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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
_________________________ 

  

1.  ชื่อหลักสูตร 

 1.1  ชื่อหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 

  ชื่อภาษาไทย  หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจุลชีววทิยา 

  ชื่อภาษาองักฤษ Master of Science Program in Microbiology 

 1.2  ชื่อหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 

   ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาจุลชีววทิยา           

   ชื่อภาษาองักฤษ Doctor of Philosophy Program in Microbiology 

 

2. ชื่อปริญญา 

  2.1 ชื่อปริญญาระดับมหาบัณฑิต 

   ชื่อภาษาไทย   ช่ือเต็ม :  วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา) 

     ช่ือยอ :  วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

   ชื่อภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม :  Master of Science (Microbiology) 

     ช่ือยอ :  M.Sc. (Microbiology) 

 

  2.2 ชื่อปริญญาระดับดุษฎีบัณฑิต 

  ชื่อภาษาไทย   ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา) 

    ช่ือยอ :  วท.ด. (จุลชีววิทยา) 

  ชื่อภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม :  Doctor of Philosophy (Microbiology) 

    ช่ือยอ :  Ph.D. (Microbiology)  

 

3.  หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 สาขาวชิาจุลชีววทิยา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 

 

4.  ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนมหาวิทยาลัยท่ีจัดตั้งข้ึนโดยมีภารกิจหลักคือ ผลิตและ

พัฒนากาํลงัคนระดบัสงูทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ  วิจัยและ

คนควา เพือ่สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวชิาการและนําผลการวจัิยไปใชในการพฒันา ปรับแปลง 

ถายทอด  และพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อใหประเทศไทยพึ่งพาตน เองทางวทิยาศาสตรและ
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เทคโนโลยีใหมากข้ึน  ใหบริการทางวชิาการแกประชาชน และหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

รวมถึงการทะนุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม  อีกท้ังในสภาวการณปจจุบันวิทยาการมีความเปลี่ยนแปลงและ

กาวหนาอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะอยางย่ิงวิทยาการทางจุลชีววิทยา ซ่ึงเปนพื้นฐานของหลายวิชา และมี

ความเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรสาขาตางๆ หลายดาน เชน ดานการเกษตร  สามารถนํา ความรูดานจุล

ชีววิทยามาใชในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี การผลิตพลังงานจากวัสดุท่ีไดจากการเกษตร การบําบัด

ของเสียจากการเลี้ยงสัตว การเพิ่มสารอาหารใหพืชตระกูลถั่ว  ดานอตุสาหกรรม  ความรูดานจุลชีววิทยา

สามารถนํามาชวยในการผลติ ปองกนั และถนอมอาหาร เชน ผกั อ าหารหมัก นํ้าปลา ซีอิ๊ว เตาเจ้ียว 

นํ้าสมสายชู  โยเกิรต ชีส เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลตางๆ  รวมถึงการนําไปใชในการบําบัดนํ้าเสีย การผลิต

ผลิตภัณฑตางๆ เชน  กรดอะมิโน กรดอินทรีย เอธานอล เอนไซม วิตามิน สารปฏิชีวนะ ไขมัน นํ้ามัน กัม 

สารใหความหนืด สารใหกลิน่ รส และสี เปนตน  ดานสิ่งแวดลอม  ความรูดานจุลชีววทิยาสามารถนําไป

ชวยทําใหระบบนิเวศสมดุล ชวยการบําบัดของเสียท่ีเปนอันตรายโดยวิธีการทางชีวภาพ (bioremediation)  

ของเสียดังกลาว เชน คราบนํ้ามัน  ผงซักฟอกฟอสเฟต และกรด  สวน ดานการแพทย การศกึษาและ

พฒันาความรูทางดานจุลชีววิทยาเกี่ยวกับการติดเช้ือสามารถกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนท้ังในดาน

การปองกนั และการรักษา  นอกจากน้ันการผลติสารสาํคญัหลายชนิดทางการแพทย เชน  วคัซีน สาร

ปฏิชีวนะ แอนติบอดี ฮอรโมน เอนไซม  ก็จะนําประโยชนมาสูวงการแพทย  และสาธารณสุขเปนอย างมาก   

นอกจากความเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรสาขาตางๆ  โดยตรงดังกลาวขางตน  ความรูทางจุลชีววิทยายังมี

ความสาํคญัตอการศกึษา และพฒันาวชิาวทิยาศาสตรชวีภาพแขนงอืน่ๆ อกีดวย 

 สาขาวิชาจุลชีววิทยา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงจัดตั้งหลักสู ตร

บัณฑิตศึกษาท้ังระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาข้ึน โดยปรัชญาของหลักสูตรจะ

มุงเนนการผลตินักวชิาการ และนักวชิาชีพท่ีมคีวามรู และความสามารถระดบัสงูในการสอน และการวจัิยใน

สาขาจุลชีววิทยา ท่ีมีวิชาเอกท้ังทางอุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม การเกษตร และการแพทย 

 

วัตถุประสงคของหลักสูตร  

1. ผลิตบัณฑิตในระดับมหาบัณฑิต   สาขาวชิาจุลชีววิทยาใหมีความรูความชํานาญ  และทักษะใน

วชิาการและการทําวิจัยดานจุลชีววิทยา โดยสามารถสรางงานประยุกตใหกบัวทิยาศาสตรหลาย

แขนงท่ีเกี่ยวของ 

2. ผลิตบัณฑิตในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขา วชิา จุลชีววิทยา ใหเปนนักวิชาการท่ีมีความรู

ความสามารถในเชิงวิชาการสูง  มีความคิดริเร่ิมทําการวิจัยไดดวยตนเอง  สามารถปรับเปลี่ยน

เทคโนโลยี  รวมกับการแสวงหาความรูใหม เพื่อนํามาประยุกต สรางสรรคใหเกิดความกาวหนา

ทางวิชาการท้ังดานจุลชีววิทยา และดานวิทยาการอื่นท่ีเกี่ยวของ  

3. ผลิตงานวิจัยและพัฒนาความรูเกี่ยวกับจุลชีววิทยา ดานอุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม การเกษตร 

และการแพทย เพื่อนําประโยชนมาสูประเทศชาติตอไป  

 

5.  กําหนดการเปดสอน 

 ปการศกึษา  2551 
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6.  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

    เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา  

 

7.  การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา  

 

8.  ระบบการศกึษา 

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา  

 

9.  ระยะเวลาการศกึษา 

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา  
 

10.  การลงทะเบียนเรียน 

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา  

  

11.  การวัดผลและการสาํเร็จการศกึษา 

 เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา  
 

12.  อาจารยผูสอน 

 12.1 อาจารยประจําหลกัสตูร 

  ตําแหนง      

ทางวิชาการ      ชื่อ-สกุล 

สาํเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา จากสถาบัน ป 

1. รศ.ดร.ทัศนีย สุโกศล* B.Sc. Medical 

Technology 

Chulalongkorn University, 

Thailand. 

1976 

 M.Sc. Tropical Medicine 

(Microbiology)   

Mahidol University, Thailand. 1978 

 Ph.D. Tropical Medicine 

(Microbiology)   

Mahidol University, Thailand. 1992 

2. ผศ.ดร.สุรีลักษณ รอดทอง* B.Sc. Biology (Option 

Micribiology) 

Kasetsart University, Thailand. 1981 

 M.Sc. Microbiology Kasetsart University, Thailand. 1984 

 PGDip.Sci. 

(with Credit) 

Biotechnology University of Otago, New Zealand.  1990 

 Ph.D. Microbiology University of Otago, New Zealand.  1993 

     

                              ตําแหนง                                                                                   

ทางวิชาการ      ชื่อ-สกุล 

สาํเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา จากสถาบัน ป 



 4 

 

3. ผศ.ทนพญ.ดร.วิไลรัตน ลี้อนันตศักด์ิศิริ* B.Sc. Medical 

Technology 

Khon Kaen University, Thailand.                  1992 

 M.Sc. Medical 

Biochemistry                            

Khon Kaen University, Thailand.  1995 

 Ph.D. Microbiology and 

Immunology 

Virginia Commonwealth                                                                     

University, U.S.A.  

2001 

 Postdoctor

al Fellow  

Stem Cell and 

Transplantation 

National Institute of Health, U.S.A.  2004    

 Scientist   Stem Cell and 

Embryology                                                           

Oregon National Primate 

Research Center, U.S.A.  

2005 

4. อ.ดร.นวรัตน นันทพงษ B.Sc.  Microbiology Kasetsart University, Thailand. 1999 

 M.Sc.  

 

Molecular 

Genetics and 

Genetic 

Engineering 

Mahidol University, Thailand. 2001 

 Ph.D. Bioresources 

Science, Applied 

Microbiology 

Tottori University, Japan. 2005  

 

5. อ.ดร.พงษฤทธ์ิ ครบปรัชญา B.Sc. Biology Khon Kaen University, Thailand. 1989 

 M.Sc. Molecular 

Genetics and 

Genetic 

Engineering 

Mahidol University, Thailand. 2001 

 Ph.D. Molecular 

Genetics and 

Genetic 

Engineering 

Mahidol University, Thailand. 2007 

* หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

12.2  อาจารยผูสอน 

                                  ตําแหนง 

    ทางวิชาการ     ชื่อ-สกุล 

สาํเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา จากสถาบัน ป 

1. รศ.ดร.กรกช อนิทราพิเชฐ Ph.D. Molecular Biology    Lehigh University,Pennsylvania., 

U.S.A. 

1990 

2. รศ.ดร.หน่ึง เตียอํารุง Dr.rer.nat Microbiology and 

Molecular Biology 

University of Innsbruck, Austria. 1993 

3. รศ.ดร.เจมส เกตุทัต-คารนส Ph.D.  Biology University of California, San 

Diego, U.S.A. 

1993 

4. ผศ.ดร.พาณี วรรณนิธิกุล  Ph.D. Natural Science Agricultural University in Szczecin, 

Poland. 

1991 

     

                                  ตําแหนง 

    ทางวิชาการ     ชื่อ-สกุล 

สําเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา จากสถาบัน ป 
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5. ผศ.ดร.เบ็ญจมาศ จิตรสมบรูณ Ph.D. Toxicology Utah State University, 

U.S.A. 

1986 

6. ผศ.ดร.วารี วิดจายา Ph.D.  Physiology Hokkaido University, Japan. 1992 

7. ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักด์ิ เอื้อมเก็บ Ph.D.  Pharmacology The  Robert  Gordon  Univer

sity,  United  Kingdom. 

1999 

8. ผศ.สพญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท Ph.D.  Physiology University of Liverpool, UK. 2003 

9. ผศ.ดร.รุงฤดี ศรีสวัสด์ิ Ph.D.  Physiology The University of Edinburgh, 

Scotland. 

2000 

10. ผศ.ดร.วิภา สุจินต Ph.D.  Biochemistry Department of Biochemistry, 

School of Medicine, 

Edinburgh University, UK. 

1999 

11. ผศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คารนส Ph.D.  Biology University of California San 

Diego, USA. 

1995 

12. ผศ.ดร.ปยะวรรณ กาสลกั Ph.D.  Applied Bioscience 

and Biotechnology 

Mie University, Japan. 1996 

 

13. อ.ดร.ราเชนทร โกศัลวิตร Ph.D.  Anatomy Queen’s University of 

Belfast,  Northern Ireland, 

U.K. 

2001 

14. อ.ภกญ.ดร.นวลนอย จูฑะพงษ Ph.D.  Pharmacology & 

Toxicology 

University of Mississippi, 

U.S.A. 

2003 

15. อ.ดร.รจนา โอภาสศิร ิ Ph.D.  Environmental 

Biology 

Suranaree University of 

Technology, Thailand. 

2003 

 

12.3  อาจารยพเิศษ 

                 สาขาวิชาจุลชีววิทยาจะเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย   มาบรรยายพเิศษ

หรือใหคาํปรึกษา  ตลอดจนเปนผูควบคมุงานวทิยานิพนธของนักศกึษารวมกบัคณาจารยประจําตาม

ความจําเปน และเหมาะสม ผูทรงคุณวุฒิดังกลาว อาทิเชน 
                                  ตําแหนง 

    ทางวิชาการ     ชื่อ-สกุล 

สําเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา จากสถาบัน ป 

1. ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน Ph.D.  Microbiology Michigan State University, 

U.S.A. 

1974 

2. ศ.ดร.ศรีสิน คูสมิทธ   Docteur 

D’Etat es 

Sciences  

Immunology  University of Paris, Paris.     1982 

3. ศ.ดร.พิไลพันธ พุธวัฒนะ   Ph.D.  Microbiology  Mahidol University, Thailand. 1978 

4. ศ.ดร.วัฒนาลยั ปานบานเกร็ด   Dr.Eng.  Fermentation 

Technology  

Osaka University, Japan. 1984 

 

 

 

                                  ตําแหนง 

    ทางวิชาการ     ชื่อ-สกุล 

สําเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา จากสถาบัน ป 
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5. Prof.Dr.Don P. Wolf Ph.D.  Biochemistry University of Washington, 

U.S.A. 

1967 

6. Prof.Dr.Gregory Dissen Ph.D.  Physiology of 

Reproduction 

Texas A & M University, 

U.S.A. 

1989 

7. Prof.Dr.Jonathan Keller Ph.D.  Pharmacy University of London, UK. 1974 

8. รศ.ดร.ประกิตติ์สิน สหีนนทน  Ph.D.  Soil Microbiology University of Georgia, 

U.S.A. 

1977 

9. รศ.นพ.เชิดศักด์ิ ธีระบุตร   M.Sc.  Microbiology University of New South 

Wales, Australia. 

1980 

10. รศ.ดร.ชัยศิริ วงศคํา  Ph.D.  Medical Sciences University of Tsukuba, 

Japan.     

2006 

11. รศ.ดร.โสพิศ วงศคํา Ph.D.  Biochemistry Mahidol University, Thailand. 1983 

12. รศ.ดร.องัคณา ฉายประเสริฐ  Ph.D.  Biology Ruhr-University Bochum, 

Germany. 

1983 

13. รศ.ดร.สนทนา ศิริตันติกร  Dr.rer.nat.  Microbiology Rheinische Friedrich-

Wilhelms Universität, 

Germany. 

1991 

14. รศ.ดร.วิชิต โรจนกิตติคุณ   Ph.D. Medical Sciences Yamagata University School 

of Medicine, Japan. 

1994 

15. รศ.ดร.พิณทพิย พงษเพ็ชร   Ph.D. 

 

Medical 

Microbiology 

Texas Tech Health Sciences 

Center, U.S.A. 

1989 

16. รศ.อัจฉรา ธวัชสิน   M.Sc.  Microbiology Mahidol University, Thailand. 1983 

17. ผศ.ดร.อมรรัตน ลีลาภรณ  Ph.D.  Microbiology University of Sydney, 

Australia. 

1994 

18. อ.นพ.ดร.ชวบูลย เดชสุขุม   Ph.D.  Pathology Virginia Commonwealth 

University, U.S.A. 

2000 

19. อ.ทพ.ดร.สมเกียรติ เหลอืงไพริน   Ph.D.  

 

Microbiology and 

Immunology 

University of Louisville, 

U.S.A. 

2002 

20. อ.ภกญ.ดร.จิราภรณ สุขุมาวาสี   Ph.D.  Biotechnology Nagoya University, Japan. 1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. จํานวนนักศกึษา 
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ปการศกึษา ระดับ 
จํานวน นศ. 

ท่ีคาดวาจะรับ 
จํานวน นศ. 

ท่ีคาดวาจะจบ 

2551 
มหาบัณฑิต 

ดุษฎีบัณฑิต 

5 

10 

- 

- 

2552 
มหาบัณฑิต 

ดุษฎีบัณฑิต 

5 

10 

5 

- 

2553 
มหาบัณฑิต 

ดุษฎีบัณฑิต 

5 

10 

5 

10 

2554 
มหาบัณฑิต 

ดุษฎีบัณฑิต 

5 

10 

5 

10 

2555 
มหาบัณฑิต 

ดุษฎีบัณฑิต 

5 

10 

5 

10 

 

14.  สถานทีแ่ละอปุกรณ 

 ใชสถานท่ีและอปุกรณการสอนของ อาคารเรียนรวม  ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ 72 พรรษา บรมราชินนีาถ ศนูยบรรณสารและสือ่การศกึษา  มหาวทิยาลยั

เทคโนโล ยีสุรนารี และศูนยปฏิบัติการวิจัยเคร่ืองกําเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาติ  อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสมีา 

 

15. หองสมุด 

 ศนูยบรรณสารและสือ่การศกึษา ของ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี  มีเอกสารสิ่งพิมพ 

สือ่การศกึษาและบริการสารสนเทศ ดงัน้ี  มีตาํราเรียนทางวชิาจุลชีววทิยา ชี ววิทยา ชีวเคมี 

เทคโนโลยีชีวภาพ ปรสิตวิทยา เซลลตนกําเนิดทางการแพทย ภูมิคุมกันวิทยา อณูชีววิทยาเซลลตนกําเนิด

และสาขาวชิาอืน่ ๆ ท่ีเกีย่วของ ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ จํานวนมากกวา 1,000 รายการ และ

ในการวจัิยนักศกึษาสามารถคนควาเพิม่เติ มไดในวารสารทาง ดานชีวเคมี  วิทยาภูมิคุมกัน   

เทคโนโลยีชีวภาพ  และสาขาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงมีอยูจํานวนมาก 

  นอกจากน้ียังมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มีระบบเครือขายสายใยแกวและคอมพิวเตอรท่ี

สามารถเช่ือมตอกบัระบบ  Internet  โดยผานระบบงานสือ่สารผานดาวเทียมของมหาวทิยาลั ยเทคโนโลยี

สรุนารี 

 

16.  งบประมาณ 

 ใชงบประมาณประจําปของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 

 

17.  หลักสูตร 

17.1  ระดับมหาบัณฑิต 
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      การศกึษาตามหลกัสตูรน้ี   จะสอดคลองตาม  แผน ก ท่ีระบุไวในขอบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสรุนารี  วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา  กลาวคื อ จํานวน หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม

นอยกวา 48 หนวยกิต   

    แผนการศึกษามีใหเลือก 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 1 และ แบบ ก 2  การเลือกแผนการศึกษา

ของผูเขาศึกษาแตละรายใหข้ึนอยูกับความเห็นชอบของสาขาวิชา   โดยท่ี แผน ก แบบ ก 1 เปนแผนการ

วิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธเ ทาน้ัน ซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา  48 หนวยกิต  ท้ังน้ี  สาขาวชิาจะกาํหนดให

เรียนรายวชิาหรือทํากจิกรรมทางวชิาการอืน่ดวยกไ็ด  โดยไมนับหนวยกิตแตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ี

มหาวทิยาลยักาํหนด  

           สาํหรับแผน ก แบบ ก 2 ประกอบดวยการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ  ซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา  

18 หนวยกิต และการศกึษางานรายวชิาไมนอยกวา 30 หนวยกิต โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมท้ังหมดไม

นอยกวา 48 หนวยกิต 
 

โครงสรางของหลักสูตร (แผน ก แบบ ก 2) ประกอบดวย  

 วิชาแกน  ไมนอยกวา   16  หนวยกิต (รวมวชิาสมัมนา 3 หนวยกิต) 

 วชิาบังคับเลือก ไมนอยกวา  11  หนวยกิต (โดยมีวิชา Special Topics ไมนอยกวา 

     3 หนวยกิต โดยอยูในความเห็นชอบ

     ของอาจารยทีป่รึกษา) 

 วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   3  หนวยกิต 

 วทิยานิพนธ  ไมนอยกวา   18  หนวยกิต 

  รวมไมนอยกวา 48  หนวยกิต 
 

หมายเหต ุ: นักศึกษาควรเขารวมการสมัมนาทุกภาคการศกึษา 
 

 นักศกึษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวชิา บังคับเลือก ท่ีมีรหัสวิชาสูงกวาระดับมหาบัณฑิตได  

ท้ังน้ีใหอยูในความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา  รายวิชา บังคับเลือกสามารถท่ีจะเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนได

ตามความเหมาะสม และหัวขอวิจัยของนักศึกษา 

 ในหมวดวิชาเลือก   นักศกึษาสามารถเลอืกเรียนรายวชิาใดท่ีเปดสอนในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

สุรนารีในระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาอื่นท่ีเกี่ยวของได  ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความเห็นชอบของอาจารยท่ี

ปรึกษา 
 

17.2  ระดับดุษฎีบัณฑิต  

 การศึกษาระดับดุษฎีบัณ ฑิตจะสอดคลองตามแผนการศึกษาท่ีระบุไวในขอบังคับ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา กลาวคือ แผนการศึกษามีใหเลือก  2 แบบ 

คือ แบบ 1 และแบบ 2 การเลือกแผนการศึกษาของผูเขาศึกษาแตละรายใหข้ึนอยูกับความเห็นชอบของ

สาขาวชิา โดยท่ีวิทยานิพนธในท้ังสองแผนการศึกษาตองมีคุณภาพไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานเดียวกัน 
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แบบ 1   -  เน้ือหาของหลักสูตรคือ  เนนการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธเทาน้ัน  โดยท่ีวิทยานิพนธตอง  

กอใหเกิดความรูใหม หรือการคนพบสิ่งใหมทางวิชาการ  สาขาวชิาอาจกาํหนดใหเรียนรายวชิา

หรือทํากิจกร รมทางวิชาการอื่นดวยก็ได โดยไมนับหนวยกิตแตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ี

มหาวทิยาลยักาํหนด  

  แบบ 1.1 สาํหรับผูเขาศกึษาตอจากปริญญาโท  ตองมีงานวิทยานิพนธมีคาเทียบไดไมนอยกวา 

 64 หนวยกิต 

แบบ 2  -  เน้ือหาของหลักสูตรประกอบดวยการศึกษาท้ังงานรายวิชา    และการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธท่ี

มีคุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ  

 

  แบบ 2.1 สาํหรับผูเขาศกึษาตอจากปริญญาโท  ตองทําวิทยานิพนธท่ีมีคาเทียบไดไมนอยกวา  

 48 หนวยกิต และศกึษางานรายวชิาไมนอยกวา  16 หนวยกิต รวมไมนอยกวา 64 

 หนวยกิต โดยแยกเปน 
 

 วิชาแกน  ไมนอยกวา   14  หนวยกิต (รวมวชิาสมัมนา 5 หนวยกิต) 

 วิชาบังคับเลือก ไมนอยกวา    6  หนวยกิต (โดยมีวิชา Special Topics ไมนอยกวา 

      3 หนวยกิต โดยอยูในความเห็นชอบ

       ของอาจารยท่ีปรึกษา) 

 วทิยานิพนธ  ไมนอยกวา   48  หนวยกิต 

  รวมไมนอยกวา 64  หนวยกิต 

 

 แบบ 2.2 สาํหรับผูเขาศึกษาตอจากปริญญาตรี ตองทําวิทยานิพนธท่ีมีคาเทียบไดไมนอยกวา  

  64 หนวยกิต และศกึษางานรายวชิาไมนอยกวา 32 หนวยกิต รวมไมนอยกวา 96  

  หนวยกิต โดยแยกเปน 
 

 วิชาแกน  ไมนอยกวา   18  หนวยกติ (รวมวชิาสมัมนา 5 หนวยกิต) 

 วิชาบังคับเลือก ไมนอยกวา  14  หนวยกิต (โดยมีวิชา Special Topics ไมนอยกวา 

      3 หนวยกิต โดยอยูในความเห็นชอบ

       ของอาจารยทีป่รึกษา) 

 วทิยานิพนธ  ไมนอยกวา   64  หนวยกิต 

  รวมไมนอยกวา 96  หนวยกิต 

 

หมายเหต ุ: 1. นักศกึษาควรเขารวมการสมัมนาทุกภาคการศกึษา  

  2. นักศึกษาท่ียังไมผานวิชาจุลชีววิทยาตองลงทะเบียนเรียน 104201 จุลชีววิทยา และ 

     104202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
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17.3   รายวิชา 

 แบงเปนงานรายวชิาแกน (รวมวิชาสมัมนา) งานรายวชิาบังคับเลือก และวทิยานิพนธ 

 ความหมายของรหัสรายวิชา และเลขประกอบหนวยกิต 

 ตัวเลขของรหัสรายวิชามีความหมายดังน้ี 

 ตัวเลขตําแหนงท่ี 1 หมายถงึ สํานักวิชาท่ีรับผิดชอบ เชน 

    เลข 1 หมายถงึ สาํนักวชิาวทิยาศาสตร 

    เลข 3 หมายถงึ สาํนักวชิาเทคโนโลยีการเกษตร 

 ตัวเลขตําแหนงท่ี  2 และ 3 หมายถงึ สาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ เชน 

   104 หมายถึง สาขาวชิาชีววทิยา 

    108 หมายถึง สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

    109 หมายถึง สาขาวิชาชีวเคมี 

    304 หมายถึง สาํนักวชิาเทคโนโลยีการเกษตร 

      สาขาวชิาเทคโนโลยีชวีภาพ 

    315 หมายถงึ สาํนักวชิาเทคโนโลยีการเกษตร  

      สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร 

ตัวเลขตําแหนงท่ี  4   หมายถงึ  ระดบัของงานรายวชิา เชน 

   เลข 5 หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง 

   เลข 6 หมายถึง วิชาระดับปริญญาโท 

   เลข 7 หมายถึง วิชาระดับปริญญาโท 

   เลข 8-9 หมายถึง วชิาระดบัปริญญาเอก 

ตัวเลขตําแหนงท่ี  5  หมายถึง กลุมวิชายอย ดังน้ี 

   เลข 0 หมายถงึ วชิาแกน 

   เลข 1 หมายถึง วิชาบังคับเลือกท่ัวไป 

   เลข 2 หมายถึง วิชาดานสิ่งแวดลอม 

   เลข 3 หมายถงึ วชิาดานอตุสาหกรรม 

   เลข 4 หมายถงึ วชิาดานการแพทย 

   เลข 6 หมายถึง วิชาปญหาพิเศษ 

   เลข 7 หมายถึง วิชาหัวขอพิเศษ 

   เลข 8 หมายถึง วิชาสมัมนา 

   เลข 9 หมายถึง วิทยานิพนธ 

ตัวเลขตําแหนงท่ี  6  หมายถึง ลําดับท่ีในกลุมวิชา 

 

 

 

17.3.1  รายวิชาแกน   
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                                             จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏบิตักิาร-ศึกษาดวยตนเอง) 

104602  วิธีวิจัยและสถิติในชีววิทยาสิ่งแวดลอม 4(4-0-8) 

 (Research Methods and Statistics in Environmental Biology) 

 

104685  เทคโนโลยีสารสนเทศทางชีววทิยา 4(3-3-8) 

 (Biological Information Technology) 

 

104750 ชีววิทยาของเซลลระดับสูง  4(4-0-8) 

 (Advanced Cell Biology)   

 

104852 หลักการเบ้ืองตนของเทคนิคในการศึกษาอณูชีววิทยา                                       3(3-0-6) 

 (Principles in Molecular Biology Techniques) 

 

108781 สมัมนา 1 1(1-0-6) 

 (Seminar 1)   

 

108782 สมัมนา 2  1(1-0-6) 

 (Seminar 2)   

 

108783 สมัมนา 3 1(1-0-6) 

 (Seminar 3)  

 

108784 สมัมนา 4  1(1-0-6) 

 (Seminar 4)   

 

108785 สมัมนา 5  1(1-0-6) 

 (Seminar 5) 

 

109700* ชีวเคมีระดับบัณฑิตศึกษา  4(4-0-8) 

 (Graduate Biochemistry)   

 

304531* เคร่ืองมือวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  3(2-3-0) 

 (Biotechnological Instrumentation)  

 

17.3.2  รายวิชาบังคับเลือก 
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 17.3.2.1 วิชาบังคับเลือกทั่วไป 

                                            จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏบิตักิาร-ศึกษาดวยตนเอง) 

108610 สรีรวิทยาของจุลินทรีย 3(3-0-6) 

 (Microbial Physiology)  

 

108611 การใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 2(1-3-6) 

 (Electron Microscopy)  

 

108612  จุลชีววิทยาสุขาภิบาล 3(3-0-6) 

 (Sanitary Microbiology) 

 

108613 การจัดการระบบคุณภาพหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 3(2-3-4) 

 (Quality-System Management of Microbiological Laboratory) 

 

108710 เทคโนโลยีจุลินทรีย 3(3-0-6) 

 (Microbial Technology)   

 

108711  ชีววิทยาระดับโมเลกุลของแบคทีเรียกรดแล็กติก 3(3-0-6) 

 (Molecular Biology of Lactic Acid Bacteria)  

 

304512* ชีววิทยาระดับโมเลกุล และเทคโนโลยีการตัดตอ ดีเอนเอ 4(4-0-12) 

 (Molecular Biology and Recombinant DNA Technology)  

 

315611* จุลชีววทิยาอาหารข้ันสงู 3(3-0-6) 

 (Advanced Food Microbiology)  

 

 17.3.2.2 วิชาบังคับเลือกดานสิ่งแวดลอม และการเกษตร 

                                            จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏบิตักิาร-ศึกษาดวยตนเอง) 

108620 จุลชีววิทยานํ้า 3(3-0-6) 

 (Aquatic Microbiology)  

 

108621 จุลชีววิทยาดิน 3(3-0-6) 

 (Soil Microbiology)  

 

                                            จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏบิตักิาร-ศึกษาดวยตนเอง) 
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104712 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 (Environmental Microbiology)  

 

 17.3.2.3  วิชาบังคับเลือกดานอุตสาหกรรม และการเกษตร 

                                            จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏบิตักิาร-ศึกษาดวยตนเอง) 

108630 จุลชีววิทยานมและผลิตภัณฑนม 3(3-0-6) 

 (Dairy Microbiology)  

 

108730 จุลชีววทิยาอตุสาหกรรม 3(3-0-6) 

 (Industrial Microbiology)  

 

108731 จุลชีววิทยาสําหรับโรงงาน 3(3-0-6) 

 (Microbiology for Factory)  

 

 17.3.2.4  วิชาบังคับเลอืกดานการแพทย 

                                            จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏบิตักิาร-ศึกษาดวยตนเอง) 

108740 จุลชีววทิยาการแพทย 4(4-0-8) 

 (Medical Microbiology)  

 

108741 ภูมิคุมกันวทิยา 3(3-0-6) 

 (Immunology)   

 

108742 ปรสติวทิยาการแพทย 4(4-0-8)

 (Medical Parasitology)    

 

108743 เซลลตนกาํเนิดทางการแพทย 4(4-0-8)

 (Stem Cell  in Medicine) 

 

108744 เซลลตนกาํเนิดทางการแพทยข้ันสูง        4(4-0-8) 

 (Advanced Stem Cells in Medicine)         

 

108745 อณูชีววทิยาเซลลตนกาํเนิด                       4(4-0-8) 

 (Molecular Stem Cell Biology) 

 

              17.3.2.5 วิชาปญหาพิเศษ และหัวขอพิเศษ 
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                                            จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏบิตักิาร-ศกึษาดวยตนเอง) 

108761  ปญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 1  3(0-9-9) 

 (Special Problems in Microbiology 1) 

 

108762  ปญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 2 3(0-9-9) 

 (Special Problems in Microbiology 2)  

 

108771  หัวขอพิเศษทางแบคทีเรียวิทยา 3(3-0-6) 

 (Special Topics in Bacteriology) 

 

108772  หัวขอพิเศษทางเช้ือราวิทยา 3(3-0-6) 

 (Special Topics in Mycology) 

 

108773 หัวขอพิเศษทางไวรัสวิทยา 3(3-0-6) 

 (Special Topics in Virology) 

 

108774  หัวขอพิเศษทางปรสิตวิทยา 3(3-0-6) 

 (Special Topics in Parasitology) 

 

108775  หัวขอพิเศษทางภูมิคุมกนัวทิยา 3(3-0-6) 

 (Special Topics in Immunology) 

 

 17.3.2.6  รายวิชาเลอืกเสรี   

                รายวชิาใดๆ  ของสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือของสาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

สรุนารี หรือของสถาบันอื่น ท้ังน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ 

 

 17.3.2.7  รายวิชาวิทยานิพนธ  

                                            จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏบิตักิาร-ศึกษาดวยตนเอง) 

108898 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต (แบบ ก 1)   48 

 (M.Sc. Thesis (Scheme A1)) 

 

108899 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต (แบบ ก 2)    18 

 (M.Sc. Thesis (Scheme A2)) 

 

                                            จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏบิตักิาร-ศึกษาดวยตนเอง) 
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108997 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.2)     64 

 (Ph.D. Thesis (Scheme 2.2)) 

 

108998 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1)     64 

 (Ph.D. Thesis (Scheme 1.1)) 

 

108999 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1)     48 

 (Ph.D. Thesis (Scheme 2.1)) 

 

หมายเหต ุ:   * หมายถึงวิชาของสาขาวิชาอื่น 
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   17.4   แผนการศกึษา 
 

แผนการศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจุลชีววทิยา (แผน ก แบบ ก 2) 
 

ชั้นป ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 3 หนวยกิต 

1 104750 ชีววิทยาของเซลลระดับสูง 

           (Advanced Cell Biology) 

4(4-0-8) 108782 สัมมนา 2 

           (Seminar 2) 

1(1-0-6) 108783 สัมมนา 3 

            (Seminar 3) 

1(1-0-6) 

 109700 ชีวเคมีระดับบัณฑิตศึกษา 

           (Graduate Biochemistry) 

4(4-0-8) 104602 วิธีวิจัยและสถิติในชีววิทยา  

           สิ่งแวดลอม 

           (Research Methods and       

           Statistics in Environmental  

           Biology) 

4(4-0-8) วิชาบังคับเลือก (> 7 หนวยกิต)  

 108781 สัมมนา 1 

           (Seminar 1) 

1(1-0-6) (วิชาแกนอื่นตามความเหมาะสม)    

 วิชาเลือกเสรี (> 3 หนวยกิต)  108710 เทคโนโลยีจุลินทรีย 

           (Microbial Technology) 

3(3-0-6)   

   วิชาบังคับเลือก  (และ/หรือสอบประมวลความรู)  

2 108899 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 

          (M.Sc.Thesis) 

 108899 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 

          (M.Sc.Thesis) 

 108899 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 

          (M.Sc.Thesis) 

 

 (และ/หรือสอบประมวลความรู)     (สอบวิทยานิพนธ)  

 

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (แบบ 2.2)  

สําหรับผูศึกษาตอจากระดบัปริญญาตรี 
 

ชั้นป ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 3 หนวยกิต 

1 104750 ชีววิทยาของเซลลระดับสูง 

           (Advanced Cell Biology) 

4(4-0-8) 108782 สัมมนา 2 

           (Seminar 2) 

1(1-0-6) 108783 สัมมนา 3 

           (Seminar 3) 

1(1-0-6) 

 109700 ชีวเคมีระดับบัณฑิตศึกษา 

           (Graduate Biochemistry) 

4(4-0-8) 104602 วิธีวิจัยและสถิติในชีววิทยา  

           สิ่งแวดลอม 

           (Research Methods and       

           Statistics in Environmental  

           Biology) 

4(4-0-8) วิชาบังคับเลือก (> 6 หนวยกิต)  

  วิชาเลือกเสรี (> 2 หนวยกิต)  (วิชาแกนอื่นตามความเหมาะสม)    

 108781 สัมมนา 1 

           (Seminar 1) 

1(1-0-6) 108710 เทคโนโลยีจุลินทรีย 

           (Microbial Technology) 

3(3-0-6)   

   วิชาบังคับเลือก  (และ/หรือสอบวัดคุณสมบัติ)  

2 108784 สัมมนา 4 

           (Seminar 4) 

1(1-0-6) 108785 สัมมนา 5 

          (Seminar 5) 

1(1-0-6) 108997 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 

            (Ph.D. Thesis) 

 

 วิชาบังคับเลือก(> 6 หนวยกิต) 

 

(และ/หรือสอบวัดคุณสมบัติ) 

 108997 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 

            (Ph.D. Thesis) 

(และ/หรือสอบวัดคุณสมบัติ) 

  

 

(และ/หรือสอบวัดคุณสมบัติ) 

 

3,4,5 108997 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 

            (Ph.D. Thesis) 

 

 108997 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 

            (Ph.D. Thesis) 

 

 108997 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 

            (Ph.D. Thesis) 

(สอบวิทยานิพนธ) 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (แบบ 2.1)   

สําหรับผูศึกษาตอจากระดับปริญญาโท 
 

ชั้นป ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 3 หนวยกิต 

1 วิชาแกน(> 3 หนวยกิต)  108782 สัมมนา 2 

           (Seminar 2) 

1(1-0-6) 108783 สัมมนา 3 

           (Seminar 3) 

1(1-0-6) 

 วิชาบังคับเลือก(> 4 หนวยกิต)  วิชาแกน(> 2 หนวยกิต)  108999 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 

            (Ph.D. Thesis) 

 

 108781 สัมมนา 1 

           (Seminar 1) 

1(1-0-6) วิชาบังคับเลือก(> 2หนวยกิต)   

(และ/หรือสอบวัดคุณสมบัติ) 

 

2 108784 สัมมนา 4 

           (Seminar 4) 

1(1-0-6) 108785 สัมมนา 5 

          (Seminar 5) 

1(1-0-6)   

 108999 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 

            (Ph.D. Thesis) 

(และ/หรือสอบวัดคุณสมบัติ) 

 108999 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 

            (Ph.D. Thesis) 

(และ/หรือสอบวัดคุณสมบัติ) 

 108999 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 

            (Ph.D. Thesis) 

(และ/หรือสอบวัดคุณสมบัติ) 

 

3 108999 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 

            (Ph.D. Thesis) 

 

 108999 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 

            (Ph.D. Thesis) 

 

 108999 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต 

            (Ph.D. Thesis) 

(สอบวิทยานิพนธ) 
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17.5 คําอธิบายรายวิชา 

 

108610 สรีรวิทยาของจุลินทรีย          3(3-0-6) 

 (Microbial Physiology) 

วิชาบังคับกอน : 104201 จุลชีววิทยา และ 102201 ชีวเคมี หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบ 

     ของสาขาวชิาฯ        

 การศกึษากระบวนการทางเมแทบอลซิมึและปจจัยท่ีมผีลตอการเจริญ ของจุลินทรีย การ

วเิคราะหไคนีตกิของการเจริญและผลผลติจากการเจริญของจุลนิทรีย เนนปฏิกิริยาทางชีววิทยาของจุลินทรีย

เฉพาะชนิดท่ีเปนประโยชนแกเทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ การดํารงชีวิตของจุลินทรียในสภาพแวดลอมท่ี

ไมเหมาะสม  และการปรับสภาพของเซลลจุลนิทรีย 

 

เคาโครงรายวชิา 

1. บทนํา (2 ช่ัวโมง) 

    จุลินทรีย 

2. โครงสรางและหนาท่ีของโครงสรางของเซลลจุลินทรีย (3 ช่ัวโมง) 

3. การเจริญของเซลลจุลินทรียและการวัดการเจริญของจุลินทรีย (4 ช่ัวโมง) 

4. ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญของจุลินทรีย (3 ช่ัวโมง) 

5. การวเิคราะหไคนีตกิของการเจริญและผลผลติจากการเจริญของจุลนิทรีย (3 ช่ัวโมง) 

6. แบบแผนเกีย่วกบักระบวนการสรางและสลายสารของจุลนิทรีย (9 ช่ัวโมง) 

การหายใจ 

การหมัก 

เมทาโนเจนีซสี 

การสงัเคราะหแสง 

      การตรึงไนโตรเจน 

7. สารพษิจากจุลนิทรีย (3 ช่ัวโมง) 

8. การดํารงชีวิตของจุลินทรียในสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม (3 ช่ัวโมง) 

การตอบสนองความกดดนั เชน การช็อคจากความรอนหรือความเย็น 

และสภาวะท่ีมสีารอาหารจํากดั เปนตน การปรับตวัทางพนัธกุรรม 

9. การควบคุมการแสดงออกของจีน (3 ช่ัวโมง) 

10. การสรางสปอรของแบคทีเรียและการเปลีย่นสภาพของเซลลของจุลนิทรีย (3 ช่ัวโมง) 

 

 

 

 

108610 Microbial Physiology         3(3-0-6) 
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Prerequisite : 104201 Microbiology and 102201 Biochemistry or equivalent,  

        or by consent of the school 

 The metabolic (enzymatic) pathways by which microorganisms obtain, process, 

and store substances and energy used for synthesis; and on the synthetic pathways by which 

these substances and energy are utilized. Factors affecting growth. Kinetic analyses of 

microbial growth and product formation. The occurrence of biological reactions of particular 

microorganisms and their environment will be emphasized, as well as those organisms and 

metabolic schemes of current or potential usefulness in bioprocess technology. The stringent 

response, and autoregulatory phenomena. 

Course Outline 

1. Introduction (2 hours) 

     Microorganisms 

2. Microbial cell structure and function (3 hours) 

3. Growth of cells and populations, and microbial growth measurement (4 hours) 

4. Factors affecting growth (3 hours) 

5. Kinetic analyses of microbial growth and product formation (3 hours) 

6. Metabolic schemes of microorganisms (9 hours) 

Respiration 

Fermentation 

Methanogenesis 

Photosynthesis 

      Nitrogen fixation 

7. Microbial toxin (3 hours) 

8. Life in extreme environments (3 hours) 

Stress responses (e.g. Heat-shock, cold-shock, nutrient limitation) 

      Genetic adaptation 

9. Regulation of gene expression (3 hours) 

10. Bacterial sporulation and microbial cellular differentiation (3 hours) 

 

 

 

 

108611 การใชกลองจุลทรรศนอเิลก็ตรอน      3(2-3-6) 

 (Electron Microscopy) 
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วิชาบังคับกอน : 104201 จุลชีววิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเหน็ชอบของสาขาวชิาฯ 

 การศกึษาภาคทฤษฎีและปฏิบตักิารเกี่ ยวกับหลักการทํางานของกลองจุลทรร ศน

อเิลก็ตรอน การใช การรักษา และการปรับกลอง การเตรียมตัวอยางทางชีววิทยาเพื่อศึกษาดวยกลอง

จุลทรรศนอเิลก็ตรอน การวเิคราะหภาพ และการเตรียมอเิลก็ตรอนไมโครกราฟ 

 

เคาโครงรายวชิา บรรยาย          ปฏิบัติการ 

1. หลักการ และโครงสรางของกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน  (6 ช่ัวโมง)  (6 ช่ัวโมง)         

    แบบสองผาน (TEM) แบบสองกราด (SEM) และแบบอื่นท่ีมี  

    การพฒันาข้ึน เชน แบบสองผานและสองกราด (STEM) 

2. การเตรียมตัวอยางทางชีววิทยาเพื่อศึกษาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน (10 ช่ัวโมง)  (6 ช่ัวโมง) 

3. วิธีการใชและการรักษากลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน   (5 ช่ัวโมง) (12 ช่ัวโมง) 

    (TEM) และ แบบสองกราด (SEM) 

4. การวเิคราะหภาพและการเตรียมอเิลก็ตรอนไมโครกราฟ   (3 ช่ัวโมง)  (6 ช่ัวโมง) 

 

108611 Electron Microscopy          3(2-3-6) 

Prerequisite : 104201 Microbiology or equivalent, or by consent of the school 

 Study of electron microscope in theory and practice covering operation, maintenance 

and calibration of electron microscopes; preparation of biological specimens for investigation 

using electron microscopes, analysis of image and preparation of the electron micrograph. 
 

Course Outline Lecture          Laboratory 

1. Principles and structures of transmission electron microscope  (6 hours)   (6 hours) 

    (TEM), scanning electron microscope (SEM), and other  

    developed electron microscopes e.g. scanning transmission 

    electron microscope (STEM) 

2. Preparation of biological specimens for investigation using (10 hours) (12 hours) 

    electron microscopes 

3. Operation, maintenance, and calibration of TEM and SEM  (5 hours)   (9 hours) 

4. Analysis of image and preparation of electron micrograph  (3 hours)   (9 hours) 

  

 

 

 

108612  จุลชีววิทยาสุขาภิบาล     3(3-0-6) 

 (Sanitary Microbiology)  
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วิชาบังคับกอน : 104201 จุลชีววิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเหน็ชอบของสาขาวชิาฯ 

 การศกึษาหลกัการสขุาภิบาลโดยเนนการนําไปใชในโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร เพือ่ขจัด

ปญหาดานสาธารณสขุการตดิเช้ือ โดยรวมกฎข อบังคับของรัฐดานสาธารณสุข  มีการปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

 

เคาโครงรายวชิา 

1. หลกัการสขุาภิบาลในโรงงานท่ัวไป (2 ช่ัวโมง) 

2. จุลินทรียและตําแหนงท่ีมักพบเปนปญหาดานสาธารณสุขในโรงงาน (4 ช่ัวโมง) 

3. โรคและการติดเช้ือ (6 ช่ัวโมง) 

4. การแพรกระจายและการตดิตอของโรค (4 ช่ัวโมง) 

5. การควบคมุปองกนัการแพรกระจายของจุลนิทรียในโรงงาน และสัตวปญหา (3 ช่ัวโมง) 

   (เชน หนู แมลงสาบ แมลงวัน มด) ท่ีเกี่ยวของกับการสุขาภิบาล (3 ช่ัวโมง) 

6. การวิเคราะหและควบคุมจุดวิกฤติ (HACCP) (2 ช่ัวโมง) 

7. หลักการฆาเช้ือในโรงงาน (3 ช่ัวโมง) 

8. การจัดการของเสยีในเชิงสขุาภิบาล (3 ช่ัวโมง) 

9. สขุาภิบาลนํ้าใชในโรงงาน (3 ช่ัวโมง) 

10. สุขอนามัยของพนักงาน (3 ช่ัวโมง) 

11. กฎขอบังคับของรัฐดานสาธารณสุข (3 ช่ัวโมง) 

 

108612  Sanitary Microbiology         3(3-0-6) 

Prerequisite : 104201 Microbiology or equivalent, or by consent of the school  

 Study of sanitation principles with the emphasis on the application in 

microorganism-involved factory to prevent and control public health problems of infectious 

diseases. Field trip is included.  

 

Course Outline 

1. Sanitation principles in general factory (2 hours) 

2. Microorganisms and their often-found contamination points of public health (4 hours) 

   concern 

3. Infectious diseases: control and prevention (6 hours) 

4. Spread and transmission of the diseases (4 hours) 

5. Control and Prevention of microbes and pests in factory 

6. Hazard analysis of critical control points (HACCP) (3 hours) 

7. Principles of sterilization in factory (3 hours) 

8. Principles of waste treatment concerned with factory  (2 hours) 
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   sanitation 

9. Sanitation of factory water (3 hours) 

10. Worker hygiene (3 hours) 

11. Public health law (3 hours) 

 

108613 การจัดการระบบคุณภาพหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา  3(2-3-4) 

 (Quality-System Management of Microbiological Laboratory) 

วิชาบังคับกอน : 104201 จุลชีววิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

 การศึกษาเกี่ยวกับหลักการควบคุมคุณภาพ และรับรองหองปฎิบัติการ จุลชีววิทยา  การ

จัดทําเอกสารระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ  (เชนคูมือคุณภาพ   วิธีปฏิบัติ  แบบฟอรมบันทึก ) การ

บํารุงรักษา  การสอบเทียบเคร่ืองมือ  และการศกึษาขอกาํหนดท่ัวไปวาดวยความสามารถของ

หองปฏิบัติการทดสอบ และสอบเทียบ   

 

เคาโครงรายวชิา 

หวัขอบรรยาย  

1. การรับรองหองปฏิบัติการ:   (3 ช่ัวโมง) 

   ความเปนมาการรับรอง  ขอกาํหนดทางกฎหมาย  ความตองการของคูคา  ISO 9000   

   ISO/IEC guide 25 

2. การจัดการระบบคณุภาพหองปฏิบตักิารตามมาตรฐานสากล   แนวคิดเกี่ยวกับ (12 ช่ัวโมง) 

   คณุภาพ  บุคลากร และหนาท่ี  การฝกอบรม  สถานท่ีและสภาวะแวดลอม  เคร่ืองมือ 

   และวัสดุอางอิง  ความสอบกลับไดและการสอบเทียบ  วิธีทดสอบ  การจัดการ 

   ตวัอยาง  การบันทึกและรายงานผล  การควบคมุคณุภาพภายใน  ระบบคณุภาพ และ 

   เอกสาร  การรักษาระบบคณุภาพ 

3. การบํารุงรักษาและสอบเทียบเคร่ืองมือสําหรับหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา หมอน่ึง   (3 ช่ัวโมง) 

   ความดนัไอ เคร่ืองช่ัง กลองจุลทรรศน เคร่ืองวัดพีเอช อางนํ้าควบคุมอุณหภูมิ ตูอบ   

   ตูปลอดเช้ือ เคร่ืองแกว และเคร่ืองแกวตวงวัด 

4. การเก็บรักษาจุลินทรียอางอิง   (3 ช่ัวโมง) 

 

ปฏิบัติการ 

1. การเขียน ผังองคกร และ การบรรยายลกัษณะงาน   (3 ช่ัวโมง) 

2. การเขียนวิธีปฏิบัติงาน SOP เชน วิธีทดสอบการใชเคร่ืองมือ   (6 ช่ัวโมง) 

3. แบบฟอรมบันทึก เชน แบบประวัติเคร่ืองมือ  บันทึกขอมูลการทดลอง   (6 ช่ัวโมง) 

4. การตรวจตดิตามคณุภาพภายใน เชนการเขียน แผนการตรวจตดิตาม  การเขียน     (6 ช่ัวโมง) 

   รายงานขอบกพรอง 

5. การสอบเทียบเคร่ืองแกว   (3 ช่ัวโมง) 
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6. การสอบเทียบเคร่ืองมือ   (6 ช่ัวโมง) 

7. การตรวจสอบคณุภาพอากาศในหองปฏิบตักิาร   (6 ช่ัวโมง) 

 

108613 Quality-System Management of Microbiological Laboratory       3(2-3-4) 

Prerequisite : 104201 Microbiology or equivalent, or by consent of the school  

 Study of quality assurance and certification of microbiological laboratory: 

management of laboratory accreditation and documentation; maintenance, verification and 

calibration  for instruments. 

Course Outline 

LECTURE 

1. Introduction to laboratory accreditation (history of accreditation, legal   (3 hours) 
    requirements, customer requirements, ISO 9000, ISO/IEC guide 25) 
2. Quality system management in laboratory (quality standards, quality  (12 hours) 
    concepts, quality costs, staffs resources and responsibility,  
    management of staff training, lab accommodation and environment,  
    equipment  managememt and reference materials, measurement, trace 
    ability and  calibration, test methods, management of test items, records 
    and reports,  lab quality control, quality system and its documentation,  
    maintaining the  quality system 
3. Maintenance and calibration for microbiological laboratory instruments: (6 hours) 
    (autoclave, balance, microscope, pH meter, water bath, hot air oven,  
    laminar flow carbine, volumetric and other glasswares) 
4. Management of reference microbial strains (3 hours) 

 

LABORATORY 

1. Organization chart and job description (3 hours) 
2. SOP/ work instruction, e.g. test method, equipment operation (6 hours) 
3. Work sheet, e.g. equipment record form, data worksheet (6 hours) 
4. Internal audit,  e.g. audit plan, non-compliance report  (6 hours) 
5. Glassware calibration (3 hours) 
6. Maintenance, verification and calibration of equipment, e.g. autoclave (6 hours) 
7. Inspection of accommodation and environment, e.g. air quality monitoring (6 hours) 

 

 

 

108620 จุลชีววิทยานํ้า      3(3-0-6) 

 (Aquatic Microbiology) 
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วิชาบังคับกอน : 104201 จุลชีววิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเหน็ชอบของสาขาวชิาฯ 

 การศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรียท่ีพบในทะเล นํ้าจืด และสภาวะแวดลอมธรรมชาติท่ีรุนแรง 

รวมถึงสภาวะท่ีมนุษยสรางข้ึน  กระบวนการชีวเคมีและกระบวนการระดับโมเลกุลซ่ึงเปนผลจาก

ปฏิกิริยาเชิงวิวัฒนาการระหวางจุลินทรียและสิ่งแวดลอม 

 

เคาโครงรายวชิา 

1. บทนํา  (1 ช่ัวโมง) 

2. สิ่งแวดลอมนํ้าจืด (3 ช่ัวโมง) 

3. สิ่งแวดลอมนํ้าทะเล (2 ช่ัวโมง) 

4. วิธีศึกษาจุลินทรียในนํ้า (5 ช่ัวโมง) 

5. กิจกรรมของจุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับวงจรธาตุในทะเลและทะเลสาบ (6 ช่ัวโมง) 

6. จุลชีววิทยาของนํ้าในดิน (3 ช่ัวโมง) 

7. กระบวนการของจุลินทรียในตะกอนท่ีมีนํ้าทวม (3 ช่ัวโมง) 

8. จุลินทรียในสิ่งแวดลอมท่ีรุนแรง (3 ช่ัวโมง) 

9. เช้ือกอโรคในนํ้า (4 ช่ัวโมง) 

10. การประยุกต: (6 ช่ัวโมง) 

มลภาวะในระบบนํ้า 

      การบําบัดนํ้าเสีย 

 

108620   Aquatic Microbiology       3(3-0-6) 

Prerequisite : 104201 Microbiology or equivalent, or by consent of the school  

 Dealing with microorganisms found in both marine and freshwater including in 

extreme and man-made systems. The biochemical and molecular process resulting from 

evolutionary interactions of microorganisms with their complex environments are also 

emphasized. 
 

Course Outline 

1. Introduction  (1 hour) 

2. Freshwater environment (3 hours) 

3. Marine environment (2 hours) 

4. Methods for studying aquatic microorganisms (5 hours) 

5. Microbial activities involved with element cycles in the marine  (6 hours) 

   environment and lake 

6. Groundwater microbiology (3 hours) 

7. Microbial processes in marsh sediments (3 hours) 
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8. Microorganisms in extreme environments (3 hours) 

9. Pathogens in water (4 hours) 

10. Applications: Sewage treatment, Pollution of aquatic systems (6 hours) 

 

108621 จุลชีววิทยาดิน     3(3-0-6) 

 (Soil Microbiology) 

วิชาบังคับกอน : 104201 จุลชีววิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

 การศกึษาเกีย่วกบัความหลากหลายของจุลนิทรียในดนิ การเจริญและการอยูรอด วธิี

การศกึษาและตรวจหาจุลนิทรียในดนิ บทบาท ความสาํคญั และกระบวนการท่ีเกิดจากจุลินทรียในดิน 

 

เคาโครงรายวชิา 

1. บทนํา  (1 ช่ัวโมง) 

2. ดินในเชิงท่ีอยูอาศัยของจุลินทรีย (2 ช่ัวโมง) 

3. ความหลากหลายของจุลินทรียในดิน (6 ช่ัวโมง) 

4. การเจริญและการอยูรอดของจุลินทรียในดิน (3 ช่ัวโมง) 

5. วิธีศึกษาและตรวจหาจุลินทรียในดนิ (6 ช่ัวโมง) 

6. อันตรกิริยาระหวางพืชและจุลินทรีย (4 ช่ัวโมง) 

7. ไมคอรไรซา (4 ช่ัวโมง) 

8. วงจรคารบอน (2 ช่ัวโมง) 

9. วงจรไนโตรเจน (3 ช่ัวโมง) 

10. วงจรของธาตุอื่น ไดแก กํามะถัน  เหล็ก เปนตน (2 ช่ัวโมง) 

11. หัวขอพิเศษ: การยอยสลายทางชีวภาพ  การปลอยจุลินทรียท่ีผานการดัดแปลง (3 ช่ัวโมง) 

     ทางพนัธกุรรม 

 

108621 Soil Microbiology              3(3-0-6) 

Prerequisite : 104201 Microbiology or equivalent, or by consent of the school  

 Dealing with soil as a microbial habitat, microbial diversity in soil, and microbial 

processes in the soil environment. 

 

Course Outline 

1. Introduction  (1 hour) 

2. Soil as a microbial habitat (2 hours) 

3. Microbial diversity in soil (6 hours) 

4. Microbial growth and survival in soil (3 hours) 

5. Methods for studying and detecting soil microorganisms (6 hours) 
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6. Plant-microbe interactions (4 hours) 

7. Mycorrhizas (4 hours) 

8. Carbon cycle (2 hours) 

9. Nitrogen cycle (3 hours) 

10. Other element cycles, e.g. sulfur and  iron (2 hours) 

11. Special topics: biodegradation, release of genetically engineered microbes (3 hours) 

 

108630 จุลชีววิทยานมและผลิตภัณฑนม     3(3-0-6) 

 (Dairy Microbiology)  

วิชาบังคับกอน : 104201 จุลชีววิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเหน็ชอบของสาขาวชิาฯ 

 การศกึษาบทบาทและกจิกรรมของจุลนิทรียในนมและผลติภัณฑน ม  การควบคมุและ

ทําลาย  จุลินทรียท่ีเปนสาเหตุของการเนาเสียของนมและผลิตภัณฑนม  และ/หรือเปนสาเหตุของการ

เกิดโรคแกผูบริโภค   จุลนิทรียสตารตเตอรในการผลติผลติภัณฑนม   มาตรฐานและคณุภาพทางจุล

ชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑนม 

 

เคาโครงรายวชิา 

1. นมและการแปรรูปนม (2 ช่ัวโมง) 

2. จุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับนม (5 ช่ัวโมง) 

3. วิธีตรวจหา/ตรวจนับจุลินทรียท้ังหมดและจุลินทรียเฉพาะกลุม  (6 ช่ัวโมง) 

    (รวมถึงจุลินทรียกอโรคเตานมอักเสบ) ในนมและผลติภัณฑนม 

4. การควบคมุและทําลายจุลนิทรียในนมและผลติภัณฑนม (5 ช่ัวโมง) 

5. จุลินทรียสตารตเตอร (6 ช่ัวโมง) 

ชนิด 

เมแทบอลซึิม 

 ไวรัสทําลายแบคทีเรีย 

6. เทคโนโลยีของจุลินทรียสตารตเตอร และการใชจุลนิทรียสตารตเตอรในอตุสาหกรรม (4 ช่ัวโมง) 

    ผลิตภัณฑนม 

7. ปญหาทางจุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑนม (4 ช่ัวโมง) 

8. มาตรฐานทางจุลชีววทิยาของนมและผลิตภัณฑนม (2 ช่ัวโมง) 

9. การควบคมุคณุภาพในอตุสาหกรรมนมและผลติภัณฑนม (2 ช่ัวโมง) 

 

 

 

108630 Dairy Microbiology              3(3-0-6) 
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Prerequisite : 104201 Microbiology or equivalent, or by consent of the school 

 The course focuses on the impact of microorganisms on milk and milk products. 

