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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน  

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 138  หนวยกิต  

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        30  หนวยกิต 

- กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    12  หนวยกิต 

- กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       9  หนวยกิต 

- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร        6  หนวยกิต 

- กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม        3  หนวยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 102  หนวยกิต 

- วิชาแกน        27  หนวยกิต 

- วิชาเอก  ไมนอยกวา   60  หนวยกิต 

  เอกบังคับ     51  หนวยกิต 

  เอกเลือก ไมนอยกวา     9  หนวยกิต 

 - วิชาโท (ถามี)  ไมนอยกวา    15  หนวยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา     6  หนวยกิต 
 

 

 

 

3.1.3 กระบวนวิชา   

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        30 หนวยกิต 

   General Education          30 Credits 

1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร      12 หนวยกิต  

 Language and Communication      12 Credits 

001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1     3(3-0-6) 

           ENGL 101 Fundamental English 1 

001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2     3(3-0-6) 



           ENGL 102 Fundamental English 2 

001201 ม.อ. 201  การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล 3(3-0-6) 

           ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 

001225 ม.อ. 225  ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    3(3-0-6) 

           ENGL 225 English in Science and Technology Context 
 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     9 หนวยกิต  

 Humanities and Social Sciences     9 Credits 

 โดยเลือก 3 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาตอไปนี้ 

 Choose any 3 courses from the following 

 009103  ม.บร. 103 การรูสารสนเทศและการนําเสนอสารสนเทศ           3(3-0-6) 

        LS 103 Information Literacy and Information Presentation 

 011100  ม.ปร. 100  มนุษยกับปรัชญา   3(3-0-6) 

        PHIL 100 Man and Philosophy 

 012173  ม.ศน. 173  ศาสนาเบื้องตน                                                  3(3-0-6)

        RE 173        Descriptive Study of Religion 

 013110  ม.จว. 110  จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 

        PSY 110 Psychology and Daily Life 

 050100  ม.ศท. 100  การใชภาษาไทย     3(3-0-6) 

        HUGE 100    Usage of the Thai Language 

 050113  ม.ศท. 113 ทองถ่ินและโลกาภิวัตน                                         3(3-0-6) 

        HUGE 113 Localism and Globalization 

 050121  ม.ศท. 121 พลเมืองไทยในประชาคมอาเซียน                              3(3-0-6) 

        HUGE 121 Thai People in the ASEAN Community 

 109114  วจ.ศป. 114  ศิลปะในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

        FAGE 114 Art in Everyday Life 

 109115  วจ.ศป. 115 ชีวิตกับสุนทรียะ                                                  3(3-0-6) 

        FAGE 115 Life and Aesthetics 

 154104  ส.ภม. 104 การอนุรักษสิ่งแวดลอม      3(3-0-6) 

        GEO 104 Environmental Conservation 

 154105  ส.ภม. 105 ภูมิสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                                 3(3-0-6) 

        GEO 105 Geo-information in Daily Life 

 154106  ส.ภม. 106 ภัยพิบัติในโลกสมัยใหม                                          3(3-0-6)  



        GEO 106 Disaster in Modern World 

 176100  น.ศท. 100 กฎหมายและโลกสมัยใหม  3(3-0-6) 

        LAGE 100 Law and Modern World 

 702101  บธ.กง. 101 การเงินในชีวิตประจําวัน                                        3(3-0-6) 

        FINA 101 Finance for Daily Life 

 703103  บธ.กจ. 103 การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน                     3(3-0-6) 

        FINA 103 Introduction to Entrepreneurship and Business 

 751100  ศศ. 100 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน                                 3(3-0-6) 

        ECON 100 Economics for Everyday Life 
 

1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร      6 หนวยกิต 

   Science and Mathematics 

201110  ว.วท.110 คณิตศาสตรบูรณาการ     3(3-0-6) 

             SC110 Integrated Mathematical Sciences 

      และเลือกอีก 1 กระบวนวิชาตอไปนี้ 

and choose any 1 course from the following  

      204100 ว.คพ. 100    เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม   3(2-2-5) 

        CS 100     Information Technology and Modern Life 

 261111 วศ.คพ. 111 อินเทอรเน็ตและสังคมออนไลน     3(3-0-6) 

             CPE111  Internet and Online Community 

 602100 อ.ทช.100      การใชประโยชนเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน  3(3-0-6) 

             BIOT 100  Introduction to Application of Biotechnology 

 953111  ศท.วว. 111 ซอฟตแวรสําหรับชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 

             SE111      Software for Everyday Life 
 

1.4  กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม       3 หนวยกิต 

   Activities Base Course       3 Credits 

201191  ว.วท. 191 การเรียนรูผานกิจกรรม      2(0-6-0) 

            SC 191 Learning Through Activities 

และเลือกอีกอยางนอย 1 กระบวนวิชาจากกลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรมดังตอไปนี้ 

and choose a minimum of 1 course from a group of following learning through 

activity 

    057121  ศ.ล. 121 ฟุตบอลเพ่ือชีวิตและการออกกําลังกาย   1(1-0-2) 

             EDPE 121 Football for Life and Exercise 



     057122  ศ.ล. 122 วายน้ําเพ่ือชีวิตและการออกกําลังกาย   1(1-0-2) 

             EDPE 122 Swimming for Life and Exercise 

      057123  ศ.ล. 123 วอลเลยบอลเพ่ือชีวิตและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

             EDPE 123 Volleyball for Life and Exercise 

     057125  ศ.ล. 125  กิจกรรมเขาจังหวะเพ่ือชีวิตและการออกกําลังกาย 1(1-0-2)

             EDPE 125 Rhythmic Activities for Life and Exercise 

     057126  ศ.ล. 126 บาสเกตบอลเพ่ือชีวิตและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

             EDPE 126 Basketball for Life and Exercise 

     057127  ศ.ล. 127 แบดมินตันเพ่ือชีวิตและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

             EDPE 127 Badminton for Life and Exercise 

     057128  ศ.ล. 128 เทนนิสเพ่ือชีวิตและการออกกําลังกาย   1(1-0-2) 

             EDPE 128 Tennis for Life and Exercise 

     057129  ศ.ล. 129 เทเบิลเทนนิสเพ่ือชีวิตและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

             EDPE 129 Table Tennis for Life and Exercise 

 057130  ศ.ล. 130     กอลฟเพ่ือชีวิตและการออกกําลังกาย   1(1-0-2) 

             EDPE 130    Golf for Life and Exercise 

 057132  ศ.ล. 132      ชีวิตมีสุขในคายพักแรม    2(2-0-4) 

             EDPE 132    Happy Life in Camping 

    201192  ศ.ล. 192      ดอยสุเทพศึกษา     1(0-3-0) 

             SC 192        Doi Suthep Study 

 หรือกระบวนวิชาการเรียนรูผานกิจกรรมท่ีเปดสอนเพ่ิมเติมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 or additional learning through activity subjects in Chiang Mai University which 

will be open  
 

 (2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา              102 หนวยกิต 

Field of Specialization   a minimum of         102 credits 

2.1 วิชาแกน                        27 หนวยกิต 

Core Courses                                   27 credits 

 202101  ว.ชว. 101   ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 

          BIOL 101  Basic Biology 1 

 202102  ว.ชว. 102  ชีววิทยาพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 

          BIOL 102  Basic Biology 2 

 202103   ว.ชว. 103   ปฏิบัติการชีววิทยา  1 1(0-3-0) 



          BIOL 103  Biology Laboratory 1 

 202104  ว.ชว. 104  ปฏิบัติการชีววิทยา  2  1(0-3-0) 

          BIOL 104   Biology Laboratory 2 

 203111  ว.คม. 111  เคมี 1  3(3-0-6) 

          CHEM 111 Chemistry 1 

 203115  ว.คม. 115 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 

          CHEM 115  Chemistry Laboratory 1 

 203206  ว.คม. 206  เคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี  3(3-0-6) 

          CHEM 206  Organic Chemistry for Non-Chemistry Students 

 203209  ว.คม. 209  ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี   1(0-3-0) 

          CHEM 209  Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry Students 

     206111  ว.คณ. 111  แคลคูลัส  1  3(3-0-6) 

          MATH 111 Calculus 1 

 207117  ว.ฟส. 117 ปฏิบัติการฟสิกส 1  1(0-3-0) 

          PHYS 117 Physics Laboratory 1 

 207187  ว.ฟส. 187  ฟสิกส 1 3(3-0-6) 

          PHYS 187 Physics 1 

 211315  ว.ชท. 315  ชีวเคมีเบื้องตน 3(3-0-6) 

          BCT 315  Introductory Biochemistry 

 211319  ว.ชท. 319  ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน  1(0-3-0) 

          BCT 319  Introductory Biochemistry Laboratory 
 

2.2  วิชาเอก     ไมนอยกวา  60 หนวยกิต 

Major      a minimum of          60 credits 

ในจํานวนนี้อยางนอย 36 หนวยกิต จะตองเปนวิชาระดับ 300-400  และอยางนอย 18 

หนวยกิต จะตองเปนวิชาระดับ 400 

Among the credits earned from the major courses taken, a minimum of 36 

credits must be from the advanced level courses (300-400), of which at least 18 credits 

must be from the 400 level courses 

  2.2.1 วิชาเอกบังคับ      51 หนวยกิต 

 Requirements       51 credits 

 202231  ว.ชว. 231 พันธุศาสตร 1  4(3-3-6) 

             BIOL 231 Genetics 1 



 202305  ว.ชว. 305 ชีวสถิติ 3(2-3-4) 

             BIOL 305 Biometry 

    203236  ว.คม. 236 ปริมาณวิเคราะห 3(3-0-6) 

              CHEM 236 Quantitative Analysis  

 203239  ว.คม. 239 ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห 1(0-3-0) 

             CHEM 239 Quantitative Analysis Laboratory 

 215205  ว.จช. 205 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 

             MICB 205 Microbiology 

 215206  ว.จช. 206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  1(0-3-0) 

             MICB 206 Microbiology Laboratory 

    215302  ว.จช. 302  เครื่องมือทางจุลชีววิทยา                                           1 )0-3-0(  

             MICB 302 Microbiological Instrumentation 

 215312  ว.จช. 312 สาหรายวิทยา   3(2-3-4) 

             MICB 312 Phycology 

 215313  ว.จช. 313 เห็ดราวิทยาเบื้องตน 4(3-3-6) 

             MICB 313  Introduction to Mycology 

 215314  ว.จช. 314  ไวรัสวิทยา 4(3-3-6) 

             MICB 314 Virology 

 215431  ว.จช. 431 พันธุศาสตรของจุลินทรีย 3(2-3-4) 

             MICB 431 Microbial Genetics 

 215441  ว.จช. 441  สรีรวิทยาของแบคทีเรีย 3(2-3-4) 

             MICB 441 Bacterial Physiology 

 215462  ว.จช. 462 ระบบการจัดจําแนกแบคทีเรยี   4(2-6-4) 

             MICB 462  Systematic Bacteriology 

 215471  ว.จช. 471 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย 3(2-3-4) 

             MICB 471  Microbial Ecology 

 215491  ว.จช. 491 สัมมนาจุลชีววิทยา 1(1-0-2) 

             MICB 491  Microbiology Seminar 

 215492  ว.จช. 492 รายงานทางจุลชีววิทยา 1(1-0-2) 

             MICB 492  Microbiology Reports 

 215493  ว.จช. 493 ปญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 3(0-9-0) 

             MICB 493  Special Project in Microbiology 

 215494  ว.จช. 494 การฝกงานจุลชีววิทยา 3(0-18-0)  



             MICB 494  Training in Microbiology 

 506361 ทน.ภว. 361 ภูมิคุมกันโลหิตวิทยาท่ัวไป 3(2-2-4)  

       IMM  361  General Immunology 
  

  2.2.2 วิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา  9 หนวยกิต 

  Major Electives   a minimum of  9 credits 

  เลือกเรียนกระบวนวิชาระดับ 300- 400  ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือกระบวนวิชา

ระดับ 300-400 ท่ีเก่ียวของจากคณะในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร

สุขภาพ โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา ไมนอยกวา  9 หนวยกิต โดยกระบวนวิชา 300-400 

ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา มีดังตอไปนี้ 

Choose any course at least 9 credits from any microbiology course at 

300-400 level or any course at 300-400 level from science and technology and health 

science faculties with consent from an academic advisor. And 300-400 level courses in 

Microbiology section are 

         215301 ว.จช. 301    การประกันคุณภาพดานอาหาร            2(2-0-4)     

             และหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา   

           MICB 301    Food and Microbiological Laboratory Quality Assurances 

         215303 ว.จช. 303    ทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรมทางชีวภาพ  1(1-0-2)      

  MICB 303   Intellectual Property and Biological Innovations   

         215311 ว.จช. 311    แอกติโนมัยซีสเบื้องตน    3(2-3-4) 

       MICB 311   Introduction to Actinomycetes 

215371 ว.จช. 371   จุลชีววิทยาทางน้ํา      3(2-3-4) 

  MICB 371   Aquatic Microbiology 

215381 ว.จช. 381   จุลินทรียประจําถ่ิน และจลุินทรียกอโรคในมนุษย 3(2-3-4) 

  MICB 381   Normal Flora and Pathogenic Microorganisms in Human  

215401  ว.จช. 401    ความปลอดภัยของอาหารดานจุลินทรีย  3(2-3-4)   

  MICB 401    Microbial Food Safety 

215411 ว.จช. 411    ชีววิทยาของเห็ด     3(2-3-4) 

  MICB 411    Biology of Mushrooms 

215412 ว.จช. 412    ชีววิทยาของยีสต     3(2-3-4) 

  MICB 412    Biology of Yeasts 

215432 ว.จช. 432    การโคลนนิงระดับโมเลกุลของยีน       3(2-3-4) 

  MICB 432    Molecular Cloning of Genes 



215433  ว.จช. 433    การวิเคราะหจีโนมจุลินทรีย    3(3-0-6) 

  MICB 433    Microbial Genome Analysis 

215481 ว.จช. 481    จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม     3(2-3-4) 

  MICB 481    Industrial Microbiology 

215482   ว.จช. 482    จุลชีววิทยาเครื่องสําอาง    1(1-0-2) 

  MICB 482    Cosmetic Microbiology 

215495 ว.จช. 495    หัวขอเลือกสรรทางจุลชีววิทยา 1   1(1-0-2) 

  MICB 495    Selected Topics in Microbiology 1 

215496 ว.จช. 496    หัวขอเลือกสรรทางจุลชีววิทยา 2   1(1-0-2) 

  MICB 496    Selected Topics in Microbiology 2 

215497 ว.จช. 497    หัวขอเลือกสรรทางจุลชีววิทยา 3   2(2-0-4)      

  MICB 497    Selected Topics in Microbiology 3 

 

2.3 วิชาโท (ถามี)             ไมนอยกวา  15 หนวยกิต 

    Minor (if any)    a minimum of  15 credits 

1)  โดยนักศึกษาท่ีประสงคจะมีวิชาโท อาจเลือกเรียนวิชาโทในสาขาใดก็ได ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง วิชาโทท่ีเปดสอนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ไมนอยกวา 15 

หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาวิชาเอก 

  Students who wish to have minor may take courses corresponding to any 

minor listed in Chiang Mai University announcement about minors being offered for 

CMU students for at least 15 credits with approval of an academic advisor. 

2)   นักศึกษาท่ีไมตองการเรียนวิชาโท เลือกเรียนกระบวนวิชาระดับ 300-400 ในสาขาวิชา

จุลชีววิทยา (ขอ 2.2.2) และ/หรือกระบวนวิชาระดับ 300-400 ท่ีเก่ียวของจากคณะในกลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา ไมนอย

กวา 15 หนวยกิต 

 Students who do not wish to have a minor must select at least 15 credits from 

any microbiology course at 300-400 level (from 2.2.2) and/or any course at 300-400 

level from science and technology and health science faculties with consent from an 

academic advisor. 
 

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

    Free electives    a minimum of  6 credits 



   เลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ นอกเหนือจากวิชาเอกและวิชาโท  (ถามี)  ไมนอยกวา 6 

หนวยกิต 

   At least 6 credits of free elective courses, taken outside the major and minor 

field (if any), are required. 
 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

รหัสกระบวนวิชาท่ีใชกําหนดเปนตัวเลข 6 หลัก ดังตอไปนี้ 

1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ท่ีกระบวนวิชานั้นสังกัด 

2. เลข 3 ตัวทาย จําแนกไดดังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวิชา 

“1” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปท่ี 1 

“2” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปท่ี 2 

“3” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปท่ี 3 

“4” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปท่ี 4 

2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมูในสาขาวิชา 

3) เลขตัวทาย (หลักหนวย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมูของสาขาวิชา 
 

3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  

ช้ันปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1  

 001101  ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1     3(3-0-6) 

             ENGL 101 Fundamental English 1 

      201110  ว.วท.110    คณิตศาสตรบูรณาการ     3(3-0-6) 

             SC 110 Integrated Mathematical Sciences 

 202101  ว.ชว. 101    ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 

          BIOL 101   Basic Biology 1 

 202103   ว.ชว. 103   ปฏิบัตกิารชีววิทยา  1 1(0-3-0) 

          BIOL 103    Biology Laboratory 1 

 203111  ว.คม. 111   เคมี 1  3(3-0-6) 

          CHEM 111  Chemistry 1 

 203115  ว.คม. 115  ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 

          CHEM 115  Chemistry Laboratory 1 

     206111  ว.คณ. 111  แคลคูลัส  1  3(3-0-6) 

          MATH 111  Calculus 1 

           รวม                                                17 หนวยกิต  



 

ช้ันปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  

001102  ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2     3(3-0-6) 

            ENGL 102 Fundamental English 2 

 202102  ว.ชว. 102   ชีววิทยาพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 

          BIOL 102  Basic Biology 2 

 202104  ว.ชว. 104   ปฏิบัติการชีววิทยา  2  1(0-3-0) 

          BIOL 104  Biology Laboratory 2 

 207117  ว.ฟส. 117  ปฏิบัติการฟสิกส 1  1(0-3-0) 

          PHYS 117  Physics Laboratory 1 

 207187  ว.ฟส. 187   ฟสิกส 1 3(3-0-6) 

          PHYS 187  Physics 1 

 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 หนวยกิต  

      Humanities and Social Sciences 

      กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม                                                         1 หนวยกิต 

 Acitivities Base Course 

 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร      3 หนวยกิต 

 Science and Mathematics 

 

  รวม                                                18  หนวยกิต  
 

ช้ันปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1  

001201  ม.อ. 201   การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล 3(3-0-6) 

            ENGL 201  Critical Reading and Effective Writing 

 202231  ว.ชว. 231  พันธุศาสตร 1  4(3-3-6) 

             BIOL 231  Genetics 1 

 203206  ว.คม. 206   เคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี  3(3-0-6) 

        CHEM 206  Organic Chemistry for Non-Chemistry Students 

 203209  ว.คม. 209   ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี  1(0-3-0) 

        CHEM 209  Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry Students 

 215205  ว.จช. 205  จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 

             MICB 205  Microbiology 

 215206  ว.จช. 206  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  1(0-3-0) 

             MICB 206  Microbiology Laboratory 



    กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 หนวยกิต  

    Humanities and Social Sciences 

  รวม                                                   18 หนวยกิต  
 

ช้ันปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

001225  ม.อ. 225   ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    3(3-0-6) 

            ENGL 225  English in Science and Technology Context 

 203236  ว.คม. 236  ปริมาณวิเคราะห 3(3-0-6) 

              CHEM 236  Quantitative Analysis  

 203239  ว.คม. 239  ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห 1(0-3-0) 

             CHEM 239  Quantitative Analysis Laboratory 

 215312  ว.จช. 312  สาหรายวิทยา   3(2-3-4) 

             MICB 312  Phycology 

 215313  ว.จช. 313  เห็ดราวิทยาเบื้องตน 4(3-3-6) 

             MICB 313  Introduction to Mycology 

    กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 หนวยกิต  

    Humanities and Social Sciences 

  รวม                                                     17 หนวยกิต  
 

ช้ันปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

 211315  ว.ชท. 315  ชีวเคมีเบื้องตน 3(3-0-6) 

        BCT 315  Introductory Biochemistry 

 211319  ว.ชท. 319  ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน  1(0-3-0) 

        BCT 319 Introductory Biochemistry Laboratory 

    215302  ว.จช. 302  เครื่องมือทางจุลชีววิทยา                                           1 )0-3-0(  

             MICB 302 Microbiological Instrumentation 

 215431  ว.จช. 431 พันธุศาสตรของจุลินทรีย 3(2-3-4) 

             MICB 431 Microbial Genetics 

 506361 ทน.ภว. 361 ภูมิคุมกันโลหิตวิทยาท่ัวไป 3(2-2-4)  

      IMM 361 General Immunology 

วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท 6 หนวยกิต 

Major Electives or Minor   

  รวม                                                         17 หนวยกิต  
 



ช้ันปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 

201191  ว.วท. 191 การเรียนรูผานกิจกรรม       2(0-6-0) 

          SC 191    Learning Through Activities 

 215314  ว.จช. 314  ไวรัสวิทยา 4(3-3-6) 

             MICB 314 Virology 

 215441  ว.จช. 441  สรีรวิทยาของแบคทีเรีย 3(2-3-4) 

             MICB 441 Bacterial Physiology 

 215462  ว.จช. 462 ระบบการจัดจําแนกแบคทีเรีย   4(2-6-4) 

             MICB 462 Systematic Bacteriology 

วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท  6 หนวยกิต 

Major Electives or Minor    

  รวม                                                 19 หนวยกิต  
 

ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 215471  ว.จช. 471 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย  3(2-3-4) 

             MICB 471 Microbial Ecology 

 215494  ว.จช. 494 การฝกงานจุลชีววิทยา  3(0-18-0)  

             MICB 494 Training in Microbiology 

 202305  ว.ชว. 305 ชีวสถิติ  3(2-3-4) 

              BIOL 305 Biometry 

วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท  6 หนวยกิต 

Major Electives or Minor    

วิชาเลือกเสรี     3 หนวยกิต 

Free Elective 

  รวม                                                      18 หนวยกิต  
 

ช้ันปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

 215491  ว.จช. 491 สัมมนาจุลชีววิทยา   1(1-0-2) 

             MICB 491 Microbiology Seminar 

 215492  ว.จช. 492 รายงานทางจุลชีววิทยา   1(1-0-2) 

             MICB 492 Microbiology Reports 

 215493  ว.จช. 493 ปญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา   3(0-9-0) 

             MICB 493 Special Project in Microbiology 

วิชาเอกเลือก   3 หนวยกิต 



    Major Elective 

วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท  3 หนวยกิต 

Major Electives or Minor    

    วิชาเลือกเสรี  3 หนวยกิต 

    Free Elective 

  รวม                                                     14 หนวยกิต    
 

 

3.1.5 คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา   

ระบุไวในภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก  

 

1. คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education) 

 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร (Language and Communication) 

 ม.อ. 101 (001101)  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 

 ENGL 101   Fundamental English 1 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน  ไมมี 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพ่ือการปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและ

เขียนในระดับเบื้องตน ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

Communication in English for everyday interactions. Basic listening, speaking, 

reading and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 

 

 ม.อ. 102  (001102)  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 

 ENGL 102   Fundamental English 2 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน  ม.อ. 101 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและ

เขียนในระดับท่ีซับซอนข้ึนในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

 Communication in English for everyday interactions. More advanced listening, 

speaking, reading and writing skills in various social and cultural contexts for life-long 

learning. 

