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หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยา(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววทิยา 

หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลกัสูตร  

3.1.1 จาํนวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 133  หน่วยกิต  

3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร  

(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป         30  หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร     12  หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์       9  หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์        6  หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม        3  หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่นอ้ยกวา่     97  หน่วยกิต 

- วิชาแกน   ไม่นอ้ยกวา่     27  หน่วยกิต 

- วิชาเอก    ไม่นอ้ยกวา่     55  หน่วยกิต 

   เอกบงัคบั        49  หน่วยกิต 

   เอกเลือก   ไม่นอ้ยกวา่         6  หน่วยกิต 

 - วิชาโท     ไม่นอ้ยกวา่     15  หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่นอ้ยกวา่     6  หน่วยกิต 
 

3.1.3 กระบวนวชิา   

ความหมายของเลขรหัสกระบวนวชิา 

รหสักระบวนวิชาท่ีใชก้าํหนดเป็นตวัเลข 6 หลกั ดงัต่อไปน้ี 

1. เลข 3 ตวัแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ท่ีกระบวนวิชานั้นสงักดั 

2. เลข 3 ตวัทา้ย จาํแนกไดด้งัน้ี 

1) เลขตวัแรก (หลกัร้อย) แสดงถึง ระดบัของกระบวนวิชา 

“1” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดบัปีท่ี 1 

“2” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดบัปีท่ี 2 

“3” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดบัปีท่ี 3 

“4” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดบัปีท่ี 4 

“5” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดบัปีท่ี 5 

“6” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดบัปีท่ี 6 

2) เลขตวักลาง (หลกัสิบ) แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

3) เลขตวัทา้ย (หลกัหน่วย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมู่ของสาขาวิชา 
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หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยา(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

1. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป             30 หน่วยกติ 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร          12 หน่วยกติ  

 001101 การฟังและการพดูภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

  (Listening and Speaking in English) 

 001102 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

  (Reading and Writing in English) 

 001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอยา่งมีประสิทธิผล 3(3-0-6) 

  (Critical Reading and Effective Writing) 

 001202 ภาษาองักฤษในบริบททางอาชีพ 3(3-0-6) 

  (English in Professional Contexts) 

      1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        9 หน่วยกติ  

             โดยเลือก 3 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปน้ี  

 011100 มนุษยก์บัปรัชญา 3(3-0-6) 

  (Man and Philosophy) 

 012173 ศาสนาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

  (Descriptive Study of Religion) 

 013110 จิตวิทยากบัชีวิตประจาํวนั  3(3-0-6) 

  (Psychology and Daily Life) 

 050100 การใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) 

  (Usage of the Thai Language) 

 057137 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(1-6-0) 

  (Sports for Health) 

 109114 ศิลปะในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 

  (Arts in Daily Life) 

 154104 การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 3(3-0-6) 

  (Environmental Conservation) 

 176100 กฎหมายและโลกสมยัใหม่ 3(3-0-6) 

  (Law and Modern World) 

 701103 การบญัชีทัว่ไป 3(3-0-6) 

  (General Accounting) 

 702101 การเงินในชีวิตประจาํวนั  3(3-0-6) 

  (Finance in Everyday Life) 

 703103 การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกิจเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
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หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยา(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

  (Introduction to Entrepreneurship and Business) 

                               751100        เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 

  (Economics for Every Day Life) 

    1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์         6 หน่วยกติ 

 201110 คณิตศาสตร์บูรณาการ 3(2-2-5) 

  (Integrated Mathematical Sciences) 

 201111 โลกแห่งวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

  (The World of  Science) 

        1.4     กลุ่มวชิาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม         3 หน่วยกติ 

 201191 การพฒันาคุณภาพนกัศึกษาดว้ยกิจกรรม   2(0-6-0) 

  (Student Quality Development through Activities) 

   และเลือกอีก 1 หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

    057121 ฟุตบอลเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย       1(0-3-0) 

      (Football for Life and Exercise) 

    057122 วา่ยนํ้าเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย       1(0-3-0) 

(Swimming for Life and Exercise) 

             057123 วอลเลยบ์อลเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย      1(0-3-0) 

 (Volleyball for Life and Exercise) 

    057125     กิจกรรมเขา้จงัหวะเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย     1(0-3-0) 

    (Rhythmic Activities for Life and Exercise) 

    057126     บาสเกตบอลเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย      1(0-3-0) 

       (Basketball for Life and Exercise) 

    057127 แบดมินตนัเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย      1(0-3-0) 

(Badminton for Life and Exercise) 

    057128 เทนนิสเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย       1(0-3-0) 

(Tennis for Life and Exercise) 

    057129 เทเบ้ิลเทนนิสเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย      1(0-3-0) 

(Table Tennis for Life and Exercise) 

    057130 กอลฟ์เพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย       1(0-3-0) 

(Golf for Life and Exercise) 

   201192  ดอยสุเทพศึกษา             1(0-3-0) 

(Doi Suthep Study) 

   หรือกระบวนวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมท่ีเปิดสอนเพ่ิมเติมในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยา(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

   2.  หมวดวชิาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า  97 หน่วยกติ 

     2.1 วชิาแกน            ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกติ 

 202111  ชีววิทยา 1   4(3-3-6) 

              (Biology 1) 

 202112  ชีววิทยา  2   4(3-3-6) 

  (Biology 2) 

 203111 เคมี 1   3(3-0-6) 

  (Chemistry 1) 

 203115 ปฏิบติัการเคมี 1   1(0-3-0) 

  (Chemistry Laboratory 1) 

 203206 เคมีอินทรียส์าํหรับนกัศึกษานอกภาควิชาเคมี   3(3-0-6) 

  (Organic Chemistry for Non-Chemistry  Students) 

 203209 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์สาํหรับนกัศึกษานอกภาควิชาเคมี    1(0-3-0) 

  (Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry Students) 

 206111 แคลคูลสั  1   3(3-0-6) 

  (Calculus 1) 

 207117 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1   1(0-3-0) 

  (Physics Laboratory 1) 

 207187 ฟิสิกส์ 1   3(3-0-6) 

  (Physics 1) 

 211315  ชีวเคมีเบ้ืองตน้   3(3-0-6) 

  (Introductory Biochemistry) 

 211319 ปฏิบติัการชีวเคมีเบ้ืองตน้   1(0-3-0) 

  (Introductory Biochemistry Laboratory) 

   2.2  วชิาเอก             ไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกติ 

ในจาํนวนน้ีอย่างนอ้ย   36  หน่วยกิต  จะตอ้งเป็นกระบวนวิชาระดบั   300 -400  และอย่างนอ้ย 

18  หน่วยกิต จะตอ้งเป็นกระบวนวิชาระดบั  400 

        2.2.1 วชิาเอกบังคับ              49 หน่วยกติ 

 203236 ปริมาณวิเคราะห์ 3(3-0-6)  

  (Quantitative Analysis) 

 203239 ปฏิบติัการปริมาณวิเคราะห์   1(0-3-0) 

  (Quantitative Analysis Laboratory) 

 202231 พนัธุศาสตร์ 1    4(3-3-6) 
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หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยา(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

  (Genetics 1) 

 202305 ชีวสถิติ   3(2-3-4) 

  (Biometry) 

 215205 จุลชีววิทยา   3(3-0-6) 

  (Microbiology) 

 215206 ปฏิบติัการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 

  (Microbiology Laboratory) 

 215323 สาหร่ายวิทยา   2(2-0-4) 

  (Phycology) 

 215324 ปฏิบติัการสาหร่ายวิทยา  1(0-3-0) 

  (Phycology Laboratory) 

 215325 เห็ดราวิทยา 3(3-0-6) 

  (Mycology) 

 215326 ปฏิบติัการเห็ดราวิทยา 1(0-3-0) 

  (Mycology Laboratory) 

 215327 ไวรัสวิทยา 3(3-0-6) 

  (Virology) 

 215328 ปฏิบติัการไวรัสวิทยา 1(0-3-0) 

  (Virology Laboratory) 

 215435 พนัธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์ 2(2-0-4) 

  (Microbial Genetics) 

 215436 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์ 1(0-3-0) 

  (Microbial Genetics Laboratory) 

 215445 สรีรวิทยาของแบคทีเรีย 3(3-0-6) 

  (Bacterial Physiology) 

 215446 ปฏิบติัการสรีรวิทยาของแบคทีเรีย 1(0-3-0)  

  (Bacterial Physiology Laboratory) 

 215465 ระบบการจดัจาํแนกแบคทีเรีย   1(1-0-2) 

  (Systematics Bacteriology) 

 215466 ปฏิบติัการระบบการจดัจาํแนกแบคทีเรีย 2(0-6-0) 

  (Systematics Bacteriology Laboratory) 

 215475 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย ์ 2(2-0-4) 

  (Microbial Ecology) 
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หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยา(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

 215476 ปฏิบติัการนิเวศวิทยาของจุลินทรีย ์ 1 )0-3-0(   

  (Microbial Ecology Laboratory) 

 215491 สมัมนาจุลชีววิทยา  1(1-0-2) 

  (Microbiology Seminar) 

 215493 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา  3(0-9-0) 

  (Special Project in Microbiology) 

 215494   การฝึกงานจุลชีววิทยา 3(0-9-0)  

  (Training in Microbiology) 

 506361 ภูมิคุม้กนัวิทยาทัว่ไป 3(2-2-5)  

  (General Immunology) 

 

         2.2.2 วชิาเอกเลอืก           ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

      นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาระดับ  300- 400   ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา   หรือ

กระบวนวิชาระดบั   300-400 ท่ีเก่ียวขอ้งจากคณะในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์

สุขภาพโดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา ไม่นอ้ยกวา่  6 หน่วยกิต 

    2.3 วชิาโท                      ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 

1)  โดยนกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะมีวิชาโท  อาจเลือกเรียนวิชาโทในสาขาใดก็ไดท่ี้เปิดสอนใน

มหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต จากกลุ่มกระบวนวิชาโท   โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา    

2)  นกัศึกษาท่ีไม่ตอ้งการเรียนวิชาโท  เลือกเรียนกระบวนวิชาระดบั 300-400  ในสาขาวิชา

จุลชีววิทยา  หรือกระบวนวิชาระดบั 300-400 ท่ีเก่ียวขอ้งจากคณะในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา ไม่นอ้ยกวา่  15 หน่วยกิต 

  3. หมวดวชิาเลอืกเสรี           ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

    นกัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ นอกเหนือจากวิชาเอกและวิชาโทไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 

 

3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  

   ช้ันปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1  

 001101 การฟังและการพดูภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

  (Listening and Speaking in English) 

 201111 โลกแห่งวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

  (The World of  Science) 

 202111 ชีววิทยา 1   4(3-3-6) 

  (Biology 1) 

 203111 เคมี 1   3(3-0-6) 
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หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยา(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

  (Chemistry 1) 

 203115 ปฏิบติัการเคมี 1   1(0-3-0) 

  (Chemistry Laboratory 1) 

 206111 แคลคูลสั  1   3(3-0-6) 

  (Calculus 1) 

  รวม                                                                                              17 หน่วยกิต  
    

ช้ันปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

 001102 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

  (Reading and Writing in English) 

 201110 คณิตศาสตร์บูรณาการ 3(2-2-5) 

  (Integrated Mathematical Sciences) 

 202112   ชีววิทยา 2  4(3-3-6) 

  (Biology 2) 

 207117 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1   1(0-3-0) 

  (Physics Laboratory 1) 

 207187 ฟิสิกส์ 1   3(3-0-6) 

  (Physics 1) 

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  

 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม  1 หน่วยกิต 

  รวม                                                                                              18 หน่วยกิต  
 

   ช้ันปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

 001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอยา่งมีประสิทธิผล 3(3-0-6) 

  (Critical Reading and Effective Writing) 

 202231 พนัธุศาสตร์ 1    4(3-3-6) 

  (Genetics 1) 

 203206 เคมีอินทรียส์าํหรับนกัศึกษานอกภาควิชาเคมี   3(3-0-6) 

  (Organic Chemistry for Non-Chemistry  Students) 

 203209 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์สาํหรับนกัศึกษานอกภาควิชาเคมี    1(0-3-0) 

  (Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry Students) 

 215205 จุลชีววิทยา   3(3-0-6) 

  (Microbiology) 

 215206 ปฏิบติัการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 
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หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยา(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

  (Microbiology Laboratory) 

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  

  รวม                                                                                              18 หน่วยกิต  
 

   ช้ันปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

 001202 ภาษาองักฤษในบริบททางอาชีพ 3(3-0-6) 

  (English in Professional Contexts) 

 203236 ปริมาณวิเคราะห์ 3(3-0-6)  

  (Quantitative Analysis) 

 203239 ปฏิบติัการปริมาณวิเคราะห์   1(0-3-0) 

  (Quantitative Analysis Laboratory) 

 215323 สาหร่ายวิทยา   2(2-0-4) 

  (Phycology) 

 215324 ปฏิบติัการสาหร่ายวิทยา  1(0-3-0) 

  (Phycology Laboratory) 

 215325 เห็ดราวิทยา 3(3-0-6) 

  (Mycology) 

 215326 ปฏิบติัการเห็ดราวิทยา 1(0-3-0) 

  (Mycology Laboratory) 

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  

  รวม                                                                                              17 หน่วยกิต  

 

   ช้ันปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

 211315  ชีวเคมีเบ้ืองตน้   3(3-0-6) 

  (Introductory Biochemistry) 

 211319 ปฏิบติัการชีวเคมีเบ้ืองตน้   1(0-3-0) 

  (Introductory Biochemistry Laboratory) 

 215435 พนัธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์ 2(2-0-4) 

  (Microbial Genetics) 

 215436 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์ 1(0-3-0) 

  (Microbial Genetics Laboratory) 

 506361 ภูมิคุม้กนัวิทยาทัว่ไป 3(2-2-5)  

  (General Immunology) 
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 วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท 3 หน่วยกิต 

  รวม                                                                                              13 หน่วยกิต  
 

   ช้ันปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

         201191      การพฒันาคุณภาพนาํศึกษาดว้ยกิจกรรม       2(0-6-0) 

         (Student Quality Development Through Activities) 

 202305 ชีวสถิติ   3(2-3-4) 

  (Biometry) 

 215327 ไวรัสวิทยา  3(3-0-6) 

  (Virology) 

 215328 ปฏิบติัการไวรัสวิทยา 1(0-3-0) 

  (Virology Laboratory) 

 215445 สรีรวิทยาของแบคทีเรีย 3(3-0-6) 

  (Bacterial Physiology) 

 215446 ปฏิบติัการสรีรวิทยาของแบคทีเรีย 1(0-3-0)  

  (Bacterial Physiology Laboratory) 

 215465 ระบบการจดัจาํแนกแบคทีเรีย   1(1-0-2) 

  (Systematics Bacteriology) 

 215466 ปฏิบติัการระบบการจดัจาํแนกแบคทีเรีย 2(0-6-0) 

  (Systematics Bacteriology Laboratory) 

 วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท 3 หน่วยกิต 

  รวม                                                                                              19 หน่วยกิต  
 

   ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

 215475 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย ์ 2(2-0-4) 

  (Microbial Ecology) 

 215476 ปฏิบติัการนิเวศวิทยาของจุลินทรีย ์ 1 )0-3-0(   

  (Microbial Ecology Laboratory) 

 215494   การฝึกงานจุลชีววิทยา 3(0-9-0)  

  (Training in Microbiology) 

 วิชาเอกเลือก  3 หน่วยกิต 

 วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท 6 หน่วยกิต 

 วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต 

  รวม                                                                                              18 หน่วยกิต  
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   ช้ันปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

 215491 สมัมนาจุลชีววิทยา  1(1-0-2) 

  (Microbiology Seminar) 

 215493 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 3(0-9-0) 

  (Special Project in Microbiology) 

 วิชาเอกเลือก  3 หน่วยกิต 

 วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท 3 หน่วยกิต 

 วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต 

  รวม                                                                                              13 หน่วยกิต  
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คําอธิบายลกัษณะกระบวนวชิา 

คณะมนุษยศาสตร์ 

001101 การฟังและการพูดภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

 Listening and Speaking in English 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 การส่ือสารภาษาองักฤษ  โดยเนน้ทกัษะการพูดและการฟัง  เพ่ือการปฏิสัมพนัธ์ในบริบททางสังคมและ

วิชาการ อนัจะก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 English communication with emphasis on listening and speaking for social interaction and lifelong 

learning  

 

001102 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

 Reading and Writing in English 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ โดยเนน้การเรียนรู้คาํศพัท ์การทบทวนไวยากรณ์อย่างเป็นระบบ  การ

พฒันาโครงสร้างประโยคท่ีมีความหลากหลาย  รูปแบบและวตัถุประสงค์ของย่อหน้า  เพ่ือการส่ือสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ อนัจะก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 English reading and writing communication for lifelong with emphasis on vocabulary expansion, 

systematic grammar review, development of sentence structure and sentence variety, forms and purposes of 

paragraphs, progressing from mechanical to more meaningful context.  

 

001201 การอ่านเชิงวเิคราะห์และการเขยีนอย่างมปีระสิทธิผล 3(3-0-6) 

 Critical Reading and Effective Writing 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 ทกัษะภาษาองักฤษสาํหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งขอ้มลูและส่ือต่างๆ และการเขียนอยา่งมี

ประสิทธิผล ในหวัขอ้ตามความสนใจของผูเ้รียน   

 English language skills for critical reading from different sources and media and effective writing on 

topics of students’ interests. 

 

001202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ 3(3-0-6) 

 English in Professional Contexts 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 ลกัษณะเฉพาะทางภาษา องคป์ระกอบทางภาษาและทกัษะทางภาษาของงานเขียนเฉพาะสาขาอาชีพ   
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 Specific language features, language components of professional texts and language skills for 

professional texts. 

 

011100 มนุษย์กับปรัชญา 3(3-0-6) 

 Man and Philosophy 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 ศึกษาใหเ้ขา้ใจความหมาย คุณค่า เหตุท่ีมา กาํเนิด วิธีการ จุดมุ่งหมายและขอบข่ายของปรัชญา 

เปรียบเทียบปรัชญากบัศาสตร์อ่ืนๆ ตลอดจนแนวคิดวา่ดว้ยสถานภาพ ภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ความหมาย

และจุดมุ่งหมายของมนุษย ์

 The Study of meanings, values, origin, scope, and methodology of philosophy; philosophy in 

comparison with other  related sciences; philosophical concepts of man's place in society and the universe, 

responsibilities, meanings and ultimate aims.        

 

012173 ศาสนาเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Descriptive Study of Religion 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 ธรรมชาติและขอบเขตของศาสนา กาํเนิด พฒันาการและประเภทของศาสนา รูปแบบต่างๆ ของศาสนา 

อเทวนิยม กระบวนการก่ึงศาสนา บทบาทของศาสนาในปัจเจกบุคคลและสงัคม 

 Nature and scope of religion; origins, development and types of religion; different forms of atheistic 

religion; semi-religious movements; role of religion in the individual and society. 

