
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2552 

 
1. ชื่อหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 Bachelor of Science Program in Microbiology 
 
2. ชื่อปริญญา 
 วิทยาศาสตรบณัฑิต (จุลชีววทิยา) 
 Bachelor of Science (Microbiology) 
 วท.บ. (จุลชีววทิยา) 
 B.Sc. (Microbiology) 
 
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 ภาควิชาชวีวิทยา  คณะวิทยาศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนาวิทยาศาสตร  จํา เปนตองอาศัยรากฐานของทฤษฎีและหลักการทางความคิด                      
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 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงทางวชิาการ คุณวุฒิและสาขาวิชา 
1 นางขจีนาฏ  โพธิเวชกุล ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (จุลชีววทิยา)  

วท.ม. (จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม) 
2 นายประวัติ  อังประภาพรชยั อาจารย วท.บ. (ชีววิทยา) M.Sc. (Microbiology) 

Ph.D. (Microbiology) 
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ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงทางวชิาการ คุณวุฒิและสาขาวิชา 
3 นางสาวณัฎฐกิา  สุวรรณาศรัย อาจารย วท.บ. (จุลชีววทิยา) วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

วท.ด. (จุลชีววทิยา) 
4 นางสาวพิชาภคั  สมยูรทรัพย อาจารย วท.บ. (จุลชีววทิยา) วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

Ph.D. (Microbiology) 
5 นางสาวอรอนงค  พร้ิงศุลกะ อาจารย วท.บ. (จุลชีววทิยา)  

วท.ม. (จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม)  
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 13.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงทางวชิาการ คุณวุฒิและสาขาวิชา 
1 นางขจีนาฏ  โพธิเวชกุล ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (จุลชีววทิยา)  

วท.ม. (จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม) 
2 นางสาวพิชาภคั  สมยูรทรัพย อาจารย วท.บ. (จุลชีววทิยา) วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

Ph.D. (Microbiology) 
3 นางสาวอรอนงค  พร้ิงศุลกะ อาจารย วท.บ. (จุลชีววทิยา)  

วท.ม. (จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม)  
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 13.3 อาจารยผูสอน 

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ตําแหนงทางวชิาการ คุณวุฒิและสาขาวิชา 
1 นายไพศาล   สิทธิกรกุล ศาสตราจารย กศ.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา) 

Ph.D. (Zoology) 
2 นายเฉลิมชัย   วงศวัฒนะ รองศาสตราจารย วท.บ. (เกษตรศาสตร-พืชไรนา) 

วท.ม. (เกษตรศาสตร-วิทยาการวัชพืช)
Ph.D. (Agriculture-Weed Science) 

3 นายวิเชียร   มากตุน รองศาสตราจารย กศ.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (ชีววิทยา) 
Ph.D. (Fishery Sciences) 

4 นางทรรศนียา   ศักดิ์ด ี รองศาสตราจารย วท.บ. (ประมง) 
Master of Natural Resources 

5 นายธวัช    ดอนสกุล รองศาสตราจารย กศ.บ. (ชีววิทยา) กศ.ม. (ชีววิทยา) 
6 นางนงลักษณ   สุวรรณพินิจ รองศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
7 นางพรพรรณ    เลิศทวีสินธุ รองศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
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ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ตําแหนงทางวชิาการ คุณวุฒิและสาขาวิชา 
8 นางสมใจ    ศิริโภค รองศาสตราจารย วท.บ. (วิทยาศาสตรการอาหาร) 

วท.ม. (จุลชีววทิยา) 
9 นางสุภาพร   สุกสีเหลือง รองศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยาการประมง) 

วท.ม. (พันธุศาสตร) 
10 นางสุมาลี   เหลืองสกุล รองศาสตราจารย วท.บ. (จุลชีววทิยา) วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
11 นายสุรจิต   วรรณจันทร รองศาสตราจารย กศ.บ. (มัธยมศึกษา) M.S. (Botany) 
12 นางกรองแกว   พูพิทยาสถาพร ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

วท.ม. (พันธุศาสตร) 
13 นางขจีนาฏ     โพธิเวชกุล ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (จุลชีววทิยา)  

วท.ม. (จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม) 
14 นายปรินทร     ชัยวิสุทธางกรู ผูชวยศาสตราจารย  วท.บ. (เทคนคิการแพทย) 

วท.ม. (จุลชีววทิยา-ไวรัสวิทยา) 
Ph.D. (Molecular Biology) 

15 นางสาวพูนสขุ     รัตนภุมมะ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา) 
16 นางยวุด ี    นาคะผดุงรัตน ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เทคนคิการแพทย) วท.ม. (ชีวเคม)ี 

Ph.D. (Biochemistry) 
17 นางรุจิวรรณ   พานิชชัยกุล ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา) 
18 นายวีระพงศ    เกียรติสุนทร ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เกษตรศาสตร-กีฏวิทยา) 

วท.ม. (เกษตรศาสตร-พืชไรนา) 
Ph.D. (Agronomy-Weed Science) 

19 นายศวิาพร     ลงยันต ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (เคมีชีวภาพ) 
วท.ด. (วิทยาศาสตรทางทะเล) 

20 นายสันต ิ  เรืองมณีไพฑูรย ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา) 
21 นางสายสุณีย      ล้ิมชูวงศ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (พืชสวน) วท.ม. (พันธุศาสตร) 
22 นางสุวณจิ     พรหมสุทธิรักษ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา) 
23 นางสาวอัจฉรยิา     รังษิรุจิ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา) M.Sc. (Biochemistry 

and Genetics) Ph.D. (Molecular 
Systematics and Evolution) 

24 นางสาวจิตติมา     เหมกิตตวิฒัน อาจารย กศ.บ. (ชีววิทยา) กศ.ม. (ชีววิทยา) 
25 นางสาวณัฎฐกิา สุวรรณาศรัย อาจารย วท.บ. (จุลชีววทิยา) วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

วท.ด. (จุลชีววทิยา) 
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ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ตําแหนงทางวชิาการ คุณวุฒิและสาขาวิชา 
26 นางดวงใจ     บุญกุศล อาจารย วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา) 

ปร.ด. (กายวภิาคศาสตร) 
27 นางนลินา    ประไพรักษสิทธิ์ อาจารย  สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร) 

Ph.D. (Neuroscience) 
28 นางนงลักษณ สกุลญานนทวทิยา อาจารย วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา) 
29 นายประวัต ิ    อังประภาพรชยั 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. (พนัธุศาสตร) 
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) 

33 นายวันชาต ิ    สุมโนจิตราภรณ อาจารย วท.บ. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดลอม) 

34 นายสมเกยีรติ พรพิสุทธิมาศ อาจารย วท.บ. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
ปร.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา) 

35 นางสาวอรอนงค พร้ิงศุลกะ อาจารย วท.บ. (จุลชีววทิยา)  
วท.ม. (จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม) 
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
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14. จํานวนนิสิตนักศึกษา 
 จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับเขาศึกษาและจํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร            
ในแตละปการศึกษา 
 หนวย: คน 

ปการศึกษา ระดับ 

2552 2553 2554 2555 2556 
ช้ันปที่ 1 60 60 60 60 60 
ช้ันปที่ 2 - 60 60 60 60 
ช้ันปที่ 3 - - 60 60 60 
ช้ันปที่ 4 - - - 60 60 
รวม 60 120 180 240 240 

จํานวนผูที่คาดวา 
จะสําเร็จการศกึษา 

- - - 60 60 

 
15. สถานที่และอุปกรณการสอน 
 15.1 สถานที่ 
 ใชสถานที่ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 15.2 อุปกรณการสอน 
 ใชอุปกรณการสอนของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
16. หองสมุด 
 ใชตําราเรียน วารสารและเอกสารทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีอยูในสํานัก
หอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และการคนควาเพิ่มเติมจากอินเตอรเนตและเครือขายตางๆ  
 
17. งบประมาณ 
 ใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดประจําปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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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 ดังนี ้ กลุมวิชาภาษา 
กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี กลุมวชิาศิลปศาสตร 
 
1.  กลุมวิชาภาษา  

กําหนดใหเรียนไมนอยกวา  9  หนวยกิต  ดงันี้ 
 1.1  ภาษาไทย  กําหนดใหเลือกเรียน  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต 
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
SWU 111 Thai for Communication  
มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน  3(2-2-5) 
SWU 112 Thai Literary Review  
 1.2  ภาษาตางประเทศ  กําหนดใหเลือกเรยีนไมนอยกวา  6  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี ้
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 
SWU 124 English for International Communication II  
มศว 131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 131 French for Communication I  
มศว 132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 132 French for Communication II  
มศว 133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 133 German for Communication I  
มศว 134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 134 German for Communication II  
มศว 135 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 
SWU 135 Chinese for Communication I  
มศว 136 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 
SWU 136 Chinese for Communication II  
มศว 137 ภาษาญี่ปุนเพือ่การสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 137 Japanese for Communication I  
มศว 138 ภาษาญี่ปุนเพือ่การสื่อสาร 2  3(2-2-5)  
SWU 138 Japanese for Communication II  
   
2. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลย ี

กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอยกวา  6  หนวยกิต  จากรายวชิาตอไปนี ้

มศว 141 ทักษะการรูสารสนเทศ  3(2-2-5) 
SWU 141 Information Literacy Skills  
มศว 142 วิทยาศาสตรเพือ่การพัฒนาคณุภาพชวีิตและสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment 
มศว 143 พลังงานทางเลือก 3(2-2-5) 
SWU 143 Alternative Energy  
มศว 144 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

SWU 144 Mathematics in Daily Life  

มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสรางสรรค 3(2-2-5) 
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle  
มศว 341 วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต 3(2-2-5) 
SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit  
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3.  กลุมวิชาศิลปศาสตร 
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา  15  หนวยกิต  ดังนี ้
3.1 วิชาบงัคับ  กําหนดใหเรียน  9  หนวยกิต  ดงันี้ 

มศว 151 การศึกษาทัว่ไปเพื่อพัฒนามนุษย 3(2-2-5) 
SWU 151 General Education for Human Development  
มศว 251 มนุษยกับสังคม 3(2-2-5) 
SWU 251 Man and Society  
มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
SWU 252 Aesthetics for Life  
 
 3.2  วิชาเลือก  กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอยกวา  6  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี ้
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 มนุษยกับสันตภิาพ 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 ดนตรีและจิตวิญญาณมนษุย 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 มนุษยกบัการเมือง การปกครอง และกฎหมาย  3(2-2-5) 
SWU 363 Man and Politics, Government and Law  
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มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภวิฒัน 3(2-2-5) 
SWU 364 Economy in Globalization  
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม 3(2-2-5) 
SWU 365 Principles of Modern Management  
มศว 366 จิตวิทยาสังคม 3(2-2-5) 
SWU 366 Social Psychology  
มศว 367 กฎหมายทัว่ไป 3(2-2-5) 
SWU 367 Legal Studies  
มศว 371 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรม และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology  
มศว 372 ภูมิปญญาทองถ่ิน 3(2-2-5) 
SWU 372 Local Wisdom  
มศว 373 ภูมิลักษณชุมชน  3(2-2-5) 
SWU 373 Man and Community  
มศว 374 สัมมาชีพเพื่อชุมชน 3(2-2-5) 
SWU 374 Ethical Careers for Community  
มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการชุมชน 3(2-2-5) 
SWU 375 Good Governance in Community Management  