 

 ม.อ. 201  (001201)  การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล 3(3-0-6) 

 ENGL 201   Critical Reading and Effective Writing 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน  ม.อ. 102 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการอานเชิงวิเคราะหจากแหลงขอมูลและสื่อตางๆ และการเขียน

อยางมีประสิทธิผล ในหัวขอตามความสนใจของผูเรียน   

 English language skills for critical reading from different sources and media and 

effective writing on topics of students’ interests. 

 

 ม.อ. 225  (001225)  ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 ENGL 225   English in Science and Technology Context 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน  ม.อ. 102 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 



 แนะนํา   สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร 

 ทักษะ องคประกอบ และหนาท่ีของภาษาเฉพาะทาง เพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพใน

บริบททางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 Specific language functions, components and skills for effective communication 

in science and technology contexts. 

 

 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Humanities and Social Sciences) 

 ม.บร. 103 (009103) : การรูสารสนเทศและการนําเสนอสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 LS 103  : Information Literacy and Information Presentation 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี; สําหรับนักศึกษาท่ีไมใชวิชาเอก 

 ความหมายและความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ ความตองการและการ

แสวงหาสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและบริการสารสนเทศ ทรพัยากรสารสนเทศและการจัดระเบียบ 

การสืบคนสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศ การอางถึงและการเขียน

บรรณานุกรม 

 The definition and the importance of information and information literacy, 

information needs and information seeking, information sources and information 

services, information resources and organization, information searching, information 

evaluation, information presentation, citation and bibliography writing. 

 

 ม.ปร. 100 (011100) : มนุษยกับปรัชญา 3(3-0-6)  

 PHIL 100  : Man and Philosophy 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน :   ไมมี 

 ศึกษาใหเขาใจความหมาย คุณคา เหตุท่ีมา กําเนิด วิธีการ จุดมุงหมายและขอบขายของ

ปรัชญา เปรียบเทียบปรัชญากับศาสตรอ่ืนๆ ตลอดจนแนวคิดวาดวยสถานภาพ ภาระหนาท่ี ความ

รับผิดชอบ ความหมายและจุดมุงหมายของมนุษย 

 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. 

 

 ม.ศน. 173 (012173) : ศาสนาเบื้องตน   3(3-0-6) 

 RE 173  : Descriptive Study of Religion 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 



 ธรรมชาติและขอบเขตของศาสนา กําเนิด พัฒนาการและประเภทของศาสนา รูปแบบตางๆ 

ของศาสนา อเทวนิยม กระบวนการก่ึงศาสนา บทบาทของศาสนาในปจเจกบุคคลและสังคม 

 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. 

 

 ม.จว. 110 (013110) : จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 PSY 110  : Psychology and Daily Life 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี; สําหรับนักศึกษาท่ีไมใชวิชาเอก 

 จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานสัมพันธภาพระหวาง

บุคคล ปจจัยดานสังคม 

 Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors. 

 

 ม.ศท. 100 (050100) : การใชภาษาไทย 3(3-0-6) 

 HUGE 100  : Usage of the Thai Language 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาไทย 

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

 

 ม.ศท. 113 (050113) : ทองถ่ินและโลกาภิวัตน 3(3-0-6) 

 HUGE 113  : Localism and Globalization 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน :   ไมมี 

 การศึกษากระแสโลกาภิวัตน และผลกระทบท่ีมีตอชีวิตและสังคม ความสามารถในการรับมือ 

และตอบโตตอกระแสตางๆ การแสวงหาทางเลือกท่ีเหมาะสมอยางสรางสรรค 

 The study of globalization and its impact on ways of life and society. The ability 

to cope and respond to the various trends. The search for suitable options in a creative 

way. 

 

 ม.ศท. 121 (050121) : พลเมืองไทยในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 

 HUGE 121  : Thai People in the ASEAN Community 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน :   ไมมี 



 กําเนิดและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน สถานภาพและบทบาทของประเทศไทยกับ

พลเมืองไทยในประชาคมอาเซียน แนวทางท่ีสรางสรรคในการปรับตัวใหอยูรวมกันในประชาคม

อาเซียนอยางสันติสุข มุมมองตออนาคตของประชาคมอาเซียน 

 The origin and development of the ASEAN community, the status and position 

of Thailand and Thai people in the ASEAN community, creative approaches to adjust 

to peaceful living in the ASEAN community and the future prospect of the ASEAN 

community. 

 

 วจ.ศป.114 (109114)    :  ศิลปะในชีวิตประจําวัน                                      3(3-0-6) 

  FAGE 114           :  Art in Everyday Life 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   : ไมมี 

 การรับรูเก่ียวกับนิยามความหมาย รูปแบบ แนวคิด กระบวนการ และลักษณะเฉพาะของงาน

ศิลปะตางๆ วิธีการวิเคราะหวิจารณผลงาน ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชใหเปนประโยชนตอการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน 

  Perception of definitions, meanings, styles, concepts, processes and special 

characteristics of different kinds of art; methods of art-analysis and art-criticism which 

can be applied for the benefits of everyday life. 

 

 วจ.ศป. 115 (109115) : ชีวิตกับสุนทรียะ  3(3-0-6) 

 FAGE 115  : Life and Aesthetics 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน :   ไมมี 

 ความงามโดยรวมซ่ึงสามารถพบเห็นไดในธรรมชาติ งานศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนสื่อ

สมัยใหมในชีวิตประจําวัน สุนทรียะในงานศิลปะตะวันตกและตะวันออก ขนบจารีตวัฒนธรรม คติ 

ความเชื่อ และผลผลิตทางวัฒนธรรมท่ีสะทอนจากภูมิปญญาของสังคม 

 Beauty in general found in nature, works of art, traditions and culture and 

modern media used in daily life.  Aesthetics in western and eastern art. Traditions and 

culture, beliefs and cultural creations that reflect social wisdom. 

 

 ส.ภม. 104 (154104) : การอนุรักษสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 GEO 104  : Environmental Conservation 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน :   ไมมี 



 ปญหาในการจัดการ และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเนนในเรื่อง ดิน ปาไม 

น้ํา แร สัตวปา มนุษย พลังงานธรรมชาติ ทิวทัศนธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมตางๆ ตลอดจนวิธีการ

อนุรักษและมาตรการในการอนุรักษท่ีจําเปนสําหรับประเทศไทย 

 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. 

 

 ส.ภม. 105 (154105) : ภูมิสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  

 GEO 105  : Geo-information in Daily Life 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 

 ความหมายของภูมิสารสนเทศและบทบาทของภูมิสารสนเทศในชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศและการประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ความหมาย องคประกอบ รูปแบบการ

ดําเนินงาน และความกาวหนาของเทคโนโลยีแผนท่ี ระบบระบุตําแหนงโลกดวยดาวเทียม การสํารวจ

รังวัดดวยภาพถายทางอากาศ การสํารวจระยะไกลดวยดาวเทียม และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

รวมถึงการบูรณาการเพ่ือประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะหดานตางๆ 

 Definitions and roles of Geo-information in daily life. Geo-informatics 

technology and application of Geo-informatics technology. Definitions, elements, 

operative patterns, and developments of map technology, global positioning system 

(GPS), aerial photo survey and interpretation, remote sensing (RS), and geographic 

information systems (GIS), are including integration of Geo-information technology 

application for various analyses. 

 

 ส.ภม. 106 (154106) : ภัยพิบัติในโลกสมัยใหม 3(3-0-6) 

 GEO 106  : Disaster in Modern World 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน :   ไมมี 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับภัยพิบัติ ภัยพิบัติธรรมชาติ และจากมนุษย การเตรียมความพรอมเพ่ือ

รับมือกับภัยพิบัติ การปองกันภัยพิบัติ การบรรเทาภัยพิบัติ ทรัพยากรเพ่ือการจัดการภัยพิบัติ การใช

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการภัยพิบัติ 

 Basic knowledge of disaster; natural and man-made disaster, disaster 

preparedness, disaster prevention, disaster mitigation, resources for disaster 

management, using technologies for disaster management. 

 

 



 น.ศท.100 (176100) : กฎหมายและโลกสมัยใหม 3(3-0-6) 

 LAGE 100  : Law and Modern World 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน :   ไมมี 

 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคม

ระหวางประเทศ กฎหมายกับปญหาทองถ่ิน และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับ

ทองถ่ิน ระดับสังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน ศึกษาวิเคราะหปญหาจาก

กรณีศึกษาตางๆ เก่ียวกับกฎหมายและโลกสมัยใหม 

 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. Analyses of 

issues derived from case studies relating to law and modern world. 

 

 บธ.กง.101 (702101) : การเงินในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 FINA 101  : Finance for Daily Life 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 

 ความรูเบื้องตนของการบริหารการเงินในชีวิตประจําวัน การสรางฐานะม่ันคงทางการเงิน การ

สํารวจสุขภาพทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารรายได รายจาย และภาระหนี้สิน 

บริการของสถาบันการเงิน การออมเงิน การใหเงินทํางาน การวางแผนการเงินสําหรับเหตุการณของ

ชีวิต การประกันความเสี่ยง การวางแผนภาษี และการเตรียมความพรอมเพ่ือความสุข 

 Basic knowledge of financial management for daily life. Wealth creation. 

Financial health evaluation. Financial planning. Income, expenses and debt 

management. Financial institution services. Savings. Letting the money work for you. 

Financial planning for life events. Risk insurance. Tax planning. Preparing for happiness. 

 

 บธ.กจ. 103 (703103) : การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน 3(3-0-6) 

 MGMT 103 : Introduction to Entrepreneurship and Business 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 

 บทบาทการเปนผูประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบ

ธุรกิจ คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ สภาพแวดลอม ประเภท รูปแบบและแผน

ธุรกิจ หลักการจัดการ การจัดการดานการตลาด การผลิต การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจ

ระหวางประเทศ และจริยธรรมสําหรบัผูประกอบการ 

 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. 

 

 ศศ.100 (751100) : เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 ECON 100  : Economics for Everyday Life 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน :   ไมมี 

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตรท่ีนําไปใชในชีวิตประจําวัน ท่ีเก่ียวของกับการผลิต การบริโภค 

ตลาด รายไดประชาชาติ การคลังสาธารณะ การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟอและเงินฝด การ

จางงาน เศรษฐกิจการคาและการเงินระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

 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. 

 

 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (Science and Mathematics) 

 ว.วท. 110 (201110) : คณิตศาสตรบูรณาการ 3(3-0-6) 

 SC 110  : Integrated Mathematical Sciences  

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 

 วิทยาการคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน ประวัติของการคํานวณ อินเทอรเน็ต สถิติใน

ชีวิตประจําวัน สถิติกับการแกปญหาในชีวิตประจําวัน ความนาจะเปนเพ่ืออธิบายปรากฏการณตาง ๆ 

การจําลอง ตัวอยางของแบบจําลองทางคณิตศาสตร การดําเนินการเมทริกซและการประยุกต การหา

คาเหมาะสมท่ีสุด การแทนขอมูล ปญญาประดิษฐและการเรียนรูของเครื่อง การเรียงลําดับและการ

คนหา สถิติเพ่ือการตัดสินใจ 

 Computer science in everyday life, history of computing, internet, statistics in 

everyday life, statistics for solving the problems in everyday life, probability for 

describing the phenomena, simulation, examples of mathematical models, matrix 

operations and its applications, optimization, data representation, artificial intelligence 

and machine learning, sorting and searching, statistics for decision making. 

