คําอธิบายรายวิชา
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
419201

419211

419213

419214**

จุลชีววิทยาเบือ้ งตน
3(2-3)
(Elementary Microbiology)
สมบัติโดยทัว่ ๆไปของจุลินทรีย วิธีการเบื้องตนในการศึกษาจุลินทรีย
ความสําคัญของจุลินทรียตอ ชีวิตและสิ่งแวดลอม
General properties of microorganisms, relation of microbes to life and
environment.
จุลชีววิทยาทัว่ ไป
3(3-0)
(General Microbiology)
พื้นฐาน : 424111
หลักทางจุลชีววิทยา จุลินทรียชนิดตางๆ โครงสรางของเซลล พันธุกรรม การ
เจริญและ เมแทบอลิซึม การจัดหมวดหมู การประยุกตทางการเกษตร อาหาร
อุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม การสาธารณสุขและการแพทย
Principles of microbiology, groups of microorganisms, cell structures,
genetics, growth and metabolism, classification, applications in agriculture,
food, industry, environment, public health and medical approach.
จุลชีววิทยาทัว่ ไปภาคปฏิบตั ิการ
2(0-6)
(Laboratory in General Microbiology)
พื้นฐาน : 419211 หรือพรอมกัน และ 424112
ปฏิบัติการสําหรับ 419211
Laboratory for 419211.
จุลชีววิทยาพืน้ ฐานภาคปฏิบัติการ
1(0-3)
(Laboratory in Fundamental Microbiology)
พื้นฐาน : 419211 หรือพรอมกัน และ 424112
ปฏิบัติการสําหรับ 419211
Laboratory for 419211.

** วิชาปรับปรุง
419325**
เชื้อรา
4(3-3)
(Fungi)
พื้นฐาน : 419213 หรือ 419214
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พันธุกรรม สายพันธุเชิงวิวัฒนาการ การจัด
หมวดหมู การนําไปใช ประโยชนและโทษของเห็ด รา และยีสต มีการศึกษานอก
สถานที่
Morphology, physiology, genetics, phylogeny, classification,
application, advantages and disadvantages of mushroom, mold and yeast.
Field trip required.
419341**
วิทยาแบคทีเรียดีเทอรมิเนทีฟ
4(2-6)
(Determinative Bacteriology)
พื้นฐาน : 419213 หรือ 419214
หลักอนุกรมวิธานของแบคทีเรีย การแยกเชื้อบริสุทธิ์จากถิ่นอาศัย การระบุ
ชนิดโดยอาศัยลักษณะสัณฐานวิทยา ชีวเคมี สรีรวิทยา และทางเซรุม วิทยา การระบุ
ชนิดโดยวิธีรวดเร็ว การระบุโดยใชสวนประกอบทางเคมีของเซลล เทคนิคทางชีว
โมเลกุลเพื่อการระบุชนิดแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงได และเพาะเลี้ยงไมได หลักการเก็บ
เชื้อแบคทีเรีย
Principles of bacterial taxonomy, isolation of pure culture from
habitats, identification by morphological, biochemical, physiological and
serological characteristics, rapid method identification, identification by
chemical composition of cell, molecular techniques for identification of
culturable and nonculturable bacteria, principles of bacterial preservation.
419351**
สรีรวิทยาของจุลินทรีย
3(2-3)
(Microbial Physiology)
พื้นฐาน : 419213 หรือ 419214 และ 402311
องคประกอบทางเคมี และหนาที่ของโครงสรางของเซลลจุลินทรีย การเติบโต
ดิสซิมิเลชัน แอสซิมิเลชัน และชีวสังเคราะห ปจจัยที่มีผลตอกิจกรรมของ จุลินทรีย
Chemical compositions and functions of the structures of
microbial cells; growth; dissimilation, assimilation and biosynthesis; factors
affecting microbial activities.

** วิชาปรับปรุง
419371
ระบบพันธุกรรมของจุลินทรีย
3(3-0)
(Genetic Systems of Microorganisms)
พื้นฐาน : 419213 หรือ 419214
ระบบพันธุกรรมและกระบวนการถายทอดพันธุกรรมในไวรัส แบคทีเรีย
แอคติโนมัยซีท ยีสต รา และเห็ด การปรับตัว การแปรเปลี่ยนและการกลายพันธุ
วิธีการของเซลลฟว ชัน โปรโตพลาสตฟวชัน และพันธุวิศวกรรม
Genetic systems and heredity processed in viruses, bacteria,
actinomycetes, yeasts, molds and mushrooms, adaptations, variations and
mutations, methodology in cell fusion, protoplast fusion and genetic
engineering.
419391
การใชเครื่องมือทางจุลชีววิทยา
1(0-3)
(Instrumentation for Microbiology)
พื้นฐาน : 419213
หลักและวิธีการใช การดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณสําหรับการศึกษาและ
การวิจัยทางจุลชีววิทยาเบื้องตน
Principles, methodology and maintenance of instruments for studies
and research in fundamental microbiology.
419411
การเจริญและการเพาะเลี้ยงเซลลจุลินทรีย
3(2-3)
(Microbial Cell Growth and Cultivation)
พื้นฐาน : 419213 หรือ 419214 และ 417112
จลนพลศาสตรของการเจริญของจุลินทรียในอาหารเหลวและวัสดุแข็ง
คณิตศาสตรเกี่ยวกับการเจริญของจุลินทรียในการเลี้ยงแบบงวดเดียว กึ่งตอเนื่องและ
ตอเนื่อง รวมทั้งการเลี้ยงในระบบผสมหลายเชื้อ
Growth kinetics under submerged and solid state cultivation;
mathematics of growth in batch, semicontinuous and continuous monoculture;
mixed culture systems included.
419412
จุลชีววิทยาวิเคราะห
3(2-3)
(Analytical Microbiology)
พื้นฐาน : 419213 หรือ 419214

419413

419423

419424

หลักและวิธีการใชจุลินทรียใ นการตรวจวิเคราะหในเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณของสารตางๆ เชน กรดอะมิโน วิตามิน สารปฏิชีวนะ สารกอกลายพันธุ และ
สารกอมะเร็ง มีการศึกษานอกสถานที่
Principles and methods in using microorganisms for qualitative and
quantitative analyses of substances such as: amino acids, vitamins,
antibiotics, mutagens and carcinogens; field trip required.
การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย
(Preservation of Microbial Cultures)
3(2-3)
พื้นฐาน : 419213 หรือ 419214
หลักและวิธีการเก็บรักษาจุลินทรียชนิดตางๆ การจัดระบบและการรวบรวม
สาระขอมูลของเชื้อจุลินทรียท ี่เก็บรักษา เครือขายของศูนยที่เก็บรวบรวมสายพันธุจ ุลิ
นทรียและการใหบริการ มีการศึกษานอกสถานที่
Principles and methods of microbial culture preservation and
collection; information systeming and information collection; culture collection
network and services; field trip required.
แอคติโนมัยซีท
3(2-3)
(Actinomycetes)
พื้นฐาน : 419213 หรือ 419214
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พันธุกรรม อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา และการใช
ประโยชน มีการศึกษานอกสถานที่
Morphology, physiology, genetics, taxonomy, ecology and application;
field trip required.
วิทยาไวรัส
3(2-3)
(Virology)
พื้นฐาน : 419213 หรือ 419214
สมบัติโดยทัว่ ๆ ไปของไวรัส พันธุกรรม วิธีการเขาสูเซลล การเพิ่มจํานวน
ของไวรัส และการเปลี่ยนแปลงของเซลล ไวรัสของพืช สัตว และแบคทีเรีย การ
วินิจฉัย และการควบคุม มีการศึกษานอกสถานที่
General properties and genetics of viruses; infection, multiplication and
effects of viral infection on host cells; plant viruses, animal viruses and
bacteriophages, diagnosis and control; field trip required.

419426

419427

419434

ชีววิทยาของเห็ด
3(2-3)
(Biology of Mushroom)
พื้นฐาน : 419213 หรือ 419214
วงจรชีวติ ของเห็ด การเจริญเติบโตและปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต
พันธุกรรม อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา การเพาะเห็ดเปนการคาและการใชประโยชน
อื่นๆ มีการศึกษานอกสถานที่
Life cycles of mushrooms; growth and factors affecting growth;
genetics; taxonomy; ecology; commercial cultivation and application; field trip
required.
ยีสตและยีสตเทคโนโลยี
3(2-3)
(Yeast and Yeast Technology)
พื้นฐาน : 419213 หรือ 419214
ชีววิทยาของยีสต การจัดหมวดหมูและการจัดจําแนกชนิด การเก็บรักษา
พันธุกรรมและการปรับปรุงสายพันธุ ความสําคัญตออุตสาหกรรม ผลิตภัณฑจากยีสต
และเทคโนโลยีการผลิต จลนพลศาสตรเบื้องตนของการหมัก มีการศึกษานอกสถานที่
Biology of yeast, classification and identification, culture preservation,
genetics and strain improvements; industrial significance; products from yeast
and their technologies; fermentation kinetics; field trip required.
จุลชีววิทยาทางอาหาร
4(2-6)
(Food Microbiology)
พื้นฐาน : 419213 หรือ 419214
จุลินทรียที่เกีย่ วของกับอาหาร การถนอม การเก็บรักษา และองคประกอบ
ของอาหารที่มีผลตอการเจริญของจุลินทรียและลักษณะการเนาเสีย การถนอมอาหาร
และการเนาเสียของอาหารประเภทตางๆ เชื้อโรคและสารพิษจากจุลินทรีย จุลินทรีย
ดัชนี การตรวจวิเคราะหจลุ นิ ทรียในอาหาร มาตรฐานอาหารทางจุลชีววิทยา และการ
ควบคุมคุณภาพ มีการศึกษานอกสถานที่
Microorganisms associated with food; effects of intrinsic and extrinsic
factors on microbial growth and food spoilage; spoilage and preservation of
various food products; index microorganisms; food borne infection and
intoxication; methods for microbiological examination of foods; microbiological
standards and quality control; field trip required.

419435**

419436

419438

จุลชีววิทยาของน้ํานมและผลิตภัณฑนม
3(2-3)
(Microbiology of Milk and Milk Products)
พื้นฐาน : 419213 หรือ 419214
จุลินทรียในน้าํ นมและผลิตภัณฑนม การเนาเสียเนื่องจากจุลินทรีย การ
ประยุกตจลุ ินทรียในการทําผลิตภัณฑนม มาตรฐานทางจุลชีววิทยา และการควบคุม
คุณภาพ มีการศึกษานอกสถานที่
Microorganisms in milk and milk products, microbial spoilage,
application of microorganisms in processing of milk products, microbiological
standards and quality control of milk and milk products; field trip required.
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
4(3-3)
(Industrial Microbiology)
พื้นฐาน : 419213 หรือ 419214
จุลินทรียเพื่อการอุตสาหกรรม หลักการคัดเลือกและการเก็บสายพันธุ
กระบวนการตางๆในการผลิตผลิตภัณฑปฐมภูมิ ผลิตภัณฑทุติยภูมิ และผลิตภัณฑ
อื่นๆ ที่ไดจากจุลินทรีย ทัง้ ในระดับหองปฏิบัติการ โรงงานตนแบบ และระดับ
อุตสาหกรรม มีการศึกษานอกสถานที่
Microorganisms of industrial importance; principles of screening and
strain preservation; fermentation processes for production of primary
metabolites; secondary metabolites and other microbial products at laboratory,
pilot and industrial scales; field trip required.
จุลชีววิทยาเกีย่ วกับอาหารหมัก
3(2-3)
(Microbiology of Fermented Foods)
พื้นฐาน : 419213 หรือ 419214
บทบาทของจุลินทรียในกระบวนอาหารหมักประเภทตางๆ การหมักอาหาร
โดยใชเชื้อจากธรรมชาติ การหมักดวยเชือ้ บริสุทธิ์ การพัฒนาคุณภาพของจุลินทรีย
กระบวนการหมักและอุตสาหกรรมอาหารหมัก มีการศึกษานอกสถานที่
Roles of microorganisms in food fermentations, fermentation with
natural inoculation, fermentation using pure cultures; development of inoculum
quality, fermentation processes and fermented food industries; field trip
required.

419461

419462

419481

การเกิดโรคและภูมิคุมกัน
4(3-3)
(Infection and Immunity)
พื้นฐาน : 419213 หรือ 419214
ความรูพื้นฐานทางวิทยาภูมิคุมกันระบบภูมิคุมกันรวมทั้งการตอบสนองทาง
ภูมิคุมกันโดยการสรางแอนติบอดีและการตอบสนองโดยอาศัยเซลล การสราง
แอนติบอดี สมบัติของแอนติบอดี ชนิดของเซลลที่เกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกัน
ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนกับแอนติบอดี ภาวะผิดปกติของระบบภูมิคุมกันและโรคที่
เกี่ยวของ จุลนิ ทรียที่ทําใหเกิดโรคคนและสัตว การเกิดโรคและภูมิคุมกัน การตรวจ
วินิจฉัยโรคและการปองกัน มีการศึกษานอกสถานที่
Basic principles of immunology, immune systems include antibody
immune responses and cell-mediated immune responses; antibody
production; properties of antibody; types of immune cells that involved
immune systems; antigen-antibody reaction; immunological disorders and
diseases involved; pathogenic microorganisms causing human and animal
diseases; infection and immununity; diagnosis and prevention; field trip
required.
จุลชีววิทยาดานสาธารณสุขและสุขาภิบาล
3(2-3)
(Microbiology for Public Health and Sanitation)
พื้นฐาน : 419213 หรือ 419214
หลักการสาธารณสุขชุมชนและสุขาภิบาลโรงงาน จุลินทรียที่เกี่ยวของ
ระบาดวิทยา การปองกันและการควบคุม มีการศึกษานอกสถานที่
Principles of public health and plant sanitation; microorganisms
involved; epidemiology; prevention and control; field trip required.
จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
3(2-3)
(Environmental Microbiology)
พื้นฐาน : 419213 หรือ 419214
ระบบนิเวศของจุลินทรีย บทบาทของจุลนิ ทรียตอการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดลอม การฟอกตัวเอง การกําจัด และการใชประโยชนของเสียโดยกระบวนการ
ทางจุลชีววิทยา มีการศึกษานอกสถานที่
Microbial ecology systems; roles of microbes in environment changes;
self-purification; methods of pollution control and waste recovery; field trip
required.

419482

419483

419484**

จุลชีววิทยาของภาวะมลพิษ
3(2-3)
(Pollution Microbiology)
พื้นฐาน : 419213 หรือ 419214
ชนิดของจุลินทรียที่พบในแหลงที่มีมลพิษ บทบาทความสําคัญของจุลินทรีย
ชนิดตางๆในการกอใหเกิดภาวะแวดลอมเปนพิษ ประเภทของมลพิษที่เกิดจากจุลินท
รียทั้งทางตรงและทางออม การใชจุลินทรียเปนดัชนีบงบอกความเปนพิษใน
สิ่งแวดลอม หลักการใชจุลินทรียในการลดภาวะความเปนพิษ มีการศึกษานอก
สถานที่
Microorganisms and microbiology of pollution; important roles, direct
and indirect effects of microbes in causing pollution problems; use of
microbiological indicators for quality assessment; applications of
microorganisms in environmental mitigation; field trip required.
3(2-3)
การเสื่อมสภาพของวัสดุเนือ่ งจากจุลินทรีย
(Microbial Deterioration of Materials)
พื้นฐาน : 419213 หรือ 419214
ชนิดและบทบาทของจุลินทรียตอการเสื่อมสภาพของวัสดุประเภทสิ่งทอ ไม
และผลิตภัณฑไมแปรรูป เอกสาร ตํารา เครื่องหนัง สี ฟลม โบราณวัตถุ
โบราณสถาน ภาพวาด และอื่นๆ ปจจัยที่มีผลตอการเสือ่ มสภาพเนื่องจากจุลินทรีย
วิธีการตรวจวิเคราะห การปองกัน และการกําจัด มีการศึกษานอกสถานที่
Microorganisms and their roles in causing deterioration of textiles,
wood and wood products, leather, dye, film, paint, paper and document,
historical material and monument; impact of environmental factors on
deterioration; analytical methods, prevention and control; field trip required.
3(2-3)
จุลชีววิทยาของการบําบัดน้ําเสีย
(Microbiology of Waste Water Treatment)
พื้นฐาน : 419213 หรือ 419214
จุลินทรียในน้าํ เสียแตละประเภท ชนิด บทบาท และปจจัยที่มีผลตอกิจกรรม
ของจุลินทรียในระบบบําบัดน้ําเสีย การวิเคราะหปญ
 หา การควบคุมเพื่อใหระบบ
บําบัดดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการศึกษานอกสถานที่
Microorganisms in each type of wastewater, factors affecting microbial
activities in waste water treatment systems, analysis of problems, process
control for efficient treatment operation; field trip required.