Control and destruction of spoilage and/or pathogenic microorganisms. Starter cultures for the 

production of milk products. Microbiological standards and quality of dairy products. 

 

Course Outline 

1. Milk and milk processing (2 hours) 

2. Microorganisms associated with milk (5 hours) 

3. Methods for determining/enumerating total microorganisms and specific  (6 hours) 

   microbial groups including mastitis pathogens, in milk and milk products  

4. Control and destruction of microorganisms in milk and milk products (5 hours) 

5. Starter cultures: types, metabolism, bacteriophage (6 hours) 

6. Starter culture technology and applications in dairy industry (4 hours) 

7. Microbiological problems in milk and milk products (4 hours) 

8. Microbiological standards of milk and milk products (2 hours) 

9. Quality control in the dairy industry (2 hours) 

 

108710 เทคโนโลยีจุลินทรีย  3(3-0-6) 

 (Microbial Technology) 

วิชาบังคับกอน : 104201 จุลชีววิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

 การศึกษาหลักการเทคโนโลยีใหม  และท่ีนิยมใชท่ีเกี่ยวกับจุลินทรียตามธรรมชาติ  และท่ี

ปรับแตงทางพันธุวิศวกรรม  ท้ังในดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย และสิ่งแวดลอม 

 

เคาโครงรายวชิา 

1. เทคโนโลยีการหมัก (8 ช่ัวโมง) 

2. เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ  (4 ช่ัวโมง) 

3. เทคโนโลยีการสรางวคัซีนตานไวรัส และมะเร็ง (2 ช่ัวโมง) 

4. การใชประโยชนจุลินทรียสําหรับการจัดการสิ่งแวดลอม (2 ช่ัวโมง) 

5. การถายจีนเขาสูพืช และจุลินทรียเพื่อประโยชนทางเกษตร (2 ช่ัวโมง) 

6. เทคโนโลยีไรโซเบียม (8 ช่ัวโมง) 

7. การตรวจจุลินทรียกอโรคดวยวิธีท่ีรวดเร็ว (6 ช่ัวโมง) 

8. พลาสติกจากจุลินทรีย  (2 ช่ัวโมง) 

9. เทคนิคหลกัในการตรวจหาสารพษิ (2 ช่ัวโมง) 

 

108710 Microbial Technology                          3(3-0-6) 
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Prerequisite : 104201 Microbiology or equivalent, or by consent of the school  

 Study of commonly used and/or newly discovered technological principles to both 

naturally occurring and genetically engineered microorganisms in fields of industry, 

agriculture, medicine, and environment. 

 

Course Outline 

1. Fermentation technology        (8 hours) 

2. Strain improvement technology (4 hours) 

3. Production technology for anti-virus and cancer (2 hours) 

4. Microbial application for environment (2 hours) 

5. Agriculture application of gene transfer in plant and microbe (2 hours) 

6. Rhizobium technology (8 hours) 

7. Rapid diagnostics for pathogen (6 hours) 

8. Microbial plastic (2 hours) 

9. Principle microbial techniques for toxicant detection (2 hours) 

 

108711  ชีววิทยาระดับโมเลกุลของแบคทีเรียกรดแล็กติก        3(3-0-6) 

 (Molecular Biology of Lactic Acid Bacteria) 

วิชาบังคับกอน : 104201 จุลชีววิทยา 104203 พันธุศาสตร และ 102201 ชีวเคมี หรือเทียบเทา หรือ

      โดยความเหน็ชอบของสาขาวชิาฯ     

 การศกึษาความสาํคญัและอนุ กรมวิธานของแบคทีเรียกรดแล็กติก  เมแทบอลซึิม  

โครงสรางและการควบคุมของจีน การถายทอดจีนและพนัธวุศิวกรรม กลไกที่เกี่ยวของกับไวรัสทําลาย

แบคทีเรีย และการเก็บรักษาสภาพท่ีมีชีวิตของแบคทีเรียกรดแล็กติก 

 

เคาโครงรายวชิา 

1. บทนํา: แบคทีเรียกรดแล็กติกและความสําคัญ (2 ช่ัวโมง) 

2. อนุกรมวิธานของแบคทีเรียกรดแล็กติก (5 ช่ัวโมง) 

3. เมแทบอลซึิม (5 ช่ัวโมง) 

4. โครงสรางและการควบคุมของจีน (7 ช่ัวโมง) 

5. การถายทอดจีนและพนัธวุศิวกรรม (9 ช่ัวโมง) 

6. กลไกท่ีเกี่ยวของกับไวรัสทําลายแบคทีเรีย (6 ช่ัวโมง) 

7. การเก็บรักษาสภาพท่ีมีชีวิตของแบคทีเรียกรดแล็กติก (2 ช่ัวโมง) 

 

 

108711 Molecular Biology of Lactic Acid Bacteria     3(3-0-6)  
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Prerequisite : 104201 Microbiology, 104203 Genetics and 102201 Biochemistry or equivalent, 

  or by consent of the school      

 The importance and taxonomy of lactic acid bacteria. Metabolism, gene organization 

and regulation, gene transfer, and genetic engineering, bacteriophage/bacteriophage resistance 

mechanisms, and biopreservation of lactic acid bacteria. 

 

Course Outline 

1. Introduction: Lactic acid bacteria and their importance (2 hours) 

2. Taxonomy of lactic acid bacteria (5 hours) 

3. Metabolism (5 hours) 

4. Gene organization and regulation (7 hours) 

5. Gene transfer and genetic engineering (9 hours) 

6. Bacteriophage/bacteriophage resistance mechanisms (6 hours) 

7. Biopreservation of lactic acid bacteria (2 hours) 

 

108730 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม   4(4-0-8) 

 (Industrial Microbiology) 

วิชาบังคับกอน : 104201 จุลชีววิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

 การศึกษาจุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม  โดยเนนเร่ืองทันสมัยและกาวหนาเกี่ยวกับ

การใช การควบคมุ การเกบ็รักษาจุลนิทรียในผลติภัณฑ และในข้ันตอนการผลติท่ีมคีวามสาํคญัทาง

เศรษฐกจิ การประกนัคณุภาพหองปฏิบตักิาร มีการสาธติ และการปฏิบตังิานภาคสนาม 

 

เคาโครงรายวชิา 

1. วธิกีารกาวหนา และช้ันสงูในการปรับปรุงสายพันธุจุลินทรีย (10 ช่ัวโมง) 

2. เทคนิคใหมในกระบวนการจุลนิทรีย  (10 ช่ัวโมง) 

3. ประเดน็ท้ังหลายในการเกบ็รักษาจุลนิทรียสาํคญัทางอตุสาหกรรม (2 ช่ัวโมง) 

   ท้ังแบบระยะยาว และสัน้ 

4. การเรียนแบบองิปญหาจากจุลนิทรียทีพ่บในโรงงานอตุสาหกรรม (12 ช่ัวโมง) 

5. ความปลอดภัย และอนัตรายจากจุลนิทรียในโรงงานอตุสาหกรรม  (2 ช่ัวโมง) 

6. คุณภาพสิ่งแวดลอม และสุขาภิบาลของโรงงาน (6 ช่ัวโมง) 

7. การเนาเสีย หรือเสื่อมของวัตถุดิบ และความเสี่ยงตอวัตถุดิบ (2 ช่ัวโมง) 

8. การสอบเทียบ และการปรับมาตรฐานของเคร่ืองมือ (4 ช่ัวโมง) 

 

 

108730 Industrial Microbiology            4(4-0-8) 
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Prerequisite : 104201 Microbiology or equivalent, or by consent of the school  

 Advanced and current detailed knowledge associated with the application, control 

and preservation of microorganisms in products and procedures of commercial importance, 

laboratory assurance. Demonstration and field trip are included. 

 

Course Outline 

1. Contemporary and advanced strain improvement (10 hours) 

2. Newly discovered techniques in microbial processing (10 hours) 

3. Factory difficulty aspects of long- and short-term    (2 hours) 

   preservation for important strains 

4. Problem-based learning on factory difficulties caused by  (12 hours) 

    microorganisms  

5. Safety and hazard in industrial microbiology   (2 hours) 

6. Environmental quality and sanitation    (6 hours) 

7. Microbial spoilage and risks associated with industrial  commodities    (2 hours) 

8. Instrument standardization and calibration   (4 hours) 

 

108731 จุลชีววิทยาสําหรับโรงงาน        3(3-0-6) 

     (Microbiology for Factory) 

วิชาบังคับกอน : 104201 จุลชีววิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

 การศึกษาเทคนิคทางจุลชีววิทยาในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชจุลินทรีย  ปญหาจาก          

จุลินทรียท่ีพบบอยและแนวทางแกไข การจัดการโรงงานดานอุปกรณ สิ่งแวดลอม สขุาภิบาล การ

จัดการสายพนัธุทีส่าํคญั และสายพนัธุมาตรฐาน มีการสาธติ และการปฏิบตังิานภาคสนาม 

 

เคาโครงรายวชิา 

1. เทคนิคในกระบวนการจุลนิทรีย การตรึงเซลล การเพาะเลีย้ง และการแยกผลิตภัณฑ (8 ช่ัวโมง) 

2. ความปลอดภัย อนัตราย และปญหาอื่นดานจุลินทรีย  และแนวทางแกไข (4 ช่ัวโมง) 

3. การจัดการดานคุณภาพสิ่งแวดลอม และสุขาภิบาลโรงงาน (4 ช่ัวโมง) 

4. ขอควรปฏิบัติในการดูแลวัตถุดิบ ผลผลิตจากจุลินทรีย และการบําบัดกอน (2 ช่ัวโมง) 

    ปลอยออกจากโรงงาน 

5. การจัดการผลิตกลาเช้ือ (2 ช่ัวโมง) 

6. ขอควรปฏิบัติในการเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรีย (2 ช่ัวโมง) 

7. การสอบเทียบ การปรับมาตรฐานของอปุกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในโรงงาน (4 ช่ัวโมง) 

8. ความสําคัญโดยยอของมาตรฐานระหวางประเทศตอโรงงาน  (4 ช่ัวโมง) 

9. การเตรียมความพรอมของโรงงานเพือ่ขอใบรับรองคณุภาพมาตรฐาน (2 ช่ัวโมง) 
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10. เทคนิคในกระบวนการผลติสารปฏิชวีนะ และเมแทบอไลทอืน่ (4 ช่ัวโมง) 

 

108731 Microbiology for Factory         3(3-0-6) 

Prerequisite : 104201 Microbiology or equivalent, or by consent of the school  

 Study of microbiological techniques in factory involving microorganisms: often-

found problems caused by microorganisms, and how-to-solve approaches; factory 

management of equipment, surroundings, sanitation, important and reference strains. Field 

trip is included. 
 

Course Outline 

1. Microbiological processing techniques: immobilization,  (8 hours) 

    cultivation, and downstream processing  

2. Safety, risk and other problems associated with  (4 hours) 

   microorganisms and  how-to-solve approaches  

3. Management of factory environment and sanitation (4 hours) 

4. Guidance for the storage and use of raw materials and products (2 hours) 

5. Inoculum management (2 hours) 

6. Guidance for industrially important strain preservation (2 hours) 

7. Factory equipment calibration and standardization (4 hours) 

8. Importance of international standardization towards factories (4 hours) 

9. Factory preparation for international certification (2 hours) 

10. Techniques for the production of antibiotics and other metabolites (4 hours) 

 

108740 จุลชีววิทยาการแพทย        4(4-0-8)

 (Medical Microbiology)           

วิชาบังคับกอน : 104201 จุลชีววิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเหน็ชอบของสาขาวชิาฯ 

 การศึกษาโดยละเอียดเกี่ยวกับเช้ือแบคทีเรีย  คลามีเดีย ริเคทเซีย  ไวรัส และรา ท่ีมี

ความสาํคญัทางการแพทยในปจจุ บัน  โดยเนนถึงความรูใหมๆ   ท่ีพึ่งคนพบ  หรือเกิดจากความ

เปลี่ยนแปลงในดานกลไกการติดเช้ือ  การดื้อยาปฏิชีวนะ  การติดตอ  แพรเช้ือ พาหะ  การพฒันา

วิธีการใหมๆ  ในการวินิจฉัยโรคติดเช้ือ  และการทดลองทางหองปฏิบัติการ  รวมถงึหลกัการพฒันา

วัคซีนโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 

 

 

เคาโครงรายวชิา 
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1. การตอบสนองของรางกายตอจุลชีพ        (5 ช่ัวโมง) 

 จุลชีพประจําถิ่น 

 พยาธิสภาพของการติดเช้ือ 

 การปองกันการติดเช้ือของรางกาย 

 สาเหตุของการติดเช้ือ 

 การติดตอ 

 ระบาดวทิยา 

2. โรคติดเช้ือ (แบคทีเรีย ไวรัส และเช้ือรา) ตามอวัยวะตางๆ    (30 ช่ัวโมง) 

 ทางเดนิหายใจ 

   ผิวหนังและเน้ือเย่ือ 

  ทางเดนิอาหาร 

 ระบบประสาทสวนกลาง 

 ทางเดินปสสาวะ 

 อวัยวะสืบพันธุ 

3. โรคติดเช้ือจากสัตว (zoonotic infections)       (2 ช่ัวโมง) 

4. โรคติดเช้ือในคนไขผิดปกติ         (1 ช่ัวโมง) 

5. การติดเช้ือในโรงพยาบาล  (nosocomial  infections)      (1 ช่ัวโมง) 

6. ยาปฏิชีวนะ           (1 ช่ัวโมง) 

7. เทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ        (6 ช่ัวโมง) 

 การตรวจหา microbial antigen โดยตรง 

 การตรวจโดยวิธีทางเซรุมวิทยา 

 วิธีวินิจฉัยจุลชีพอยางรวดเร็วดวยเคร่ืองมืออัตโนมัติ 

 การตรวจโดยใชสารพนัธกุรรม (DNA probes) 

 การตรวจโดยใช PCR 

8. จุลชีววิทยาในศตวรรษที่ 21        (2 ช่ัวโมง) 

 เทคโนโลยีของการพฒันาวคัซีน 

 ผลผลิตทางพันธุวิศวกรรม 

 

108740   Medical Microbiology         4(4-0-8) 

Prerequisite : 104201 Microbiology or equivalent, or by consent of the school  

 Studies in details about recent medical important microbes (bacteria, chlamydia, 

rickettsia, virus and fungi). New knowledges or changing in pathogenesis, drug resistance, 

modes of transmission and carriers. Emergent technologies for laboratory diagnosis and 

vaccine development.  

Course Outline 
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1. Host-parasite interaction   (5 hours) 
 Normal microbial flora 
 Pathogenesis of infection 
 Host resistance factors 
 Infectious agent factors 
 Route of transmission 
 Epidemiology 
2. Microbial diseases (bacteria, virus and fungi) (30 hours) 
 Respiratory tract infections 
 Skin and soft tissue infections 
 Gastrointestinal infections and food poisoning 
 Central nervous system infections 
 Urinary tract infections 
 Sexually transmitted infections 
3. Zoonotic infections  (2 hours) 
4. Infections in special patient populations   (1 hour) 
5. Nosocomial infections   (1 hour) 
6. Antimicrobial chemotherapy   (1 hour) 
7. Emergent technologies for laboratory diagnosis  (6 hours) 
 Direct microbial antigen detection 
 Serologic diagnosis of infectious diseases 
 Rapid methods and automation in microbiological laboratory 
 DNA probes 
 PCR 
8. Microbiology in the 21st century (2 hours) 
 Vaccine development 
 Genetic engineering products 
 

108741 ภูมิคุมกันวิทยา         3(3-0-6) 

 (Immunology)   

วิชาบังคับกอน : 104201 จุลชีววิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

 การศึกษาโดยละเอียดถึงระบบภูมิคุมกันของรางกาย  และกลไกท่ีปองกันรางกายจากจุล

ชีพ การตอบสนองของระบบภูมิคุมกันตอสิ่งแปลกปลอม การทดสอบปฏิกิริยาอิมมูน กลไกการทําลาย

เน้ือเย่ือ ภาวะภูมไิวเกนิ  เน้ืองอก โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติทางภูมิคุมกัน  ออโตอิมมูน การสราง

เสริมภูมิตานทานของรางกาย และเทคโนโลยีใหมท่ีใชความรูทางวิทยาภูมิคุมกันมาประยุกตในการ

วนิจิฉยัและการรักษาโรค 

 

 

เคาโครงรายวชิา 
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1. ระบบภูมิคุมกันของรางกาย        (2 ช่ัวโมง) 

 เซลลของระบบภูมิคุมกัน 

 ระบบนํ้าเหลือง (lymphoid system) 

 พฒันาการของเม็ดเลอืดขาว 

 2. แอนติเจน และแอนติบอดี        (4 ช่ัวโมง) 

  อมิมูโนเจน และแอนติเจน 

         สารท่ีเสริมฤทธิ์ทางวิทยาภูมิคุมกัน (adjuvants) 

          Conformational และ linear epitopes 

          แฮปเทน (haptens) 

          ความสามารถในการกระตุนใหเกดิการตอบสนองในระบบภูมคิุมกนั 

 แอนติบอดี 

                ตัวรับรูของแอนติเจน (antigen receptor molecules) 

                โครงสรางและความหลากหลายของอมิมูโนโกลบุลิน 

                การจัดแบงอิมมูโนโกลบุลิน  

                สวนของอิมมูโนโกลบุลินท่ีใชจับแอนติเจน (immunoglobulin variable region) 

               โครงสรางสามมิติของอิมมูโนโกลบุลิน  

3. Major histocompatibility complex       (1 ช่ัวโมง) 

4. การตอบสนองของระบบภูมิคุมกัน       (7 ช่ัวโมง) 

 4.1  แบบไมจําเพาะ 

 การทําลายดวยการกลนืกนิ (phagocytosis) 

         เซลลทีม่คีวามสามารถในการฆา (NK cell and cytotoxicity) 

          ระบบคอมพลเีมนต (complements) 

 4.2  แบบจําเพาะ 

         การตอบสนองดวยสารนํ้า (humoral immune response) 

          การตอบสนองดวยเซลล (cellular immune response), cytokines,  

 chemokines 

 4.3  การพฒันาการของกลุมเซลลในระบบภูมิคุมกนั  

                  (clonal organization) 

 4.4  กระบวนการเปลีย่นรูปและนําเสนอแอนตเิจน  

                  (antigen processing and presentation) 

 4.5  กระบวนการกาํจัดแอนตเิจน 

 4.6  กลไกการอักเสบ (Inflammation) 

 4.7  โปรแกรมของการทําลายเซลล (programmed cell death) 

5. การทดสอบปฏิกิริยาทางดานวิทยาภูมิคุมกัน      (5 ช่ัวโมง) 

 หลกัการทดสอบในการตรวจหาแอนตเิจนและแอนติบอดี 
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 หลักการทดสอบในระบบภูมิคุมกันดานเซลล 

 หลักการทดสอบทางอณูพันธุศาสตรเพื่อการวิเคราะหดานระบบภูมิคุมกัน 

6. ภูมิคุมกันของรางกายตอการติดเช้ือจุลชีพ (3 ช่ัวโมง) 

7. กลไกของระบบภูมิคุมกันในภาวะตางๆ      (5 ช่ัวโมง) 

 ภูมิไวเกิน 

 ภูมิคุมกันบกพรอง 

 ออโตอิมมูน 

 การเพิม่จํานวนเซลลในระบบภูมคิุมกนั 

8. วิทยาภูมิคุมกันของเน้ืองอก        (1 ช่ัวโมง) 

9. วิทยาภูมิคุมกันของเม็ดเลือด        (2 ช่ัวโมง) 

10. วิทยาภูมิคุมกันของการปลูกถายอวัยวะ      (1 ช่ัวโมง) 

11. การสรางเสริมภูมคิุมกนัโรคและการปรับสภาวะภูมิคุมกัน    (2 ช่ัวโมง) 

12. เทคโนโลยีชีวภาพกับระบบภูมิคุมกัน และแนวโนมในอนาคต (3 ช่ัวโมง) 

 

108741   Immunology          3(3-0-6) 

Prerequisite : 104201 Microbiology or equivalent, or by consent of the school  

 Studies in details about immunological system and mechanisms for protection from 

microbes, immune response to foreign substances, immunological tests, mechanisms of 

tissue damages, hypersensitivity, tumor, immunological disorder, autoimmunity, immunization 

and new immuno-biotechnology for diagnosis and treatments. 
 

Course Outline 

1. The immune system (2 hours) 
 Cells of the immune system 
 The lymphoid system 
 Leukocyte development 
2. Antigen and antibody (4 hours) 
 Immunogens and antigens 
 Adjuvants 
 Conformational and linear epitopes 
 Haptens 
 Immunogenicity 
 Antibody 
 Antigen receptor molecules 
 Organization and diversity of immunoglobulin proteins 
 Classification of immunoglobulin 
 Immunoglobulin variable regions 
 Three-dimensional structure of immunoglobulin 
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3. Major histocompatibility complex  (1 hour) 
4. The immune response (7 hours) 
 4.1 Non specific immune response 

 Phagocytosis 
 NK cell and cytotoxicity 
 Complements 

 4.2 Specific immune response 
 Humoral immune response 
 Cellular immune response, cytokines, chemokines 

 4.3 Clonal organization 
 4.4 Antigen processing and presentations 
 4.5 Mechanisms of antigen elimination 
  4.6 Inflammation 
 4.7 Programmed cell death 

5. Immunological laboratory tests (5 hours) 
Principle of laboratory methods for detection of antigens and antibodies 
Principle of laboratory methods for cellular immune response  
and cellular components 
Molecular genetic techniques for analysis of the immune system 

6. Immunity to infections (3 hours) 
7. Immunological mechanisms  (5 hours) 
 Hypersensitivity 
 Immunodeficiency 
 Autoimmunity 
 Immunoproliferation 
8. Mechanisms of tumor immunology  (1 hour) 
9. Mechanisms of immunohematology (2 hours) 
10.Transplantation immunology  (1 hour) 
11. Immunization and immunomodulations (2 hours) 
12. Immuno-biotechnology and future trend (3 hours) 

 

108742  ปรสติวิทยาการแพทย        4(4-0-8) 

 (Medical Parasitology)   

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง host กับปรสิต (หนอนพยาธแิละโปรโตซัว ) และ

เช้ือปรสิตท่ีมีความสําคัญทางการแพทยและมีผลกระทบตอประชากรในปจจุบัน มีการศึกษาเกี่ยวกับ

กลไกการติดเช้ือ การติดตอแพรเช้ือและพาหะ รวมถึงการตรวจสอบทางหองปฏิบัติการและการพัฒนา

วธิกีารใหมๆ  ในการวนิจิฉยัโรค 

เคาโครงรายวชิา 
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1. การตอบสนองของรางกายตอปรสติ   (3 ช่ัวโมง) 

 พยาธิสภาพของการติดเช้ือปรสิต 

 การปองกันการติดเช้ือปรสิตของรางกาย 

 การติดตอ 

 ระบาดวทิยา 

2.  การจําแนกหมวดหมูของปรสิต   (1 ช่ัวโมง) 

3.  หนอนพยาธ ิ          

 3.1 พยาธิตัวกลม         (10 ช่ัวโมง) 

           3.1.1 พยาธิตัวกลมท่ีติดตอโดยการปนเปอนอุจจาระ 

           3.1.2 พยาธิตัวกลมท่ีติดตอผานทางดิน 

           3.1.3 พยาธิตัวกลมท่ีติดตอโดยการปนเปอนในอาหาร 

           3.1.4 พยาธิตัวกลมท่ีติดตอโดยแมลง 

 3.2 พยาธิใบไม   (4 ช่ัวโมง) 

           3.2.1 พยาธิใบไมท่ีติดตอโดยการปนเปอนในอาหาร 

           3.2.2 พยาธิใบไมท่ีติดตอโดยผานหอย 

     3.3 พยาธิตัวตืด   (4 ช่ัวโมง) 

           3.3.1 พยาธิตัวตืดท่ีติดตอโดยการปนเปอนในอาหาร 

           3.3.2 พยาธิตัวตืดท่ีติดตอโดยแมลง 

           3.3.3 พยาธิตัวตืดท่ีติดตอโดยการปนเปอนอุจจาระ 

     3.4 พยาธหิวัหนาม   (1 ช่ัวโมง) 

4.  โปรโตซัว   (3 ช่ัวโมง) 

      4.1 อะมีบา 

            4.1.1 อะมีบาในทางเดนิอาหาร 

            4.1.2 อะมีบาท่ีดํารงชีวิตอิสระ 

      4.2 แฟลกเจลเลต   (3 ช่ัวโมง) 

            4.2.1 แฟลกเจลเลตในทางเดินอาหาร 

            4.2.2 แฟลกเจลเลตในทางเดินปสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ 

            4.2.3 แฟลกเจลเลตในโลหิตและเน้ือเย่ือ 

     4.3 ซิลิเอต   (5 ช่ัวโมง) 

             4.3.1 ซิลเิอตในทางเดนิอาหาร 

      4.4 สปอโรซัว  

            4.4.1 สปอโรซัวในทางเดนิอาหารและเน้ือเย่ือ 

           4.4.2 สปอโรซัวในโลหิต 

           4.4.3 สปอโรซัวในทางเดนิหายใจ 

5.  การตรวจวนิจิฉยัทางปรสติวทิยา   (6 ช่ัวโมง) 
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6.  อุบัติการณใหมและการเฝาระวัง   (6 ช่ัวโมง) 

 

108742 Medical Parasitology                                  4(4-0-8) 

Prerequisite :  None 

 Studies about host – parasites interactions and recent medical important parasites 

(helminths and protozoa) which effect to the populations.  Pathogenesis, modes of transmission 

and carriers will be studied.  Laboratory technics for parasitic diagnosis, emerging diseases 

and survillance will be included. 

 

Course Outline 

1. Host – parasite interactions  (3 hours) 

 Pathogenesis of infection 

 Host resistance factors 

 Routes of transmission 

 Epidemiology 

2.  Classification of parasites   (1 hours) 

3.  Helminthes (10 hours) 

     3.1 Nematodes 

  3.1.1 Fecal – borne nematodes 

  3.1.2 Soil – transmitted nematodes 

  3.1.3 Food – borne nematodes 

  3.1.4 Arthropod – borne nematodes 

 3.2 Trematodes   (4 hours) 

           3.2.1 Food – borne trematodes 

           3.2.2 Snail – borne trematodes 

  3.3 Cestodes   (4 hours) 

           3.3.1 Food – borne cestodes 

           3.3.2 Arthropod – borne cestodes 

           3.3.3 Fecal – borne cestodes 

     3.4 Acanthocephala    (1 hour) 

4.  Protozoa   (3 hours) 

      4.1 Ameba  

            4.1.1 Intestinal ameba 

            4.1.2 Free – living ameba 

      4.2 Flagellate   (3 hours) 
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            4.2.1 Intestinal flagellate 

            4.2.2 Uro – genital flagellate 

            4.2.3 Blood and tissue flagellate 

      4.3 Ciliate   (2 hours) 

             4.3.1 Intestinal ciliate  

      4.4 Sporozoa   (5 hours) 

            4.4.1 Intestinal and  tissue sporozoa 

            4.4.2 Blood sporozoa 

            4.4.3 Respiratory sporozoa 

5.  Parasitic diagnosis   (6 hours) 

6.  Emerging diseases and survillance   (6 hours) 

 

108743   เซลลตนกําเนิดทางการแพทย           4(4-0-8) 

 (Stem Cell in Medicine) 

วิชาเรียนกอน : 108741 ภูมิคุมกันวิทยา หรือโดยความเหน็ชอบของสาขาวชิาฯ           

 ศกึษาแนวความคดิและหลกัการของกายวภิาคศาสตร สรีรวทิยา และ ภูมิคุมกันวิทยาของ

มนุษย  เภสชัวทิยา ชีววทิยาของเซลลตนกําเนิด   เซลลตนกาํเนิดชนิดตางๆ ทางการแพทยและการ

เจริญเติบโตของตัวออน  

 

เคาโครงรายวชิา 

1. กายวภิาควทิยาของมนุษย (4 ช่ัวโมง) 

2. สรีรวทิยาของมนุษย (4 ช่ัวโมง) 

3. ภูมิคุมกันวิทยาของมนุษย (4 ช่ัวโมง) 

4. เภสชัวทิยา (4 ช่ัวโมง) 

5. ชีววิทยาของเซลลตนกาํเนิด                  (4 ช่ัวโมง) 

6. การเจริญเติบโตของตัวออน (4 ช่ัวโมง) 

7. เซลลตนกาํเนิดตวัออนทางการแพทย (8 ช่ัวโมง) 

8. เซลลตนกาํเนิดในผูใหญทางการแพทย (8 ช่ัวโมง) 

9. เซลลตนกาํเนิดในทารกทางการแพทย (8 ช่ัวโมง) 

 

108743   Stem Cell in Medicine                      4(4-0-8)  

Prerequisite : 108741 Immunology or by consent of the school 

 Studying the concepts and principles of anatomy, physiology and immunology of 

human, pharmacology, stem cell biology, embryology and stem cells in medicine.  

Course Outline 
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1.  Human anatomy (4 hours) 

2.  Human physiology (4 hours) 

3.  Human immunology  (4 hours) 

4.  Pharmacology (4 hours) 

5.  Stem cell biology (4 hours) 

6.  Embryology (4 hours) 

7.  Embryonic stem cells in medicine (8 hours) 

8.  Adult stem cells in medicine       (8 hours) 

9.  Fetal stem cells in medicine (8 hours) 

 

108744   เซลลตนกําเนิดทางการแพทยขัน้สงู      4(4-0-8) 

 (Advanced Stem Cells) 

วิชาเรียนกอน : 108743 เซลลตนกาํเนิดทางการแพทย   

 วิชาน้ีมุงเนนถึงความรูตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับเซลลตน กําเนิดไดแก  กลไกและ การควบคมุ

กระบวนการ self-renewal และกระบวนการเปลีย่นแปลงเปนเซลลชนิดตางๆของเซลลตนกาํเนิดชนิด

ตางๆ  การแยกและการพิสูจนคุณลักษณะ ของเซลลตนกาํเนิดชนิดตางๆ  เทคนิคนิวเคลียโคลนน่ิง  

กระบวนการรีโปรแกรมของจีโนม และ epigenetic ความสามารถในการก ระตุนระบบภูมิคุมกันของ

เซลลตนกาํเนิดและการปลกูถายเซลลตนกาํเนิดในภาพรวม   

 

เคาโครงรายวชิา 

1. Self-renewal  ของเซลลตนกาํเนิด  (2 ช่ัวโมง) 

2. กลไกและการควบคุม self-renewal ของเซลลตนกาํเนิดตัวออน (4 ช่ัวโมง) 

3. กระบวนการการเปลีย่นแปลงเปนเซลลชนิดตางๆ ของเซลลตนกาํเนิดตัวออน (4 ช่ัวโมง) 

4. การควบคมุกระบวนการเปลีย่นแปลงเปนเซลลชนิดตางๆ ของ  (4 ช่ัวโมง) 

   เซลลตนกาํเนิดตัวออน 

5. เซลลตนกาํเนิดท่ีมาจากกระบวนการ Parthenogenesis  (2 ช่ัวโมง) 

6. การแยกและการพิสูจนคุณลักษณะของเซลลตนกาํเนิดในผูใหญ (2 ช่ัวโมง) 

7. กระบวนการเปลีย่นแปลงเปนเซลลชนิดตางๆ ของเซลลตนกาํเนิดในผูใหญ (4 ช่ัวโมง) 

8. การควบคมุกระบวนการเปลีย่นแปลงเปนเซลลชนิดตางๆ ของ  (4 ช่ัวโมง) 

   เซลลตนกาํเนิดในผูใหญ 

9. การแยกและการพิสูจนคุณลักษณะของเซลลตนกาํเนิดในทารก (2 ช่ัวโมง) 

10. กระบวนการเปลีย่นแปลงเปนเซลลชนิดตางๆ ของเซลลตนกาํเนิดในทารก (4 ช่ัวโมง) 

11. การควบคมุกระบวนการเปลีย่นแปลงเปนเซลลชนิดตางๆ   (4 ช่ัวโมง) 

      ของเซลลตนกาํเนิดในทารก  

12. นิวเคลียโคลนน่ิง  (2 ช่ัวโมง) 
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13. กระบวนการรีโปรแกรมของจีโนมและ epigenetic (2 ช่ัวโมง) 

14. ความสามารถในการกระตุนระบบภูมิคุมกนัของเซลลตนกาํเนิด  (4 ช่ัวโมง) 

15. การปลกูถายเซลลตนกาํเนิดในภาพรวม (4 ช่ัวโมง) 

 

108744   Advanced Stem Cells in Medicine       4(4-0-8)    

Prerequisite : 108743 Stem cell in Medicine 

 This course focuses on many aspects of stem cell including the mechanism and 

regulation of stem cell self-renewal and differentiation, stem cell isolation and characterization, 

nuclear cloning technique, genomic reprogramming and epigenetic, immunogenicity of  stem 

cells and  stem cell transplantation.  

 

Course Outline 

1. Stem cell self-renewal     (2 hours) 

2. Mechanism and regulation of embryonic stem cell self-renewal  (4 hours) 

3. Embryonic stem cell differentiation  (4 hours) 

4. Regulation of embryonic stem cell differentiation (4 hours) 

5. Parthenogenesis stem cells (2 hours) 

6. Isolation and characterization of adult stem cells (2 hours) 

7. Adult stem cell differentiation  (4 hours) 

8. Regulation of adult stem cell  differentiation (4 hours) 

9. Isolation and characterization of fetal stem cells (2 hours) 

10. Fetal stem cells differentiation (4 hours) 

11. Regulation of fetal stem cell  differentiation (4 hours) 

12. Nuclear cloning  (2 hours) 

13. Genomic reprogramming and epigenetic (2 hours) 

14. Immunogenicity of stem cells (4 hours) 

15. Stem cell transplantation     (4 hours) 

 

108745  อณูชีววิทยาเซลลตนกําเนิด  4(4-0-8) 

 (Molecular Stem Cell Biology) 

วิชาเรียนกอน : 108743 เซลลตนกาํเนิดทางการแพทย และ 108744 เซลลตนกําเนิดข้ันสูง 

 ศึกษาแนวความคิดและหลักการ อณูชีววิทยาของเซลลตนกําเนิด  การเจริญเติบโตของตัว

ออนในระดบัอณแูละการควบคมุ เซลลตนกาํเนิดในผูใหญและเซลลตนกาํเนิดในทารก  
 

เคาโครงรายวชิา 
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1. อณชูวีวทิยาเซลลตนกาํเนิดในภาพรวม  (4 ช่ัวโมง) 

2. การเจริญเติบโตของตัวออนในระดับอณูและการควบคุม  (8 ช่ัวโมง) 

3. อณูชีววิทยาเซลลตนกําเนิดตัวออนและการสงสัญญาณ (12 ช่ัวโมง) 

4. อณูชีววิทยาเซลลตนกําเนิดในผูใหญและการสงสัญญาณ (12 ช่ัวโมง) 

5. อณูชีววิทยาเซลลตนกําเนิดในทารกและการสงสัญญาณ (12 ช่ัวโมง) 

 

108745  Molecular Stem Cell Biology   4(4-0-8)      

Prerequisite: 108743 Stem cell in medicine and 108744 Advanced Stem Cells 

 Studying the concepts and principles of molecular stem cell biology, molecular 

embryology and regulation, molecular approaches and signaling pathways of embryonic stem 

cells , adult stem cells and fetal stem cells. 
 

Course Outline 

1. Molecular stem cell biology Overview (4 hours) 

2. Molecular Embryology and Regulation (8 hours) 

3. Molecular Embryonic stem cell biology and Signaling    (12 hours) 

4. Molecular Adult stem cell biology and Signaling     (12 hours) 

5. Molecular Fetal stem cell biology and Signaling     (12 hours) 

  

108761 ปญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 1  2(0-6-6) 

 (Special Problems in Microbiology 1)   

วิชาบังคับกอน  : 104201 จุลชีววิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ            

 งานวิจัยปญห าพิเศษดานจุลชีววิทยาโดยมีอาจารยใหคําปรึกษา และแนะนํา หัวขอของ

งานข้ึนกบัความจําเปน และความสนใจของนักศกึษา  

 

108761 Special Problems in Microbiology 1       2(0-6-6) 

Prerequisite : 104201 Microbiology or equivalent, or by consent of the school 

 Research taken only through consultation with an assigned instructor. This 

selected area of research is in the broad field of microbiology and not available in regular 

courses offered, and varies depending upon student needs and interests. 

 

 

 

 

108762 ปญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 2  2(0-6-6) 
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 (Special Problems in Microbiology 2)  

วิชาบังคับกอน : 104201 จุลชีววิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

 งานวิจัยปญหาพิเศษดานจุลชีววิทยาโดยมีอาจารยใหคําปรึกษา และแนะนํา หัวขอของ

งานข้ึนกบัความจําเปน และความสนใจของนักศึกษา  

 

108762 Special Problems in Microbiology 2      2(0-6-6) 

Prerequisite : 104201 Microbiology or equivalent, or by consent of the school  

 Research taken only through consultation with an assigned instructor. This 

selected area of research is in the broad field of microbiology and not available in regular 

courses offered, and varies depending upon student needs and interests. 

 
108771  หัวขอพิเศษทางแบคทีเรียวิทยา       3(3-0-6) 

 (Special Topics in Bacteriology) 

วิชาบังคับกอน : 104201 จุลชีววิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

 บรรยายและอภิปรายหวัขอพเิศษทาง แบคทีเรียวิทยา โดยมีอาจารยใหคําปรึกษา และ

แนะนํา  เน้ือหาของหัวขอท่ีเลือกข้ึนกับความจําเปน และความสนใจของนักศึกษา  

 

108771 Special Topics in Bacteriology        3(3-0-6) 

Prerequisite : 104201 Microbiology or equivalent, or by consent of the school  

 An assignment with lecture and discussion in the field of bacteriology, taken only 

through consultation with an assigned instructor. This selected topic vary depending upon 

student needs and interests. 

 

108772  หัวขอพิเศษทางเชื้อราวิทยา       3(3-0-6) 

 (Special Topics in Mycology) 

วิชาบังคับกอน : 104201 จุลชีววิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

 บรรยายและอภิปรายหวัขอพเิศษทางเช้ือราวทิยาโดยมีอาจารยใหคาํปรึกษา และแนะนํา  

เน้ือหาของหัวขอท่ีเลือกข้ึนกับความจําเปน และความสนใจของนักศึกษา  

 

108772 Special Topics in Mycology       3(3-0-6) 

Prerequisite : 104201 Microbiology or equivalent, or by consent of the school  

 An assignment with lecture and discussion in the field of mycology, taken only 

through consultation with an assigned instructor. This selected topic vary depending upon 

student needs and interests. 
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108773 หัวขอพิเศษทางไวรัสวิทยา        3(3-0-6)

 (Special Topics in Virology)                 

วิชาบังคับกอน : 104201 จุลชีววิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

 บรรยายและอภิปรายหวัขอพเิศษทางทางไวรัสวทิยาโดยมีอาจารยใหคาํปรึกษา และ

แนะนํา  เน้ือหาของหัวขอท่ีเลือกข้ึนกับความจําเปน และความสนใจของนักศึกษา   

 

108773 Special Topics in Virology        3(3-0-6) 

Prerequisite : 104201 Microbiology or equivalent, or by consent of the school  

 An assignment with lecture and discussion in the field of virology, taken only 

through consultation with an assigned instructor. This selected topic vary depending upon 

student needs and interests. 

 

108774  หัวขอพิเศษทางปรสิตวิทยา       3(3-0-6) 

 (Special Topics in Parasitology) 

วิชาบังคับกอน : 104201 จุลชีววิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

 บรรยายและอภิปรายหวัขอพเิศษทางทางปรสติวทิยาโดยมีอาจารยใหคาํปรึกษา และ

แนะนํา เน้ือหาของหัวขอท่ีเลือกข้ึนกับความจําเปน และความสนใจของนักศึกษา  

 

108774  Special Topics in Parasitology       3(3-0-6) 

Prerequisite : 104201 Microbiology or equivalent, or by consent of the school  

 An assignment with lecture and discussion in the field of parasitology, taken only 

through consultation with an assigned instructor. This selected topic vary depending upon 

student needs and interests. 

 

108775  หัวขอพิเศษทางภูมิคุมกันวิทยา       3(3-0-6) 

 (Special Topics in Immunology) 

วิชาบังคับกอน : 104201 จุลชีววิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

 บรรยายและอภิปรายหัวขอพิเศษทางทางภูมิคุมกัน วทิยาโดยมีอาจารยใหคําปรึกษา และ

แนะนํา  เน้ือหาของหัวขอท่ีเลือกข้ึนกับความจําเปน และความสนใจของนักศึกษา  
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108775  Special Topics in Immunology       3(3-0-6) 

Prerequisite : 104201 Microbiology or equivalent, or by consent of the school  

 An assignment with lecture and discussion in the field of immunology, taken only 

through consultation with an assigned instructor. This selected topic vary depending upon 

student needs and interests. 

 

108781 สมัมนา 1          1(1-0-6) 

 (Seminar 1) 

วิชาบังคับกอน : 104201 จุลชีววิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

 สมัมนาในเร่ืองทางจุลชีววิทยา โดยมีการทบทวนเ อกสาร นําเสนอ แสดงขอคิดเห็น และ

สรุปของผูเสนอ และมีการแสดงขอคิดเห็น และอภิปรายรวมของผูรวมสมัมนา  

 

108781  Seminar 1          1(1-0-6) 

Prerequisite : 104201 Microbiology or equivalent, or by consent of the school  

 Seminars covering the broad areas of microbiology with the preparations of 

literature reviews and oral presentations followed by discussion or comments by participants. 

  

108782 สมัมนา 2          1(1-0-6) 

 (Seminar 2) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเหน็ชอบของสาขาวชิาฯ     

 สัมมนาในเร่ืองทางจุลชีววิทยา โดยมีการทบทวนเอกสาร นําเสนอ แสดงขอคิดเห็น และ

สรุปของผูเสนอ และมีการแสดงขอคิดเห็น และอภิปรายรวมของผูรวมสัมมนา  

 

108782  Seminar 2          1(1-0-6) 

Prerequisite : 104201 Microbiology or equivalent, or by consent of the school  

 Seminars covering the broad areas of microbiology with the preparations of 

literature reviews and oral presentations followed by discussion or comments by participants. 

 

108783 สมัมนา 3          1(1-0-6) 

  (Seminar 3) 

วิชาบังคับกอน : 104201 จุลชีววิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

 สัมมนาในเร่ืองทางจุลชีววิทยา โดย มีการทบทวนเอกสาร นําเสนอ แสดงขอคดิเหน็ และ

สรุปของผูเสนอ และมีการแสดงขอคิดเห็น และอภิปรายรวมของผูรวมสัมมนา  
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108783  Seminar 3          1(1-0-6) 

Prerequisite : 104201 Microbiology or equivalent, or by consent of the school 

 Seminars covering the broad areas of microbiology with the preparations of 

literature reviews and oral presentations followed by discussion or comments by participants. 

 

108784 สมัมนา 4          1(1-0-6) 

 (Seminar 4) 

วิชาบังคับกอน : 104201 จุลชีววิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวชิาฯ 

 สัมมนาในเร่ืองทางจุลชีววิทยา โดยมีการทบทวนเอกสาร นําเสนอ แสดงขอคิดเห็น และ

สรุปของผูเสนอ และมีการแสดงขอคิดเห็น และอภิปรายรวมของผูรวมสัมมนา  

 

108784  Seminar 4          1(1-0-6) 

Prerequisite : 104201 Microbiology or equivalent, or by consent of the school 

 Seminars covering the broad areas of microbiology with the preparations of 

literature reviews and oral presentations followed by discussion or comments by participants. 

 

108785 สมัมนา 5          1(1-0-6) 

  (Seminar 5) 

วิชาบังคับกอน : 104201 จุลชีววิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

 สัมมนาในเร่ืองทางจุลชีววิทยา โดยมีการทบทวนเอกสาร นําเสนอ แสดงขอคิดเห็น และ

สรุปของผูเสนอ และมีการแสดงขอคิดเห็น และอภิปรายรวมของผูรวมสัมมนา  

 

108785  Seminar 5          1(1-0-6) 

Prerequisite : 104201 Microbiology or equivalent, or by consent of the school  

 Seminars covering the broad areas of microbiology with the preparations of 

literature reviews and oral presentations followed by discussion or comments by participants. 

 

108898 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต (แบบ ก 1)       48 

  (M.Sc. Thesis (Scheme A 1)) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  วทิยานิพนธ สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต 

ตามแผน ก แบบ ก 1 
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108898  M.Sc. Thesis (Scheme A 1)       48 

Prerequisite : None    

 M.Sc. Thesis for scheme A1 

 

108899 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต (แบบ ก 2)       18 

 (M.Sc. Thesis (Scheme A2))  

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  วทิยานิพนธ สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต 

ตามแผน ก แบบ ก 2 
 

108899  M.Sc. Thesis (Scheme A2)        18 

Prerequisite : None    

  M.Sc. Thesis for scheme A2 
 

108997 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.2)       64 

  (Ph.D. Thesis (Scheme 2.2))   

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 วทิยานิพนธสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ตามแบบ 2.2 
 

108997  Ph.D. Thesis (Scheme 2.2)        64 

Prerequisite : None    

  Ph.D. Thesis for scheme 2.2 
 

108998 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1 )      64 

 (Ph.D. Thesis (Scheme 1.1))        

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 วทิยานิพนธสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ตามแบบ 1.1 
 

108998  Ph.D. Thesis (Scheme 1.1)        64 

Prerequisite : None    

  Ph.D. Thesis for scheme 1.1 
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108999 วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1)       48 

  (Ph.D. Thesis (Scheme 2.1)) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 วทิยานิพนธสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ตามแบบ 2.1 
 

108999  Ph.D. Thesis (Scheme 2.1)        48 

Prerequisite : None    

  Ph.D. Thesis for scheme 2.1 
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รายวิชาของสาขาวิชาอื่น 
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104602  วิธีวิจัยและสถิติในชีววิทยาสิ่งแวดลอม   4(4-0-8) 

  (Research Methods and Statistics in Environmental Biology) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี   

 การทําวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาของชีววิทยาสิ่งแวดลอม  การออกแบบ  และวางแผน

งานวิจัย วิธีวิจัย การวดัผล การวเิคราะหขอมูล ท้ังแบบพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก  และการ

นําเสนอผลงานวจัิย 

 

เคาโครงรายวชิา 

1. การเลือกและกําหนดขอบเขตปญหาวิจัย (2 ช่ัวโมง) 

2. การคนควาและประเมินงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (4 ช่ัวโมง) 

3. ขอเสนอโครงการ รายงาน และบทความวจัิย (4 ช่ัวโมง) 

4. พื้นฐานของวิชาสถิติ (4 ช่ัวโมง) 

5. การวดัความเบ่ียงเบนและความแปรปรวน (2 ช่ัวโมง) 

6. การใชแผนภาพเพื่อดูการกระจายของขอมูล (2 ช่ัวโมง) 

7. การทดสอบสมมตฐิาน (2 ช่ัวโมง) 

8. การวางแผนการทดลองและการสุมตวัอยาง (4 ช่ัวโมง) 

9. การเปรียบเทียบสองตวัแทน (4 ช่ัวโมง) 

10. การวเิคราะหความแปรปรวน (6 ช่ัวโมง) 

11. สหสัมพันธและการถดถอย (4 ช่ัวโมง) 

12. การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติแบบอืน่ๆ (8 ช่ัวโมง) 

13. จริยธรรมในการวจัิย (2 ช่ัวโมง) 

 

104602  Research Methods and Statistics in Environmental Biology  4(4-0-8) 

Prerequisite : None 

 Introduction to graduate research in environmental biology, research planning and 

design, measurement, data analysis with both parametric and nonparametric methods, and 

presenting the results of research. 

  

Course outline 

1.  Selecting and defining a research problem (2 hours) 

2. Review and critical evaluate related researches  (4 hours) 

3. Research proposal, report, and article (4 hours) 

4. Basic concepts of statistics (4 hours) 

5. Measures of central tendency and variability (2 hours) 

6. Using graphic plots to visualize data distributions (2 hours) 
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7. Hypothesis testing (2 hours) 

8. Experimental designs and sampling (4 hours) 

9. Comparing two samples (4 hours) 

10. Analysis of Variance (6 hours) 

11. Correlation and regression (4 hours) 

12. Other statistical parameters and tests (8 hours) 

13. Research ethics (2 hours) 

 

104685 เทคโนโลยีสารสนเทศทางชีววิทยา    4(3-3-6) 

 (Biological Information Technology) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 แนวคิดและการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศกับชีววิทยาสิ่งแวดลอม  มโนทัศนของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรูดานชีววิทยาสิ่งแวดลอม โดยเนนการใชเคร่ืองมือ

ของระบบคอมพิวเตอรสอง ชนิดคือ สื่อประสมแบบปฏิสัมพันธ และการเรียนรูแบบไรพรมแดน มี

แหลงขอมูลพื้นฐาน สนับสนุนและมีกิจกรรมเสริมความคิด การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

เคาโครงรายวชิา บรรยาย  ปฏิบัติการ 

1. บทนํา  (8 ช่ัวโมง)  (6 ช่ัวโมง) 

บทบาทและความสาํคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 คอมพวิเตอรและการสือ่สาร  

 อินเตอรเนตและเวิรลไวเว็บ   

 กระทูแสดงความคิดเห็น   

 เว็บไซดและการถายโอนขอมูล    

 อเีมล และการสือ่สารผาน เอม็เอสเอน        

2. สื่อประสมแบบปฏิสัมพันธ   (8 ช่ัวโมง)  (6 ช่ัวโมง) 

สื่อประสมชีววิทยาสิ่งแวดลอม  

การใชสือ่ประสมอยางถูกตอง  

เทคนิคและกลเม็ดการฝกฝน         

3. การเรียนรูแบบไรพรมแดน  (8 ช่ัวโมง)  (4 ช่ัวโมง) 

อะไรคอืการเรียนรูแบบไรพรมแดน  

ทําไมตองใชการเรียนรูแบบไรพรมแดน  

เทคนิคการฝกฝน   

โครงการแบบไรพรมแดน    

4.  แหลงขอมูลการคนควาผลงานตีพิมพทางการวิจัยและกิจกรรมเสริม   (6 ช่ัวโมง)  (4 ช่ัวโมง) 

    ความคิด 
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เคร่ืองมือการคนหา   

ฐานขอมูล ออนไลน วารสารอเิลคโทรนิค หนังสอือเิลคโทรนิค   

แหลงขอมูลสื่อประสมและการเรียนรูแบบไรพรมแดน   

แหลงขอมูลชีววิทยาสิ่งแวดลอม   

การสรางแหลงขอมูลและการนําเสนอ     

5.  การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ (6 ช่ัวโมง)  (4 ช่ัวโมง) 

 

104685   Biological Information Technology    4(3-3-6) 

Prerequisite :  None 

 Concepts and applications of information technology in environmental biology ; 

perspective on information technology to enhance environmental biology research and 

education, focuses on  two computer-based learning tools ; interactive multimedia and on-line 

learning, with background and supported  resources and activity ideas. 

 

Course Outline Lecture   Laboratory 

1. Introduction (8 hours) (6 hours) 

Roles and importances of IT 

Computers and telecommunications 

Internet and World Wide Web  

Web board and Forum   

Web site and Files transfer  

E-mail and MSN messenger       

2. Interactive multimedia  (8 hours) (6 hours) 

Environmental biology multimedia  

How to use multimedia correctly  

Training tips and techniques      

3. On-line learning and how to search research publications (8 hours) (4 hours)   

Search engine  

On-line database, e-journal, e-book     

What is on-line learning  

Why use on-line learning  

Training techniques  

On-line project   

4. Resources and activity ideas  (6 hours) (4 hours)   

Multimedia and on-line learning resource  



 53 

 

Environmental biology resource  

Creating resource and presentation    

5. Application of Biological Information Technology (6 hours) (4 hours) 

 

104712 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม   4(3-3-6) 

 (Environmental Microbiology) 

วิชาบังคับกอน : 104201 จุลชีววิทยาและ 104202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา หรือโดยความเห็นชอบ 

          ของสาขาวชิาชีววทิยา 

 ความสมัพนัธระหวางประชากรของจุ ลินทรียและปจจัยทางสิ่งแวดลอมท้ังในแหลงนํ้า ดิน

และบรรยากาศ ผลกระทบของจุลินทรียตอสภาพแวดลอมของถิ่นท่ีอยูอ าศัยของจุลินทรีย ปฏิกิริยา

ของ จุลินทรียตอของเสียท้ังท่ีเปนสารอินทรียและสารอนินทรียบางชนิด ความเปนไปไดในการใช       

จุลินทรียเพื่อควบคุมศัตรูและสัตวและบําบัดของเสียตาง  ๆ 

    

เคาโครงรายวชิา  

บรรยาย 

1. บทนํา    (1 ช่ัวโมง) 

2. ความหลากหลายของจุลนิทรียและววิฒันาการ (3 ช่ัวโมง) 

3. วิธีการสมัยใหมในการศึกษานิเวศวิทยาของจุลินทรีย (6 ช่ัวโมง) 

4. จุลินทรียในฐานะท่ีเปนอินดิเคเตอร และบทบาทของมันในสิ่งแวดลอม (8 ช่ัวโมง)  

5. จุลินทรียในวงจรธาตุ (จุลชีววิทยาทางธรณี) (3 ช่ัวโมง) 

6. ปฏิกิริยาระหวางพืชกับจุลินทรีย (3 ช่ัวโมง) 

7. ปฏิกิริยาระหวางสัตวกับจุลินทรีย (3 ช่ัวโมง) 

8. จุลชีววิทยาของมลภาวะ การกําจัดของเสีย และการบําบัดของเสียโดยชีววิธี (6 ช่ัวโมง) 

9. การประยุกต (2 ช่ัวโมง)  

 

ปฏิบัติการ  

1. การตรวจหาและตรวจนับโคลฟิอรมในนํ้า อาหาร และ บนผวินํ้า & อาหาร (6 ช่ัวโมง) 

2. จุลินทรียท่ีพบในสิ่งแวดลอมท่ีรุนแรง (6 ช่ัวโมง) 

3. คณุลกัษณะประชากรจุลนิทรียจากดนิ นํ้า อากาศ (3 ช่ัวโมง) 

4. การวเิคราะหความเปนพิษจากจุลินทรียในตัวอยางจากสิ่งแวดลอม (3 ช่ัวโมง) 

5. การบําบัดของเสียโดยชีววิธี (6 ช่ัวโมง) 

6. วธิตีรวจหาการยอยสลายทางชีวภาพ (6 ช่ัวโมง) 
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104712 Environmental Microbiology  4(3-3-6) 

Prerequisite :  104201  Microbiology and 104202  Microbiology Laboratory, or by consent of 

        the school of Biology 

 Correlation between microbial population and environmental factors in freshwater 

soil and atmosphere habitats; impact of some microorganisms on some habitats; microbial 

interaction with some inorganic and organic wastes; possibility of use of microorganisms in 

the control of pests and the treatment of wastes. 

 

Course Outline 

Lecture 

1. Introduction  (1 hour) 

2. Microbial diversity and evolution (3 hours) 

3. Modern methods in microbial ecology (6 hours) 

4. Microorganisms as indicators and its roles in environments (8 hours) 

5. Geomicrobiology (4 hours) 

6. Plant / microbe interactions (3 hours) 

7. Animal / microbe interactions (3 hours) 

8. Microbiology of pollution, waste management and bioremediation (6 hours) 

9. Applications (2 hours) 

 

Laboratory  

1. Detection and enumeration of coliforms in water food and on surface (6 hours) 

2. Microorganisms found in the extreme environments (6 hours) 

3. Characterization of microbial populations (3 hours) 

  from soils, water, air 

4. Microbial toxicity assay in environmental samples (3 hours) 

5. Biological waste treatment (6 hours) 

6. Methods for Determining Bioegradability (6 hours) 

 

104750   ชีววิทยาของเซลลระดบัสงู  4(4-0-8) 

 (Advanced Cell Biology) 

วิชาเรียนกอน : ไมมี 

 ศึกษาโครงสรางและหนาท่ีของเซลลระดับโมเลกุล รวมถึงความกาวหนางานวิจัยใหมของ

เซลลออรแกเนลล กระบวนการทํางานของเซลล การประยุกตของเซลลวทิยา การนําเสนอบทความ

และรายงานวิจัยระดับกาวหนาของเซลลวิทยาระดับโมเลกุล 
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เคาโครงรายวชิา 

1. เซลลและโมเลกุลขนาดใหญ (2 ช่ัวโมง) 

2. เย่ือเซลล: โครงสรางสวนประกอบและหนาท่ี (2 ช่ัวโมง) 

3. เอนโดพลาสมิกเรดติคิวลัมและกอลใจคอมเพล็กซ : การสงัเคราะหโปรตนีและ 

    การแปรรูปหลงัการสงัเคราะห และ ไลโซโซม  (4 ช่ัวโมง) 

4. ไมโตคอนเดรียและชีวพลังงานของเซลล (4 ช่ัวโมง) 

5. คลอโรพลาสตและการสังเคราะหดวยแสง (2 ช่ัวโมง) 

6. โครงรางของเซลลและการเคลื่อนท่ีของเซลล (2 ช่ัวโมง) 

7. นิวเคลียส องคกรของโครโมโซม และ การจําลองดีเอนเอและการควบคุม (4 ช่ัวโมง) 

8. การแสดงออกของยีนและการควบคุมในเซลลโปรแครีโอทและเซลลยูแครีโอท  (4 ช่ัวโมง) 

9. การจดจํากนัและการสือ่สารระหวางเซลล (4 ช่ัวโมง) 

10. วัฏจักรเซลลและกลไกการควบคุม (4 ช่ัวโมง) 

11. การสงสญัญาณของเซลล การแกและการตายของเซลล (4 ช่ัวโมง) 

12. ชีววิทยาระบบภูมิคุมกัน (4 ช่ัวโมง) 

13. การเจริญเตบิโตของเซลล พฒันาการความแตกตางของเซลล และมะเร็ง (4 ช่ัวโมง) 

14. การเสนอบทความและรายงานงานวจัิยระดบักาวหนาและเปนปจจุบนัดาน 

   เซลลวิทยาระดับโมเลกุล (4 ช่ัวโมง) 

 

104750  Advanced Cell Biology  4(4-0-8) 

Prerequisite : None 

 Studies of the structure and function of cells at the molecular level, including recent 

research advances in cell organelles, cell processes and applications of cell biology. 

Presentation and report on recent advanced research on cell molecular biology is required. 

 

Course Outline 

1. The cell and cellular macromolecules  (2 hours) 

2. Plasma membrane: structural composition and function  (2 hours) 

3. Endoplasmic reticulum and Golgi complex: protein synthesis and  

 posttranslational processing and lysosomes  (4 hours) 

4. Mitochondria and cellular bioenergetics  (4 hours) 

5. Chloroplast and photosynthesis  (2 hours) 

6. Cytoskeleton and cell motility  (2 hours) 

7. Nucleus, chromosome organization, and DNA replication and control  (4 hours) 

8. Gene expression and control in prokaryotic and eukaryotic cells  (4 hours) 
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9. Cellular recognition and communication  (4 hours) 

10. Cell cycle and control mechanisms  (4 hours) 

11. Cell signaling, aging and death  (4 hours) 

12. Cell immunity  (4 hours) 

13. Cell growth, differentiation and cancer  (4 hours) 

14. Presentation and report on currently advanced issues on cell molecular  

  biology   (4 hours) 

 

104852   หลักการเบ้ืองตนของเทคนิคในการศึกษาอณูชีววิทยา  3(3-0-6) 

 (Principles in Molecular Biology Techniques) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  ศกึษาแนวคดิ หลกัการ และการประยุกตเทคนิคทางดานอณชูวีวทิยาใน 4 หัวขอใหญ 1) 

หลกัการเบ้ืองตนในการศกึษาดี เอนเอ 2) หลกัการเบ้ืองตนในการศกึษาอาร เอนเอ 3) หลักการ

เบ้ืองตนในการศกึษาโปรตนี 4) หลักการเบ้ืองตนในการศึกษาการจับกันของโมเลกุลและอื่น ๆ 

 

เคาโครงรายวชิา  

1. หลกัการเบ้ืองตนในการศกึษาดเีอนเอ  (9 ช่ัวโมง) 

2. หลักการเบ้ืองตนในการศกึษาอารเอนเอ  (9 ช่ัวโมง) 

3. หลกัการเบ้ืองตนในการศกึษาโปรตนี  (9 ช่ัวโมง) 

4. หลักการเบ้ืองตนในการศึกษาการจับกันของโมเลกุลและอณูชีววิทยา      (9 ช่ัวโมง) 

 

104852 Principles in Molecular Biology Techniques    3(3-0-6)  

Prerequisite : None 

 Students will learn about the concepts, principles and applications of 4 four main 

techniques in molecular biology, 1) principle technique of DNA, 2) principle technique of RNA, 

principle technique of protein, and principle techniques of molecular binding and cell biology. 

 

Course Outline  

1. Principles of techniques in DNA study (9 hours) 

2. Principles of techniques in RNA study (9 hours) 

3. Principles of techniques in protein study (9 hours) 

4. Principles of techniques in the interaction of molecules study and some  

   techniques in cell biology  (9 hours) 
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109700* ชีวเคมีระดับบัณฑิตศึกษา        4(4-0-8) 

 (Graduate Biochemistry) 

วิชาบังคับกอน : ชีวเคมีระดับปริญญาตรี หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาชีวเคมี                                         

 การศกึษ าโครงสรางแล ะหนาท่ีของเซลลและออรแกเนลล  โครงสรางและคุณสมบัติของ    

ไขมัน คารโบไฮเดรต และสารชีวโมเลกุลอื่น วิธีการศึกษา เอนไซม อินเทอรมีไดอารีเมแทบอลิซึมและ

การควบคมุ โครงสรางของเย่ือและการผานของโมเลกุล การเปลี่ยนแปลงพลังงานของสิ่งมีชีวิต การสง

สัญญาณและขอมูลโดยเซลล 
 

เคาโครงรายวชิา 

1. โครงสรางและหนาท่ีของเซลลและออรแกเนลล (1 ช่ัวโมง) 

2. โครงสรางและคุณสมบัติของคารโบไฮเดรต และวิธีศึกษา (3 ช่ัวโมง) 

3. เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต (6 ช่ัวโมง) 

4. โครงสราง คุณสมบัติ และเมแทบอลซึิมของไขมัน (8 ช่ัวโมง) 

5. โครงสรางและเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน และโปรตีน (3 ช่ัวโมง) 

6. โครงสรางและเมแทบอลิซึมของนิวคลีโอไซด (3 ช่ัวโมง) 

7. อินเทอรมีไดอารีเมแทบอลิซึมและการควบคุม (6 ช่ัวโมง) 

8. การเปลี่ยนแปลงพลังงานของสิ่งมีชีวิต (5 ช่ัวโมง) 

9. โครงสรางและเย่ือเซลลและการผานของโมเลกุล (4 ช่ัวโมง) 

10.การสงสัญญาณและขอมูลโดยเซลล (9 ช่ัวโมง) 

 

109700* Graduate Biochemistry        4(4-0-8) 

Prerequisite : Completion or concurrent study in undergraduate biochemistry or consent of  

  the school of Biochemistry 

 Cellular structure, Organelle function, structure and properties of lipids, 

carbohydrates and other biomolecules, Methods of study and their physical basis, Enzymes, 

Intermediary metabolism and metabolic control, Membrane structure and transport, 

Bioenergetics, Information transfer, cell signaling. 

 

Course Outline  

1. Cell Structure and Organelle function  (1 hour) 

2. Structure and properties of carbohydrates, structure elucidation (3 hours) 

3. Carbohydrate and energy metabolism (6 hours) 

4. Lipids structures, properties and metabolism (8 hours) 

5. Amino acid and protein structure and metabolism (3 hours) 

6. Nucleoside structure and metabolism (3 hours) 
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7. Intermediary metabolism, metabolic control, and enzyme regulation (6 hours) 

8. Bioenergetics (5 hours) 

9. Membrane structure and transport (4 hours) 

10. Information transfer (6 hours) 

11. Cell signaling (3 hours) 

 

304512* ชีววิทยาระดับโมเลกุล และเทคโนโลยีการตัดตอ ดีเอนเอ    4(4-0-12) 

 (Molecular Biology and Recombinant DNA Technology) 

วิชาบังคับกอน : 104750 ชีววิทยาของเซลลระดับสูง หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

          สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 การศึกษาโครงสรางและหนาท่ีของจีนในระดับโมเลกุลและการทํางานของจีน องคประกอบ 

พืน้ฐานทางเคมี และข้ันตอนของการสงัเคราะหโปรตนี การควบคมุการแสดงออกของจีน และ

โครโมโซมในสิ่งมีชีวิตช้ั นสงู การพฒันาเทคนิคและเคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษาการตดัตอจีน การใช

เทคนิคการตัดตอดี เอนเอในการวเิคราะหกระบวนการทางชีววทิยา ข้ันตอนท่ีสาํคญัและการคดิคน

วิธีการตัดตอจีนและการประยุกตใช 

 

เคาโครงรายวชิา 

1. องคประกอบพืน้ฐานและหลกัการของ (6 ช่ัวโมง) 

 โครงสรางของ ดีเอนเอ 

 การเพิม่จํานวนของ ดีเอนเอ 

 การเปลีย่นแปลงของ ดีเอนเอ ในระดับโมเลกุล 

 การแปลงพนัธุและการซอมแซม ดีเอนเอ 

2. ข้ันตอนของการสังเคราะหโปรตีน (6 ช่ัวโมง) 

 การสงัเคราะห อารเอนเอ จาก ดีเอนเอ 

 ความเกี่ยวของของ อารเอนเอ ในการสงัเคราะหโปรตนี 

 รหสัทางพนัธศุาสตร 

3. การควบคมุการทํางานของจีน (6 ช่ัวโมง) 

 การควบคมุการทํางานและการสงัเคราะหโปรตนี 

 การควบคมุการสงัเคราะหโปรตนีของไวรัสและแบคทีเรีย 

4. บทบาทและหนาท่ีของโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตช้ันสูง (6 ช่ัวโมง) 

 โครงสรางของโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตช้ันสูง 

 หนาท่ีของจีนของสิ่งมีชีวิตช้ันสูง 

5. การพฒันาเทคโนโลยีทางพนัธวุศิวกรรมการตดัตอจีน (6 ช่ัวโมง) 

 วิธีการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของจีน 

 การเพิม่จํานวนชุดของ ดีเอนเอ 
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 การแยกโคลนจีน 

 จีนกระโดด 

6. เทคนิคใหมๆ ในการศกึษาหนาท่ีของจีน (6 ช่ัวโมง) 

 การแปลงจีนภายนอกเซลล 

 การใสจีนเขาไปในเซลลสตัว 

 พันธุศาสตรของยีสต 

 พันธุวิศวกรรมของพืชและสัตว 

7. การวิเคราะหกระบวนการท่ีสําคัญสําหรับการตัดตอเปลี่ยนแปลงจีน (6 ช่ัวโมง) 

 การสงตอของสัญญาณขามเซลล 

 เซลลท่ีกอใหเกิดมะเร็งและเซลลตานเซลลกอมะเร็ง 

 วงจรชีวิตของเซลลระดับโมเลกุล 

 จีนท่ีควบคุมการทํางานของสมอง 

 การเปลีย่นแปลงและววิฒันาการของจีน 

8. เทคนิคและประโยชนของการโคลนจีน (6 ช่ัวโมง) 

 เวคเตอรและแบคทีเรีย 

 การแสดงออกของโปรตีนแปลกปลอมในยีสต 

 การผลิตโปรตีนในเซลลสัตว 

 พนัธศุาสตรการพฒันายาปฏิชวีนะ 

 วัคซีนท่ีเกิดจากการตัดตอจีน 

 การใช ดีเอนเอ ติดตามในการวิเคราะหและบงช้ีโรค 

(หมายเหตุ : * หมายถึงรายวิชาของสาขาวิชาอ่ืน  รูปแบบ และรายละเอียดจึงกําหนดตางกันไปตามแตละ

หลักสูตร) 

 

304512   Molecular Biology and Recombinant DNA Technology             4 (4-0-12) 

Prerequisite : 104750 Advanced Cell Biology or Equivalent or by consent of the school of          

      Biotechnology 

 The gene structures, function at molecular level and their applications.  Chemical 

facts and principles, steps in protein synthesis, regulation of gene function, function of 

eukaryotic chromosomes.  Development of recombinant DNA technology, new tools for 

studying genes, analysis of important biology process by recombinant DNA approaches, 

cloning technique and applications. 
 
Course Outline 
1. Chemical facts and principles (6 hours) 
 Coupling reactions and group transfer 
 DNA structures 
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 DNA replication 
 Recombination at molecular level 
 Mutation and DNA repair 
2. Steps in protein synthesis (6 hours) 
 The synthesis of RNA upon DNA template 
 Involvements of RNA in protein synthesis 
 The genetic code 
3. Regulation of gene function (6 hours) 
 Regulation of protein synthesis and function 
 Regulation of proteins syntheses of viruses and bacteria 
4. Function of eukaryotic chromosomes (6 hours) 
 Structure of eukaryotic genomes 
 The function of higher eukaryotic genes 
5. Development of recombinant DNA technology (6 hours) 
 Methods of creating recombinant DNA molecules 
 The polymerase chain reaction 
 The isolation of cloned genes 
 Transposable elements 
6. New tools for studying gene function (6 hours) 
 In vitro mutagenesis 
 Transferring genes into mamalian cells 
 Genetic analysis of yeast 
 Genetic engineering of plants and animals 
7. Analysis of important biological process by recombinant DNA approaches (6 hours) 
 Molecules of immune recognition 
 Moving signals across membrane 
 Oncogenes and anti-oncogenes 
 Molecular analysis of the cell cycle 
 The gene behind the functioning of the brain 
 Recombinant DNA and evolution 
8. Cloning techniques and applications (6 hours) 
 Cloning in bacteria: vectors and techniques 
 Expression of heterologous proteins in yeast 
 Strategies for production of proteins in mamalian cells  
 Genetics and antibiotic process improvement 
 Recombinant-derived vaccines 
 DNA probes informative for diagnosis and identification 
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304531*  เคร่ืองมือวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ      3(2-3-9) 

 (Biotechnological Instrumentation) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี          

 การศึกษาท้ังภาคบรรยายและปฏิบัติการ  เกี่ยวกับเคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัยทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ เชน การเพาะเ ลี้ยง การทําสารชีวโมเลกุลใหบริสุทธิ์ การวิเคราะหเชิงประมาณ  

และวิธีในการวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพอื่นๆ เชน การวิเคราะหโปรตีนดวย SDS-PAGE โครมา

โตกราฟแบบใชกาซ (GC) โครมาโตกราฟแบบใชของเหลวท่ีใหความชัดเจนสูง (HPLC) เคร่ือง

อะตอมมิคแอบซอรบช่ัน และเคร่ืองแมสสเปกโตรมิเตอร 
 

เคาโครงรายวชิา 

1. การทํางานของถงัปฏิกรณการหมัก (6 ช่ัวโมง) 

 การถายเทความรอน 

 การใหอากาศ 

  ระบบควบคุมอัตโนมัติ 

 การแปลผลขอมูลและการใชสถิติจากขอมูล 

2. การกรอง (3 ช่ัวโมง) 

3. การปนเหวี่ยงดวยความเร็วสูง (3 ช่ัวโมง) 

4. โครมาโตรกราฟแบบใชกาซ (GC) (3 ช่ัวโมง) 

5. โครมาโตรกราฟแบบใชของเหลวท่ีใหความชัดเจนสูง (HPLC) (3 ช่ัวโมง) 

6. โครมาโตรกราฟแบบใชของเหลวเรงดวน (FPLC) (3 ช่ัวโมง) 

7. อะตอมมิคแอบซอรบช่ัน (3 ช่ัวโมง) 

8. กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน (3 ช่ัวโมง) 

9. แมสสเปกโตรมิเตอร (3 ช่ัวโมง) 

10. การแยกสารดวยวิธีอิเลคโตรโฟรีซีส (6 ช่ัวโมง) 

 การใช SDS-PAGE ในการวเิคราะหโปรตนี 

 การวเิคราะห ดเีอนเอ และพลาสมิด 

 การแยกสารโดยอเิลคโตรอลิเูตอร 

(หมายเหตุ : * หมายถึงรายวิชาของสาขาวิชาอ่ืน รูปแบบ และรายละเอียดจึงกําหนดตางกันไปตามแตละ

หลกัสูตร) 
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304531* Biotechnological Instrumentation                       3(2-3-9) 

Prerequisite :  None 

 Classroom and Advanced laboratory techniques designed for practical experience 

in cultivation, bio-molecule purifications and quantifications and other important analytical 

methods involved in biotechnology research.  Some analytical methods: SDS-PAGE analysis, 

gas chromatography (GC), high performance liquid chromatography (HPLC), atomic 

absorption, mass spectrometer. 

