หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
1. ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
Bachelor of Science Program in Microbiology
2. ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
Bachelor of Science (Microbiology)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
B.Sc. (Microbiology)
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร จํ า เป น ต อ งอาศั ย รากฐานของทฤษฎี แ ละหลั ก การทางความคิ ด
จิตวิทยาศาสตร ที่สอดคลองกันในทุกสาขาวิชา อันจะนําไปสูการสรางสรรคงานวิจัยและสิ่งประดิษฐที่มี
ประโยชนตอประเทศชาติ ในปจจุบันการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร ถูกกําหนดกรอบมาตรฐานแยกไปใน
แตละสาขารายวิชา ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมุงพัฒนาความเปนเลิศทาง
วิทยาศาสตรพื้นฐาน ดวยการบูรณาการตรรกะทางดานความคิดและหลักการกลไกธรรมชาติของแตละราย
สาขาวิชา ใหมีความสอดคลองกันและใหสามารถเขาใจวิทยาศาสตรแขนงอื่น ๆ ได เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความ
เปนเลิศทางวิทยาศาสตรอันพึงประสงค เปยมดวยคุณธรรม จริยธรรม เปนที่ตองการแกสังคม
5. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
5.1 ปรัชญา
ความเจริญงอกงามทางสติปญญา จากการเขาถึงกฎธรรมชาติดวยรากฐานของเหตุผล
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5.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตโดยใชคุณธรรมสรางความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหมีความสามารถ
ศึกษาคนควา และวิจัย เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู อยางมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
6. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552
7. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตรหรือเทียบเทา
8. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
9. ระบบการศึกษา
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
10. ระยะเวลาการศึกษา
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
11. การลงทะเบียนเรียน
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
12. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
13. อาจารยผูรับผิดชอบประจําหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร/และอาจารยผูสอน
13.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
1 นางขจีนาฏ โพธิเวชกุล
2

นายประวัติ อังประภาพรชัย

ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิและสาขาวิชา
ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (จุลชีววิทยา)
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม)
อาจารย
วท.บ. (ชีววิทยา) M.Sc. (Microbiology)
Ph.D. (Microbiology)

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
3 นางสาวณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย
4

นางสาวพิชาภัค สมยูรทรัพย

5

นางสาวอรอนงค พริ้งศุลกะ

13.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
1 นางขจีนาฏ โพธิเวชกุล
2

นางสาวพิชาภัค สมยูรทรัพย

3

นางสาวอรอนงค พริ้งศุลกะ

13.3 อาจารยผูสอน
ลําดับที่
ชื่อ – นามสกุล
1
นายไพศาล สิทธิกรกุล
2

นายเฉลิมชัย วงศวัฒนะ

3

นายวิเชียร มากตุน

4

นางทรรศนียา ศักดิ์ดี

5
6
7

นายธวัช ดอนสกุล
นางนงลักษณ สุวรรณพินิจ
นางพรพรรณ เลิศทวีสินธุ
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ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิและสาขาวิชา
อาจารย
วท.บ. (จุลชีววิทยา) วท.ม. (จุลชีววิทยา)
วท.ด. (จุลชีววิทยา)
อาจารย
วท.บ. (จุลชีววิทยา) วท.ม. (จุลชีววิทยา)
Ph.D. (Microbiology)
อาจารย
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม)
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิและสาขาวิชา
ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (จุลชีววิทยา)
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม)
อาจารย
วท.บ. (จุลชีววิทยา) วท.ม. (จุลชีววิทยา)
Ph.D. (Microbiology)
อาจารย
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม)
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิและสาขาวิชา
ศาสตราจารย
กศ.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา)
Ph.D. (Zoology)
รองศาสตราจารย
วท.บ. (เกษตรศาสตร-พืชไรนา)
วท.ม. (เกษตรศาสตร-วิทยาการวัชพืช)
Ph.D. (Agriculture-Weed Science)
รองศาสตราจารย
กศ.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (ชีววิทยา)
Ph.D. (Fishery Sciences)
รองศาสตราจารย
วท.บ. (ประมง)
Master of Natural Resources
รองศาสตราจารย
กศ.บ. (ชีววิทยา) กศ.ม. (ชีววิทยา)
รองศาสตราจารย
วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (จุลชีววิทยา)
รองศาสตราจารย
วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (จุลชีววิทยา)
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ลําดับที่
ชื่อ – นามสกุล
8
นางสมใจ ศิริโภค
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

19
20
21
22
23

24
25

ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิและสาขาวิชา
รองศาสตราจารย
วท.บ. (วิทยาศาสตรการอาหาร)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
นางสุภาพร สุกสีเหลือง
รองศาสตราจารย
วท.บ. (ชีววิทยาการประมง)
วท.ม. (พันธุศาสตร)
นางสุมาลี เหลืองสกุล
รองศาสตราจารย
วท.บ. (จุลชีววิทยา) วท.ม. (จุลชีววิทยา)
นายสุรจิต วรรณจันทร
รองศาสตราจารย
กศ.บ. (มัธยมศึกษา) M.S. (Botany)
นางกรองแกว พูพิทยาสถาพร ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
วท.ม. (พันธุศาสตร)
นางขจีนาฏ โพธิเวชกุล
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม)
นายปรินทร ชัยวิสุทธางกูร ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
วท.ม. (จุลชีววิทยา-ไวรัสวิทยา)
Ph.D. (Molecular Biology)
นางสาวพูนสุข รัตนภุมมะ
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา)
นางยุวดี นาคะผดุงรัตน
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) วท.ม. (ชีวเคมี)
Ph.D. (Biochemistry)
นางรุจิวรรณ พานิชชัยกุล
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา)
นายวีระพงศ เกียรติสุนทร
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (เกษตรศาสตร-กีฏวิทยา)
วท.ม. (เกษตรศาสตร-พืชไรนา)
Ph.D. (Agronomy-Weed Science)
นายศิวาพร ลงยันต
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (เคมีชีวภาพ)
วท.ด. (วิทยาศาสตรทางทะเล)
นายสันติ เรืองมณีไพฑูรย
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา)
นางสายสุณีย ลิ้มชูวงศ
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (พืชสวน) วท.ม. (พันธุศาสตร)
นางสุวณิจ พรหมสุทธิรักษ ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา)
นางสาวอัจฉริยา รังษิรุจิ
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (ชีววิทยา) M.Sc. (Biochemistry
and Genetics) Ph.D. (Molecular
Systematics and Evolution)
นางสาวจิตติมา เหมกิตติวฒ
ั น อาจารย
กศ.บ. (ชีววิทยา) กศ.ม. (ชีววิทยา)
นางสาวณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย อาจารย
วท.บ. (จุลชีววิทยา) วท.ม. (จุลชีววิทยา)
วท.ด. (จุลชีววิทยา)
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ลําดับที่
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิและสาขาวิชา
26 นางดวงใจ บุญกุศล
อาจารย
วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา)
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร)
27 นางนลินา ประไพรักษสิทธิ์ อาจารย
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร)
Ph.D. (Neuroscience)
28 นางนงลักษณ สกุลญานนทวทิ ยา อาจารย
วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา)
29 นายประวัติ อังประภาพรชัย อาจารย
วท.บ. (ชีววิทยา) M.Sc. (Microbiology)
Ph.D. (Microbiology)
30 นางสาวผองพรรณ ประสารกก อาจารย
วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา)
วท.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ)
31 นางสาวภัทริน ศรีดุลยกุลย
อาจารย
วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (วิทยาศาสตร
การแพทย) วท.ด. (สรีรวิทยา)
32 นางสาวรักชนก โคโต
อาจารย
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม. (พันธุศาสตร)
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)
33 นายวันชาติ สุมโนจิตราภรณ อาจารย
วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดลอม)
34 นายสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
อาจารย
วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ปร.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา)
35 นางสาวอรอนงค พริ้งศุลกะ
อาจารย
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม)
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
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14. จํานวนนิสิตนักศึกษา
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับเขาศึกษาและจํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ในแตละปการศึกษา
หนวย: คน
ระดับ
ปการศึกษา
2552
2553
2554
2555
2556
ชั้นปที่ 1
60
60
60
60
60
ชั้นปที่ 2
60
60
60
60
ชั้นปที่ 3
60
60
60
ชั้นปที่ 4
60
60
รวม
60
120
180
240
240
จํานวนผูที่คาดวา
60
60
จะสําเร็จการศึกษา
15. สถานที่และอุปกรณการสอน
15.1 สถานที่
ใชสถานที่ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15.2 อุปกรณการสอน
ใชอุปกรณการสอนของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16. หองสมุด
ใช ตํ า ราเรี ย น วารสารและเอกสารทางวิ ช าการทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษที่ มี อ ยู ใ นสํ า นั ก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และการคนควาเพิ่มเติมจากอินเตอรเนตและเครือขายตางๆ
17. งบประมาณ
ใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดประจําปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7
18. หลักสูตร
18.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 131 หนวยกิต
18.2 โครงสรางหลักสูตร
รายละเอียด
หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
95
2.1 วิชาแกน
25
2.1.1 วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
16
2.1.2 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
9
2.2 วิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
70
2.2.1 วิชาเฉพาะสาขา
20
2.2.2 วิชาเอกบังคับ
35
2.2.3 วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
15
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6
รวม
ไมนอยกวา
131
18.3 รายวิชา
18.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต โดยเลือกจากกลุมวิชาตางๆ ดังนี้ กลุมวิชาภาษา
กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี กลุมวิชาศิลปศาสตร
1. กลุมวิชาภาษา
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต ดังนี้
1.1 ภาษาไทย กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอ ยกวา 3 หนวยกิต
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
มศว 111
SWU 111 Thai for Communication
มศว 112
วรรณกรรมไทยปริทรรศน
3(2-2-5)
SWU 112 Thai Literary Review
1.2 ภาษาตางประเทศ กําหนดใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
มศว 121
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication I
มศว 122
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication II
มศว 123
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication I
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มศว 124
SWU 124
มศว 131
SWU 131
มศว 132
SWU 132
มศว 133
SWU 133
มศว 134
SWU 134
มศว 135
SWU 135
มศว 136
SWU 136
มศว 137
SWU 137
มศว 138
SWU 138

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
English for International Communication II
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
French for Communication I
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
French for Communication II
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
German for Communication I
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
German for Communication II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication II
ภาษาญี่ปุนเพือ่ การสื่อสาร 1
Japanese for Communication I
ภาษาญี่ปุนเพือ่ การสื่อสาร 2
Japanese for Communication II

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
มศว 141
SWU 141
มศว 142
SWU 142
มศว 143
SWU 143
มศว 144
SWU 144
มศว 145
SWU 145
มศว 341
SWU 341

ทักษะการรูสารสนเทศ
Information Literacy Skills
วิทยาศาสตรเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
Science for Life Quality Development and Environment
พลังงานทางเลือก
Alternative Energy
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสรางสรรค
Wellness and Healthy Lifestyle
วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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3. กลุมวิชาศิลปศาสตร
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังนี้
3.1 วิชาบังคับ กําหนดใหเรียน 9 หนวยกิต ดังนี้
มศว 151
การศึกษาทัว่ ไปเพื่อพัฒนามนุษย
SWU 151 General Education for Human Development
มศว 251
มนุษยกับสังคม
SWU 251 Man and Society
มศว 252
สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
SWU 252 Aesthetics for Life

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3.2 วิชาเลือก กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
มศว 351
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
มศว 352
ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
มศว 353
มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม
3(2-2-5)
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics
มศว 354
มนุษยกับสันติภาพ
3(2-2-5)
SWU 354 Man and Peace
มศว 355
พุทธธรรม
3(2-2-5)
SWU 355 Buddhism
มศว 356
วรรณกรรมและพลังทางปญญา
3(2-2-5)
SWU 356 Literature for Intellectual Powers
มศว 357
ศิลปะและความคิดสรางสรรค
3(2-2-5)
SWU 357 Art and Creativity
มศว 358
ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย
3(2-2-5)
SWU 358 Music and Human Spirit
มศว 361
ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม
3(2-2-5)
SWU 361 History and Effects on Society
มศว 362
มนุษยกับอารยธรรม
3(2-2-5)
SWU 362 Man and Civilization
มศว 363
มนุษยกบั การเมือง การปกครอง และกฎหมาย
3(2-2-5)
SWU 363 Man and Politics, Government and Law
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มศว 364
SWU 364
มศว 365
SWU 365
มศว 366
SWU 366
มศว 367
SWU 367
มศว 371
SWU 371
มศว 372
SWU 372
มศว 373
SWU 373
มศว 374
SWU 374
มศว 375
SWU 375

คณ 111
MA 111
คม 100
CH 100
คม 190
CH 190
ชว 101
BI 101
ชว 191
BI 191

เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวฒ
ั น
Economy in Globalization
หลักการจัดการสมัยใหม
Principles of Modern Management
จิตวิทยาสังคม
Social Psychology
กฎหมายทัว่ ไป
Legal Studies
ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรม และเทคโนโลยี
Creativity, Innovation and Technology
ภูมิปญญาทองถิ่น
Local Wisdom
ภูมิลักษณชุมชน
Man and Community
สัมมาชีพเพื่อชุมชน
Ethical Careers for Community
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
Good Governance in Community Management

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

18.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 95 หนวยกิตโดยเลือกจากกลุมวิชาตางๆ ดังนี้
18.3.2.1 วิชาแกน กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 25 หนวยกิต
1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน กําหนดใหเรียน 16 หนวยกิต ดังนี้
คณิตศาสตร 1
4(4-0-8)
Mathematics I
เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
General Chemistry
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-2-1)
General Chemistry Laboratory
ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
Biology I
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-2-1)
Biology Laboratory I
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ฟส 100
PY 100
ฟส 180
PY 180

ฟสิกสทั่วไป
General Physics I
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
General Physics Laboratory I

3(3-0-6)

วทศ 301
SCI 301
วทศ 302
SCI 302
อก 301
EN 301
วทศ 411
SCI 411
วทศ 421
SCI 421

2) กลุมวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู กําหนดใหเรียน 9 หนวยกิต ดังนี้
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1
2(2-04)
English for Science I
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2
2(2-0-4)
English for Science II
การอานเฉพาะกิจ 1
2(2-0-4)
Reading for Specific Purposes I
สัมมนาทางวิทยาศาสตร
1(0-2-1)
Science Seminar
โครงงานสําหรับวิทยาศาสตรบริสุทธิ์
2(0-6-0)
Project for Pure Science

คม 101
CH 101
คม 191
CH 191
คม 221
CH 221
คม 241
CH 241
คม 292
CH 292
คม 296
CH 296
คม 350
CH 350

18.3.2.2 วิชาเฉพาะ กําหนดใหเรียน ไมนอยกวา 70 หนวยกิต ดังนี้
วิชาเฉพาะสาขา กําหนดใหเรียน 20 หนวยกิต ดังนี้
เคมีพื้นฐาน
Principles of Chemistry
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
Principles of Chemistry Laboratory
เคมีอินทรีย
Organic Chemistry
ชีวเคมี 1
Biochemistry I
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
Organic Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการชีวเคมี
Biochemistry Laboratory
เคมีวิเคราะห
Analytical Chemistry

1(0-2-1)

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
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คม 396
CH 396
ชว 102
BI 102
ชว 192
BI 192
ชว 261
BI 261
ชว 301
BI 301
ชว 302
BI 302
ชว 341
BI 341
วจช 201
SMB 201
วจช 202
SMB 202
วจช 301
SMB 301
วจช 302
SMB 302
วจช 311
SMB 311
วจช 332
SMB 332
วจช 421
SMB 421
วจช 482
SMB 482
วจช 484
SMB 484

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
Analytical Chemistry Laboratory
ชีววิทยา 2
Biology II
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
Biology Laboratory II
วิชาเอกบังคับ กําหนดใหเรียน 35 หนวยกิต ดังนี้
นิเวศวิทยา
Ecology
ชีววิทยาของเซลล
Cell Biology
ชีวสถิติ
Biostatistics
พันธุศาสตร
Genetics
จุลชีววิทยา
Microbiology
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
Laboratory in Microbiology
วิทยาเห็ดรา
Mycology
วิทยาไวรัส
Virology
พันธุศาสตรของจุลินทรีย
Microbial Genetics
สรีรวิทยาของจุลินทรีย
Microbial Physiology
ดีเทอมิเนทีฟแบคทีริโอโลยี
Determinative Bacteriology
สัมมนาทางจุลชีววิทยา
Seminar in Microbiology
การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา
Independent Study in Microbiology

1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
1(0-2-1)
1(0-3-0)
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วจช 499 ฝกงาน
SMB 499 Internship
วิชาเอกเลือก กําหนดใหเรียน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
ชว 404 วิทยาสาหราย
BI 404 Phycology
ชว 442 พันธุวิศวกรรม
BI 442 Genetic Engineering
ชว 443 ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน
BI 443 Introduction to Bioinformatics
ชว 454 วิทยาภูมิคุมกัน
BI 454 Immunology
วจช 372 จุลชีววิทยาทางอาหาร
SMB 372 Food Microbiology
วจช 401 หัวขอพิเศษทางจุลชีววิทยา 1
SMB 401 Special Topics in Microbiology I
วจช 402 หัวขอพิเศษทางจุลชีววิทยา 2
SMB 402 Special Topics in Microbiology II
วจช 404 ชีววิทยาของเห็ด
SMB 404 Biology of Mushroom
วจช 451 จุลชีววิทยาทางการแพทย
SMB 451 Medical Microbiology
วจช 471 จุลชีววิทยาทางดิน
SMB 471 Soil Microbiology
วจช 472 ยีสตและยีสตเทคโนโลยี
SMB 472 Yeast and Yeast Technology
วจช 473 จุลชีววิทยาของอาหารหมัก
SMB 473 Microbiology of Fermented Foods
วจช 474 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล
SMB 474 Sanitary Microbiology
วจช 475 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
SMB 475 Environmental Microbiology
วจช 476 จุลชีววิทยาการเกษตร
SMB 476 Agricultural Microbiology

1(0-100-0)

3(2-3-4)
4(3-3-6)
2(1-3-2)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
2(1-3-2)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
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วจช 477
SMB 477
วจช 478
SMB 478
วจช 479
SMB 479
วจช 491
SMB 491
วจช 492
SMB 492
วจช 493
SMB 493

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Microbiology
ความปลอดภัยของอาหารดานจุลินทรีย
Microbial Food Safety
เทคโนโลยีการหมัก
Fermentation Technology
การใชเครื่องมือและเทคนิคทางจุลชีววิทยา
Instrumentation in Microbiology
ทัศนศึกษานอกสถานที่
Field Excursion
การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย
Preservation of Microbial Cultures

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
2(1-3-2)
1(0-3-0)
2(1-3-2)

18.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี กําหนดใหทกุ สาขาวิชาเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยใหเลือก
เรียนรายวิชาใดๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
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ความหมายของรหัสวิชา
รายวิชาที่เปดสอนในแตละสาขาวิชามีความหมายรหัสอักษรดังนี้
คณ หรือ MA หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร
คม หรือ CH
หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเคมี
ชว หรือ BI
หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา
ฟส หรือ PY
หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาฟสิกส
วจช หรือ SMB หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาจุลชีววิทยา
วทศ หรือ SCI หมายถึง รายวิชาในคณะวิทยาศาสตร
อก หรือ EN
หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ในสาขาวิชานัน้ ๆ สามารถแยกหมวดวิชา ตามตัวเลข 3 หลัก นําหนาชือ่ วิชาโดยมีความหมายตัวเลข
แตละหลักดังนี้
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ชั้นปที่เปดสอน
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา
เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง
ความหมายของเลขรหัสวิชาคณะวิทยาศาสตร
0 ภาษาอังกฤษ
1 สัมมนา
2 โครงงาน
ความหมายของเลขรหัสวิชาสาขาวิชาจุลชีววิทยา
0 หมวดวิชาทัว่ ไป
1 หมวดวิชาพันธุศาสตร
2 หมวดวิชาสัณฐานวิทยา
3 หมวดวิชาสรีรวิทยา
4 หมวดวิชาวิทยาภูมิคุมกัน
5 หมวดวิชาโรคและการติดเชือ้
6 หมวดวิชาขั้นสูง
7 หมวดวิชาประยุกต
8 หมวดวิชาการวิจัยและการสัมมนา
9 หมวดวิชาเทคนิคและฝกงาน
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18.4

แผนการเรียน

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 1
หรือ มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ 1
มศว 141 ทักษะการรูสารสนเทศ
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสราง
สรรค
วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
คม 100 เคมีทั่วไป
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
ชว 101 ชีววิทยา 1
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
รวมจํานวนหนวยกิต

หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(2-2-5)

8 หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
17 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป
มศว 251 มนุษยกับสังคม
วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
คณ 111 คณิตศาสตร 1
ฟส 100 ฟสิกสทั่วไป
ฟส 180 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
อก 301 การอานเฉพาะกิจ 1
วิชาเฉพาะดาน วิชาเอกบังคับ
ชว 261 นิเวศวิทยา
วจช 201 จุลชีววิทยา
วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
รวมจํานวนหนวยกิต

หนวยกิต
3 หนวยกิต
3(2-2-5)
8 หนวยกิต
4(4-0-8)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2 หนวยกิต
2(2-0-4)
7 หนวยกิต
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
20 หนวยกิต

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาศึกษาทั่วไป
มศว 111 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทย 1
หรือ มศว 112 ภาษาไทยปริทรรศน
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 2
หรือ มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ 2
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย
วิชาเฉพาะสาขา
คม 101 เคมีพื้นฐาน
คม 191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
ชว 102 ชีววิทยา 2
ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
รวมจํานวนหนวยกิต

หนวยกิต
9 หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

3 (2-2-5)
8 หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
17 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาศึกษาทั่วไป
มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
วิชาเฉพาะสาขา
คม 221 เคมีอินทรีย
คม 292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1
วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2
วิชาเฉพาะดาน วิชาเอกบังคับ
ชว 302 ชีวสถิติ
วิชาเฉพาะดาน วิชาเอกเลือก

หนวยกิต
3 หนวยกิต
3(2-2-5)
4 หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
4 หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3 หนวยกิต
3(2-3-4)
3 หนวยกิต

รวมจํานวนหนวยกิต

17 หนวยกิต

3 (2-2-5)
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
วิชาเฉพาะสาขา
คม 241 ชีวเคมี 1
คม 296 ปฏิบัติการชีวเคมี
คม 350 เคมีวิเคราะห
คม 396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
วิชาเฉพาะดาน วิชาเอกบังคับ
ชว 301 ชีววิทยาของเซลล
ชว 341 พันธุศาสตร
วจช 301 วิทยาเห็ดรา
รวมจํานวนหนวยกิต

หนวยกิต
3 หนวยกิต
3(2-2-5)
8 หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
10 หนวยกิต
3(3-0-6)
4(3-3-6)
3(2-3-4)
21 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาศึกษาทั่วไป
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
วิชาเฉพาะดาน วิชาเอกบังคับ
วจช 302 วิทยาไวรัส
วจช 311 พันธุศาสตรของจุลินทรีย
วจช 332 สรีรวิทยาของจุลินทรีย
วิชาเฉพาะดาน วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

หนวยกิต
3 หนวยกิต
3(2-2-5)
9 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3 หนวยกิต
6 หนวยกิต

รวมจํานวนหนวยกิต

21 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเฉพาะดาน วิชาเอกบังคับ
วจช 421 ดีเทอมิเนทีฟแบคทีริโอโลยี
วจช 484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา
*วจช 499 ฝกงาน
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
วทศ 411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร
วิชาเฉพาะดาน วิชาเอกเลือก
รวมจํานวนหนวยกิต
* ฝกงานระหวางภาคฤดูรอน

หนวยกิต
5 หนวยกิต
3(2-3-4)
1(0-3-0)
1(0-100-0)
1 หนวยกิต
1(0-2-1)
6 หนวยกิต
12 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
วทศ 421 โครงงานสําหรับวิทยาศาสตร
บริสุทธิ์
วิชาเฉพาะดาน วิชาเอกบังคับ
วจช 482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา
วิชาเฉพาะดาน วิชาเอกเลือก
หรือใหเลือกเรียนจนไดหนวยกิตรวมไมนอยกวา
รวมจํานวนหนวยกิต