 

013110 จติวทิยากับชีวติประจาํวัน  3(3-0-6) 

 Psychology and Daily Life 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 จิตวิทยากบัการประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั บุคลิกภาพ แรงจูงใจและอารมณ์ ความเครียด สุขภาพกาย

และสุขภาพจิต สงักปัเก่ียวกบัตน การควบคุมตนเองและการตดัสินใจ ความเขา้ใจเร่ืองเพศ การเสริมสร้างมิตรภาพ 

การเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม การแต่งงานและสมัพนัธภาพท่ีสนิทสนม การทาํงานและเวลาวา่ง 

 Psychology and application in daily life. Personality.  Motivation and emotion. Stress. Physical and 

mental health. Self-concept. Personal control and decision making.  Sexuality. Making friends. Being part of a 

group. Marriage and intimate relationships. Work and leisure. 

 

050100 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Usage of the Thai Language 
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หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยา(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 ศึกษาและฝึกทกัษะการใชภ้าษาไทย 

 A study of the usage of the Thai Language and practice in writing.     

 

คณะศึกษาศาสตร์ 

057121 ฟุตบอลเพือ่ชีวติและการออกกาํลงักาย               1(0-3-0) 

Football for Life and Exercise 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพโดยการเล่นฟุตบอล การอบอุ่นร่างกายและคลายเยน็ในกีฬาฟุตบอล การ

เล่นฟุตบอลในตาํแหน่งต่างๆ การประยกุตเ์ล่นกีฬาฟุตบอลในรูปแบบต่างๆ กติกาทัว่ไปในการเล่นกีฬาฟุตบอล 

การวิเคราะห์เกมการแข่งขนัฟุตบอลและการเขา้ร่วมทีมฟุตบอลในระดบัต่างๆ  ประโยชนแ์ละมารยาทของการ

เป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดีในกีฬาฟุตบอล 

The principles of exercise for health by playing Football. Warm up and cool down. How to play in each 

position. Apply in playing Football game. Analyze and participate the Football competition tournaments. The 

advantageous, manners, regulations and scoring system & service of Football game are involved. 

 

057122 ว่ายนํ้าเพือ่ชีวติและการออกกาํลงักาย            1(0-3-0) 

Swimming for Life and Exercise 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพโดยการว่ายนํ้ า การอบอุ่นร่างกายในกีฬาว่ายนํ้า หลกัการหายใจและการ

เคล่ือนไหวในนํ้ า การใชส่้วนต่างต่างๆของร่างกายในการว่ายนํ้าท่าต่างๆการช่วยเหลือผูไ้ดรั้บอนัตรายต่างๆจาก

การว่ายนํ้า การวิเคราะห์การท่าทางการว่ายนํ้า การว่ายนํ้าเพ่ือสุขภาพและการเขา้ร่วมการแข่งขนัว่ายนํ้าในระดบั

ต่างๆ ประโยชนแ์ละมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดีในกีฬาวา่ยนํ้า 

The principles of exercise for health by Swimming. Warm up and cool down. How to breath under 

water and movements physically to swim in each style, help others to be safe from swimming. Apply in 

Swimming game. Analyze and participate the Swimming competition tournaments. The advantageous, manners 

and regulations of Swimming game are involved. 

 

057123 วอลเลย์บอลเพือ่ชีวติและการออกกาํลงักาย           1(0-3-0) 

Volleyball for Life and Exercise 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพโดยการเล่นวอลเลยบ์อล การอบอุ่นร่างกายและคลายเยน็ในกีฬา

วอลเลยบ์อล การวอลเลยบ์อลในตาํแหน่งต่างๆ การใชอ้วยัวะส่วนต่างๆของร่างกายในการเล่นวอลเลยบ์อล กติกา
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ทัว่ไปและการนบัคะแนนในกีฬาวอลเลยบ์อล การประยกุตเ์ล่นกีฬาวอลเลยบ์อลในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์เกม

การแข่งขนัวอลเลยบ์อลและการเขา้ร่วมแข่งขนัวอลเลยบ์อลในระดบัต่างๆ  ประโยชนแ์ละมารยาทของการเป็นผู ้

เล่นและผูดู้ท่ีดีในกีฬาวอลเลยบ์อล 

The principles of exercise for health by playing Volleyball. Warm up and cool down. How to play each 

positions and how to use parts of body to play Volleyball. Apply in playing Vooleyball game. Analyze and 

participate the Volleyball competition tournaments. The advantageous, manners, regulations and scoring system 

of Volleyball game are involved. 

 

057125  กจิกรรมเข้าจงัหวะเพือ่ชีวติและการออกกาํลงักาย          1(0-3-0) 

Rhythmic Activities for Life and Exercise 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพโดยการเล่นกิจกรรมเขา้จงัหวะ การเคล่ือนไหวของร่างกายในลกัษณะต่างๆ 

การเคล่ือนไหวของร่างกายใหเ้ขา้กบัจงัหวะและเสียงดนตรี การเตน้รําพ้ืนเมืองของประเทศต่างๆ การเตน้ลีลาศใน

จงัหวะต่างๆ มารยาทในการเขา้สงัคมและมารยาทในการลีลาศ การวิเคราะห์ท่าทางการเตน้ลีลาศจงัหวะต่างๆ การ

ร่วมงานลีลาศและการจดังานลีลาศในรูปแบบต่างๆ 

The principles of exercise for health by playing Rhythmic activity. Body movements with the music. 

Folk dances and social dances. Social manner and dancing's regulations. Anylyze the type of social dances. 

Participate and organize the social dance party. 

 

057126  บาสเกตบอลเพือ่ชีวติและการออกกาํลงักาย           1(0-3-0) 

Basketball for Life and Exercise 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพโดยการเล่นบาสเกตบอล การอบอุ่นร่างกายและคลายเยน็ในกีฬา

บาสเกตบอล การเล่นบาสเกตบอลในตาํแหน่งต่างๆ ความปลอดภยัในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล กติกาการเล่น

บาสเกตบอลทัว่ไป การประยกุตเ์ล่นกีฬาบาสเกตบอลในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์เกมการแข่งขนับาสเกตบอล

และการเขา้ร่วมแข่งขนับาสเกตบอลในระดบัต่างๆ ประโยชนแ์ละมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดีในกีฬา

บาสเกตบอล 

The principles of exercise for health by playing Basketball. Warm up and cool down. How to play in 

different positions, safety, and regulations. Apply in playing basketball game. Analyze and participate the 

basketball competition tournaments. The advantageous, manners, regulations and scoring system of basketball 

game are involved. 
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057127 แบดมินตันเพือ่ชีวติและการออกกาํลงักาย           1(0-3-0) 

Badminton for Life and Exercise 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพโดยการเล่นแบดมินตนั การอบอุ่นร่างกายและคลายเยน็ในกีฬาแบดมินตนั 

การจบัไมแ้ละการเคล่ือนไหวของร่างกายเพ่ือเขา้ตีลกูแบดมินตนัในลกัษณะต่างๆ กติกาแบดมินตนัทัว่ไปและการ

นบัคะแนนในกีฬาแบดมินตนั การประยุกต์เล่นกีฬาแบดมินตนัในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์เกมการแข่งขนั

แบดมินตนัและการเขา้ร่วมแข่งขนัแบดมินตนัในระดบัต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี

ในกีฬาแบดมินตนั  

The principles of exercise for health by playing Badminton. Warm up and cool down. How to hold the 

recquet and movements to hit the shuttlecock. Apply in playing badminton game. Analyze and participate the 

badminton competition tournaments. The advantageous, manners, regulations and scoring system & service of 

badminton game are involved. 

 

057128 เทนนิสเพือ่ชีวติและการออกกาํลงักาย            1(0-3-0) 

Tennis for Life and Exercise 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี  

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพโดยการเล่นเทนนิส การอบอุ่นร่างกายและคลายเยน็ในกีฬาเทนนิส การจบั

ไมแ้ละการเคล่ือนไหวของร่างกายเพ่ือเขา้ตีเทนนิสในลกัษณะต่างๆ กติกาเทนนิสทัว่ไปและการนบัคะแนนใน

กีฬาเทนนิส การประยกุตเ์ล่นกีฬาเทนนิสในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์เกมการแข่งขนัเทนนิสและการเขา้ร่วมการ

แข่งขนัเทนนิสในระดบัต่างๆ ประโยชนแ์ละมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดีในกีฬาเทนนิส 

The principles of exercise for health by playing tennis. Warm up and cool down. How to hold the 

recquet and movements to hit the tennis ball. Apply in playing Tennis game. Analyze and participate the Tennis 

competition tournaments. The advantageous, manners, regulations and scoring system & service of Tennis game 

are involved. 

