
 

 

 

 

 

 
 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาจุลชีววทิยา 

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553 
 

 

 

 

 

 

 

คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
 

 

 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลกัสูตร 

        3.1.1 จํานวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร 137 หน่วยกติ 

        3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

                   โครงสร้างหลกัสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที�สอดคล้องกบัที�กาํหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดงันี�  

 

ก. หมวดวชิาศึกษาทั�วไป                                ไม่น้อยกว่า                  30 หน่วยกติ 

1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     ไม่นอ้ยกวา่                    6   หน่วยกติ 

2) กลุ่มวิชาภาษา      ไม่นอ้ยกวา่                    9  หน่วยกติ 

3) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์     ไม่นอ้ยกวา่                    6  หน่วยกติ 

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ไม่นอ้ยกว่า        9  หน่วยกติ 

 

 

 

ข.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า                  101      หน่วยกติ 

  1) กลุ่มวิชาแกน 37 หน่วยกติ 

 2) กลุ่มวิชาเอก                                             ไม่นอ้ยกว่า 

- วิชาเอก (บงัคบั) 

- วิชาเอก (เลือก) 

   3) กลุ่มวชิาวิทยาการจดัการ 

   4) กลุ่มวชิาปฏิบตัิการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

52 

28 

24 

9 

3 

หน่วยกติ 

หน่วยกติ 

หน่วยกติ 

หน่วยกติ 

หน่วยกติ 

 

ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า                        6    หน่วยกติ             

 

 

 

 



 

ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 

 

ไม่น้อยกว่า 

 

101 

 

หน่วยกติ 

1)  กลุ่มวชิาแกน                                      ไม่น้อยกว่า      37 
หน่วยกิต 

4011309 ฟิสิกส์พื�นฐาน 

Fundamental Physics 

  3(2-3-6) 

4021105 เคมี 1 

Chemistry I 

3(3-0-6) 

 

4021106 ปฏิบตักิารเคมี 1 

Chemistry Laboratory I 

1(0-3-2) 

402210 เคมี 2 

Chemistry II 

3(3-0-6) 

4022103 ปฏิบตักิารเคมี 2 

Chemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

4022307 เคมีอินทรีย ์1 

Organic Chemistry I 

3(3-0-6) 

4022308 ปฏิบตักิารเคมีอินทรีย ์1 

Organic Chemistry Laboratory I 

1(0-3-2) 

4022503 ชีวเคมี 1 

Biochemistry I 

3(3-0-6) 

 

4022504 ปฏิบตักิารชีวเคมี 1 

Biochemistry Laboratory I 

1(0-3-2) 

4022616 เคมีวิเคราะห์ 

Analytical Chemistry 

3(3-0-6) 

 

4022617 ปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ 

Analytical Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) 

 

4031103 ชีววิทยา 1 

Biology I 

3(3-0-6) 

 

4031102 ชีววิทยา 2 

Biology II 

3(3-0-6) 

4031103 ปฏิบตักิารชีววิทยา 1 

Biological  Laboratory I 

1(0-3-2) 

4031104 ปฏิบตักิารชีววิทยา 2 

Biological Laboratory II 

1(0-3-2) 



4091106 แคลคูลสัเบื�องตน้ 

Introduction to Calculus 

3(3-0-6) 

 

4111101      

 

หลกัสถิต ิ

Principles of Statistics 

3(3-0-6) 

   

2) กลุ่มวชิาเอก                                     ไม่น้อยกว่า         52 
หน่วยกิต 

    วชิาเอก (บังคบั)                                                28    หน่วยกติ 

4032610 จุลชีววทิยาทั�วไป 

General Microbiology 

3(3-0-6) 

 

4032611    ปฏิบตักิารจุลชีววิทยาทั�วไป 

General Microbiology Laboratory  

1(0-3-2) 

4032603 สรีรวิทยาของจุลินทรีย ์

Microbial Physiology 

3(2-3-6) 

4032605 ราวิทยา 

Mycology 

3(2-3-6) 

4033603 วิทยาไวรัสเบื�องตน้ 

Introduction to Virology 

3(3-0-6) 

4033604 วิทยาแบคทีเรีย 

Bacteriology 

3(2-3-6) 

 

4034401 พนัธุศาสตร์ของจลิุนทรีย ์

Microbial Genetics 

3(2-3-6) 

4034503 การใชเ้ครื�องมือทางจลุชีววิทยา 

Instrumentation for Microbiology 

2(1-2-3) 

 

4034611 วิทยาภูมิคุม้กนั 

Immunology 

3(2-3-6) 

4034903 

 

4034904 

สมัมนาทางจลุชีววทิยา 

Seminar in Microbiology 

โครงการวิจยัทางจุลชีววิทยา  

Research Project in Microbiology 

       

1(1-0-2) 

 

3(2-3-6) 

                                                     วชิาเอก (เลอืก) เลอืกเรียนไม่น้อยกว่า                    24      หน่วยกติ 

4032301 ปรสิตวิทยา 

Parasitology 

3(2-3-6) 

 



4032604 สาหร่ายวิทยา 

Phycology 

3(2-3-6) 

4033601 เทคโนโลยชีีวภาพเบื�องตน้ 

Fundamental Biotechnology 

3(2-3-6) 

4033602 โพรโทซวัวิทยา 

Protozoology 

3(2-3-6) 

4034104 นิเวศวิทยาของจลิุนทรีย ์

Microbial Ecology 

3(2-3-6) 

4034105 อนุกรมวธิานของจุลินทรีย ์

Microbial Taxonomy 

3(2-3-6) 