หนวยกิต
2 หนวยกิต
2(0-6-0)
1 หนวยกิต
1(0-2-1)
3 หนวยกิต
131 หนวยกิต
6 หนวยกิต
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18.4 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุมวิชาภาษา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
ศึกษาองคประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนาความ สรุป
ความ ยอความ ขยายความ และการสังเคราะหความคิดเพื่อการสื่อสาร ฝกปฏิบัติการใชภาษาเพื่อ
สื่อสารในสถานการณตางๆ ดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
วรรณกรรมไทยปริทรรศน
3(2-2-5)
Thai Literary Review
ศึกษากระบวนการคิด การถายทอดความรู ภูมิปญญา คุณคาของภาษาและความเปนไทยในงาน
วรรณกรรม ทั้งนี้โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต รวมสมัย รอยแกวหรือรอยกรอง ดวย
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
English for Effective Communication I
พัฒนาทักษะทางดานภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน โดยเรียนรู เขาใจ และฝกทักษะภาษา
ดานการฟง พูด อาน เขียน และคําศัพทในชีวิตประจําวัน ดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้ง
ในและนอกหองเรียน สงเสริมการเรียนรูแบบพึ่งพาตน นําภาษาอังกฤษไปใชในการสื่อสารใน
สถานการณตางๆ และเปนพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรูภาษาตอไป
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
English for Effective Communication II
พัฒนาทักษะดานภาษาและกระบวนการเรียนรูเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน โดยฝกทักษะ
ภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียน ดวยสื่อกระบวนการเรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลาย สงเสริม การเรียนรูแบบพึ่งพาตน สนับสนุนใหนําภาษาอังกฤษไปใชในการสราง
ความรวมมือในการเรียนรูและเปนประโยชนตอตนเองและสังคม
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ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
English for International Communication I
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียน และดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ เรียนรู
ภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางดานภาษาผานสื่อและ
กระบวนการเรี ย นรู ที่ ห ลากหลายทั้ ง ในและนอกห อ งเรี ย น เรี ย นรู วิ ธี ก ารนํ า ความรู แ ละ
กระบวนการเรียนรูภาษาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและในการศึกษา เพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต และเพื่อพัฒนาตนใหเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
English for International Communication II
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียน และดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพิ่มพูน
ทักษะและประสบการณการสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษานานาชาติ พัฒนาการนําเสนอ
ขอมูลและความคิด สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
ทั้ ง ในและนอกห อ งเรี ย น นํ า ความสามารถทางภาษาและการจั ด การกระบวนการเรี ย นรู ม า
ประยุกตใชสําหรับการพัฒนาตนใหเปนผูเรียนภาษาแบบยั่งยืน
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
French for Communication I
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องตน โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน และ
เขียน เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งใน
และนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสอยางมีประสิทธิภาพตอไป
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
French for Communication II
บุรพวิชา : มศว 131
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องตน ตอจากวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูน
ความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้น ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสใน
ระดับที่สูงขึ้น
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
German for Communication I
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน และ
เขียน เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งใน
และนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
German for Communication II
บุรพวิชา : มศว 133
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร ตอจากวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูน
ความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้น ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันใน
ระดับที่สูงขึ้น
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
ศึกษาภาษาจีนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน
เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอก
หองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนอยางมีประสิทธิภาพตอไป
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
ศึกษาภาษาจีนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร ตอจากวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู
และทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณที่หลากหลายยิ่งขึ้น
ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น
ภาษาญี่ปุนเพือ่ การสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Japanese for Communication I
ศึกษาภาษาญี่ปุนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน และ
เขียน เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งใน
และนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุนอยางมีประสิทธิภาพตอไป
ภาษาญี่ปุนเพือ่ การสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Japanese for Communication II
ศึกษาภาษาญี่ปุนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร ตอจากวิชาภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูน
ความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้น ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุนใน
ระดับที่สูงขึ้น
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2. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทักษะการรูสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Literacy Skills
ศึกษาความสําคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบคนและอางอิงขอมูล
การใชซอฟทแวรตางๆ และการจัดการความรูจากเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
ตลอดจนฝกทักษะการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีตอ
บุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ
วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Science for Life Quality Development and Environment
ศึก ษากระบวนการคิด ทางวิท ยาศาสตร วิท ยาศาสตรป ระยุก ต และเทคโนโลยี ศึก ษาระบบ
นิเวศวิทยาเพื่อใหเขาใจถึงความสําคัญของการอยูรวมกันอยางสมดุล รวมทั้งศึกษาผลกระทบของ
ความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อปลูกฝงให
ตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติสุขอยางยั่งยืน
พลังงานทางเลือก
3(2-2-5)
Alternative Energy
ศึกษาผลกระทบจากการใชพลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวของกับปรากฏการณโลกรอน ภาวะ เรือน
กระจก และความไมยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความหมายและความสําคัญของการใชพลังงานทางเลือก
การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศนที่มีตอการจัดการพลังงานใหมีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีความยั่งยืนของชุมชนมากกวาเปาหมายทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว การสรางภูมิคุมกันให
เกิดขึ้นในระบบพลังงาน การสรางภูมิปญญาและเทคโนโลยีในการใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น
เพื่อสงผลตอการดําเนินชีวิตที่สันติสุขและยั่งยืน
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Mathematics in Daily Life
ศึกษาคณิตศาสตรกับการใชเหตุผล ความรูทางสถิติ คณิตศาสตรสําหรับผูบริโภค คณิตศาสตร
กับศิลปะ คณิตศาสตรกับการแกปญหาในชีวิตประจําวัน และเปนฐานความคิดในเชิงตรรกะและ
เหตุผล การเรียนรูและการดํารงชีวิตในสังคม
สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสรางสรรค
3(2-2-5)
Wellness and Healthy Lifestyle
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองครวม การบูรณาการแนวคิดดังกลาวเขากับวิถีชีวิต
โดยเนนการสรางเสริมศักยภาพสวนบุคคลของนิสิต ใหสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
คุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใชวิถีชีวิตในเชิงสรางสรรคไดอยางเหมาะสมกับบริบททาง
สังคม
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วิทยาศาสตรฟส ิกส กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
3(2-2-5)
Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit
ศึก ษาความรู ด า นวิทยาศาสตรฟ สิก สที่เ ปนความจริงของธรรมชาติ เช น ทฤษฎี ของกาลิ เลโอ
กฏของนิวตัน ทฤษฎีของไอนสไตน ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎีฟสิกส
ควอนตั้ม ทฤษฎีเทอรโมไดนามิกส นําไปสูความเขาใจเรื่องของกฎของธรรมชาติ พลังงาน และ
ความจริงแทของจิต
3. กลุมวิชาศิลปศาสตร
การศึกษาทัว่ ไปเพื่อพัฒนามนุษย
3(2-2-5)
General Education for Human Development
ศึ ก ษาความหมาย ความสํ า คั ญ และคุ ณ ค า ของวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ทั้ ง ทางด า นมนุ ษ ยศาสตร
สังคมศาสตร วิทยาศาสตร ศาสตรและศิลป โดยเนนการพัฒนาศักยภาพการรับรูและการสื่อสาร
การแสวงหาความรู การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาวปญญา ใหสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห
และแสวงหาแนวทางในการแกปญหา เพื่อใหผูเรียนเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มนุษยกับสังคม
3(2-2-5)
Man and Society
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยและสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุงใหผูเรียนมี
ความเขา ใจในพฤติกรรมของมนุษย และนําความรูมาพัฒ นาตนเองใหรูเ ทาทัน สังคม มีค วาม
รับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะและ
อารยธรรมของมนุษย มีจิตสํานึกในการอยูรวมกันในสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางสันติ
ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม
สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางดานสุนทรียศาสตร แสวงหาประสบการณและคุณคาของสุนทรียะที่มีตอการ
ดํารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตรในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง
ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธกับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดลอม
โดยมุงเนนกระบวนการเรียนรู สื่อและประสบการณที่หลากหลาย
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Personality Development
ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย รู
กาลเทศะ ทั้งในโลกสวนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ทามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี
วั ฒ นธรรมความเป น ไทยท า มกลางกระแสสั ง คมโลก ด ว ยสื่ อ และกระบวนการเรี ย นรู แ ละ
ประสบการณที่หลากหลาย
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ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการ
คิ ด วิ เ คราะห สั ง เคราะห ปรั ช ญาที่ เ ป น กระบวนการคิ ด ที่ สั ม พั น ธ กั บ ชี วิ ต สั ง คม ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม
3(2-2-5)
Man, Reasoning and Ethics
ศึ ก ษาการใช เ หตุ ผ ลและจริ ย ธรรม สร า งเสริ ม ให เ ป น ผู ใ ฝ รู ค วามจริ ง และคิ ด อย า งมี เ หตุ ผ ล
ตลอดจนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวของกับตนเอง ผูอื่น และบริบทที่
เกี่ยวของ ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
มนุษยกับสันติภาพ
3(2-2-5)
Man and Peace
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแยงในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม ศึกษา
หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิด
และการปฏิบัติของผูที่มีอุดมการณ ที่เกี่ยวกับสันติภาพ และสันติสุขของมวลมนุษยชาติ
พุทธธรรม
3(2-2-5)
Buddhism
ศึกษาภูมิปญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร ปรัชญา และศาสนา เพื่อเปนแนวทางไปสู
การดําเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสันติสุข
วรรณกรรมและพลังทางปญญา
3(2-2-5)
Literature for Intellectual Powers
ศึ กษาแนวคิ ด คุ ณค า และสุ นทรี ยะจากวรรณกรรมหลากรู ปแบบโดยเน นการศึ กษาในเชิ งคิ ด
วิเคราะหที่กอใหเกิดพลังปญญา พลังจินตนาการ และพลังในการดําเนินชีวิต อันจะชวยพัฒนาการ
ดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ
ศิลปะและความคิดสรางสรรค
3(2-2-5)
Art and Creativity
ศึกษา คนควาเกี่ยวกับพลังความคิดสรางสรรคและจินตนาการที่กอใหเกิดความงามและสุนทรียะ
ในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะนําไปสูการสรางสรรคใน
ชีวิตประจําวัน ทั้งนี้โดยใชกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
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ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย
3(2-2-5)
Music and Human Spirit
ศึกษาและแสวงหาประสบการณทางดานดนตรีที่กวางและหลากหลาย ดนตรีจากอดีตและรวม
สมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบาน ดนตรีที่พัฒนาจากอดีตกาล ดนตรี
ในบริบทของวัฒนธรรม ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม
3(2-2-5)
History and Effects on Society
ศึกษาคนควาขอมูลทางประวัติศาสตร ประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรสากล ที่พัฒนาจาก
กระบวนการคิดของมนุษย ประวัติศาสตรที่เปนพลังขับเคลื่อนสังคม ประวัติศาสตรการเมือง
สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม
มนุษยกับอารยธรรม
3(2-2-5)
Man and Civilization
ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแตยุคโบราณถึงปจจุบัน
ตลอดจนการแพรขยายและการถายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนตางๆ ซึ่งมีผลตอสภาพ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปจจุบัน รวมทั้งการศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับ
อารยธรรมไทย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของอารยธรรมโลก
มนุษยกับการเมือง
3(2-2-5)
Man and Politics
ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษยและสังคมการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง องคกรที่ใช
อํานาจการปกครอง การรวมกลุมทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมและพลวัต
ทางการเมือง การบริ ห ารงานของรัฐ โดยเนน ระบบการเมื อง การปกครอง และกฎหมายที่ มี
ความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยที่มีคุณธรรมจริยธรรม
เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตั น
3(2-2-5)
Economy in Globalization
ศึ ก ษาพื้ น ความรู เ กี่ ย วกั บ เศรษฐศาสตร ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สภาพเศรษฐกิ จ ไทยและ
เศรษฐกิจโลกในปจ จุบัน และแนวโน มในอนาคตที่ มีผลกระทบต อการดําเนิน ชีวิต ตลอดจน
บทบาทและความสัมพันธขององคกรธุรกิจที่มีผลตอการดํารงชีวิตประจําวัน
หลักการจัดการสมัยใหม
3(2-2-5)
Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองคกร
การจัดการทรัพยากรขององคกร ประเด็นตางๆที่นาสนใจเกี่ยวกับแนวโนมในการจัดการสมัยใหม
การจัดการที่เกี่ยวของกับคน ภาวะผูนํา การพัฒนาองคกร และการพัฒนาสังคมที่กาวหนาและ
สันติสุข
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จิตวิทยาสังคม
3(2-2-5)
Social Psychology
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย พฤติกรรมสังคม ตัวแปรตางๆทาง
สังคมที่ทําใหเกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย โครงสรางทางสังคม กระบวนการตางๆ
ทางสังคม เจตคติ การรับรูทางสังคม ความสัมพันธระหวางบุคคล ความกาวราว พฤติกรรมและ
บทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ และแนวทางการแกไขปญหาความขัดแยง
ทางสังคม
กฎหมายทัว่ ไป
3(2-2-5)
Legal Studies
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับศีลธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณี ประเภท ลําดับชั้น และหมวดหมูของกฎหมาย กฎหมายสําคัญที่
จําเปนตองรูในการดําเนินชีวิต โดยเนนกระบวนการเรียนรู และสื่อที่หลากหลาย
ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Creativity, Innovation and Technology
ศึ ก ษาค น คว า และฝ ก ปฏิ บั ติ ก ระบวนการพั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค ด ว ยกระบวนการต า งๆ
การจัดการภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่งเกี่ยวของ
กับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธกับชุมชนและสิ่งแวดลอม
โดยเนนกระบวนการเรียนรูและ สื่อที่หลากหลาย
ภูมิปญญาทองถิ่น
3(2-2-5)
Local Wisdom
ศึ ก ษาและค น คว า ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ภู มิ ป ญ ญาชุ ม ชน ภู มิ ป ญ ญาที่ เ กิ ด จากกระบวนการคิ ด
การเรียนรู การพัฒนาดวยการกระทําและปฏิสัมพันธในชุมชน ภูมิปญญาในการดํารงชีวิตรวมกับ
ผูอื่น ภูมิปญญาในการอยูรวมกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม ภูมิปญญาในการแสวงหาคุณคาและตัวตน
ในความเปนมนุษย โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
ภูมิลักษณชุมชน
3(2-2-5)
Man and Community
ศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาภูมิลักษณชุมชน ภูมิลักษณที่แสดงความเปนทองถิ่น ลักษณะเฉพาะ และ
ความผสานสัมพันธในชุมชนในบริบทของพื้นที่ทางภูมิศาสตร พื้นที่ทางวัฒนธรรม และพื้นที่ทาง
ชาติพันธุ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อที่
หลากหลาย
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สัมมาชีพชุมชน
3(2-2-5)
Ethical Careers for Community
ศึกษาคนควาและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสรางสัมมาชีพที่เขมแข็ง ปลูกฝง สรางสํานึก และ
สรางความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดลอม สันติ
สุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อ
ที่หลากหลาย
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
3(2-2-5)
Good Governance in Community Management
ศึกษาคนควา ปลูกฝงแนวคิด และการปฏิบัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหารจัดการ
บนความถูกตองและนิติธรรม ความโปรงใสเชื่อถือได การอธิบายตรวจสอบได การมีสวนรวม
การรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่เพื่อกานพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนใหเขมแข็งและ
ยั่งยืน โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.1.1 วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
คณ 111
คณิตศาสตร 1
4(4-0-8)
MA 111
Mathematics I
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธ การอินทิเกรตฟงกชันหนึ่งตัวแปรและ การประยุกต
คม 100
เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
CH 100
General Chemistry
ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม แกส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี กรดและ
เบส เคมีอินทรียเบื้องตน สารประกอบชีวโมเลกุล และเคมีสิ่งแวดลอม
คม 190
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-2-1)
CH 190
General Chemistry Laboratory
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในวิชา คม 100
ชว 101
ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
BI 101
Biology I
ศึก ษาหลั ก การสํ าคั ญของโครงสรา งและหนาที่อ งคประกอบของเซลล ทั้ ง โพรแคริ โ อต และ
ยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและ สาร
พันธุกรรม การแบงเซลล ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตไดแก ไวรัส มอเนอราโพรทิสต เห็ด รา
พืชและสัตว ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดลอม และวิวัฒนาการ
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ชว 191
BI 191

ฟส 100
PY 100

ฟส 180
PY 180

วทศ 301
SCI 301

วทศ 302
SCI 302

อก 301
EN 301
วทศ 411
SCI 411

วทศ 421
SCI 421

ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-2-1)
Biology Laboratory I
บุรพวิชา : ชว 101 หรือเรียนควบคู
ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคลองกับวิชา ชว 101
ฟสิกสทั่วไป
3(3-0-6)
General Physics I
กลศาสตรของระบบอนุภาค วัตถุแข็งแกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล ความรอน
และอุณหพลศาสตร คลื่น เสียง แสง สนามไฟฟาและอันตรกิริยาทางไฟฟา สนามแมเหล็กและ
อันตรกิริยาทางแมเหล็ก สนามแมเหล็กไฟฟาที่ขึ้นกับเวลา ฟสิกสควอนตัม ฟสิกสนิวเคลียร
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
1(0-2-1)
General Physics Laboratory I
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคลองกับ ฟส 100
2.1.2 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1
2(2-0-4)
English for Science I
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการฟงและการพูดในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และ/หรือ
คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2
2(2-0-4)
English for Science II
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการอานและการเขียนในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และ/หรือ
คณิตศาสตรเฉพาะสาขา
การอานเฉพาะกิจ 1
2(2-0-4)
Reading for Specific Purposes I
ฝกการอานขอความภาษาอังกฤษ ในสาขาวิชาตางๆ ที่มีโครงสรางไมซับซอน
สัมมนาทางวิทยาศาสตร
1(0-2-1)
Science Seminar
รายงานอภิปรายบทวิจัยทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการความรูและ
การประยุกต
โครงงานสําหรับวิทยาศาสตรบริสุทธิ์
2(0-6-0)
Project for Pure Science
ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู การคนควา วิจัยปญหาตางๆ ดําเนินการวิจัย และการวิเคราะห
ขอมูลเกี่ยวกับปญหาทางดานวิทยาศาสตร แลวนํามาเรียบเรียงเปนรายงาน พรอมทั้งสอดแทรก
ความรับผิดชอบตอสังคม อันเปนประโยชนตอวิชาชีพ และการพัฒนาประเทศ
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คม101
CH 101

คม191
CH 191
คม 221
CH 221

คม 241
CH 241

คม 292
CH 292

คม 296
CH 296

คม 350
CH 350

2.2 วิชาเฉพาะ
2.2.1 วิชาเฉพาะสาขา
เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
Principles of Chemistry
พั น ธะเคมี ตารางธาตุ แ ละสมบั ติ ข องธาตุ สารประกอบของธาตุ เ รพพรี เ ซนเทที ฟ
ธาตุ แ ทรนซิ ชั น และสารประกอบโคออร ดิ เ นชั น อุ ณ หพลศาสตร เ คมี จลนพลศาสตร เ คมี
เคมีไฟฟา เคมีอุตสาหกรรม และเคมีนิวเคลียร
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1(0-2-1)
Principles of Chemistry Laboratory
การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา คม 101 โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
เคมีอินทรีย
3(3-0-6)
Organic Chemistry
บุรพวิชา: คม 101 หรือ คม 106
ศึกษาโครงสราง ปฏิกิริยา และสเตอริโอเคมีของสารประกอบไฮโดรคารบอน สารอินทรียที่มีหมู
ฟงกชันนัลตางๆ รวมทั้ง สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก และสารผลิตภัณฑธรรมชาติ
ชีวเคมี 1
3(3-0-6)
Biochemistry I
บุรพวิชา: คม 100
ศึกษาหลักการทํางานและหนาที่ทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ของสารชีวโมเลกุล ตลอดจนการควบคุมในระดับตางๆ ในเซลลของสิ่งมีชีวิต
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
1(0-3-0)
Organic Chemistry Laboratory
บุรพวิชา: คม 221 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา คม 221 โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3-0)
Biochemistry Laboratory
บุรพวิชา: คม 241 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา คม 241 โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
เคมีวิเคราะห
3(3-0-6)
Analytical Chemistry
บุรพวิชา: คม 101
ศึกษาหลักการทางเคมีวิเคราะห การวิเคราะหเชิงปริมาณโดยการชั่งน้ําหนักและการวัดปริมาตร
การแยกสารดวยวิธีตางๆ การวิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณโดยเทคนิคสเปกโทรสโกปและ
โครมาโทกราฟ
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คม 396
CH 396

ชว 102
BI 102

ชว 192
BI 192

ชว 261
BI 261

ชว 301
BI 301

ชว 302
BI 302

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
1(0-3-0)
Analytical Chemistry Laboratory
บุรพวิชา: คม 350
การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา คม 350 โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ชีววิทยา 2
3(3-0-6)
Biology II
ศึกษาหลักการสําคัญเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสราง สรีรวิทยา การสืบพันธุ และการเจริญของพืช
และสัตว
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1(0-2-1)
Biology Laboratory II
ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคลองกับวิชา ชว 102
2.2.2 วิชาเอกบังคับ
นิเวศวิทยา
3(2-3-4)
Ecology
ศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่งมี ชีวิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
โครงสรางและกระบวนการในระบบนิเวศ ประชากร พฤติกรรม สังคมสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ การปรับตัว การแพรกระจาย ความหลากหลายทางชีวภาพ ปญหาดานสิ่งแวดลอม และ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
ชีววิทยาของเซลล
3(3-0-6)
Cell Biology
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางของเซลลยูแคริโอต เซลลโพรแคริโอต และไวรัส โครงสรางและ
การทํ า งานของออร แ กเนลล ข องเซลล องค ป ระกอบของเซลล พั น ธุ ศ าสตร โ มเลกุ ล
เซลล ดิ ฟ เฟอเรนทิ เ อชั น การบาดเจ็ บ และการแก ข องเซลล ระบบภู มิ คุ ม กั น ของเซลล และ
เทคโนโลยีของเซลล
ชีวสถิติ
3(2-3-4)
Biostatistics
ศึกษาขอมูลและตัวอยางขอมูลทางชีววิทยา การหาสถิติมูลฐานเกี่ยวกับขอมูล การเก็บรวบรวม
ขอมูล การนําเสนอขอมูล การวิเคราะหและแปลผลขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ และมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
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ชว 341
BI 341

พันธุศาสตร
4(3-3-6)
Genetics
ศึกษาหลักการเบื้องตนในการถายทอดทางพันธุกรรม รูปรางของโครโมโซม การกลาย พันธุศาสตร
ประชากร วิวัฒนาการ พันธุศาสตรระดับโมเลกุล จีโนม และการประยุกต และมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
วจช 201 จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
SMB 201 Microbiology
ศึกษาโครงสราง การเจริญ การสืบพันธุ และวิธีการควบคุมจุลินทรียตลอดจนศึกษาถึง
ความสัมพันธของจุลินทรียทางดานอาหาร น้ํา ดิน อุตสาหกรรม สาธารณสุข และภูมิคุมกัน
วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3-0)
SMB 202 Laboratory in Microbiology
บุรพวิชา: วจช 201 หรือเรียนควบคู

เพื่อเรียนรูห ลักการ ขอควรปฏิบัติ และฝกฝนเกี่ยวกับเทคนิคทางดานจุลชีววิทยา
วจช 301 วิทยาเห็ดรา
SMB 301 Mycology

วจช 302

3(2-3-4)

บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาการจัดหมวดหมู วัฎจักรชีวิต การเจริญ สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ของเห็ด รา และยีสต รวมทั้ง
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธตอสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย
วิทยาไวรัส
3(3-0-6)

SMB 302 Virology
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาสัณฐานวิทยา โครงสรางและองคประกอบของไวรัส การจัดจําพวก กลไกการเพิ่มจํานวน
การตอบสนองของโฮสตตอการติดเชื้อไวรัส การปองกันและรักษาโรคติดเชื้อจากไวรัส
วจช 311 พันธุศาสตรของจุลินทรีย
3(3-0-6)
SMB 311 Microbial Genetics
บุรพวิชา: วจช 201 และ ชว 311
ศึกษาหลักการถายทอดทางพันธุกรรมของจุลินทรีย กลไกการกลาย ความสําคัญของจุลินทรียใน
งานวิจยั ทางทฤษฎีพันธุศาสตร บทบาทของจุลินทรียในพันธุวิศวกรรม และการประยุกต
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วจช 332 สรีรวิทยาของจุลินทรีย
3(2-3-4)
SMB 332 Microbial Physiology
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาสรีรวิทยา การเจริญของจุลินทรีย ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญ การสรางพลังงาน
การสังเคราะหสารในเซลล และการควบคุมเมแทบอลิซึม และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย
วจช 421 ดีเทอมิเนทีฟแบคทีริโอโลยี
3(2-3-4)
SMB 421 Determinative Bacteriology
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาวิธีการจัดหมวดหมู วิเคราะห และจัดจําแนกชนิดของแบคทีเรีย ซึ่งรวมถึงไซยาโนแบคทีเรีย
แอคติโนมัยซิทิส และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
วจช 482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา
SMB 482 Seminar in Microbiology
ฝกวิธีการเสนอและวิเคราะหวิจารณผลงานวิจยั ทางจุลชีววิทยา
วจช 484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา
SMB 484 Independent Study in Microbiology

1(0-2-1)

1(0-3-0)

ศึกษาคนควาหรือวิจัยทางจุลชีววิทยาตามความสนใจ ความถนัดของนิสิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการประเมินผลการ
เรียนเปนสัญลักษณ S หรือ U
วจช 499 ฝกงาน
1(0-100-0)
SMB 499 Internship
ฝกใหนิสิตไดเรียนรูการทํางาน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ และเพื่อใหนิสิตรูจักนําความรูดาน
จุลชีววิทยาไปใชงาน โดยกําหนดใหมีจํานวนชั่วโมงฝกงานไมนอยกวา 100 ชั่วโมง และการ
ประเมินผลการเรียนเปนสัญลักษณ S หรือ U
2.2.3 วิชาเอกเลือก
ชว 404
วิทยาสาหราย
BI 404
Phycology

3(2-3-4)

ศึกษาสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน ชีววิทยา บทบาททางนิเวศวิทยา และความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ของสาหราย และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
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ชว 442
BI 442

พันธุวิศวกรรม
Genetic Engineering

4(3-3-6)

ชว 443

บุรพวิชา : ชว 341
ศึกษาโครงสรางและหนาที่ของดีเอ็นเอ การเตรียมดีเอ็นเอสําหรับการโคลน เอนไซมที่ใชใน
การโคลนยีน เวกเตอร การตรวจหาโคลนที่ตองการ การวิเคราะหและตรวจสอบดีเอ็นเอที่โคลนได
การถายฝากยีนในยูแคริโอต การดัดแปรพันธุกรรมในพืชและสัตว โครงการจีโนมมนุษย การบําบัด
ดวยยีน และชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน
2(1-3-2)

BI 443

Introduction to Bioinformatics
บุรพวิชา : ชว 442
การสืบคนขอมูลทางพันธุศาสตรจากระบบฐานขอมูลทางอินเทอรเน็ต การวิเคราะหความเหมือน
และความแตกตางของลําดับเบสของดีเอ็นเอ และลําดับกรดอะมิโน และศึกษาความสัมพันธเชิง
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งการบันทึกขอมูลลงในระบบฐานขอมูลเพื่อการเผยแพร
ชว 454
วิทยาภูมิคุมกัน
3(2-3-4)
BI 454
Immunology
ศึกษาโครงสรางและการทํางานของระบบภูมิคุมกัน การตอบสนองของระบบภูมิคุมกันตอสิ่ง
แปลกปลอม โรคที่เกิดจากภาวะภูมิคุมกันผิดปกติ ตลอดจนการประยุกตใชในการสรางเสริม
ภูมิคุมกัน การวินิจฉัยและการรักษาโรค และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
วจช 372 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(2-3-4)
SMB 372 Food Microbiology
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาชนิดของจุลินทรียที่เกี่ยวของกับอาหาร การเสียของอาหาร และวิธีการถนอมอาหาร การเปนพิษ
และการเกิ ด โรคเนื่ อ งจากอาหารเสี ย ตลอดจนการสุ ข าภิ บ าลด า นอาหาร และมี ป ฏิ บั ติ ก ารที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
วจช 401 หัวขอพิเศษทางจุลชีววิทยา 1
SMB 401 Special Topics in Microbiology I
การนําเสนอหัวขอที่นาสนใจทางจุลชีววิทยา
วจช 402 หัวขอพิเศษทางจุลชีววิทยา 2
SMB 402 Special Topics in Microbiology II
การนําเสนอหัวขอที่นาสนใจทางจุลชีววิทยา

2(1-3-2)

3(2-3-4)

33
วจช 404 ชีววิทยาของเห็ด
SMB 404 Biology of Mushroom

วจช 451

3(2-3-4)

บุรพวิชา: วจช 301 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาชีววิทยาของเห็ดในดานตางๆ รวมทั้งประโยชนและโทษ และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย
จุลชีววิทยาทางการแพทย
3(3-0-6)

SMB 451 Medical Microbiology
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาความสัมพันธระหวางโฮสตและจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค การติดตอของเชื้อโรคสูโฮสต
ความสามารถในการทําใหเกิดโรคและอาการของโรค
วจช 471 จุลชีววิทยาทางดิน
3(2-3-4)
SMB 471 Soil Microbiology
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาชนิดและกิจกรรมของจุลินทรียในดินที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของสารอนินทรียและ
สารอินทรีย รวมทั้งวัฏจักรของสารในดิน และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
วจช 472 ยีสตและยีสตเทคโนโลยี
SMB 472 Yeast and Yeast Technology

3(2-3-4)

บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202
ศึ ก ษาชี ว วิ ท ยาของยี ส ต การจั ด หมวดหมู การจั ด จํ า แนกชนิ ด การเก็ บ รั ก ษา พั น ธุ ก รรมและ
การปรับปรุงสายพันธุ ความสําคัญตออุตสาหกรรม ผลิตภัณฑจากยีสต และเทคโนโลยีการผลิต
จลนพลศาสตรเบื้องตนของการหมัก และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
วจช 473 จุลชีววิทยาของอาหารหมัก
3(2-3-4)
SMB 473 Microbiology of Fermented Foods
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202
ศึกษาบทบาทของจุลินทรียในอาหารหมัก การหมักอาหารโดยใชเชื้อจากธรรมชาติและเชื้อบริสุทธิ์
กระบวนการหมั ก และอุ ต สาหกรรมอาหารหมั ก และมี ป ฏิ บั ติ ก ารที่ ส อดคล อ งกั บ เนื้ อ หาภาค
บรรยาย
วจช 474 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล
3(2-3-4)
SMB 474 Sanitary Microbiology
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาการสุขาภิบาลและวิธีการควบคุมจุลินทรียในอาหาร น้ํา ดิน และสภาพแวดลอมที่เกิดมลพิษ
ตลอดจนแนวทางในการแกไข และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
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วจช 475 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
SMB 475 Environmental Microbiology

วจช 476

3(2-3-4)

บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202
ศึกษาความสมดุลของสภาพแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับจุลินทรีย
และการแกไขสภาพแวดลอมเปนพิษโดยหลักการทางจุลชีววิทยา และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย
จุลชีววิทยาการเกษตร
3(2-3-4)

SMB 476 Agricultural Microbiology
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาจุลินทรียที่เกี่ยวของกับวัฏจักรของสารตางๆ เนนเฉพาะวัฏจักรไนโตรเจนและคารบอน
การยอยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชและสัตวที่ตกคางในดิน จุลินทรียที่เปนสาเหตุของโรคพืชและ
สัตว จุลินทรียและผลิตผลของจุลินทรียที่ใชเปนสารกําจัดแมลง กาซชีวภาพและสารพิษจาก
จุลินทรียในการเกษตร และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
วจช 477 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
SMB 477 Industrial Microbiology
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การแยกและการคัดเลือก การเพาะเลี้ยง การเก็บรักษา การปรับปรุงสายพันธุ และกิจกรรมของ
จุลินทรียที่ใชในอุตสาหกรรม ตลอดจนการบําบัดน้ําเสียในโรงงานอุตสาหกรรม และมีปฏิบัติการ
ที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
3(2-3-4)
วจช 478 ความปลอดภัยของอาหารดานจุลินทรีย
SMB 478 Microbial Food Safety
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202
ศึ ก ษาจุ ลิ น ทรี ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความปลอดภั ย ในอาหาร การปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นกระบวนการผลิ ต
การวิเคราะหจุ ดวิกฤติที่ ตองควบคุมในการผลิตอาหาร การสุขาภิบาลของโรงงานผลิ ตอาหาร
การควบคุมและการประกันคุณภาพ การจัดการระบบในโรงงานผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑอาหาร
และกฎหมายอาหาร และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย รวมทั้งมีการศึกษานอก
สถานที่
วจช 479 เทคโนโลยีการหมัก
3(2-3-4)
SMB 479 Fermentation Technology
บุรพวิชา: วจช 477
ศึกษาหลักการและเทคนิคการนําจุลินทรียไปใชในการผลิตสารอินทรีย การแยกและการทําสารให
บริสุทธิ์ การควบคุมปจจัยของกระบวนการหมัก ตลอดจนวิธีการเพิ่มผลผลิต และมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
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วจช 491 การใชเครื่องมือและเทคนิคทางจุลชีววิทยา
SMB 491 Instrumentation in Microbiology
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา

2(1-3-2)

ศึกษาทฤษฎี เทคนิคที่สําคัญในการใชและการดูแลรักษาเครื่องมือที่เกี่ยวของทางดานจุลชีววิทยา
และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
วจช 492 ทัศนศึกษานอกสถานที่
1(0-3-0)
SMB 492 Field Excursion

วจช 493

บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม และสถาบันที่เกีย่ วของกับสาขาจุลชีววิทยา
การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย

2(1-3-2)

SMB 493 Preservation of Microbial Cultures
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202
ศึกษาหลักการและวิธีเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย การจัดระบบ การรวบรวมขอมูลเชื้อจุลินทรียที่เก็บ
รักษา เครือขายของศูนยเก็บรวบรวมสายพันธุจุลินทรียและการใชบริก าร และมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย รวมทั้งมีการศึกษานอกสถานที่
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19. ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (แสดงจํานวนหนวยกิต)
หมวดวิชา
เกณฑ สกอ. หลักสูตรเดิม
หลักสูตร
พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2551
ปรับปรุง
พ.ศ. 2552
30
30
30
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
84
97
95
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
2.1 วิชาแกน
25
2.1.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
16
16
2.1.2 กลุมวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
9
2.2 วิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
70
2.2.1 วิชาเฉพาะสาขา
20
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
29
35
2.2.2 วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
12
15
6
6
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
หนวยกิตรวม
ไมนอยกวา
120
133
131
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20. รายละเอียดการปรับปรุง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เปลี่ยนแปลงตามมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

หลักสูตรเดิม (2551)
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
ชว 101 ชีววิทยา 1
3(3-0)
ศึ ก ษาหลั ก การสํ า คั ญ ของโครงสร า งและหน า ที่
องคประกอบของเซลลทั้งโพรคารีโอต และยูคารีโอต
สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลลหลักการถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบง
เซลล ความหลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต ได แ ก ไวรั ส
ม อ เ น อ ร า โ ป ร ติ ส ต เ ห็ ด ร า พื ช แ ล ะ สั ต ว
ความสัมพันธ ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดลอม
และวิวัฒนาการ
ชว 181 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-2)
ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคลองกับวิชา ชว 101

หลักสูตรปรับปรุง (2552)
หมายเหตุ
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
ชว 101 ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
ศึ ก ษาหลั ก การสํ า คั ญ ของโครงสร า งและหน า ที่ เปลี่ยนแปลง
องคประกอบของเซลลทั้งโพรแคริโอต และยูแคริโอต 1. คําอธิบายรายวิชา
สารเคมี แ ละปฏิ กิ ริย าเคมี ใ นเซลล หลั ก การถ า ยทอด
ลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม และสารพั น ธุ ก รรม การแบ ง
เซลล ความหลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต ได แ ก ไวรั ส
มอเนอรา โพรทิสต เห็ด รา พืชและสัตว ความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดลอม และวิวัฒนาการ