 

 ว.คพ. 100 (204100)    :  เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม               3(2-2-5) 

 CS 100  :   Information Technology and Modern Life 



 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน :   ไมมี 

 คอมพิวเตอรกับการใชงานในชีวิตประจําวัน การประมวลผลขอมูลและการจัดการสารสนเทศ 

ซอฟตแวรสํานักงานอัตโนมัติสําหรับชีวิตสมัยใหม อินเทอรเน็ตและการสรางเว็บเพจ 

 Computers in everyday life, Data processing and information management, 

Office automation software for modern life and Internet and webpage construction. 

 

 วศ.คพ.111 (261111)   :   อินเทอรเน็ตและสังคมออนไลน           3)3-0-6(  

 CPE 111         :   Internet and Online Community 

          เง่ือนไขท่ีตองผานกอน  :  ไมมี; สําหรับนักศึกษาท่ีไมใชนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอินเทอรเน็ตและสังคมออนไลน เทคโนโลยีกับโลกสมัยใหม  การใช

เสิรชเอนจินอยางมีประสิทธิภาพ บริการออนไลน และระบบประมวลผลกลุมเมฆ ผลกระทบของ

อินเทอรเน็ตและสังคมออนไลนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการ

ประชาสัมพันธผานอินเทอรเน็ตและสังคมออนไลน จริยธรรมและมารยาทของการเขาสังคมออนไลน 

แนวคิดดานสังคมของอินเทอรเน็ตและสังคมออนไลน แนวคิดดานกฎหมายของอินเทอรเน็ตและสังคม

ออนไลน ความปลอดภัยและความเปนสวนตัวในอินเทอรเน็ตและสังคมออนไลน อนาคตของ

อินเทอรเน็ตและสังคมออนไลน 

Introduction to Internet and social networking, Emerging trends in technology, 

Efficient utilization of search engine, Online services and cloud computing, Impact of 

Internet and social networking in daily life, e-Commerce and advertising in Internet and 

social networking, Online social ethics and morals, Social aspects of Internet and online 

community, Legal aspects of Internet and online community, Security and privacy on 

Internet and social networking, Future trends of Internet and social networking. 

 

 อ.ทช.100 (602100) :  การใชประโยชนเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน            3(3-0-6) 

 BIOT 100  :  Introduction to Application of Biotechnology 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน    :  ไมมี 

 ประวัติการพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ บทบาทของสิ่งมีชีวิตกับเทคโนโลยีชีวภาพ บทบาท

ของเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพตอสิ่งแวดลอมและการอนุรักษ 

บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพตอเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ จริยธรรมและขอควรระวังทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ และแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในอนาคต 

 History of biotechnology development, roles of organisms in biotechnology, 

roles of biotechnology in daily life, roles of biotechnology in environment and 



conservation, roles of biotechnology in economy and country’s development, ethics 

and bewareness in biotechnology and future trends in biotechnology development. 

 

 ศท.วว.111 (953111) : ซอฟตแวรสําหรับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 SE 111  : Software for Everyday Life 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน :   ไมมี 

 แนะนําลักษณะ องคประกอบ และบทบาทของซอฟตแวรในชีวิตประจําวัน การนําซอฟตแวร

มาประยุกตใชในดานตางๆ อาทิ ดานสวนบุคคลเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพ และยกระดับคุณภาพของชีวิต 

ดานองคกรทางธุรกิจ เพ่ือประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ และดานการคนควาวิจัย หัวขอท่ี

นาสนใจในอุตสาหกรรมซอฟตแวร เชน อาชีพตางๆ ท่ีเก่ียวของ ขอควรระวัง และพึงปฏิบัติในการใช

งานซอฟตแวร ตลอดจนทิศทางของเทคโนโลยีซอฟตแวรในอนาคต 

 The course will provide basic understanding of computer software: what it is 

and its role in improving our daily lives.  Major areas of software applications and 

products popularly used today will be introduced including software for personal use 

to improve productivity and quality of life, for organizational enterprises to support 

business operations and management, and for education and research activities.  

Latest issues in today’s software industry such as career choices, ethics, future trends, 

and direction will also be surveyed to provide the overall picture of the field. 

 

 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม (Activities Base Course) 

 ว.วท.191 (201191) : การเรียนรูผานกิจกรรม 2(0-6-0) 

 SC 191  : Learning through Activities 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน :   ไมมี 

 การเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การเสริมทักษะและ

ประสบการณชีวิตตางๆ ท่ีถูกจัดข้ึนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปนสวนประกอบท่ีดีท่ีทําให

นักศึกษามีสวนรวมในชวงเวลาของการศึกษาในมหาวิทยาลัย กิจกรรมตางๆ เหลานี้สามารถทําให

นักศึกษาประยุกตใชการเรียนรูจากกิจกรมตางๆ ไปพัฒนาในดานเก่ียวกับการสรางจิตสํานึกท่ีดี 

ตระหนักในคุณคาความเปนมนุษย มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เขาใจการทํางานเปนทีม มีคุณธรรม 

จริยธรรม สามารถนําไปใชเปนแบบอยางในการดํารงชีพในอนาคตไดอยางมีความสุขท้ังรางกายและ

จิตใจ พรอมท้ังมีจิตสาธารณะ สํานึกและรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม 

 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. 

 

 ว.วท.192 (201192) : ดอยสุเทพศึกษา  1(0-3-0) 

 SC 192  : Doi Suthep Study 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 

 ศึกษาดอยสุเทพใน 4 มิติ คือ มิติทางกายภาพ : ธรณีวิทยา  มิติทางชีวภาพ : ระบบนิเวศ 

และความหลากหลายทางชีวภาพ มิติทางสังคมและวัฒนธรรม : ศาสนาและมานุษยวิทยา และมิติ

ทางการอนุรักษ : พ้ืนท่ีอนุรักษ การฟนฟูปาและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ความสัมพันธระหวางดอยสุ

เทพกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 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. 

 

 ศ.ล.121 (057121) : ฟุตบอลเพ่ือชีวิตและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

 EDPE 121  : Football for Life and Exercise 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 

 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการเลนฟุตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา

ฟุตบอล การเลนฟุตบอลในตําแหนงตางๆ การประยุกตเลนกีฬาฟุตบอลในรูปแบบตางๆ กติกาท่ัวไป

ในการเลนกีฬาฟุตบอล การวิเคราะหเกมการแขงขันฟุตบอลและการเขารวมทีมฟุตบอลในระดับตางๆ 

ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลน และผูดูท่ีดีในกีฬาฟุตบอล 

 The principles of exercise for health by playing Football. Warm up and cool 

down. Playing in each position and in different styles. Rules of playing Football. Analysis 

of Football matches and participation in competition at different levels. Benefits and 

etiquette for players and spectators. 
 

 ศ.ล. 122 (057122) : วายน้ําเพ่ือชีวิตและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

 EDPE 122  : Swimming for Life and Exercise 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 

 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการวายน้ํา การอบอุนรางกายและคลายเยน็ในกีฬาวายน้ํา 

หลักการหายใจและการเคลื่อนไหวในน้ํา การใชสวนตางๆ ของรางกายในการวายน้ําทาตางๆ การ

ชวยเหลือผูไดรับอันตรายตางๆ จากการวายน้ํา การวิเคราะหทาทางการวายน้ํา การวายน้ําเพ่ือ



สุขภาพและการเขารวมการแขงขันวายน้ําในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและ

ผูดูท่ีดีในกีฬาวายน้ํา 

 The principles of exercise for health by Swimming. Warm up and cool down. 

Principles of breathing and movement under water. Using body physically to swim in 

each style. Helping others from dangers in swimming. Swimming for health and 

participation in competition at different levels. Benefits and etiquette for players and 

spectators. 
 

 ศ.ล. 123 (057123) : วอลเลยบอลเพ่ือชีวิตและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

 EDPE 123  : Volleyball for Life and Exercise 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 

 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการเลนวอลเลยบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นใน

กีฬาวอลเลยบอล การเลนวอลเลยบอลในตําแหนงตางๆ การใชอวัยวะสวนตางๆ ของรางกายในการ

เลนวอลเลยบอล กติกาท่ัวไปและการนับคะแนนในกีฬาวอลเลยบอล การประยุกตเลนกีฬา

วอลเลยบอลในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกมการแขงขันวอลเลยบอลและการเขารวมแขงขัน

วอลเลยบอลในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูท่ีดีในกีฬาวอลเลยบอล 

 The principles of exercise for health by playing Volleyball. Warm up and cool 

down. How to play in each position and how to use parts of body to play Volleyball. 

Rules for playing and scoring in Volleyball. Playing Volleyball in different styles. Analysis 

of Volleyball matches and participation in Volleyball competition at different levels. 

Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

 ศ.ล. 125 (057125) : กิจกรรมเขาจังหวะเพ่ือชีวิตและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

 EDPE 125  : Rhythmic Activities for Life and Exercise 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 

 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการเลนกิจกรรมเขาจังหวะ การเคลื่อนไหวของรางกายใน

ลักษณะตางๆ การเคลื่อนไหวของรางกายใหเขากับจังหวะและเสียงดนตรี การเตนรําพ้ืนเมืองของ

ประเทศตางๆ และการเตนลีลาศในจังหวะตางๆ มารยาทในการเขาสังคมและมารยาทในการลีลาศ 

การวิเคราะหทาทางการเตนลีลาศจังหวะตางๆ การรวมงานลีลาศและการจัดงานลีลาศในรูปแบบ

ตางๆ 

 The principles of exercise for health through Rhythmic Activity. Body 

movements in different styles. Body movements with rhythm and music. Folk dances 



and social dances. Social manners and social dances etiquette. Analysis of social 

dances types. Participating in and organizing social dance parties. 

 

 ศ.ล. 126 (057126) : บาสเกตบอลเพ่ือชีวิตและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

 EDPE 126  : Basketball for Life and Exercise 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 

 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการเลนบาสเกตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นใน

กีฬาบาสเกตบอล การเลนบาสเกตบอลในตําแหนงตางๆ ความปลอดภัยในการเลนกีฬาบาสเกตบอล 

กติกาการเลนบาสเกตบอลท่ัวไป การประยุกตเลนกีฬาบาสเกตบอลในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกม

การแขงขันบาสเกตบอลและการเขารวมแขงขันบาสเกตบอลในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาท

ของการเปนผูเลนและผูดูท่ีดีในกีฬาบาสเกตบอล 

 The principles of exercise for health by playing Basketball. Warm up and cool 

down. How to play in different positions, safety and regulations. Playing Basketball in 

different styles. Analysis of Basketball matches and participation in Basketball 

competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

 ศ.ล. 127 (057127) : แบดมินตันเพ่ือชีวิตและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

 EDPE 127  : Badminton for Life and Exercise 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 

 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการเลนแบดมินตัน การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา

แบดมินตัน การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพ่ือเขาตีลูกแบดมินตันในลักษณะตางๆ กติกา

แบดมินตันท่ัวไปและการนับคะแนนในกีฬาแบดมินตัน การประยุกตเลนกีฬาแบดมินตันในรูปแบบ

ตางๆ การวิเคราะหเกมการแขงขันแบดมินตันและการเขารวมแขงขันแบดมินตันในระดับตางๆ 

ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูท่ีดีในกีฬาแบดมินตัน 

 The principles of exercise for health by playing Badminton. Warm up and cool 

down. How to hold the racquet and body movements to hit the shuttlecock. Rules 

and scoring in Badminton. Playing Badminton in different styles. Analysis of Badminton 

matches and participation in Badminton competition at different levels. Benefits and 

etiquette for players and spectators. 

