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 หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา 
 
   นกัศกึษาต้องศกึษารายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปไมน้่อยกวา่  30  หนว่ยกิต  รายวิชาในหมวดวชิา
เฉพาะไมน้่อยกวา่ 97 หนว่ยกิต   และรายวิชาในหมวดวชิาเลอืกเสรีไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต   โดยมีหนว่ยกิต  
รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่  133  หนว่ยกิต 
 
1.  หมวดวิชาศกึษาทั่วไป จ านวนไมน้่อยกวา่  30  หนว่ยกิต   (ดรูายละเอียดหน้า  8-9) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต  ประกอบด้วย       
      2.1 วิชาแกน จ านวน  27  หนว่ยกิต ประกอบด้วย 

511 106 แคลคลูสัส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1          3(3-0-6)  
                     (Calculus for Biological Scientists I) 
      511 107 แคลคลูสัส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2          3(3-0-6)  
                     (Calculus for Biological Scientists II) 
        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  วิชาเฉพาะด้าน จ านวน 70 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
   2.2.1  วิชาบังคับ   จ านวน  53  หนว่ยกิต   ประกอบด้วย 

           2.2.1.1  กลุ่มวชิาบังคับเฉพาะ  จ านวน  37  หนว่ยกิต   ประกอบด้วยรายวิชาตอ่ไปนี ้

   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  301    ชีววิทยาของเซลล์                    3(3-0-6) 
                           (Cell Biology)         
    512  302   วิวฒันาการ                       3(3-0-6) 
                      (Evolution) 
   512  491    สมัมนา                         1(0-2-1) 
                            (Seminar) 
                512  493    โครงงานวิจยั 1                    1(0-2-1) 
                        (Research Project I) 
                512  494    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) 
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  515  205 สถิติส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-2-5) 
   (Statistics for Biological Scientists) 
 518  201   จลุชีววิทยาทัว่ไป                 3(3-0-6) 
                        (General Microbiology) 
              518  202      ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป   1(0-3-0) 
                       (General Microbiology Laboratory) 
       2.2.1.2 กลุ่มวชิาบังคับเลอืก   จ านวน 16 หนว่ยกิต  ให้เลอืกจากแผนใดแผนหนึง่ตอ่ไปนี ้
   แผน 1 ชีววิทยาทางพฤกษศาสตร์ ประกอบด้วยรายวิชาตอ่ไปนี ้
 512  311      กายวิภาคพชื                      3(3-0-6) 
                            (Plant Anatomy) 
     512  312    ปฏิบตัิการกายวิภาคพืช     1(0-3-0) 
                            (Plant Anatomy Laboratory) 
 512  313      สรีรวิทยาของพชื                    3(3-0-6) 
                            (Plant Physiology) 
              512  314      ปฏิบตัิการสรีรวิทยาของพชื       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      สณัฐานวิทยาของพืชที่มเีนือ้เยื่อล าเลยีง  3(3-0-6) 
                            (Morphology of Vascular Plants) 
              512  318      ปฏิบตัิการสณัฐานวิทยาของพืชที่มเีนือ้เยือ่ล าเลยีง   1(0-3-0) 
   (Morphology of Vascular Plant 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) 
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 512  331      มิญชวิทยา                       3(3-0-6) 
                             (Histology) 
 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) 
            2.2.2  วิชาเลือก  จ านวนไมน้่อยกวา่ 17 หนว่ยกิต ให้เลอืกศกึษาจากรายวชิาตอ่ไปนี ้และ/หรือ เลอืก
ศกึษาได้จากรายวชิาในกลุม่วิชาบงัคบัเลอืก  
   1.  กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์  ประกอบด้วยรายวิชาตอ่ไปนี ้
 512  211 พืชสวน  2(2-0-4) 
   (Horticultural Science) 
 512  212 ปฏิบตัิการพืชสวน 1(0-3-0) 
   (Horticultural Science Laboratory) 