คม 100 เคมีทั่วไป
3(3-0)
ศึ ก ษาหลั ก ทั่ ว ไปของวิ ช าเคมี ปริ ม าณสั ม พั น ธ
โครงสร า งอะตอม แก ส ของแข็ ง ของเหลว และ
สารละลาย สมดุ ล เคมี กรดและเบส เคมี อิ น ทรี ย
เบื้องตน (หมูฟงกชัน การเรียกชื่อ ไฮบริไดเซชันและ
การเกิดปฏิกิริยา) สารประกอบชีวโมเลกุล และเคมี
สิ่งแวดลอม
หมวดวิชาเฉพาะ

คม 100 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
ปริ ม าณสั ม พั น ธ โครงสร า งอะตอม แก ส ของแข็ ง เปลี่ยนแปลง
ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี กรดและเบส เคมี 1. คําอธิบายรายวิชา
อิ น ทรี ย เ บื้ อ งต น สารประกอบชี ว โมเลกุ ล และเคมี
สิ่งแวดลอม

ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-2-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคลองกับวิชา ชว 101

เปลี่ยนแปลง
1. รหัสวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู
วทอ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1 2(2-0) วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1 2(2-0-4)
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการฟงและการพูด ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการฟงและการพูดใน เปลี่ยนแปลง
ในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และ/หรือคณิตศาสตร เนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และ/หรือคณิตศาสตร
1. รหัสวิชา
2. ย า ยมาจากวิ ช า
เฉพาะสาขา
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หลักสูตรเดิม (2551)
วทอ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2 2(2-0)
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการอานและการ
เขียนในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และ/หรือ
คณิตศาสตรเฉพาะสาขา
ไมมี

ไมมี

หลักสูตรปรับปรุง (2552)
วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2 2(2-0-4)
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการอานและการ
เขียนในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และ/หรือ
คณิตศาสตรเฉพาะสาขา
วทศ 411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร
1(0-2-1)
รายงานอภิปรายบทวิจัยทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี เพื่ อ บู ร ณาการความรู แ ละการ
ประยุกต

หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง
1. รหัสวิชา
2. ยายมาจากวิชา
เฉพาะสาขา
รายวิชาใหม
1. คําอธิบายรายวิชา

วทศ 421 โครงงานสําหรับวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ 3(0-6-3)
ศึ ก ษาทฤษฎี การประมวลความรู การค น คว า วิ จั ย
ปญหาตางๆ ดําเนินการวิจัย และการวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับปญหาทางดานวิทยาศาสตร แลวนํามาเรียบ
เรี ย งเป น รายงาน พร อ มทั้ ง สอดแทรกความ
รับผิดชอบตอสังคม อันเปนประโยชนตอวิชาชีพ และ
การพัฒนาประเทศ
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะสาขา
คม 221 เคมีอินทรีย
3(3-0-6)
บุรพวิชา: คม 101 หรือ คม 106
ศึ ก ษาโครงสร า ง ปฏิ กิ ริ ย า และสเตอริ โ อเคมี ข อง
สารประกอบไฮโดรคาร บ อน สารอิ น ทรี ย ที่ มี ห มู
ฟงกชันนัลตางๆ รวมทั้ง สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก
และสารผลิตภัณฑธรรมชาติ

รายวิชาใหม
1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะสาขา
คม 221 เคมีอินทรีย
4(4-0)
บุรพวิชา: คม 101 หรือ คม 106
ศึ ก ษาโครงสร า ง ปฏิ กิ ริ ย า และสเตอริ โ อเคมี ข อง
สารประกอบไฮโดรคาร บ อน สารอิ น ทรี ย ที่ มี ห มู
ฟงกชันนัลตางๆ ที่เกี่ยวของกับสารอินทรียที่พบใน
ธรรมชาติ และที่มีความสําคัญในทางอุตสาหกรรม
เคมี
ชว 182 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-2) ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-2 -1)
ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคลองกับวิชา ชว 102
ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคลองกับวิชา ชว 102

เปลี่ยนแปลง
1. จํานวนหนวยกิต
2. คําอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนแปลง
1. รหัสวิชา
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หลักสูตรเดิม (2551)
วิชาเฉพาะ วิชาเอกบังคับ
ชว 261 นิเวศวิทยา
3(2-3)
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102
ศึกษาความสัมพันธในหมูสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับ สิ่งแวดลอม โครงสรางและ
กระบวนการทํ า งานในระบบนิ เ วศ
ประชากร
พฤติกรรม ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การปรับตัว
การแพรกระจาย และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย

หลักสูตรปรับปรุง (2552)
วิชาเฉพาะ วิชาเอกบังคับ
ชว 261 นิเวศวิทยา
3(2-3-4)
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสิ่ ง มี ชี วิ ต
และ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ สิ่ ง แวดล อ ม
โครงสรางและกระบวนการในระบบนิเวศ ประชากร
พฤติกรรม สังคมสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การ
ปรับตัว การแพรกระจาย ความหลากหลายทางชีวภาพ
ป ญหาด านสิ่ งแวดล อม และการอนุ รั กษ ทรั พยากร
ธรรมชาติ และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาค
บรรยาย
ชว 341 พันธุศาสตร
4(3-3-6)
ศึกษาหลักการเบื้องตนในการถายทอดทางพันธุกรรม
รู ป ร า งของโครโมโซม การกลาย พั น ธุ ศ าสตร
ประชากร วิ วั ฒ นาการ พั น ธุ ศ าสตร ร ะดั บ โมเลกุ ล
จีโนม และการประยุกต และมีปฏิบัติการที่สอดคลอง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย

ชว 341 พันธุศาสตร
4(3-3)
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102 หรือโดยความเห็นชอบ
ของภาควิชา
ศึกษาหลักการเบื้องตนในการถายทอดทางพันธุกรรม
รู ป ร า งของโครโมโซม การกลาย พั น ธุ ศ าสตร
ประชากร วิ วั ฒ นาการ พั น ธุ ศ าสตร ร ะดั บ โมเลกุ ล
จีโนม และการประยุกต และมีปฏิบัติการที่สอดคลอง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย
วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3) วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3-0)
บุรพวิชา: วจช 201 หรือเรียนควบคู
บุรพวิชา: วจช 201 หรือเรียนควบคู
เทคนิคปฏิบัติการทางดานจุลชีววิทยา
เพื่อเรียนรูหลักการ ขอควรปฏิบัติ และฝกฝนเกี่ยวกับ
เทคนิคทางดานจุลชีววิทยา
วจช 332 สรีรวิทยาของจุลินทรีย
3(2-3) วจช 332 สรีรวิทยาของจุลินทรีย
3(2-3-4)
บุ ร พวิ ช า: วจช 201 และ วจช 202 หรื อ โดยความ บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา
เห็นชอบของภาควิชา
ศึ ก ษาสรี ร วิ ท ยา การเจริ ญ ของจุ ลิ น ทรี ย ป จ จั ย ที่ ศึกษาสรีรวิทยา การเจริญของจุลินทรีย ปจจัยที่
การสรางพลังงาน การ
เกี่ ย วข อ งกั บ การเจริ ญ การสร า งพลั ง งาน การ เกี่ยวของกับการเจริญ
สังเคราะหสารในเซลล และการควบคุมเมแทบอลิซึม สังเคราะหสารในเซลล และการควบคุมเมแทบอลิซึม
และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
วจช 401 วิทยาเห็ดรา
3(2-3) วจช 301 วิทยาเห็ดรา
3(2-3-4)
บุ ร พวิ ช า: วจช 201 และ วจช 202 หรื อ โดยความ บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา
เห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาการจัดหมวดหมู วัฎจักรชีวิต การเจริญ สัณฐาน ศึกษาการจัดหมวดหมู วัฎจักรชีวิต การเจริญ สัณฐาน
วิ ท ย า ส รี ร วิ ท ย า อ นุ ก ร ม วิ ธ า น วิ วั ฒ น า ก า ร วิทยา สรีรวิทยา ของเห็ด รา และยีสต รวมทั้ง
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ และความสัมพันธของเห็ด ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธตอสิ่งมีชีวิต
ราตอสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
อื่ น ๆ และมี ป ฏิ บั ติ ก ารที่ ส อดคล อ งกั บ เนื้ อ หาภาค
บรรยาย

หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง
1. ลดบุรพวิชา
2. คําอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนแปลง
1. ลดบุรพวิชา

เปลี่ยนแปลง
1. คําอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนแปลง
1. คําอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนแปลง
1. รหัสวิชา
2. คําอธิบายรายวิชา
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หลักสูตรเดิม (2551)
วจช 402 วิทยาไวรัส
3(2-3)
บุ ร พวิ ช า: วจช 201 และ วจช 202 หรื อ โดยความ
เห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาสัณฐานวิทยา โครงสรางและองคประกอบของ
ไวรั ส การจั ด จํ า พวก กลไกการเพิ่ ม จํ า นวน การ
ตอบสนองของโฮสตตอการติดเชื้อไวรัส การปองกัน
และรักษาโรคติดเชื้อจากไวรัส
วจช 421 ดีเทอมิเนทีฟแบคทีริโอโลยี
3(2-3)
บุ ร พวิ ช า: วจช 201 และ วจช 202 หรื อ โดยความ
เห็นชอบของภาควิชา
ศึ กษาวิธีก ารจัดหมวดหมู วิเคราะห และจัดจําแนก
ชนิดของแบคทีเรีย

หลักสูตรปรับปรุง (2552)
วจช 302 วิทยาไวรัส
3(3-0-6)
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาสัณฐานวิทยาโครงสรางและองคประกอบของ
ไวรั ส การจั ด จํ า พวก กลไกการเพิ่ ม จํ า นวน การ
ตอบสนองของโฮสตตอการติดเชื้อไวรัส การปองกัน
และรักษาโรคติดเชื้อจากไวรัส
วจช 421 ดีเทอมิเนทีฟแบคทีริโอโลยี
3(2-3-4)
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาวิธี การจั ดหมวดหมู วิ เคราะห และจัดจําแนก
ชนิ ด ของแบคที เ รี ย ซึ่ ง รวมถึ ง ไซยาโนแบคที เ รี ย
แอคติ โ นมั ย ซิทิ ส และมี ป ฏิ บั ติ ก ารที่ ส อดคล อ งกั บ
เนื้อหาภาคบรรยาย

วจช 481 ปญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา
2(0-6)
ศึกษาคนควาวิจัยปญหาตางๆ ทางจุลชีววิทยาในระดับ
ปริญญาตรี
วจช 482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1
1(0-2)
ฝกวิธีการเสนอผลงานวิจัยทางจุลชีววิทยา

หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง
1. รหัสวิชา
2. คําอธิบายรายวิชา
3. เปลี่ยนแปลง
หนวยกิต

เปลี่ยนแปลง
1. คําอธิบายรายวิชา

ไมมี

เปลี่ยนแปลง
1. ตัดออก

ไมมี

เปลี่ยนแปลง
1. ตัดออก
เปลี่ยนแปลง
1. รหัสวิชา
2. ชื่อวิชา
เปลี่ยนแปลง
1. การประเมินผล
การเรียน

วจช 483 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2
1(0-2)
ฝกวิธีการเสนอและวิเคราะหวิจารณผลงานวิจัยทาง
จุลชีววิทยา
วจช 484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา 1(0-3-0)
ศึกษาคนควาหรือวิจัยทางจุลชีววิทยาตามความสนใจ
ความถนัด ของนิสิ ต โดยยึด หลัก เศรษฐกิ จ พอเพีย ง
ต ล อ ด จ น ป ลู ก ฝ ง คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ

วจช 482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา
1(0-2-1)
ฝกวิธีการเสนอและวิเคราะหวิจารณผลงานวิจัยทาง
จุลชีววิทยา
วจช 484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา 1(0-3-0)
ศึกษาคนควาหรือวิจัยทางจุลชีววิทยาตามความสนใจ
ความถนั ด ของนิ สิต โดยยึ ด หลั กเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ต ล อ ด จ น ป ลู ก ฝ ง คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และการประเมินผลการเรียน
เปนสัญลักษณ S หรือ U

วจช 499 การฝกงานทางจุลชีววิทยา
2 หนวยกิต (ไมนอยกวา 150 ชั่วโมง)
ฝ ก ให นิ สิ ต ได เ รี ย นรู ก ารทํ า งาน เพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ และเพื่อใหนิสิตรูจักนําความรูดานจุล
ชีววิทยาไปใชงาน โดยกําหนดใหมีจํานวนชั่วโมง
ฝกงานไมนอยกวา 150 ชั่วโมง และการประเมินผล
การเรียนเปนสัญลักษณ S หรือ U

1(0-100-0) เปลี่ยนแปลง
1. ชื่อวิชา
ฝ ก ให นิ สิ ต ได เ รี ย นรู ก ารทํ า งาน เพื่ อ เพิ่ ม พู น 2. จํานวนหนวยกิต
ประสบการณ และเพื่อใหนิสิตรูจักนําความรูดานจุล 3. คําอธิบายรายวิชา
ชีว วิ ท ยาไปใช ง าน โดยกํา หนดให มี จํ า นวนชั่ วโมง
ฝกงานไมนอยกวา 100 ชั่วโมง และการประเมินผล
การเรียนเปนสัญลักษณ S หรือ U
วจช 499 การฝกงาน
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หลักสูตรเดิม (2551)
วิชาเฉพาะ วิชาเอกเลือก
ชว 417 วิทยาสาหราย
3(2-3)
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102
ศึกษาสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน ชีววิทยา บทบาททาง
นิเวศวิทยา และความสําคัญทาง เศรษฐกิจของสาหราย
และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
ชว 543 พันธุวิศวกรรม
4(3-3)
บุรพวิชา : ชว 341
ศึกษาโครงสรางและหนาที่ของดีเอ็นเอ การเตรียมดี
เอ็นเอสําหรับการโคลน เอนไซมที่ใชในการโคลนยีน
เวกเตอร
การตรวจหาโคลนที่ ต อ งการ
การวิ เ คราะห แ ละตรวจสอบดี เ อ็ น เอที่ โ คลนได
การถายฝากยีนในยูแคริโอต การดัดแปรพันธุกรรม
ในพืชและสัตว โครงการจีโนมมนุษย การบําบัดดวย
ยีน และ ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน และ
มีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
ชว 545 ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน
2(1-3)
บุรพวิชา : ชว 543 หรือ วจช 311
การสืบคนขอมูลทางพันธุศาสตรจากระบบฐานขอมูล
ทางอินเทอรเน็ต การวิเคราะหความเหมือนและความ
แตกตางของลําดับเบสของดีเอ็นเอ และลําดับกรดอะมิ
โน และศึ กษาความสั ม พั นธเ ชิง วิวั ฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต
รวมทั้งการบันทึกขอมูลลงในระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการเผยแพร
ชว 458 วิทยาภูมิคุมกัน
3(2-3)
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102
ศึกษาโครงสรางและการทํางานของระบบภูมิคุมกัน
การตอบสนองของระบบภูมิคุมกันตอสิ่งแปลกปลอม
โรคที่เกิดจากภาวะภูมิคุมกันผิดปกติ ตลอดจนการ
ประยุกตใชในการสรางเสริมภูมิคุมกัน การวินิจฉัยและ
การรักษาโรค และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย

หลักสูตรปรับปรุง (2552)
หมายเหตุ
วิชาเฉพาะ วิชาเอกเลือก
ชว 404 วิทยาสาหราย
3(2-3-4) 1. เปลี่ยนแปลงรหัส
ศึกษาสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน ชีววิทยา บทบาททาง วิชา
นิเวศวิทยา และความสําคัญทางเศรษฐกิจของสาหราย 2. ลดบุรพวิชา
และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
ชว 442 พันธุวิศวกรรม
4(3-3-6)
บุรพวิชา : ชว 341
ศึกษาโครงสรางและหนาที่ของดีเอ็นเอ การเตรียมดี
เอ็นเอสําหรับการโคลน เอนไซมที่ใชในการโคลนยีน
เวกเตอร
การตรวจหาโคลนที่ ต อ งการ
การวิ เ คราะห แ ละตรวจสอบดี เ อ็ น เอที่ โ คลนได
การถายฝากยีนในยูแคริโอต การดัดแปรพันธุกรรม
ในพืชและสัตว โครงการจีโนมมนุษย การบําบัดดวย
ยีน และ ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน และ
มีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
ชว 443 ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน
2(1-3-2)
บุรพวิชา : ชว 442
การสืบคนขอมูลทางพันธุศาสตรจากระบบฐานขอมูล
ทางอินเทอรเน็ต การวิเคราะหความเหมือนและความ
แตกตางของลําดับเบสของดีเอ็นเอ และลําดับกรดอะมิ
โน และศึก ษาความสั ม พั นธ เชิ งวิวั ฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต
รวมทั้งการบันทึกขอมูลลงในระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการเผยแพร
ชว 454 วิทยาภูมิคุมกัน
3(2-3-4)
ศึกษาโครงสรางและการทํางานของระบบภูมิคุมกัน
การตอบสนองของระบบภูมิคุมกันตอสิ่งแปลกปลอม
โรคที่เกิดจากภาวะภูมิคุมกันผิดปกติ ตลอดจนการ
ประยุกตใชในการสรางเสริมภูมิคุมกัน การวินิจฉัยและ
การรักษาโรค และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย

เปลี่ยนแปลง
1. รหัสวิชา

เปลี่ยนแปลง
1. รหัสวิชา
2. บุรพวิชา

เปลี่ยนแปลง
1. รหัสวิชา
2. ลดบุรพวิชา
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หลักสูตรเดิม (2551)
วจช 331 โครงสรางและกิจกรรมของแบคทีเรีย 3(2-3)
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาโครงสราง หนาที่ การเจริญ ตลอดจนกิจกรรม
ตางๆ ของแบคทีเรีย
วจช 333 เมแทบอลิซึมของแบคทีเรีย
2(2-0)
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202
ศึก ษาแหลงพลั งงานของแบคทีเรีย กระบวนการใช
พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของแบคทีเรีย
อยางละเอียด
วจช 334 ยาตานจุลชีพ
3(2-3)
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202
ศึกษาประเภทของยาตานจุลชีพ กลไกการออกฤทธิ์
หลักการใช การรักษาโรคติดเชื้อ อันตรายและขอควร
ระวังในการใชยาตานจุลชีพ
วจช 404 ชีววิทยาของเห็ด
3(2-3)
บุรพวิชา: วจช 401 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา
ศึกษาชีววิทยาของเห็ดในดานตางๆ รวมทั้งประโยชน
และโทษ
วจช 471 จุลชีววิทยาทางดิน
3(2-3)
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาชนิดและกิจกรรมของจุลินทรียในดินที่เกี่ยวของ
กับการเปลี่ยนแปลงของสารอนินทรียและสารอินทรีย
รวมทั้งวัฏจักรของสารในดิน
วจช 472 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(2-3)
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาชนิดของจุลินทรียที่เกี่ยวของกับอาหาร การเสีย
ของอาหาร และวิธีการถนอมอาหาร การเปนพิษและ
การเกิดโรคเนื่องจากอาหารเสีย
ตลอดจนการ
สุขาภิบาลดานอาหาร

หลักสูตรปรับปรุง (2552)
ไมมี

หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง
1. ตัดออก

ไมมี

เปลี่ยนแปลง
1. ตัดออก

ไมมี

เปลี่ยนแปลง
1. ตัดออก

วจช 404 ชีววิทยาของเห็ด
3(2-3-4)
บุ ร พวิ ช า: วจช 301 หรื อ โดยความเห็ น ชอบของ
ภาควิชา
ศึกษาชีววิทยาของเห็ดในดานตางๆ รวมทั้งประโยชน
และโทษ และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาค
บรรยาย
วจช 471 จุลชีววิทยาทางดิน
3(2-3-4)
บุ ร พวิ ช า: วจช 201 และ วจช 202 หรื อ โดยความ
เห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาชนิดและกิจกรรมของจุลินทรียในดินที่เกี่ยวของ
กับการเปลี่ยนแปลงของสารอนินทรียและสารอินทรีย
รวมทั้ ง วั ฏ จั ก รของสารในดิ น และมี ป ฏิ บั ติ ก ารที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
วจช 372 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(2-3-4)
บุ ร พวิ ช า: วจช 201 และ วจช 202 หรื อ โดยความ
เห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาชนิดของจุลินทรียที่เกี่ยวของกับอาหาร การเสีย
ของอาหาร และวิธีการถนอมอาหาร การเปนพิษและ
การเกิ ด โรคเนื่ อ งจากอาหารเสี ย ตลอดจนการ
สุขาภิบาลดานอาหาร และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย

เปลี่ยนแปลง
1. คําอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนแปลง
1. คําอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนแปลง
1. รหัสวิชา
2. คําอธิบายรายวิชา
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หลักสูตรเดิม (2551)
วจช 473 จุลชีววิทยาทางน้ํา
3(2-3)
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202
ศึกษาชนิดและกิจกรรมของจุลินทรียในน้ําที่เกี่ยวของ
กั บ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ส า ร อิ น ท รี ย แ ล ะ
อนินทรีย รวมทั้งจุลินทรียที่เปนสาเหตุของโรคสัตวน้ํา
วจช 474 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล
3(2-3)
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาการสุขาภิบาลและวิธีการควบคุม จุลินทรียใน
อาหาร น้ํา ดิน และสภาพแวดลอมที่เกิดมลพิษ
ตลอดจนแนวทางในการแกไข
วจช 475 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
3(2-3)
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202
ศึกษาความสมดุลของสภาพแวดลอม การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล อ มที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ จุ ลิ น ทรี ย แ ละการ
แก ไ ขสภาพแวดล อ มเป น พิ ษ โดยหลั ก การทาง
จุลชีววิทยา
วจช 476 จุลชีววิทยาการเกษตร
3(2-3)
บุ ร พวิ ช า: วจช 201 และ วจช 202 หรื อ โดยความ
เห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาจุลินทรียที่เกี่ยวของกับวัฏจักรของสารตางๆ เนน
เฉพาะวัฏจักรไนโตรเจนและคารบอน การยอยสลาย
สารเคมีปราบศัตรูพืชและสัตวที่ตกคางในดิน จุลินทรีย
ที่เปนสาเหตุของโรคพืชและสัตว จุลินทรียและผลิตผล
ของจุลินทรียที่ใชเปนสารกําจัดแมลง กาซชีวภาพและ
สารพิษจากจุลินทรียในการเกษตร

หลักสูตรปรับปรุง (2552)
ไมมี

วจช 474 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล
3(2-3-4)
บุ ร พวิ ช า: วจช 201 และ วจช 202 หรื อ โดยความ
เห็นชอบของภาควิชา
ศึ ก ษาการสุ ข าภิ บ าลและวิ ธี ก ารควบคุ ม จุ ลิ น ทรี ย ใ น
อาหาร น้ํ า ดิ น และสภาพแวดล อ มที่ เ กิ ด มลพิ ษ
ตลอดจนแนวทางในการแก ไ ข และมี ป ฏิ บั ติ ก ารที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
วจช 475 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
3(2-3-4)
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202
ศึกษาความสมดุลของสภาพแวดลอม การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดลอ มที่เกี่ย วของกั บ จุลิน ทรี ยและการ
แก ไ ขสภาพแวดล อ มเป น พิ ษ โดยหลั ก การทาง
จุ ล ชี ว วิ ท ยา และมี ป ฏิ บั ติ ก ารที่ ส อดคล อ งกั บ เนื้ อ หา
ภาคบรรยาย

หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง
1. ตัดออก

เปลี่ยนแปลง
1. คําอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนแปลง
1. คําอธิบายรายวิชา