 

 ศ.ล. 128 (057128) : เทนนิสเพ่ือชีวิตและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

 EDPE 128  : Tennis for Life and Exercise 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 



 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการเลนเทนนิส การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา

เทนนิส การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพ่ือเขาตีเทนนิสในลักษณะตางๆ กติกาเทนนิสท่ัวไป

และการนับคะแนนในกีฬาเทนนิส การประยุกตเลนกีฬาเทนนิสในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกมการ

แขงขันเทนนิสและการเขารวมการแขงขันเทนนิสในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผู

เลนและผูดูท่ีดีในกีฬาเทนนิส 

 The principles of exercise for health by playing Tennis. Warm up and cool 

down. How to hold the racquet and body movements to hit the tennis ball. Rules and 

scoring in Tennis. Playing Tennis in different styles. Analysis of Tennis matches and 

participation in Tennis competition at different levels. Benefits and etiquette for 

players and spectators. 

 

 ศ.ล. 129 (057129) : เทเบิลเทนนิสเพ่ือชีวิตและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

 EDPE 129  : Table Tennis for Life and Exercise 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 

 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส การอบอุนรางกายและคลาย

เย็นในกีฬาเทเบิลเทนนิส การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพ่ือเขาตีลูกเทเบิลเทนนิสใน

ลักษณะตางๆ กติกาท่ัวไปและการนับคะแนนในกีฬาเทเบิลเทนนิส การประยุกตเลนกีฬาเทเบิล

เทนนิสในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกมการแขงขันเทเบิลเทนนิสและการเขารวมแขงขันเทเบิล

เทนนิสในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูท่ีดีในกีฬาเทเบิลเทนนิส 

 The principles of exercise for health by playing Table Tennis. Warm up and 

cool down. How to hold the racket and body movements to play Table Tennis. Rules 

and scoring in Table Tennis. Playing Table Tennis in different styles. Analysis of Table 

Tennis matches and participation in Table Tennis competition at different levels. 

Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

 ศ.ล. 130 (057130) : กอลฟเพ่ือชีวิตและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

 EDPE 130  : Golf for Life and Exercise 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 

 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการเลนกีฬากอลฟ การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา

กอลฟ การจับไม ทาทางการตีลูกและการยืนในกีฬากอลฟในลักษณะตางๆ กติกาการเลนกอลฟท่ัวไป

และการนับคะแนนในกีฬากอลฟ การประยุกตเลนกีฬากอลฟในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหทาทางใน

การตีกอลฟและการเขารวมแขงขันกอลฟในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและ

ผูดูท่ีดีในกีฬากอลฟ 



 The principles of exercise for health by playing Golf. Warm up and cool down. 

How to hold Golf club, stance and position in Golf. Rules and scoring in Golf. Playing 

Golf in different styles. Analysis of stance and position and participate in Golf 

competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators 

 

 ศ.ล. 132 (057132) : ชีวิตมีสุขในคายพักแรม 2(2-0-4) 

 EDPE 132  : Happy Life in Camping 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 

 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับคายพักแรม ปรัชญา และวัตถุประสงคของคายพักแรม ประเภทของคาย

พักแรม กิจกรรมตางๆ ท่ีอาจเลือกจัดในคายพักแรม การศึกษาธรรมชาติ ปาไม และการอนุรักษ การ

วางแผนจัดคายพักแรม การเปนผูนําคายพักแรม การประเมินผลคายพักแรม และฝกปฏิบัติการจัด

คายพักแรม 

 Introduction to camping, philosophy and objectives. Kinds of camping. Camping 

activities. Nature study, forest and conservation. Planning of camping management and 

camping leader. Camping evaluation and practice on camping activities. 

 

1.2 หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specialization) 

1.2.1 วิชาแกน (Core Courses) 

 ว.ชว. 101 (202101) : ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 

 BIOL 101  : Basic Biology 1 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 

 บทนํา ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต 

สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลลและเมแทบอลิซึม พันธุศาสตรและอณูพันธุศาสตร กลไกของวิวัฒนาการ 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาท่ีของพืช โครงสรางและหนาท่ีของสัตว และ

นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

 Introduction, scientific methods, characteristics of life, biological level of 

organization, chemical of Life, cell and metabolism, genetics and molecular genetics, 

mechanism of evolution, diversity of life, structure and function of plant, structure and 

function of animal and ecology and behavior. 

 

 ว.ชว. 102 (202102) : ชีววิทยาพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 

 BIOL 102  : Basic Biology 2 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน :   ว.ชว.101 และ 103  



 ระบบนิเวศและการอนุรักษ การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต: สรีรวิทยาของสัตว และสรีรวิทยาของพืช 

 Ecosystem and conservation, classification of living organisms, animal 

physiology and plant physiology.  

 

 ว.ชว. 103 (202103) : ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) 

 BIOL 103  : Biology Laboratory 1 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ลงทะเบียนเรียนพรอมกับ ว.ชว.101   

 กลองจุลทรรศน โครงสรางและหนาท่ีของเซลล การหายใจระดับเซลล การแบงเซลล พันธุ

ศาสตร วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อสัตว พฤติกรรม นิเวศวิทยา

ประชากร 

 Microscope, cell structures and functions, cellular respiration, cell divisions, 

genetics, evolution and biological diversity, plant tissues, animal tissues, behavior and 

population ecology. 

 

 ว.ชว. 104 (202104) : ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0) 

 BIOL 104  : Biology Laboratory 2  

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ลงทะเบียนพรอมกับ ว.ชว. 102   

 บทนํา ระบบนิเวศและการอนุรักษ การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต : จุลินทรีย พืชและสัตว กายวิภาค

เปรียบเทียบในสัตว การแลกเปลี่ยนกาซ ระบบหมุนเวียนโลหิตและการขับถาย ระบบประสาทและ

อวัยวะรับความรูสึก ฮอรโมนสัตว การสืบพันธุ และการเจริญข้ันตนของตัวออนสัตว การสังเคราะห

แสง การลําเลียงในพืช การควบคุมการเติบโตในพืช และการสืบพันธุและการขยายพันธุพืช 

 Introduction, ecosystem and conservation, classification of microorganisms, 

plants and animals, animal comparative anatomy, gas exchange, circulatory system 

and excretion, nervous system and sense organs, animal hormones, animal 

reproduction and early embryonic development, photsysthesis, transport in plants, 

plant growth regulation and plant reproduction and propagation. 

 

 ว.คม. 111 (203111) : เคมี 1 3(3-0-6) 

 CHEM 111  : Chemistry 1  

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 

 บทนําและปริมาณสัมพันธทางเคมี โครงสรางอะตอม พันธะเคมีในสารประกอบประเภทตางๆ  

สมดุลเคมี อุณหพลศาสตรเชิงเคมี เคมีไฟฟา สารละลายและคอลลอยด กรด-เบสและ  จลนพลศาสตร

เชิงเคมี 



 Introduction and chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding 

in various compounds, chemical equilibrium, chemical thermodynamics, 

electrochemistry, solutions and colloids, acid-bases and chemical kinetics. 

 

 ว.คม. 115 (203115) : ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 

 CHEM 115  : Chemistry Laboratory 1 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ลงทะเบียนเรียนพรอมกับ ว.คม.111 

 เทคนิคตางๆ ในหองปฏิบัติการเคมี ปฏิกิริยาของทองแดงและสารประกอบของทองแดง สาร

กําหนดปริมาณ: การสังเคราะหแคลเซียมออกซาเลต การสังเคราะหโพแทสเซียมอะลัมจาก

อะลูมิเนียมฟอยล พันธะเคมีและโครงสรางโมเลกุล สมดุลเคมีและปฏิกิริยาผันกลับ ความรอนของ

ปฏิกิริยา เซลลกัลวานิกและเซลลความเขมขน อิเล็กโทรลิซีส การหามวลโมเลกุลโดยอาศัยการลดลง

ของจุดเยือกแข็ง สมดุลกรด-เบสและบัฟเฟอร การไทเทรตกรด-เบส กราฟไทเทรชัน จลนพลศาสตร

เคมี: ปฏิกิริยาไอโอดิเนชันของแอซีโตน และการทดลองพิเศษ 

 Chemistry laboratory techniques, reactions of copper and its compounds, 

limiting agent: synthesis of calcium oxalate, synthesis of potassium alum from 

aluminium foils, chemical bonds and molecular structure, chemical equilibria and 

reversible reactions, galvanic an concentration cells, electrolysis, determination of 

molar mass by freezing point depressing, acid-base equilibria and buffers, acid-base 

titration, titration curves, chemical kinetic: iodination of acetone, and special 

experiments. 

 

 ว.คณ. 111 (206111) : แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

 MATH 111  : Calculus 1 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 

 อนุพันธและการประยุกต การหาปริพันธและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งและ

การประยุกต 

 Derivatives and applications, integration and applications, and first-order 

differential equations and some applications. 

 

 ว.ฟส. 117 (207117) : ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-0) 

 PHYS 117  : Physics Laboratory 1 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 



 กระบวนวิชาปฏิบัติการเก่ียวกับการใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในฟสิกส พ้ืนฐาน ซ่ึง

ประกอบดวย การทดลองตางๆ ทางดานกลศาสตร อุณหพลศาสตร คลื่น ไฟฟา สภาวะแมเหล็ก ทัศน

ศาสตร และฟสิกสยุคใหม 

 Laboratory course dealing with scientific methods in basic physics consisting of 

various experiments in mechanics, thermodynamics, waves, electricity, magnetism, 

optics and modern physics. 

 

 ว.ฟส.187 (207187) : ฟสิกส 1 3(3-0-6) 

 PHYS 187  : Physics 1 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 

 หนวยและการวัด กลศาสตร การสั่น คลื่น และเสียง ของไหล อุณหพลศาสตร ไฟฟา 

สนามไฟฟา สภาวะแมเหล็กและสนามแมเหล็ก ทัศนศาสตร และฟสิกสยุกใหม 

 Dimension and measurement, mechanics, vibrations, wave and sound, fluid, 

themodynamics, electricity, electric field, magnetism and magnetic field, optics and 

modern physics. 

 

 ว.คม. 206 (203206) : เคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี   3(3-0-6) 

 CHEM 206  :  Organic Chemistry for Non-Chemistry Students 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ว.คม. 104 หรือ ว.คม. 111  

 บทนํา การจําแนกและการเรียกชื่อ การวิเคราะหสารประกอบอินทรีย พันธะในโมเลกุลของ

สารอินทรีย ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย แอลิฟาติกไฮโดรคารบอน ไอโซเมอริซึมและไอโซเมอรโครงรูป สเต

อริโอเคมี สารประกอบแอโรแมติก สารประกอบแฮโลเจน แอลกอฮอล ฟนอล และอีเทอร เอมีน แอล

ดีไฮดและคีโตน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน เปปไทด และโปรตีน 

 Introduction, classification and nomenclature, organic compound analysis, 

bonding in molecules of organic compounds, organic chemistry reactions, aliphatic 

hydrocarbons, isomerism and conformational isomers, stereochemistry, aromatic 

compounds, halocompounds, alcohols, phenols and ethers, amines, aldehydes and 

ketones, carboxylic acids and derivatives, carbohydrates, lipids, amino acids, peptides 

and proteins. 

 

 ว.คม. 209 (203209) : ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี  1(0-3-0) 

 CHEM 209             : Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry Students 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ว.คม.108 หรือ 119 หรือ 115 และลงทะเบียนพรอมกับ ว.คม. 206 



 ปฏิบัติการเคมีอินทรียเนนเทคนิคท่ีสําคัญ อาทิ การทําสารใหบริสุทธิ์ การแยกและการสกัด

สารอินทรีย การศึกษาสมบัติของหมูฟงกชันของสารอินทรีย การสังเคราะหสารอินทรีย และศึกษา

ปฏิกิริยาตางๆ ท่ีนาสนใจของสารอินทรีย 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. 