 512  213 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกล้วยไม้          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 Plant) 
 512  217 ปฏิบตัิการไม้ดอกไม้ประดบั 1(0-3-0) 
   (Flowering and Ornamental Plant Laboratory) 
              512  322     วิทยาสาหร่าย     3(3-0-6) 
                        (Phycology) 
              512  323     ปฏิบตัิการวิทยาสาหร่าย        1(0-3-0) 
                        (Phycology Laboratory) 
 512  326 เทคโนโลยีโอมิกส์ของพืช 3(3-0-6) 
   (Plant OMICS Technology) 
 512  327 สารทตุิยภมูิจากพืช 3(3-0-6) 
   (Secondary Metabolites from Plant) 
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 512  413      พฤกษศาสตร์ทางเศรษฐกิจ  3(3-0-6) 
                        (Economic Botany) 
              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   การปรับปรุงพนัธุ์พืช                                                    2(2-0-4) 
                   (Plant Breeding) 
 512  422    ปฏิบตัิการการปรับปรุงพนัธุ์พืช                                         1(0-3-0) 
                  (Plant Breeding Laboratory) 
 512  423   การตอบสนองของพืชตอ่ความเครียดจากสิง่แวดล้อม        2(2-0-4) 
   (Plant Response to Environmental Stresses) 
 512 424       ปฏิบตัิการการตอบสนองของพืชตอ่ความเครียดจากสิง่แวดล้อม 1(0-3-0) 
   (Plant Response to Environmental Stress Laboratory) 
 512 425  สรีรวิทยา และเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียวของพืชสวน       2(2-0-4) 
                (Postharvest Physiology and Technology of Horticultural Crops) 
 512 426 ปฏิบตัิการสรีรวิทยา และเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียวของพืชสวน               1(0-3-0) 
   (Postharvest Physiology and Technology of Horticultural Crop  
   Laboratory) 
 512 427 ฮอร์โมนและการเจริญของพชื 2(2-0-4) 
   (Hormones and Plant Development) 
 512 428 ปฏิบตัิการฮอร์โมนและการเจริญของพืช 1(0-3-0) 
   (Hormones and Plant Development Laboratory) 
   2.  กลุ่มวิชาสตัววทิยา ประกอบด้วยรายวชิาตอ่ไปนี ้
 512  231    วิทยาเอ็มบริโอของสตัว์มกีระดกูสนัหลงั     3(3-0-6) 
                        (Vertebrate Embryology) 
 512  232    ปฏิบตัิการวิทยาเอม็บริโอของสตัว์มีกระดกูสนัหลงั  1(0-3-0) 
                        (Vertebrate Embryology Laboratory) 
              512  237      กีฏวิทยา     3(3-0-6) 
                        (Entomology) 
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              512  238      ปฏิบตัิการกีฏวิทยา        1(0-3-0) 
          (Entomology Laboratory) 
 512  335  การผลติสตัว์เพื่อการพาณิชย์ 2(2-0-4) 
   (Commercial Animal Production) 
 512  336 ปฏิบตัิการการผลติสตัว์เพื่อการพาณิชย์ 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      กีฏวิทยาทางการแพทย์                                 2(2-0-4) 
                 (Medical Entomology)    
              512  344      ปฏิบตัิการกีฏวิทยาทางการแพทย์                     1(0-3-0) 
                  (Medical Entomology Laboratory)     
 512  345 การควบคมุแมลงศตัรูโดยชีววิธีและการผลติชีวภณัฑ์ 3(3-0-6) 
   (Biological Control of Pest and Bio-agent Production) 
 512  346 ปฏิบตัิการการควบคมุแมลงศตัรูโดยชีววิธีและการผลติชีวภณัฑ์ 1(0-3-0) 
   (Biological Control of Pest and Bio-agent Production Laboratory) 
 512  347 สรีรวิทยาการออกก าลงักาย 2(2-0-4) 
   (Exercise Physiology) 
 512  348      ปรสติวิทยา   3(3-0-6) 
                        (Parasitology) 
 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) 
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 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 การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 2(2-0-4) 
   (Aquaculture) 
 512  442 ปฏิบตัิการการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 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      สตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงัที่มคีวามส าคญัทางเศรษฐกิจ 2(2-0-4) 
