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สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย
(Veterinary Microbiology)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย), วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย)
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โครงสรางหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
มีจํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน ไมนอยกวา 24 หนวยกิต และวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
รวมเปน36 หนวยกิต ซึ่งประกอบดวย
1. วิชาเอก ไมนอ ยกวา 24 หนวยกิต
1.1 สัมมนา 2 หนวยกิต
1.2 วิชาเอกบังคับ 7 หนวยกิต
1.3 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

รายการวิชา
1. วิชาเอก ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
1.1 สัมมนา 2 หนวยกิต
01508597
สัมมนา (Seminar)
1
1.2 วิชาเอกบังคับ 7 หนวยกิต
01508551
จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทยแบบเขม
(Intensive Veterinary Microbiology)
2(2-0)
01508552
บูรณาการทางไวรัสวิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน
(Integrated Virology and Immunology)
3(3-0)
01508591
ระเบียบวิธีวิจยั ทางจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย
(Research Methods in Veterinary Microbiology)
2(2-0)
1.3 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชาในคณะและ/หรือนอกคณะระดับ
บัณฑิตศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 11 หนวยกิต ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต
โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาคหรือประธานสาขา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
01508511
จุลินทรียกอโรคในอาหาร (Foodborne Microbial Pathogens)
2(2-0)
01508512
โรคติดเชื้อแบคทีเรียสัตวน้ํา (Bacterial Infectious Diseases of Aquatic Animals)
3(3-0)
01508513
ปฏิสัมพันธระหวางแบคทีเรียและโฮสต และการปองกันโรค
(Bacteria-host Interactions and Disease Prevention)
2(2-0)
01508521
โรคติดเชื้อราสัตวน้ํา (Fungal Infectious Diseases of Aquatic Animals)
3(3-0)
01508531
โรคติดเชื้อไวรัสสัตวน้ํา (Viral Infectious Diseases of Aquatic Animals)
3(3-0)
01508532
ไวรัสวิทยาระดับโมเลกุล (Molecular Virology)
3(3-0)
01508541
ภูมิคุมกันและพยาธิชีววิทยาภูมิคุมกัน (Immunity and Immunopathobiology)
3(3-0)
01508542
ภูมิคุมกันและวัคซีนในสัตวน้ํา (Immunity and Vaccine in Aquatic Animals)
3(3-0)
01508543
วิทยาภูมิคุมกันระดับโมเลกุล (Molecular Immunology)
3(3-0)
01508544
วัคซีนวิทยา (Vaccinology)
2(2-0)
01508553
การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาคลินิก (Clinical Microbiology Diagnosis)
2(1-3)
01508596
เรื่องเฉพาะทางจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย (Selected Topics in Veterinary Microbiology)
1-3

01508598
ปญหาพิเศษ (Special Problems)
2. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
01508599
วิทยานิพนธ (Thesis)

1-3
1 - 12

คําอธิบายรายวิชา
01508511

จุลินทรียกอโรคในอาหาร (Foodborne Microbial Pathogens)
จุลินทรียกอโรคในอาหาร การตรวจหา การเฝาระวัง การสืบสวนเชื้อที่มีการระบาด การปองกันและ
การควบคุม

01508512

โรคติดเชื้อแบคทีเรียสัตวน้ํา (Bacterial Infectious Diseases of Aquatic Animals)
3(3-0)
คุณลักษณะของแบคทีเรีย กลไกการติดเชื้อ และโรคที่มีสาเหตุจากแบคทีเรียของสัตวน้ํา การระบุชนิด ระบาดวิทยา
และการควบคุม
ปฎิสัมพันธระหวางแ บคทีเรียและโฮสต และการปองกันโรค
(Bacteria-host Interactions and Disease Prevention)
2(2-0)
หลักการของโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย ในคนและสัตว ปฏิสัมพันธระหวางเชื้อแบคทีเรียกอโรค และเซลลของ
โฮสตที่ระดับโมเลกุล ภูมิคุมกันวิทยาการตอตานเชื้อโรคของโฮสต กลไกการกอโรค และการติดเชื้อแบคทีเรีย
เครื่องมือในการวินิจฉัย วัคซีนและยาตานจุลชีพสําหรับการปองกันและการควบคุม
โรคติดเชื้อราสัตวนา้ํ (Fungal Infectious Diseases of Aquatic Animals)
3(3–0)
ลักษณะเฉพาะของเชื้อรา กลไกการติดเชื้อและโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อราของสัตวน้ํา การระบุชนิด ระบาดวิทยา
และการควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสสัตวน้ํา (Viral Infectious Diseases of Aquatic Animals)
3(3–0)
ลักษณะเฉพาะของไวรัส กลไกการติดเชื้อและโรคที่มีสาเหตุจากไวรัสของสัตวน้ํา การระบุชนิด
ระบาดวิทยา และการควบคุม
ไวรัสวิทยาระดับโมเลกุล (Molecular Virology)
3(3-0)
โครงสรางระดับโมเลกุลของไวรัส กลไกระดับโมเลกุลของการเขาสูเซลล การขยายจํานวน การควบคุม
การแสดงออกของสารพันธุกรรม การประกอบเปนไวรัสอยางสมบูรณ และการออกจากเซลลของไวรัส เรื่องของ
ไวรัสที่นาสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนคุณสมบัติของเซลลเนื่องจากไวรัส ไวรัสและภาวะการตายของเซลลเซลลเดียว
วิวัฒนาการของไวรัส การเคลื่อนที่ของไวรัสภายในเซลล ยาตานไวรัส และการใชไวรัสเปนพาหะ
ภูมิคุมกันและพยาธิชีววิทยาภูมิคุมกัน (Immunity and Immunopathobiology)
3(3-0)
กลไกการตอบสนองของภูมิคุมกัน ภาวะภูมิคุมกันเพิกเฉย การเคลื่อนที่ของเซลลของิเซลลภูมคิ ุมกัน
การตอบสนองของโฮสตตอการติดเชื้อ ภูมิคุมกันของเยือ่ บุทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ ภูมิคุมกัน
เนื้อภูมิคุมกันเนือ้ งอก ปฏิกิริยาภูมิคุมกันตอการปลูกถายเนื้อเยื่อ ภาวะภูมิไวเกิน ภูมิคุมกันทําลายเนื้อเยื่อตนเอง
และภาวะภูมิคุมกันบกพรอง
ภูมิคุมกันและวัคซีนในสัตวน้ํา (Immunity and Vaccine in Aquatic Animals)
3(3–0)
ระบบภูมิคุมกันของสัตวน้ํา การกระตุนภูมิคุมกัน ชนิด การเตรียม และการใชวัคซีนในสัตวน้ํา เพื่อการปองกันโรค
ที่มีสาเหตุจากแบคทีเรียและไวรัส
วิทยาภูมิคุมกันระดับโมเลกุล (Molecular Immunology)
3(3-0)
โครงสรางระดับโมเลกุลของเซลลภูมคิ มุ กัน กลไกการตอบสนองของภูมิคุมกันแบบเฉพาะ วิถสี ัญญาณ
ภายในเซลล และกลไกการควบคุมระบบภูมิคุมกัน
วัคซีนวิทยา (Vaccinology)
2(2-0)
หลักการใหวัคซีน สารเสริมประสิทธิภาพของวัคซีน การผลิตวัคซีนแบบดั้งเดิม การผลิตวัคซีนแบบดั้งเดิม
การผลิตวัคซีนใชสารพันธุกรรมหรือสิ่งมีชีวิตที่ดัดแปรพันธุกรรม ภูมิคุมกันการตอบสนองตอวัคซีน
การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีน แนวโนมของวัคซีนในอนาคต
จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทยแบบเขา (Intensive Veterinary Microbiology)
2(2-0)
โครงสรางและหนาที่ อนุกรมวิธาน พันธุศาสตร ความตองการสารอาหาร เมแทบอลิซึมและการเติบโต

01508513

01508521

01508531

01508532

01508541

01508542

01508543

01508544

01508551

2(2-0)

01508552

01508553

01508591

01508596
01508597
01508598
01508599

ของจุลชีพ การควบคุมจุลชีพ และกลไกในการควบคุม กลไกการติดเชื้อโดยจุลชีพและการกอโรคในโฮสต
และแนวคิดในการวินิจฉัยจุลชีพและการติดเชื้อ
บูรณาการทางไวรัสวิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน (Integrated Virology and Immunology)
3(3-0)
การจําแนกชนิด โครงสรางระดับโมเลกุล กลไกการเขาสูเซลล การจําลองและการแสดงออกของยีนของไวรัส
โครงสรางระดับโมเลกุล และการกอโรคของพริออน ยาตานไวรัสเซลลและโมเลกุลของระบบภูมิคุมกัน
ภูมิคุมกันที่มีมาแตกําเนิดและตัวรับรูเชื้อกอโรคการจดจําแอนติเจน ภูมิคุมกันที่ไดมาภายหลักง การตอบสนอง
ตอการติดเชื้อไวรัส ปฏิสัมพันธระหวางไวรัสและการตอบสนองของภูมิคุมกัน
การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาคลินิก (Clinical Microbiology Diagnosis)
2(1-3)
การวินิจฉัยโรคติดเชื้อโดยวิธีจุลชีววิทยา วิทยาภูมคิ ุมกันและเทคนิคโมเลกุล ฝกฝนการเก็บและการขนสง
ตัวอยาง การเพาะเชื้อและการระบุเชื้อจุลินทรีย การเพาะเลี้ยงไวรัส
ระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย (Research Methods in Veterinary Microbiology) 2(2-0)
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย การคนหาและวิเคราะหปญหาเพื่อกําหนดหัวขอ
งานวิจัย วิธีรวบรวมขอมูลและการวางแผนการวิจัย การเลือกเทคนิคหรือวิธกี ารในการศึกษาปญหา การวิเคราะห
แปลผล วิจารณผลการวิจัย และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
เรื่องเฉพาะทางการจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย (Selected Topics in Veterinary Microbiology)
1-3
เรื่องเฉพาะทางจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทยในระดับปริญญาโทหัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา
สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางจุลชีวทางการสัตวแพทย ในระดับปริญญาโท
ปญหาพิเศษ (Special Problems)
1-3
การศึกษาคนควาทางการจุลชีวทางการสัตวแพทยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
วิทยานิพนธ (Thesis)
1-12
วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ

