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โครงสรางรายวิชาและแผนการสอน
1101 250 จุลชีววิทยาเบือ้ งตน (Introduction to Microbiology)
กลุมผูเรียน
จํานวนหนวยกิต

นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร และ คณะวิทยาศาสตร สาขาสิ่งแวดลอม
3 หนวยกิต 3(3-0-3)

จํานวนชั่วโมงที่เรียน
วันเวลาเรียน

ภาคบรรยาย 40 ชั่วโมง
อังคาร เวลา 11.00-11.50 น
พฤหัสบดี เวลา 9.00-10.50 น
อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 3 หอง CLB3306
ดร. ศศิธร หลอเรืองศิลป (อาคารวิจัย หอง Sc 327)
ผศ.ดร. ประสงคสม ปุณยอุปพัทธ (อาคารชีวภาพ หอง CBL 1308)
ผศ. ดร. นารีรัตน มูลใจ
(อาคารชีวภาพ หอง CBL 1204)
ดร. ทรงอํานาจ พงษสมบูรณ
(อาคารวิจัย หอง Sc321 และ
อาคารชีวภาพ หอง CBL 2204)
ดร. สังวาลย แกนโส
(อาคารวิจัย หอง Sc 323)
อ. ศันสนีย ชวนะกุล
(อาคารวิจัย หอง Sc 319
ดร. ศศิธร หลอเรืองศิลป
(อาคารวิจัย หอง Sc 327)
(อาคารวิจัย หอง Sc 322)
ดร. พิชญาภรณ สุวรรณกูฏ
(อาคารวิจัย หอง Sc 334)
อ. สุรสิทธิ์ สุทธิคําภา

สถานที่เรียน
ผูประสานงานวิชา
ผูสอน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทํางานของกลองจุลทรรศน ศึกษารูปรางลักษณะทางสรีรวิทยา เมตาบอลิสม การสืบพันธุ
พันธุกรรมและการเจริญของจุลินทรีย การจําแนกจุลินทรียออกเปนหมวดหมูและหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะหหาชนิด
ของจุลินทรีย หลักการทําลายจุลินทรียโดยวิธีการทางเคมีและฟสิกส ทฤษฎีและขบวนการเกี่ยวกับการติดเชื้อและภูมคิ มุ กัน จุลิ
นทรียท่เี กี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร น้ํานม ดินและสิ่งแวดลอม
แนวคิด
เพื่อใหนักศึกษามีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจุลินทรีย ทั้งดานชีววิทยา การเพาะเลี้ยง การควบคุมการเจริญประโยชนและ
โทษของจุลินทรีย

2

วัตถุประสงครายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาสามารถบอกหลักการศึกษาจุลินทรีย หลักการจัดหมวดหมูและชนิดของจุลินทรีย
เปรียบเทียบประโยชนและโทษของจุลินทรียได
วัตถุประสงคหัวขอที่ 1 Introduction to microbiology (2 ชั่วโมง)
1) เพื่อใหบอกแนวคิดที่สําคัญและประวัติผลงานของนักจุลชีววิทยาบางทานได
2) เพื่อใหบอกความสําคัญและบทบาทของจุลินทรียตอสิ่งแวดลัอมได
3) เพื่อใหบอกขอบเขตการเรียนวิชานี้ได
4) เพื่อใหบอกวิธีการเบื้องตนในการศึกษาจุลินทรียได
5) เพื่อใหบอกหลักการทํางานของกลองจุลทรรศนแบบตางๆ ได
6) เพื่อใหเปรียบเทียบความสามารถของกลองจุลทรรศนแบบตางๆ ได
วัตถุประสงคหัวขอที่ 2 Cultivation and Growth of Microorganisms (2 ชั่วโมง)
1) เพื่อใหบอกหลักการและวิธีการเพาะเลี้ยงจุลินทรียได
2) เพื่อใหบอกแบบแผนการเจริญของจุลินทรียได
3) เพื่อใหบอกวิธีการวัดการเจริญของจุลินทรียได
วัตถุประสงคหัวขอที่ 3 Bacteria (4 ชั่วโมง)
1) เพื่อใหเปรียบเทียบหลักการของ classification, nomenclature และ identification ของแบคทีเรียได
2) เพื่อใหบอกวิธีการที่ใชจําแนกแบคทีเรียได
3) เพื่อใหบอกลักษณะโครงสรางของแบคทีเรียได
4) เพื่อใหเปรียบเทียบกลไกการติดสีแกรมบวกและแกรมลบของแบคทีเรียได
วัตถุประสงคหัวขอที่ 4 Cyanobacteria (1 ชั่วโมง)
1) เพื่อใหบอกลักษณะของ Cyanobacteria ได
2) เพื่อใหบอกการใชประโยชนและโทษของ Cyanobacteria ได
3) เพื่อใหบอกตัวอยางของสิ่งมีชีวิตที่เปน Cyanobacteria ได
วัตถุประสงคหัวขอที่ 5 Fungi (3 ชั่วโมง)
1) เพื่อใหบอกลักษณะของ Fungi ได
2) เพื่อใหบอกการใชประโยชนและโทษของ Fungi ได
3) เพื่อใหบอกตัวอยางของสิ่งมีชีวิตที่เปน Fungi ได

และสามารถ
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วัตถุประสงคหัวขอที่ 6 Algae, Protozoa (2 ชั่วโมง)
1) เพื่อใหบอกลักษณะของ algae และ protozoa ได
2) เพื่อใหบอกการใชประโยชนและโทษของ algae และ protozoa ได
3) เพื่อใหบอกตัวอยางของสิ่งมีชีวิตที่เปน algae และ protozoa ได
วัตถุประสงคหัวขอที่ 7 Virus and Viroid (2 ชั่วโมง)
1) เพื่อใหบอกลักษณะสําคัญของ virus และ viroid ได
2) เพื่อใหเปรียบเทียบ virus และ viroid กับจุลินทรียกลุมอื่นได
วัตถุประสงคหวั ขอที่ 8 Microbial Community and Nutrient Cycling Process (3 ชั่วโมง)
1) เพื่อบอกกลุม ของจุลินทรียในสภาพแวดลอมตางๆ รวมทั้งการเกื้อกูลกันในธรรมชาติได
2) เพื่อสามรถบอกการเปลี่ยนแปลงของสารในวงจร N, S, และ Fe ในธรรมชาติได
วัตถุประสงคหัวขอที่ 9 Microbial Metabolism (3 ชั่วโมง)
1) เพื่อใหบอกการเปลี่ยนแปลงของสารที่เขาสูเซลลได
2) เพื่อใหบอกกลไกการสรางพลังงานเพื่อใชในการเจริญของจุลินทรียได
วัตถุประสงคหัวขอที่ 10 Control of Microorganisms (3 ชั่วโมง)
1) เพื่อใหบอกหลักการควบคุม ปองกันและกําจัดจุลินทรียได
2) เพื่อใหเปรียบเทียบวิธีการควบคุม ปองกันและกําจัดจุลินทรีย แบบตางๆ ได
วัตถุประสงคหัวขอที่ 11 Microbial Genetics and Genetic Engineering (4 ชั่วโมง)
1) เพื่อใหบอกลักษณะ โครงสรางสารพันธุกรรมของจุลินทรียได
2) เพื่อใหเปรียบเทียบความแตกตางของ transcription, translation และ replication ของแบคทีเรียได
3) เพื่อใหบอกสาเหตุของ mutation ของจุลินทรียได
4) เพื่อใหสามารถบอกหลักการใชเทคนิคพันธุวิศวกรรมในการศึกษาดานตางๆได
วัตถุประสงคหัวขอที่ 12 Microbial Diseases (2 ชั่วโมง)
1) เพื่อใหเปรียบเทียบความแตกตางของ normal flora และpathogen ได
2) เพื่อใหบอกลักษณะสําคัญของเชือ้ กอโรคที่พบไดบอยและกลไกการกอโรคของเชือ้ นั้นๆ ได
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วัตถุประสงคหัวขอที่ 13 Fundamentals of Immunology (3 ชั่วโมง)
1) เพื่อใหเปรียบเทียบความแตกตางของภูมคิ ุมกันแบบไมจําเพาะและแบบจําเพาะได
2) เพื่อใหบอกสมบัติของแอนติเจนและโครงสรางของแอนติบอดีได
วัตถุประสงคหัวขอที่ 14 Infection by Microbes and Body Defense (2 ชัว่ โมง)
1) เพื่อใหบอกกลไกการเกิดโรคติดเชื้อ วิธีการแพรกระจายโรค และกลไกการปองกันโรคของรางกายได
วัตถุประสงคหัวขอที่ 15 Application of Microbiology in Agriculture (2 ชั่วโมง)
1) เพื่อใหบอกชนิดของจุลินทรียที่เกี่ยวของและความสําคัญตอการเกษตรได
วัตถุประสงคหัวขอที่ 16 Application of Microbiology in Food and Industry (2 ชั่วโมง)
1) เพื่อใหบอกชนิดของจุลินทรียที่เกี่ยวของและความสําคัญตออาหารและอุตสาหกรรมได
วัตถุประสงคหัวขอที่ 17 Application of Microbiology in Environment (1 ชั่วโมง)
1) เพื่อใหบอกชนิดของจุลินทรียที่เกี่ยวของและความสําคัญตอสิ่งแวดลอมได
เอกสารอางอิง
1) บัญญัติ สุขศรีงาม. 2534. จุลชีววิทยาทั่วไป. โอเดียนสโตร. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพ.
2) Brock, T.D. and M.T. Madigan. 1991. Biology of Microorganisms. Prentice Hall. New Jersey.
สื่อประกอบการเรียน
เอกสารและวารสารที่เกี่ยวของคนไดจากหองสมุดมหาวิทยาลัย หองสมุดคณะวิทยาศาสตร และอินเตอรเน็ต
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รางตารางสอน (update 27 ต.ค. 2551)
วิชาจุลชีววิทยาเบื้องตน (Introduction to Microbiology) Sec 1 และ 2
อ. ศศิธร หลอเรืองศิลป
หอง Sc 327 ตึกวิจัย
เบอรโทร. ภายใน 4497
CLB 3306
วันอังคารเวลา 11.00-12.00 น.
วันพฤหัสบดี
9.00-11.00 น.