                        (Economic Invertebrates) 
 512  446     ปฏิบตัิการสตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงัที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจ 1(0-3-0) 
                       (Economic Invertebrate Laboratory) 
 512  447      ชีววิทยาการสบืพนัธุ์        3(3-0-6) 
                        (Reproductive Biology) 
 512 448 เทคนิคด้านอณพูนัธุศาสตร์และพนัธุวิศวกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
   (Techniques in Molecular Genetics and Genetic Engineering) 
 512 449 ปฏิบตัิการเทคนคิด้านอณพูนัธุศาสตร์และพนัธุวิศวกรรมศาสตร์ 1(0-3-0) 
   (Techniques in Molecular Genetics and Genetic Engineering Laboratory) 
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   3.  กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์  ประกอบด้วยรายวิชาตอ่ไปนี ้
 512  361      พนัธุศาสตร์ของพชื              3(3-0-6) 
                       (Plant Genetics) 
  512 362  เคร่ืองหมายดีเอ็นเอและการประยกุต์ 2(2-0-4) 
         (DNA Markers and Applications) 
 512 461 มนษุย์พนัธศุาสตร์ 2(2-0-4) 
   (Human Genetics) 
 512 462   พนัธุศาสตร์ของเซลล์        2(2-0-4) 
   (Cytogenetics) 
 512 463      ปฏิบตัิการพนัธุศาสตร์ของเซลล์        1(0-3-0) 
   (Cytogenetics  Laboratory) 
   4.  กลุ่มวิชานิเวศวิทยา  ประกอบด้วยรายวชิาตอ่ไปนี ้
 512 371       ชลธีวิทยา                       2(2-0-4) 
                            (Limnology) 
 512 372 ปฏิบตัิการชลธีวิทยา                  1(0-3-0) 
                        (Limnology Laboratory) 
 512 471      นิเวศวิทยาของสตัว์                3(3-0-6) 
                            (Animal Ecology) 
              512 472      นิเวศวิทยาทางทะเล            3(3-0-6) 
                            (Marine Ecology) 
 512 473 นิเวศวิทยาป่าชายเลน 3(3-0-6) 
   (Mangrove Ecology) 
 512 475 นิเวศวิทยาของพชื 3(3-0-6) 
   (Plant Ecology) 
   5.  กลุ่มวิชาประกอบสาขา ได้แก่ รายวชิาตอ่ไปนี ้
 512 181 การวาดภาพทางชีววิทยา 1(1-0-2) 
   (Biological Illustration) 
 512 182 ปฏิบตัิการการวาดภาพทางชีววทิยา 2(0-6-0) 
   (Biological Illustration Laboratory) 
  512 328 อณชีูววิทยาเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
    (Fundamental Molecular Biology) 
  512 329 ปฏิบตัิการอณชีูววิทยาเบือ้งต้น  1(0-3-0) 
    (Fundamental Molecular Biology Laboratory) 
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  512 481 ไมโครสโคปิกเทคนิคทางชีววิทยา 2(2-0-4) 
   (Microscopic Technique in Biology) 
 512 482 ปฏิบตัิการไมโครสโคปิกเทคนคิทางชีววิทยา 2(0-6-0) 
    (Microscopic Technique in Biology Laboratory) 
 512 483 วิทยาการก้าวหน้าทางชีววิทยา 1(1-0-2) 
   (Current Advances in Biology) 
 512 484 ไบโอฟาร์ม  3(3-0-6) 
   (Biofarm) 
 512 485 ปฏิบตัิการไบโอฟาร์ม 2(0-6-0) 
   (Biofarm Laboratory) 
 512 495 การฝึกงาน        1(0-3-0) 
                        (Practical Training) 
 516 498 ระบบการจดัการในอตุสาหกรรม 3(3-0-6) 
   (Management System in Industry) 
 518 321   จลุชีววิทยาของผลติภณัฑ์นม          3(3-0-6) 
            (Dairy Product Microbiology) 
 518 322   ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาของผลติภณัฑ์นม            1(0-3-0) 
            (Dairy Product Microbiology Laboratory) 
 518 331   ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต์                          2(2-0-4) 
            (Yeast Biology and Technology) 
 518 332  ปฏิบตัิการชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต์                   1(0-3-0) 
            (Yeast Biology and Technology Laboratory) 
 518 341 จลุชีววิทยาทางสิง่แวดล้อม                        2(2-0-4) 
       (Environmental Microbiology) 
 518 342   ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทางสิง่แวดล้อม                 1(0-3-0) 
            (Environmental Microbiology Laboratory) 
              518 421  จลุชีววิทยาทางอาหารเพื่อสขุภาพ                 3(3-0-6) 