 
Course Outline 

1. Fermentor and its operation (6 hours) 

Heat transfer 

Aeration 

Automatic control of instruments 

Data interpretation and use of data statistics computer 

2. Filtration (3 hours) 

Membrane filtration 

Ultrafiltration 

Reverse osmosis  

3. Ultracentrifugation and elutriater (3 hours) 

4. Gas chromatography (GC)  (3 hours) 

5. High performance liquid chromatography (HPLC)  (3 hours) 

6. Fast protein liquid chromatography (FPLC)  (3 hours) 

7. Atomic absorption (3 hours) 

8. Electron microscope (3 hours) 

9. Mass spectrometer (3 hours) 

10. Electrophoresis (6 hours) 

SDS-PAGE for protein analysis 

DNA and plasmid analysis 

Eletroeluter 
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315611* จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง        3(3-0-6) 

 (Advanced Food Microbiology) 

วิชาบังคับกอน : 305311 จุลชีววิทยาอาหาร หรือโดยความเหน็ชอบของสาขาวชิา เทคโนโลยีอาหาร

 การศกึษาจุลนิทรียกบันิเวศวทิยาอาหาร สารถนอมอาหารท่ีผลติโดยจุลนิทรียและกลไก

การออกฤทธิ ์การประยุกตใชพนัธกุรรมของจุลนิทรียในการผลติอาหารและสารปรุงแตงอาหาร เม

แทบอลิซึมของกลาเช้ือในกระบวนการผลติอาหาร เช้ือกอโรค และเช้ือสรางสารพษิในอาหาร การสุ ม

ตัวอยางอาหารเพือ่การวเิคราะห  การคาดคะเนอา ยุการเกบ็และความปลอดภัยของอาหาร การ

วเิคราะห จุลินทรียอาหารดวยวิธีรวดเร็ว 

 

เคาโครงรายวชิา 

1. อิทธิพลของสิ่งแวดลอมตอจุลินทรีย       (4 ช่ัวโมง) 

ตัวแปรท่ีมีผลตอการเจริญรวมกลุมของจุลินทรียในอาหาร 

การควบคมุปจจัยท่ีมีผลตอผลผลิตท่ีเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรียในอาหาร 

กลไกของการถนอมอาหารตอการเจริญของจุลนิทรีย 

2. สารถนอมอาหารท่ีผลติโดยจุลนิทรีย       (5 ช่ัวโมง) 

สารเมแทบอไลทท่ีผลิตโดยหัวเช้ือตอการยับย้ังจุลินทรีย 

การควบคุมการสรางสารอินทรียซ่ึงใชยับย้ังจุลนิทรีย 

ประสทิธภิาพของสารอนิทรียตางๆ และเซลลของจุลินทรียในการยับย้ังจุลินทรีย 

3. การประยุกตพนัธกุรรมของจุลนิทรียในการผลติอาหารและสารปรุงแตงอาหาร  (4 ช่ัวโมง) 

การผลิตโปรตีนเซลลเดียวเพื่อใชในการบริโภค 

การผลติสารปรุงแตงอาหารโดยจุลนิทรีย 

4. ชนิดและลักษณะของกลาเช้ือ                           (6 ช่ัวโมง) 

วิถีการยอยสลายโมเลกุลของสารอาหารของเช้ือจุลินทรียและสารท่ีไดจากกระบวน 

การเมแทบอลซิมึ 

การควบคุมการเจริญและเมแทบอลิซึมของเช้ือจุลินทรีย 

การผลิตและการเก็บกลาเช้ือ 

การใชกลาเช้ือในการแปรรูปอาหาร 

5. เช้ือกอโรคและสรางสารพษิในอาหาร       (4 ช่ัวโมง) 

กจิกรรมชีวเคมี และระบบเอนไซมของเช้ือกอโรค 

การประเมินความเสี่ยงตอการปนเปอนเช้ือจุลินทรียของอาหาร 

ระดับความเสี่ยงอันตราย และระดบัคณุภาพ 

6. การสุมตวัอยางอาหารเพือ่การวเิคราะหจุลนิทรีย       (3 ช่ัวโมง) 

การเก็บ การขนสง และการเตรียมตวัอยาง 

การใชวิธีการแจกแจงคาทางสถิติแบบ 2 และ 3 ช้ัน 
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7. การคาดคะเนการเจริญของเช้ือจุลนิทรียในอาหาร     (4 ช่ัวโมง) 

การใชหลกัคณติศาสตรในการคาดคะเนการตอบสนองของจุลนิทรียในระหวาง 

การเก็บอาหาร 

ทางเลอืกในการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร 

8. วธิกีารตรวจวเิคราะหจุลนิทรียในอาหารอยางรวดเร็ว        (6 ช่ัวโมง) 

คุณสมบัติทางดานเคมี ชีวเคมี ชีวฟสิกส ชีวโมเลกุล วิทยาภูมิคุมกัน ซีร่ัมวิทยา 

ของจุลินทรียท่ีเกี่ยวของในการตรวจดวยวิธีท่ีรวดเร็ว 

เปรียบเทียบวิธีการตรวจแบบดั้งเดิม และการตรวจอยางรวดเร็ว 

การประยุกตใชวธิกีารตรวจแบบรวดเร็ว 
 

(หมายเหตุ : * หมายถึงรายวิชาของสาขาวิชาอ่ืน รูปแบบ และรายละเอียดจึงกําหนดตางกันไปตามแตละ

หลักสูตร) 

 

315611* Advanced Food Microbiology  3(3-0-6) 

Prerequisite : 315213 Food Microbiology II or consent of the School of Food Technology 

 Relationship of microorganisms and their functions in food processing and food 

preservation. Roles of natural antimicrobial (food biopreservatives), starter cultures and their 

applications in various food preservation methods. Microbial stress response and recovery cell 

in food processing. Current developments in starter culture technology and its genetics. 

Mathematical models used to predict the shelf life of food products. Quantitative evaluation of 

microorganisms in food by modern rapid and automatic techniques. 

 

Course Outline 

1. Microbiological aspects of food preservation/processing techniques        (6 hours) 

1.1 Mechanisms of biopreservatives used in  food industry 

1.2  Applications of biopreservatives in food industry 

2.  Molecular microbiology in food technology          (6 hours) 

2.1 Microbiology and genetics of starter culture for qualifying food production 

2.2 Biochemical methods in molecular food microbiology, e.g. strict  

     anaerobe maintenance, chemical analysis of cell wall, detection of  

     specific microorganisms 

3. Microbial stress response/recovery cell due to preservative methods (6 hours) 

3.1 Biological basis of microbial stress and injury in food ecosystems 

3.2 Physiological and genetics of stress response an adaptation of cell 

3.3 Resistance and adaptation of food antimicrobial agents, sanitizers 

     and other process controls 
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4. Application of microbial genetics in food and food ingredient/additive (4 hours) 

    production  

4.1 Using microorganisms and genetic modification of microorganisms  

     for single cell protein production   

4.2 Production of food ingredients/additives (flavorings, thickeners,  

     stabilizers or enzymes) from microorganisms 

5. Predictive modeling of microbial growth (5 hours) 

5.1 Growth and death dynamics of microbial populations in food  

     ecosystems 

5.2 Mathematical model to predict the microbiological response 

     upon storage 

5.3 Alternative approaches for food safety investigation 

6. Rapid methods for microbiological analysis of food (5 hours) 

6.1 Microbiological analysis techniques such as bioluminescence, 

     impediometry, immunological techniques, gene probes and other  

     emerging technologies 

6.2 Practical applications of rapid methods and automatic instruments 

7. Microbiological quality assurance (4 hours) 

7.1 Prerequisite program of food safety (GMP/HACCP system)  

7.2 Microbial quantitative risk assessment 

7.3 Global food safety standard (ISO 22000) 
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18. การประกันคณุภาพของหลกัสตูร 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิาจุลชีววทิยา ไดมีการ

กาํหนดระบบประกนัคณุภาพของหลกัสตูรไวอยางชัดเจน ตามนโยบายการประกนัคณุภาพการศกึษาของ

สาํนักงานคณะกรรมการอดุมศกึษาและนโยบายการประกนัคณุภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

สรุนารี ซ่ึงนโยบายการประกนัคณุภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี ไดแก 

  1. การบริหารหลกัสตูร หลกัสตูรไดกาํหนดแนวทางในการบริหารหลกัสตูรเพือ่ใหบรรลุ

วัตถุประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว ดังน้ี 

   1.1 หลักสูตรดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาตามระบบของมหาวิทยาลัย 

   1.2 หลักสู ตรมีคณะกรรมการประจําหลกัสตูร ซ่ึงมีหวัหนาสาขาวชิาจุลชีววทิยาเปน

ประธานและมีอาจารยในสาขาวชิาทุกทานเปนกรรมการ ไดจัดประชุมคณาจารยของหลกัสตูรเพือ่รวมกนั

พจิารณาแกไขปญหา ปรับปรุงพฒันาเน้ือหาการเรียนการสอนและวธิกีารสอนใหมคีวามเหมาะสม สอดคลอง

กบัแนวทางของการปฏิรปูระบบการศกึษา 

   1.3 หลกัสตูรไดกาํหนดใหบางรายวชิามีการศกึษาจากสถานการณจริง เชน การศกึษาดู

งานนอกสถานท่ี การเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ เพื่อใหนักศึกษาไดมีความเขาใจในเน้ือหามากย่ิงข้ึน 

   1.4 หลกัสตูรมีการประเมินผลการสอนของคณาจารยทกุทาน ทุกรายวิ ชา ทุกภาค

การศกึษา และแจงใหคณาจารยไดรบัรูผลการประเมินจากนักศกึษาเพือ่นําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการสอน

ตอไป 

   1.5 หลักสูตรกําหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป เพื่อปรับปรุงเน้ือหาวิชาใน

หลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอ 

  2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสทิธภิาพ หลกัสตูรไดจัด

ทรัพยากรเพือ่เอือ้อาํนวยตอการเรียนการสอน ดงัน้ี 

   2.1 เครือขายงานวิจัยของคณาจารย เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูการทําวิจัยเพื่อ

แกปญหาทางดานจุลชีววิทยา 

   2.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีหองสมุดท่ีทันสมัย  มีตําราท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร

ท้ังในรูปของตํารา หนังสือและสื่ออิเลคโทรนิก เชน e-journals, e-books, e-learning, e-training เปนตน 

   2.3 อุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชน คอมพิวเตอร 

LCD และสื่อ โสตทัศนูปกรณ เปนตน 

  3. การสนับสนุนและการใหคาํแนะนํานักศกึษา หลกัสตูรกาํหนดใหนกัศกึษาทุกคนมีอาจารยที่

ปรึกษาท่ัวไป อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท้ังเปนโดยตรงและเปนอาจารยท่ีปรึกษารวมคอยดูแลนักศึกษา

อยางใกลชดิ เพือ่ใหคาํแนะนําในการลงทะเบียนเรียน ตลอดจนใหคาํแนะนําและความชวยเหลอืในกรณี ท่ี

นักศกึษาประสบปญหาในการเรียนและปญหาอืน่ ๆ  

  4. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ /หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต มีการ

ประเมินผลหลักสูตร โดยสํารวจขอมูลจากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาแลว และสํารวจความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต เพื่อนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงหลักสูตรและจัดกิจกรรมเสริมใหกับนักศึกษา 
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19. การพฒันาหลกัสตูร 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิาจุลชีววทิยา มีการ

พฒันาหลกัสตูรใหทนัสมัยอยูเสมอ เน่ืองจากอาจารยประจําหลกัสตูรจะมีการปรับปรุงดชันีดานมาตรฐานและ

คณุภาพการศกึษา เชน มา ตรฐานดานหลกัสตูรและการเรียนการสอน มาตรฐานดานคณุภาพบัณฑิต 

มาตรฐานดานงานวจัิยและงานสรางสรรค มาตรฐานดานการประกนัคณุภาพ มาตรฐานดานการพฒันา

สถาบันและบุคลากร เปนตน ตามเกณฑของสาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 

(องคการมหาชน ) (สมศ .) และเกณฑของ มหาวิทยาลัยทุกๆ 3 ป โดยมหาวิทยาลัยมีคณะทํางานประกัน

คณุภาพการศกึษา ซ่ึงมีหนาท่ีดาํเนินงานดานการประกนัคณุภาพการศกึษา ใหขอเสนอแนะความคดิเหน็ใน

เร่ืองตางๆ เกีย่วกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา เชน การประเมินคณุภาพการศกึษาและการจัดทํารายงาน

การประกนัคณุภาพการศกึษาในแตละปการศึกษา การปรับปรุงปจจัย  เกณฑ ตัวช้ีวัด ใหเหมาะสมและเปน

ปจจุบัน ยกรางปจจัย เกณฑตัวช้ีวัด การประกันคณุภาพบัณฑิตศกึษา และการประกนัคุณภาพการวจัิย และ

เร่ืองอืน่ๆ ตามท่ีฝายวชิาการมอบหมาย นอกจากน้ันมหาวทิยาลยัยังมีคณะกรรมการการประกนัคณุภาพ

การศกึษา มีหนาท่ีชวย กาํหนดแนวทาง วางระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั 

กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคณุภาพ (Quality 

Auditing) และการประเมินคณุภาพ (Quality Assessment) จัดทํารายงานประจําปเกีย่วกบัการปร ะกนั

คณุภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั จัดทํารายงานเผยแพรระบบประกนัคณุภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั 

และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของกับกา รประกนัคณุภาพการศกึษาตามท่ีสภา มหาวทิยาลยั สภาวชิาการ หรือ

อธกิารบด ีมอบหมาย และคณะกรรมการดาํเนินการการประกนัคณุภาพการศกึษา ท่ีทาํหนา ท่ีชวย 

ประสานงานและแลกเปลีย่นขอมูลประ สบการณการดาํเนินงานดานการประกั นคณุภาพการศกึษาระหวาง

หนวยงานใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี  ตามนโยบายและแผนการปฏิบตังิานท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

เพื่อใหเกิดความเขาใจ ความตืน่ตวั อนัจะนําไปสูการพฒันาคณุภาพใหพรอมรับการตรว จประเมินท้ังภายใน

และภายนอก เปนตน 

  โดยอาจารยประจําหลักสูตรจะมีการประเมิน เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยอยางตอเน่ืองอยาง

นอยทุก 5 ป และเสนอผลการประเมินใหทางสาขาวชิา สาํนักวชิาและมหาวทิยาลยัตามระบบของทาง

มหาวิทยาลัยและ สมศ. ตอไป 

 

20. ความรวมมือระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ไดมีการเจรจาในเบ้ืองตนกับสถานบันและมหาวิทยาลัยตางๆ ใน

ความเปนไปไดเกี่ยวกับความรวมมือและความเกี่ยวของในเร่ืองการเรียนการสอนและการวิจัย  รวมท้ังการ

แลกเปลีย่นนักศกึษาและบุคลากรในสาขาวชิา จุลชีววทิยาและท่ีเกี่ยวของ  ความรวมมือเหลาน้ีจะดําเนิน ไป

พรอมๆ กบัความกาวหนาของแผนการศกึษาระดบับัณฑิตศกึษาน้ี 

 สถาบันดังกลาว ไดแก 

- Otago University, New Zealand 

- Guelph University, Canada 

- Robarts Research Institute, Canada 
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- National Institute of Health, USA 

- Walter Reed Army Institute of Research, USA 

- Johns Hopkins University, USA 

- University of Wisconsin-Madison, USA 

- Virginia Commonwealth University, USA 

- University of Edinburgh, UK 

- Liverpool John Moores University, UK 

- University of Newcastle upon Tyne, UK 

- Monash University, Australia 

- Kinki University, Japan 

- Oregon National Primate Research Center, USA 

- Oregon Health and Sciences University, USA 

- Academia Sinica, Taiwan 

- Industrial Technology Research Institute, Taiwan 

- Universitaät Erlangen-Nümbeng, Gemany 

- Harvard University, USA 

- Kaohsiung Medical University, Taiwan 

- Seoul National University, Korea 

- National Cancer Center Research Institute, Japan 

- Tottori University, Japan 

 

21. เหตุผลที่ขอปรับปรุงหลักสูตร  

 สาขาวิชาจุลชีววิทยา ไดเป ดใชหลักสูตรมาแลวเปนเวลากวา 7 ป ดังน้ัน จึงมีความจําเปนท่ีจะตอง

ปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใหมีความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันและแนวโนมของการพัฒนา

ทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในอนาคต 

 

22. ปการศกึษาทีเ่ร่ิมใชหลกัสตูรเดมิและปการศกึษาทีก่าํหนดใชหลกัสตูรปรับปรุงใหม 

 ปการศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตรเดิม คือ ปการศึกษา 2543 และปการศึกษาท่ีกําหนดใหหลักสูตร

ปรับปรุงใหม คือ ปการศึกษา 2551 
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23. ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม  
 

หลักสูตรเดิม หนวย

กิต 

หลักสูตรใหม หนวย

กิต 

หมายเหตุ 

ระดับมหาบัณฑิต 

1. โครงสรางหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

 ก. กลุมวิชาแกน   

 ข. กลุมวิชาเอก   

 ค. กลุมวิชาเลือก 

 ง. กลุมวิทยานิพนธ 

 

 

 

>16 

>11 

>3 

>18 

 

 

 ก. กลุมวิชาแกน   

 ข. กลุมวิชาบังคับเลือก   

 ค. กลุมวิชาเลือกเสรี 

 ง. กลุมวิทยานิพนธ 

 

 

 

>16 

>11 

>3 

>18 

 

 

 
 

โดยมีวิชา Special Topic > 3 หนวยกิต 

 

 

 

ระดับดุษฎีบัณฑิตและระดับมหาบัณฑิตไมมี 

หมายเหตุ 2) นักศึกษาที่ยังไมผานวิชาจุล 

ชีววิทยาตองลงทะเบียนเรียน 104201 และ  

104202 

 

 

 

 

เพิม่หมายเหต ุ 2) นักศึกษาที่ยังไม

ผานวิชาจุลชีววิทยาตองลงทะ เบียน

เรยีน  104201  จุลชีววิทยา และ 

104202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

  

แผนรับนักศึกษาในชวงระยะเวลา 5 ปแรก 

รบัปรญิญาโท 10 คน และ ปรญิญาเอก 5 คน 

/ป 

 มีการปรับแผนรับนักศึกษาในชวงระยะ 

เวลา 5 ปแรก เปนรับระดับมหาบัณฑติ 

 5 คน และระดับดุษฎีบัณฑิต 10 คน/ป 

  

  มีการปรับแผนการศึกษาหลักสูตร

มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให

เหมาะสมขึน้ โดยปรบัใหเรยีนสมัมนา 

1 ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 

  

อาจารยประจําหลักสูตรมี 13 ทาน  อาจารยประจําหลักสูตรมี 5 ทาน   

คณาจารยพเิศษมี 21 ทาน  คณาจารยพเิศษมี 21 ทานและมีการ

เปลี่ยนชื่อ 

  

104603 สถิติสิ่งแวดลอม 

104602 เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งแวดลอม 

 

3(2-3-6) 

3(2-3-6) 

 

104602 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ 

104685 เทคโนโลยีสารสนเทศทาง 

            ชีววิทยา 

4(3-3-6) 

4(3-3-6) 

 

เปลี่ยนชื่อใหมตามหลักสูตรชีววิทยา

สิ่งแวดลอม 

 

วิชาแกน 

104650 ชีววิทยาเซลล 

 

4(4-0-8) 

 

104750 ชีววิทยาของเซลลระดับสูง 

104852 หลักการเบ้ืองตนของเทคนิค 

            ในการศึกษาอณูชีววิทยา 

 

4(4-0-8) 

 

เปลี่ยนชื่อใหมตามหลักสูตรชีววิทยา

สิ่งแวดลอม และเพิ่มวิชาแกน 1 วิชา 

วิชาแกน 

108601 ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

2(2-0-6) 

 

 

  

ตัดวิชา 108601 ออกจากวิชาแกน 

108611 การใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 

108630 จุลชีววิทยานมและผลิตภัณฑนม 

108610 สรีรวิทยาของจุลินทรีย 

108620 จุลชีววิทยาน้ํา 

108621 จุลชีววิทยาดิน 

108711 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของแบคทีเรีย 

          กรดแล็กติก 

 

2(1-3-6) 

3(2-3-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

  ปรับแกหนวยกิตและเนื้อหา 

ปรับแกหนวยกิตและเนื้อหา 

ปรับแกเนื้อหา 

ปรับแกหัวขอและชั่วโมงสอนในแตละขอ 

ปรับแกหัวขอและชั่วโมงสอนในแตละขอ 

ปรับแกหัวขอและชั่วโมงสอนในแตละขอ 
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23. ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม (ตอ) 
 

หลักสูตรเดิม หนวย

กิต 

หลักสูตรใหม หนวย

กิต 

หมายเหตุ 

  108743 เซลลตนกําเนิดทาง 

           การแพทย 

108744 เซลลตนกําเนิดทาง 

           การแพทยขั้นสูง 

108745 อณูชีววิทยาเซลลตนกําเนิด 

4(4-0-8) 

 

4(4-0-8) 

 

4(4-0-8) 

เพิ่มเติม 

108741 วิทยาภูมิคุมกัน 3(3-0-6) 108741 ภูมิคุมกันวิทยา 3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อ 

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชา 

จุลชีววิทยา 

   ปรับประวัติอาจารยประจําหลักสูตรให

ทันสมัยยิ่งขึ้น 
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