 

057129 เทเบิล้เทนนิสเพือ่ชีวติและการออกกาํลงักาย           1(0-3-0) 

Table Tennis for Life and Exercise 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพโดยการเล่นกีฬาเทเบ้ิลเทนนิส  การอบอุ่นร่างกายและคลายเยน็ในกีฬาเท

เบ้ิลเทนนิส การจบัไมแ้ละการเคล่ือนไหวของร่างกายเพ่ือเขา้ตีเทเบ้ิลเทนนิส ในลกัษณะต่างๆ กติกาทัว่ไปและการ

นบัคะแนนในกีฬาเทเบ้ิลเทนนิส การประยุกตเ์ล่นกีฬาเทเบ้ิลเทนนิส ในรูปแบบต่างๆ      การวิเคราะห์เกมการ

แข่งขนัเทเบ้ิลเทนนิสและการเขา้ร่วมแข่งขนัเทเบ้ิลเทนนิสในระดบัต่างๆ ประโยชนแ์ละมารยาทของการเป็นผูเ้ล่น

และผูดู้ท่ีดีในกีฬาเทเบ้ิลเทนนิส 
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The principles of exercise for health by playing Table tennis. Warm up and cool down. How to hold the 

racket and movements to play Table tennis. Apply in playing Table tennis game. Analyze and participate the 

Table tennis competition tournaments. The advantageous, manners, regulations and scoring system of Table 

tennis game are involved. 

 

057130 กอล์ฟเพือ่ชีวติและการออกกาํลงักาย            1(0-3-0) 

Golf for Life and Exercise 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพโดยการเล่นกีฬากอลฟ์ การอบอุ่นร่างกายและคลายเยน็ในกีฬากีฬากอลฟ์ 

การจบัไมแ้ละการเคล่ือนไหวของร่างกายในการตีกอลฟ์ในลกัษณะต่างๆ กติกาการเล่นกอลฟ์ทัว่ไปและการนบั

คะแนนในกีฬากอลฟ์ การประยกุตเ์ล่นกีฬากอลฟ์ ในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์ท่าทางในการตีกอลฟ์และการเขา้

ร่วมแข่งขนักอลฟ์ในระดบัต่างๆ ประโยชนแ์ละมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดีในกีฬากอลฟ์ 

The principles of exercise for health by playing Golf. Warm up and cool down. How to play Golf, 

stance & position, rules & regulations, match play, advantageous of playing golf. Apply in playing Golf game. 

Analyze the stance & position and participate the Golf tournaments. The advantageous, manners, regulations 

and scoring system of Golf game are in volved. 

 

057137 กฬีาเพือ่สุขภาพ  3(1-6-0) 

 Sports for Health 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 กีฬาประเภททีม กีฬาประเภทบุคคล และกีฬาในร่ม เพ่ือส่งเสริมการออกกาํลงักาย สุขภาพกาย จิตใจ และ

สงัคม (เลือกกีฬาประเภททีม 1 ประเภท กีฬาประเภทบุคคล 1 ประเภท และกีฬาในร่ม 1 ประเภท) 

 Team sports, individual sports and in door sports to promoting exercise, physical health, mental health 

and social health. (select 1 team sport 1 individual sport and 1 in door sport) 

 

คณะวจิติรศิลป์ 

109114 ศิลปะในชีวติประจาํวนั 3(3-0-6) 

 Arts in Everyday Life 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 การรับรู้เก่ียวกบัศิลปกรรมในชีวิตประจาํวนั  ประกอบดว้ยงานทศันศิลป์  งานออกแบบ  ส่ือศิลปะ  ซ่ึง

จาํเป็นและมีประโยชนต่์อการดาํเนินชีวิตในโลกยคุปัจจุบนั 

  Learning about art in everyday  life, such as visual art, design and media art, that can be applied for the 

benefit of different aspects in everyday life. 
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คณะสังคมศาสตร์ 

154104 การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Environmental Conservation 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 ปัญหาในการจดัการ และการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเนน้ในเร่ือง ดิน ป่าไม ้นํ้า แร่ สตัว์

ป่า มนุษย ์ พลงังานธรรมชาติ ทิวทศันธ์รรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ตลอดจนวิธีการอนุรักษแ์ละมาตรการใน

การอนุรักษท่ี์จาํเป็นสาํหรับประเทศไทย 

 Problems in the management and the utilization of natural resources with emphasis on soil, forest, 

water, minerals and wildlife, introducing some conservation methods and conservation measures necessary for 

Thailand.            

 

คณะนิตศิาสตร์ 

176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 Law and Modern World 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 แนวคิดทางกฎหมาย  สถาบันทางกฎหมาย  กฎหมายกับบทบาทในสังคม  กฎหมายกบัสังคมระหว่าง

ประเทศ  กฎหมายกบัปัญหาทอ้งถ่ิน  และกฎหมายกบัสิทธิชุมชน  บทบาทของกฎหมายระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัสังคม

เมือง และบทบาทของกฎหมายในยคุโลกาภิวตัน ์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ  เก่ียวกบักฎหมายและ

โลกสมยัใหม่ 

Legal concepts. Legal Institutions. Law and its roles in society. Law and international societies. Law 

and local problems. Law and community rights. Roles of law in the rural and urban societies. Roles of law in the 

globalized era. Studying and analyzing cases relating to law and modern world. 

 

คณะบริหารธุรกจิ 

701103 การบัญชีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Accounting 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  สาํหรับนกัศึกษานอกวิชาเอก 

 ศึกษาถึงวิธี และการบนัทึกรายการบญัชี คาํนิยาม ประวติัความเป็นมา วตัถุประสงค ์การจาํแนกรายการ

สินทรัพย ์หน้ีสินและทุน รายรับและรายจ่าย การปรับปรุงบญัชี งบทดลอง งบการเงิน กาํไรขาดทุน กาํไรสะสม 

และงบดุล บญัชีเงินสดรายวนัทัว่ไป และบญัชียอ่ย 

 General method and record in the bookkeeping, definition, history and objective or purpose. 

Classification of assets, liabilities and capital, revenues and expenses. Adjustment account. Trial balance. 
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Financial: Profit and loss, Retained earning and balance sheet, Cash book. General journal with the subsidiary 

book. 

 

702101 การเงนิในชีวติประจาํวนั  3(3-0-6) 

 Finance in Everyday Life 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 สาํรวจสุขภาพทางการเงินของตนเอง การวางแผนทางการเงินของตนเอง การบริหารรายได ้รายจ่าย และ

ภาระหน้ีสิน การประกนัความเส่ียง รู้จกัการใหเ้งินทาํงาน การวางแผนภาษี การเตรียมความพร้อมเพ่ือความสุข 

กรณีศึกษาการวางแผนทางการเงิน 

 Exploring your financial health, Planning your personal financial plan, Revenue, expense, and debt 

service management, Insurance, Knowing how to make money work, Tax planning, Preparing for happiness and 

case study of financial planning. 

 

703103 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกจิเบือ้งต้น  3(3-0-6) 

 Introduction to Entrepreneurship and Business 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

          บทบาทการเป็นผูป้ระกอบการกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ 

คุณลกัษณะและแรงจูงใจในการเป็นผูป้ระกอบการ สภาพแวดลอ้ม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ หลกัการจดัการ 

การจดัการดา้นการตลาด การผลิต การเงิน บญัชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจระหวา่งประเทศ และจริยธรรมสาํหรับ

ผูป้ระกอบการ 

 Entrepreneur role in economics development country entrepreneur and business opportunities.  The 

characteristic of entrepreneur and motivation factors, environment, types of business, forms of business, 

business plans, principle of management, marketing management, production management, financial 

management, accounting, taxation, business law, international business and business ethics for entrepreneur. 

 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

751100  เศรษฐศาสตร์ในชีวติประจาํวัน 3(3-0-6) 

 Economics for Every Day Life 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ท่ีนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต  การบริโภค  ตลาด  รายได้

ประชาชาติ การคลงัสาธารณะ การเงินและการธนาคาร  ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด  การจา้งงาน  เศรษฐกิจการคา้และ

การเงินระหวา่งประเทศ การพฒันาเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม 
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 Basic economic concepts and application for everyday life concerning production, consumption, 

markets, national income, public finance, money and banking, inflation and deflation, employment, 

international trade and finance, and economic development and environment. 

 

คณะวทิยาศาสตร์ 

201110 คณิตศาสตร์บูรณาการ 3(2-2-5) 

 Integrated Mathematical Sciences 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาํวนั คณิตศาสตร์และสถิติ ในปรากฏการณ์ต่างๆ การประยกุตค์ณิตศาสตร์ 

สถิติและคอมพิวเตอร์ในวิชาการ กระบวนการแกปั้ญหาโดยใชค้ณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ กระบวนวิชาน้ี

สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 

 Computer in everyday life. Mathematics and statistics in various phenomena. Mathematics, statistics, 

and computer applications in academic. Problem solving process by using mathematics, statistics, and computer. 

This course is recommended for science-based students. 

 

201111 โลกแห่งวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

 The World of Science 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 ธรรมชาติและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ระบบสุริยะ การสงัเกตดาวเคราะห์และดวง

จนัทร์ในปัจจุบนั ความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งธรณีภาค อุทกภาค ภาคบรรยากาศและชีวภาคของโลก ความ

อุดมสมบูรณ์ การกระจายตวัและการใชท้รัพยากรธรรมชาติ ประเดน็ทางสงัคมร่วมสมยัในดา้นวิทยาศาสตร์และ

สงัคมมนุษย ์กระบวนวิชาน้ีอนุญาตใหเ้ฉพาะนกัศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 

 The nature and evolution of science and technology. The solar system, modern observations of planets 

and moons. The interrelations of Earth’s geosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Abundance, 

distribution and utilization of natural resources. Contemporary social issues in science and society. Enrollments 

are not permitted for non- science-based students. 

 

201191 การพฒันาคุณภาพนักศึกษาด้วยกจิกรรม   2(0-6-0) 

 Student Quality Development through Activities 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพนกัศึกษา การเสริมทกัษะและประสบการณ์ชีวิต

ต่างๆท่ีถกูจดัข้ึนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั เป็นส่วนประกอบท่ีดีท่ีทาํใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในช่วงเวลา

ของการศึกษาในมหาวิทยาลยั กิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีสามารถทาํใหน้กัศึกษาประยกุตใ์ชก้ารเรียนรู้จากกิจกรรม
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ต่างๆไปพฒันาในดา้นเก่ียวกบัการสร้างจิตสาํนึกท่ีดี ตระหนกัในคุณค่าความเป็นมนุษย ์ มีการพฒันาบุคลิกภาพ 

เขา้ใจการทาํงานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนาํไปใช ้ เป็นแบบอยา่งในการดาํรงชีพในอนาคต ไดอ้ยา่ง

มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมทั้งมีจิตสาธารณะ สาํนึกและรับผิดชอบต่อตนเอง และสงัคม 

 Activities to promote skills/moral and ethical behaviors in addition to development of personality, art 

and culture, local wisdom, environmental preservation as well as community-based economy by students under 

supervision of advisors and/or joint supervision with the government or private organizations. 

 

201192  ดอยสุเทพศึกษา                    1(0-3-0) 

Doi Suthep Study 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาดอยสุเทพใน 4 มิติ คือ มิติทางกายภาพ : ธรณีวิทยา  มิติทางชีวภาพ : ระบบนิเวศ และความ

หลากหลายทางชีวภาพ  มิติทางสังคมและวฒันธรรม : ศาสนาและมานุษยวิทยา และ มิติทางการอนุรักษ ์: พ้ืนท่ี

อนุรักษ ์การฟ้ืนฟปู่าและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ความสมัพนัธ์ระหวา่งดอยสุเทพกบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

Studying Doi Suthep in 4 aspects : physical - geology, biology, ecosystems and biodiversity; social and 

cultural - religion and anthropology; and conservation - conservation area, forest restoration, eco-tourism, and 

relationship between Doi Suthep and Chiang Mai University. 

 

202111 ชีววทิยา 1 4(3-3-6) 

 Biology 1 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี 

 หลกัพ้ืนฐานทางชีววิทยาดา้นเคมีของชีวิต เซลล ์ พนัธุศาสตร์ พนัธุศาสตร์ประชากรและแนวคิดเชิง

วิวฒันาการ ประวติัศาสตร์วิวฒันาการของความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยา 

 Basic biological concepts in chemistry of life, cell, genetics, population genetics and its evolutionary 

concept, the evolutionary history of biological diversity and ecology. 

 

202112  ชีววทิยา  2  4(3-3-6) 

 Biology 2 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :   ว.ชว. 111 

 หลกัพ้ืนฐานทางชีววิทยาดา้นหลกัอนุกรมวิธาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ชนิดและหนา้ท่ีของเน้ือเยื่อ

พืชและสตัว ์สรีรวิทยาขั้นพ้ืนฐานของพืชและสตัว ์

 Basic biological concepts in principles of taxonomy biodiversity, types and functions of plant and 

animal  tissues, fundamental plant and animal physiology. 
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หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยา(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

202231 พนัธุศาสตร์ 1  4(3-3-6) 

 Genetics 1 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  : ว.ชว. 102 หรือ ว.ชว. 109 หรือ ว.ชว. 111 หรือ ว.ชว. 185 

 หลกัเกณฑข์ั้นพ้ืนฐานของการถ่ายทอดลกัษณะกรรมพนัธ์ุต่าง ๆ ในมนุษย ์สตัว ์พืช และจุลินทรีย ์

 The study of general genetic principles concerning heredity and common examples that are found in 

man, animals, plants, and microorganisms. 

 

202305 ชีวสถิต ิ  3(2-3-4) 

 Biometry 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ว.ชว. 102 หรือ ว.ชว. 112  

 การนาํหลกัการทางสถิติมาใชใ้นการแกปั้ญหาทางชีววิทยา การวางแผน การทดลอง การแปลผลและการ

ประเมินผลการทดลอง การทดสอบสมมติฐาน การหาค่ารีเกรสชนั ไควส์แควร์ และการวิเคราะห์วาเรียนส์  

 The application of statistical principles in solving problems in biology, the planning of experiments, 

the interpretation and evaluation of results, the testing of hypotheses, regression, chi-squared, and analysis of 

variance. 

 

203111 เคม ี1  3(3-0-6) 

 Chemistry 1 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :   ไม่มี 

 ปริมาณสมัพนัธ์ทางเคมี โครงสร้างอะตอม พนัธะเคมีในสารประกอบประเภทต่างๆ อุณหพลศาสตร์เชิง

เคมี เคมีไฟฟ้า แก๊ส ของเหลว และของแขง็ สารละลาย กรด-เบสและสมดุลไอออนิก จลนพลศาสตร์เชิงเคมี 

 Chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various compounds, chemical 

thermodynamics, electrochemistry, gases liquid and solid, solutions, acid-bases and ionic equilibrium, chemical 

kinetics. 

 

203115 ปฏิบัตกิารเคม ี1 1(0-3-0) 

 Chemistry Laboratory 1 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :   ลงทะเบียนพร้อมกบั ว.คม. 111 

 ปฏิกิริยาของทองแดง ความร้อนของปฏิกิริยา การแยกสลายดว้ยไฟฟ้า เซลลก์ลัวานิก และเซลลค์วาม

เขม้ขน้ ค่าคงท่ีของก๊าซ การหามวลโมเลกลุโดยอาศยัหลกัการลดลงของจุดเยือกแข็ง โครงสร้างผลึก การไทเทรต

ระหวา่งกรด-เบส และแบบรีดอกซ์ สมดุลกรดเบส และการแยกสลายดว้ยนํ้า ค่าผลคูณการละลาย จลนพลศาสตร์

เชิงเคมี และการทดลองพิเศษ 
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 Reaction of copper, heat of reaction, electrolysis galvanic and concentration cells, gas constant, 

determination of molecular weight by freezing point depression, crystal structure, acid-base and redox titrations, 

acid-base equilibria and hydrolysis, solubility product, chemical kinetics, and special experiment. 

 

203206 เคมอีนิทรีย์สําหรับนักศึกษานอกภาควชิาเคม ี 3(3-0-6) 

 Organic Chemistry for Non-Chemistry  Students 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :   ว.คม. 104 หรือ ว.คม. 116 หรือ ว.คม. 111 

 ความแตกต่างระหวา่งสารอินทรีย ์และสารอนินทรีย ์การจาํแนกสารอินทรีย ์ชนิดของปฏิกิริยาและกลไก

การเกิดปฏิกิริยา การอ่านช่ือ การเตรียม สมบติั    ปฏิกิริยาและประโยชนข์องสารประกอบอะลิฟาติกและอะโร

มาติกไฮโดรคาร์บอนและอนุพนัธ์ รวมทั้งออเรียนเตชัน่ในสารประกอบอะโรมาติก ไอโซเมอริซึม  สเตอริโอเคมี    

กรดอะมิโน  โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต 

 The differences between organic and inorganic compounds. Classification of organic compounds. 

Types of organic reactions and reaction mechanisms. Nomenclature, preparations, properties, reactions and uses 

of aliphatic compounds and aromatic hydrocarbons and their derivatives including orientation of aromatic 

compounds. Isomerism. Stereochemistry. Amino acids, protein and carbohydrates. 

 

203209 ปฏิบัตกิารเคมอีนิทรีย์ สําหรับนักศึกษานอกภาควชิาเคม ี 1(0-3-0) 

 Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry Students 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผ่านก่อน  :   ว.คม. 105 หรือ ว.คม. 119 หรือ ว.คม. 115 และลงทะเบียนพร้อมกบั ว.คม. 

206 

 ปฏิบติัการเคมีอินทรียเ์นน้เทคนิคท่ีสาํคญั อาทิ การทาํสารใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกและการสกดั สารอินทรีย ์

การศึกษาสมบติัของหมู่ฟังกช์นัของสารอินทรีย ์ การสงัเคราะห์สารอินทรีย ์ และศึกษาปฏิกิริยาต่างๆ ท่ีน่าสนใจ

ของสารอินทรีย ์สเตอริโอเคมี 

 Laboratory course in organic chemistry emphasizing important laboratory techniques: purification, 

separation and extraction of organic compounds. Properties of organic functional groups. Organic synthesis and 

various interesting organic reactions, stereochemistry. 

 

203236 ปริมาณวเิคราะห์ 3(3-0-6)  

 Quantitative Analysis 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :   ว.คม. 104 หรือ ว.คม. 111 

 บทนาํ สถิติในเคมีวิเคราะห์ ปริมาตรวิเคราะห์ การวิเคราะห์โดยนํ้าหนกั การวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า เทคนิค

การแยกพ้ืนฐาน และเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตรี 



23 

 

หลกัสูตร วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยา(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

 Introduction, statistics in analytical chemistry, volumetric analysis, gravimetric analysis, 

electroanalysis, basic separation techniques and spectrophotometric analysis. 

 

203239 ปฏิบัตกิารปริมาณวเิคราะห์ 1(0-3-0) 

 Quantitative Analysis Laboratory 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :   ว.คม. 108 หรือ ว.คม. 115 และลงทะเบียนพร้อมกบั ว.คม. 236 

 การฝึกปฏิบติัการเคมีวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมถึงเทคนิคต่างๆ ทั้งเทคนิคแบบพ้ืนฐาน และเทคนิคท่ีใช้

เคร่ืองมือวิเคราะห์แบบการวิเคราะห์สมยัใหม่ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์เชิงปริมาตร เชิงนํ้าหนกั เชิงไฟฟ้า เชิงสเปก

โทรโฟโตเมตรี และการแยก 

 Drills on analytical chemistry laboratory covering broad range of conventional and instrumental 

techniques which are required for modern-day analysis. This includes vomunetry, gravimetry, electroanalysis, 

spectrophotometry and separation. 