 
 18.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ   
            กําหนดใหเรียนไมนอยกวา    95   หนวยกิตโดยเลือกจากกลุมวิชาตางๆ  ดังนี ้
  18.3.2.1 วิชาแกน   กําหนดใหเรียนไมนอยกวา  25  หนวยกิต 
   1)  กลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน  กําหนดใหเรียน   16    หนวยกิต   ดังนี้ 
คณ 111    คณิตศาสตร  1 4(4-0-8) 
MA 111 Mathematics I    
คม 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
CH 100 General Chemistry   
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-2-1) 
CH 190 General Chemistry  Laboratory    
ชว 101 ชีววิทยา  1 3(3-0-6) 
BI 101 Biology  I  
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา  1 1(0-2-1) 
BI 191 Biology  Laboratory  I 
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ฟส 100 ฟสิกสทั่วไป  3(3-0-6) 
PY 100 General Physics I  
ฟส 180 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1(0-2-1) 
PY 180 General Physics Laboratory I 
  
 2)  กลุมวิชาพฒันาทักษะการเรียนรู   กําหนดใหเรียน   9    หนวยกติ  ดังนี ้
วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1  2(2-04) 
SCI 301 English for Science I  
วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2  2(2-0-4) 
SCI 302 English for Science II  
อก 301 การอานเฉพาะกิจ 1   2(2-0-4) 
EN 301 Reading for Specific Purposes I  
วทศ 411 สัมมนาทางวทิยาศาสตร   1(0-2-1) 
SCI 411 Science  Seminar   
วทศ 421 โครงงานสําหรับวิทยาศาสตรบริสุทธิ์  2(0-6-0) 
SCI 421 Project  for Pure Science  
 
 18.3.2.2 วิชาเฉพาะ   กําหนดใหเรียน  ไมนอยกวา 70 หนวยกิต ดังนี ้
 วิชาเฉพาะสาขา กําหนดใหเรียน 20 หนวยกิต ดังนี ้
คม 101 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 
CH 101 Principles of Chemistry  
คม 191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-2-1) 
CH 191 Principles of Chemistry Laboratory  
คม 221 เคมีอินทรีย 3(3-0-6) 
CH 221 Organic Chemistry  
คม 241 ชีวเคม ี1 3(3-0-6) 
CH 241 Biochemistry I  
คม 292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1(0-3-0) 
CH 292 Organic Chemistry Laboratory  
คม 296 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 
CH 296 Biochemistry Laboratory  
คม 350 เคมีวิเคราะห  3(3-0-6) 
CH 350 Analytical Chemistry 
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คม 396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1(0-3-0) 
CH 396 Analytical Chemistry Laboratory  
ชว 102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
BI 102 Biology II  
ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
BI 192 Biology Laboratory II  
 วิชาเอกบังคับ กําหนดใหเรียน  35  หนวยกติ  ดังนี ้
ชว 261 นิเวศวิทยา 3(2-3-4) 
BI 261 Ecology  
ชว 301 ชีววิทยาของเซลล 3(3-0-6) 
BI 301 Cell Biology  
ชว 302 ชีวสถิติ 3(2-3-4) 
BI 302 Biostatistics  
ชว 341 พันธุศาสตร 4(3-3-6) 
BI 341 Genetics  
วจช 201 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
SMB 201 Microbiology  
วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 
SMB 202 Laboratory in Microbiology  
วจช 301 วิทยาเห็ดรา 3(2-3-4) 
SMB 301 Mycology  
วจช 302 วิทยาไวรัส 3(3-0-6) 
SMB 302 Virology  
วจช 311 พันธุศาสตรของจุลินทรีย 3(3-0-6) 
SMB 311 Microbial Genetics  
วจช 332 สรีรวิทยาของจุลินทรีย 3(2-3-4) 
SMB 332 Microbial Physiology  
วจช 421 ดีเทอมิเนทีฟแบคทีริโอโลยี 3(2-3-4) 
SMB 421 Determinative Bacteriology  
วจช 482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1(0-2-1) 
SMB 482 Seminar in Microbiology  
วจช 484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 
SMB 484 Independent Study in Microbiology 
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วจช 499 ฝกงาน 1(0-100-0) 
SMB 499 Internship  
 วิชาเอกเลือก  กําหนดใหเรียน ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 
ชว 404 วิทยาสาหราย 3(2-3-4) 
BI 404 Phycology  
ชว 442 พันธุวิศวกรรม 4(3-3-6) 
BI 442 Genetic Engineering  
ชว 443 ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน 2(1-3-2) 
BI 443 Introduction to Bioinformatics  
ชว 454 วิทยาภูมิคุมกนั 3(2-3-4) 
BI 454 Immunology  
วจช 372 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3-4) 
SMB 372 Food Microbiology  
วจช 401 หัวขอพิเศษทางจุลชีววิทยา 1 2(1-3-2) 
SMB 401 Special Topics in Microbiology I  
วจช 402 หัวขอพิเศษทางจุลชีววิทยา 2 3(2-3-4) 
SMB 402 Special Topics in Microbiology II  
วจช 404 ชีววิทยาของเห็ด 3(2-3-4) 
SMB 404 Biology of Mushroom  
วจช 451 จุลชีววิทยาทางการแพทย 3(3-0-6) 
SMB 451 Medical Microbiology  
วจช 471 จุลชีววิทยาทางดิน 3(2-3-4) 
SMB 471 Soil Microbiology  
วจช 472 ยีสตและยีสตเทคโนโลยี 3(2-3-4) 
SMB 472 Yeast and Yeast Technology  
วจช 473 จุลชีววิทยาของอาหารหมัก 3(2-3-4) 
SMB 473 Microbiology of Fermented Foods  
วจช 474 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล 3(2-3-4) 
SMB 474 Sanitary Microbiology  
วจช 475 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม 3(2-3-4) 
SMB 475 Environmental Microbiology  
วจช 476 จุลชีววิทยาการเกษตร 3(2-3-4) 
SMB 476 Agricultural Microbiology 
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วจช 477 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-4) 
SMB 477 Industrial Microbiology  
วจช 478 ความปลอดภยัของอาหารดานจุลินทรีย 3(2-3-4) 
SMB 478 Microbial Food Safety  
วจช 479 เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-4) 
SMB 479 Fermentation Technology  
วจช 491 การใชเครื่องมอืและเทคนิคทางจุลชีววิทยา 2(1-3-2) 
SMB 491 Instrumentation in Microbiology  
วจช 492 ทัศนศึกษานอกสถานที่ 1(0-3-0) 
SMB 492 Field Excursion  
วจช 493 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย 2(1-3-2) 
SMB 493 Preservation of Microbial Cultures  
   
 18.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี    กําหนดใหทกุสาขาวชิาเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  โดยใหเลือก
เรียนรายวิชาใดๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลยั    
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ความหมายของรหัสวิชา 
 รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละสาขาวิชามีความหมายรหัสอักษรดังนี ้

คณ หรือ MA หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร 
คม หรือ CH หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเคม ี
ชว หรือ BI หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา 
ฟส หรือ PY หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาฟสิกส 
วจช หรือ SMB หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาจุลชีววทิยา 
วทศ หรือ SCI หมายถึง รายวิชาในคณะวิทยาศาสตร 
อก หรือ EN หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาภาษาองักฤษ 
ในสาขาวชิานัน้ๆ สามารถแยกหมวดวิชา ตามตัวเลข 3 หลัก นําหนาชือ่วิชาโดยมคีวามหมายตัวเลข              

แตละหลักดังนี้  
 เลขรหัสตัวแรก   หมายถึง   ช้ันปที่เปดสอน  
 เลขรหัสตัวกลาง   หมายถึง   หมวดวิชา   
 เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง    ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 
ความหมายของเลขรหัสวิชาคณะวิทยาศาสตร 

0 ภาษาอังกฤษ 
1 สัมมนา 
2 โครงงาน 

 ความหมายของเลขรหัสวิชาสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
0 หมวดวิชาทัว่ไป 
1 หมวดวิชาพนัธุศาสตร 
2 หมวดวิชาสัณฐานวิทยา 
3 หมวดวิชาสรีรวิทยา 
4 หมวดวิชาวิทยาภูมิคุมกัน 
5 หมวดวิชาโรคและการติดเชือ้ 
6 หมวดวิชาขั้นสูง 
7 หมวดวิชาประยุกต 
8 หมวดวิชาการวิจัยและการสัมมนา 
9 หมวดวิชาเทคนิคและฝกงาน 
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 18.4 แผนการเรียน 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

วิชาศึกษาท่ัวไป 9 หนวยกิต วิชาศึกษาท่ัวไป 9 หนวยกิต 
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพ 3(2-2-5) มศว 111  ศิลปะการสื่อสารภาษาไทย  1   3 (2-2-5) 
การสื่อสาร 1  หรือ มศว 112 ภาษาไทยปริทรรศน 3 (2-2-5) 

หรือ มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5) มศว 122  ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ 3 (2-2-5) 
นานาชาติ  1  สื่อสาร 2  
มศว 141  ทักษะการรูสารสนเทศ 3 (2-2-5) หรือ มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5) 

มศว 145  สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสราง 3 (2-2-5) นานาชาติ 2  
สรรค  มศว 151  การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย    3 (2-2-5) 

วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน 8 หนวยกิต วิชาเฉพาะสาขา 8 หนวยกิต 
คม 100  เคมีทั่วไป 3(3-0-6) คม 101  เคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
คม 190  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-2-1) คม 191   ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-2-1) 
ชว 101   ชีววิทยา 1 3(3-0-6) ชว 102   ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
ชว 191   ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) ชว 192   ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 

รวมจํานวนหนวยกิต 17 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 17 หนวยกิต 
 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

วิชาศึกษาท่ัวไป 3  หนวยกิต วิชาศึกษาท่ัวไป  3 หนวยกิต 
มศว 251   มนุษยกับสังคม 3(2-2-5) มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 

วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน 8 หนวยกิต วิชาเฉพาะสาขา 4 หนวยกิต 
คณ 111  คณิตศาสตร 1 4(4-0-8) คม 221   เคมีอินทรีย 3(3-0-6) 
ฟส 100   ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6) คม 292   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1(0-3-0) 
ฟส 180  ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1(0-2-1) วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู     4 หนวยกิต 

วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู   2 หนวยกิต วทศ 301  ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1 2(2-0-4) 

อก 301  การอานเฉพาะกิจ 1 2(2-0-4) วทศ 302  ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2 2(2-0-4) 

วิชาเฉพาะดาน วิชาเอกบังคับ                     7 หนวยกิต วิชาเฉพาะดาน วิชาเอกบังคับ  3 หนวยกิต 
ชว 261   นิเวศวิทยา 3(2-3-4) ชว 302   ชีวสถิติ 3(2-3-4) 
วจช 201  จุลชีววิทยา 3(3-0-6) วิชาเฉพาะดาน  วิชาเอกเลือก  3 หนวยกิต 
วจช 202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0)   

รวมจํานวนหนวยกิต     20 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต     17 หนวยกิต 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

วิชาศึกษาท่ัวไป 3 หนวยกิต วิชาศึกษาท่ัวไป 3 หนวยกิต 
มศว 351  การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) มศว 352  ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะสาขา 8 หนวยกิต วิชาเฉพาะดาน วิชาเอกบังคับ 9 หนวยกิต 
คม 241   ชีวเคมี 1 3(3-0-6) วจช 302  วิทยาไวรัส 3(3-0-6) 
คม 296  ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) วจช 311  พันธุศาสตรของจุลินทรีย 3(3-0-6) 
คม 350  เคมีวิเคราะห 3(3-0-6) วจช 332  สรีรวิทยาของจุลินทรีย 3(2-3-4) 
คม 396   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1(0-3-0) วิชาเฉพาะดาน วิชาเอกเลือก 3 หนวยกิต 