 

 ว.ชท. 315 (211315) : ชีวเคมีเบื้องตน   3(3-0-6) 

 BCT 315  : Introductory Biochemistry 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ว.คม.202 หรือ 204 หรือ 206 

 บทนําสูชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต: เซลลและองคประกอบของเซลล หลักการศึกษาทางชีวเคมี 

คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซมและโคเอนไซม กรดนิวคลีอิก การสงผาน

อิเล็กตรอนและชีวพลังงาน และชีวเคมีประยุกต 

 Introduction to biochemistry of life: cells and subcellular organelles, principles 

methods of biochemistry, carbohydrates, lipids, amino acids and proteins, enzyme and 

co-enzyme, nucleic acids, electron transport and bioenergetics and applied 

biochemistry. 

 

 ว.ชท. 319 (211319) : ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน   1(0-3-0) 

 BCT 319  : Introductory Biochemistry Laboratory 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ลงทะเบียนพรอมกับ ว.ชท. 315 

 คารโบไฮเดรต ชีวพลังงาน ลิพิด โปรตีน เอนไซม และกรดนิวคลีอิก 

 Carbohydrates, bioenergetics, lipids, proteins, enzymes and nucleic acids. 

 

1.2.2 วิชาเอกบังคับ 

 ว.ชว. 231 (202231) : พันธุศาสตร 1   4(3-3-6) 

 BIOL 231  : Genetics 1 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ว.ชว.101 และ.103; หรือ ว.ชว.111; หรือ ว.ชว.184 

 เมนเดลเลี่ยนยีน มัลติเปลอัลลีล โอกาสและการทดสอบทางสถิติ การกําหนดเพศและ

พันธุกรรมท่ีข้ึนกับเพศ ความสัมพันธระหวางยีนและรีคอมบิเนชั่น การถายทอดลักษณะทางปริมาณ 

ยีนในประชากร พันธุศาสตรสําหรับการปรับปรุงพันธุ ความผิดปกติเชิงจํานวนและโครงสรางของ



โครโมโซม มิวเตชั่น อิทธิพลของแมและพันธุกรรมในไซโตพลาสซึม สารพันธุกรรมและการทํางานของ

ยีน พันธุวิศวกรรม 

 Mendelian genes, multiple alleles, probability and chi-square test, sex 

determination and sex-linked traits, linkage and recombination, quantitative traits, 

population genetics, genetics for breeding, numerical and structural chromosome 

aberration, mutation, maternal effects and cytoplasmic heredity, genetic material and 

gene expression, genetic engineering. 

 

 ว.ชว. 305 (202305) : ชีวสถิติ   3(2-3-4) 

 BIOL 305  : Biometry 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ว.ชว. 102 หรือ ว.ชว.112 

 การนําหลักการทางสถิติมาใชในการแกปญหาทางชีววิทยา การวางแผนการทดลอง การแปร

ผลและประเมินผลการทดลอง การทดสอบสมมุติฐาน การหาคารีเกรซชั่น ไคสแควร และการ

วิเคราะหวาเรียนซ 

 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. 

 

ว .คม . 236 (203236)  : ปริมาณวิเคราะห                                               3(3-0-6) 

CHEM 236             : Quantitative  Analysis 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอนเรียน        :  ว.คม.104 หรือ ว.คม.111  

การจําแนกประเภทวิธีการวิเคราะหและสารมาตรฐานทางเคมี สถิติในเคมีวิเคราะห ปริมาตร

วิเคราะห การวิเคราะหโดยน้ําหนัก การวิเคราะหเชิงไฟฟา เทคนิคการแยกพ้ืนฐาน และเทคนิคสเปก

โทรโฟโทเมตร ี

Classification of chemical analysis methods and standard materials, statistics in 

analytical chemistry, volumetric analysis, gravimetric analysis, electroanalysis, basic 

separation techniques and spectrophotometric analysis. 

 

ว .คม . 239 (203239)  : ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห                                    1(0-3-0) 

CHEM 239             : Quantitative  Analysis Laboratory 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอนเรียน : ลงทะเบียนพรอมกับ ว.คม. 236  

การวิเคราะหน้ําสมสายชู การหาปริมาณบอแร็กซโดยการไทเทรต การหาปริมาณคลอไรด

โดยวิธีของมอรห การหาปริมาณซีโอดีโดยการไทเทรต การหาปริมาณคลอไรดอิสระในแคลเซียมไฮโป



คลอไรตโดยการไทเทรต การหาปริมาณความกระดางของตัวอยางน้ําโดยการไทเทรต การหาปริมาณ

แคลเซียมโดยการตกตะกอน โพเทนชิโอเมตริกไทเทรชัน : ปฏิกิริยากรด – เบส คอนดักโทเมตริกไท

เทรชัน : ปฏิกิริยากรด-เบส คูลอมเมตริกไทเทรชัน การหาปริมาณสารออกฤทธิ์ในยาเตรียมโดย

เทคนิคทางสเปกโทรสโกป การหาปริมาณเหล็กโดยเทคนิคเคมีสะอาด  การหาปริมาณโซเดียมและ

โพแทสเซียมโดยเฟลมอิมิสชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร การสกัดและวิเคราะหหาปริมาณเหล็ก การแยก

และวิเคราะหหาองคประกอบของยาเตรียมโดยวิธีโครมาโทกราฟผิวบาง 

Analysis of vinegar, determination of Borax by titration, determination of 

chloride using Mohr method, determination of COD by titration, determination of free 

chloride in calcium hypochlorite by titration, determination of water sample hardness 

by titration, determination of calcium by precipitation, potentiometric titration : acid - 

base reaction, conductometric titration : acid – base reaction, coulometric titration, 

determination of active ingredient in pharmaceutical preparations by spectroscopy 

technique, determination of iron by green chemistry technique, determination of 

sodium and potassium by flame emission spectrophotometer, extraction and 

determination of iron, separation and composition analysis of pharmaceutical 

preparations by thin layer chromatography. 

 

ว .จช . 205 (215205) :   จุลชีววิทยา                            3(3-0-6) 

MICB 205             :   Microbiology 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอนเรียน :   ว .ชว . 112 

วิธีการทางจุลชีววิทยา โภชนาการและการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย การเจริญเติบโตของจุลินทรีย 

จุลินทรียโพรแคริโอตและยูแคริโอต ความหลากหลายและการจัดจําแนกแบคทีเรีย เมแทบอลิซึมของ

จุลินทรีย พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรีย ไวรัสและภูมิคุมกันวิทยา จุลินทรียและการ

กอโรค จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม 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 and industrial 

and food microbiology. 

 

ว .จช . 206 (215206) :  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                 1(0-3-0) 

MICB 206             :   Microbiology Laboratory 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอนเรียน :  ว .ชว . 112 และลงทะเบียนพรอมกับ ว .จช . 205 



การสํารวจจุลินทรีย การควบคุมจุลินทรีย การเพาะเลี้ยงจุลินทรียโครงสรางของแบคทีเรีย 

การเจริญเติบโตและโภชนาการ การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียในสภาพไรออกซิเจน ลักษณะการเจริญของ

แบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเชื้อ เมแทบอลิซึมของแบคทีเรีย ฟงไจ ไวรัสและภูมิคุมกันวิทยา จุลชีววิทยา

ของน้ํา จุลชีววิทยาของดิน 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 

and industrial microbiology. 

 

 ว.จช. 302 (215302)  :  เครื่องมือทางจุลชีววิทยา               1(0-3-0) 

 MICB 302 :  Microbiological Instrumentation  

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน    : ว.จช. 205 และ ว.จช. 206; หรอื ว.จช. 207 และ ว.จช. 208 

ภาพรวมเก่ียวกับอุปกรณและเครื่องมือสําหรับจุลชีววิทยา หลักการและการใชงานกลอง

จุลทรรศนชนิดตางๆ และการวัดขนาดวัตถุ หมอนึ่งฆาเชื้อ ตูอบฆาเชื้อ และอางน้ําควบคุมอุณหภูมิ ตู

ปลอดเชื้อ ตูเข่ียเชื้อ โถดูดความชื้น ตูบมเชื้อ หองเย็น ตูแชแข็ง ระบบการกลั่น-กรองน้ํา และระบบ

ทําน้ําปราศจากไอออน ปเปต ไมโครปเปต เครื่องเขยา เครื่องเขยาผสมสาร และเครื่องกวน

สารละลายดวยแมเหล็ก เครื่องชั่งไฟฟา และเครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง เ ค รื่ อ ง วั ด ค า ก า ร

ดูดกลืนแสง และเครื่องวัดแสงแบบมือถือ เครื่องหมุนเหวี่ยงตกตะกอน ถังหมักเชื้อจุลินทรียและ

เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน เครื่องทําแหงภายใตความเย็นและ

สุญญากาศ เครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม เครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง และ

เครื่องมือวิเคราะหปริมาณและคุณภาพสารพันธุกรรม เทคนิคโครมาโทกราฟ และอภิปรายกลุม:

เครื่องมืออ่ืนๆ 

Overview of instruments for microbiology, principles and instrumentation of 

microscopes and objective measurement, autoclave, hot air oven, water bath, 

biological safety cabinet, laminar flow cabinet, desiccators, Incubator, cool room, 

freezer, water purification and deionized  system, pipette, micropipette, shaker, vortex 

mixer, magnetic stirrer, electronic balance, pH meter, spectrophotometer, portable Lux 

meter, centrifuge, fermenter, ebulliometer, rotary evaporator, lyophilizer, thermal 

cycler, real time PCR, Nanodrop/Biodrop,  chromatographic techniques and group 

discussion: other necessary equipment.   

  

 ว.จช. 312 (215312)  :  สาหรายวิทยา         3(2-3-4) 



 MICB 312 :  Phycology 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน    : ว.จช. 201   

 การศึกษาสัณฐานวิทยา การจัดจําพวก และสรีรวิทยา นิเวศวิทยาและการเพาะเลี้ยงสาหราย

น้ําจืด และสาหรายทะเล รวมถึงความสัมพันธตอเศรษฐกิจของโลก และความสําคัญทางชีววิทยา 

 Study of morphology, classification, physiology, ecology and cultivation of 

freshwater and marine algae. Additional aspects on their relation to the world 

economy and their biological significance.  

 

 ว.จช. 313 (215313)  :  เห็ดราวิทยาเบื้องตน        4(3-3-6) 

 MICB 313 :  Introduction to Mycology 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน    : ว.จช. 201   

 การศึกษาหลักเกณฑเบื้องตนทางชีววิทยาของฟงไจในแงโครงสราง หนาท่ี วิวัฒนาการ วงจร

ชีวิต พันธุศาสตร และการจัดจําพวก ความสําคัญทางชีวภาพ รวมท้ังความสัมพันธระหวางฟงไจกับ

สิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน และความสําคัญทางเศรษฐกิจ ปฏิบัติการภาคสนามจําเปนสําหรับกระบวนวิชานี ้

 The study of the biological principles of fungi concerning the structure, 

function, evolution, life cycle, genetics and classification. Biological significance 

relationshop between fungi and other organisms and economic importance are 

included. Field trip is essential. 

 

 ว.จช. 314 (215314)  :  ไวรัสวิทยา         4(3-3-6) 

 MICB 314 :  Virology 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ว.จช. 205 และ ว.จช. 206 

บทนําเก่ียวกับไวรัสกอโรคสัตว รูปรางและสมบัติของไวรัส การจําแนกชนิดของไวรัส การเพ่ิม

จํานวนของไวรัส     พันธุศาสตรของไวรัส การขยายพันธุและการเก็บรักษาไวรัส การตรวจหาการติด

เชื้อไวรัส กลไกการติดเชื้อไวรัส การกอโรคของไวรสั ไวรัสกอโรคภูมิคุมกันบกพรองและไวรัสกอมะเร็ง 

ภูมิคุมกันตอการติดเชื้อไวรัส ยาตานเชื้อไวรัสและวัคซีนไวรัส   ไวรอยดและพรีออน การวินิจฉัยโรค

และอาการของโรคพืชท่ีเกิดจากไวรัส การถายทอดและการระบาดของไวรัสกอโรคพืช และปฏิบัติการ

ท่ีเก่ียวของ 

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 diseases caused by viruses and transmission and epidemiology of plant viruses 

and related experiments 

. 

 ว.จช. 431 (215431)  :  พันธุศาสตรของจุลินทรีย         3(2-3-4) 

 MICB 431 :  Microbial Genetics 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน     : ว.ชว. 231 และ ว.จช. 201   

 หลักเกณฑทางพันธุศาสตร และการแปลความหมายในระดับชีวโมเลกุลท่ีพบในจุลินทรีย โดย

เทียบเคียงกับพันธุศาสตรพ้ืนฐาน 

 Genetic systems and their interpretation at the molecular level which are found 

in microorganisms against the background of more classical genetics.  

 

 ว.จช. 441 (215441) : สรีรวิทยาของแบคทีเรีย  3(2-3-4) 

 MICB 441              : Bacterial Physiology 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ว.คม. 204, ว.คม. 208 หรือ ว.คม. 206, ว.คม. 209; และ ว.จช. 201   

 ศึกษาเก่ียวกับความตองการอาหาร การเจริญเติบโต เมตาโบลิซึม และความสัมพันธระหวาง 

โครงสรางและหนาท่ีของเซลลแบคทีเรีย งานทางดานปฏิบัติการจะเก่ียวกับการศึกษาปฏิกิริยาทาง

ชีวเคมีท่ีเกิดจากการกระทําของแบคทีเรีย 

 The study of nutrition, growth, metabolism and the relationship between 

structure and function of bacterial cells. Practical work concerning biochemical 

activities of bacteria. 

  

 ว.จช. 462 (215462) : ระบบการจัดจําแนกแบคทีเรีย   4(2-6-4) 

 MICB 462  : Systematic Bacteriology 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ว.จช. 205 และ ว.จช. 206; หรือ ว.จช. 207 และ ว.จช. 208 

หลักอนุกรมวิธานของแบคทีเรีย หลักเกณฑการจัดหมวดหมูและแนวปฏิบัติสําหรับ

อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย หลักการตั้งชื่อแบคทีเรียชนิดใหมในระดับสปชีส การเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย

เพ่ือการจัดจําแนกชนิด วิธีการในการบงบอกชนิดของแบคทีเรีย การจัดจําแนกแบคทีเรียโดยอาศัย

องคประกอบทางเคมี หลักการการทดสอบทางชีวเคมีเพ่ือบงบอกชนิดของแบคทีเรีย การจัดจําแนก

แบคทีเรียตามระบบสากล อนุกรมวิธานแบบนิวเมอริเคิล อนุกรมวิธานแบบพอลิฟาซิค วิธีการ

ชีววิทยาระดับโมเลกุลสําหรับอนุกรมวิธานของแบคทีเรีย วิธีการทางพันธุศาสตรในการบงบอกชนิด

แบคทีเรีย การเก็บรักษาเชื้อแบคทีเรีย และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

 Principle of taxonomy of bacteria, taxonomic criteria and practices for bacterial 

taxonomy, bacterial nomenclature: bacterial new species, culture-based bacterial 



taxonomy, methods of bacterial identification, chemotaxonomy of bacteria, principles 

of biochemical tests for bacterial identification, classification of bacteria based on 

universal system, numerical taxonomy, polyphasic taxonomy, molecular biological 

approaches to bacterial taxonomy, genetic methods in bacterial identification, 

preservation of bacteria and related experiments. 

 

 ว.จช. 471 (215471) : นิเวศวิทยาของจุลินทรีย   3(2-3-4) 

  MICB 471   : Microbial Ecology 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ว.คม. 204 และ ว.คม. 208 ; หรือ ว.คม. 206 และ ว.คม. 209; 

และ ว.จช. 205 และ ว.จช. 206  

บทบาทและความสาํคัญของจุลินทรียในระบบนิเวศ ระบบนิเวศของจุลินทรีย วัฏจักรการ

หมุนเวียนธาตุอาหาร  การบําบัดทางชีวภาพและการกําจัดน้ําท้ิง จุลชีววิทยาของสิ่งแวดลอมท่ีมนุษย

สรางข้ึน  ความหลากหลายของจุลินทรียในเขตรอนชื้น การศึกษานิเวศวิทยาจุลินทรีย การตรวจวัด

กิจกรรมของจุลินทรียในสิ่งแวดลอม ปฏิสัมพันธระหวางประชากร: จุลินทรีย พืช และสัตว  การ

ควบคุมโดยชีววิธี การวิเคราะหขอมูลทางนิเวศจุลินทรีย และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

 Roles and significance of microbes in ecosystems, microbial ecosystems, 

nutrient cycles, bioremediation and wastewater treatment, microbiology of the built 

environment, microbial diversity of tropical area, methods in microbial ecology, 

microbial activity measurements in environment, population interaction: microbes, 

plants and animals,  biological control, microbial ecology data analysis and related 

experiments. 

 

 ว.จช. 491 (215491) : สัมมนาจุลชีววิทยา      1(1-0-2) 

 MICB 491              : Microbiology Seminar 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน  :   นักศึกษาชั้นปท่ี 4 

 การบรรยายโดยวิทยากรรับเชิญของสาขาวิชา การนําเสนอขอมูลและอภิปรายในเรื่องท่ี

นักศึกษาคนควาดวยตนเองหรือปญหาพิเศษของนักศึกษา การวัดและประเมินผลดวยอักษร 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. 

 

 ว.จช. 492 (215492) : รายงานทางจุลชีววิทยา      1(1-0-2) 

 MICB 492              : Microbiology Reports 



 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน  :   นักศึกษาชั้นปท่ี 4 

 การรายงานสัมมนาโดยนักศึกษา ในหัวขอเก่ียวกับปญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา ซ่ึงรวมท้ังการ

สํารวจเอกสาร วัตถุประสงค โครงรางงานวิจัยและการอภิปรายผลของงานวิจัย การพิจารณาลําดับข้ัน

เปน S หรือ U 

 A seminar presented by the student on microbiological special project. An 

extensive literature review, a purpose of the project, A research proposal and a 

discussion of the results obtained must be included in the reports. Grading will be 

given on satisfactory or unsatisfactory basis. 

 

 ว.จช. 493 (215493) : ปญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา     3(0-9-0) 

 MICB 493             : Special Project in Microbiology 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน  :   นักศึกษาชั้นปท่ี 4 และตามความเห็นชอบของภาควิชาชีววิทยา 

 การวิจัยเฉพาะและการศึกษาปญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา จะมีการเขียนรายงานและการสอบ

ปากเปลา การพิจารณาลําดับข้ันเปน S หรือ U 

Directed research and study of special microbiological problems. A proper 

written report and oral examination are required. Grading will be given on satisfactory 

or unsatistactory basis. 

 

 ว.จช. 494 (215494)  :  การฝกงานจุลชีววิทยา                                        3(0-18-0)  

 MICB 494              :  Training in Microbiology 

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน  :   นักศึกษาชั้นปท่ี 4 

 การฝกงานทางจุลชีววิทยากับภาคอุตสาหกรรม หนวยงานวิจัย สถาบัน หรืองานอ่ืนท่ี

เทียบเทาภายใตการดูแลของผูควบคุมการฝกงานและ/หรืออาจารย นักศึกษาจะตองเขียนรายงานและ

นําเสนอผลการฝกงาน การวัดและประเมินผลดวยอักษร 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. 

 

 ทน.ภว. 361  (506361) : ภูมิคุมกันโลหิตวิทยาท่ัวไป    3(2-2-4)  

 IMM 361                  : General Immunology 

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

 วิวัฒนาการของระบบภูมิคุมกัน กลไกการปองกันโรคของรางกาย ขบวนการทํางานของระบบ

ภูมิคุมกัน วิธีการตางๆ เพ่ือทดสอบการทํางานของระบบภูมิคุมกัน เทคนิคการตรวจวัดโดยอาศัยวิธี



ทางภูมิคุมกัน โรคท่ีเก่ียวของกับระบบภูมิคุมกัน และการประยุกตความรูทางภูมิคุมกันในการปองกัน

และรักษาโรค 

 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. 

 

 1.2.3 วิชาเอกเลือก 

ว.จช. 301 (215301) : การประกันคุณภาพดานอาหาร             2(2-0-4)    

              และหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา   

 MICB 301       : Food and Microbiological Laboratory Quality Assurances 

   เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ว.จช. 200 หรือ ว.จช. 201; หรือ ว.จช. 205 และ ว.จช. 206; หรือ 

ว.จช. 207 และ ว.จช. 208   

  โปรแกรมพ้ืนฐานดานสุขลักษณะอาหาร หลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร จุลินทรียกับ

ขอกําหนด GMP กฎหมายและ GMP สากล การประยุกต GMP จุลินทรียกับระบบประกันคุณภาพ

อาหาร HACCP การกําหนดจุดวิกฤตท่ีตองควบคุม การตรวจประเมินระบบ HACCP มาตรฐานระบบ

บริหารงานคุณภาพ ISO จุลินทรียกับขอกําหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 ISO 14000 ISO 

17025 

Basic program of food hygiene, good manufacturing practice (GMP), microbes 

and GMP criteria, law and CODEX, application of GMP, microbes and HACCP food 

quality assurance, critical controlled point specification, evaluation of HACCP, ISO 

standard and microbes and criteria for ISO 9000, ISO 14000 and ISO 17025. 

 

ว.จช.303 (215303) : ทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรมทางชีวภาพ            1(1-0-2)    

MICB 303            : Intellectual Property and Biological Innovations   

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน :   ว.ชว 101 และ ว.ชว. 103  

ท่ีมาและรูปแบบของการคุมครองทรัพยสินทางปญญา อนุสัญญาและขอตกลงระหวาง

ประเทศและในประเทศไทยท่ีเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา ฐานขอมูลสิทธิบัตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

สิทธิบัตรของนวัตกรรมทางชีวภาพ การจดสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต การจดสิทธิบัตรนวัตกรรมทางชีวภาพ

และจริยธรรม รูปแบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอ่ืนๆ กับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพและพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช   การคุมครองความรูทาง

ขนบประเพณี ศักยภาพทางชีวภาพและการละเมิดทางชีวภาพ  



History and forms of Intellectual Property Protection (IPP), international 

conventions and national law in intellectual property, patent database and 

biotechnology, patents in biological innovations, patenting life forms, patenting of 

biological innovations and ethics, other forms of IPP for innovations in biotechnology, 

convention of biological diversity and plant varieties protection act, protection of 

traditional knowledge and bioprospecting and biopiracy. 

 

         ว.จช. 311 (215311)    : แอกติโนมัยซีสเบื้องตน         3(2-3-4) 

MICB 311        : Introduction to Actinomycetes 

         เง่ือนไขท่ีตองผานกอน    :   ว.จช. 200 หรือ ว.จช. 201  

     การศึกษาหลักการชีวภาพของแอกติโนไมซีส ในสวนท่ีเก่ียวของกับการจัดจําพวกโครงสราง

พันธุศาสตร เมตาโบลิซ่ึม การแพรกระจาย และความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

The study of the biological principles of actinomycetes concerning their 

taxonomy, structure, genetics, metabolism, occurrence and economic importance. 

