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หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา 

 

   นกัศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  รายวิชาในหมวดวิชา

เฉพาะไม่น้อยกว่า  94  หน่วยกิต      และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต      โดยมี

หนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่  130  หนว่ยกิต 

 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมน้่อยกวา่  30  หนว่ยกิต   (ดรูายละเอียดหน้า  8-11) 

 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมน้่อยกวา่  94  หนว่ยกิต  ประกอบด้วย       

      2.1 วิชาพืน้ฐานวทิยาศาสตร์ จํานวน  24  หนว่ยกิต   ประกอบด้วย 

       511 103 แคลคลูสัสาํหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ         3(3-0-6)  

                      (Calculus for Biological Scientists) 

            512 101  ชีววิทยาทัว่ไป 1                                3(3-0-6) 

                      (General Biology I) 

            512 102  ชีววิทยาทัว่ไป 2                                   3(3-0-6) 

                      (General Biology II) 

            512 103 ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 1                          1(0-3-0) 

                      (General Biology Laboratory I) 

            512 104  ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 2                          1(0-3-0) 

                      (General Biology Laboratory II) 

            513 101  เคมีทัว่ไป 1                                       3(3-0-6) 

                      (General Chemistry I) 

            513 102 เคมีทัว่ไป 2                                       3(3-0-6) 

                      (General Chemistry II) 

            513 103 ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 1                              1(0-3-0) 

                      (General Chemistry Laboratory I) 

            513 104 ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 2                              1(0-3-0) 

                      (General Chemistry Laboratory II) 

            514 107  ฟิสกิส์พืน้ฐาน                                       4(4-0-8) 

                      (Fundamental Physics) 

            514 108  ปฏิบตัิการฟิสกิส์พืน้ฐาน                         1(0-3-0) 

                      (Fundamental Physics Laboratory) 
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   2.2  วิชาบังคบั จํานวน  52  หนว่ยกิต    ประกอบด้วย 

    2.2.1  กลุ่มวชิาบังคับเฉพาะ   จํานวน  36  หนว่ยกิต   ประกอบด้วยรายวชิาตอ่ไปนี ้

   512  201 พนัธุศาสตร์                      3(3-0-6) 

                             (Genetics) 

                  512  202      ปฏิบตัิการพนัธุศาสตร์               1(0-3-0) 

                             (Genetics Laboratory) 

   512  203   นิเวศวิทยา                       3(3-0-6) 

                             (Ecology) 

                  512  204   ปฏิบตัิการนิเวศวิทยา                   1(0-3-0) 

                             (Ecology Laboratory) 

   512  303      ชีววิทยาของเซลล์                     3(3-0-6) 

                             (Cell Biology) 

               512  304   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการวจิยั                2(1-3-2) 

                    (Computer Technology for Research) 

   512  491        สมัมนา                          1(0-2-1) 

                             (Seminar) 

                    512  492       โครงงานวิจยั 1                     1(0-2-1) 

                             (Research Project I) 

                    512  493       โครงงานวิจยั 2                     2(0-4-2) 

                             (Research Project II) 

                 513  231       เคมวีิเคราะห์ 1                  2(2-0-4) 

                             (Analytical Chemistry I) 

               513  233      ปฏิบตัิการเคมีวเิคราะห์ 1              1(0-3-0) 

                                  (Analytical Chemistry Laboratory I) 

                      513  250     เคมีอินทรีย์                      3(3-0-6) 

                             (Organic Chemistry) 

                 513  255      ปฏิบตัิการเคมีอินทรีย์           1(0-3-0) 

                                    (Organic Chemistry Laboratory) 

                   513  341      ชีวเคมี 1                    4(4-0-8) 

                             (Biochemistry I) 

                513  343      ปฏิบตัิการชีวเคมี 1                1(0-3-0) 

                               (Biochemistry Laboratory I) 

   515  205 สถิติสาํหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  3(2-2-5) 

    (Statistics for Biological Scientists) 
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   518  201   จลุชีววิทยาทัว่ไป                  3(3-0-6) 

                            (General Microbiology) 

                              518  202       ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป    1(0-3-0) 

                                  (General Microbiology Laboratory) 
 

    2.2.2  กลุ่มวชิาบังคบัเลือก   จํานวน  16  หนว่ยกิต  ให้เลอืกจากแผนใดแผนหนึง่ตอ่ไปนี ้

   แผน 1 ชีววิทยาทางพฤกษศาสตร์  ประกอบด้วยรายวิชาตอ่ไปนี ้

   512  311        กายวิภาคพืช                       3(3-0-6) 

                             (Plant Anatomy) 

                  512  312    ปฏิบตัิการกายวิภาคพืช      1(0-3-0) 

                             (Plant Anatomy Laboratory) 

   512  313       สรีรวิทยาของพืช                     3(3-0-6) 

                             (Plant Physiology) 

                512  314      ปฏิบตัิการสรีรวิทยาของพืช        1(0-3-0) 

                                     (Plant Physiology Laboratory) 

   512  315       อนกุรมวิธานพืช         3(3-0-6) 

                         (Plant Taxonomy) 

                                 512  316  ปฏิบตัิการอนกุรมวิธานพืช  1(0-3-0) 

                              (Plant Taxonomy Laboratory) 

   512  317      สณัฐานวิทยาของพืชท่ีมเีนือ้เยื่อลาํเลยีง   3(3-0-6) 

                                  (Morphology of Vascular Plants) 

                            512  318       ปฏิบตัิการสณัฐานวิทยาของพืชท่ีมีเนือ้เยือ่ลาํเลยีง    1(0-3-0) 

    (Morphology of Vascular Plants Laboratory) 

   แผน 2  ชีววทิยาทางสตัววิทยา  ประกอบด้วยรายวชิาตอ่ไปนี ้

    512  233       สตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงั      3(3-0-6) 

                          (Invertebrate Zoology) 

                                512  234       ปฏิบตัิการสตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงั        1(0-3-0) 

                            (Invertebrate Zoology Laboratory) 

    512  235      สตัว์มีกระดกูสนัหลงั         3(3-0-6) 

     (Vertebrate Zoology) 

                           512  236       ปฏิบตัิการสตัว์มีกระดกูสนัหลงั         1(0-3-0) 

                              (Vertebrate Zoology Laboratory) 

    512  331       มิญชวิทยา                        3(3-0-6) 

                              (Histology) 
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      512  332      ปฏิบตัิการมิญชวิทยา                             1(0-3-0) 

                                 (Histology Laboratory) 

    512  333   สรีรวิทยาของสตัว์                  3(3-0-6) 

                              (Animal Physiology) 

    512  334 ปฏิบตัิการสรีรวิทยาของสตัว์                  1(0-3-0) 

                              (Animal Physiology Laboratory) 
 

  2.3 วิชาเลอืก  จํานวนไมน้่อยกวา่  18  หนว่ยกิต   ให้เลอืกศกึษาจากรายวิชาตอ่ไปนี ้

  และ/หรือ เลอืกศกึษาได้จากรายวิชาในกลุม่วิชาบงัคบัเลอืก  

  1.     กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์  ประกอบด้วยรายวิชาตอ่ไปนี ้

   512  211 พืชสวน  2(2-0-4) 

    (Horticultural Science) 

   512  212 ปฏิบตัิการพืชสวน  1(0-3-0) 

    (Horticultural Science Laboratory) 

   512  213 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองกล้วยไม้           2(2-0-4) 

    (Orchid Science and Technology) 

   512 214 ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกล้วยไม้   1(0-3-0) 

        (Orchid Science and Technology Laboratory) 

   512 215   พืชกบัสิง่แวดล้อม  3(3-0-6) 

    (Plant and Environment) 

   512  216 ไม้ดอกไม้ประดบั  2(2-0-4) 

    (Flowering and Ornamental Plants) 

   512  217 ปฏิบตัิการไม้ดอกไม้ประดบั  1(0-3-0) 

    (Flowering and Ornamental Plants Laboratory) 

                              512  322     วิทยาสาหร่าย      3(3-0-6) 

                         (Phycology) 

                   512  323       ปฏิบตัิการวิทยาสาหร่าย         1(0-3-0) 

                         (Phycology Laboratory) 

   512  324 วิทยาเอ็มบริโอของพืชดอก  2(2-0-4) 

    (Embryology of Flowering Plants) 

   512  325 ปฏิบตัิการวิทยาเอ็มบริโอของพืชดอก  1(0-3-0) 

    (Embryology of Flowering Plants Laboratory) 

   512  413       พฤกษศาสตร์ทางเศรษฐกิจ   3(3-0-6) 

                         (Economic Botany) 
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                        512  415      โรคพืช       3(3-0-6) 

                         (Plant Pathology) 

                           512  416   ปฏิบตัิการโรคพืช         1(0-3-0) 

                                (Plant Pathology Laboratory) 

   512  417   การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อและเซลล์พืช                                      2(2-0-4) 

                (Plant Tissue and Cell Culture) 

   512  418    ปฏิบตัิการการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อและเซลล์พืช                     1(0-3-0) 

                  (Plant Tissue and Cell Culture Laboratory)             

   512  421   การปรับปรุงพนัธ์ุพืช                                                     2(2-0-4) 

                    (Plant Breeding) 

   512  422    ปฏิบตัิการการปรับปรุงพนัธ์ุพืช                                          1(0-3-0) 

                   (Plant Breeding Laboratory) 

   512  423   การตอบสนองของพืชตอ่ความเครียดจากสิง่แวดล้อม         2(2-0-4) 

    (Plant Response to Environmental Stresses) 

   512 424       ปฏิบตัิการการตอบสนองของพืชตอ่ความเครียด                

    จากสิง่แวดล้อม  1(0-3-0) 

    (Plant Response to Environmental Stresses Laboratory) 

   512 425  สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียวของพืชสวน        2(2-0-4) 

                      (Postharvest Physiology and Technology of  

    Horticultural Crops) 

   512 426  ปฏิบตัิการสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว 

    ของพืชสวน                              1(0-3-0) 

    (Postharvest Physiology and Technology of  

    Horticultural Crops Laboratory) 

   512 427 ฮอร์โมนและการเจริญของพืช  2(2-0-4) 

    (Hormones and Plant Development) 

   512 428 ปฏิบตัิการฮอร์โมนและการเจริญของพืช  1(0-3-0) 

    (Hormones and Plant Development Laboratory) 

  2.     กลุ่มวิชาสัตววทิยา  ประกอบด้วยรายวชิาตอ่ไปนี ้

   512  231    วิทยาเอ็มบริโอของสตัว์มกีระดกูสนัหลงั      3(3-0-6) 

                             (Vertebrate Embryology) 

   512  232    ปฏิบตัิการวิทยาเอ็มบริโอของสตัว์มีกระดกูสนัหลงั   1(0-3-0) 

                             (Vertebrate Embryology Laboratory) 
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      512 237  กีฏวิทยา                  3(3-0-6) 

                            (Entomology) 

      512 238       ปฏิบตัิการกีฏวิทยา                  1(0-3-0) 

               (Entomology Laboratory) 

      512 239  กีฏวิทยาทางการแพทย์           2(2-0-4) 

          (Medical Entomology) 

      512 240  ปฏิบตัิการกีฏวิทยาทางการแพทย์         1(0-3-0) 

           (Medical Entomology Laboratory) 

     512 335   การผลติสตัว์เพ่ือการพาณิชย์          2(2-0-4) 

         (Commercial Animal Production) 

     512 336  ปฏิบตัิการการผลติสตัว์เพ่ือการพาณิชย์       1(0-3-0) 

         (Commercial Animal Production Laboratory) 

     512 337       กายวิภาคเปรียบเทียบของสตัว์มกีระดกูสนัหลงั      3(3-0-6) 

         (Comparative Vertebrate Anatomy) 

                        512 338  ปฏิบตัิการกายวิภาคเปรียบเทียบของสตัว์มีกระดกูสนัหลงั  1(0-3-0)     

                                                (Comparative  Vertebrate Anatomy Laboratory) 

     512 339  สตัว์ทดลอง              2(2-0-4) 

         (Laboratory Animals) 

     512 341  มีนวิทยา                 3(3-0-6) 

                            (Ichthyology) 

                           512 342       ปฏิบตัิการมีนวิทยา                  1(0-3-0) 

               (Ichthyology Laboratory) 

     512 343       ชลธีวิทยา                                 2(2-0-4) 

                                (Limnology) 

                   512 344  ปฏิบตัิการชลธีวิทยา                          1(0-3-0) 

                                (Limnology Laboratory) 

     512 345  การควบคมุแมลงศตัรูโดยชีววิธีและการผลติชีวภณัฑ์    3(3-0-6) 