4034601 ยสีตแ์ละยสีตเ์ทคโนโลย ี

Yeast and Yeast Technology 

3(2-3-6) 

 

4034602 แบคทีเรียกอ่โรค 

Pathogenic Bacteria 

3(2-3-6) 

4034603    จุลชีววทิยาทางดิน 

Soil  Microbiology 

3(2-3-6) 

4034604 จุลชีววทิยาทางสาธารณสุข 

Sanitation Microbiology 

3(2-3-6) 

  

4034605    จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม 

Industrial Microbiology 

3(2-3-6) 

 

4034606 หลกัการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร 

Principle of Food Processing and Preservation 

3(2-3-6) 

4032607 ผลิตภณัฑอ์าหารที�ใชจ้ลิุนทรีย ์

Microbial Food Product 

3(2-3-6) 

 

4033608 การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑอ์าหาร 

Food Product Quality Control  

3(2-3-6) 

 

4033609 จุลชีววทิยาทางอาหาร 

Food Microbiology 

3(2-3-6) 

 

4034610 เทคโนโลยกีารหมกั 

Fermentation Technology 

3(2-3-6) 

 

4034614 ชีววิทยาของเห็ดและการเพาะเห็ด 

Mushroom Biology and Cultivation 

3(2-3-6) 

 



4034615 จุลชีววทิยาทางการเกษตร                         

Agriculture Microbiology 

3(2-3-6) 

 

4034617 อนุกรมวธิานของแบคทีเรีย 

Bacterial Taxonomy 

3(2-3-6) 

4034402 ชีวสารสนเทศเบื�องตน้ 

Basic Bioinformatics 

3(2-3-6) 

    

 3) กลุ่มวชิาวทิยาการจัดการ               
 

   บงัคับ           6       หน่วยกิต 

3561101 องคก์ารและการจดัการ 

Organization and Management 

3(3-0-6) 

3591105 เศรษฐศาสตร์ทั�วไป 

General Economics 

  3(3-0-6) 

   เลอืก   เลอืกเรียนไม่น้อยกว่า        3       หน่วยกติ 

3511301 การบริหารงานสาํนกังาน 

Office Management 
3 (3-0-6) 

3541101 หลกัการตลาด 

Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

3561102 การจดัการธุรกจิขนาดยอ่ม 

Small  Business  Management 

3(3-0-6) 

 

3561204 ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัการประกอบธุรกจิ                     

Introduction to Business Operation 

3(3-0-6) 

3561301 ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัการบริหาร 

Introduction to Administration 

3(3-0-6) 

 

3562306 พฤติกรรมองคก์าร 

Organization Behavior 

3(3-0-6) 

3563404 การพฒันาบุคคลและการฝึกอบรม 

Personnel Development and Training 

 

 

 

3(3-0-6) 

   



4) กลุ่มวชิาปฏบิตัิการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                          3   หน่วยกติ 

4033803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ทางจุลชีววิทยา 

Preparation for Professional Experience in 

Microbiology 

1(45) 

 

4033804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจลุชีววทิยา * 

Field Experience in Microbiology 

2(200) 

 

 

ค.   หมวดเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกติ 

 

เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลกัสูตรที�เปิดสอนในมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  โดยไม่ซํ� า

กบัรายวิชา  ที�เคยเรียนมาแลว้และตอ้งไม่เป็นรายวิชาที�กาํหนดให้เรียนโดยไม่นบัหน่วยกติรวมใน

เกณฑก์ารสาํเร็จหลกัสูตรของสาขาวชิา 

 

* หมายเหตุ วิชา 4033804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจุลชีววิทยา ให้ลงทะเบียนเรียนในระดับชั�นปีที� 

3 ภาคการศึกษาที� 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดวชิาเฉพาะ 

 

4011309 ฟิสิกส์พื �นฐาน  3(2-3-6) 

 Fundamental Physics 

 

 

                    ระบบหน่วย เวกเตอร์ การเคลื�อนที�ของวตัถุ โมเมนตมั กฎการเคลื�อนที�ของนิวตนั หลกัโมเมนต ์

งาน กาํลังและพลังงาน เครื�องกลอย่างง่าย ความหนาแน่น หลักอาร์คีมีดีส ความรู้เบื�องต ้นเก ี�ยวกบั  

ความร้อน ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า กมัมนัตภาพรังสี และการประยกุตใ์ช ้

  

4021105 เคม ี1  3(3-0-6) 

 Chemistry I 

 

 

                       มวลสารสมัพนัธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พนัธะเคมีเบื�องตน้ สมบตัิต่าง ๆ ของแกส๊ 

ของแขง็ ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ 

   

4021106 ปฏิบตัิการเคม ี1           1(0-3-2) 

 Chemistry Laboratory I 

 

 

                       ปฏิบตัิการเกี�ยวกบัเทคนิคเบื�องตน้และหลกัปฏิบตัิท ั�วไปในการปฏิบตัิการเคมี การจดัสารเคมี 

เกรดของสารและการใชส้ารเคมี ความปลอดภยัในห้องปฏิบตัิการเคมี เทคนิคการใช้เครื�องมือพื�นฐานให้

ถูกตอ้ง เทคนิคการเตรียมสารละลายเบื�องตน้ ศึกษาสมบตัิของธาตุ กฎของแกส๊ อุณหพลศาสตร์และ

จลนพลศาสตร์ 

  

4022102 เคม ี2 3(3-0-6) 

 Chemistry II 

วชิาที�ต้องเรียนก่อน : 4021105  เคมี 1 

 

 

                           สมดุลเคมี สมดุลไอออนในนํ� า กรด เบส เกลือ บฟัเฟอร์ เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรียเ์บื�องตน้ เคมี

นิวเคลียร์เบื�องตน้ เคมีสิ�งแวดลอ้ม 

 

 

 

   



4022103 ปฏิบตัิการเคม ี2     1(0-3-2)                

 Chemistry Laboratory II 

 

 

                          การทดลองเก ี�ยวกบัสมดุลเคมี pH ค่าคงตวัของการแตกตวัของกรดและเบส ปฏิกริิยาและเบส 

เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์เบื�องตน้ เช่น การหาจุดหลอมเหลว จุดเดือด การตกผลึก ความแตกต่างระหว่าง

สารอินทรียก์บัสารอนินทรีย ์เคมีสิ�งแวดลอ้ม เช่น การหาปริมาณออกซิเจนที�ละลายในนํ� า (DO) 

 
 

4022307 
 

เคมอีนิทรีย์ 1 
 

3(3-0-6) 

 Organic Chemistry I 

วชิาที�ต้องเรียนก่อน : 4022102 เคมี 2 

 

 

                          ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัเคมีอินทรีย ์ไฮบริไดเซซนัของคาร์บอนพนัธะในสารประกอบอินทรีย ์

การเรียกชื�อสารประกอบอินทรีย ์สเตอริ-โอเคมี ชนิดและกลไกของปฏิกริิยาเคมีอินทรีย ์สมบตัิทางกายภาพ 

การเตรียมปฏิกริิยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนด์ สารประกอบอะโรเมติกและสารประกอบอินทรียท์ี�มีหมู่

ฟังกช์ั�น ชนิดต่าง ๆ เช่น แอล-คิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเธอร์ แอลดีไฮ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพนัธ์

และอะมีน การเกดิพอลิเมอร์ 
 

4022308  ปฏิบตัิการเคมอีนิทรีย์ 1         1(0-3-2)                  

 Organic Chemistry Laboratory I 

 

 

                          เทคนิคเบื�องตน้ในการทาํสารให้บริสุทธิ�  เช่น  การสกดั   การกลั�น     การกรอง การตกผลึก    

และโครมาโตรกราฟี ปฏิบ ัติการเก ี�ยวกบัสเตอริโอเคมี การวิ เคราะห์ สารอินทรีย์เบื� องต ้น การหาธาตุ

องคป์ระกอบในสารอินทรีย ์ทดสอบหมู่ฟังกช์ั�น การเตรียมอนุพนัธ์สารอินทรีย ์
 

4022503 ชีวเคม ี1 3(3-0-6) 

 Biochemistry I 

วชิาที�ต้องเรียนก่อน : 4022307 เคมีอินทรีย ์1 

 

 

                          ความสาํคญัของบฟัเฟอร์ในสิ�งมีชีวิต เทคนิคการทาํชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ� โดยวิธีต่างๆ  

การตกตะกอน   การกรอง  โครมาโทกราฟี   การเคลื�อนยา้ยสู่ข ั�วไฟฟ้า (Electrophoresis) การหมุนเหวี�ยง 

(Centrification) องคป์ระกอบของเซลล์โครงสร้าง สมบตัิทางเคมี หนา้ที�ทางชีวภาพของโปรตีน   เอนไซม์    

คาร์โบไฮเดรต ลิพิด  กรดนิวคลีอิก  ฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่ 

 



4022504  ปฏิบัติการชีวเคม ี1 1(0-3-2) 

 Biochemistry Laboratory I 

วชิาที�ต้องเรียนก่อน : 4022308 ปฏิบตัิการณ์เคมีอินทรีย ์1 

 

 

                          ปฏิบตัิการเกี�ยวกบัการทาํให้ชีวโมเลกุลบริสุทธิ�  การทดสอบสมบตัิทางเคมีและการวดั

ปริมาณโปรตีน เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดนิวคลีอิก และวิตามินบางชนิด 

 

4022616 เคมวีเิคราะห์ 3(3-0-6) 

 Analytical Chemistry 

วชิาที�ต้องเรียนก่อน : 4021105 เคมี 1 

 

 

                          เคมีวิเคราะห์พื�นฐาน หลกัการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ การคาํนวณปริมาณสมัพนัธ์ และการ

วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ ทฤษฎีและการประยกุตก์ารวิเคราะห์เชิงปริมาณขั�นพื�นฐานของการวิเคราะห์โดย

ปริมาตรและการชั�งนํ� าหนกั การวิเคราะห์โดยปริมาตร การไทเทรต กรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน 

การไทเทรตแบบรีดอกซ์ และการไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซ้อนทั�งในสารละลายนํ� าและไม่ใช่นํ� า  

การวิเคราะห์โดยการชั�งนํ� าหนกั การตกตะกอนและการระเหย 

 

4022617 ปฏิบตัิการเคมวีเิคราะห์ 1(0-3-2) 

 Analytical Chemistry Laboratory 

 

 

                          การใชอุ้ปกรณ์เก ี�ยวกบัการวดัปริมาตร การวิเคราะห์หาปริมาณโดยการวดัปริมาตร    

การไทเทรตสารละลายประเภทต่างๆ การวิเคราะห์หาปริมาณโดยนํ� าหนักโดยใช้ตวัตกตะกอนอินทรีย์

และอนินทรีย ์  การเตรียมสารละลายบฟัเฟอร์ 

 

4031101 ชีววทิยา 1   3(3-0-6) 

 Biology I 

วชิาที�ต้องเรียนควบคู่กนั   :  4031103 ปฏิบตัิการชีววิทยา 1 

 

 