 

ว.จช. 371 (215371)  :  จุลชีววิทยาทางน้ํา      3(2-3-4) 

MICB 371              :  Aquatic Microbiology 

      เง่ือนไขท่ีตองผานกอน  : ว.จช. 200 หรือ ว.จช. 201 

  สภาพแวดลอมของจุลินทรียท่ีอาศัยในน้ํา แบคทีเรียและฟงไจในน้ํา การกระจายของแบคทีเรีย

และฟงไจ อิทธิพลของปจจัยทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาท่ีมีตอจุลินทรียในน้ํา จุลินทรียท่ีอาศัยอยู

กับพืชและสัตวน้ํา บทบาทของจุลินทรียและฟงไจในกระบวนการหมุนเวียนธาตุอาหาร ความสําคัญ

ทางเศรษฐกิจของจุลินทรียในน้ํา จุลินทรียและภาวะมลพิษทางน้ํา 

   Environments of aquatic microorganisms, aquatic bacteria and fungi, distribution 

of bacteria and fungi, the influence of physical, chemical and biological factors on 

aquatic microorganisms, microorganisms inhabiting aquatic plants and animals, the role 

of bacteria and fungi in the cycling of elements, the economic significance of aquatic 

microorganisms, microorganisms and water pollution. 

 

ว.จช. 381 (215381)  :   จุลินทรียประจําถ่ิน และจุลินทรียกอโรคในมนุษย 3(2-3-4) 

 MICB 381        : Normal Flora and Pathogenic Microorganisms in Human 

   เง่ือนไขท่ีตองผานกอน :   ว.จช. 205 และ ว.จช. 206; หรือ ว.จช. 207 และ ว.จช. 208   

จุลินทรียท่ีเก่ียวของกับมนุษย ปฏิสัมพันธระหวางจุลินทรียกับมนุษย เชื้อประจําถ่ินในระบบ

รางกาย การควบคุมการเจริญและการทําลายจุลินทรีย กลไกการติดเชื้อจุลินทรีย ระบาดวิทยาและ



การถายทอดของจุลินทรียกอโรค การปองกันการติดเชื้อของจุลินทรียในระบบรางกายและปฏิบัติการ

ท่ีเก่ียวของ 

Microorganisms related to human, interaction between microorganisms and 

human, normal flora in body systems, control of growth and destruction of 

microorganisms, mechanism of microbial infections, epidemiology and transmission of 

pathogens and protection from microbial infections in body systems and related 

experiments. 

 

ว.จช. 401 (215401)  : ความปลอดภัยของอาหารดานจุลินทรีย              3(2-3-4)   

MICB 401              : Microbial Food Safety 

        เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ว.จช. 205 และ ว.จช. 206; หรือ ว.จช. 207 และ ว.จช. 208   

บทนํา แหลงของจุลินทรียกอโรคและเสนทางการปนเปอนของจุลินทรีย ปจจัยการเจริญและ

การสรางสารพิษของจุลินทรียในอาหาร แบคทีเรียกอโรคท่ีมาจากอาหาร สารพิษของฟงไจ ไวรัส  โปร

โตซัว และสาหรายขนาดเล็กท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยอาหาร เชื้อจุลินทรียดรรชนีท่ีบงชี้ความ

ปลอดภัยอาหารและสุขลักษณะ การควบคุมจุลินทรียในอาหาร การตรวจวิเคราะหดานจุลชีววิทยาใน

อาหาร และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Introduction, sources of microbial pathogens and routes of microbial 

contamination, factors affecting to microbial growth and toxin production in food, 

foodborne bacterial pathogens, mycotoxic fungi, viruses, protozoa and microscopic 

algae related in food safety, indicator microorganisms  related to food safety and 

hygiene, control of microorganisms in food and microbiological examinations of foods 

and related experiments. 

 

ว.จช. 411 (215411)    :  ชีววิทยาของเห็ด                        3(2-3-4) 

MICB 411                 :  Biology of Mushrooms 

       เง่ือนไขท่ีตองผานกอน    :  ว.จช. 200 หรือ ว.จช. 201 

การศึกษาหลักทางชีวภาพของเห็ดในแงสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา พันธุกรรม 

โภชนาการ การอนุรักษและความสําคัญทางเศรษฐกิจ ปฏิบัติการภาคสนามจําเปนสําหรับกระบวน

วิชานี้ 

The study of biological principles of mushrooms concerning morphology, 

taxonomy, physiology, genetics, nutrition, conservation and economic importance. 

Field trip is essential. 

 



ว.จช. 412 (215412)   ชีววิทยาของยีสต     3(2-3-4) 

MICB 412              :  Biology of Yeasts 

      เง่ือนไขท่ีตองผานกอน :   ว.จช. 200 หรือ ว.จช. 201 

การศึกษาหลักเกณฑเบื้องตนทางชีววิทยาของยีสต ในแงอนุกรมวิธาน วิวัฒนาการ พันธุ

ศาสตร และการกระจาย รวมท้ังความสําคัญทางเศรษฐกิจ และความสัมพันธระหวางยีสตกับสิ่งมีชีวิต

ชนิดอ่ืน 

The study of the biological principles of yeasts concerning their morphology, 

physiology, evolution, genetics, distribution and taxonomy. The course also deals with 

economic importance and relationships between yeasts and other organisms. 

 

ว.จช. 432 (215432)  :   การโคลนนิงระดับโมเลกุลของยีน       3(2-3-4) 

MICB 432              :   Molecular Cloning of Genes 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน :   ว.ชว. 231 

การโคลนิ่งของยีนในโปรคาริโอท และในยูคาริโอท การแสดงออกของยีนโปรคาริโอทในเซลล 

ยูคาริโอท และการแสดงออกของยีนยูคาริโอทในเซลลโปรคารีโอท การประยุกตทางการเกษตร 

อุตสาหกรรม และทางการแพทย 

Gene cloning in procaryotes and in eucaryotes. Expression of procaryotic cloned 

genes in eucaryotic cells and vice versa. Application in agriculture and medicine. 

 

ว.จช. 433  (215433) : การวิเคราะหจีโนมจุลินทรีย    3(3-0-6) 

MICB 433          :  Microbial Genome Analysis 

    เง่ือนไขท่ีตองผานกอน  : ว.จช. 205 และ ว.จช. 206; หรือ ว.จช. 207 และ ว.จช. 208; และ 

ว.จช. 431 หรือ ว.ชว.231  

      ภาพรวมของชีวสนเทศศาสตรสําหรับจุลินทรีย บทนําชีวสนเทศศาสตรในยุควิเคราะหขอมูล

ปริมาณมาก      ฐานขอมูลชีวสนเทศศาสตรสําหรับจุลชีววิทยา การเตรียมตัวอยางกรดนิวคลีอิก บท

นําการเขียนโปรแกรมสําหรับจุลชีววิทยา การหาลําดับเบสดวยวิธี next-generation sequencing 

และการวิเคราะหขอมูลสําหรับจุลชีววิทยา การหาลําดับอารเอ็นเอ เครือขายจีโนม และยีนแอนโนเท

ชัน ฐานขอมูลโปรตีน และการทํานายโครงสราง 

Overview of bioinformatics for microorganisms, introduction to bioinformatics in 

the era of big data, bioinformatics databases for microbiology, preparation of nucleic 

acid, introduction to programming for microbiology, next-generation sequencing and 

data analyzing  for microbiology, RNA sequencing, genome network and gene 

annotation,  protein database and structure prediction. 



 

ว.จช. 481 (215481)   : จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม     3(2-3-4) 

MICB 481               : Industrial Microbiology 

        เง่ือนไขท่ีตองผานกอน  :   ว.จช. 200 หรือ ว.จช. 201 

การใชประโยชนจากจุลินทรียในกระบวนการอุตสาหกรรม กระบวนการการผลิตและชนิดของ

จุลินทรียท่ีเก่ียวของในการผลิตสารเคมีท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจ เชน ในอุตสาหกรรมการผลิตเบียร 

และสุรากลั่น การผลิตยาปฏิชีวนะ สารประกอบชีวเคมี และกรดอินทรีย ปญหาในโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีเกิดจากจุลินทรีย 

The utilization of microorganisms in industrial processes. Production processes 

and microorganisms involved in the production of chemical substances of economic 

value, such as in brewing and distilling industries; antibiotics, biochemical compounds, 

and organic acid production. Problems in industry caused by microorganisms. 

 

ว.จช. 482 (215482)  : จุลชีววิทยาเครื่องสําอาง    1(1-0-2) 

 MICB 482              : Cosmetic Microbiology 

          เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ว.จช. 205 และ ว.จช. 206; หรือ ว.จช. 207 และ ว.จช. 208  

ภาพรวมของจุลชีววิทยาเครื่องสําอาง ชีววิทยาของผิวหนังมนุษยและจุลินทรียประจําถ่ิน 

บทบาทของจุลชีววิทยาในเครื่องสําอาง ความสัมพันธของจุลินทรียตอเครื่องสําอาง การสังเคราะห

สารออกฤทธิ์และวัตถุดิบสําหรับเครื่องสําอางโดยจุลินทรีย วิธีตรวจสอบการปนเปอนของจุลินทรียใน

เครื่องสําอาง แนวปฏิบัติท่ีดีในการผลิตเครื่องสําอางเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย การเก็บรักษา

เครื่องสําอางและการทดสอบประสิทธิภาพยาตานจุลชีพ และแนวโนมจุลชีววิทยาเครื่องสําอางใน

อนาคต  

Overview of cosmetic microbiology, biology of human skin and normal 

microflora, role of microbiology in cosmetics, relevance of microbes in cosmetics, 

microbial synthesis of cosmetic active compounds and raw materials, detecting 

methods for microbial contamination in cosmetics, microbiological aspects of Good 

Manufacturing Practices (GMP), preservation of cosmetics and antimicrobial efficacy 

test and cosmetic microbiology and the future. 

 

ว.จช. 495 (215495)    :  หัวขอเลือกสรรทางจุลชีววิทยา 1   1(1-0-2) 

MICB 495                :  Selected Topics in Microbiology 1 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   :  นักศึกษาชั้นปท่ี 3 



การบรรยายและอภิปรายหัวขอทางจุลชีววิทยาท่ีนาสนใจและทันสมัย ซ่ึงมีการพัฒนาไปอยาง

รวดเร็วและไมสามารถบรรจุอยูในกระบวนวิชาอ่ืนๆ ตามแผนการศึกษาได 

Lecture and discussion of currently interesting and up-to-date topics in various 

fields of Microbiology, which develop rapidly and may not be included in available 

courses. 

ว.จช. 496 ( 621549 )    :  หัวขอเลือกสรรทางจุลชีววิทยา 2   1(1-0-2) 

MICB 496                :  Selected Topics in Microbiology 2 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   :  นักศึกษาชั้นปท่ี 3 

การบรรยายและอภิปรายหัวขอทางจุลชีววิทยาท่ีนาสนใจและทันสมัย ซ่ึงมีการพัฒนาไปอยาง

รวดเร็วและไมสามารถบรรจุอยูในกระบวนวิชาอ่ืนๆ ตามแผนการศึกษาได 

Lecture and discussion of currently interesting and up-to-date topics in various 

fields of Microbiology, which develop rapidly and may not be included in available 

courses. 

 

ว.จช. 497 ( 721549 )    :  หัวขอเลือกสรรทางจุลชีววิทยา 3   2(2-0-4)      

MICB 497                :  Selected Topics in Microbiology 3 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน   :  นักศึกษาชั้นปท่ี 3 

การบรรยายและอภิปรายหัวขอทางจุลชีววิทยาท่ีนาสนใจและทันสมัย ซ่ึงมีการพัฒนาไปอยาง

รวดเร็วและไมสามารถบรรจุอยูในกระบวนวิชาอ่ืนๆ ตามแผนการศึกษาได 

Lecture and discussion of currently interesting and up-to-date topics in various 

fields of Microbiology, which develop rapidly and may not be included in available 

courses. 
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