         (Biological Control of Pest and Biogens Production) 

     512 346  ปฏิบตัิการการควบคมุแมลงศตัรูโดยชีววิธีและการผลติชีวภณัฑ์ 1(0-3-0) 

           (Biological Control of Pest and Biogens Production Laboratory) 

     512 347  สรีรวิทยาการออกกําลงักาย          2(2-0-4) 

         (Exercise Physiology) 

     512 348        ปรสติวิทยา               3(3-0-6) 

          (Parasitology)
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       512  349  ปฏิบตัิการปรสติวิทยา            1(0-3-0) 

         (Parasitology Laboratory) 

     512  431    วิทยาตอ่มไร้ทอ่                             3(3-0-6) 

                                (Endocrinology) 

                 512  432        ปฏิบตัิการวิทยาตอ่มไร้ทอ่                    1(0-3-0) 

                                (Endocrinology Laboratory) 

     512  433        การเพาะเลีย้งเซลล์สตัว์                 1(1-0-2) 

                            (Animal Cell Culture) 

     512  434        ปฏิบตัิการการเพาะเลีย้งเซลล์สตัว์              2(0-6-0) 

                            (Animal Cell Culture Laboratory) 

     512  435  วิทยาสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม            3(3-0-6) 

         (Mammalogy) 

     512  436    ปักษีวิทยา               3(3-0-6) 

         (Ornithology) 

     512  437    ปฏิบตัิการปักษีวิทยา            1(0-3-0) 

         (Ornithology Laboratory) 

     512  438       วิทยาแพลงก์ตอน              3(3-0-6) 

                            (Planktonology) 

     512  439      ปฏิบตัิการวิทยาแพลงก์ตอน             1(0-3-0) 

               (Planktonology Laboratory) 

     512  441  การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้            2(2-0-4) 

         (Aquaculture) 

     512  442  ปฏิบตัิการการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้         1(0-3-0) 

         (Aquaculture Laboratory) 

     512  443  กลไกการปอ้งกนัตนเองของโฮสต์         3(3-0-6) 

                            (Host Defense Mechanism) 

     512  444  ปฏิบตัิการกลไกการปอ้งกนัตนเองของโฮสต์      1(0-3-0) 

                            (Host Defense Mechanism Laboratory) 

     512  445  สตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงัท่ีมคีวามสาํคญัทางเศรษฐกิจ    2(2-0-4) 

                            (Economic Invertebrate) 

     512  446  ปฏิบตัิการสตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงัท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ 1(0-3-0) 

           (Economic Invertebrate Laboratory) 
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     512  447  ชีววิทยาการสบืพนัธ์ุ                  3(3-0-6) 

                            (Reproductive Biology) 

     512 448  เทคนิคด้านอณพูนัธุศาสตร์และพนัธุวิศวกรรมศาสตร์    2(2-0-4) 

         (Techniques in Molecular Genetics and  

          Genetics Engineering) 

     512 449  ปฏิบตัิการเทคนิคด้านอณพูนัธุศาสตร์และพนัธุวิศวกรรมศาสตร์ 1(0-3-0)

         (Techniques in Molecular Genetics and Genetics 

          Engineering Laboratory) 

    3.  กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์   ประกอบด้วยรายวิชาตอ่ไปนี ้

     512  351       พนัธุศาสตร์ของพืช                       3(3-0-6) 

                           (Plant Genetics) 

     512 451  มนษุย์พนัธศุาสตร์             2(2-0-4) 

         (Human Genetics) 

      512  452  วิวฒันาการ                                2(2-0-4) 

                          (Evolution) 

     512  453    พนัธุศาสตร์ของเซลล์                  2(2-0-4) 

         (Cytogenetics) 

     512  454        ปฏิบตัิการพนัธุศาสตร์ของเซลล์               1(0-3-0) 

         (Cytogenetics  Laboratory) 

    4. กลุ่มวชิานิเวศวทิยา     ประกอบด้วยรายวชิาตอ่ไปนี ้

     512  461  นิเวศวิทยาของสตัว์                         3(3-0-6) 

                                (Animal Ecology) 

                    512  462       นิเวศวิทยาทางทะเล                     3(3-0-6) 

                                (Marine Ecology) 

     512  463  นิเวศวิทยาป่าชายเลน            3(3-0-6) 

         (Mangrove Ecology) 

     512  464  ชีววิทยาการอนรัุกษ์            3(3-0-6) 

         (Conservation Biology) 

     512  465  นิเวศวิทยาของพืช             3(3-0-6) 

         (Plant Ecology) 

    5. กลุ่มวชิาประกอบสาขา ได้แก่ รายวชิาตอ่ไปนี ้

     512  171  การวาดภาพทางชีววิทยา           1(1-0-2) 

         (Biological Illustration) 
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     512  172  ปฏิบตัิการการวาดภาพทางชีววทิยา        2(0-6-0) 

         (Biological Illustration Laboratory) 

     512  371  ชีววิทยาภาคสนาม            1(1-0-2) 

         (Field Biology) 

     512  372  ปฏิบตัิการชีววิทยาภาคสนาม          1(0-3-0) 

         (Field Biology Laboratory) 

     512  471  ไมโครสโคปิกเทคนิคทางชีววิทยา         2(2-0-4) 

         (Microscopic Technique in Biology) 

     512  472  ปฏิบตัิการไมโครสโคปิกเทคนิคทางชีววิทยา      2(0-6-0) 

         (Microscopic Technique in Biology Laboratory) 

     512  473  วิทยาการก้าวหน้าทางชีววิทยา         1(1-0-2) 

         (Current Advances in Biology) 

     512  474  ไบโอฟาร์ม               3(3-0-6) 

         (Biofarm) 

     512  475  ปฏิบตัิการไบโอฟาร์ม            2(0-6-0) 

         (Biofarm Laboratory) 

     512  494  การฝึกงาน                    1(0-3-0) 

                            (Practical Training) 

     516 496  ระบบการจดัการในอตุสาหกรรม         3(3-0-6) 

         (Management System in Industry) 

     518 313  จลุชีววิทยาทางสิง่แวดล้อม                             2(2-0-4) 

                 (Environmental Microbiology) 

     518 314    ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทางสิง่แวดล้อม                     1(0-3-0) 

                 (Environmental Microbiology Laboratory) 

     518 315    จลุชีววิทยาของผลติภณัฑ์นม                 3(3-0-6) 

                 (Dairy Product Microbiology) 

     518 316    ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาของผลติภณัฑ์นม                1(0-3-0) 

                 (Dairy Product Microbiology Laboratory) 

     518 317    ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต์                              2(2-0-4) 

                 (Yeast Biology and Technology) 

     518 318   ปฏิบตัิการชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต์                     1(0-3-0) 

                 (Yeast Biology and Technology Laboratory) 

     518 411    เทคโนโลยีอตุสาหกรรมจากจลุนิทรีย์                   2(2-0-4) 

                 (Industrial Microbiological Technology) 
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     518 412  ปฏิบตัิการเทคโนโลยีอตุสาหกรรมจากจลุนิทรีย์                1(0-3-0) 

                 (Industrial Microbiological Technology Laboratory) 

     518 511    จลุชีววิทยาทางอาหาร                                   3(3-0-6) 

                 (Food Microbiology) 

     518 512  ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทางอาหาร                           1(0-3-0) 

                 (Food Microbiology Laboratory) 

     และรายวชิาอ่ืนๆ ท่ีภาควิชาชีววทิยาได้รับอนมุตัใิห้เพ่ิมเตมิภายหลงั 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   จํานวนไมน้่อยกวา่   6  หนว่ยกิต  

  ให้เลอืกศกึษาได้จากทกุรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัศิลปากร  หรือรายวิชาของสถาบนัอ่ืนท่ีได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ ถ้านกัศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของ

หมวดวิชาเฉพาะ   จะต้องนําไปคิดค่าระดบัเฉลี่ยในวิชาบงัคับและวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะด้วยเพ่ือ

ตรวจสอบเง่ือนไขการสาํเร็จการศกึษา 

 

หมายเหตุ  การนับหน่วยกติในแต่ละหมวดวิชา ให้นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหน่วยกติรายวิชาใด 

     รายวิชาหน่ึงไปไว้ทัง้สองหมวดวิชาไม่ได้ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชวีวทิยา 

 

ปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 1 

  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา                 จาํนวนหน่วยกติ 

080 177  ภาษาองักฤษ 1                                3(2-2-5) 

512 101  ชีววิทยาทัว่ไป 1                               3(3-0-6) 

512 103  ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 1                        1(0-3-0) 

513 101  เคมีทัว่ไป 1                                  3(3-0-6) 

513 103  ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 1                           1(0-3-0) 

    514 107  ฟิสกิส์พืน้ฐาน 4(4-0-8) 

514 108  ปฏิบตัิการฟิสกิส์พืน้ฐาน                          1(0-3-0) 

 รวมหน่วยกติ 16 

 

 

 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา                 จาํนวนหน่วยกติ 

080 178  ภาษาองักฤษ 2                                3(2-2-5) 

511 103 แคลคลูสัสาํหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 

512  102 ชีววิทยาทัว่ไป 2                               3(3-0-6) 

512  104  ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 2                        1(0-3-0) 

513  102  เคมีทัว่ไป 2                                  3(3-0-6) 

513  104  ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 2                           1(0-3-0) 

………… วิชาเลอืกในกลุม่วชิามนษุยศาสตร์หรือสงัคมศาสตร์หรือ

วิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ 

3 

 รวมหน่วยกติ 17 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชวีวทิยา 

 

ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1 

  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา                 จาํนวนหน่วยกติ 

510 201  ภาษาองักฤษเชิงวิทยาศาสตร์                   3(3-0-6) 

513 250  เคมีอินทรีย์                                   3(3-0-6) 

513 255  ปฏิบตัิการเคมีอินทรีย์                             1(0-3-0) 

515 201  สถิติพืน้ฐาน 1                                  4(3-2-7) 

518 201  จลุชีววิทยาทัว่ไป                               3(3-0-6) 

518 202  ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป                        1(0-3-0) 

……… วิชาบงัคบัเลอืกในหมวดวิชาเฉพาะ               4 

 รวมหน่วยกติ 19 

 

 

 

 

ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2 

  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา                 จาํนวนหน่วยกติ 

512 201 พนัธุศาสตร์ 3(3-0-6) 

512 202 ปฏิบตัิการพนัธุศาสตร์ 1(0-3-0) 

512 203 นิเวศวิทยา                         3(3-0-6) 

512 204 ปฏิบตัิการนิเวศวิทยา 1(0-3-0) 

515 205  สถิติสาํหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ        3(2-2-5) 

517 101  คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น             3(2-2-5) 

……….. วิชาเลอืกในกลุม่วชิาภาษา 3 

……….. วิชาเลอืกในหมวดวชิาเลอืกเสรี                3 

 รวมหน่วยกติ 20  
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชวีวทิยา 

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา                 จาํนวนหน่วยกติ 

513 231  เคมวีิเคราะห์ 1 2(2-0-4) 

513 233  ปฏิบตัิการเคมีวเิคราะห์ 1 1(0-3-0) 

513 341  ชีวเคม ี 1 4(4-0-8) 

513 343  ปฏิบตัิการชีวเคมี 1 1(0-3-0) 

…….. วิชาบงัคบัเลอืกในหมวดวิชาเฉพาะ 8 

…….. วิชาเลอืกในกลุม่วชิามนษุยศาสตร์หรือสงัคมศาสตร์หรือ

วิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ 

3 

 รวมหน่วยกติ 19 

        

 

 

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา                 จาํนวนหน่วยกติ 

512 303 ชีววิทยาของเซลล์ 3(3-0-6) 

512 304 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการวจิยั 2(1-3-2) 

…….. วิชาบงัคบัเลอืกในหมวดวิชาเฉพาะ 4 

…….. วิชาเลอืกในกลุม่วชิามนษุยศาสตร์หรือสงัคมศาสตร์หรือ

วิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ 

3 

……… วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 4 

………. วิชาเลอืกในหมวดวชิาเลอืกเสรี 3 

 รวมหน่วยกติ 19 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชวีวทิยา 

 

ปีที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 1 

  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา                 จาํนวนหน่วยกติ 

512 491 สมัมนา                               1(0-2-1) 

512 492  โครงงานวิจยั 1                                  1(0-2-1) 

……….. วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ                      8 

………… วิชาเลอืกในกลุม่วชิามนษุยศาสตร์หรือสงัคมศาสตร์หรือ

วิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ 

2 

 รวมหน่วยกติ 12 

 

 

 

 

ปีที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 2 

  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา                 จาํนวนหน่วยกติ 

512 493  โครงงานวิจยั 2                                2(0-4-2) 

…….  วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 6 

 รวมหน่วยกติ 8 
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คาํอธิบายรายวิชาสาขาวิชาชีววิทยา 
 

512 101   ชีววทิยาทั่วไป 1             3(3-0-6) 

             (General Biology I) 

               วิชาบงัคบัก่อน  :  *512 103 ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 1 

                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

         แนวคิดทางชีววิทยา  พืน้ฐานของชีวิตระดบัโมเลกุล   การจดัองค์ประกอบระดบัเซลล์ เนือ้เยื่อ

และอวัยวะ  พันธุกรรมและวิวัฒนาการ  การสืบพันธุ์และการเจริญของสตัว์  ฮอร์โมนสตัว์ ระบบภมูิคุ้ มกัน  

มนุษย์กับระบบนิเวศ  การปรับตัวและพฤติกรรมของสตัว์  ฮอร์โมนพืชและไฟโตโครม เทคโนโลยีทางพืช  

ชีววิทยาประยกุต์ 

  Concepts in biology.  Molecular basis of life.  Cellular level of organization, tissues 

and organs.  Genetics and evolution.  Animal reproduction and development. Animal hormones. 

Immune system.  Human and ecosystem. Adaptation and animal behavior.  Plant hormones and 

phytochrome. Plant technology.  Applied biology. 

        

512 102 ชีววทิยาทั่วไป    2          3(3-0-6) 

             (General Biology II) 

                 วิชาบงัคบัก่อน  :  *512 104 ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 2 

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

  ความหลากหลายทางชีวภาพ เนือ้เยื่อและอวัยวะของพืช  การหายใจระดับเซลล์และการ

สงัเคราะห์ด้วยแสงในพืช  โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบและอวยัวะตา่ง ๆ ของสตัว์  รวมทัง้กลไกควบคมุการ

ทํางานของร่างกาย        

    Biodiversity.  Plant tissues and organs.  Cellular respiration and photosynthesis in 

plant.  Structures and functions of various systems and organs of animals including regulatory 

mechanisms. 

 

512 103 ปฏิบัติการชวีวทิยาทั่วไป 1      1(0-3-0) 

             (General Biology Laboratory I) 

               วิชาบงัคบัก่อน  :  *512 101 ชีววทิยาทัว่ไป 1 

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

         ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512   101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

 Laboratory work related to the contents in 512 101 General Biology I. 
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512 104 ปฏิบัติการชวีวทิยาทั่วไป  2     1(0-3-0) 

             (General Biology Laboratory II) 

                 วิชาบงัคบัก่อน  :  *512 102 ชีววทิยาทัว่ไป 2 

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

         ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512  102  ชีววิทยาทัว่ไป 2 

  Laboratory work related to the contents in 512 102 General Biology II. 
 

512 171 การวาดภาพทางชวีวทิยา      1(1-0-2) 

             (Biological Illustration) 

 วิชาบงัคบัก่อน  :  * 512 172 ปฏิบตัิการวาดภาพทางชีววิทยา 

                            * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 หลกัการและการฝึกทกัษะในการวาดภาพสิง่มชีีวิตในธรรมชาตแิละจากกล้องจลุทรรศน์ เพ่ือ

ประกอบการศกึษาและงานวจิยัทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พืน้ฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปชว่ยใน

การวาดภาพ  

             Principles and practices in drawing of organisms from living and microscopic 

specimens for study and research in biological science. Fundamental application of computer 

software for illustration. 
 

512 172 ปฏิบัติการการวาดภาพทางชวีวิทยา      2(0-6-0) 

             (Biological Illustration Laboratory) 

           วิชาบงัคบัก่อน  :  * 512 171 การวาดภาพทางชีววิทยา 

                            * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 512 171 การวาดภาพทางชีววิทยา 

 มีการศกึษานอกสถานท่ี 

    Laboratory work related to the contents in 512 171 Biological Illustration 

 Field trips are required. 
 

512 201  พันธุศาสตร์                 3(3-0-6) 

             (Genetics) 

           วิชาบงัคบัก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

                                                 *512  202 ปฏิบตัิการพนัธุศาสตร์ 

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

           โครงสร้างทางเคมีและสมบตัขิองสารพนัธุกรรม  การจําลองดีเอ็นเอในโปรคาริโอตและยคูาริโอต  

การแสดงออกของยีนและการควบคมุ  การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม  ทฤษฎีของเมนเดล  การเรียงตวักนั

ใหม่ของยีนและการหาตําแหน่งยีนบนโครโมโซม  การถ่ายทอดพนัธุกรรมนอกโครโมโซม  การกลายพนัธ์ุและ
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พนัธุศาสตร์เชิงปริมาณ  พันธุศาสตร์ประชากรและวิวฒันาการ  การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอและการให้

คําปรึกษาทางพนัธุกรรม  การสร้างสิง่มีชีวิตแปลงพนัธ์ุ 

       Chemical structures and properties of genetic material.  DNA replication in 

prokaryotes and eukaryotes.  Gene expression and regulation.  Gene transmission :  Mendelism , 

genetic recombination and chromosome mapping, extrachromosomal inheritance, mutation and 

quantitative genetics.  Population genetics and evolution.  DNA fingerprint analysis and genetics 

counseling.  Construction of genetically modified organisms. 
 

512 202  ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์        1(0-3-0) 

             (Genetics Laboratory) 

               วิชาบงัคบัก่อน  :  * 512 201 พนัธุศาสตร์   

                            *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 512 201 พนัธุศาสตร์ 

    Laboratory work related to the contents in 512 201 Genetics. 
 

512  203  นิเวศวิทยา                 3(3-0-6) 

             (Ecology) 

                 วิชาบงัคบัก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

                                                 *512 204 ปฏิบตัิการนิเวศวิทยา 

                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

        แนวคิดเบือ้งต้นทางนิเวศวิทยา โครงสร้าง หน้าท่ีและปัจจัยสําคัญของระบบนิเวศ การ

ตอบสนองของสิ่งมีชีวิตต่อสภาวะแวดล้อม   ลกัษณะเฉพาะ วิวัฒนาการ การควบคุมและอนัตรกิริยาของ

ประชากร   โครงสร้าง  องค์ประกอบและชนิดของชมุชน   นิเวศวิทยาประยกุต์ 

              Basic concepts in ecology.  Structures, functions and important factors of ecosystem.  

Response of  organisms to environmental conditions. Characteristics, evolution, regulation and  

interaction of populations.  Structures, composition and types of community.  Applied ecology.    
 

512  204     ปฏิบัติการนิเวศวิทยา       1(0-3-0) 

             (Ecology Laboratory) 

               วิชาบงัคบัก่อน :  *512 203  นิเวศวิทยา   

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512   203 นิเวศวิทยา 

               มีการศกึษานอกสถานท่ี 

      Laboratory work related to the contents in 512 203 Ecology. 

                Field trips are required. 
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512  211  พืชสวน                    2(2-0-4) 

             (Horticultural Science) 

                 วิชาบงัคบัก่อน  :  512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

                                                 *512 212 ปฏิบตัิการพืชสวน 

                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

         การจดัจําแนกพืชสวน วิธีการขยายพนัธุ์ทัง้แบบอาศยัเพศและไมอ่าศยัเพศ การเตรียมการปลกู 

การใช้ปุ๋ ย การใช้สารเคมีท่ีเก่ียวข้องกบัการเจริญเติบโตของพืช การเก็บเก่ียว การปรับปรุงพนัธ์ุและการควบคมุ

ศตัรูพืช   เทคโนโลยีไม้ผล   ผกั ไม้ดอกและไม้ประดบั 

    Horticultural classification.  Plant propagation by sexual and asexual techniques. 

Planting preparation.  Fertilization.  Applications of plant growth regulator substances.  Harvesting, 

breeding and pest control.  Fruit, vegetable, flower and ornamental plant technology. 

 

512 212  ปฏิบัติการพชืสวน            1(0-3-0) 

                (Horticultural  Science  Laboratory) 

               วิชาบงัคบัก่อน  :  *512 211 พืชสวน 

                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

         ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512   211 พืชสวน  

               มีการศกึษานอกสถานท่ี 

  Laboratory work related to the contents in 512 211 Horticultural Science . 

  Field trips are required. 

 

512  213  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองกล้วยไม้                2(2-0-4) 

             (Orchid Science and Technology) 

                 วิชาบงัคบัก่อน :  512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

                          * 512 214 ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองกล้วยไม้ 

                                                * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 สณัฐานวิทยาทัว่ไปของกล้วยไม้  ประเภทและการจําแนกพนัธุ์กล้วยไม้ลกูผสมท่ีมีความสาํคญั

เชิงพาณิชย์  การขยายพนัธุ์  การปลกู  โรงเรือนและการดแูลรักษากล้วยไม้  การควบคมุโรคและแมลงศตัรูของ

กล้วยไม้   การสง่ออกกล้วยไม้      

    General morphology of orchids.  Classification and identification of commercial hybrid 

orchids.  Propagation, cultivation and nursery.  Orchid disease and insect pest control. Orchid 

export. 
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512 214  ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองกล้วยไม้                1(0-3-0) 

                (Orchid Science and Technology Laboratory) 

               วิชาบงัคบัก่อน :  * 512 213 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองกล้วยไม้ 

                                                *  อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

         ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 512 213 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกล้วยไม้  

               มีการศกึษานอกสถานท่ี 

               Laboratory work related to the contents in 512 213 Orchid Science and Technology. 

             Field trips are required. 

 

512 215 พืชกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 (Plant and Environment) 

               วิชาบงัคบัก่อน :  512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

 ปัจจยัไมม่ีชีวติและมชีีวิตท่ีมีผลตอ่การเจริญเติบโต พฒันาการและผลติภาพของพืช การปอ้งกนั

ตวัของพืช การประยกุต์ทางการเกษตรและการจดัการสิง่แวดล้อม 

 มีการศกึษานอกสถานท่ี 

 Abiotic and biotic factors affecting growth, development and productivity of plants. 

Plant defense. Applications for agricultural practices and environmental management. 

 Field trips are required. 

 

512 216  ไม้ดอกไม้ประดับ             2(2-0-4) 

                (Flowering and Ornamental Plants) 

               วิชาบงัคบัก่อน :  512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

                          * 512 217 ปฏิบตัิการไม้ดอกไม้ประดบั 

                                                * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

         ประวตัิความเป็นมา  สรีรวิทยาและลกัษณะวิสยัของไม้ดอกไม้ประดบั  การปลกูการขยายพนัธุ์

และการดแูลรักษาไม้ดอกไม้ประดบั  หลกัการเบือ้งต้นในการใช้ไม้ดอกไม้ประดบัเพ่ือการจดัสวน    การปลกูเชิง

พาณิชย์   

 History, physiology and habits of flowering and ornamental plants.  Methods of planting, 

propagation and nursery.  Basic principles in applications of flowering and ornamental plants for 

landscape designs.  Commercial cultivation. 
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512 217  ปฏิบัติการไม้ดอกไม้ประดับ           1(0-3-0) 

                (Flowering and Ornamental Plants Laboratory) 

               วิชาบงัคบัก่อน  :  * 512 216  ไม้ดอกไม้ประดบั  

                                                 * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512  216  ไม้ดอกไม้ประดบั 

 มีการศกึษานอกสถานท่ี 

  Laboratory work related to the contents in 512 216 Flowering and Ornamental Plants. 

  Field trips are required. 

 

512  231   วิทยาเอ็มบริโอของสตัว์มีกระดูกสนัหลัง     3(3-0-6) 

             (Vertebrate Embryology) 

                วิชาบงัคบัก่อน :  512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

                           *512 232 ปฏิบตัิการวิทยาเอ็มบริโอของสตัว์มกีระดกูสนัหลงั 

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

        การสร้างเซลล์สบืพนัธุ์เพศเมียและการสร้างตวัอสจิุ ขัน้ตอนการเจริญในสตัว์มีกระดกูสนัหลงั

หลงัจากการปฏิสนธิ   การฝังตวัของเอ็มบริโอ การเกิดรก การเปลีย่นสภาพเน้นการเจริญของเอ็มบริโอไก่และ

สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม 

  Oogenesis and spermatogenesis. Developmental stages of vertebrates after 

fertilization.  Implantation of embryo. Placentation.  Differentiation  emphasis on the development of 

chick and mammalian embryos. 

 

512  232   ปฏิบัติการวิทยาเอ็มบริโอของสัตว์มีกระดูกสนัหลัง     1(0-3-0) 

             (Vertebrate Embryology Laboratory) 

                วิชาบงัคบัก่อน  :  *512  231 วิทยาเอ็มบริโอของสตัว์มีกระดกูสนัหลงั   

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512 231 วิทยาเอ็มบริโอของสตัว์มีกระดกูสนัหลงั 

  Laboratory work related to the contents in 512 231 Vertebrate Embryology.  

 

512  233    สัตว์ไม่มีกระดูกสนัหลัง        3(3-0-6) 

             (Invertebrate Zoology) 

                 วิชาบงัคบัก่อน :   512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

                                                 *512 234 ปฏิบตัิการสตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงั 

                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
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       แหล่งท่ีอยู่และการกระจายของสตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลงั ลกัษณะเฉพาะภายในและภายนอก         

การจําแนกประเภท การกินอาหาร   การหายใจ  การรู้สกึ การไหลเวียนเลอืด  การขบัถ่ายและการสืบพนัธ์ุ  การ

เพาะเลีย้งสตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงัท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

      Habitat and distribution of invertebrates.  Internal and external characters. 

Classification.   Ingestion, respiration, sensation, circulation, excretion and reproduction.  Cultivation 

of important economic invertebrates.  

 

512  234 ปฏิบัติการสตัว์ไม่มีกระดูกสันหลัง             1(0-3-0) 

            (Invertebrate Zoology Laboratory) 

               วิชาบงัคบัก่อน  :  *512 233 สตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงั   

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 512 233 สตัว์ไมม่กีระดกูสนัหลงั 

 มีการศกึษานอกสถานท่ี  

      Laboratory work related to the contents in 512 233 Invertebrate  Zoology. 

                Field trips are required. 

 

512  235    สัตว์มีกระดูกสนัหลัง      3(3-0-6) 

             (Vertebrate Zoology) 

                  วิชาบงัคบัก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

                                                * 512 236  ปฏิบตัิการสตัว์มกีระดกูสนัหลงั 

                                                 * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

               สณัฐานวิทยา    กายวิภาคศาสตร์   การจําแนกประเภท สรีรวิทยา พฤติกรรมและการเพาะเลีย้ง

สตัว์มีกระดกูสนัหลงัท่ีมคีวามสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

           Morphology, anatomy, classification, physiology, behavior  and cultivation of important 

economic vertebrates. 

 

512  236 ปฏิบัติการสตัว์มีกระดูกสันหลงั                   1(0-3-0) 

             (Vertebrate Zoology Laboratory) 

               วิชาบงัคบัก่อน  :  *512 235 สตัว์มีกระดกูสนัหลงั 

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

         ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512 235 สตัว์มกีระดกูสนัหลงั 

              มีการศกึษานอกสถานท่ี 

                 Laboratory work related to the contents in 512 235 Vertebrate Zoology. 

                 Field trips are required. 
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512  237  กีฏวทิยา                   3(3-0-6) 

             (Entomology) 

              วิชาบงัคบัก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

                                                 * 512 238 ปฏิบตัิการกีฏวิทยา 

                                                 * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

               สณัฐานวิทยา   กายวิภาคศาสตร์   สรีรวิทยา   การเจริญ การจําแนกประเภท นิเวศวิทยา  และ

พฤติกรรมของแมลง   การจดัการแมลงท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

              Morphology, anatomy, physiology, development, classification, ecology and behavior 

of insects.  Management of economic insects. 

 

512  238    ปฏิบัติการกีฏวทิยา      1(0-3-0) 

             (Entomology Laboratory) 

               วิชาบงัคบัก่อน :  *512 237 กีฏวทิยา   

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512 237 กีฏวิทยา 

               มีการศกึษานอกสถานท่ี 

      Laboratory work related to the contents in 512 237 Entomology. 

  Field trips are required. 

 

512 239  กีฏวทิยาทางการแพทย์  2(2-0-4) 

   (Medical Entomology) 

   วิชาบงัคบัก่อน :  (1)  512 102  ชีววิทยาทัว่ไป 2 

           *512 240  ปฏิบตัิการกีฏวิทยาทางการแพทย์ 

                   หรือ  (2)  512 106  ชีววิทยาทัว่ไป 

            *512 240  ปฏิบตัิการกีฏวิทยาทางการแพทย์ 

          *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

    ชีวประวตัิและอปุนิสยัโดยทัว่ไปของแมลงและสตัว์ขาข้อบางชนิดท่ีมีความสาํคญัทางการแพทย์ 

เน้นสตัว์ขาข้อท่ีเป็นพาหะของโรคและพวกท่ีก่อให้เกิดความสญูเสยีทางเศรษฐกิจหรือก่อความรําคาญตอ่

มนษุย์และสตัว์  การวินิจฉยัชนิด  การเก็บรักษาตวัอยา่ง  วิธีการควบคมุท่ีเหมาะสม 

   Bionomics of insects and other arthropods of medical importance. Emphasis on 

arthropods as vectors of diseases and pests. Identification, techniques of collection and 

preservation of specimens. Appropriate control measures. 
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512 240  ปฏิบัติการกีฏวทิยาทางการแพทย์  1(0-3-0) 

     (Medical Entomology Laborotory) 

   วิชาบงัคบัก่อน  :  * 512 239  กีฏวิทยาทางการแพทย์ 

      * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

   ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 512 239  กีฏวิทยาทางการแพทย์ 

   มีการศกึษานอกสถานท่ี 

  Laboratory work related to the contents in 512 239 Medical Entomology. 

   Field trips are required.   
 

512  303  ชีววทิยาของเซลล์            3(3-0-6) 

             (Cell Biology) 

            วิชาบงัคบัก่อน  :  512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

                          513 341 ชีวเคมี 1 

         แนวคิดและวิธีศึกษาเซลล์  โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของเซลล์  หน้าท่ีของออร์

แกเนลล์    เมแทบอลิซึมและชีวพลังงานศาสตร์   การลําเลียงและการหลั่ง  การตอบสนองต่อสิ่งเร้า    

โครงสร้างโครโมโซม   การแสดงออกของยีนและการควบคมุ   ไซโทสเกเลตนั  เมทริกซ์นอกเซลล์   ฮอร์โมนและ

ตวัรับ   วฏัจกัรเซลล์  การเกิดมะเร็ง 

              Concepts and methodology of cell study. Structure and chemical composition of cell. 

Organelle function. Metabolism and bioenergetics. Transportation and secretion. Response to 

stimulants. Chromosome structures. Gene expression and regulation.  Cytoskeleton. Extracellular  

matrix.  Hormones and receptors.  Cell cycle.  Carcinogenesis.     
 

512  304  เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เพื่อการวิจัย            2(1-3-2) 

             (Computer Technology for Research) 

 การวางแผนการวจิยั  การค้นหาข้อมลูผา่นระบบห้องสมดุดจิิตอล  การเขียนโครงร่างงานวิจยั 

การวิเคราะห์ข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การเขียนรายงานวิจยั  การเสนอผลงานในรูปแบบของสมัมนา และ

โปสเตอร์  การตีพิมพ์งานในวารสาร    การจดทะเบียนสทิธิบตัร 

  Research planning.  Searching for information from digital libraries. Writing research 

proposals. Analysis of biological science data. Writing scientific reports.  Seminar and poster 

presentation. Publication. Patent registration. 
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512  311  กายวิภาคพืช                3(3-0-6) 

            (Plant Anatomy) 

               วิชาบงัคบัก่อน  :  512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

                                                 *512 312 ปฏิบตัิการกายวิภาคพืช 

                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

         ชนิดและการเปลีย่นสภาพของเซลล์ในเนือ้เยื่อตา่งๆของพืช    โครงสร้างภายใน  สว่นประกอบ

และรูปแบบการเรียงตวัของเนือ้เยื่อในอวยัวะของพืชเน้นพืชท่ีมเีมลด็ 

              Types and differentiation of cells in various plant tissues.  Internal structures, 

composition and patterns of tissue  organization  in plant organs with emphasis on seeded plants. 
 

512  312 ปฏิบัติการกายวิภาคพืช         1(0-3-0) 

             (Plant Anatomy Laboratory) 

               วิชาบงัคบัก่อน  :  *512 311 กายวิภาคพืช 

                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

         ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512   311 กายวิภาคพืช 

      Laboratory work related to the contents in 512 311 Plant Anatomy. 
 

512  313 สรีรวทิยาของพืช             3(3-0-6) 

             (Plant Physiology) 

                วิชาบงัคบัก่อน :  512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

                                                 *512 314 ปฏิบตัิการสรีรวิทยาของพืช 

                                                 *513 341 ชีวเคมี 1 

                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

          สรีรวิทยาระดบัเซลล์  ความสมัพนัธ์ระหว่างนํา้กบัพืช  การดูดซึมและการลําเลียง โภชนาการ

ของพืช   การสงัเคราะห์ด้วยแสง    การหายใจและเมแทบอลิซึม     อิทธิพลของปัจจยัภายในและภายนอกต่อ

การเติบโตและการเจริญของพืช 

              Cellular physiology.  Plant-water relations, absorption and translocation.  Mineral 

nutrition. Photosynthesis, respiration and metabolism.  Effects of internal and external factors  on 

plant growth and development. 
 

512  314     ปฏิบัติการสรีรวทิยาของพืช   1(0-3-0) 

             (Plant Physiology Laboratory) 

               วิชาบงัคบัก่อน  :  *512 313   สรีรวิทยาของพืช   

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512   313 สรีรวิทยาของพืช 

      Laboratory work related to the contents in 512 313 Plant Physiology. 
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512 315    อนุกรมวิธานพืช   3(3-0-6) 

             (Plant Taxonomy) 

                   วิชาบงัคบัก่อน :  512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2    

                                                 *512 316 ปฏิบตัิการอนกุรมวิธานพืช 

                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

         หลกัการและระบบการจําแนกพืช การตัง้ช่ือพืชและการระบพุนัธุ์ไม้ท่ีมีเนือ้เยื่อลาํเลยีง เน้นพืช

ดอก  การรวบรวมและเก็บรักษาตวัอยา่งพืช วิธีการใช้และการสร้างรูปวิธาน ลกัษณะของวงศ์ ถ่ินกําเนิด การ

แพร่กระจายพนัธุ์ และความสาํคญัทางเศรษฐกิจของพืชดอกบางวงศ์ 

         Principles and systems of classification, nomenclature and identification of vascular 

plants with emphasis on the flowering plants. Collection and preservation of plant specimens. 

Application and construction of identification key. Description, origin, distribution and economic 

importance of selected  angiosperm families. 
 

512  316    ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช 1(0-3-0)        

 (Plant Taxonomy Laboratory) 

               วิชาบงัคบัก่อน  :  *512 315 อนกุรมวิธานพืช   

                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512 315 อนกุรมวิธานพืช 

              มีการศกึษานอกสถานท่ี 

 Laboratory work related to the contents in 512 315 Plant taxonomy. 

 Field trips are required. 
 

512 317   สัณฐานวทิยาของพืชที่มีเนือ้เยื่อลาํเลียง              3(3-0-6) 

             (Morphology of  Vascular Plants) 

                  วิชาบงัคบัก่อน :  512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

                                                 *512 318 ปฏิบตัิการสณัฐานวิทยาของพืชท่ีมเีนือ้เยื่อลาํเลยีง 

                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

         ลกัษณะโครงสร้างภายนอกและภายใน ขัน้ตอนการเติบโตและการเจริญของสว่นต่างๆ  ของพืช

ท่ีมีเนือ้เยื่อลาํเลยีงกลุม่ตา่งๆ   ระบบการจดัจําแนกประเภทพืชดงักลา่วทัง้ท่ีสญูพนัธุ์แล้วและท่ียงัมีอยู ่ 

ววิฒันาการของพืช วิวฒันาการของโครงสร้างร่างกายและโครงสร้างสบืพนัธุ์ของพืช 

             External and internal structures, stages of growth and development of various parts in 

vascular plants.  Classification of the extinct and  extant vascular plants.  Evolution  of plant. 

Evolution of vegetative and reproductive plant structures. 
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512 318 ปฏิบัติการสณัฐานวทิยาของพชืที่มีเนือ้เยื่อลาํเลียง    1(0-3-0) 

           (Morphology of  Vascular Plants Laboratory) 

               วิชาบงัคบัก่อน  :  *512 317 สณัฐานวิทยาของพืชท่ีมีเนือ้เยื่อลาํเลยีง   

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512 317 สณัฐานวิทยาของพืชท่ีมเีนือ้เยื่อลาํเลยีง 

      Laboratory work related to the contents in 512 317 Morphology of Vascular Plants. 
 