419485
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จุลินทรียในดิน
3(2-3)
(Soil Microorganisms)
พื้นฐาน : 419213 หรือ 419214
กลุมของจุลินทรียในดิน กิจกรรมและกระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึน้
นิเวศวิทยาของจุลินทรียในดิน ความสําคัญของจุลินทรียในดิน และการใชประโยชน
ทางการเกษตรและการปาไม มีการศึกษานอกสถานที่
Major groups of soil microorganisms, their activities and biochemical
processes; ecology of soil microorganisms; their importance and applications
to agriculture and forestry; field trip required.
จุลชีววิทยาในแหลงน้ํา
3(2-3)
(Aquatic Microbiology)
พื้นฐาน : 419213 หรือ 419214
จุลินทรียในน้าํ จืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม การกระจายและชีวมวลของจุลินทรีย
กลุมตางๆ อิทธิพลของปจจัยตางๆ ตอจุลินทรียในน้ํา บทบาทและความสําคัญของจุลิ
นทรียในน้ําทีม่ ีตอสิ่งแวดลอม ความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ มีการศึกษานอกสถานที่
Aquatic microorganisms in fresh, estuarine and sea water; distribution
and biomass of microbial population; factors affecting aquatic microorganisms;
roles and significance of aquatic microorganisms, impacts on and of
environmental conditions; field trip required.
จุลชีววิทยาเพือ่ การเกษตร
3(2-3)
(Microbiology for Agriculture)
พื้นฐาน : 419213 หรือ 419214
การประยุกตจลุ ชีววิทยาเพือ่ ประโยชนทางการเกษตร เชน การทําปุยหมัก
และแกสชีวภาพ การใชไมคอรไรซาและจุลินทรียตรึงไนโตรเจน การใชจุลินทรียหมัก
และเสริมอาหารสัตว จุลชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยว และจุลชีววิทยาการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ํา มีการศึกษานอกสถานที่
Application of microbiology in agriculture; for examples: composting
and biogas; mycorrhiza and nitrogen fixing inoculants; ensilaging and
microbial feed additives; post harvest microbiology and microbiology in
relation to aquaculture; field trip required.
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นิเวศวิทยาของจุลินทรีย
3(2-3)
(Microbial Ecology)
พื้นฐาน : 419213 หรือ 419214
การดํารงชีวิตของจุลินทรียในธรรมชาติ วิธีการศึกษานิเวศของจุลินทรีย
การกระจายตัวและบทบาทของจุลินทรียในระบบนิเวศ กระบวนการทางชีวเคมีของจุลิ
นทรียที่เกี่ยวของกับวัฏจักรธาตุ ความสัมพันธของจุลินทรียตอสิ่งแวดลอมและการ
เปลี่ยนแปลง และอันตรกิรยิ าระหวางจุลนิ ทรีย พืชและสัตว
Living of microorganisms in nature. Study methods in microbial
ecology. Distribution and roles of microbes in ecosystem. Biochemical
processes of microorganisms involved in mineral cycles. Relationship of
microorganisms to environment and it changes. Interaction between microbes,
plants and animals.
เรื่องเฉพาะทางจุลชีววิทยา
1-3
(Selected Topics in Microbiology)
เรื่องเฉพาะทางจุลชีววิทยาในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปแตละภาค
การศึกษา
Selected topics in microbiology at the bachelor’ degree level. Topics
are subject to change each semester.
สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางจุลชีววิทยาในระดับปริญญา
ตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in
microbiology at the bachelor’s degree level.
ปญหาพิเศษ
3
(Special Problems)
การคนควาทางจุลชีววิทยาระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in microbiology at the bachelor’s degree level and
compile into a written report.
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1 (1-0)
(Cooperative Education Preparation)
หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
ความรูพ้นื ฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การ
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สื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน
Principles, concepts and processes of cooperative education. Related
rules and regulation. Basic knowledge and techniques in job application. Basic
knowledge and techniques in working. Communication and human relations.
Personality development. Quality management system in workplace.
Presentation techniques. Report writing.
สหกิจศึกษา
6
(Cooperative Education)
การปฏิบัติการในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการที่ไดรับมอบหมาย
ตลอดจนการจัดทํารายงานและการนําเสนอ
On the job training as temporary employee according to the assigned
project including report writing and presentation.

