
ข้อมูลหลกัสูตรแต่ละสาขาที่สอนข้อมูลหลกัสูตรแต่ละสาขาที่สอน  

1. โครงสร้างหลกัสูตร

จาํนวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร

(1)  หมวดวิชาบังคับ   จํานวน 12 หนวยกิต 

326-500# หลักสําคัญทางภูมิคุมกันวิทยาและชีว
โมเลกุล 
(Essential Immunology and 
Molecular Biology) 

(1) 

326-501 จุลชีววิทยาทนัสมัย 
Modern Microbiology 

(3) 

326-502 ระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชวีวิทยา 
Research Methodology in 
Microbiology 

(3) 

326-601 จุลชีววิทยาทางการแพทยข้ันสูง   
Advanced Medical Microbiology 

(3) 

326-603 จุลชีววิทยาข้ันสูง 
Advanced  Microbiology 

(3)) 

326-693 สัมมนาจลุชีววิทยา 1 
Seminar in Microbiology I 

(1) 

326-694 สัมมนาจลุชีววิทยา 2   
Seminar in Microbiology II 

(1) 

327-501 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทนัสมัย  
Laboratory in Modern 
Microbiology  

(1) 

หมายเหตุ:  (#) ลงทะเบียนเรียนในกรณีที่สอบไมผาน 

pre-test โดยไมนบัหนวยกิต 
1. สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ใหลงทะเบียนวชิา

326-693 และ 326-694  โดยไมนับหนวยกิต 
2. สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2  ใหเลือกลงทะเบียน

วิชา 326-601  หรือ 326-603 วิชาใดวิชาหนึ่งให
สอดคลองกับวิทยานิพนธ และผานความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

(2)  หมวดวิชาเลือก  จํานวนไมนอยกวา   6   หนวยกิต   

วิชาที่เปดสอนโดยภาควิชาจุลชีววิทยา 

326-503 เทคนิคทันสมัยทางจลุชีววิทยา 
(Modern Techniques in 
Microbiology) 

(3) 

326-512 สรีรวิทยาของจุลินทรีย 
(Microbial Physiology) 

(3) 

326-513 พันธุศาสตรของจุลินทรีย 
(Microbial Genetics) 

(3) 

326-521 จุลชีววิทยาทางอาหาร 
(Food Microbiology) 

(3) 

326-523 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 
(Industrial Microbiology) 

(3) 

326-524 จุลชีววิทยาสิง่แวดลอม 
(Environmental Microbiology) 

(3) 

326-525 จุลชีววิทยาการหมัก  
(Microbial Fermentation) 

(3) 

326-526 เอนไซมของจุลินทรียและการ (3) 

แผน ก    แบบ ก 1 แผน ก   แบบ  ก 2

หมวดวชิาบงัคบั - 12 
หมวดวชิาเลือก - 6 
หมวดวทิยานิพนธ์ 36 18 
จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 36 36

หลกัสูตร  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต         สาขาวชิาจุลชีววทิยา  (หลกัสูตรนานาชาติ) 
ช่ือยอ่ปริญญาไทย    วท.ม.    (จุลชีววทิยา)  องักฤษ  M.Sc.  (Microbiology) 



ประยกุตใช  
(Microbial Enzymology and 
Applications) 

326-529 การทดสอบความไวของสารตาน
จุลินทรียและจุลชีววิเคราะห 
(Antimicrobial Susceptibility 
Test and Microbial Assay) 

(3) 

326-531 จุลชีววิทยาระดบัโมเลกุล 
(Molecular Microbiology) 

(3) 

326-533 ยีสตเพื่ออุตสาหกรรม 
(Yeast for Industry) 

(3) 

326-535 ภูมิปญญาทองถ่ินกับจุลนิทรีย 
(Thai Local Wisdom and 
Microorganisms) 

(3) 

326-542 ระบบการจัดหมวดหมูของแบคทีเรีย 
(Bacterial Systematics) 

(2) 

326-551 ชีววิทยาภูมิคุมกัน  
(Immunobiology) 

(3) 

326-552 การติดเชื้อและภูมิตานทาน   
(Infection and Immunity) 

(3) 

326-553 เทคนิคในวิทยาภูมิคุมกัน   
(Techniques in Immunology) 

(2) 

326-571 ปรสิตวิทยา 
(Parasitology)   

(3) 

326-581 ไวรัสวิทยา   
(Virology) 

(2) 

326-595 หัวขอพิเศษทางจุลชีววิทยา 1 
(Special Topics in Microbiology I) 

(1) 

326-596 หัวขอพิเศษทางจุลชีววิทยา 2 
(Special Topics in Microbiology II) 
 

(1) 

326-602 ระเบียบวิธีข้ันสูงทางจุลชีววิทยา 
(Advanced Methods in 
Microbiology) 

(3) 

326-611 กลไกการกอพยาธสิภาพโดยเชือ้กอ
โรค 
(Mechanisms of Microbial 
Pathogenesis) 

(3) 

326-612 สรีรวิทยาข้ันสงูของจุลินทรีย 
(Advanced Microbial 
Physiology) 

(3) 

326-613 พันธุศาสตรข้ันสูงของจุลนิทรีย 
(Advanced Microbial Genetics) 

(3) 

326-641 วิทยาแบคทีเรียข้ันสูง (3) 

(Advanced Bacteriology) 
326-651 วิทยาภูมิคุมกันข้ันสูง 

(Advanced Immunology) 
(3) 

326-661 ราวิทยาข้ันสูง 
(Advanced Mycology) 

(3) 

326-671 ปรสิตวิทยาข้ันสงู 
(Advanced Parasitology) 

(3) 

326-681 ไวรัสวิทยาข้ันสงู 
(Advanced Virology) 

(3) 

   
 
วิชาที่เปดสอนโดยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและ 
ชีวสารสนเทศ 
318-503 ชีวสารสนเทศ 1 

(Bioinformatics 1) 
(2) 

 
วิชาที่เปดสอนโดยภาควิชาชีวเคมี 
328-507 เทคนิคอณูชีววิทยา 

(Molecular Biology Techniques) 
(2) 

328-513  เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี 
(Biochemical Laboratory 
Techniques) 

(3) 

328-601  พันธุศาสตรระดับโมเลกุล 
(Molecular Genetics) 

(2) 

วิชาที่เปดสอนโดยภาควิชาชีววิทยา 
330-602  เซลลวิทยาข้ันสูง  

(Advanced Cell Biology) 
(3) 

(3)  ค. หมวดวิทยานิพนธ 

1)  สําหรับหลักสูตรแผน ก แบบ  ก 1  
326-691 วิทยานพินธ  (36) 
 (Thesis)  
 

 2)  สําหรับหลักสูตรแผน ก แบบ  ก 2 
326-692 วิทยานพินธ  (18) 
 (Thesis)  

หมายเหตุ   
 1.  นอกจากรายวิชาเลือกดังกลาว  นกัศึกษาสามารถ
เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลยั โดยไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 2.  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตร
ปริญญาตรี สาขาวิชาจุลชีววิทยาที่มีระดับหมายเลข 300 ข้ึน



ไปไดไมเกิน 6 หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารยที่
ปรึกษา ซึ่งเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร        
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ช)  
 