512  322 วิทยาสาหร่าย                      3(3-0-6) 

             (Phycology) 

                  วิชาบงัคบัก่อน :  512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

                                                 *512 323 ปฏิบตัิการวิทยาสาหร่าย 

                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

             สณัฐานวิทยา อนกุรมวิธาน  และนิเวศวิทยาของสาหร่ายนํา้จืดและนํา้เคม็โดยเน้นสาหร่ายใน

ท้องถ่ิน  ความสาํคญัของสาหร่ายตอ่มนษุย์   การแยกพนัธ์ุและวธีิการเพาะเลีย้งสาหร่าย 

          Morphology, taxonomy and ecology of freshwater and marine algae with emphasis on 

the local species.  The importance of algae to human.  Isolation and cultivation of algae. 
        

512  323     ปฏิบัติการวิทยาสาหร่าย                1(0-3-0) 

             (Phycology Laboratory) 

               วชิาบงัคบัก่อน  : *512 322 วิทยาสาหร่าย 

                                                *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512 322 วิทยาสาหร่าย 

               มีการศกึษานอกสถานท่ี 

      Laboratory work related to the contents in 512 322 Phycology. 

  Field trips are required. 
 

512  324  วิทยาเอ็มบริโอของพชืดอก     2(2-0-4) 

             (Embryology of Flowering Plants) 

               วิชาบงัคบัก่อน :   512 311 กายวิภาคพืช 

                            *512 325 ปฏิบตัิการวิทยาเอ็มบริโอของพืชดอก  

                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

         รูปแบบและการเปลีย่นแปลงในกระบวนการสบืพนัธ์ุของพืชดอก การสร้างสปอร์และเซลล์

สบืพนัธุ์   การถ่ายเรณ ู  การปฏิสนธิและการพฒันาจากไซโกตเป็นเอ็มบริโอ  แอโพมิกซิส  การประยกุต์วิทยา

เอ็มบริโอของพืชดอกในทางเศรษฐกิจ 
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         Patterns and differentiation in reproduction of flowering plants: sporogenesis and 

gametogenesis, pollination, fertilization and embryogenesis. Apomixis. Applications of embryology 

of flowering plants for economic aspect. 
 

512  325 ปฏิบัติการวิทยาเอ็มบริโอของพืชดอก     1(0-3-0) 

             (Embryology of Flowering Plants Laboratory) 

               วิชาบงัคบัก่อน  : *512 324 วิทยาเอ็มบริโอของพืชดอก  

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512 324  วิทยาเอ็มบริโอของพืชดอก 

 Laboratory work related to the contents in 512 324 Embryology of Flowering Plants. 
 

512  331  มิญชวิทยา                  3(3-0-6) 

             (Histology) 

            วิชาบงัคบัก่อน  :  512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

                          * 512 332 ปฏิบตัิการมิญชวิทยา 

                                                *  อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

         โครงสร้างและสมบตัขิองเนือ้เยื่อบผิุว  เนือ้เยื่อเก่ียวพนั  กระดกูออ่นและกระดกู  เลอืดและการ

สร้างเมด็เลอืด เนือ้เยื่อและอวยัวะนํา้เหลอืง  เนือ้เยื่อกล้ามเนือ้  เนือ้เยื่อประสาท โครงสร้างและหน้าท่ีของ

เนือ้เยื่อของระบบอวยัวะในสตัว์มีกระดกูสนัหลงัชัน้สงู 

              Structures and properties of epithelial tissue, connective tissue, cartilage and bone.  

Blood and blood cell formation.  Lymphatic tissue and organs.  Muscular tissue.  Nervous tissue.  

Structures and  histophysiology of organ systems in higher vertebrates. 
 

512  332  ปฏิบัติการมิญชวิทยา                 1(0-3-0) 

             (Histology Laboratory) 

            วิชาบงัคบัก่อน  : * 512 331 มิญชวิทยา 

                                                * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

         ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 512 331 มิญชวิทยา 

      Laboratory work related to the contents in 512 331 Histology. 
 

512  333   สรีรวิทยาของสัตว์            3(3-0-6) 

             (Animal Physiology) 

              วิชาบงัคบัก่อน : 512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

                            *512 334  ปฏิบตัิการสรีรวิทยาของสตัว์ 

                                                  *513 341 ชีวเคมี 1 

                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
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          แนวคดิเบือ้งต้นทางสรีรวิทยาของสตัว์  กลไกการทํางานและการควบคมุของเซลล์กล้ามเนือ้และ

เซลล์ประสาท  สรีรวิทยาของระบบประสาท  ระบบไหลเวียนเลอืด  ระบบหายใจ  ระบบทางเดินอาหารและชีว

พลงังานศาสตร์  การควบคมุอณุหภมูิของร่างกาย ระบบขบัถ่ายและระบบตอ่มไร้ทอ่ 

              Fundamental concepts of animal physiology.  Mechanisms and controls of muscle 

cells and neurons.  Physiology of  nervous system, circulatory system, respiratory system, 

gastrointestinal tract and  bioenergetics.  Body temperature regulation.  Excretory and endocrine 

system. 

 

512  334   ปฏิบัติการสรีรวทิยาของสัตว์            1(0-3-0) 

             (Animal Physiology Laboratory) 

              วิชาบงัคบัก่อน :  *512 333 สรีรวิทยาของสตัว์ 

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 512 333 สรีรวิทยาของสตัว์ 

      Laboratory work related to the contents in 512 333 Animal Physiology. 

 

512  335   การผลิตสัตว์เพื่อการพาณิชย์            2(2-0-4) 

             (Commercial Animal Production) 

                  วิชาบงัคบัก่อน  : 512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

                           *512 336 ปฏิบตัิการการผลติสตัว์เพ่ือการพาณิชย์ 

                           *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ชีววิทยาของสัตว์เพ่ือการพาณิชย์ การเก็บรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์  เทคโนโลยีการเพาะ

ขยายพนัธุ์  การอนบุาลและการเลีย้ง  การจดัการฟาร์มและการจดัการเชิงพาณิชย์ 

  Biology of commercial animals.  Collection and selection of different animal breeds.  

Technology for animal breeding, nursing and rearing.   Farm and business management. 

 

512  336  ปฏิบัติการการผลิตสตัว์เพื่อการพาณิชย์            1(0-3-0) 

             (Commercial Animal Production Laboratory) 

                  วิชาบงัคบัก่อน  :  *512 335 การผลติสตัว์เพ่ือการพาณิชย์ 

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512 335 การผลติสตัว์เพ่ือการพาณิชย์ 

 มีการศกึษานอกสถานท่ี 

      Laboratory work related to the contents in 512 335 Commercial Animal Production. 

  Field trips are required. 
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512  337  กายวิภาคเปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง   3(3-0-6) 

           (Comparative Vertebrate Anatomy) 

                วิชาบงัคบัก่อน  :  512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

                                                 *512 338 ปฏิบตัิการกายวิภาคเปรียบเทียบของสตัว์มกีระดกูสนัหลงั 

                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

         ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าท่ีของอวยัวะแต่ละชนิดของสตัว์มีกระดูกสนัหลงั เน้น

วิวฒันาการของอวยัวะตามขัน้ตอนการเจริญจากสตัว์ชัน้ตํ่ามาเป็นสตัว์ชัน้สงู 

              Comparative studies of  structures and functions of  vertebrate organs with emphasis 

on evolution  of organ development from lower to higher vertebrates.  

 

512  338  ปฏิบัติการกายวิภาคเปรียบเทยีบของสตัว์มีกระดูกสนัหลัง                   1(0-3-0) 

             (Comparative Vertebrate Anatomy Laboratory) 

               วิชาบงัคบัก่อน :  * 512 337 กายวิภาคเปรียบเทียบของสตัว์มกีระดกูสนัหลงั 

                                                * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

         ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512  337  กายวิภาคเปรียบเทียบของสตัว์มกีระดกู

สนัหลงั 

  มีการศกึษานอกสถานท่ี 

      Laboratory work related to the contents in 512 337 Comparative Vertebrate Anatomy. 

  Field trips are required. 

 

512  339   สัตว์ทดลอง                        2(2-0-4) 

             (Laboratory Animals) 

                  วิชาบงัคบัก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

 ประเภทและพนัธ์ุสตัว์ท่ีใช้ในห้องปฏิบตัิการ     การดแูลสตัว์    วิธีการต่างๆ  ท่ีใช้ในการจบัและ

ควบคมุสตัว์ การให้ยา  การเก็บตวัอย่างเลือด  การวางยาสลบ  การกําจดัสตัว์โดยไม่ทรมานและการทําลาย

ซากสตัว์ 

 มีการศกึษานอกสถานท่ี 

              Types and breeds of animals used in laboratories.  Care and management.  

Techniques for handling and restraint, medication, blood sampling, anaesthesia, humane and 

destruction of carcasses. 

  Field trips are required. 
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512  341  มีนวทิยา                   3(3-0-6) 

             (Ichthyology) 

               วิชาบงัคบัก่อน  :   512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

                                                * 512 342 ปฏิบตัิการมีนวิทยา 

                                                 * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 สณัฐานวิทยา   กายวิภาคศาสตร์   การจําแนกประเภทและนิเวศวิทยาของปลาเศรษฐกิจ       

              Morphology, anatomy, classification  and  ecology  of  economic  fish.   

 

512 342     ปฏิบัติการมีนวทิยา              1(0-3-0) 

             (Ichthyology Laboratory) 

               วิชาบงัคบัก่อน :   * 512 341 มีนวิทยา 

                                                 * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

         ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 512 341 มีนวิทยา 

               มีการศกึษานอกสถานท่ี 

      Laboratory work related to the contents in 512 341 Ichthyology. 

  Field trips are required. 

 

512  343 ชลธีวทิยา                       2(2-0-4) 

             (Limnology) 

                  วิชาบงัคบัก่อน :  (1) 512 203 นิเวศวิทยา   

           หรือ         (2) 516 270 นิเวศวิทยาสิง่แวดล้อม  

     516 271 ปฏิบตัิการนิเวศวิทยาสิง่แวดล้อม 

                                                    *512 344 ปฏิบตัิการชลธีวิทยา 

                                                     *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

          สภาพทางชีวภาพ   กายภาพและเคมีของทะเลสาบ    อา่งเก็บนํา้และแหลง่นํา้จืด   สิง่มีชีวิตใน

นํา้   แนวคิดในการใช้แหลง่นํา้เพ่ือเพ่ิมผลผลติในการประมง 

  Biological, physical and chemical features of lakes, water reservoirs and fresh water 

sources.  Aquatic organisms.  Concepts of utilizing inland water for increasing fishery products.  

 

512  344  ปฏิบัติการชลธีวทิยา          1(0-3-0) 

             (Limnology Laboratory) 

               วิชาบงัคบัก่อน  : *512 343 ชลธีวิทยา 

                                                *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512  343 ชลธีวิทยา 

              มีการศกึษานอกสถานท่ี 
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      Laboratory work related to the contents in 512 343 Limnology. 

  Field trips are required. 

 

512 345  การควบคุมแมลงศัตรูโดยชวีวธีิและการผลิตชีวภณัฑ์                               3(3-0-6) 

 (Biological Control of Pest and Bio-agents Production) 

               วิชาบงัคบัก่อน  : * 512 346  ปฏิบตัิการการควบคมุแมลงศตัรูโดยชีววิธีและการผลติชีวภณัฑ์                                

                            * อาจเรียนพร้อมกนัได้  

   518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

 การควบคุมแมลงท่ีเป็นศตัรูทางการเกษตรและทางการแพทย์โดยใช้ศัตรูธรรมชาติ การเพ่ิม

จํานวนศตัรูธรรมชาติโดยเน้นทางด้านจุลินทรีย์ การคดักรองและวิธีทดสอบประสิทธิภาพเพ่ือพฒันาสายพนัธุ์

ทัง้ด้านคณุภาพและสตูรสาํเร็จเพ่ือผลติเป็นชีวภณัฑ์  

 The control of agricultural and medical insect pests by using their natural enemies. 

Mass production of natural enemies emphasizing on microbes. Screening and testing efficacy for 

development in quality and formulation of bio-gents. 

 

512 346  ปฏิบัติการการควบคุมแมลงศัตรูโดยชวีวิธีและการผลิตชวีภณัฑ์             1(0-3-0) 

 (Biological Control of Pest and Bio-agents Production Laboratory) 

               วิชาบงัคบัก่อน  : * 512 345  การควบคมุแมลงศตัรูโดยชีววิธีและการผลติชีวภณัฑ์                                

                           * อาจเรียนพร้อมกนัได้  

   518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

               ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 512 345 การควบคมุแมลงศตัรูโดยชีววิธีและการ

ผลติชีวภณัฑ์                                

              มีการศกึษานอกสถานท่ี 

      Laboratory work related to the contents in 512 345 Biological Control of Pest and Bio-

agents Production. 