                          หลกัชีววิทยาพื�นฐาน   สารประกอบทางเคมีในสิ�งมีชีวิต  สมบตัิของสิ�งมีชีวิต วิวฒันาการ

ของสิ�งมีชีวิต  เซลล์และเนื�อเยื�อ  การสืบพนัธ์ุและการเจริญเติบโต  การจาํแนกประเภทของสิ�งมีชีวิต 

  

 



4031102 ชีววทิยา 2 

Biology II 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน      :  4031101 ชีววิทยา 1 

วชิาที�ต้องเรียนควบคู่กนั   :  4031104 ปฏิบตัิการชีววิทยา 2 

 

3(3-0-6) 

                          เมแทบอลิซึม การแลกเปลี�ยนสาร เอนไซม์ การสงัเคราะห์ดว้ยแสง การหายใจระดบัเซลล์   

การขนส่งสารและการคายนํ� า สมดุลภายในเซลล ์ การทาํงานของระบบต่างๆ  พนัธุศาสตร์ พฤติกรรมและ

การปรับตวั สิ�งมีชีวิตกบัสภาวะแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรและสิ�งแวดลอ้ม 

 

4031103  ปฏิบตัิการชีววทิยา 1 1(0-3-2) 

 Biological  Laboratory II 

วชิาที�ต้องเรียนควบคู่กนั   :  4031101 ชีววิทยา 1 

 

 

           ปฏิบตัิการเรื�องคุณสมบตัิของคาร์โบไฮเดรท ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก วิตามิน การใช้

กลอ้งจุลทรรศน์  เซลล์ การแบ่งเซลล์  เนื�อเยื�อ การสืบพนัธ์ุของสิ�งมีชีวิต การเจริญเติบโต และการจาํแนก

ประเภทสิ�งมีชีวิต 

   

4031104  ปฏิบตัิการชีววทิยา 2 1(0-3-2) 

 Biological Laboratory II 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน      :  4031103 ปฏิบตัิการชีววิทยา 1 

วชิาที�ต้องเรียนควบคู่กนั   :  4031102  ชีววิทยา 2 

 

 

                          ปฏิบตัิการเรื�องการแลกเปลี�ยนสาร เช่น การแพร่ ออสโมซีส เอนไซม์ การสังเคราะห์ 

ดว้ยแสง    การหายใจ การขนส่งสาร การคายนํ� า การทาํงานของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบกล้ามเนื�อ ระบบ

หมุนเวียนเลือด  ระบบประสาท ฮอร์โมนสตัว ์ฮอร์โมนพืชพนัธุศาสตร์ พฤติกรรม การปรับตวั ระบบนิเวศ 

การจดัการทรัพยากรและสิ�งแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 



4032301  ปรสิตวทิยา 3(2-3-6) 

 Parasitology 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน      :  4031101 ชีววิทยา 1 

 

 

           ความรู้พื�นฐานเก ี�ยวกบัปรสิตวิทยา การจาํแนกประเภท วฏัจกัรชีวิต สณัฐานวิทยา และ

สรีรวิทยาของปรสิตในไฟลมัที�เก ี�ยวขอ้ง ความสมัพนัธก์บัมนุษย ์ การรวบรวมและเกบ็ตวัอยา่งปรสิต  

การศึกษาภาคสนาม 

                             

4032601 จุลชีววทิยา 3(2-3-6) 

 Microbiology 

 

 

           ความรู้พื�นฐานดา้นจุลชีววิทยา เปรียบเทียบโพรคาริโอตและยคูาริโอต การจาํแนกประเภท  

สณัฐานวิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโต การสืบพนัธ์ุ การควบคุมความสมัพนัธ์ของจุลินทรียใ์นอาหาร  นํ� า  

ดิน  อากาศ  การอุตสาหกรรม  การสุขาภิบาล  โรคติดต่อและภูมิตา้นทาน  การศึกษาภาคสนาม 
 

4032603 สรีรวทิยาของจุลนิทรีย์ 3(2-3-6) 

 Microbial Physiology 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน      :  4032601 จุลชีววิทยา หรือ  

4032610  จุลชีววทิยาทั�วไป 4032611 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยาทั�วไป 

 

 

                         โครงสร้างของเซลล์ ความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างกบัหน้าที�ของจุลินทรีย ์การเติบโต  

ปัจจยัที�มีผลต่อการเติบโต สรีรวิทยาของแบคทีเรีย สรีรวิทยาที� เก ี�ยวกบัพลังงาน กลไกการควบคุม 

เมแทบอลิซึม 

   

4032604 สาหร่ายวทิยา 3(2-3-6) 

 Phycology 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน      :  4031101 ชีววิทยา 1 

 

 

                         โครงสร้าง  สรีรวิทยา   วฏัจกัรชีวิต    อนุกรมวิธาน   บทบาททางนิเวศวิทยา วิวฒันาการ  

ความสาํคญัทางเศรษฐกจิของสาหร่ายต่อสิ�งมีชีวิตอื�น  การเกบ็รวบรวม  การเพาะเลี� ยง  การแยกสายพนัธุ์

บริสุทธิ�   การศึกษาภาคสนาม 

 

 



4032605 ราวทิยา 3(2-3-6) 

 Mycology 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน      :  4032601 จุลชีววิทยา หรือ  

4032610  จุลชีววทิยาทั�วไป 4032611 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยาทั�วไป 

 

 

                         โครงสร้าง  สรีรวิทยา  วฏัจกัรชีวิต  อนุกรมวิธาน  บทบาททางนิเวศวิทยา วิวฒันาการ  

ความสาํคญัทางเศรษฐกจิ  และความสาํคญัของราต่อสิ�งมีชีวิตอื�น  การศึกษาภาคสนาม 

 

4032610  จุลชีววทิยาทั�วไป 3(3-0-6) 

 General Microbiology 

วชิาที�ต้องเรียนควบคู่กนั :  4032611 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยาทั�วไป  

 

 

                          ความหมาย ขอบเขตและประวตัิการศึกษาจุลินทรีย ์กลอ้งจุลทรรศน์และการเตรียมตวัอยา่ง

จุลินทรีย ์รูปร่าง โครงสร้าง พนัธุกรรม การเจริญเติบโต สรีรวิทยาและการจดัประเภทจุลินทรียช์นิดต่างๆ 

ไดแ้ก ่แบคทีเรีย ฟังไจ ไวรัส โพรโตซวัและสาหร่าย การควบคุมจุลินทรีย ์จุลชีววิทยาของนํ� า ดิน อากาศ 

บทบาทของจุลินทรียใ์นอาหารและอุตสาหกรรม ภูมิคุม้กนัโรคและโรคที�เกดิจากจุลินทรีย ์

   

4032611 ปฏิบตัิการจุลชีววทิยาทั�วไป 1(0-3-2) 

 General Microbiology Laboratory 

วชิาที�ต้องเรียนควบคู่กนั :  4032610 จุลชีววทิยาทั�วไป 

 

                          หลกัการและขอ้แนะนาํในปฏิบตัิการทางจุลชีววิทยา การใช้กล้องจุลทรรศน์ การยอ้มสี

แบคทีเรีย อาหารเลี� ยงเชื�อและการกาํจดัเชื�อ เทคนิคการแยกเชื�อและเกบ็รักษาสายพนัธุ์จุลินทรีย ์การนับ

จาํนวนจุลินทรีย ์การทําลายและยบัย ั�งการเจริญของจุลินทรีย ์การทดสอบเมแทบอลิซึมบางอย่างของ

แบคทีเรีย การศึกษาเชื�อราและยสีต ์การตรวจคุณภาพนํ� าและนํ� านมทางจุลชีววิทยา การศึกษาเซลล์เม็ดเลือด

และปฏิกริิยาทางอิมมูนโนวิทยาที�เก ี�ยวขอ้ง  

                             

4033601 เทคโนโลยีชีวภาพเบื �องต้น 3(2-3-6) 

 Fundamental  Biotechnology 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  :  4031101 ชีววิทยา 1 

 

 

                          เซลล์และกระบวนการทางชีววิทยาของสิ�งมีชีวิต การเพาะเลี� ยงเซลล์ การเพาะเลี� ยงเนื�อเยื�อ 

การนาํความรู้ทางชีววิทยาและเทคโนโลยไีปใชป้ระโยชน์ในทางอุตสาหกรรม การปรับปรุง พนัธุ์พืชและ

สตัว ์และการควบคุมโดยกระบวนการชีววิทยา 



              

4033602 โพรโทซัววทิยา 3(2-3-6) 

 Protozoology 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน   : 4031102 ชีววิทยา 2 หรือ  

4031107 ชีววิทยาพื�นฐาน 

 

 

                          ชีววิทยาของโพรโทซวั การจาํแนกประเภท  สณัฐานวิทยา สรีรวิทยา วฏัจกัรชีวิตของ 

โพรโทซวับางชนิดที�ดาํรงชีวิตเป็นอิสระและเป็นปรสิต  การเกบ็รวบรวม  การเพาะเลี� ยง  การแยกสายพนัธุ์

บริสุทธิ� ของโปรโตซวั  การศึกษาภาคสนาม 

                              

4033603  วทิยาไวรัสเบื �องต้น    3(3-0-6) 

 Introduction to Virology 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  4032601 จุลชีววิทยา หรือ   

4032610  จุลชีววทิยาทั�วไป  4032611 ปฏิบตักิารจุลชีววิทยาทั�วไป 

 

 

                          ความรู้เบื�องต ้นของไวรัสวิทยา โครงสร้างและส่วนประกอบการจําแนก การติดเชื� อ   

การตรวจสอบ  ชนิด  การแยกเชื�อ  และอิทธิพลของไวรัสต่อสิ�งมีชีวิตอื�น                                                  

     

4033604 วทิยาแบคทีเรีย 3(2-3-6) 

 Bacteriology 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  4032601 จุลชีววิทยา หรือ 

4032610 จุลชีววทิยาทั�วไป 4032611 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยาทั�วไป 

 

 

                          ชีววิทยาของแบคทีเรีย สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี อนุกรมวิธาน การเพาะเลี� ยง 

แบคทีเรียที�สาํคญัทางดา้นเกษตร  การแพทย ์และอุตสาหกรรม 

  

 

 

 

 

 

 

                     



4033803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพจุลชีววทิยา  1(45) 

 Preparation for Professional Experience in Microbiology 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  4032601 จุลชีววิทยา หรือ 

4032610 จุลชีววทิยาทั�วไป 4032611 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยาทั�วไป 

 

                         จดัให้มีกจิกรรมเพื�อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน กอ่นออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเก ี�ยวกบั

ลักษณะของงานและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาตัวผูเ้รียนให้มีความรู้  ทกัษะ เจตคติ  

แรงจูงใจ    และคุณลักษณะที�เหมาะสมกบัวิชาชีพโดยการกระทาํในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ� ง

เก ี�ยวขอ้งกบังานในวิชาชีพนั�นๆ ศึกษาดูงานในหน่วยที�จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และจดัสัมมนาเพื�อฝึก

ทกัษะเพิ�มเติม 

              

4034104  นิเวศวทิยาของจุลนิทรีย์ 3(2-3-6) 

 Microbial Ecology 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  4032601 จุลชีววิทยา หรือ 

4032610 จุลชีววทิยาทั�วไป 4032611 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยาทั�วไป 

 

                          ความสมัพนัธ์ระหว่างจุลินทรียก์บัสภาพแวดลอ้ม  ปัจจยัต่างๆ ที�มีผลต่อการเจริญเติบโต

และกระบวนการทางชีวเคมีที�มีผลต่อจุลินทรีย ์

   

4034105 อนุกรมวธิานของจุลนิทรีย์      3(2-3-6) 

 Microbial Taxonomy 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  4032601 จุลชีววิทยา หรือ 

4032610 จุลชีววทิยาทั�วไป 4032611 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยาทั�วไป 

 

                          หลกัการจาํแนกประเภทและการวินิจฉยัจลิุนทรีย ์จุลินทรียก์ลุ่มหลกั โครงสร้างและ

สรีรวิทยา วิธีการศึกษาและควบคุมจลิุนทรีย ์ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย ์

 

4034401 พันธุศาสตร์ของจุลนิทรีย์ 3(2-3-6) 

 Microbial Genetics 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  4032601 จุลชีววิทยา หรือ 4032610   

จุลชีววทิยาทั�วไป 4032611      ปฏิบตัิการจลุชีววทิยาทั�วไป 

 

                         สารพ ันธุกรรมของจุลินทรีย ์การแสดงออกของจีนและการควบคุม การกลายพันธุ์  

และการซ่อมแซม การวิเคราะห์การเชื�อมโยง รีคอมบิเนชัน (Recombination) พลาสมิด (Plasmid)  

ทรานส์โปซอน (Transposon) เทคนิคพื�นฐานทางพนัธุวิศวกรรม การหาตาํแหน่งของจีน การทาํแผนที�

โครโมโซม คอนจูเกชนั (Conjugation) ทรานส์ฟอร์เมชนั (Transformation) ทรานส์ดกัชนั (Transduction) 

 



4034402  ชีวสารสนเทศเบื �องต้น 3(2-3-6) 

 Basic Bioinformatics 

วชิาที�ต้องเรียนก่อน : 4034401 พนัธุศาสตร์ของจลิุนทรีย ์

 

 

                         ประวตัิของชีวสารสนเทศศาสตร์ ชีวสารสนเทศศาสตร์และอินเทอร์เน็ต โครงการจีโนมใน

มนุษยก์บัชีวสารสนเทศศาสตร์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ในงานยคุหลงัจีโนมิก ฐานขอ้มูลลาํดบัดีเอ็นเอ  

กรดนิวคลิอิกและโปรตีน รูปแบบขอ้มูลของเอ็นซีบีไอ ฐานขอ้มูลของเจน็แบงก ์(Genbank) การคน้หาและ

การคน้คืนขอ้มูลจากฐานขอ้มูลสาธารณะ การวิเคราะห์ลําดับดีเอ็นเอและกรดอะมิโน การวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ทางดา้นกาํเนิดและวิวฒันาการ และการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างจีโนม 

 

4034503 การใช้เครื�องมอืทางจุลชีววทิยา   2(1-2-3) 

 Instrumentation for Microbiology 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  4032601 จุลชีววิทยา หรือ 

4032610  จุลชีววทิยาทั�วไป 4032611 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยาทั�วไป 

 

 

                          เทคนิคและการใชเ้ครื�องมือพื�นฐานต่างๆ เพื�อการเรียนและการวิจยัทางจุลชีววิทยา                    

 

4034601 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลย ี 3(2-3-6) 

 Yeast and Yeast Technology 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  4032601 จุลชีววิทยา หรือ  

4032610  จุลชีววทิยาทั�วไป 4032611 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยาทั�วไป 

โครงสร้าง  สรีรวิทยา  การจาํแนกประเภท  อนุกรมวธิาน  พนัธุศาสตร์และ

นิเวศวิทยาของยสีต ์   ความสาํคญัของยสีตต์่อการอุตสาหกรรม   เทคนิคการ

เพาะเลี� ยงยสีตเ์พื�อการอุตสาหกรรม  การแยกสายพนัธ์ุให้บริสุทธิ�   

อุตสาหกรรมการหมกั 

 

4034602 แบคทีเรียก่อโรค 3(2-3-6) 

 Pathogenic Bacteria 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  4032601 จุลชีววิทยา หรือ 

4032610  จุลชีววทิยาทั�วไป 4032611 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยาทั�วไป 

 

 

                            ความสัมพนัธ์ระหว่างโฮสต์และแบคทีเรียที�ทาํให้เกดิโรค  การระบาดของเชื�อโรค

ความสามารถในการทาํให้เกดิโรค  อาการของโรคต่างๆ ที�เกดิจากแบคทีเรีย 

                        



4034603 จุลชีววทิยาทางดนิ 3(2-3-6) 

 Soil  Microbiology 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  4032601 จุลชีววิทยา หรือ  

4032610  จุลชีววทิยาทั�วไป 4032611 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยาทั�วไป 

 

 

                         ชนิด บทบาท และกระบวนการชีวเคมีของจุลินทรียใ์นดิน นิเวศวิทยาของจุลินทรียใ์นดิน 

วฏัจกัรของสาร  และการเปลี�ยนแปลงของแร่ธาตุที�เกดิในดิน  ความสําคญัและการใช้ประโยชน์ทางด้าน

การเกษตร  การป่าไม ้ การศึกษาภาคสนาม 

 

4034604  จุลชีววทิยาทางสาธารณสุข  3(2-3-6) 

 Sanitation Microbiology 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  4032601 จุลชีววิทยา หรือ  

4032610  จุลชีววทิยาทั�วไป 4032611 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยาทั�วไป 

 

 

                         หลกัดา้นสาธารณสุขและการสุขาภิบาลในโรงงาน  จุลินทรียท์ี�เก ี�ยวขอ้งกบัการสาธารณสุข    

ระบาดวิทยา การป้องกนัและการควบคุม   การทาํลายจุลินทรีย ์ การกาํจดัวสัดุเหลือทิ�งจากแหล่งต่างๆ  

                          

4034605 จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม 3(2-3-6) 

 Industrial Microbiology 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  4032601 จุลชีววิทยา หรือ  

4032610  จุลชีววทิยาทั�วไป 4032611 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยาทั�วไป 

 

 

                         จุลินทรียท์ี�มีความสาํคญัทางอุตสาหกรรม  หลักการคดัเลือกและการเกบ็รักษาสายพนัธุ์    

กระบวนการหมกั กระบวนการผลิตผลิตภณัฑ ์อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที�ใชจุ้ลินทรีย ์    การศึกษานอก

สถานที�     เยี�ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



4034606 หลกัการแปรรูปและการถนอมอาหาร 3(2-3-6) 

 Principle of Food Processing and Preservation 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  4032601 จุลชีววิทยา หรือ  

4032610  จุลชีววทิยาทั�วไป 4032611 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยาทั�วไป 

 

 

                         ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัอาหาร  สารอาหาร  และผลิตผลทางอาหาร  จุลินทรียท์ี�เก ี�ยวขอ้งกบั

อาหาร การแปรรูปอาหาร  การถนอมอาหารในครัวเรือนและในอุตสาหกรรม การเปลี�ยนแปลงทางเคมีที�

เกดิขึ�นในการแปรรูปและการถนอมอาหาร  การรักษาคุณภาพและมาตรฐานอาหาร สารเคมีที�ใช้ในอาหาร 

กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 

                          

4034607 ผลติภณัฑ์อาหารที�ใช้จุลนิทรีย์  3(2-3-6) 

 Microbial Food Product 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  4032601 จุลชีววิทยา หรือ  

4032610  จุลชีววทิยาทั�วไป 4032611 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยาทั�วไป 

 

 

                         การใชป้ระโยชน์จากจลิุนทรียใ์นอุตสาหกรรมอาหาร การถนอมอาหาร การเตรียมผลิตภณัฑ ์ 

กลไกการหมกัท ั�งแบบใชอ้อกซิเจนและไม่ใชอ้อกซิเจน   การพฒันาเทคโนโลยขีองการหมกัของผลิตภณัฑ์

ต่างๆ  

                          

4034608 การควบคุมคุณภาพผลติภณัฑ์อาหาร 

Food Product Quality Control 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  4032601 จุลชีววิทยา หรือ  

4032610  จุลชีววทิยาทั�วไป 4032611 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยาทั�วไป 

 

3(2-3-6) 

                           ความสาํคญั หลกัการ วิธีการ และเทคนิคการควบคุมคุณภาพอาหารและผลิตภณัฑ์อาหาร

ในทางอุตสาหกรรมในดา้นเคมี กายภาพ และชีวภาพเพื�อให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที�กาํหนด 

 

 

 

 

 

 
                          



4034609  จุลชีววทิยาทางอาหาร 3(2-3-6) 

 Food Microbiology 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  4032601 จุลชีววิทยา หรือ  

 4032610  จุลชีววิทยาทั�วไป 4032611 ปฏิบตักิารจุลชีววิทยาทั�วไป 

 

 

                          จุลินทรียก์บัอาหาร จุลินทรียท์ี�กอ่ให้เกดิการเน่าเสีย เชื�อโรคและสารพิษจากจุลินทรียใ์น

อาหาร  องคป์ระกอบของอาหารที�มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย ์และลกัษณะการเน่าเสีย การเน่าเสียของ

อาหารประเภทต่าง ๆ  การสุ่มตวัอยา่ง วิธีการตรวจหาจุลินทรียใ์นอาหาร นํ� านม ผลิตภณัฑ์นม  มาตรฐาน

อาหารทางจุลชีววิทยา วิธีป้องกนัและกาํจดัจุลินทรียใ์นอาหาร การถนอมอาหารทางจุลชีววิทยา การศึกษา

ภาคสนาม 

                     

4034610 เทคโนโลยีการหมกั 3(2-3-6) 

 Fermentation Technology 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  4032601 จุลชีววิทยา หรือ  

4032610  จุลชีววทิยาทั�วไป 4032611 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยาทั�วไป 

 

 

                          วิธีการและขั�นตอนการแยกจุลินทรียจ์ากแหล่งต่าง ๆ    การคดัเลือก  การปรับปรุงพนัธุ์    

การเกบ็รักษาและการเพาะเลี� ยงจุลินทรีย ์ กระบวนการหมักและจลน์ศาสตร์ของการหมักแบบต่างๆ   

การแยกและการทาํให้ผลิตภณัฑบ์ริสุทธิ�  

                          

4034611 วทิยาภูมคุ้ิมกนั  3(2-3-6) 

 Immunology 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  4032601 จุลชีววิทยา หรือ  

 4032610  จุลชีววิทยาทั�วไป 4032611 ปฏิบตักิารจุลชีววิทยาทั�วไป 

 

 

                           ความรู้พื�นฐานทางวิทยาภูมิคุม้กนั  ระบบภูมิคุม้กนั  รวมท ั�งการตอบสนองทางภูมิคุม้กนั

โดยผา่นกระบวนการของเซลล์และกระบวนการแอนติบอดี ปฏิกริิยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี 

ภาวะผดิปกติทางภูมิคุม้กนั 

 

 

 

                          

 



                          

4034615 จุลชีววทิยาทางการเกษตร 3(2-3-6) 

                         Agriculture Microbiology 

                          วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  : 4032601 จุลชีววิทยา หรือ  

                          4032610  จุลชีววิทยาทั�วไป 4032611 ปฏิบตักิารจุลชีววิทยาทั�วไป 

 

                          การประยุกต์จุลชีววิทยาเพื�อใช้ประโยชน์ทางการเกษ ตร การทําปุ๋ ยหมัก การใช ้

มยัคอร์ไรซา และจุลินทรียต์รึงไนโตรเจน การใชจุ้ลินทรียห์มกัและเสริมอาหารสัตว์ จุลชีววิทยาหลังการ

เกบ็เก ี�ยว และจุลชีววิทยาการเลี� ยงสตัวน์ํ� า การศึกษาภาคสนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

4034613 เอนไซม์จากจุลนิทรีย์   3(2-3-6) 

 Microbial Enzyme 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  4032601 จุลชีววิทยา หรือ  

4032610  จุลชีววทิยาทั�วไป 4032611 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยาทั�วไป 

 

 

                          คุณสมบตัิของเอนไซม์ จุลินทรียท์ี�สร้างเอนไซม์ การผลิตเอนไซม์ชนิดต่างๆ จากจุลินทรีย ์

การใชป้ระโยชน์จากเอนไซม์ทางดา้นต่างๆ                     

 

4034614 ชีววทิยาของเหด็และการเพาะเหด็   3(2-3-6) 

 Mushroom Biology and Cultivation 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  4032601 จุลชีววิทยา หรือ  

 4032610 จุลชีววทิยาทั�วไป 4032611 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยาทั�วไป 

 

 

                          โครงสร้างเห็ด สรีรวิทยา การจาํแนกประเภทอนุกรมวิธาน พนัธุศาสตร์ และนิเวศวิทยาของ

เห็ด ความสาํคญัของเห็ดต่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและ สิ�งแวดล้อม เทคนิคการแยกเชื�อเห็ดให้

บริสุทธิ�  การเพาะเลี� ยงเห็ดพื�นเมืองและเห็ดเศรษฐกจิ การศึกษาภาคสนาม 



4034617 อนุกรมวธิานของแบคทีเรีย   3(2-3-6) 

 Bacterial Taxonomy 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  :  4033604 วิทยาแบคทีเรีย 

 

 

                          หลักการจําแนกประเภทและการวินิจฉัยแบคทีเรีย ความสัมพ ันธ์ทางวิว ัฒนาการ  

การจาํแนกชนิดของแบคทีเรียกลุ่มต่างๆ ประโยชน์และโทษของแบคทีเรีย และความสมัพนัธ์ของแบคทีเรีย

กบัสิ�งมีชีวิตอื�นๆ 

                          

4034804 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพจุลชีววทิยา 2(200) 

 Field Experience in Microbiology 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน : 4033803 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพจุลชีววิทยา 

 

 

                          การฝึกงานทางจุลชีววิทยา ณ สถานที�ซึ� งมหาวิทยาลัยกาํหนด มีการเสนอผลงานและ

รายงานเป็นหลกัฐานว่าผา่นการฝึกงานแลว้ 

                           

4034903 สัมมนาทางจุลชีววทิยา 1(1-0-2) 

 Seminar in Microbiology 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  4032601 จุลชีววิทยา หรือ  

4032610 จุลชีววทิยาทั�วไป 4032611 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยาทั�วไป 

 

 

                          ศึกษาเรื�องเก ี�ยวกบัจุลชีววิทยาตามความสนใจ โดยการคน้ควา้ นาํผลงานและความรู้ หรือ

ปัญหาทางจุลชีววิทยามาอภิปรายอยา่งมีเหตุผล เขียนโครงการ เขียนรายงานและนาํเสนอ 

              

 

4034904  โครงการวจิัยทางจุลชีววทิยา 3(2-3-6) 

 Research Project in Microbiology 

วชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  :  4033803 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพจุลชีววิทยา 

 

 

                          ทาํการวิจยัทางจุลชีววิทยา ศึกษา คน้ควา้ ทดลอง รวบรวมและเสนอผลงานและเขียน

รายงานผลการวิจยั 

             



4091106 แคลคูลสัเบื �องต้น        3(3-0-6) 

 Introduction to Calculus 

 

 

                          อนัดบั  และอนุกรม  ลิมิต  ความตอ่เนื�อง  อนุพนัธแ์ละอินทิกรลั 

   

4111101 หลกัสถิต ิ 3(3-0-6) 

 Principles of Statistics 

 

 

                          ความหมายของสถิติ  ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ  สถิติที�ใชใ้นชีวิตประจาํวนั ข ั�นตอน

ในการใชส้ถิติเพื�อการตดัสินใจ หลกัเบื�องตน้ของความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม การแจกแจง  ความน่าจะเป็น

แบบทวินาม แบบปัวร์ซอง และแบบปกติ โมเมนต ์การแจกแจงค่าที�ไดจ้ากตวัอย่าง  หลักการประมาณค่า 

การทดสอบสมมุติฐาน การหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร การพยากรณ์ 

 