(Food Microbiology for Health) 
   518 422  ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทางอาหารเพื่อสขุภาพ               1(0-3-0) 

(Food Microbiology for Health Laboratory) 
 518 431   เทคโนโลยีอตุสาหกรรมจากจลุนิทรีย์                2(2-0-4) 
            (Industrial Microbiological Technology) 
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 518 432 ปฏิบตัิการเทคโนโลยีอตุสาหกรรมจากจลุนิทรีย์               1(0-3-0) 
            (Industrial Microbiological Technology Laboratory) 
 

  และรายวชิาอื่นๆ ที่ภาควิชาชีววทิยาได้รับอนมุตัใิห้เพิม่เตมิภายหลงั    
 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไมน้่อยกวา่   6  หนว่ยกิต  
 ให้เลือกศึกษาได้จากทกุรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยัศิลปากรหรือรายวิชาของสถาบนัอื่นๆ ที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ถ้านกัศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในวิชาเลือก
ของหมวดวิชาเฉพาะ   จะต้องน าไปคิดค่าระดบัเฉลี่ยของทกุรายวิชาในวิชาเฉพาะด้านของหมวดวิชาเฉพาะ
ด้วยเพื่อตรวจสอบเง่ือนไขการส าเร็จการศกึษา 
 
หมายเหตุ  การนับหน่วยกติในแต่ละหมวดวิชา ให้นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหน่วยกติรายวิชาใด 
  รายวิชาหน่ึงไปไว้ทัง้สองหมวดวิชาไม่ได้ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชวีวทิยา 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
081 102 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 3(2-2-5) 
511 106 แคลคลูสัส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 3(3-0-6) 
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 19 
 
 
 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
081 103 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 
511 107 แคลคลูสัส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 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) 
………… วิชาบงัคบัเลอืกในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 3 

 รวมหน่วยกติ 17 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชวีวทิยา 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
510 201  ภาษาองักฤษเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
513 250  เคมีอินทรีย์                                   3(3-0-6) 
513 255  ปฏิบตัิการเคมีอินทรีย์                             1(0-3-0) 
515 201  สถิติพืน้ฐาน                               3(3-0-6) 
518 201  จลุชีววิทยาทัว่ไป                               3(3-0-6) 
518 202  ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป                        1(0-3-0) 
……… วิชาบงัคบัเลอืกในหมวดวิชาเฉพาะ               4 

 รวมหน่วยกติ 18 
 
 
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
510 202  ภาษาองักฤษส าหรับการสือ่สาร 3(3-0-6) 
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  สถิติส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ        3(2-2-5) 
……….. วิชาเลอืกในรายวิชาศกึษาทัว่ไปที่ก าหนดโดยคณะวิทยาศาสตร์                3 
……….. วิชาเลอืกในหมวดวชิาเลอืกเสรี                3 

 รวมหน่วยกติ 20 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชวีวทิยา 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 
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 

 รวมหน่วยกติ 19 
 
 
 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
512 301 ชีววิทยาของเซลล์ 3(3-0-6) 
512 302 วิวฒันาการ 3(3-0-6) 
…….. วิชาบงัคบัเลอืกในหมวดวิชาเฉพาะ 4 
…….. วิชาบงัคบัเลอืกในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 3 
……… วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 3 
………. วิชาเลอืกในหมวดวชิาเลอืกเสรี 3 

 รวมหน่วยกติ 19 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชวีวทิยา 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
512 491 สมัมนา                               1(0-2-1) 
512 493  โครงงานวิจยั 1                                  1(0-2-1) 
……….. วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ                      8 
………… วิชาบงัคบัเลอืกในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 3 

 รวมหน่วยกติ 13 
 
 
 
 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
512 494  โครงงานวิจยั 2                                2(0-4-2) 

…….  วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 6 
 รวมหน่วยกติ 8 
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ค าอธิบายรายวิชาสาขาวิชาชีววิทยา 
 

512 101   ชีววทิยาทั่วไป 1             3(3-0-6) 
             (General Biology I) 
               วิชาบงัคบัก่อน :  * 512 103 ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 1 
                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

           แนวคิดทางชีววิทยา  สมบตัิของสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์  การจดัจ าแนก และ
ความหลากหลายของสิง่มีชีวิต ไวรา มอเนอราโพรทิสตาและฟังไจ  อาณาจกัรพืช  สตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงั สตัว์
มีกระดูกสนัหลงั พืน้ฐานของชีวิตระดับโมเลกุล  การจัดองค์ประกอบระดับเซลล์ เนือ้เยื่อและอวัยวะ การ
สงัเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดบัเซลล์ พนัธุศาสตร์บริสทุธ์ิ วิวฒันาการระดบัมหภาค นิเวศวิทยาและ
พฤติกรรมสตัว์ 
  Concepts in biology. Properties of organisms. Scientific methodology. Classification 
and biodiversity. Vira, Monera, Protista and Fungi. Plant kingdom. Invertebrates. Vertebrates. 
Molecular basis of life.  Cellular level of organization, tissues and organs.  Photosynthesis and 
cellular respiration. Classical genetics. Macroevolution. Ecology and animal behavior. 
        
512 102 ชีววทิยาทั่วไป    2          3(3-0-6) 
             (General Biology II) 
                 วิชาบงัคบัก่อน :  *512 104 ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 2 
                                                *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
  พนัธุศาสตร์โมเลกลุ พนัธุศาสตร์ประชากร และวิวฒันาการระดบัจลุภาค โครงสร้าง หน้าที่ และ
การสบืพนัธุ์ของพชืมีดอก โครงสร้างและหน้าที่ของระบบและอวยัวะตา่งๆ ของสตัว์ รวมทัง้กลไกการท างานของ
ร่างกาย  ฮอร์โมนสตัว์  ระบบภมูคิุ้มกนั   
    Molecular genetics.  Population genetics and microevolution. Structures, functions 
and reproduction of flowering plants. Structures and functions of various systems and organs of 
animals including  regulatory mechanisms. Animal hormones. Immune system.     
 
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. 
 

512 181 การวาดภาพทางชวีวทิยา       1(1-0-2) 
             (Biological Illustration) 
 วิชาบงัคบัก่อน :   *512 182 ปฏิบตัิการวาดภาพทางชีววิทยา 
                            *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
 หลกัการและการฝึกทกัษะในการวาดภาพสิง่มชีีวิตในธรรมชาตแิละจากกล้องจลุทรรศน์ เพื่อ
ประกอบการศกึษาและงานวจิยัทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พืน้ฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปชว่ยใน
การวาดภาพ  
             Principles and practices in drawing organisms from living and microscopic specimens 
for study and research in biological sciences. Fundamental application of computer software for 
illustration. 
 

512 182 ปฏบิัติการการวาดภาพทางชวีวิทยา      2(0-6-0) 
             (Biological Illustration Laboratory) 
           วิชาบงัคบัก่อน :   *512 181 การวาดภาพทางชีววิทยา 
                            *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 512 181 การวาดภาพทางชีววิทยา 
 มีการศกึษานอกสถานท่ี 
    Laboratory work related to the contents in 512 181 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 
          โครงสร้างทางเคมีและสมบตัิของสารพนัธุกรรม  การจ าลองดีเอ็นเอในโปรคาริโอตและยคูาริโอต  
การแสดงออกของยีนและการควบคมุ  การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม  ทฤษฎีของเมนเดล  การเรียงตวักนั
ใหม่ของยีนและการหาต าแหน่งยีนบนโครโมโซม  การถ่ายทอดพนัธุกรรมนอกโครโมโซม  การกลายพนัธุ์และ
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พนัธุศาสตร์เชิงปริมาณ  พนัธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ  การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอและการให้
ค าปรึกษาทางพนัธุกรรม  การสร้างสิง่มีชีวิตแปลงพนัธุ์ 
    Chemical structures and properties of genetic materials.  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 หน้าที่และปัจจัยส าคัญของระบบนิเวศ 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 
         การจดัจ าแนกพืชสวน วิธีการขยายพนัธุ์ทัง้แบบอาศยัเพศและไมอ่าศยัเพศ การเตรียมการปลกู 
การใช้ปุ๋ ย การใช้สารเคมีที่เก่ียวข้องกบัการเจริญเติบโตของพืช การเก็บเก่ียว การปรับปรุงพนัธุ์และการควบคมุ
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.  Technology of fruits, vegetables, flowers and ornamental plants. 
 