  Field trips are required. 

 

512 347  สรีรวิทยาการออกกาํลังกาย                                2(2-0-4)  

             (Exercise Physiology)  

             วิชาบงัคบัก่อน :   512 333 สรีรวิทยาของสตัว์  

 ผลของการออกกําลงักายและการฝึกซ้อมตอ่การทํางานของระบบตา่งๆ ในร่างกาย กลไกทาง 

สรีรวิทยาและการปรับตวัของร่างกายตอ่การออกกําลงักาย 

 Effects of exercise and physical training on functions of body systems. Physiological 

mechanisms and adaptations of the body to exercises. 
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512 348     ปรสิตวทิยา                      3(3-0-6) 

             (Parasitology) 

                 วิชาบงัคบัก่อน  : 512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

                           *512 349 ปฏิบตัิการปรสติวิทยา 

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

         ความสัมพันธ์ของปรสิตและโฮสต์ สัณฐานวิทยาและการจําแนกประเภท ชีววิทยา การ

แพร่กระจายและวฏัจกัรชีวิตของโพรโทซวัและหนอนพยาธิ  ระบาดวิทยาและการทําให้เกิดโรค   การวินิจฉยัโรค

ซึง่เกิดจากปรสติของคนและสตัว์เศรษฐกิจ  

              Host-parasite relationship.  Morphology and classification.  Biology, distribution and 

life cycle of protozoa and helminths.   Epidemiology and pathogenesis.  Diagnosis of parasitic 

diseases of man and   economic animals. 

 

512 349     ปฏิบัติการปรสติวทิยา                      1(0-3-0) 

             (Parasitology  Laboratory) 

                 วิชาบงัคบัก่อน  :  *512 348 ปรสติวิทยา 

                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 512 348  ปรสติวิทยา 

 มีการศกึษานอกสถานท่ี 

      Laboratory work related to the contents in 512 348 Parasitology. 

  Field trips are required. 

 

512  351  พันธุศาสตร์ของพืช                  3(3-0-6) 

             (Plant Genetics) 

                  วิชาบงัคบัก่อน :  512 201 พนัธุศาสตร์ 

         การถา่ยทอดพนัธุกรรมพืช  ระบบการผสมพนัธ์ุและพนัธุกรรมของการกําหนดเพศ  โครงสร้าง

ของจีโนมพืช  ยีนและกลไกการแสดงออกของยีน  ความผนัแปรของพนัธุกรรมพืชและวิวฒันาการของพืช  

เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาและปรับปรุงพนัธุกรรมพืช 

      Plant  genetic transmission , breeding system and genetics of sex-determination.  

Structure of plant genome.  Plant gene and their expression mechanisms.  Plant genetic variation 

and evolution.  Technology for plant genetic study and improvement. 
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512 371 ชีววทิยาภาคสนาม 1(1-0-2) 

 (Field Biology) 

 วิชาบงัคบัก่อน : 512 203 นิเวศวิทยา 

                           *512 372 ปฏิบตัิการชีววิทยาภาคสนาม 

                                                *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 การศกึษาระบบนิเวศทางธรรมชาติตามแหลง่ท่ีอยูแ่บบตา่ง ๆ ของแหลง่นํา้  ชายหาด  ป่าชาย

เลนและป่าดิบชืน้ การอภิปรายเบือ้งต้นเพ่ือวางแผนการทดลองภาคสนามในแตล่ะแหลง่ท่ีอยูอ่าศยั การนํา

ตวัอยา่งมาศกึษาในห้องปฏิบตัิการ  การเขยีนรายงานทางวทิยาศาสตร์และการนําเสนอ 

      Study of natural ecosystems in various habitats : water reservoir, beach, mangrove 

and rain forest.  Introductory discussion for field  experimental design on each habitat. Laboratory 

examination of samples.  Scientific  report writing and presentation. 

 

512 372 ปฏิบัติการชวีวทิยาภาคสนาม  1(0-3-0) 

 (Field Biology Laboratory) 

                 วิชาบงัคบัก่อน  :  *512 371 ชีววทิยาภาคสนาม 

                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 512 371  ชีววิทยาภาคสนาม 

 มีการศกึษานอกสถานท่ี 

      Laboratory work related to the contents in 512 371 Field Biology . 

  Field trips are required. 

 

512 413   พฤกษศาสตร์ทางเศรษฐกิจ         3(3-0-6) 

             (Economic Botany) 

                   วิชาบงัคบัก่อน : 512 315 อนกุรมวิธานพืช                                               

                   ประวตัิ  ถ่ินกําเนิด ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ การกระจายพนัธุ์และการใช้ประโยชน์ของพืชท่ี

เป็นอาหารและยา พืชอตุสาหกรรมและพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยและเขตร้อน พืชท้องถ่ินของไทยท่ีมีแนวโน้ม

มีความสาํคญัเชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

               มีการศกึษานอกสถานท่ี 

         Life history, origin, botanical characters, distribution and uses of plants for food and 

medicine, industry and other economic importance in Thailand and tropical regions. Possible future 

value of local plants on economic aspects.  

       Field trips are required. 
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512 415    โรคพืช                        3(3-0-6) 

             (Plant Pathology) 

                  วิชาบงัคบัก่อน  :  *512 416 ปฏิบตัิการโรคพืช 

  518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

                สาเหตขุองโรคพืช   ลกัษณะของพืชท่ีเป็นโรค  การระบชุนิดจลุชีพก่อโรคในพืช  การติดเชือ้และ

การเกิดโรค  การแพร่กระจายของเชือ้  จลุชีพก่อโรคและปัจจยัสิง่แวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัการเกิดโรค  โรคพืชท่ี

สาํคญั  กลไกการอยูร่อดของจลุชีพก่อโรค การพิจารณาทางนิเวศวิทยาของจลุชีพก่อโรคในท้องถ่ิน   รวมทัง้การ

ปอ้งกนัและควบคมุ 

      Causes of plant diseases.  Symptomatology.  Identification of plant pathogens. 

Infection and pathogenicity.  Dispersion.  Pathogens and environmental factors related to 

pathogenicity.  Important plant diseases.  Survival mechanisms of pathogens.  Ecological 

consideration of local plant pathogens including  prevention and control. 

 

512  416    ปฏิบัติการโรคพืช                  1(0-3-0) 

             (Plant Pathology Laboratory) 

               วิชาบงัคบัก่อน  :  *512 415 โรคพืช 

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

         ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512  415 โรคพืช  

  Laboratory work related to the contents in 512 415 Plant Pathology. 

  

512 417      การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อและเซลล์พืช                 2(2-0-4) 

             (Plant Tissue and Cell Culture) 

                  วิชาบงัคบัก่อน   : 512 313  สรีรวิทยาของพืช 

                          * 512 418  ปฏิบตัิการการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อและเซลล์พืช 

                                                * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 หลกัการและวิธีการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อจากอวยัวะต่างๆ   ของพืชในหลอดทดลอง      การใช้

ฮอร์โมนพืช   อาหารสงัเคราะห์และการควบคมุสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม  เพ่ือกระตุ้นให้สว่นตา่งๆ    ของพืช

ในหลอดทดลองมีการเจริญเติบโตและเปลีย่นแปลงไปเป็นแคลลสัหรืออวยัวะสว่นตา่ง ๆ 

  Principles and practices of cultivating tissues from various plant organs in vitro.  

Application of plant hormones, artificial media and appropriate environment to initiate growth and 

differentiation of plant culture to callus or organs. 
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512  418    ปฏิบัติการการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อและเซลล์พืช                1(0-3-0) 

             (Plant Tissue and Cell Culture  Laboratory) 

               วิชาบงัคบัก่อน  : *512 417 การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อและเซลล์พืช                 

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

         ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 512 417 การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อและเซลล์พืช                 

      Laboratory work related to the contents in 512 417 Plant Tissue and Cell Culture.  

 

512 421    การปรับปรุงพันธ์ุพืช         2(2-0-4) 

             (Plant Breeding) 

                  วิชาบงัคบัก่อน  :    512 201  พนัธุศาสตร์ 

                            *512 422  ปฏิบตัิการการปรับปรุงพนัธ์ุพืช 

                                                * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

       การนําหลกัพนัธศุาสตร์มาประยกุต์เพ่ือเพ่ิมคณุภาพแก่พืชเศรษฐกิจ วิธีการเบือ้งต้นในการ

ปรับปรุงพนัธ์ุพืชพวกผสมตวัเอง พวกผสมข้ามและลกูผสม การผลติเมลด็พนัธุ์ การนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้

ในการปรับปรุงพนัธุ์พืช 

 Applications of genetic principles to improve agronomic qualities of economic plants. 

General methods for plant breeding in self-pollinated, cross-pollinated and hybrid plants. Seed 

production. Implementation of biotechnology for plant breeding. 
 

512  422    ปฏิบัติการการปรับปรุงพันธ์ุพชื                  1(0-3-0) 

             (Plant Breeding Laboratory) 

               วิชาบงัคบัก่อน  : *512 421 การปรับปรุงพนัธ์ุพืช 

                                                *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

         ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512  421 การปรับปรุงพนัธ์ุพืช 

 มีการศกึษานอกสถานท่ี 

      Laboratory work related to the contents in 512 421 Plant Breeding. 

       Field trips are required. 
 

512 423    การตอบสนองของพืชต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อม                  2(2-0-4) 

             (Plant Responses to Environmental Stresses) 

                    วิชาบงัคบัก่อน  :  512 313  สรีรวิทยาของพืช 

                          *  512 424  ปฏิบตัิการการตอบสนองของพืชตอ่ความเครียดจากสิง่แวดล้อม                  

                                                *  อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

                การตอบสนองทางสรีรวิทยาและสณัฐานวิทยาในพืชตอ่ความเครียดจากปัจจยัสิง่แวดล้อม  

อณุหภมูิ นํา้ แสง การแผรั่งส ีความเค็ม ก๊าซ และสารกําจดัศตัรูพืช 
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  Physiological and morphological responses in plants to stresses caused by 

environmental factors : temperature, water, light, radiation, salinity, gases and pesticides. 

 

512  424    ปฏิบัติการการตอบสนองของพืชต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อม                 1(0-3-0) 

             (Plant Responses to Environmental Stresses Laboratory) 

 วิชาบงัคบัก่อน  :  *512 423 การตอบสนองของพืชตอ่ความเครียดจากสิง่แวดล้อม                  

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

         ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 512 423 การตอบสนองของพืชตอ่ความเครียดจาก

สิง่แวดล้อม                  

 มีการศกึษานอกสถานท่ี 

     Laboratory work related to the contents in 512 423  Plant Responses to Environmental 

Stresses. 

       Field trips are required. 
 

512  425     สรีรวิทยาและเทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน              2(2-0-4)     

 (Postharvest Physiology and Technology of Horticultural Crops) 

                    วิชาบงัคบัก่อน  : 512 313  สรีรวิทยาของพืช 

                           *512 426  ปฎิบตัิการสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียวของพืชสวน 

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

        การเปลีย่นแปลงทางสณัฐานวิทยาและองค์ประกอบทางเคมใีนผลติผลหลงัการเก็บเก่ียว ปัจจยั

ภายนอกและภายในท่ีก่อให้เกิดการสญูเสยีของผลติผล     บทบาทของฮอร์โมนพืชในการเปลีย่นแปลงทางสรีร- 

วิทยา การร่วงโรยและการสกุของผลไม้ เทคโนโลยีและแนวทางในการปฏิบตัิเพ่ือลดการสญูเสยีของผลติผลหลงั

การเก็บเก่ียว 

        Changes in morphology and chemical components of postharvest products. External 

and internal factors causing losses of products. Roles of plant hormones in physiological changes : 

senescence and fruit ripening. Technology and practical guidelines for the reduction of postharvest 

product losses. 
                      

512 426   ปฏิบัติการสรีรวทิยาและเทคโนโลยหีลังการเกบ็เกี่ยวของพชืสวน                 1(0-3-0) 

             (Postharvest Physiology and Technology of Horticultural Crops  Laboratory) 

               วิชาบงัคบัก่อน  :  *512 425 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียวของพืชสวน 

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

         ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512  425 สรีรวทิยาและเทคโนโลยีหลงัการเก็บ

เก่ียวของพืชสวน 

 มีการศกึษานอกสถานท่ี 
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      Laboratory work related to the contents in 512 425 Postharvest Physiology and 

Technology of Horticultural Crops.   

  Field Trips are required. 
 