ผูจัดการรายวิชา
หองเรียน
วันและเวลาที่สอน

วันที่
6 พ.ย. 51
11, 13 พ.ย. 51
13, 18, 20 พ.ย. 51
25 พ.ย. 51
27 พ.ย., 2 ธ.ค. 51
4 ธ.ค. 51
9, 11 ธ.ค. 51
11, 16 ธ.ค. 51
18, 30 ธ.ค. 51
13, 15 ม.ค. 52
20, 22, 27 ม.ค. 52
29 ม.ค. 52
3, 5 ก.พ. 52
5 ก.พ. 52
9, 12 ก.พ. 52
16, 19 ก.พ. 52
19, 23 ก.พ. 52

เรื่อง
Introduction to microbiology
Cultivation and growth of microorganism
Bacteria
Cyanobacteria
Fungi
Algae, Protozoa
Virus, Viroid
Microbial community and nutrient cycling process
Microbial metabolism
Control of microorganism
Microbial genetics and genetic engineering
Microbial diseases
Fundamental of Immunology
Infection by microbes and body defense
Application of microbiology in food and industry
Application of microbiology in agriculture
Application of microbiology in environment
รวม

หมายเหตุ
1. ชวงรับปริญญา
2. สอบกลางภาค
3. สอบปลายภาค

จํานวนชั่วโมง
2
2
4
1
3
2
2
2
3
3
4
2
2
1
3
2
2
40

ผูสอน (Sec I)
ทรงอํานาจ
ทรงอํานาจ
สังวาลย
พิชญาภรณ
พิชญาภรณ
พิชญาภรณ
พิชญาภรณ
ศันสนีย
ประสงคสม
ประสงคสม
สังวาลย
สุรสิทธ
ศศิธร
ศศิธร
นารีรัตน
พิชญาภรณ
ศันสนีย

22-25 ธ.ค. 2551
5-11 ม.ค. 2552 (หัวขอ Introduction to microbiology – Microbial metabolism)
2-13 มี.ค. 2552 (หัวขอ Control of microorganism – Application of microbiology in
environment)
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เกณฑการใหคะแนน
1. คะแนนกิจกรรม ทดสอบยอย หรือ การเขาหองเรียน
อ. ทรงอํานาจ
4 ช.ม.
อ. สังวาลย
8 ช.ม.
อ. พิชญาภรณ
10 ช.ม.
อ. ศันสนีย
4 ช.ม.
อ. ประสงคสม
6 ช.ม.
อ. สุรสิทธ
2 ช.ม.
อ. ศศิธร
3 ช.ม.
3 ช.ม.
อ. นารีรัตน
2. คะแนนสอบ
2.1 สอบกลางภาค
2.2 สอบปลายภาค

10 %
(1 %)
(2 %)
(2.5 %)
(1 %)
(1.5 %)
(0.5 %)
(0.75 %)
(0.75 %)
90 %
45 %
45%