วิชาเฉพาะดาน วิชาเอกบังคับ 10 หนวยกิต วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
ชว 301  ชีววิทยาของเซลล 3(3-0-6)   
ชว 341  พันธุศาสตร 4(3-3-6)   
วจช 301  วิทยาเห็ดรา 3(2-3-4)   

รวมจํานวนหนวยกิต 21 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 21 หนวยกิต 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

วิชาเฉพาะดาน วิชาเอกบังคับ 5 หนวยกิต วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู   2 หนวยกิต 
วจช 421  ดีเทอมิเนทีฟแบคทีริโอโลย ี 3(2-3-4) วทศ 421  โครงงานสําหรับวิทยาศาสตร 2(0-6-0) 
วจช 484  การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา 1(0-3-0) บริสุทธิ ์  
*วจช 499 ฝกงาน          1(0-100-0) วิชาเฉพาะดาน วิชาเอกบังคับ                         1 หนวยกิต 

วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู   1 หนวยกิต วจช 482  สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1(0-2-1) 

วทศ 411  สัมมนาทางวิทยาศาสตร 1(0-2-1) วิชาเฉพาะดาน วิชาเอกเลือก 3 หนวยกิต 

วิชาเฉพาะดาน วิชาเอกเลือก                         6 หนวยกิต หรือใหเลือกเรียนจนไดหนวยกิตรวมไมนอยกวา   131 หนวยกิต 

รวมจํานวนหนวยกิต 12 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 6 หนวยกิต 

* ฝกงานระหวางภาคฤดูรอน 
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     18.4  คําอธิบายรายวชิา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุมวิชาภาษา 

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
SWU 111 Thai for Communication  
 ศึกษาองคประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนาความ สรุป

ความ ยอความ ขยายความ และการสังเคราะหความคิดเพื่อการสื่อสาร ฝกปฏิบัติการใชภาษาเพื่อ
ส่ือสารในสถานการณตางๆ ดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 

มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน   3(2-2-5) 
SWU 112 Thai Literary Review  
 ศึกษากระบวนการคิด การถายทอดความรู ภูมิปญญา คุณคาของภาษาและความเปนไทยในงาน

วรรณกรรม  ทั้งนี้โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต รวมสมัย รอยแกวหรือรอยกรอง ดวย
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1   3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication I  
 พัฒนาทักษะทางดานภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน โดยเรียนรู เขาใจ และฝกทักษะภาษา

ดานการฟง พูด อาน เขียน และคําศัพทในชีวิตประจําวัน ดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้ง
ในและนอกหองเรียน  สงเสริมการเรียนรูแบบพึ่งพาตน  นําภาษาอังกฤษไปใชในการสื่อสารใน
สถานการณตางๆ และเปนพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรูภาษาตอไป 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2   3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication II  
 พัฒนาทักษะดานภาษาและกระบวนการเรียนรูเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน โดยฝกทักษะ

ภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียน ดวยส่ือกระบวนการเรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลาย  สงเสริม การเรียนรูแบบพึ่งพาตน สนับสนุนใหนําภาษาอังกฤษไปใชในการสราง
ความรวมมือในการเรียนรูและเปนประโยชนตอตนเองและสังคม  
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มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1   3(2-2-5) 
SWU 123 English for International Communication I  
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียน และดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ เรียนรู

ภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางดานภาษาผานสื่อและ
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน   เ รียนรูวิ ธีการนําความรูและ
กระบวนการเรียนรูภาษาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและในการศึกษา  เพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต และเพื่อพัฒนาตนใหเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก 

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2   3(2-2-5) 
SWU 124 English for International Communication II 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียน และดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพิ่มพูน
ทักษะและประสบการณการสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษานานาชาติ พัฒนาการนําเสนอ
ขอมูลและความคิด  สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
ทั้งในและนอกหองเรียน นําความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรูมา
ประยุกตใชสําหรับการพัฒนาตนใหเปนผูเรียนภาษาแบบยั่งยืน 

มศว 131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1   3(2-2-5) 
SWU 131 French for Communication I  

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องตน โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน และ
เขียน เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งใน
และนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

มศว 132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
SWU 132 French for Communication II  
 บุรพวิชา : มศว 131 

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องตน ตอจากวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูน
ความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้น  ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสใน
ระดับที่สูงขึ้น 

มศว 133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
SWU 133 German for Communication I  
 ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน และ

เขียน เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งใน
และนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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มศว 134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2   3(2-2-5) 
SWU 134 German for Communication II  
 บุรพวิชา : มศว 133 

ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร ตอจากวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูน
ความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้น  ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันใน
ระดับที่สูงขึ้น 

มศว 135 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
SWU 135 Chinese for Communication I  
 ศึกษาภาษาจีนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน 

เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอก
หองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

มศว 136 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
SWU 136 Chinese for Communication II  
 ศึกษาภาษาจีนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร ตอจากวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู

และทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณที่หลากหลายยิ่งขึ้น  
ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น 

มศว 137 ภาษาญี่ปุนเพือ่การสื่อสาร 1   3(2-2-5) 
SWU 137 Japanese for Communication I  
 ศึกษาภาษาญี่ปุนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน และ

เขียน เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งใน
และนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

มศว 138 ภาษาญี่ปุนเพือ่การสื่อสาร 2  3(2-2-5) 
SWU 138 Japanese for Communication II  
 ศึกษาภาษาญี่ปุนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร ตอจากวิชาภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูน

ความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้น  ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุนใน
ระดับที่สูงขึ้น 
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   2.    กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มศว 141 ทักษะการรูสารสนเทศ 3(2-2-5) 
SWU 141 Information Literacy Skills  
 ศึกษาความสําคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร  พัฒนาทักษะในการสืบคนและอางอิงขอมูล  

การใชซอฟทแวรตางๆ  และการจัดการความรูจากเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต  
ตลอดจนฝกทักษะการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ  โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีตอ
บุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ 

มศว 142 วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชวีิตและสิ่งแวดลอม         3(2-2-5) 
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment 

ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลยี ศึกษาระบบ
นิเวศวิทยาเพื่อใหเขาใจถึงความสําคัญของการอยูรวมกันอยางสมดุล  รวมทั้งศึกษาผลกระทบของ
ความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอส่ิงแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ  เพื่อปลูกฝงให
ตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติส่ิงแวดลอม  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติสุขอยางยั่งยืน 

มศว 143 พลังงานทางเลือก    3(2-2-5) 
SWU 143 Alternative Energy  
 ศึกษาผลกระทบจากการใชพลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวของกับปรากฏการณโลกรอน ภาวะ เรือน

กระจก และความไมยั่งยืนทางเศรษฐกิจ  ความหมายและความสําคัญของการใชพลังงานทางเลือก  
การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศนที่มีตอการจัดการพลังงานใหมีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
มีความยั่งยืนของชุมชนมากกวาเปาหมายทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว  การสรางภูมิคุมกันให
เกิดขึ้นในระบบพลังงาน  การสรางภูมิปญญาและเทคโนโลยีในการใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ิน 
เพื่อสงผลตอการดําเนินชวีิตที่สันติสุขและยั่งยืน 

มศว 144 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั    3(2-2-5) 
SWU 144 
 

Mathematics in Daily Life 
ศึกษาคณิตศาสตรกับการใชเหตุผล  ความรูทางสถิติ  คณิตศาสตรสําหรับผูบริโภค  คณิตศาสตร
กับศิลปะ คณิตศาสตรกับการแกปญหาในชีวิตประจําวัน และเปนฐานความคิดในเชิงตรรกะและ
เหตุผล  การเรียนรูและการดํารงชีวิตในสังคม 

มศว 145 สุขภาวะและวถีิชีวิตเชิงสรางสรรค    3(2-2-5) 
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle  
 ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองครวม  การบูรณาการแนวคิดดังกลาวเขากับวิถีชีวิต 

โดยเนนการสรางเสริมศักยภาพสวนบุคคลของนิสิต ใหสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
คุณภาพชีวิตของตนเอง  ตลอดจนเลือกใชวิถีชีวิตในเชิงสรางสรรคไดอยางเหมาะสมกับบริบททาง
สังคม 
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มศว 341 วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจติ   3(2-2-5) 
SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit 

ศึกษาความรูดานวิทยาศาสตรฟสิกสที่เปนความจริงของธรรมชาติ เชน ทฤษฎีของกาลิเลโอ   
กฏของนิวตัน ทฤษฎีของไอนสไตน ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎีฟสิกส   
ควอนตั้ม  ทฤษฎีเทอรโมไดนามิกส  นําไปสูความเขาใจเรื่องของกฎของธรรมชาติ พลังงาน และ
ความจริงแทของจิต 

3.  กลุมวิชาศิลปศาสตร 
มศว 151 การศึกษาทัว่ไปเพื่อพัฒนามนุษย   3(2-2-5) 
SWU 151 General Education for Human Development  

ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  และคุณคาของวิชาศึกษาทั่วไป  ทั้งทางดานมนุษยศาสตร  
สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร ศาสตรและศิลป  โดยเนนการพัฒนาศักยภาพการรับรูและการสื่อสาร  
การแสวงหาความรู  การพัฒนาจิตใจ  การพัฒนาเชาวปญญา ใหสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห 
และแสวงหาแนวทางในการแกปญหา  เพื่อใหผูเรียนเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มศว 251 มนุษยกับสังคม    3(2-2-5) 
SWU 251 Man and Society  
 ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยและสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุงใหผูเรียนมี

ความเขาใจในพฤติกรรมของมนุษย และนําความรูมาพัฒนาตนเองใหรูเทาทันสังคม มีความ
รับผิดชอบ  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีคุณธรรมจริยธรรม  ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะและ
อารยธรรมของมนุษย   มีจิตสํานึกในการอยูรวมกันในสังคมและธรรมชาติส่ิงแวดลอมอยางสันติ 
ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม   

มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต   3(2-2-5) 
SWU 252 Aesthetics for Life 

ศึกษาแนวคิดทางดานสุนทรียศาสตร แสวงหาประสบการณและคุณคาของสุนทรียะที่มีตอการ
ดํารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตรในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง 
ดนตรี วรรณกรรม  สุนทรียะที่ผสานสัมพันธกับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติส่ิงแวดลอม 
โดยมุงเนนกระบวนการเรียนรู ส่ือและประสบการณที่หลากหลาย 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ   3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development 

ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย รู
กาลเทศะ ทั้งในโลกสวนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ทามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรมความเปนไทยทามกลางกระแสสังคมโลก  ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูและ
ประสบการณที่หลากหลาย 
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มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด   3(2-2-5) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process 

ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการ
คิดวิเคราะห สังเคราะห ปรัชญาที่เปนกระบวนการคิดที่สัมพันธกับชีวิต สังคม ธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ มีคณุธรรมจริยธรรม 

มศว 353 มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม   3(2-2-5) 
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics 

ศึกษาการใชเหตุผลและจริยธรรม  สรางเสริมใหเปนผูใฝรูความจริงและคิดอยางมีเหตุผล  
ตลอดจนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวของกับตนเอง ผูอ่ืน และบริบทที่
เกี่ยวของ ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 

มศว 354 มนุษยกับสันตภิาพ   3(2-2-5) 
SWU 354 Man and Peace  
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแยงในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม ศึกษา

หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิด
และการปฏิบัติของผูที่มีอุดมการณ  ที่เกี่ยวกับสันติภาพ และสันติสุขของมวลมนุษยชาติ 

มศว 355 พุทธธรรม   3(2-2-5) 
SWU 355 Buddhism  
 ศึกษาภูมิปญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร ปรัชญา และศาสนา เพื่อเปนแนวทางไปสู   
การดําเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา  มีระเบียบวินัยและสันติสุข 

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปญญา   3(2-2-5) 
SWU 356 Literature for Intellectual Powers 

ศึกษาแนวคิด คุณคา และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเนนการศึกษาในเชิงคิด 
วิเคราะหที่กอใหเกิดพลังปญญา  พลังจินตนาการ และพลังในการดําเนินชีวิต อันจะชวยพัฒนาการ
ดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ 

มศว 357 ศิลปะและความคิดสรางสรรค   3(2-2-5) 
SWU 357 Art and Creativity  

ศึกษา คนควาเกี่ยวกับพลังความคิดสรางสรรคและจินตนาการที่กอใหเกิดความงามและสุนทรียะ
ในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะนําไปสูการสรางสรรคใน
ชีวิตประจําวัน ทั้งนี้โดยใชกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย 
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มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนษุย   3(2-2-5) 
SWU 358 Music and Human Spirit 

ศึกษาและแสวงหาประสบการณทางดานดนตรีที่กวางและหลากหลาย  ดนตรีจากอดีตและรวม
สมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบาน ดนตรีที่พัฒนาจากอดีตกาล ดนตรี
ในบริบทของวัฒนธรรม ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 

มศว 361 ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม   3(2-2-5) 
SWU 361 History and Effects on Society 

ศึกษาคนควาขอมูลทางประวัติศาสตร  ประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรสากล ที่พัฒนาจาก
กระบวนการคิดของมนุษย ประวัติศาสตรที่เปนพลังขับเคลื่อนสังคม ประวัติศาสตรการเมือง 
สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม 

มศว 362 มนุษยกับอารยธรรม   3(2-2-5) 
SWU 362 Man and Civilization 

ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแตยุคโบราณถึงปจจุบัน  
ตลอดจนการแพรขยายและการถายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนตางๆ ซ่ึงมีผลตอสภาพ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปจจุบัน รวมทั้งการศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับ   
อารยธรรมไทย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของอารยธรรมโลก 

มศว 363 มนุษยกับการเมือง   3(2-2-5) 
SWU 363 Man and Politics 

ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษยและสังคมการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง องคกรที่ใช
อํานาจการปกครอง  การรวมกลุมทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมและพลวัต
ทางการเมือง การบริหารงานของรัฐ โดยเนนระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมายที่มี
ความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย มนษุยที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภวิตัน   3(2-2-5) 
SWU 364 Economy in Globalization 

ศึกษาพื้นความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลกในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตที่มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต ตลอดจน
บทบาทและความสัมพันธขององคกรธุรกิจที่มีผลตอการดํารงชีวิตประจําวัน 

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม   3(2-2-5) 
SWU 365 Principles of Modern Management 

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองคกร 
การจัดการทรัพยากรขององคกร  ประเด็นตางๆที่นาสนใจเกี่ยวกับแนวโนมในการจัดการสมัยใหม 
การจัดการที่เกี่ยวของกับคน ภาวะผูนํา การพัฒนาองคกร และการพัฒนาสังคมที่กาวหนาและ   
สันติสุข 
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มศว 366 จิตวิทยาสังคม   3(2-2-5) 
SWU 366 Social Psychology  
 ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย พฤติกรรมสังคม ตัวแปรตางๆทาง

สังคมที่ทําใหเกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย โครงสรางทางสังคม กระบวนการตางๆ
ทางสังคม เจตคติ การรับรูทางสังคม ความสัมพันธระหวางบุคคล ความกาวราว พฤติกรรมและ
บทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ  และแนวทางการแกไขปญหาความขัดแยง
ทางสังคม  

มศว 367 กฎหมายทัว่ไป   3(2-2-5) 
SWU 367 Legal Studies 

ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับศีลธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณี  ประเภท ลําดับชั้น และหมวดหมูของกฎหมาย กฎหมายสําคัญที่
จําเปนตองรูในการดําเนินชีวิต โดยเนนกระบวนการเรียนรู และสื่อที่หลากหลาย 

มศว 371 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี   3(2-2-5) 
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology 

ศึกษาคนควาและฝกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการตางๆ   
การจัดการภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซ่ึงเกี่ยวของ
กับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธกับชุมชนและสิ่งแวดลอม 
โดยเนนกระบวนการเรียนรูและ ส่ือที่หลากหลาย 

มศว 372 ภูมิปญญาทองถ่ิน   3(2-2-5) 
SWU 372 Local Wisdom 

ศึกษาและคนควาภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาชุมชน ภูมิปญญาที่ เกิดจากกระบวนการคิด   
การเรียนรู การพัฒนาดวยการกระทําและปฏิสัมพันธในชุมชน ภูมิปญญาในการดํารงชีวิตรวมกับ
ผูอ่ืน ภูมิปญญาในการอยูรวมกับธรรมชาติส่ิงแวดลอม ภูมิปญญาในการแสวงหาคุณคาและตัวตน
ในความเปนมนุษย โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย 

มศว 373 ภูมิลักษณชุมชน   3(2-2-5) 
SWU 373 Man and Community 

ศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาภูมิลักษณชุมชน ภูมิลักษณที่แสดงความเปนทองถ่ิน ลักษณะเฉพาะ และ
ความผสานสัมพันธในชุมชนในบริบทของพื้นที่ทางภูมิศาสตร พื้นที่ทางวัฒนธรรม และพื้นที่ทาง
ชาติพันธุ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อที่
หลากหลาย 
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มศว 374 สัมมาชีพชุมชน   3(2-2-5) 
SWU 374 Ethical Careers for Community  
 ศึกษาคนควาและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสรางสัมมาชีพที่เขมแข็ง ปลูกฝง สรางสํานึก และ

สรางความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติส่ิงแวดลอม สันติ
สุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อ
ที่หลากหลาย  

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการชุมชน  3(2-2-5) 
SWU 375 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 และเคมีส่ิงแวดลอม 
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  
 ศึกษาหลักการสําคัญของโครงสรางและหนาที่องคประกอบของเซลลทั้งโพรแคริโอต และ   

ยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและ สาร
พันธุกรรม การแบงเซลล ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตไดแก ไวรัส มอเนอราโพรทิสต เห็ด รา 
พืชและสัตว ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดลอม และวิวัฒนาการ 
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ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1)     
BI 191 Biology Laboratory I  
 บุรพวิชา :  ชว 101 หรือเรียนควบคู 

ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคลองกับวิชา ชว 101 
 

ฟส 100 ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6) 
PY 100 General Physics I  
 กลศาสตรของระบบอนุภาค วัตถุแข็งแกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล ความรอน

และอุณหพลศาสตร คล่ืน เสียง แสง สนามไฟฟาและอนัตรกิริยาทางไฟฟา สนามแมเหล็กและ
อันตรกิริยาทางแมเหล็ก สนามแมเหล็กไฟฟาที่ขึ้นกับเวลา ฟสิกสควอนตัม ฟสิกสนิวเคลียร 

ฟส 180 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1(0-2-1) 
PY 180 General Physics Laboratory I  
 ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคลองกับ ฟส 100 
 2.1.2 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู 
วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1  2(2-0-4) 
SCI 301  English for Science I  
 ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการฟงและการพูดในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และ/หรือ

คณิตศาสตร 
วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2         2(2-0-4) 
SCI 302 English for Science II  
 ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการอานและการเขียนในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และ/หรือ

คณิตศาสตรเฉพาะสาขา 
อก 301 การอานเฉพาะกิจ 1 2(2-0-4) 
EN 301 Reading for Specific Purposes I  
 ฝกการอานขอความภาษาอังกฤษ ในสาขาวิชาตางๆ ที่มีโครงสรางไมซับซอน 
วทศ 411 สัมมนาทางวทิยาศาสตร  1(0-2-1) 
SCI 411 Science  Seminar    
 รายงานอภิปรายบทวิจัยทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการความรูและ

การประยุกต 
วทศ 421 โครงงานสําหรับวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ 2(0-6-0) 
SCI 421 Project  for Pure Science  
 ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู การคนควา วิจัยปญหาตางๆ ดําเนินการวิจัย และการวิเคราะห

ขอมูลเกี่ยวกับปญหาทางดานวิทยาศาสตร แลวนํามาเรียบเรียงเปนรายงาน  พรอมทั้งสอดแทรก
ความรับผิดชอบตอสังคม อันเปนประโยชนตอวิชาชีพ และการพัฒนาประเทศ 
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 2.2 วิชาเฉพาะ 
     2.2.1 วิชาเฉพาะสาขา 
คม101 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 
CH 101 Principles of Chemistry  
 พันธะเคมี  ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ  สารประกอบของธาตุ เ รพพรี เซนเททีฟ       

ธาตุแทรนซิชัน และสารประกอบโคออรดิเนชัน อุณหพลศาสตรเคมี จลนพลศาสตรเคมี 
เคมีไฟฟา เคมีอุตสาหกรรม และเคมีนิวเคลียร 

คม191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-2-1) 
CH 191 Principles of Chemistry Laboratory  
 การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา คม 101 โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม และความรบัผิดชอบ 
คม 221 เคมีอินทรีย 3(3-0-6) 
CH 221 Organic Chemistry  
 บุรพวิชา: คม 101 หรือ คม 106  
 ศึกษาโครงสราง ปฏิกิริยา และสเตอริโอเคมีของสารประกอบไฮโดรคารบอน สารอินทรียที่มีหมู

ฟงกชันนัลตางๆ รวมทั้ง สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก และสารผลิตภัณฑธรรมชาติ 
คม 241 ชีวเคม ี1 3(3-0-6) 
CH 241 Biochemistry I 
 บุรพวิชา: คม 100 
 ศึกษาหลักการทํางานและหนาที่ทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

ของสารชีวโมเลกุล ตลอดจนการควบคุมในระดับตางๆ  ในเซลลของสิ่งมีชีวิต 
คม 292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1(0-3-0) 
CH 292 Organic Chemistry Laboratory 
 บุรพวิชา: คม 221 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา 
 การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา คม 221 โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ 
คม 296 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 
CH 296 Biochemistry Laboratory 
 บุรพวิชา: คม 241 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา 
 การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา คม 241 โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ 
คม 350 เคมีวิเคราะห 3(3-0-6) 
CH 350 Analytical Chemistry 
 บุรพวิชา: คม 101 
 ศึกษาหลักการทางเคมีวิเคราะห การวิเคราะหเชิงปริมาณโดยการชั่งน้ําหนักและการวัดปริมาตร   

การแยกสารดวยวิธีตางๆ  การวิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณโดยเทคนิคสเปกโทรสโกปและ   
โครมาโทกราฟ 



 29 

คม 396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1(0-3-0) 
CH 396 Analytical Chemistry Laboratory 
 บุรพวิชา: คม 350 
 การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา คม 350 โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม และความรบัผิดชอบ 
ชว 102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
BI 102 Biology II 
 ศึกษาหลักการสําคัญเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสราง สรีรวิทยา การสืบพันธุ และการเจริญของพืช

และสัตว 
ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
BI 192   Biology Laboratory II 
 ปฏิบัติการชีววทิยาที่สอดคลองกับวิชา ชว 102 
 2.2.2 วิชาเอกบังคับ  
ชว 261 นิเวศวิทยา 3(2-3-4) 
BI 261 Ecology  
 ศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม  

โครงสรางและกระบวนการในระบบนิเวศ ประชากร พฤติกรรม สังคมสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ การปรับตัว การแพรกระจาย ความหลากหลายทางชีวภาพ ปญหาดานสิ่งแวดลอม และ   
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 301 ชีววิทยาของเซลล 3(3-0-6) 
BI 301 Cell Biology  
 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางของเซลลยูแคริโอต เซลลโพรแคริโอต และไวรัส โครงสรางและ

การทํ างานของออรแกเนลลของเซลล  องคประกอบของเซลล  พันธุศาสตรโมเลกุล   
เซลลดิฟเฟอเรนทิเอชัน การบาดเจ็บและการแกของเซลล ระบบภูมิคุมกันของเซลล และ
เทคโนโลยีของเซลล 

ชว 302 ชีวสถิติ 3(2-3-4) 
BI 302 Biostatistics  
 ศึกษาขอมูลและตัวอยางขอมูลทางชีววิทยา การหาสถิติมูลฐานเกี่ยวกับขอมูล การเก็บรวบรวม

ขอมูล การนําเสนอขอมูล  การวิเคราะหและแปลผลขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ และมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
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ชว 341 พันธุศาสตร 4(3-3-6) 
BI 341 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 

 เพื่อเรียนรูหลักการ ขอควรปฏิบัติ และฝกฝนเกี่ยวกับเทคนิคทางดานจลุชีววิทยา 
วจช 301 วทิยาเห็ดรา  3(2-3-4) 
SMB 301 Mycology 

 บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา  
 ศึกษาการจัดหมวดหมู วัฎจักรชีวิต การเจริญ สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ของเห็ด รา และยีสต รวมทั้ง

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธตอส่ิงมีชีวิตอื่นๆ และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย 

วจช 302 วิทยาไวรัส       3(3-0-6) 

SMB 302 Virology  
 บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา  
 ศึกษาสัณฐานวิทยา  โครงสรางและองคประกอบของไวรัส การจัดจําพวก กลไกการเพิ่มจํานวน  

การตอบสนองของโฮสตตอการติดเชื้อไวรัส  การปองกันและรักษาโรคติดเชื้อจากไวรัส 
วจช 311 พันธุศาสตรของจุลินทรีย 3(3-0-6) 
SMB 311 Microbial Genetics  
 บุรพวิชา: วจช 201 และ ชว 311 
 ศึกษาหลักการถายทอดทางพนัธุกรรมของจุลินทรีย  กลไกการกลาย ความสําคัญของจุลินทรียใน

งานวิจยัทางทฤษฎีพันธุศาสตร บทบาทของจุลินทรียในพันธุวิศวกรรม และการประยุกต 
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วจช 332 สรีรวิทยาของจุลินทรีย 3(2-3-4) 
SMB 332 Microbial Physiology  
 บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา  
 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  หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา 

 ศึกษาวิธีการจัดหมวดหมู วิเคราะห และจัดจําแนกชนิดของแบคทีเรีย ซ่ึงรวมถึงไซยาโนแบคทีเรีย 
แอคติโนมัยซิทิส และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

วจช 482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา   1(0-2-1) 
SMB 482 Seminar in Microbiology   

 ฝกวิธีการเสนอและวิเคราะหวิจารณผลงานวิจยัทางจุลชีววิทยา 
วจช 484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 
SMB 484 Independent Study in Microbiology 

 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 ช่ัวโมง และการ
ประเมินผลการเรียนเปนสัญลักษณ S หรือ U 

  
2.2.3 วิชาเอกเลือก    

ชว 404 วิทยาสาหราย  3(2-3-4) 
BI 404 Phycology 

 ศึกษาสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน ชีววิทยา บทบาททางนิเวศวิทยา และความสําคัญทางเศรษฐกจิ
ของสาหราย  และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
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ชว 442 พันธุวิศวกรรม 4(3-3-6) 
BI 442 Genetic Engineering 

 บุรพวิชา : ชว 341  
 ศึกษาโครงสรางและหนาที่ของดีเอ็นเอ การเตรียมดีเอ็นเอสําหรับการโคลน เอนไซมที่ใชใน   

การโคลนยีน เวกเตอร การตรวจหาโคลนที่ตองการ การวิเคราะหและตรวจสอบดีเอ็นเอที่โคลนได 
การถายฝากยีนในยูแคริโอต การดัดแปรพันธุกรรมในพืชและสัตว  โครงการจีโนมมนุษย การบําบัด
ดวยยีน และชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 443 ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน 2(1-3-2) 

BI 443 Introduction to Bioinformatics  
 บุรพวิชา : ชว 442  
 การสืบคนขอมูลทางพันธุศาสตรจากระบบฐานขอมูลทางอินเทอรเน็ต การวิเคราะหความเหมือน

และความแตกตางของลําดับเบสของดีเอ็นเอ และลําดับกรดอะมิโน และศึกษาความสัมพันธเชิง
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  รวมทั้งการบันทึกขอมูลลงในระบบฐานขอมูลเพื่อการเผยแพร 

ชว 454 วิทยาภูมิคุมกนั 3(2-3-4) 
BI 454 Immunology  
 ศึกษาโครงสรางและการทํางานของระบบภูมิคุมกัน การตอบสนองของระบบภูมิคุมกันตอส่ิง

แปลกปลอม  โรคที่เกิดจากภาวะภูมิคุมกันผิดปกติ ตลอดจนการประยุกตใชในการสรางเสริม
ภูมิคุมกัน การวินิจฉัยและการรักษาโรค และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

วจช 372 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3-4) 
SMB 372 Food Microbiology  
 บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา 

 ศึกษาชนิดของจุลินทรยีที่เกี่ยวของกับอาหาร การเสียของอาหาร และวิธีการถนอมอาหาร การเปนพิษ
และการเกิดโรคเนื่องจากอาหารเสีย  ตลอดจนการสุขาภิบาลดานอาหาร และมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

วจช 401 หัวขอพิเศษทางจุลชีววิทยา 1 2(1-3-2) 
SMB 401 Special Topics in Microbiology I 

  การนําเสนอหวัขอที่นาสนใจทางจุลชีววิทยา 
วจช 402 หัวขอพิเศษทางจุลชีววิทยา 2 3(2-3-4) 
SMB 402 Special Topics in Microbiology II 

 การนําเสนอหวัขอที่นาสนใจทางจุลชีววิทยา 
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วจช 404 ชีววิทยาของเห็ด 3(2-3-4) 
SMB 404 Biology of Mushroom  

 บุรพวิชา: วจช 301  หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา  
 ศึกษาชีววิทยาของเห็ดในดานตางๆ รวมทั้งประโยชนและโทษ และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับ

เนื้อหาภาคบรรยาย 
วจช 451 จุลชีววิทยาทางการแพทย 3(3-0-6) 

SMB 451 Medical Microbiology  
 บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202  หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา  
 ศึกษาความสัมพันธระหวางโฮสตและจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค การติดตอของเชื้อโรคสูโฮสต 

ความสามารถในการทําใหเกิดโรคและอาการของโรค 
วจช 471 จุลชีววิทยาทางดิน 3(2-3-4) 
SMB 471 Soil Microbiology  
 บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202  หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา 

 ศึกษาชนิดและกิจกรรมของจุลินทรียในดินที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของสารอนินทรียและ
สารอินทรีย  รวมทั้งวัฏจักรของสารในดิน และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

วจช 472 ยีสตและยีสตเทคโนโลยี 3(2-3-4) 
SMB 472 Yeast and Yeast Technology 

 บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202  
 ศึกษาชีววิทยาของยีสต การจัดหมวดหมู การจัดจําแนกชนิด การเก็บรักษา พันธุกรรมและ   

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 

กระบวนการหมักและอุตสาหกรรมอาหารหมัก และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

วจช 474 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล 3(2-3-4) 
SMB 474 Sanitary Microbiology  
 บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา 

 ศึกษาการสุขาภิบาลและวิธีการควบคุมจุลินทรียในอาหาร น้ํา ดิน และสภาพแวดลอมที่เกิดมลพิษ 
ตลอดจนแนวทางในการแกไข และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
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วจช 475 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม 3(2-3-4) 
SMB 475 Environmental Microbiology 

 บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202  
 ศึกษาความสมดุลของสภาพแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับจุลินทรีย

และการแกไขสภาพแวดลอมเปนพิษโดยหลักการทางจุลชีววิทยา และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 

วจช 476 จุลชีววิทยาการเกษตร 3(2-3-4) 

SMB 476 Agricultural Microbiology  
 บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา  
 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  หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา 
 การแยกและการคัดเลือก   การเพาะเลี้ยง   การเก็บรักษา   การปรับปรุงสายพันธุ   และกิจกรรมของ

จุลินทรียที่ใชในอุตสาหกรรม ตลอดจนการบําบัดน้ําเสียในโรงงานอุตสาหกรรม และมีปฏิบัติการ
ที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

วจช 478 ความปลอดภยัของอาหารดานจุลินทรีย 3(2-3-4) 
SMB 478 Microbial Food Safety 
 บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202  
 ศึกษาจุลินทรียที่ เกี่ยวของกับความปลอดภัยในอาหาร การปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิต   

การวิเคราะหจุดวิกฤติที่ตองควบคุมในการผลิตอาหาร การสุขาภิบาลของโรงงานผลิตอาหาร   
การควบคุมและการประกันคุณภาพ  การจัดการระบบในโรงงานผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑอาหาร 
และกฎหมายอาหาร และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย รวมทั้งมีการศึกษานอก
สถานที่ 

วจช 479 เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-4) 
SMB 479 Fermentation Technology  
 บุรพวิชา: วจช 477  
 ศึกษาหลักการและเทคนิคการนําจุลินทรียไปใชในการผลิตสารอินทรีย การแยกและการทําสารให

บริสุทธิ์ การควบคุมปจจยัของกระบวนการหมัก  ตลอดจนวิธีการเพิ่มผลผลิต และมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
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วจช 491 การใชเครื่องมอืและเทคนิคทางจุลชีววิทยา 2(1-3-2) 
SMB 491 Instrumentation in Microbiology  
 บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202  หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา 

 ศึกษาทฤษฎี เทคนิคที่สําคัญในการใชและการดูแลรักษาเครื่องมือที่เกี่ยวของทางดานจุลชีววิทยา 
และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

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

 บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202  หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชา  
 การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม และสถาบันที่เกีย่วของกับสาขาจุลชีววิทยา 
วจช 493 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย 2(1-3-2) 

SMB 493 Preservation of Microbial Cultures  
 บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202  
 ศึกษาหลักการและวิธีเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย การจัดระบบ การรวบรวมขอมูลเชื้อจุลินทรียที่เก็บ

รักษา  เครือขายของศูนยเก็บรวบรวมสายพันธุจุลินทรียและการใชบริการ และมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย รวมทั้งมีการศึกษานอกสถานที่ 
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19. ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (แสดงจํานวนหนวยกิต) 

หมวดวิชา เกณฑ สกอ. 
พ.ศ. 2548 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2551 

หลักสูตร
ปรับปรงุ 
พ.ศ. 2552 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 84 97 95 
 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 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 6 6 

หนวยกิตรวม ไมนอยกวา 120 133 131 
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20. รายละเอียดการปรับปรุง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายเหตุ 

 เปลี่ยนแปลงตามมหาวิทยาลัย  
 

หลักสูตรเดิม (2551) หลักสูตรปรับปรุง (2552) หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะ  

วิชาแกน วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน วิชาแกน วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน  
ชว 101  ชีววิทยา 1                                        3(3-0) ชว 101  ชีววิทยา 1                                         3(3-0-6)  
ศึกษาหลักการสําคัญของโครงสรางและหนาที่ 
องคประกอบของเซลลทั้งโพรคารีโอต และยูคารีโอต  
สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลลหลักการถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบง
เซลล ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตไดแก ไวรัส   
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 

ศึกษาหลักการสํ าคัญของโครงสร า งและหน าที่ 
องคประกอบของเซลลทั้งโพรแคริโอต และยูแคริโอต 
สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล  หลักการถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม และสารพันธุกรรม การแบง
เซลล  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  ไดแก  ไวรัส   
มอเนอรา โพรทิสต เห็ด รา พืชและสัตว ความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดลอม และวิวัฒนาการ 

เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา 

ชว 181  ปฏิบัติการชีววิทยา 1                        1(0-2) ชว 191  ปฏิบัติการชีววิทยา 1                       1(0-2-1)  
ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคลองกับวิชา ชว 101 ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคลองกับวิชา ชว 101 เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 
คม 100  เคมีทั่วไป                                           3(3-0) คม 100  เคมีทั่วไป                                          3(3-0-6)  
ศึกษาหลักทั่ วไปของวิชา เคมี  ปริมาณสัมพันธ 
โครงสรางอะตอม แกส  ของแข็ง ของเหลว และ
สารละลาย  สมดุลเคมี  กรดและเบส  เคมีอินทรีย
เบื้องตน (หมูฟงกชัน การเรียกช่ือ ไฮบริไดเซชันและ
การเกิดปฏิกิริยา) สารประกอบชีวโมเลกุล และเคมี
สิ่งแวดลอม 

ปริมาณสัมพันธ  โครงสรางอะตอม  แกส  ของแข็ง 
ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี กรดและเบส เคมี
อินทรีย เบื้องตน สารประกอบชีวโมเลกุล และเคมี
สิ่งแวดลอม 

เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะ  

 วิชาแกน วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู  

วทอ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1  2(2-0) วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1 2(2-0-4)  
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการฟงและการพูด
ในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และ/หรือคณิตศาสตร 

ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการฟงและการพูดใน
เนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และ/หรือคณิตศาสตร 

เปลี่ยนแปลง 
1. รหัสวิชา 
2. ยายมาจากวิชา
เฉพาะสาขา 
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หลักสูตรเดิม (2551) หลักสูตรปรับปรุง (2552) หมายเหตุ 
วทอ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2 2(2-0) วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2  2(2-0-4) 
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการอานและการ
เขียนในเนื้อหาเก่ียวกับวิทยาศาสตร และ/หรือ
คณิตศาสตรเฉพาะสาขา 

ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการอานและการ
เขียนในเนื้อหาเก่ียวกับวิทยาศาสตร และ/หรือ
คณิตศาสตรเฉพาะสาขา 

เปลี่ยนแปลง 
1. รหัสวิชา 
2. ยายมาจากวิชา
เฉพาะสาขา 

 วทศ 411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร                 1(0-2-1) 
ไมมี รายงานอภิปรายบทวิจัยทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี  เพื่ อบูรณาการความรู และการ
ประยุกต 

รายวิชาใหม 
1. คําอธิบายรายวิชา 

 วทศ 421 โครงงานสําหรับวิทยาศาสตรบริสุทธิ์   3(0-6-3) 
ไมมี ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู การคนควา วิจัย

ปญหาตางๆ ดําเนินการวิจัย และการวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับปญหาทางดานวิทยาศาสตร แลวนํามาเรียบ
เรี ย ง เปนรายงาน   พร อมทั้ งสอดแทรกความ
รับผิดชอบตอสังคม อันเปนประโยชนตอวิชาชีพ และ
การพัฒนาประเทศ 

รายวิชาใหม 
1. คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะ  

วิชาเฉพาะ  วิชาเฉพาะสาขา วิชาเฉพาะ  วิชาเฉพาะสาขา  
คม 221 เคมีอินทรีย 4(4-0) คม 221 เคมีอินทรีย 3(3-0-6) 
บุรพวิชา: คม 101 หรือ คม 106 บุรพวิชา: คม 101 หรือ คม 106 
ศึกษาโครงสราง ปฏิกิริยา และสเตอริโอเคมีของ
สารประกอบไฮโดรคารบอน สารอินทรียที่มีหมู
ฟงกชันนัลตางๆ ที่เกี่ยวของกับสารอินทรียที่พบใน
ธรรมชาติ และที่มีความสําคัญในทางอุตสาหกรรม
เคมี 

ศึกษาโครงสราง ปฏิกิริยา และสเตอริโอเคมีของ
สารประกอบไฮโดรคารบอน สารอินทรียที่มีหมู
ฟงกชันนัลตางๆ รวมทั้ง สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก 
และสารผลิตภัณฑธรรมชาติ 

 

เปลี่ยนแปลง  
1. จํานวนหนวยกิต  
2. คําอธิบายรายวิชา 
 

ชว 182  ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2) ชว 192  ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2 -1) 
ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคลองกับวิชา ชว 102 ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคลองกับวิชา ชว 102 

เปลี่ยนแปลง 
1. รหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม (2551) หลักสูตรปรับปรุง (2552) หมายเหตุ 

วิชาเฉพาะ  วิชาเอกบังคับ วิชาเฉพาะ  วิชาเอกบังคับ  

ชว 261  นิเวศวิทยา 3(2-3) ชว 261  นิเวศวิทยา 3(2-3-4) 
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102 
ศึกษาความสัมพันธในหมูสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม โครงสรางและ
กระบวนการทํางานในระบบนิเวศ ประชากร 
พฤติกรรม ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การปรับตัว 
การแพรกระจาย และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และมีปฏบิัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่งมี ชีวิต  และ
ความสัมพันธ ระหว างสิ่ งมี ชี วิตกับสิ่ งแวดลอม 
โครงสรางและกระบวนการในระบบนิเวศ ประชากร 
พฤติกรรม สังคมสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การ
ปรับตัว การแพรกระจาย ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ปญหาดานสิ่งแวดลอม และการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1. ลดบุรพวิชา 
2. คําอธิบายรายวิชา 

ชว 341  พันธุศาสตร 4(3-3) ชว 341  พันธุศาสตร  4(3-3-6) 
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102 หรือโดยความเห็นชอบ
ของภาควิชา 
 ศึกษาหลักการเบื้องตนในการถายทอดทางพันธุกรรม  
รูปรางของโครโมโซม   การกลาย   พันธุศาสตร
ประชากร  วิวัฒนาการ  พันธุศาสตรระดับโมเลกุล  
จีโนม และการประยุกต และมีปฏิบัติการที่สอดคลอง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย 

 ศึกษาหลักการเบื้องตนในการถายทอดทางพันธุกรรม  
รูปรางของโครโมโซม   การกลาย   พันธุศาสตร
ประชากร  วิวัฒนาการ  พันธุศาสตรระดับโมเลกุล  
จีโนม และการประยุกต และมีปฏิบัติการที่สอดคลอง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1. ลดบุรพวิชา 

วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3) วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา         1(0-3-0) 
บุรพวิชา: วจช 201 หรือเรียนควบคู 
เทคนิคปฏิบัติการทางดานจุลชีววิทยา 

บุรพวิชา: วจช 201 หรือเรียนควบคู 
เพื่อเรียนรูหลักการ ขอควรปฏิบัติ และฝกฝนเกี่ยวกับ
เทคนิคทางดานจุลชีววิทยา 

เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา 

วจช 332 สรีรวิทยาของจุลินทรีย 3(2-3) วจช 332 สรีรวิทยาของจุลินทรีย 3(2-3-4) 
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช  202 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 

บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 

เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาสรีรวิทยา  การเจริญของจุลินทรีย  ปจจัยที่
เกี่ยวของกับการเจริญ    การสรางพลังงาน   การ
สังเคราะหสารในเซลล และการควบคุมเมแทบอลิซึม 

ศึกษาสรีรวิทยา  การเจริญของจุลินทรีย  ปจจัยที่
เกี่ยวของกับการเจริญ   การสรางพลังงาน  การ
สังเคราะหสารในเซลล และการควบคุมเมแทบอลิซึม 
และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

 

วจช 401 วิทยาเห็ดรา 3(2-3) วจช 301 วิทยาเห็ดรา 3(2-3-4) 
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช  202 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 

บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 

ศึกษาการจัดหมวดหมู วัฎจักรชีวิต การเจริญ สัณฐาน
วิทย า  สรี ร วิ ท ย า  อนุ ก รม วิ ธ าน  วิ วัฒนาก า ร 
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ  และความสัมพันธของเห็ด
ราตอสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 

ศึกษาการจัดหมวดหมู วัฎจักรชีวิต การเจริญ สัณฐาน
วิทยา สรีรวิทยา ของเห็ด รา และยีสต รวมทั้ง
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ  ความสัมพันธตอสิ่งมีชีวิต
อื่นๆ และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1. รหัสวิชา 
2. คําอธิบายรายวิชา 
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วจช 402 วิทยาไวรัส 3(2-3) วจช 302 วิทยาไวรัส 3(3-0-6) 
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช  202 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 

บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 

ศึกษาสัณฐานวิทยา  โครงสรางและองคประกอบของ
ไวรัส  การจัดจําพวก กลไกการเพิ่มจํานวน   การ
ตอบสนองของโฮสตตอการติดเชื้อไวรัส  การปองกัน
และรักษาโรคติดเชื้อจากไวรัส 

ศึกษาสัณฐานวิทยาโครงสรางและองคประกอบของ
ไวรัส  การจัดจําพวก  กลไกการเพิ่มจํานวน   การ
ตอบสนองของโฮสตตอการติดเชื้อไวรัส  การปองกัน
และรักษาโรคตดิเชื้อจากไวรัส  

เปลี่ยนแปลง 
1. รหัสวิชา 
2. คําอธิบายรายวิชา 
3. เปลี่ยนแปลง
หนวยกิต 

วจช 421 ดีเทอมิเนทีฟแบคทีริโอโลยี            3(2-3) วจช 421 ดีเทอมิเนทีฟแบคทีริโอโลยี                3(2-3-4) 
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202  หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 

บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202  หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 

ศึกษาวิธีการจัดหมวดหมู วิเคราะห และจัดจําแนก
ชนิดของแบคทีเรีย 

ศึกษาวิธีการจัดหมวดหมู วิเคราะห และจัดจําแนก
ชนิดของแบคทีเรีย  ซึ่งรวมถึงไซยาโนแบคทีเรีย   
แอคติโนมัยซิทิส และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา 

วจช 481 ปญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 2(0-6)  
ศึกษาคนควาวิจัยปญหาตางๆ ทางจุลชีววิทยาในระดับ
ปริญญาตรี 

ไมมี 
เปลี่ยนแปลง 
1. ตัดออก 

วจช 482  สัมมนาทางจุลชีววิทยา  1                1(0-2)  
ฝกวิธีการเสนอผลงานวิจัยทางจุลชีววิทยา ไมมี 

เปลี่ยนแปลง 
1. ตัดออก 

วจช 483 สัมมนาทางจุลชีววิทยา  2                 1(0-2) วจช 482 สัมมนาทางจุลชีววิทยา  1(0-2-1) 
ฝกวิธีการเสนอและวิเคราะหวิจารณผลงานวิจัยทาง
จุลชีววิทยา 

ฝกวิธีการเสนอและวิเคราะหวิจารณผลงานวิจัยทาง   
จุลชีววิทยา 

เปลี่ยนแปลง 
1. รหัสวิชา 
2. ช่ือวิชา 

วจช 484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา    1(0-3-0) วจช 484 การศึกษาอิสระทางจุลชีววิทยา        1(0-3-0) 
ศึกษาคนควาหรือวิจัยทางจุลชีววิทยาตามความสนใจ 
ความถนัดของนิสิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอ ด จนปลู ก ฝ ง คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  

ศึกษาคนควาหรือวิจัยทางจุลชีววิทยาตามความสนใจ 
ความถนัดของนิสิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอ ด จนปลู 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 

เปลี่ยนแปลง 
1. การประเมินผล
การเรียน 

วจช 499 การฝกงานทางจุลชีววิทยา 
                         2 หนวยกิต  (ไมนอยกวา 150 ช่ัวโมง) 

วจช 499 การฝกงาน 1(0-100-0) 

ฝกใหนิสิ ตได เ รี ยนรู ก ารทํ า ง าน  เพื่ อ เพิ่ มพูน
ประสบการณ และเพื่อใหนิสิตรูจักนําความรูดานจุล
ชีววิทยาไปใชงาน โดยกําหนดใหมีจํานวนชั่วโมง
ฝกงานไมนอยกวา 150 ช่ัวโมง และการประเมินผล
การเรียนเปนสัญลักษณ S หรือ U 

ฝ ก ใหนิ สิ ตได เ รี ยนรู ก า รทํ า ง าน  เพื่ อ เพิ่ มพูน
ประสบการณ และเพื่อใหนิสิตรูจักนําความรูดานจุล
ชีววิทยาไปใชงาน โดยกําหนดใหมีจํานวนชั่วโมง
ฝกงานไมนอยกวา 100 ช่ัวโมง และการประเมินผล
การเรียนเปนสัญลักษณ S หรือ U 

เปลี่ยนแปลง 
1.  ช่ือวิชา 
2. จํานวนหนวยกิต 
3. คําอธิบายรายวิชา 
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วิชาเฉพาะ วิชาเอกเลือก วิชาเฉพาะ วิชาเอกเลือก  

ชว 417  วิทยาสาหราย 3(2-3) ชว 404 วิทยาสาหราย 3(2-3-4) 
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102 
ศึกษาสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน ชีววิทยา บทบาททาง
นิเวศวิทยา และความสําคัญทาง เศรษฐกิจของสาหราย 
และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ศึกษาสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน ชีววิทยา บทบาททาง
นิเวศวิทยา และความสําคัญทางเศรษฐกิจของสาหราย 
และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

1. เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชา 
2. ลดบุรพวิชา 

ชว 543  พันธุวิศวกรรม 4(3-3) ชว 442  พันธุวิศวกรรม 4(3-3-6) 
บุรพวิชา : ชว 341 บุรพวิชา : ชว 341 
ศึกษาโครงสรางและหนาที่ของดีเอ็นเอ การเตรียมดี
เอ็นเอสําหรับการโคลน เอนไซมที่ใชในการโคลนยีน 
เวกเตอร  การตรวจหาโคลนที่ตองการ  
การ วิ เคราะหและตรวจสอบดี เอ็น เอที่ โคลนได  
การถายฝากยีนในยูแคริโอต การดัดแปรพันธุกรรม  
ในพืชและสัตว  โครงการจีโนมมนุษย การบําบัดดวย
ยีน และ ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน และ  
มีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ศึกษาโครงสรางและหนาที่ของดีเอ็นเอ การเตรียมดี
เอ็นเอสําหรับการโคลน เอนไซมที่ใชในการโคลนยีน 
เวกเตอร  การตรวจหาโคลนที่ตองการ  
การ วิ เคราะหและตรวจสอบดี เอ็น เอที่ โคลนได  
การถายฝากยีนในยูแคริโอต การดัดแปรพันธุกรรม  
ในพืชและสัตว  โครงการจีโนมมนุษย การบําบัดดวย
ยีน และ ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน และ  
มีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1. รหัสวิชา 

ชว 545  ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน 2(1-3) ชว 443  ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน 2(1-3-2) 
บุรพวิชา : ชว 543 หรือ วจช 311 บุรพวิชา : ชว 442 
การสืบคนขอมูลทางพันธุศาสตรจากระบบฐานขอมูล
ทางอินเทอรเน็ต การวิเคราะหความเหมือนและความ
แตกตางของลําดับเบสของดีเอ็นเอ และลําดับกรดอะมิ
โน และศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต  รวมทั้งการบันทึกขอมูลลงในระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการเผยแพร 

การสืบคนขอมูลทางพันธุศาสตรจากระบบฐานขอมูล
ทางอินเทอรเน็ต การวิเคราะหความเหมือนและความ
แตกตางของลําดับเบสของดีเอ็นเอ และลําดับกรดอะมิ
โน และศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต  รวมทั้งการบันทึกขอมูลลงในระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการเผยแพร 

เปลี่ยนแปลง 
1. รหัสวิชา 
2. บรุพวิชา 

ชว 458  วิทยาภูมิคุมกัน 3(2-3) ชว 454 วิทยาภูมิคุมกัน 3(2-3-4) 
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102  
       ศึกษาโครงสรางและการทํางานของระบบภูมิคุมกัน 
การตอบสนองของระบบภูมิคุมกันตอสิ่งแปลกปลอม  
โรคที่เกิดจากภาวะภูมิคุมกันผิดปกติ ตลอดจนการ
ประยุกตใชในการสรางเสริมภูมิคุมกัน การวินิจฉัยและ
การรักษาโรค และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย 

       ศึกษาโครงสรางและการทํางานของระบบภูมิคุมกัน 
การตอบสนองของระบบภูมิคุมกันตอสิ่งแปลกปลอม  
โรคที่เกิดจากภาวะภูมิคุมกันผิดปกติ ตลอดจนการ
ประยุกตใชในการสรางเสริมภูมิคุมกัน การวินิจฉัยและ
การรักษาโรค และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1. รหัสวิชา 
2. ลดบุรพวิชา 
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วจช 331 โครงสรางและกิจกรรมของแบคทีเรีย        3(2-3)  

บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202  หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 
ศึกษาโครงสราง หนาที่ การเจริญ ตลอดจนกิจกรรม
ตางๆ ของแบคทีเรีย 

ไมมี 

เปลี่ยนแปลง 
1. ตัดออก 

วจช  333 เมแทบอลิซึมของแบคทีเรีย 2(2-0)  
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 
ศึกษาแหลงพลังงานของแบคทีเรีย  กระบวนการใช
พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของแบคทีเรีย
อยางละเอียด 

ไมมี 
เปลี่ยนแปลง 
1. ตัดออก 

วจช 334 ยาตานจุลชีพ        3(2-3)  
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 
 ศึกษาประเภทของยาตานจุลชีพ  กลไกการออกฤทธิ์  
หลักการใช  การรักษาโรคติดเชื้อ  อันตรายและขอควร
ระวังในการใชยาตานจุลชีพ 

ไมมี 
เปลี่ยนแปลง 
1. ตัดออก 

วจช 404 ชีววิทยาของเห็ด 3(2-3) วจช 404 ชีววิทยาของเห็ด 3(2-3-4) 
บุรพวิชา: วจช 401  หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
ศึกษาชีววิทยาของเห็ดในดานตางๆ รวมทั้งประโยชน
และโทษ 

บุรพวิชา :  วจช  301  หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
ศึกษาชีววิทยาของเห็ดในดานตางๆ รวมทั้งประโยชน
และโทษ และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา 

วจช 471 จุลชีววิทยาทางดิน 3(2-3) วจช 471 จุลชีววิทยาทางดิน 3(2-3-4) 
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202  หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 
ศึกษาชนิดและกิจกรรมของจุลินทรียในดินที่เกี่ยวของ
กับการเปลี่ยนแปลงของสารอนินทรียและสารอินทรีย  
รวมทั้งวัฏจักรของสารในดิน 

บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202  หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 
ศึกษาชนิดและกิจกรรมของจุลินทรียในดินที่เกี่ยวของ
กับการเปลี่ยนแปลงของสารอนินทรียและสารอินทรีย  
รวมทั้ง วัฏจักรของสารในดิน  และมีปฏิบั ติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา 

วจช 472 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3) วจช 372 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3-4) 
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 
ศึกษาชนิดของจุลินทรียที่เกี่ยวของกับอาหาร การเสีย
ของอาหาร และวิธีการถนอมอาหาร  การเปนพิษและ
การเกิดโรคเนื่องจากอาหารเสีย  ตลอดจนการ
สุขาภิบาลดานอาหาร 

บุรพวิชา:  วจช  201 และ วจช  202 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 
ศึกษาชนิดของจุลินทรียที่เกี่ยวของกับอาหาร การเสีย
ของอาหาร และวิธีการถนอมอาหาร  การเปนพิษและ
การเกิดโรคเนื่ องจากอาหารเสีย   ตลอดจนการ
สุขาภิบาลดานอาหาร และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 
 

เปลี่ยนแปลง 
1. รหัสวิชา 
2. คําอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (2551) หลักสูตรปรับปรุง (2552) หมายเหตุ 
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 

ไมมี 
เปลี่ยนแปลง 
1. ตัดออก 

วจช 474 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล 3(2-3) วจช 474 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล 3(2-3-4) 
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 
ศึกษาการสุขาภิบาลและวิธีการควบคุม  จุลินทรียใน
อาหาร น้ํา ดิน และสภาพแวดลอมที่เกิดมลพิษ 
ตลอดจนแนวทางในการแกไข 

บุรพวิชา:  วจช  201 และ วจช  202 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 
ศึกษาการสุขาภิบาลและวิธีการควบคุมจุลินทรียใน
อาหาร  น้ํ า  ดิน  และสภาพแวดลอมที่ เกิดมลพิษ 
ตลอดจนแนวทางในการแกไข  และมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา 

วจช 475 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม 3(2-3) วจช 475 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม 3(2-3-4) 
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 
ศึกษาความสมดุลของสภาพแวดลอม การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับจุลินทรียและการ
แก ไขสภาพแวดลอม เปนพิษโดยหลักการทาง  
จุลชีววิทยา 

บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 
ศึกษาความสมดุลของสภาพแวดลอม การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับ จุลินทรียและการ
แก ไขสภาพแวดลอม เปนพิษโดยหลักการทาง  
จุลชีววิทยา และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหา 
ภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา 
 

วจช 476 จุลชีววิทยาการเกษตร 3(2-3) วจช 476 จุลชีววิทยาการเกษตร 3(2-3-4) 
บุรพวิชา:  วจช 201 และ  วจช  202 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 
ศึกษาจุลินทรียที่เกี่ยวของกับวัฏจักรของสารตางๆ เนน
เฉพาะวัฏจักรไนโตรเจนและคารบอน การยอยสลาย
สารเคมีปราบศัตรูพืชและสัตวที่ตกคางในดิน จุลินทรีย
ที่เปนสาเหตุของโรคพืชและสัตว จุลินทรียและผลิตผล
ของจุลินทรียที่ใชเปนสารกําจัดแมลง กาซชีวภาพและ
สารพิษจากจุลินทรียในการเกษตร 

บุรพวิชา:  วจช  201 และ วจช  202 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 
ศึกษาจุลินทรียที่เกี่ยวของกับวัฏจักรของสารตางๆ เนน
เฉพาะวัฏจักรไนโตรเจนและคารบอน การยอยสลาย
สารเคมีปราบศัตรูพืชและสัตวที่ตกคางในดิน จุลินทรีย
ที่ เปนสาเหตุของโรคพืชและสัตว   จุ ลินทรียและ
ผลิตผลของจุลินทรียที่ใชเปนสารกําจัดแมลง กาซ
ชีวภาพและสารพิษจาก จุลินทรียในการเกษตร และมี
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (2551) หลักสูตรปรับปรุง (2552) หมายเหตุ 
วจช 477 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3) วจช 477 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม                     3(2-3-4) 
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202  หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 

บุรพวิชา:  วจช  201 และ  วจช  202  หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 

การแยกและการคัดเลือก การเพาะเลี้ยง   การเก็บ
รักษา การปรับปรุงสายพันธุ และกิจกรรมของจุลินท
รียที่ใชในอุตสาหกรรม ตลอดจนการบําบัดน้ําเสียใน
โรงงานอุตสาหกรรม 

การแยกและการคัดเลือก การเพาะเลี้ยง   การเก็บรักษา การ
ปรับปรุงสายพันธุ และกิจกรรมของจุลินทรียที่ใชใน
อุตสาหกรรม ตลอดจนการบําบัดน้ํ าเสียในโรงงาน
อุตสาหกรรม และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา 

วจช 491 การใชเครื่องมือและเทคนิคทางจุลชีววิทยา 
                                                                       2(1-3) 

วจช 491 การใชเครื่องมือและเทคนิคทางจุลชีววิทยา 
2(1-3-2) 

บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202  หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 

บุรพวิชา:  วจช  201 และ  วจช  202  หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 

ศึกษาทฤษฎี เทคนิคที่สําคัญในการใชและการดูแล
รักษาเครื่องมือที่เกี่ยวของทางดานจุลชีววิทยา 

ศึกษาทฤษฎี เทคนิคที่สําคัญในการใชและการดูแลรักษา
เครื่ องมือที่ เกี่ ยวของทางด านจุล ชีว วิทยา  และมี
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1. คําอธิบายรายวิชา 

 วจช 492 ทัศนศึกษานอกสถานที่  1(0-3-0) 
บุรพวิชา:  วจช  201 และ  วจช  202  หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 

ไมมี 

การเยี่ ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม  และสถาบันที่
เกี่ยวของกับสาขาจุลชีววิทยา 

เปลี่ยนแปลง 
1. เพิ่มรายวิชา 

วจช 561 วิทยาเห็ดราขั้นสูง                           3(2-3)  
บุรพวิชา: วจช 401 
ศึกษาลักษณะสําคัญและกลไกการดํารงชีวิตของเชื้อ
ราอยางละเอียด รวมทั้งการนําเชื้อราไปใชประโยชน
ดานตางๆ 

ไมมี 
เปลี่ยนแปลง 
1. ตัดออก 

วจช 562 วิทยาไวรัสขั้นสูง                               3(2-3)  
บุรพวิชา: วจช 402 
ศึกษาสมบัติในดานตางๆ ของไวรัสอยางละเอียด  
รวมทั้งกลไกการตอตานไวรัสของเซลลโฮสต 

ไมมี 
เปลี่ยนแปลง 
1. ตัดออก 

วจช 563 วิทยาแบคทีเรียขั้นสูง                        3(2-3)  
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 
ศึกษาสมบัติในดานตางๆ ของแบคทีเรียอยางละเอียด 

ไมมี 
เปลี่ยนแปลง 
1. ตัดออก 
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หลักสูตรเดิม (2551) หลักสูตรปรับปรุง (2552) หมายเหตุ 
วจช 571 จุลชีววิทยาของอาหารหมัก 3(2-3) วจช 473 จุลชีววิทยาของอาหารหมัก 3(2-3-4) 
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 บุรพวิชา:  วจช 201 และ วจช 202 
ศึกษาบทบาทของจุลินทรียในอาหารหมัก การหมัก
อาหารโดยใชเช้ือจากธรรมชาติและเชื้อบริสุทธิ์ 
กระบวนการหมักและอุตสาหกรรมอาหารหมัก  

ศึกษาบทบาทของจุลินทรียในอาหารหมัก การหมัก
อาหารโดยใชเ ช้ือจากธรรมชาติและเชื้อบริสุทธิ์ 
กระบวนการหมักและอุตสาหกรรมอาหารหมัก และ
มีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1. รหัสวิชา 
2. คําอธิบายรายวิชา 

วจช 575 ความปลอดภัยของอาหารดานจุลินทรีย        3(2-3) วจช 478 ความปลอดภัยของอาหารดานจุลินทรีย       3(2-3-4) 
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 
ศึกษาจุลินทรียที่ เกี่ยวของกับความปลอดภัยใน
อาหาร  การปฏิบั ติที่ ดี ในกระบวนการผลิ ต   
การวิเคราะหจุดวิกฤติที่ตองควบคุมในการผลิต
อาหาร  การสุขาภิบาลของโรงงานผลิตอาหาร   
การควบคุมและการประกันคุณภาพ  การจัดการ
ระบบในโรงงานผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑอาหาร 
และกฎหมายอาหาร  รวมทั้ งมีการศึกษานอก
สถานที่ 

บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 
ศึกษาจุ ลินทรียที่ เกี่ยวของกับความปลอดภัยใน
อ าห า ร  ก า รปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นกระบวนก า รผลิ ต   
การวิเคราะหจุดวิกฤติที่ตองควบคุมในการผลิต
อาหาร  การสุขาภิบาลของโรงงานผลิตอาหาร   
การควบคุมและการประกันคุณภาพ  การจัดการ
ระบบในโรงงานผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑอาหาร 
และกฎหมายอาหาร และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย รวมทั้งมีการศึกษานอกสถานที่ 

เปลี่ยนแปลง 
1. รหัสวิชา 
2. คําอธิบายรายวิชา 

วจช 576 ยีสตและยีสตเทคโนโลยี                 3(2-3) วจช 472 ยีสตและยีสตเทคโนโลยี                3(2-3-4) 
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 
ศึกษาชีววิทยาของยีสต การจัดหมวดหมู การจัด
จําแนกชนิด การเก็บรักษา พันธุกรรมและการ
ปรับปรุงสายพันธุ ความสําคัญตออุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑจากยีสต  และเทคโนโลยีการผลิต
จลนพลศาสตรเบื้องตนของการหมัก  

บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 
ศึกษาชีววิทยาของยีสต การจัดหมวดหมู การจัด
จําแนกชนิด  การเก็บรักษา  พันธุกรรมและการ
ปรับปรุงสายพันธุ ความสําคัญตออุตสาหกรรม 
ผลิต ภัณฑจ ากยีสต  และ เทคโนโลยีก ารผลิ ต
จลนพลศาสตร เบื้ อ งตนของการหมั ก  และมี
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1. รหัสวิชา 
2. คําอธิบายรายวิชา 

วจช 579 เทคโนโลยีการหมัก                          3(2-3) วจช 479 เทคโนโลยีการหมัก                        3(2-3-4) 
บุรพวิชา: วจช 477 
ศึกษาหลักการและเทคนิคการนําจุลินทรียไปใชใน
การผลิตสารอินทรีย การแยกและการทําสารให
บริสุทธิ์ การควบคุมปจจัยของกระบวนการหมัก  
ตลอดจนวิธีการเพิ่มผลผลิต 

บุรพวิชา: วจช 477 
ศึกษาหลักการและเทคนิคการนําจุลินทรียไปใชใน
การผลิตสารอินทรีย การแยกและการทําสารให
บริสุทธิ์ การควบคุมปจจัยของกระบวนการหมัก  
ตลอดจนวิธีการเพิ่มผลผลิต  และมีปฏิบั ติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1. รหัสวิชา 
 2. คําอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (2551) หลักสูตรปรับปรุง (2552) หมายเหตุ 
วจช 591 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย 2(1-3) วจช 493 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย 2(1-3-2) 
บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 บุรพวิชา: วจช 201 และ วจช 202 
ศึกษาหลักการและวิธีเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย การ
จัดระบบ การรวบรวมขอมูลเช้ือจุลินทรียที่เก็บรักษา 
เครือขายของศูนยเก็บรวบรวมสายพันธุจุลินทรียและการ
ใชบริการ รวมทั้งมีการศึกษานอกสถานที่ 

ศึกษาหลักการและวิธีเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย การ
จัดระบบ การรวบรวมขอมูลเช้ือจุลินทรียที่ เก็บ
รักษา  เครือขายของศูนยเก็บรวบรวมสายพันธุ   
จุลินทรียและการใชบริการ  และมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับ เนื้ อหาภาคบรรยาย  รวม ท้ังมี
การศึกษานอกสถานที่ 

เปลี่ยนแปลง 
1. รหัสวิชา 
2. คําอธิบาย
รายวิชา 
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21.  การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
 หลักสูตรไดกาํหนดระบบประกันคณุภาพของหลักสูตรไวอยางชดัเจนดังนี ้
 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 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานสิิต 
  (1) มีระบบอาจารยที่ปรึกษา โดยจัดอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวของนิสิตตลอดหลักสูตร เพื่อให
คําแนะนําปรึกษาทั้งทางดานการศึกษาตามหลักสูตร การดําเนินชีวิต และการจัดการปญหาดานตางๆ 
 (2) มีอาจารยที่ปรึกษาดานกิจกรรมนิสิต ที่พรอมจะใหคําแนะนําแกนิสิต 
  (3) มีอาจารยที่ปรึกษาโครงงานวิจัย ซ่ึงทําหนาที่สอน ใหคําแนะนําขั้นตอนและเทคนิคเบื้องตน
ในการดําเนินงานและปฏิบัติงานโครงงานวิจัย 
  (4) มีการฝกงานและการดูงานในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณในการนํา
ความรูไปใชในการทาํงานจริง 
  (5) มีกิจกรรมพัฒนานิสิตทั้งดานวิชาการและการปลูกจิตสํานึกทางคุณธรรมและจริยธรรม และ
การเตรียมความพรอมของบัณฑิตในการประกอบอาชีพและการอยูรวมในสังคม 
  (6) มีการจัดสรรและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาแกนิสิตที่เรียนดี ประพฤติดี แตขาด
แคลนทุนทรัพย 
 21.4 ความตองการของแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
  (1) มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป 
  (2) มีการสํารวจการไดงานทาํของผูสําเร็จการศึกษาทุกป 
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22.   การพัฒนาหลักสูตร 
มีนโยบายปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 5 ป  โดยนําผลการประเมินหลักสูตรจากบัณฑิต

และผูใชบัณฑิตมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรดวย  เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  และไดมาตรฐานเกณฑขั้นต่ําของหลักสูตรวิทยาศาสตร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
 ดัชนีมาตรฐานเพื่อใชในการกําหนดคุณภาพและพัฒนาการศึกษาคือ 

(1) ความพึงพอใจของผูใชบณัฑิตทุกป เปนไปตามเกณฑ สมศ./สกอ. 
  (2) การไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษาทกุป เปนไปตามเกณฑ สมศ./สกอ. 
  (3) มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป 
  (4) อาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ สมศ./สกอ. 

(5) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ สมศ./สกอ. 
(6) บุคลากรจากองคกรภายนอกมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 
 

 