512  427     ฮอร์โมนและการเจริญของพชื                               2(2-0-4)              

             (Hormones and Plant Development)  

             วิชาบงัคบัก่อน  :  512 313  สรีรวิทยาของพืช  

                           *512 428  ปฏิบตัิการฮอร์โมนและการเจริญของพืช 

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้  

 ผลของฮอร์โมนพืชท่ีมีต่อการเติบโตและกระบวนการเจริญของพืช  การแบ่งเซลล์ การขยาย

ขนาดและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ การงอก การพกัตวั การเจริญพนัธุ์   การออกดอก  การออกผลและการ

ร่วงโรย อนัตรกิริรยาระหว่างฮอร์โมนกบัปัจจยัสิ่งแวดล้อม  แสง  แรงดงึดดูของโลก อณุหภมูิและนํา้ท่ีมีตอ่การ

ตอบสนองทางสรีระของพืช 

 Hormonal regulation for plant growth and development processes: cell division, 

enlargement and differentiation. Germination, dormancy, maturity, flowering, fruiting and 

senescence. Interaction of hormones and environmental factors : light, gravity, temperature and 

water on physiological responses. 
 

512  428     ปฏิบัติการฮอร์โมนและการเจริญของพืช                               1(0-3-0)              

             (Hormones and Plant Development Laboratory) 

             วิชาบงัคบัก่อน  :  *512 427  ฮอร์โมนและการเจริญของพืช 

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้  

 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 512 427 ฮอร์โมนและการเจริญของพืช 

 Laboratory work related to the contents in 512 427 Hormones and Plant Development. 
 

512  431   วิทยาต่อมไร้ท่อ                   3(3-0-6) 

             (Endocrinology) 

                    วิชาบงัคบัก่อน   : 512 333 สรีรวิทยาของสตัว์ 

                                                 *512 432 ปฏิบตัิการวิทยาตอ่มไร้ทอ่ 

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 สณัฐานวิทยาและสรีรวิทยาของตอ่มไร้ทอ่  สมบตัิทางเคมีของฮอร์โมนและกลไกการทํางาน    

บทบาทของฮอร์โมนท่ีมีตอ่การทํางานของร่างกาย 

      Morphology and physiology of endocrine glands. Chemical properties of hormones 

and their  mechanisms of actions.  Roles of  hormones  to body functions.  
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512  432    ปฏิบัติการวิทยาต่อมไร้ท่อ            1(0-3-0) 

             (Endocrinology Laboratory) 

               วิชาบงัคบัก่อน  :  *512 431 วิทยาตอ่มไร้ทอ่ 

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

                ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512  431 วิทยาตอ่มไร้ทอ่ 

                   Laboratory work related to the contents in 512 431 Endocrinology. 
 

512 433    การเพาะเลีย้งเซลล์สัตว์              1(1-0-2) 

             (Animal Cell Culture) 

                  วิชาบงัคบัก่อน :  *512 434  ปฏิบตัิการการเพาะเลีย้งเซลล์สตัว์ 

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

  518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 

 หลักการและเทคนิคของการเพาะเลีย้งเซลล์สัตว์     สิ่งแวดล้อมของเซลล์เลีย้ง    การนํา

เทคโนโลยีของการเพาะเลีย้งเซลล์สตัว์ไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร อตุสาหกรรม และการแพทย์ 

 Principles and techniques of animal cell culture. Environments of cultured cells. 

Applications of animal cell culture technology for agricultural, industrial and medical purposes. 
 

512 434    ปฏิบัติการการเพาะเลีย้งเซลล์สัตว์              2(0-6-0) 

             (Animal Cell Culture Laboratory) 

                  วิชาบงัคบัก่อน  :  *512 433  การเพาะเลีย้งเซลล์สตัว์ 

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

                ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512  433 การเพาะเลีย้งเซลล์สตัว์ 

               มีการศกึษานอกสถานท่ี 

                   Laboratory work related to the contents in 512 433  Animal Cell Culture. 

  Field trips are required. 
 

512 435    วิทยาสตัว์เลีย้งลูกด้วยนม              3(3-0-6) 

             (Mammalogy) 

                  วิชาบงัคบัก่อน  :  512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

 การจําแนกประเภท  การแพร่กระจาย  พฤติกรรม  และการปรับตวัของสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมตอ่

สภาวะแวดล้อม ชนิดของสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมท่ีใกล้สญูพนัธ์ุ บทบาทของสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมในระบบนิเวศ 

และผลกระทบท่ีเกิดจากมนษุย์ 

 มีการศกึษานอกสถานท่ี 

 Classification, distribution, behavior and adaptation of mammals to the environment. 

Endangered species. Roles of mammals in the ecosystem and human impacts on mammals. 

 Field trips are required. 
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512 436    ปักษีวิทยา                   3(3-0-6) 

             (Ornithology) 

                    วิชาบงัคบัก่อน  :   512 203   นิเวศวิทยา 

                          * 512 437   ปฏิบตัิการปักษีวิทยา 

                                                *  อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 วิวฒันาการ การจําแนกประเภท สรีรวิทยา พฤติกรรม บทบาทของนกในระบบนิเวศและ

ผลกระทบท่ีเกิดจากมนษุย์ 

  Evolution, classification, physiology, behavior of birds.  Roles of birds in ecosystem 

and human impacts on birds. 

 

512 437    ปฏิบัติการปักษีวิทยา                   1(0-3-0) 

             (Ornithology Laboratory) 

                    วิชาบงัคบัก่อน  :   512 203   นิเวศวิทยา 

                          * 512 436   ปักษีวิทยา 

                                                * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 512 436 ปักษีวิทยา   

 มีการศกึษานอกสถานท่ี 

      Laboratory work related to the contents in 512 436 Ornithology. 

  Field trips are required. 

 

512  438   วิทยาแพลงก์ตอน                3(3-0-6) 

             (Planktonology) 

                  วิชาบงัคบัก่อน   : 512 203 นิเวศวิทยา 

                                             * 512 439 ปฏิบตัิการวิทยาแพลงก์ตอน 

                                                * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

                 อนกุรมวิธานและนิเวศวิทยาของแพลงก์ตอน  วิธีการเก็บรักษาตวัอยา่งและการนบัจํานวน

แพลงก์ตอน    ปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีมผีลตอ่การแพร่กระจาย    การเตบิโตและการสบืพนัธ์ุ   ความสาํคญัของแพลงก์

ตอนตอ่หว่งโซอ่าหาร 

  Taxonomy and ecology of planktons.  Methods for preservation and numeration of 

planktons.  Various factors affecting distribution, growth and reproduction.  Importance of planktons 

to food chain. 
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512 439    ปฏิบัติการวิทยาแพลงก์ตอน           1(0-3-0) 

             (Planktonology Laboratory) 

               วิชาบงัคบัก่อน  :  *512 438 วิทยาแพลงก์ตอน   

                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512 438 วิทยาแพลงก์ตอน 

               มีการศกึษานอกสถานท่ี  

      Laboratory work related to the contents in 512 438 Planktonology. 

  Field trips are required. 
 

512  441   การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้                        2(2-0-4) 

             (Aquaculture) 

                  วิชาบงัคบัก่อน  :    512 101  ชีววิทยาทัว่ไป 1 

  512 102  ชีววิทยาทัว่ไป 2 

                           *512  442 ปฏิบตัิการการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ 

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 สณัฐานวิทยา  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสตัว์นํา้เศรษฐกิจท่ีเพาะเลีย้งในประเทศไทย    

การเพาะฟัก  การให้อาหาร   คณุภาพนํา้และปัญหาในการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้  รูปแบบของบอ่เลีย้งและอปุกรณ์

ประกอบ    ธุรกิจการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้และการสง่ออก 

  Morphology, anatomy and physiology of economic aquatic animals cultivated in 

Thailand.  Hatching, feeding, water quality and problems in aquaculture.  Types of cultural ponds 

and accessory equipment.  Aquacultural  business and export. 
 

512  442  ปฏิบัติการการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้                        1(0-3-0) 

             (Aquaculture Laboratory) 

                  วิชาบงัคบัก่อน  :  *512  441  การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ 

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512  441  การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ 

 มีการศกึษานอกสถานท่ี 

      Laboratory work related to the contents in 512 441 Aquaculture. 

  Field trips are required. 
 

512 443     กลไกการป้องกนัตนเองของโฮสต์                      3(3-0-6) 

             (Host Defense Mechanism) 

                 วิชาบงัคบัก่อน  : 512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

                                                 *512 444 ปฏิบตัิการกลไกการปอ้งกนัตนเองของโฮสต์ 

                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
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 ความรู้พืน้ฐานและกฎเกณฑ์ของระบบภมูิคุ้มกนัของสตัว์ไม่มีกระดกูสนัหลงัและสตัว์มีกระดูก

สนัหลงั การประยกุต์หลกัการของระบบภมูิคุ้มกนัเพ่ือการพฒันาวคัซีนและยา 

 Basic knowledge and principles of  immune system of invertebrates and vertebrates. 

Application of immune system for vaccine and drug development. 

 

512 444     ปฏิบัติการกลไกการป้องกนัตนเองของโฮสต์                      1(0-3-0) 

             (Host Defense Mechanism Laboratory) 

                 วิชาบงัคบัก่อน  :  *512 443 กลไกการปอ้งกนัตนเองของโฮสต์ 

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 512 443  กลไกการปอ้งกนัตนเองของโฮสต์ 

 มีการศกึษานอกสถานท่ี 

        Laboratory work related to the contents in 512 443 Host Defense Mechanism  

    Field trips are required. 
 

512  445    สัตว์ไม่มีกระดูกสนัหลังที่มีความสาํคัญทางเศรษฐกิจ                2(2-0-4)  

             (Economic Invertebrates)   

             วิชาบงัคบัก่อน   :  512 233 สตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงั  

                           *512 446 สตัว์ไมม่กีระดกูสนัหลงัท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ               

                           *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงัท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจและการแพทย์ 

วิธีการนําไปใช้และการพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

 Biology and ecology of economic and medical important invertebrate. Methods of 

utilization and economic development. 
 

512  446    ปฏิบัติการสตัว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความสาํคัญทางเศรษฐกิจ               1(0-3-0)  

             (Economic Invertebrate Laboratory) 

             วิชาบงัคบัก่อน  :   *512 445 สตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงัท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ               

  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512 445 สตัว์ไมม่กีระดกูสนัหลงัท่ีมคีวามสาํคญั

ทางเศรษฐกิจ                               

 มีการศกึษานอกสถานท่ี 

        Laboratory work related to the contents in 512 445 Economic Invertebrate. 

    Field trips are required. 
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512 447    ชีววทิยาการสืบพันธ์ุ           3(3-0-6) 

             (Reproductive Biology) 

               วิชาบงัคบัก่อน  :   512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

         การกําหนดเพศและโครงสร้างของระบบสบืพนัธ์ุ  ฮอร์โมนท่ีเก่ียวข้องกบัการสบืพนัธ์ุ  การสร้าง

และการสง่ผา่นเซลล์สบืพนัธุ์  กระบวนการทางสรีรวิทยาของการสบืพนัธ์ุ  การวเิคราะห์นํา้อสจิุ  การผสมเทียม  

หลกัการและวิธีการคมุกําเนิด 

    Sex determinations and structures of reproductive systems.  Hormones related to 

reproduction.  Gametogenesis and gamete transportation.  Physiological processes of 

reproduction.  Semen analysis.  Artificial insemination.  Principles and methods of birth control. 
 

512 448 เทคนิคด้านอณูพนัธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์  2(2-0-4) 

 (Techniques in Molecular Genetics and Genetic Engineering) 

             วิชาบงัคบัก่อน  :  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

                          * 512 449 ปฏิบตัิการเทคนิคด้านอณพูนัธุศาสตร์และพนัธุวิศวกรรมศาสตร์              

                          * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ศกึษาเก่ียวกบัเทคนิคในการทดลอง รวมถึงหลกัการและวิธีการทําวิจยัในวิชาอณพูนัธุศาสตร์

และพนัธุวิศวกรรมศาสตร์สมยัใหมใ่นพืชและสตัว์ เทคนิคการแยกเชือ้ การโคลนน่ิง และเรียงลาํดบันิวคลโีอไทต์  

การกลายพนัธุ์ในหลอดทดลอง ปฏิกิริยาลกูโซ ่  นอร์ธเทร์ินบอทไฮบริไดเซชนั เซาท์เทร์ินบอทไฮบริไดเซชนั และ

การวเิคราะห์แบบเวสเทอร์นบอท การตรวจทางอิมมโูนวิทยา  

 Study on laboratory techniques including principles and   research methodologies of 

modern molecular genetics and genetic engineering in plants and animals. Isolation techniques. 

Cloning and nucleotides sequencing. In vitro mutagenesis. Polymerase chain reactions, Northern 

blot hybridization, Southern blot hybridization and Western blot analysis. Immunoassays.  
 

512  449    ปฏิบัติการเทคนิคด้านอณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์ 1(0-3-0) 

 (Techniques in Molecular Genetics and Genetic Engineering Laboratory) 

             วิชาบงัคบัก่อน  :  * 512 448  เทคนิคด้านอณพูนัธุศาสตร์และพนัธุวิศวกรรมศาสตร์              

                           * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512 448 เทคนิคด้านอณพูนัธุศาสตร์และพนัธุ

วิศวกรรมศาสตร์              

 Laboratory work related to the contents in 512 448 Molecular Genetics and Genetic 

Engineering. 
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512 451     มนุษยพนัธุศาสตร์              2(2-0-4) 

             (Human Genetics) 

                   วิชาบงัคบัก่อน  :  512 201 พนัธุศาสตร์ 

   หลกัการและกลไกของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมในมนษุย์ โครโมโซมของมนษุย์    

   ความผิดปกตแิละโรคท่ีมีสาเหตจุากพนัธุกรรม   การกระจายของยนีในประชากร  การ

วินิจฉยัโรคทางพนัธุกรรมในหญิงก่อนคลอด   โครงการจีโนมของมนษุย์     ยีนบําบดั 

     Principles and mechanism of  human genetic inheritance. Human chromosomes.  Human 

abnormalities and genetic basis of  human traits and diseases.    Gene frequency in population.  

Prenatal diagnosis of genetic diseases.   Human genome project.   Gene therapy.  

 

512 452     วิวัฒนาการ                    2(2-0-4) 

             (Evolution) 

               วิชาบงัคบัก่อน  :   512 201 พนัธุศาสตร์ 

         ทฤษฎี หลกัฐานและกลไกท่ีเป็นไปได้ของววิฒันาการของสิง่มชีีวติ 

  Theories,  evidence and  possible  mechanisms  of  the  evolution of organisms. 

 

512  453   พันธุศาสตร์ของเซลล์                                            2(2-0-4)  

                (Cytogenetics )  

 วิชาบงัคบัก่อน   :  512 201 พนัธุศาสตร์ 

                          * 512 454 ปฏิบตัิการพนัธุศาสตร์ของเซลล์ 

                          * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

                      โครโมโซมและพฤติกรรมของโครโมโซมในการแบง่เซลล์  ความผิดปกติของโครโมโซม และ   

เทคนิคเบือ้งต้นในการศกึษาโครโมโซม 

 Chromosome and behavior of chromosome during cell division. Chromosome 

aberration.  Basic techniques in chromosome study. 
  

512  454     ปฏิบัตกิารพนัธุศาสตร์ของเซลล์                                                    1(0-3-0) 

             (Cytogenetics Laboratory) 

               วิชาบงัคบัก่อน  :   * 512 453 พนัธุศาสตร์ของเซลล์                                                         

  * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

         ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512  453  พนัธุศาสตร์ของเซลล์     

        Laboratory work related to the contents in 512 453 Cytogenetics. 
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512  461 นิเวศวิทยาของสตัว์           3(3-0-6) 

             (Animal Ecology) 

                 วิชาบงัคบัก่อน  :  512 203 นิเวศวิทยา 

         อนัตรกิริยาระหวา่งสตัว์กบัสิง่แวดล้อม  พฤติกรรม  วิวฒันาการและการสญูพนัธุ์ของสตัว์   การ

อนรัุกษ์และการจดัการสตัว์ในพืน้ท่ี     เทคนิคตา่ง ๆ  ในการศกึษาสตัว์ 

               มีการศกึษานอกสถานท่ี 

      Interaction between animals and their environment.  Animal behavior, evolution and 

extinction.  Conservation and habitat management.  Various techniques in animal study. 

  Field trips are required. 

 

512  462    นิเวศวทิยาทางทะเล                  3(3-0-6) 

             (Marine Ecology) 

                 วิชาบงัคบัก่อน :  (1) 512 203 นิเวศวิทยา 

             หรือ        (2) 516 270 นิเวศวิทยาสิง่แวดล้อม 

      516 271 ปฏิบตัิการนิเวศวิทยาสิง่แวดล้อม 

         ชีววิทยาของสตัว์ทะเล  ปัจจยัสิง่แวดล้อมในทะเลและบริเวณนํา้กร่อย  ปัจจยัทางนิเวศวิทยาท่ีมี

ผลตอ่ประชากรและชมุชนของสิง่มีชีวติ  นิเวศวิทยาทางทะเลในนา่นนํา้ไทยและทะเลเขตร้อน  การประยกุต์

นิเวศวิทยาทางทะเลในการประมงและการจดัการมลภาวะ 

 มีการศกึษานอกสถานท่ี 

  Biology of marine animals.  Environmental factors in oceans and estuaries.  Ecological 

factors affecting population and community of marine organisms.  Marine ecology in Thai waters 

and tropical seas.  Applications of marine ecology to fisheries and pollution management. 

  Field trips are required. 
 

512  463 นิเวศวิทยาป่าชายเลน                  3(3-0-6) 

             (Mangrove Ecology) 

                  วิชาบงัคบัก่อน :  (1) 512 203 นิเวศวิทยา 

           หรือ          (2) 516 270 นิเวศวิทยาสิง่แวดล้อม 

      516 271 ปฏิบตัิการนิเวศวิทยาสิง่แวดล้อม 

 โครงสร้างของป่าชายเลน  การปรับตวัของพืชและสตัว์ตอ่การเปลีย่นแปลงทางเคมีและกายภาพ   

อนัตรกิริยาระหวา่งพืชและสตัว์    ความสาํคญัของป่าชายเลนและการอนรัุกษ์ 

 มีการศกึษานอกสถานท่ี 

      Structure of mangrove forest.  Plant and animal adaptations to chemical and physical 

changes.  Interaction between plants and animals. The importance and conservation of mangrove 

forest. 

  Field trips are required. 
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512  464 ชีววทิยาการอนุรักษ์                    3(3-0-6) 

             (Conservation Biology) 

                  วิชาบงัคบัก่อน  : 512 203 นิเวศวิทยา 

 การประยกุต์ความรู้ทางชีววิทยาเพ่ือการอนรัุกษ์ กรณีศกึษาจากปัญหาป่าเขตร้อน แหลง่นํา้จืด

ชายฝ่ังทะเล และปัญหาระดบัโลก 

 มีการศกึษานอกสถานท่ี 

      Biological application for conservation. Case studies of problems in tropical forest, 

fresh water, coastal area and the global problems. 

  Field trips are required. 

 

512 465  นิเวศวิทยาของพชื              3(3-0-6) 

             (Plant Ecology) 

                    วิชาบงัคบัก่อน  :  512 315  อนกุรมวิธานพืช 

                สงัคมพืช อนัตรกิริยาของพืชกบัสิง่แวดล้อม ความหลากหลาย ทฤษฎีและวิธีการวเิคราะห์สงัคม

พืช เทคนิคการสุม่ตวัอยา่ง การศกึษาลกัษณะโครงสร้างของสงัคมพืช 

 มีการศกึษานอกสถานท่ี 

         Plant community. Interaction between plants and their environment. Diversity. Theories 

and methods in plant community analysis. Sampling techniques. Study of plant community 

structure. 

 Field trips are required. 

 

512  471 ไมโครสโคปิกเทคนิคทางชวีวทิยา                        2(2-0-4) 

             (Microscopic Techniques in Biology) 

                  วิชาบงัคบัก่อน  : 512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 

  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 

                           *512 472 ปฏิบตัิการไมโครสโคปิกเทคนิคทางชีววิทยา 

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

         หลกัการและเทคนิคในการเตรียมตวัอยา่งเนือ้เยื่อพืชและสตัว์ ความรู้เบือ้งต้นในการศกึษาทาง

กล้องจลุทรรศน์อิเลก็ตรอน การเตรียมสไลด์เพ่ือการศกึษาด้วยกล้องจลุทรรศน์แบบใช้แสง 

  Principles and techniques in the preparation of plant and animal tissues. Basic 

knowledge in electron microscopy. Preparation of  slides for light microscopy. 
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512  472 ปฏิบัติการไมโครสโคปิกเทคนิคทางชีววิทยา                        2(0-6-0) 

             (Microscopic Techniques in Biology Laboratory) 

                  วิชาบงัคบัก่อน  :  *512 471 ไมโครสโคปิกเทคนิคทางชีววิทยา                        

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 512 471 ไมโครสโคปิกเทคนิคทางชีววิทยา                        

        Laboratory work related to the contents in 512 471 Microscopic Technique in Biology. 
 

512  473   วิทยาการก้าวหน้าทางชีววิทยา           1(1-0-2) 

             (Current Advances in Biology) 

               วิชาบงัคบัก่อน  :  *512 491 สมัมนา 

                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

                  การสบืค้นเอกสาร   การรวบรวมและการสรุปข้อมลู   การวเิคราะห์และการวจิารณ์แนวโน้มของ

งานวจิยัทางชีววิทยาในปัจจบุนัและผลกระทบตอ่สงัคม 

      Literature review, data collection and conclusion. Analysis and discussion on  

biological research trends and  its social  impact. 
 

512  474   ไบโอฟาร์ม   3(3-0-6) 

 (Biofarm) 

 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควชิาชีววิทยา 

                  การประยกุต์ความรู้พืน้ฐานทางชีววิทยาของพืช สตัว์ และจุลินทรีย์ กบัระบบการทําฟาร์มแบบ

ผสมผสานโดยไม่ใช้สารเคมีสงัเคราะห์เน้นสตัว์ในฟาร์มท่ีไม่มีกระดกูสนัหลงัและท่ีมีกระดกูสนัหลงัขนาดเล็ก 

วิธีการแปรรูปผลผลติจากฟาร์มให้เป็นผลผลติท่ีมีมลูคา่สงูขึน้ การแปรรูปของเสียอินทรีย์ในระบบไบโอฟาร์มให้

เป็นสารประกอบท่ีมีมลูคา่และเป็นพลงังานทดแทน ระบบการจดัการฟาร์มเพ่ือวตัถปุระสงค์เชิงพาณิชย์ 

 Application of basic knowledges in biology of plants, animals and microbes in 

integrated farming system without using synthetic chemicals emphasis on invertebrate and small 

vertebrates farm animals. Conversion methods of farm products to higher value products. 

Conversion of organic wastes in biofarm systems to valuable compounds and substituted energy. 

Farm management system for commercial purpose. 
 

512  475  ปฏิบัติการไบโอฟาร์ม  2(0-6-0) 

 (Biofarm Laboratory) 

               วิชาบงัคบัก่อน  :   * 512 474  ไบโอฟาร์ม 

                        * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ปฎิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 512 474 ไบโอฟาร์ม 

 มีการศกึษานอกสถานท่ี 

        Laboratory work related to the contents in 512 474 Biofarm. 

 Field trips are required. 
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512  491  สัมมนา                         1(0-2-1) 

             (Seminar) 

                วิชาบงัคบัก่อน :  (1) 512 313 สรีรวิทยาของพืช                   

                                   หรือ       (2) 512 333 สรีรวิทยาของสตัว์ 

               สมัมนาในหวัข้อท่ีนา่สนใจทางชีววิทยา  โดยความเห็นชอบของภาควชิาชีววิทยา 

      Seminar on topics of interest in biology by the consent of Biology department. 
 

512  492    โครงงานวิจัย 1   1(0-2-1) 

             (Research Project I) 

 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควชิาชีววิทยา 

        เลอืกหวัข้องานวิจยั ค้นคว้าข้อมลู การเขียนและนําเสนอโครงร่างงานวจิยั  

      Selection of a research topic. Literature search and submission of a research 

proposal.  
 

512  493    โครงงานวิจัย 2  2(0-4-2) 

             (Research Project II) 

 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควชิาชีววิทยา 

        การวจิยัในหวัข้อทางชีววิทยา  ภายใต้การแนะนําของอาจารย์ในภาควิชาชีววิทยา 

      Research on the topic in biology under the supervisions of Biology departmental 

staffs. 
  

512  494 การฝึกงาน                   1(0-3-0) 

             (Practical Training) 

             เง่ือนไข : โดยความยนิยอมของภาควชิาชีววิทยา 

                       :  วิชานีว้ดัผลเป็น S หรือ U 

 การฝึกปฏิบตัิงานในองค์การโดยความเห็นชอบของภาควชิาชีววิทยา 

     Practical training in the organization by the consent of  the Biology department.  
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