคบัก่อน :  *518 433 เทคโนโลยีการหมกัเบือ้งต้น 
                    *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 518  433 เทคโนโลยีการหมกัเบือ้งต้น 
Experiments related to the contents in 518 433 Introduction to Fermentation. 
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518 441 จุลชีววิทยาในการย่อยสลายสารและการก าจัดสารพิษจากสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
(Biodegradation and Bioremediation Microbiology) 
วิชาบงัคบัก่อน : 518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

   518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 
ความส าคัญ     บทบาทและกลไกของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายและบ าบัดสารมลพิษอินทรีย์

และอนินทรีย์ปนเปือ้นโดยผ่านและไม่ผ่านระบบเมแทบอลิซึม การย่อยสลายและการบ าบดัมลพิษกลุม่ต่างๆ 
โดยกิจกรรมของ    จลุนิทรีย์ การประยกุต์ใช้จลุนิทรีย์ในการยอ่ยสลายและบ าบดัมลพิษในสิ่งแวดล้อมและจาก
อตุสาหกรรม นวตักรรมเทคโนโลยีในการยอ่ยสลายสารและการบ าบดัสารมลพิษในระดบัอตุสาหกรรม 

มีการศกึษานอกสถานท่ี 
Importance, roles and mechanisms of microorganisms in biodegradation and 

bioremediation of organic and inorganic pollution substances through metabolic and non-metabolic 
pathways.  Biodegradation and bioremediation by microbial activities for different class of 
pollutants.  Microbial biodegradation and bioremediation applications for pollutants contaminated in 
environments and generated from industries. Novel technologies of biodegradation and 
bioremediation on an industrial scale. 

Field trips are required. 
 

518 451  สารต้านจุลชีพ                    3(3-0-6) 
(Antimicrobial Substances) 
วิชาบงัคบัก่อน :  518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 
สารที่ใช้ส าหรับควบคุมจุลินทรีย์ภายนอกและภายในร่างกาย ชนิดของยาปฏิชีวนะและสารเคมี

บ าบดัสงัเคราะห์ท่ีใช้ตอ่ต้านจลุชีพ 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. 
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518 453  โรคติดเชือ้                     3(3-0-6) 
(Infectious Diseases) 
วิชาบงัคบัก่อน : 518 305 ภมูิคุ้มกนัวิทยา   

518 306 ปฏิบตัิการภมูิคุ้มกนัวิทยา   
การก่อโรคของจลุนิทรีย์ การทดสอบทางเซรุ่มวิทยา การควบคมุจลุนิทรีย์ โรคติดเชือ้โดยการหายใจ

และสัมผัส โรคติดเชือ้ทางอาหาร โรคติดเชือ้โดยมีแมลงเป็นพาหะ โรคติดเชือ้จากสัตว์ โรคติดเชือ้ทาง
เพศสมัพนัธ์ โรคติดเชือ้จากสิง่แวดล้อมและอบุตัิเหต ุการเสริมสร้างภมูิคุ้มกนั 

Microbial pathogenesis. Serological tests. Control of microorganisms. 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. 
 
518 461  สรีรวิทยาของแบคทีเรีย                 3(3-0-6) 

(Bacterial Physiology) 
 วิชาบงัคบัก่อน : 513 341 ชีวเคมี 1 
   518 303 พนัธุศาสตร์ของจลุนิทรีย์ 
 เมแทบอลซิมึของพลงังาน กลไกการควบคมุเมแทบอลซิมึของแบคทีเรียและอาเคีย การสนองต่อสิ่ง
เร้า เทคนิคส าหรับใช้ศกึษาทางสรีรวิทยา  ศกึษาและอภิปรายรายงานวิจยัทางสรีรวิทยา 
 Energy metabolism. Metabolic regulation mechanisms of bacteria and archaea. 
Responses to stimuli. Techniques employed in physiological studies. Studies and discussions on 
research articles related to physiology. 
 
518 463  ไวรัสวิทยาระดับโมเลกุล                 3(3-0-6) 

(Molecular Virology) 
วิชาบงัคบัก่อน :  518 301 วิทยาไวรัส 

518 303 พนัธุศาสตร์ของจลุนิทรีย์ 
513 341 ชีวเคมี 1 

การถ่ายแบบจีโนมของไวรัส การถอดรหัสและกลไกในการควบคุมการสร้างอาร์เอ็นเอน ารหสัของ
ไวรัส กระบวนการตกแตง่อาร์เอ็นเอน ารหสัหลงัการถอดรหสัก่อนการแปลโปรตีนไวรัสชนิดต่างๆ การแสดงออก
ของยีนไวรัส การตดัสายโปรตีนตัง้ต้นของไวรัสเพื่อสร้างเป็นโปรตีนไวรัส กระบวนการรวมตวัเป็นอนภุาคไวรัส 
เทคนิคที่นิยมใช้ในห้องปฏิบตัิการเพื่อวิจยัการเพิ่มจ านวนไวรัส 

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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518 491  สัมมนา                      1(0-2-1) 
(Seminar) 
เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาจลุชีววิทยา 
สมัมนาในหวัข้อที่นา่สนใจทางจลุชีววิทยา โดยความเห็นชอบของภาควิชาจลุชีววิทยา 
Seminar on topics of interest in microbiology as approved by the Microbiology 

Department. 
 
518 493  โครงงานวิจัย 1                    2(0-4-2) 

(Research Project I) 
วิชาบงัคบัก่อน :  518 203 แบคทีเรียวิทยา 

518 205 เห็ดราวิทยา 
518 301 วิทยาไวรัส 

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

 
518 494  โครงงานวิจัย 2                    2(0-4-2) 

(Research Project II) 
วิชาบงัคบัก่อน : 518 493 โครงงานวิจยั 1 
การวิจยัในหวัข้อที่น่าสนใจทางจุลชีววิทยาต่อเนื่องจาก 518 493 โครงงานวิจยั 1 ภายใต้การ

แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
Research on topics of interest in microbiology continuing from 518 493 Research Project I 

under the supervision of an advisor. 
 
518 495  การฝึกงาน                1(ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง) 

(Practical Training) 
วิชาบงัคบัก่อน:  518 203 แบคทีเรียวิทยา 

518 205 เห็ดราวิทยา 
518 301 วิทยาไวรัส 
518 303 พนัธุศาสตร์ของจลุนิทรีย์ 

เง่ือนไข : วิชานีว้ดัผลเป็น S หรือ U 
ฝึกปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยาประยุกต์ในห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมหรือสถาบันที่ได้รับความ

เห็นชอบจากภาควิชาจลุชีววิทยา 
 Practical training in a factory or institute by consent of the Microbiology Department. 
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