206111 แคลคูลสั  1 3(3-0-6) 

 Calculus 1 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ไม่มี  

 อนุพนัธ์และการประยกุต ์ การหาปริพนัธ์และการประยกุต ์สมการเชิงอนุพนัธ์และการประยกุต ์ 

 Derivatives and applications, integration and applications, differential equations and applications. 

 

207117 ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ 1 1(0-3-0) 

 Physics Laboratory 1 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :   ลงทะเบียนพร้อมกบั ว.ฟส. 187 

 กระบวนวิชาปฏิบติัการเก่ียวกบัการใชวิ้ธีการทางวิทยาศาสตร์ในฟิสิกส์พ้ืนฐาน ซ่ึงประกอบดว้ยการ

ทดลองต่างๆ ทางดา้นกลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คล่ืน ไฟฟ้า สภาวะแม่เหลก็ ทศันศาสตร์ และฟิสิกส์ยคุใหม่ 

 Laboratory course dealing with scientific methods in basic physics consisting of various experiments in 

mechanics, thermodynamics, waves, electricity, magnetism, optics and modern physics. 

 

207187 ฟิสิกส์ 1  3(3-0-6) 

 Physics 1 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :   ไม่มี 

 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และภาพรวมของฟิสิกส์ กลศาสตร์ การสัน่และคล่ืน อุณหพลศาสตร์ หลกัการ

เบ้ืองตน้ของไฟฟ้า สภาวะแม่เหลก็และแม่เหลก็ไฟฟ้า ทศันศาสตร์ และ แนวคิดฟิสิกส์ยคุใหม่  
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 Natures of science and the overall picture of physics, mechanics, vibrations and waves, 

thermodynamics, fundamentals of electricity, magnetism and electromagnetism, optics and conceptual modern 

physics. 

 

211315  ชีวเคมเีบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introductory Biochemistry 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :   ว.คม. 206 

 กระบวนวิชาน้ีกล่าวถึงเซลลแ์ละองคป์ระกอบของเซลล ์ รวมถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัองคป์ระกอบทาง

เคมีของเซลลแ์ละเน้ือเยื่อ หลกัการศึกษาวิธีทางชีวเคมี แง่มุมต่างๆ ทางชีวเคมีและชีวเคมีประยกุต ์

 Introduction to cells and subcellular organelles, chemical constituents of cells and tissues. Principles of 

biochemical methods. Dynamic aspects of biochemistry and applied biochemistry. 

 

211319 ปฏิบัตกิารชีวเคมเีบือ้งต้น 1(0-3-0) 

 Introductory Biochemistry Laboratory 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :   ว.คม. 209 และลงทะเบียนพร้อมกบั ว.ชท. 315 

 ปฏิบติัการพ้ืนฐานของชีวเคมี ท่ีใหแ้นวทางการวิเคราะห์สารชีวโมเลกลุทั้งในเชิงคุณ-ภาพ และเชิง

ปริมาณ การศึกษาการทาํงานและจลนศาสตร์ของเอนไซม ์ การแยกและการตรวจสอบกรดนิวคลีอิก ตลอดจน

ชีวเคมีประยกุต ์

 A laboratory introduction to basic biochemical methods. Qualitative and quantitative analysis of 

biomolecules. Study of enzymes and kinetics. Isolation and detection of nucleic acids. Applied biochemistry is 

also included. 

 

215205 จุลชีววทิยา 3(3-0-6) 

 Microbiology 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :   ว.ชว. 112 

 วิธีการทางจุลชีววิทยา โภชนาการและการเพาะเล้ียงจุลินทรีย ์ การเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์ จุลินทรีย ์      

โพรแคริโอตและยแูคริโอต ความหลากหลายและการจดัจาํแนกแบคทีเรีย เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย ์ พนัธุ-

ศาสตร์และเทคโนโลยชีีวภาพของจุลินทรีย ์ ไวรัสและภูมิคุม้กนัวิทยา จุลินทรียแ์ละการก่อโรค จุลชีววิทยา

ส่ิงแวดลอ้ม    จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมและอาหาร                                 

 Methods in microbiology, nutrition and cultivation of microorganisms, microbial growth, prokaryotic 

and eukaryotic microorganisms, bacterial diversity and classification, microbial metabolism, microbial genetics 

and biotechnology, viruses and immunology, microorganisms and diseases, environmental microbiology, food 

and industrial microbiology.                            
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215206 ปฏิบัตกิารจุลชีววทิยา 1(0-3-0) 

 Microbiology Laboratory 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :  ว.ชว. 112  และลงทะเบียนพร้อมกบั ว.จช. 205   

 การสาํรวจจุลินทรีย ์ การควบคุมจุลินทรีย ์ การเพาะเล้ียงจุลินทรีย ์ โครงสร้างของแบคทีเรีย การ

เจริญเติบโตและโภชนาการ การเพาะเล้ียงแบคทีเรียในสภาพไร้ออกซิเจน ลกัษณะการเจริญของแบคทีเรียใน

อาหารเล้ียงเช้ือ       เมแทบอลิซึมของแบคทีเรีย  ฟังไจ ไวรัสและภูมิคุม้กนัวิทยา จุลชีววิทยาของนํ้า จุลชีววิทยา

ของดิน  จุลชีววิทยาของอากาศ  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม                                                            

 Survey of microorganisms, control of microorganisms, cultivation of microorganisms, bacterial 

structures, growth and nutrition, cultivation of bacteria in anaerobic condition, cultural characteristics of 

bacteria, bacterial metabolism, fungi, virus and immunology, microbiology of water, microbiology of soil, 

microbiology of air, industrial microbiology.                                            

 

215323 สาหร่ายวทิยา 2(2-0-4) 

 Phycology 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผ่านก่อน  :   ว.จช. 200 หรือ ว.จช. 201; หรือ ว.จช. 205 และ ว.จช. 206; หรือ ว.จช. 207 

และ ว.จช. 208 

 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัสาหร่าย โครงสร้างและออร์แกเนลลใ์นเซลลส์าหร่าย รงควตัถุในสาหร่ายและ

ความสาํคญั ขนาด  รูปร่าง  และนิเวศวิทยาของสาหร่าย การสืบพนัธ์ุและวงจรชีวิตของสาหร่าย หลกัการ

อนุกรมวิธานของสาหร่าย สาหร่ายในดิวิชนัไซยาโนไฟตา คลอโรไฟตา แคโรไฟตา ยกูลีโนไฟตา ฟีโอไฟตา คริส

โซไฟตา ไพโรไฟตา คริปโตไฟตา และโรโดไฟตา  สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพและการประยกุตใ์นดา้นต่างๆ 

 Basic knowledge on algae, structures and organelles in algal cell, pigments in algae and their 

importance, size, shape and ecology of algae, reproduction and life cycle of algae, principles of algal taxonomy, 

divisions Cyanophyta, Chlorophyta, Charophyta, Euglenophyta, Phaeophyta, Chrysophyta, Pyrrhophyta, 

Cryptophyta and Rhodophyta, bioactive compounds and various applications.  

 

215324 ปฏิบัตกิารสาหร่ายวทิยา 1(0-3-0) 

 Phycology Laboratory 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผ่านก่อน  :   ว.จช. 200 หรือ ว.จช. 201; หรือ ว.จช. 205 และ ว.จช. 206; หรือ ว.จช. 207 

และ ว.จช. 208; และ ลงทะเบียนพร้อมกบั ว.จช. 323 

 การแยกสาหร่ายและการเตรียมอาหารสาํหรับเล้ียงสาหร่าย การเพาะเล้ียงสาหร่ายสไปรูลินา การสกดัรงค

วตัถุจากสาหร่ายสไปรูลินา การดูงานฟาร์มสาหร่ายสไปรูลินา  จงัหวดัเชียงใหม่ การเกบ็รักษาสาหร่าย การวดัการ

เจริญเติบโตของสาหร่ายเซลลเ์ดียวและสาหร่ายท่ีเป็นโคโลนี สาหร่ายดิวิชนัไซยาโนไฟตา คลอโรไฟตา แคโรไฟ
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ตา ยกูลีโนไฟตา ฟีโอไฟตา คริสโซไฟตา ไพโรไฟตา คริปโตไฟตา และโรโดไฟตา      การศึกษาแพลงกต์อนพืช

เพ่ือเป็นดชันีบ่งช้ีคุณภาพของแหล่งนํ้า สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากสาหร่ายบางชนิด  

 Isolation of algae and preparation of culture media, cultivation of Spirulina platensis, extraction of 

pigments from Spirulina platensis, excursion to Spirulina farm in Chiang Mai Province, preservation of algae, 

growth measurement of single and colonial forms of algae, Division Cyanophyta, Chlorophyta, Charophyta, 

Euglenophyta, Pyrrhophyta, Cryptophyta, Chrysophyta, Phaeophyta and Rhodophyta, study on phytoplankton 

as bioindicator of water quality, bioactive compounds from some algae.  

 

215325 เห็ดราวทิยา 3(3-0-6) 

 Mycology 

เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :   ว.จช. 200 หรือ ว.จช. 201; หรือ ว.จช. 205 และ ว.จช. 206; หรือ ว.จช. 207 

และ ว.จช. 208  

 

 โครงสร้างของฟังไจ การสืบพนัธ์ุและวงชีวิตของฟังไจ อนุกรมวิธานของฟังไจและส่ิงมีชีวิตท่ีสมัพนัธ์

กนั ราเมือก รานํ้า ราชั้นตํ่า เบซิดิโอมายโคตา แอสโคมายโคตา อิมเพอเฟ็คทฟั์งไจ  โภชนาการและสรีรวิทยาของ

ฟังไจ พนัธุศาสตร์ของฟังไจ ความสาํคญัของฟังไจ  

 Structure of fungi, reproduction and life cycle of fungi, taxonomy of fungi and related organisms, the 

slime molds, the water molds, the lower fungi, Basidiomycota, Ascomycota, the imperfect fungi, nutrition and 

physiology of fungi, genetics of fungi, importance of fungi.  

 

215326 ปฏิบัตกิารเห็ดราวทิยา 1(0-3-0) 

 Mycology Laboratory 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผ่านก่อน  :   ว.จช. 200 หรือ ว.จช. 201; หรือ ว.จช. 205 และ ว.จช. 206; หรือ ว.จช. 207 

และ ว.จช. 208; และลงทะเบียนพร้อมกบั ว.จช. 325 

 การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ การเล้ียงเช้ือและการวดัการเจริญเติบโตของฟังไจ โครงสร้างของฟังไจ 

นิเวศวิทยาของฟังไจ ราเมือก ราชั้นตํ่า เช้ือราในไฟลมัเบซิดิโอมายโคตา แอสโคมายโคตา อิมเพอเฟ็คทฟั์งไจ 

การศึกษาภาคสนาม การสร้างสปอร์และการงอกของสปอร์ การแพร่กระจายของสปอร์ ฟังไจก่อโรค พนัธุศาสตร์

ของฟังไจ การใชป้ระโยชนจ์ากฟังไจ 

 Preparation of culture media cultivation and growth measurement of fungi, structures of fungi, ecology 

of fungi, slime molds, lower fungi, Basidiomycota, Ascomycota, the imperfect fungi, field study, spore 

production and germination, spore dispersion, pathogenic fungi, genetics of fungi, utilization of fungi.  
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215327 ไวรัสวทิยา  3(3-0-6) 

 Virology 

เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :   ว.จช. 200 หรือ ว.จช. 201; หรือ ว.จช. 205 และ ว.จช. 206; หรือ ว.จช. 207 

และ ว.จช. 208  

 บทนาํเก่ียวกบัไวรัสก่อโรคสตัว ์ รูปร่าง และคุณสมบติัของไวรัส การจาํแนกชนิดของไวรัส การเพ่ิม

จาํนวนของไวรัส พนัธุศาสตร์ของไวรัส การขยายพนัธ์ุและการเกบ็รักษาไวรัส การตรวจหาการติดเช้ือไวรัส 

กลไกการติดเช้ือไวรัส การก่อโรคของไวรัส ไวรัสก่อโรคภูมิคุม้กนับกพร่อง และไวรัสก่อมะเร็ง  ภูมิคุม้กนัต่อการ

ติดเช้ือไวรัส ยาตา้นเช้ือไวรัส และวคัซีนไวรัส  ไวรอยด ์และพรีออน  การวินิจฉยัโรคและอาการของโรคพืชท่ีเกิด

จากไวรัส  การถ่ายทอดและการระบาดของไวรัสก่อโรคพืช  

 Introduction to animal viruses, morphology and properties of viruses, classification of viruses, 

multiplication of viruses, viral genetics, propagation and maintenance of the viruses, detection of viral infection, 

mechanism of viral infection, viral pathogenesis, immunodeficiency and oncogenic viruses, immunity against 

viral infection, antiviral agents and viral vaccine, viroid and prion, diagnosis and symptoms of plant disease 

caused by viruses, transmission and epidemiology of plant viruses.  

 

215328 ปฏิบัตกิารไวรัสวทิยา  1(0-3-0) 

 Virology Laboratory 

   เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :   ว.จช. 200 หรือ ว.จช. 201; หรือ ว.จช. 205 และ ว.จช. 206; หรือ ว.จช. 207 

และ ว.จช. 208 และลงทะเบียนพร้อมกบั ว.จช. 327  

 การเพาะเช้ือไวรัสในสตัวท์ดลองและไข่ท่ีมีตวัอ่อน การเพ่ิมจาํนวนและการหาปริมาณแบคเทอริโอฟาจ 

การเพาะเล้ียงเซลลส์ตัวแ์ละการขยายพนัธ์ุ การติดเช้ือไวรัสก่อโรคเริมในเซลลเ์พาะเล้ียง การหาปริมาณไวรัส ใน

เซลลเ์พาะเล้ียง การเพ่ิมปริมาณกรดนิวคลิอิคของไวรัส การวิเคราะห์กรดนิวคลีอิคของไวรัส การวิเคราะห์ 

ภูมิคุม้กนัต่อการติดเช้ือไวรัส   

 Viral inoculation into laboratory animal and embryonated eggs, multiplication and quantitation of 

bacteriophage, animal cell culture and propagation, infection of herpes simplex viruses in cell culture, 

quantitation of viruses in cell culture, amplification of viral nucleic acid, analysis of viral nucleic acid, analysis 

of immunity against viral infection.   

 

215435 พนัธุศาสตร์ของจุลนิทรีย์ 2(2-0-4) 

 Microbial Genetics 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผ่านก่อน  :   ว.จช. 200 หรือ ว.จช. 201; หรือ ว.จช. 205 และ ว.จช. 206; หรือ ว.จช. 207 

และ ว.จช. 208 
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 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพนัธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์ สารพนัธุกรรม และการจาํลองตวัของดีเอน็เอ การ

แสดงออกของยีนในแบคทีเรีย  การควบคุมการแสดงออกของยีน  ความเสียหาย และการซ่อมแซมดีเอน็เอ  การ

แลกเปล่ียนยีน และทรานสโปซอน พนัธุศาสตร์ของแบคเทอริโอฟาจ พนัธุศาสตร์ของเช้ือรา การเพ่ิมปริมาณดีเอน็

เอ และการหาลาํดบัเบสของดีเอน็เอ การโคลนยีนและการบ่งบอกลกัษณะของโคลนลูกผสม การประยกุต์

เทคโนโลยีดีเอน็เอลกูผสม  บทนาํเก่ียวกบัชีวสนเทศศาสตร์  

 Fundamental  of microbial genetics, genetic material and DNA replication, gene expression in bacteria, 

regulation of gene expression, DNA damage and repair, genetic exchange and transposons, bacteriophage 

genetics, fungal genetics, amplification of DNA and DNA sequencing, gene cloning and characterization of  

recombinant clones, application of recombinant DNA technology, introduction to Bioinformatics.  

 

215436 ปฏิบัตกิารพนัธุศาสตร์ของจุลนิทรีย์ 1(0-3-0) 

 Microbial Genetics Laboratory 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผ่านก่อน  :   ว.จช. 200 หรือ ว.จช. 201; หรือ ว.จช. 205 และ ว.จช. 206; หรือ ว.จช. 207 

และ ว.จช. 208 และลงทะเบียนพร้อมกบั ว.จช. 435 

 การก่อใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุ  การนบัจาํนวนเซลลท่ี์มีชีวิต เทคนิคการทาํเรพลิกาเพลตต้ิง การถ่ายทอด   

พลาสมิดลกูผสม การสกดัพลาสมิดลกูผสม การวิเคราะห์พลาสมิดลกูผสม การเพ่ิมจาํนวนกรดนิวคลีอิค การ

วิเคราะห์กรดนิวคลีอิค   

 Mutagenesis, viable count, replica plating technique, transfer of recombinant plasmid, extraction of 

recombinant plasmid, analysis of recombinant plasmid, amplification of nucleic acid, analysis of nucleic acid. 

 

215445 สรีรวทิยาของแบคทีเรีย 3(3-0-6) 

 Bacterial Physiology 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผ่านก่อน  :   ว.จช. 200 หรือ ว.จช. 201; หรือ ว.จช. 205 และ ว.จช. 206; หรือ ว.จช. 207 

และ ว.จช. 208  

 บทนาํเก่ียวกบัสรีรวิทยาของแบคทีเรีย การสร้างโพลีเมอร์และส่วนประกอบของเซลล ์ การเจริญเติบโต

ของแบคทีเรีย จลนพลศาสตร์ของการเจริญ การควบคุมการแสดงออกของยีน การนาํสารอาหารเขา้เซลลแ์ละการ

ใช ้ การสร้างพลงังาน เมแทบอลิซึมของสารประกอบอินทรีย ์ เมแทบอลิซึมของสารประกอบอนินทรีย ์ นิเวศวิทยา

ทางสรีรวิทยา  

 Introduction to bacterial physiology, polymerization and assembly of bacterial components, bacterial 

cell growth, growth kinetics, regulation of gene expression, nutrient uptake and assimilation, energy generation, 

metabolism of organic compounds, metabolism of inorganic compounds, physiological ecology.  

215446 ปฏิบัตกิารสรีรวทิยาของแบคทีเรีย 1(0-3-0)  

 Bacterial Physiology Laboratory 
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 เง่ือนไขท่ีตอ้งผ่านก่อน  :   ว.จช. 200 หรือ ว.จช. 201; หรือ ว.จช. 205 และ ว.จช. 206; หรือ ว.จช. 207 

และ ว.จช. 208 และลงทะเบียนพร้อมกบั ว.จช. 445 

 สารอาหารของแบคทีเรีย การยอ้มสีเพ่ือตรวจหาสารอาหารบางชนิดท่ีสะสมในเซลล ์ การวดัการ

เจริญเติบโตของแบคทีเรีย การใชโ้พลีแซคคาไรดแ์ละสารประกอบท่ีมีคาร์บอนเดียว กระบวนการหมกันํ้าตาล การ

ใชไ้ลปิด การใชโ้ปรตีนและกรดอะมิโน การเพาะเล้ียงแบบกะและแบบต่อเน่ือง การใชส้ารไฮโดรคาร์บอน การ

ตรวจหาผลิตภณัฑจ์ากกระบวนการเมแทบอลิซึม เทคนิคการศึกษาแบคทีเรียกลุ่ม  เซมิแอนแอโรบและแอนแอ

โรบ เทคนิคการศึกษาแบคทีเรียสงัเคราะห์แสง  

 Bacterial nutrients, staining techniques for detection of some nutrient accumulation in bacterial cell, 

measurement of bacterial growth, utilization of polysaccharide and C1 compound, fermentation of sugars, 

utilization of lipid, utilization of protein and amino acids, batch and continuous cultivation, utilization of 

hydrocarbon, determination of metabolic products, techniques to study semi anaerobe and anaerobe, techniques 

to study photosynthetic bacteria. 

 

215465 ระบบการจดัจาํแนกแบคทีเรีย   1(1-0-2) 

 Systematics Bacteriology 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผ่านก่อน  :   ว.จช. 200 หรือ ว.จช. 201; หรือ ว.จช. 205 และ ว.จช. 206; หรือ ว.จช. 207 

และ ว.จช. 208   

 หลกัการของอนุกรมวิธานของแบคทีเรีย ภาพรวมของการจดัจาํแนกแบคทีเรีย อนุกรมวิธานแบบนิวเมอ

ริ-เคิล วิธีการในการบ่งบอกชนิดของแบคทีเรีย  หลกัการการทดสอบทางชีวเคมีเพ่ือการบ่งบอกชนิดของแบคทีเรีย 

 การจัดจาํแนกแบคทีเรียตามระบบในคู่มือเบอร์กี  การเก็บรักษาเช้ือแบคทีเรียอนุกรมวิธานแบบโพลีฟาซิค  

ชีววิทยาระดบัโมเลกลุในงานทางอนุกรมวิธานของแบคทีเรีย วิธีการทางพนัธุศาสตร์ในการบ่งบอกชนิดแบคทีเรีย 

 Principle of taxonomy of bacteria, classification of bacteria; an overview, numerical taxonomy, 

methods of bacterial identification, principles of biochemical tests for bacterial identification, classification of 

bacteria according to Bergey’s Manuals, preservation of bacteria, polyphasic taxonomy, molecular approaches 

to bacterial taxonomy, genetic methods in bacterial identification.  

 

215466 ปฏิบัตกิารระบบการจดัจาํแนกแบคทีเรีย 2(0-6-0) 

 Systematics Bacteriology Laboratory 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผ่านก่อน  :   ว.จช. 200 หรือ ว.จช. 201; หรือ ว.จช. 205 และ ว.จช. 206; หรือ ว.จช. 207 

และ ว.จช. 208 และลงทะเบียนพร้อมกบั ว.จช. 465 

 เทคนิคการใชเ้คร่ืองมือทางจุลชีววิทยา การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ แบคทีเรียสงัเคราะห์แสง ซูโด-

โมแนดส์ แบคทีเรียกรดอะซิติก Azotobacter แบคทีเรียเอนเทอริก แบคทีเรียมิกโซ แบคทีเรียกรดแลคติกแบคทีเรีย
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สร้างสปอร์ แบคทีเรียกรัมบวกรูปกลม แอกติโนไมซีสต ์ แบคทีเรียก่อโรคพืช จุลชีววิทยาทางอาหาร จุลชีววิทยา

ทางการแพทย ์การบ่งบอกแบคทีเรียระดบัโมเลกลุ  

 Microbiological instrumental techniques, preparation of culture media, photosynthetic bacteria, 

Pseudomonads, acetic acid bacteria, Azotobacter, enteric bacteria, myxobacteria, lactic acid bacteria, endospore 

forming bacteria, Gram positive cocci, actinomycetes, plant pathogenic bacteria, food microbiology, medical 

microbiology, molecular identification of bacteria.  

 

215475 นิเวศวทิยาของจุลนิทรีย์ 2(2-0-4) 

 Microbial Ecology 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผ่านก่อน  :  ว.จช. 200 หรือ ว.จช. 201; หรือ ว.จช. 205 และ ว.จช. 206; หรือ ว.จช. 207 

และ ว.จช. 208    

 บทบาทและความสาํคญัของจุลินทรียใ์นระบบนิเวศ วิธีการในนิเวศวิทยาจุลินทรีย ์ ชุมชนจุลินทรีย ์

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งประชากร: จุลินทรีย ์ พืชและสตัว ์ การตรวจวดักิจกรรมของจุลินทรีย ์ การเส่ือมสลายทาง

ชีวภาพ การควบคุมโดยชีววิธี จุลินทรียใ์นสภาวะแวดลอ้มนํ้าและบก การประยกุตท์างการเกษตรและอาหาร  การ

ประยกุตใ์นการบาํบดัทางชีวภาพ  

 Roles and significance of microbes in ecosystems, methods in microbial ecology, microbial 

community, population interaction: microbes, plants and animals, microbial activity measurements, 

biodeterioration, biological control, microbes in aquatic and terrestrial environments, applications in agriculture 

and food, applications in bioremediation.  

 

215476 ปฏิบัตกิารนิเวศวทิยาของจุลนิทรีย์ 1 )0-3-0(   

 Microbial Ecology Laboratory 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผ่านก่อน  :  ว.จช. 200 หรือ ว.จช. 201; หรือ ว.จช. 205 และ ว.จช. 206; หรือ ว.จช. 207 

และ ว.จช. 208 และลงทะเบียนพร้อมกบั ว.จช. 475   

 การตรวจวดัปัจจยัทางสภาวะแวดลอ้ม คอลมัน ์ Winogradsky การศึกษาเชิงคุณภาพของจุลินทรียใ์นดิน 

ปุ๋ยชีวภาพ การตรวจสอบคุณภาพนํ้าทางแบคทีเรีย แบคทีเรียท่ียอ่ยสลายลิกนินและไฮโดรคาร์บอน เอนโดไฟท์

และเช้ือก่อโรค การต่อตา้นระหวา่งจุลินทรีย ์ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งจุลินทรียใ์นอาหาร การบาํบดัทางชีวภาพ 

 Determination of environmental factors, Winogradsky column, qualitative study of soil microbes, 

biofertilizer, bacteriological examination of water, lignin and hydrocarbon degrading bacteria, endophyte and 

pathogens, microbial antagonism, microbes interaction in food, bioremediation.   

 

215491 สัมมนาจุลชีววทิยา 1(1-0-2) 

 Microbiology Seminar 
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 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :   สาํหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 

 การบรรยายโดยวทิยากรรับเชิญของสาขาวชิา การนาํเสนอขอ้มูลและอภิปรายในเร่ืองท่ีนกัศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเองหรือปัญหาพิเศษ การวดัและประเมินผลดว้ยอกัษร S และ U 

 Seminars, in which special guests will be invited to lead discussions. Self-study reports on the 

current research topics or presentation of the student’s special project work. Grading will be given on 

satisfactory or unsatisfactory basis. 

 

215493 ปัญหาพเิศษทางจุลชีววทิยา 3(0-9-0) 

 Special Project in Microbiology 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :   สาํหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ภาควิชาชีววิทยา 

การวิจยัเฉพาะและการศึกษาปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา จะมีการเขียนรายงานและการสอบปากเปล่า 

(วดัผลดว้ยอกัษร S/U และกาํหนดใหใ้ชอ้กัษร P) 

Practical training in industry, research institute or equivalent job under supervision of trainer(s) and/or 

instructor(s). A written report and oral presentation are required. Grading will be given on satisfactory or 

unsatistactory basis. 

 

215494   การฝึกงานจุลชีววทิยา 3(0-9-0)  

 Training in Microbiology 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :   สาํหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 

 การฝึกงานทางจุลชีววิทยากบัภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานวิจยั สถาบนั หรืองานอ่ืนท่ีเทียบเท่าภายใตก้าร

ดูแลของผูค้วบคุมการฝึกงานและ/หรืออาจารย ์ นกัศึกษาจะตอ้งเขียนรายงานและนาํเสนอผลการฝึกงาน การวดั

และประเมินผลดว้ยอกัษร S และ U 

 Practical training in industry, research institute or equivalent job under supervision of trainer(s) and/or 

instructor(s). A written report and oral presentation are required. Grading will be given on satisfactory or 

unsatisfactory basis. 

 

คณะเทคนิคการแพทย์ 

506361 ภูมคุ้ิมกนัวทิยาทั่วไป 3(2-2-5)  

 General Immunology 

 เง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อน  :   ว.ชว. 102 หรือ ว.ชว. 108 หรือ ว.ชว. 112 

 วิวฒันาการของระบบภูมิคุม้กนั กลไกการป้องกนัโรคของร่างกาย ขบวนการทาํงานของระบบภูมิคุม้กนั 

วิธีการต่างๆ เพ่ือทดสอบการทาํงานของระบบภูมิคุม้กนั เทคนิคการตรวจวดัโดยอาศยัวิธีทางภูมิคุม้กนั โรคท่ี

เก่ียวขอ้งกบัระบบภูมิคุม้กนั และการประยกุตค์วามรู้ทางภูมิคุม้กนัในการป้องกนัและรักษาโรค 
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 Development of immune system, defense mechanisms, immune responses and regulation, evaluation of 

immune responses, immunological techniques, diseases related to immune system, application of 

immunological knowledge for prevention and treatment of diseases. 
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