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สาขาวิชาจุลชีววิทยา (01419) 
 

01419211 จุลชีววิทยาท่ัวไป (General Microbiology)       3(3-0-6) 

พ้ืนฐาน : 01424111    

หลักทางจุลชีววิทยาจุลินทรียชนิดตางๆ โครงสรางของเซลลพันธุกรรมการเจริญและเมแทบอลิซึม 

การจัดหมวดหมู การประยุกตทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรมสิ่งแวดลอม การสาธารณสุข 

และการแพทย 

01419213 จุลชีววิทยาท่ัวไปภาคปฏิบัติการ        2(0-6-3)

 (Laboratory in General Microbiology)   

 พ้ืนฐาน : 01419211 หรือพรอมกันและ 01424112   

 ปฏิบัติการสําหรับ 01419211  

01419214 จุลชีววิทยาพ้ืนฐานภาคปฏิบัติการ       1(0-3-2)

 (Laboratory in Fundamental Microbiology)   

 พ้ืนฐาน : 01419211 หรือพรอมกันและ 01424112   

 ปฏิบัติการสําหรับ 01419211  

01419325 ราวิทยา (Mycology)       3(2-3-6) 

พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214           

สัณฐานวิทยา การเจริญและปจจัยท่ีมีผล สายพันธุเชิงวิวัฒนาการ การจัดหมวดหมูและระบุชนิด 

การนําไปใช ประโยชนและโทษของเห็ด รา และยีสต 

01419341 อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย (Bacterial Taxonomy)       3(1-6-5) 

พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214    

หลักอนุกรมวิธานของแบคทีเรีย การแยกเชื้อบริสุทธิ์จากถ่ินอาศัย การระบุชนิดโดยอาศัยลักษณะ

ทางสัณฐานวิทยา ชีวเคมี สรีรวิทยา และทางเซรุมวิทยา การระบุชนิดโดยวิธีรวดเร็ว การระบุโดย

ใชสวนประกอบทางเคมีของเซลล เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพ่ือการระบุชนิดแบคทีเรียท่ีเพาะเลี้ยง

ได และเพาะเลี้ยงไมได หลักการเก็บเชื้อแบคทีเรีย   

01419351 สรีรวิทยาของจุลินทรีย(Microbial Physiology)       3(2-3-6) 

พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214     

องคประกอบทางเคมี และหนาท่ีของโครงสรางของเซลลจุลินทรีย กําเนิดสัณฐานและการเปลี่ยน

สภาพ ระบบควอรัมเซนซิง  ถ่ินอาศัย และโภชนาการของเซลลจุลินทรีย การเติบโตระดับเซลล 

ดิสซิมิเลชัน แอสซิมิเลชั่น และชีวสังเคราะห เอนไซมและกลไกการควบคุมกระบวนการเมแทบอ

ลิซึม   
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01419361 วิทยาภูมิคุมกัน (Immunology)       3(2-2-5) 

พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214         

หลักการพ้ืนฐานทางระบบคุมกัน ภูมิคุมกันโดยกําเนิด การตอบสนองทางภูมิคุมกันโดยการสราง

แอนติบอดีและโดยอาศัยเซลล เซลลท่ีเก่ียวของกับระบบภูมิคุมกัน ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจน

และแอนติบอดี ภาวะผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน การปลูกถายอวัยวะและเนื้อเยื่อ 

01419371 ระบบพันธุกรรมของจุลินทรีย (Genetic Systems of Microorganisms)       3(3-0-6) 

พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214            

ระบบพันธุกรรมและกระบวนการถายทอดพันธุกรรมในไวรัส แบคทีเรีย แอคติโนมัยซีท ยีสต           

ราและเห็ด การปรับตัว การแปรเปลี่ยนและการกลายพันธุ วิธีการของเซลลฟวชัน โปรโตพลาสต

ฟวชัน และพันธุวิศวกรรม 

01419372  ชีวสารสนเทศศาสตรสําหรับนักจุลชีววิทยา         2(1-2-3) 

(Bioinformatics for Microbiologists) พ้ืนฐาน : 01416311 หรือ 01402311      

ฐานขอมูลชีวสารสนเทศศาสตรของจุลินทรีย การวิเคราะหลําดับกรดนิวคลีอิกและกรดอะมิโน 

ตนไมวิวัฒนาการ การพิจารณาลําดับนิวคลีโอไทดและโปรตีน โครงสรางสามมิติของสายโพลีเปป

ไทด 

01419390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา       1(1-0-2) 

(Cooperative Education Preparation)          

หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ความรูพ้ืนฐาน

และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ 

การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การ

เขียนรายงาน 

01419391 การใชเครื่องมือและการวิเคราะหทางเคมีสําหรับนักจุลชีววิทยา       2(0-6-3) 

(Instrumentation and chemical analysis for microbiologists)                        

พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214 และ 01403112          

หลักการ วิธีการใช การสอบเทียบ และการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณสําหรับการศึกษาและ

การวิจัยทางจุลชีววิทยาเบื้องตน ปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะหเชิงปริมาณเบื้องตน  

01419411 การเจริญและการเพาะเล้ียงเซลลจุลินทรีย       3(2-3-6) 

(Microbial Cell Growth and Cultivation)                                               

พ้ืนฐาน01419213 หรือ 01419214 และ 01417112           

ประวัติการพัฒนาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย ขอบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสาขา

การเพาะเลี้ยงจุลินทรียและการใชจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรค องคประกอบถังหมัก อุปกรณ

ประกอบและการทํางาน ชนิดของการเพาะเลี้ยงจุลินทรียและการประเมินการเจริญ  
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พารามิเตอรการเจริญ จลนพลศาสตรการเจริญของจุลินทรียในเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว 

(คณิตศาสตรเก่ียวกับการเจริญของจุลินทรียในการเลี้ยง) แบบงวดเดียว ก่ึงตอเนื่อง ตอเนื่อง และ

การเพาะเลี้ยงแบบแหง การเลี้ยงในระบบผสมหลายเชื้อ ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญ มีการศึกษา

นอกสถานท่ี 

01419412 จุลชีววิทยาวิเคราะห (Analytical Microbiology)       3(2-3-6) 

พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214    

หลักและวิธีการใชจุลินทรียในการตรวจวิเคราะหในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารตางๆ เชน

กรดอะมิโน วิตามิน สารปฏิชวีนะ สารกอกลายพันธุ และสารกอมะเร็ง มีการศึกษานอกสถาน 

01419413 การเก็บรักษาเช้ือจุลินทรีย (Preservation of Microbial Cultures)       3(2-3-6) 

พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214     

หลักและวิธีการเก็บรักษาจุลินทรียชนิดตางๆ การจัดระบบและการรวบรวมสาระขอมูลของ

เชื้อจุลินทรียท่ีเก็บรักษา เครือขายของศูนยท่ีเก็บรวบรวมสายพันธุจุลินทรียและการใหบริการ มี

การศึกษานอกสถานท่ี 

01419414 การอานและเขียนภาษาอังกฤษทางจุลชีววิทยา      1(1-0-2)

 (English Reading and Writing in Microbiology)   

 การอาน และการเขียน บทความภาษาอังกฤษทางจุลชีววิทยา   

01419423 แอคติโนมัยซีท (Actinomycetes)      3(2-3-6) 

พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214          

สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พันธุกรรม อนุกรมวิธานนิเวศวิทยาและการใชประโยชน มีการศึกษา 

นอกสถานท่ี 

01419424 วิทยาไวรัส (Virology)      3(2-3-6) 

พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214           

สมบัติโดยท่ัวๆไปของไวรัส พันธุกรรม วิธีการเขาสูเซลล การเพ่ิมจํานวนของไวรัสและการ

เปลี่ยนแปลงของเซลลไวรัสของพืช สัตว และแบคทีเรีย การวินิจฉัยและการควบคุม มีการศึกษา

นอกสถานท่ี 

01419426 ชีววิทยาของเห็ด (Biology of Mushroom)     3(2-3-6) 

พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214    

วงจรชีวิตของเห็ด การเจริญเติบโต และปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตพันธุกรรม อนุกรมวิธาน

นิเวศวิทยา การเพาะเห็ดเปนการคา และการใชประโยชนอ่ืนๆ มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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01419427 ยีสตและยีสตเทคโนโลยี (Yeast and Yeast Technology)       3(2-3-6) 

พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214          

ชีววิทยาของยีสต การจัดหมวดหมู และการจัดจําแนกชนิด การเก็บรักษาพันธุกรรมและการ

ปรับปรุงสายพันธุ ความสําคัญตออุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากยีสตและเทคโนโลยีการผลิต 

จลนพลศาสตรเบื้องตนของการหมัก มีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419428 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของสาหรายขนาดเล็ก       3(2-3-6) 

(Biology and Technology of Microalgae) พ้ืนฐาน : 01419211          

สัณฐานวิทยาของสาหรายขนาดเล็ก การจัดจําแนกดวยเทคนิคด้ังเดิมและเทคนิคทางโมเลกุล 

ถ่ินอาศัย ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญและโภชนาการของสาหราย การเพาะเลี้ยงสาหรายเชิง

พาณิชย ผลิตภัณฑท่ีไดจากสาหราย มีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419434 จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)       4(2-6-7) 

พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214          

จุลินทรียท่ีเก่ียวของกับอาหาร การถนอม การเก็บรักษาและองคประกอบของอาหารท่ีมีผลตอ

การเจริญของจุลินทรียและลักษณะการเนาเสีย การถนอมอาหารและการเนาเสียของอาหาร

ประเภทตางๆเชื้อโรคและ สารพิษจากจุลินทรียจุลินทรีย ดัชนีการตรวจวิเคราะหจุลินทรียใน

อาหารมาตรฐานอาหารทางจุลชีววิทยา และการควบคุมคุณภาพ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419435 จุลชีววิทยาของน้ํานมและผลิตภัณฑนม       3(2-3-6) 

(Microbiology of Milk and Milk Products) พ้ื น ฐ าน  : 01419213 ห รื อ  01419214 

สมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลินทรียของน้ํานมดิบ องคประกอบทางเคมีของน้ํานมดิบ การแบง

ระดับคุณภาพน้ํานมดิบและการปลอมปน  การเนาเสียของน้ํานมดิบ การแปรรูปน้ํานม จุลินทรีย

ท่ีเก่ียวของในน้ํานมและผลิตภัณฑนม มาตรฐานทางดานจุลินทรียและการควบคุมคุณภาพของ

ผลิตภัณฑนม มีการศึกษานอกสถานท่ี  

01419436 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)       3(2-3-6) 

พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214         

จุลินทรียเพ่ือการอุตสาหกรรม หลักการคัดเลือก การปรับปรุง และการเก็บสายพันธุจุลินทรีย 

หลักการของกระบวนการหมักในอุตสาหกรรม การขยายขนาดการผลิต กระบวนการหมักเพ่ือ

ผลิตผลิตภัณฑ อ่ืนจากจุลินทรีย  ท้ังในระดับหอง ปฏิบั ติการ โรงงานตนแบบ และระดับ

อุตสาหกรรม มีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419438 จุลชีววิทยาของอาหารหมัก (Microbiology of Fermented Foods)       3(2-3-6)

พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   
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บทบาทของจุลินทรียในอาหารหมักประเภทตางๆ การหมักดวยเชื้อธรรมชาติ และเชื้อบริสุทธิ์          

เทคโนโลยีการใชกลาเชื้อบริสุทธิ์ การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารหมัก การ

ผลิตอาหารหมักในระดับอุตสาหกรรม กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419462 จุลชีววิทยาทางการสุขาภิบาลอาหาร       3(3-0-6) 

(Microbiology for Food Plant Sanitation) พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   

การสุขาภิบาลอาหาร ความสําคัญของจุลินทรียกับการสุขาภิบาลอาหาร การปนเปอนของ

จุลินทรียสูอาหาร โปรแกรมการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร มีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419463 การเกิดโรคและโรคติดเช้ือ (Infection and Infectious Diseases)       3(2-3-6) 

พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214     

การเกิดโรคและปจจัยท่ีเก่ียวของกับการเกิดโรคติดเชื้อ ลักษณะของจุลินทรียกอโรค แหลงสะสม

และการแพรกระจายโรค ระยะของโรคติดเชื้อ หลักระบาดวิทยาและการเฝาระวังโรค หลักการ

ปองกันและควบคุมโรคติดตอ โรคติดเชื้อท่ีเกิดจากแบคทีเรีย รา ไวรัสโปรโตซัว และการตรวจ

วินิจฉัยโรค มีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419481 จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม (Environmental Microbiology)       3(2-3-6) 

พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214      

ชุมชีพและพฤติกรรมของจุลินทรียตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม การกระจายและการ

ปรับตัวของจุลินทรียในสิ่งแวดลอม จุลชีววิทยาเมือง การฟอกตนเองตามธรรมชาติ การ

ประยุกตใชจุลินทรียในการฟนฟูสิ่งแวดลอม 

01419482 จุลชีววิทยาของภาวะมลพิษ (Pollution Microbiology)       3(2-3-6) 

พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214    

ชนิดของจุลินทรียท่ีพบในแหลงท่ีมีมลพิษ บทบาทความสําคัญของจุลินทรียชนิดตางๆในการ

กอใหเกิดภาวะแวดลอมเปนพิษ ประเภทของมลพิษท่ีเกิดจากจุลินทรียท้ังทางตรงและทางออม 

การใชจุลินทรียเปนดัชนีบงบอกความเปนพิษในสิ่งแวดลอม หลักการใชจุลินทรียในการลดภาวะ

ความเปนพิษ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419483 การเส่ือมสภาพของวัสดุเนื่องจากจุลินทรีย      3(2-3-6)

 (Microbial Deterioration of Materials)  

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214 

ชนิดและบทบาทของจุลินทรียตอการเสื่อมสภาพของวัสดุประเภทสิ่งทอไมและผลิตภัณฑไมแปร

รูป เอกสาร ตํารา เครื่องหนัง สี ฟลมโบราณวัตถุ โบราณสถาน ภาพวาด และอ่ืนๆ ปจจัยท่ีมีผล

ตอการเสื่อมสภาพเนื่องจากจุลินทรีย วิธีการตรวจวิเคราะห การปองกันและการกําจัด มี

การศึกษานอกสถานท่ี 
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01419484 จุลชีววิทยาของการบําบัดน้ําเสีย       3(2-3-6) 

(Microbiology of Waste Water Treatment) พ้ื น ฐ าน  : 01419213 ห รื อ  01419214

จุลินทรียในน้ําเสียแตละประเภทชนิด บทบาท และปจจัยท่ีมีผลตอกิจกรรมของจุลินทรียในระบบ

บําบัดน้ําเสีย การวิเคราะหปญหาการควบคุมเพ่ือใหระบบบําบัดดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มี

การศึกษานอกสถานท่ี 

01419485 จุลินทรียในดิน (Soil Microorganisms)       3(2-3-6) 

พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214    

กลุมของจุลินทรียในดิน กิจกรรมและกระบวนการทางชีวเคมีท่ีเกิดข้ึนนิเวศวิทยาของจุลินทรียใน

ดิน ความสําคัญของจุลินทรียในดิน และการใชประโยชนทางการเกษตรและการปาไม มี

การศึกษานอกสถานท่ี 

01419486 จุลชีววิทยาในแหลงน้ํา (Aquatic Microbiology)       3(2-3-6) 

พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214          

จุลินทรียในน้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม การกระจายและชีวมวลของจุลินทรียกลุมตางๆอิทธิพล

ของปจจัยตางๆตอจุลินทรียในน้ํา บทบาทและความสําคัญของจุลินทรียในน้ําท่ีมีตอสิ่งแวดลอม 

ความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419487 จุลชีววิทยาเพ่ือการเกษตร (Microbiology for Agriculture)      3(2-3-6) 

พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214     

การประยุกตจุลชีววิทยาเพ่ือประโยชนทางการเกษตร เชน การทําปุยหมักและแกสชีวภาพ การ

ใชไมคอรไรซา และจุลินทรียตรึงไนโตรเจน การใชจุลินทรียหมัก และเสริมอาหารสัตว จลุ

ชีววิทยาหลังการเก็บเก่ียว และจุลชีววิทยาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419488 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย (Microbial Ecology)       3(2-3-6) 

พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214     

การดํารงชีวิตของจุลินทรียในธรรมชาติ   วิธีการศึกษานิเวศของจุลินทรีย  การกระจายตัวและ

บทบาทของจุลินทรียในระบบนิเวศ กระบวนการทางชีวเคมีของจุลินทรียท่ีเก่ียวของกับวัฏจักร

ธาตุ ความสัมพันธของจุลินทรียตอสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลง และอันตรกิริยาระหวาง

จุลินทรีย  พืชและสัตว 

01419490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)   6

การปฏิบัติการในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนการจัดทํา

รายงานและการนําเสนอ 
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01419496 เรื่องเฉพาะทางจุลชีววิทยา (Selected Topics in Microbiology)        1-3

 เรื่องเฉพาะทางจุลชีววิทยาในระดับปริญญาตรีหัว ขอเรื่องเปลี่ยนไปแตละภาคการศึกษา

01419497 สัมมนา (Seminar)             1

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางจุลชีววิทยาในระดับปริญญาตรี 

01419499 โครงงานจุลชีววิทยา(Microbiology Projects)  3(0-9-5)

โครงงานท่ีนาสนใจในแขนงตางๆ ทางจุลชีววิทยา  

 

 