วจช 476 จุลชีววิทยาการเกษตร
3(2-3-4) เปลี่ยนแปลง
บุ ร พวิ ช า: วจช 201 และ วจช 202 หรื อ โดยความ 1. คําอธิบายรายวิชา
เห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาจุลินทรียที่เกี่ยวของกับวัฏจักรของสารตางๆ เนน
เฉพาะวัฏจักรไนโตรเจนและคารบอน การยอยสลาย
สารเคมีปราบศัตรูพืชและสัตวที่ตกคางในดิน จุลินทรีย
ที่ เ ป น สาเหตุ ข องโรคพื ช และสั ต ว จุ ลิ น ทรี ย แ ละ
ผลิ ต ผลของจุ ลิ น ทรี ย ที่ ใ ช เ ป น สารกํ า จั ด แมลง ก า ซ
ชีวภาพและสารพิษจาก จุลินทรียในการเกษตร และมี
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
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หลักสูตรเดิม (2551)
วจช 477 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-3)
บุ ร พวิ ช า: วจช 201 และ วจช 202 หรื อ โดยความ
เห็นชอบของภาควิชา
การแยกและการคัดเลือก การเพาะเลี้ยง การเก็บ
รักษา การปรับปรุงสายพันธุ และกิจกรรมของจุลินท
รียที่ใชในอุตสาหกรรม ตลอดจนการบําบัดน้ําเสียใน
โรงงานอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรับปรุง (2552)
วจช 477 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
บุ ร พวิ ช า: วจช 201 และ วจช 202 หรื อ โดยความ
เห็นชอบของภาควิชา
การแยกและการคัดเลือก การเพาะเลี้ยง การเก็บรักษา การ
ปรั บปรุ งสายพั นธุ และกิ จกรรมของจุ ลิ นทรี ย ที่ ใช ใน
อุ ต สาหกรรม ตลอดจนการบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ในโรงงาน
อุตสาหกรรม และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาค
บรรยาย
วจช 491 การใชเครื่องมือและเทคนิคทางจุลชีววิทยา
วจช 491 การใชเครื่องมือและเทคนิคทางจุลชีววิทยา
2(1-3)
2(1-3-2)
บุ ร พวิ ช า: วจช 201 และ วจช 202 หรื อ โดยความ บุ ร พวิ ช า: วจช 201 และ วจช 202 หรื อ โดยความ
เห็นชอบของภาควิชา
เห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาทฤษฎี เทคนิคที่สําคัญในการใชและการดูแ ล ศึกษาทฤษฎี เทคนิคที่สําคัญในการใชและการดูแลรักษา
รักษาเครื่องมือที่เกี่ยวของทางดานจุลชีววิทยา
เครื่ อ งมื อ ที่ เ กี่ ย วข อ งทางด า นจุ ล ชี ว วิ ท ยา และมี
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
วจช 492 ทัศนศึกษานอกสถานที่
1(0-3-0)
ไมมี
บุ ร พวิ ช า: วจช 201 และ วจช 202 หรื อ โดยความ
เห็นชอบของภาควิชา
การเยี่ ย มชมโรงงานอุ ต สาหกรรม และสถาบั น ที่
เกี่ยวของกับสาขาจุลชีววิทยา
วจช 561 วิทยาเห็ดราขั้นสูง
3(2-3)
ไมมี
บุรพวิชา: วจช 401
ศึกษาลักษณะสําคัญและกลไกการดํารงชีวิตของเชื้อ
ราอยางละเอียด รวมทั้งการนําเชื้อราไปใชประโยชน
ดานตางๆ
วจช 562 วิทยาไวรัสขั้นสูง
3(2-3)
ไมมี
บุรพวิชา: วจช 402
ศึกษาสมบัติในดานตางๆ ของไวรัสอยางละเอียด
รวมทั้งกลไกการตอตานไวรัสของเซลลโฮสต
วจช 563 วิทยาแบคทีเรียขั้นสูง
3(2-3)
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202
ไมมี
ศึกษาสมบัติในดานตางๆ ของแบคทีเรียอยางละเอียด

หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง
1. คําอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนแปลง
1. คําอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนแปลง
1. เพิ่มรายวิชา

เปลี่ยนแปลง
1. ตัดออก

เปลี่ยนแปลง
1. ตัดออก

เปลี่ยนแปลง
1. ตัดออก
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หลักสูตรเดิม (2551)
วจช 571 จุลชีววิทยาของอาหารหมัก
3(2-3)
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202
ศึกษาบทบาทของจุลินทรียในอาหารหมัก การหมัก
อาหารโดยใช เ ชื้ อ จากธรรมชาติ แ ละเชื้ อ บริ สุ ท ธิ์
กระบวนการหมักและอุตสาหกรรมอาหารหมัก
วจช 575 ความปลอดภัยของอาหารดานจุลินทรีย 3(2-3)
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202
ศึ ก ษาจุ ลิ น ทรี ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความปลอดภั ย ใน
อาหาร การปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นกระบวนการผลิ ต
การวิ เ คราะห จุ ด วิ ก ฤติ ที่ ต อ งควบคุ ม ในการผลิ ต
อาหาร การสุ ข าภิ บ าลของโรงงานผลิ ต อาหาร
การควบคุมและการประกันคุณภาพ การจัด การ
ระบบในโรงงานผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑอาหาร
และกฎหมายอาหาร รวมทั้ ง มี ก ารศึ ก ษานอก
สถานที่
วจช 576 ยีสตและยีสตเทคโนโลยี
3(2-3)
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202
ศึกษาชีววิ ทยาของยี ส ต การจัดหมวดหมู การจั ด
จํ า แนกชนิ ด การเก็ บ รั ก ษา พั น ธุ ก รรมและการ
ปรั บ ปรุ ง สายพั น ธุ ความสํ า คั ญ ต อ อุ ต สาหกรรม
ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากยี ส ต และเทคโนโลยี ก ารผลิ ต
จลนพลศาสตรเบื้องตนของการหมัก
วจช 579 เทคโนโลยีการหมัก
3(2-3)
บุรพวิชา: วจช 477
ศึกษาหลักการและเทคนิคการนําจุลินทรียไปใชใน
การผลิตสารอินทรีย การแยกและการทําสารให
บริสุทธิ์ การควบคุมปจจัยของกระบวนการหมัก
ตลอดจนวิธีการเพิ่มผลผลิต

หลักสูตรปรับปรุง (2552)
วจช 473 จุลชีววิทยาของอาหารหมัก
3(2-3-4)
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202
ศึกษาบทบาทของจุลินทรียในอาหารหมัก การหมัก
อาหารโดยใช เ ชื้ อ จากธรรมชาติ แ ละเชื้ อ บริ สุ ท ธิ์
กระบวนการหมักและอุตสาหกรรมอาหารหมัก และ
มีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
วจช 478 ความปลอดภัยของอาหารดานจุลินทรีย 3(2-3-4)
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202
ศึ ก ษาจุ ลิ น ทรี ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความปลอดภั ย ใน
อ า ห า ร ก า ร ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต
การวิ เ คราะห จุ ด วิ ก ฤติ ที่ ต อ งควบคุ ม ในการผลิ ต
อาหาร การสุ ข าภิ บ าลของโรงงานผลิ ต อาหาร
การควบคุ ม และการประกั น คุ ณ ภาพ การจั ด การ
ระบบในโรงงานผลิ ต มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ อ าหาร
และกฎหมายอาหาร และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย รวมทั้งมีการศึกษานอกสถานที่
วจช 472 ยีสตและยีสตเทคโนโลยี
3(2-3-4)
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202
ศึ ก ษาชี ว วิ ท ยาของยี ส ต การจั ด หมวดหมู การจั ด
จํ า แนกชนิ ด การเก็ บ รั ก ษา พั น ธุ ก รรมและการ
ปรั บ ปรุ ง สายพั น ธุ ความสํ า คั ญ ต อ อุ ต สาหกรรม
ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากยี ส ต และเทคโนโลยี ก ารผลิ ต
จลนพลศาสตร เ บื้ อ งต น ของการหมั ก และมี
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย
วจช 479 เทคโนโลยีการหมัก
3(2-3-4)
บุรพวิชา: วจช 477
ศึกษาหลักการและเทคนิคการนําจุลินทรียไปใชใน
การผลิตสารอินทรีย การแยกและการทําสารให
บริสุทธิ์ การควบคุมปจจัยของกระบวนการหมัก
ตลอดจนวิ ธี ก ารเพิ่ ม ผลผลิ ต และมี ป ฏิ บั ติ ก ารที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย

หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง
1. รหัสวิชา
2. คําอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนแปลง
1. รหัสวิชา
2. คําอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนแปลง
1. รหัสวิชา
2. คําอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนแปลง
1. รหัสวิชา
2. คําอธิบายรายวิชา
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หลักสูตรเดิม (2551)
วจช 591 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย
2(1-3)
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202
ศึกษาหลักการและวิธีเก็บ รักษาเชื้อจุลินทรีย การ
จัดระบบ การรวบรวมขอมูลเชื้อจุลินทรียที่เก็บรักษา
เครือขายของศูนยเก็บรวบรวมสายพันธุจุลินทรียและการ
ใชบริการ รวมทั้งมีการศึกษานอกสถานที่

หลักสูตรปรับปรุง (2552)
วจช 493 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย
2(1-3-2)
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202
ศึกษาหลักการและวิธีเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย การ
จั ด ระบบ การรวบรวมข อ มู ล เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ที่ เ ก็ บ
รั ก ษา เครื อ ข า ยของศู น ย เ ก็ บ รวบรวมสายพั น ธุ
จุ ลิ น ทรี ย แ ละการใช บ ริ ก าร และมี ป ฏิ บั ติ ก ารที่
สอดคล อ งกั บ เนื้ อ หาภาคบรรยาย รวมทั้ ง มี
การศึกษานอกสถานที่

หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง
1. รหัสวิชา
2. คําอธิบาย
รายวิชา
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21. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
หลักสูตรไดกาํ หนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรไวอยางชัดเจนดังนี้
20.1 การบริหารหลักสูตร
(1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนผูบริหารหลักสูตรใหไดมาตรฐาน ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร
(2) คณาจารยของภาควิชาเปนกลไกสําคัญในการผลิตบัณฑิต และดูแลรับผิดชอบการจัดการ
เรียนการสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
(3) มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตตออาจารยผูสอนในแตละรายวิชาทุกภาคการศึกษา
21.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
(1) จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ และสถานฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหาหลักสูตร
(2) จัดใหมีอุปกรณการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และคอมพิวเตอรในจํานวนที่เพียงพอ
สําหรับนิสิต
(3) จัดใหมีการเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิเปนอาจารยพิเศษ
21.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
(1) มีระบบอาจารยที่ปรึกษา โดยจัดอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวของนิสิตตลอดหลักสูตร เพื่อให
คําแนะนําปรึกษาทั้งทางดานการศึกษาตามหลักสูตร การดําเนินชีวิต และการจัดการปญหาดานตางๆ
(2) มีอาจารยที่ปรึกษาดานกิจกรรมนิสิต ที่พรอมจะใหคําแนะนําแกนิสิต
(3) มีอาจารยที่ปรึกษาโครงงานวิจัย ซึ่งทําหนาที่สอน ใหคําแนะนําขั้นตอนและเทคนิคเบื้องตน
ในการดําเนินงานและปฏิบัติงานโครงงานวิจัย
(4) มีการฝกงานและการดูงานในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณในการนํา
ความรูไปใชในการทํางานจริง
(5) มีกิจกรรมพัฒนานิสิตทั้งดานวิชาการและการปลูกจิตสํานึกทางคุณธรรมและจริยธรรม และ
การเตรียมความพรอมของบัณฑิตในการประกอบอาชีพและการอยูรวมในสังคม
(6) มีการจัดสรรและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาแกนิสิตที่เรียนดี ประพฤติดี แตขาด
แคลนทุนทรัพย
21.4 ความตองการของแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ ชบัณฑิต
(1) มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป
(2) มีการสํารวจการไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษาทุกป
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22. การพัฒนาหลักสูตร
มีนโยบายปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 5 ป โดยนําผลการประเมินหลักสูตรจากบัณฑิต
และผูใชบัณฑิตมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรดวย เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และไดมาตรฐานเกณฑขั้นต่ํ าของหลัก สูตรวิทยาศาสตร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ดัชนีมาตรฐานเพื่อใชในการกําหนดคุณภาพและพัฒนาการศึกษาคือ
(1) ความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิตทุกป เปนไปตามเกณฑ สมศ./สกอ.
(2) การไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษาทุกป เปนไปตามเกณฑ สมศ./สกอ.
(3) มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป
(4) อาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ สมศ./สกอ.
(5) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ สมศ./สกอ.
(6) บุคลากรจากองคกรภายนอกมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร