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 ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกล้วยไม้ 
                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
 สณัฐานวิทยาทัว่ไปของกล้วยไม้   ประเภทและการจ าแนกพนัธุ์กล้วยไม้ลกูผสมที่มีความส าคญั
เชิงพาณิชย์  การขยายพนัธุ์  การปลกู  โรงเรือนและการดแูลรักษากล้วยไม้  การควบคมุโรคและแมลงศตัรูของ
กล้วยไม้   การสง่ออกกล้วยไม้      
    General morphology of orchids.  Classification and identification of commercial hybrid 
orchids.  Propagation, cultivation and nursery.  Orchid diseases 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 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกล้วยไม้ 
                                                *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 
 ปัจจยัไมม่ีชีวติและมชีีวิตทีม่ีผลตอ่การเจริญเติบโต พฒันาการและผลติภาพของพืช การปอ้งกนั
ตวัของพืช การประยกุต์ทางการเกษตรและการจดัการสิง่แวดล้อม 
 มีการศกึษานอกสถานท่ี 
 Abiotic and biotic factors affecting growth, development and productivity of plants. 
Plant defence.  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  หลกัการเบือ้งต้นในการใช้ไม้ดอกไม้ประดบัเพื่อการจดัสวน    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 Plant 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 
        การสร้างเซลล์สืบพนัธุ์เพศเมียและการสร้างตวัอสจิุ ขัน้ตอนการเจริญในสตัว์มีกระดูกสนัหลงั
หลงัจากการปฏิสนธิ   การฝังตวัของเอ็มบริโอ การเกิดรก การเปลี่ยนสภาพเน้นการเจริญของเอ็มบริโอไก่และ
สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม 
  Oogenesis and spermatogenesis. Developmental stages of vertebrates after 
fertilization.  Implantation of embryo. Placentation.  Differentiation with emphasis on the 
development of chick and mammalian embryos. 
 
512  232   ปฏิบัติการวิทยาเอ็มบริโอของสัตว์มีกระดูกสนัหลัง     1(0-3-0) 
             (Vertebrate Embryology Laboratory) 
                วิชาบงัคบัก่อน :  *512  231 วิทยาเอม็บริโอของสตัว์มีกระดกูสนัหลงั   
                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512 231 วิทยาเอ็มบริโอของสตัว์มกีระดกูสนัหลงั 
  Laboratory work related to the contents in 512 231 Vertebrate Embryology.  
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512  233    สัตว์ไม่มีกระดูกสนัหลัง        3(3-0-6) 
             (Invertebrate Zoology) 
                 วิชาบงัคบัก่อน :   512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 
  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 
                                                 *512 234 ปฏิบตัิการสตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงั 
                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
         แหล่งที่อยู่และการกระจายของสตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลงั ลกัษณะเฉพาะภายในและภายนอก         
การจ าแนกประเภท การกินอาหาร   การหายใจ  การรู้สกึ การไหลเวียนเลอืด  การขบัถ่ายและการสืบพนัธุ์  การ
เพาะเลีย้งสตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงัที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจ 
   Habitat and distribution of invertebrates.  Internal and external characteristics. 
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   การจ าแนกประเภท สรีรวิทยา พฤติกรรมและการเพาะเลีย้ง
สตัว์มีกระดกูสนัหลงัที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจ 
           Morphology, anatomy, classification, physiology, behavior  and cultivation of 
economically important  vertebrates. 
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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. 

 
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 การจ าแนกประเภท นิเวศวิทยา  และ
พฤติกรรมของแมลง   การจดัการแมลงที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจ 
              Morphology, anatomy, physiology, development, classification, ecology and behavior 
of insects.  Management of economically important insects. 
 
512  238    ปฏิบัติการกีฏวทิยา      1(0-3-0) 
             (Entomology Laboratory) 
               วิชาบงัคบัก่อน :  * 512 237 กีฏวิทยา   
                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512 237 กีฏวิทยา 
               มีการศกึษานอกสถานท่ี 
      Laboratory work related to the contents in 512 237 Entomology. 
  Field trips are required. 
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512  301  ชีววทิยาของเซลล์            3(3-0-6) 
             (Cell Biology) 
            วิชาบงัคบัก่อน  :  512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 
  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 
                          513 341 ชีวเคมี 1 
         แนวคิดและวิธีศกึษาเซลล์ โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของเซลล์  หน้าที่ของออร์แกเนลล์    
เมแทบอลซิมึและชีวพลงังานศาสตร์   การล าเลียงและการหลัง่  การตอบสนองต่อสิ่งเร้า  โครงสร้างโครโมโซม   
การแสดงออกของยีนและการควบคุม ไซโทสเกเลตนั  เมทริกซ์นอกเซลล์   ฮอร์โมนและตวัรับ   วฏัจกัรเซลล์  
การเกิดมะเร็ง 
              Concepts and methodology for cell study. Structure and chemical compositions of 
cell. Organelle functions. Metabolism and bioenergetics. Transportation and secretion. Response to 
stimuli. Chromosome structures. Gene expression and regulation.  Cytoskeleton. Extracellular  
matrix.  Hormones and receptors.  Cell cycle.  Carcinogenesis.     
 
512 302     วิวัฒนาการ                   3(3-0-6) 
             (Evolution) 
               วิชาบงัคบัก่อน : 512 201 พนัธุศาสตร์ 
         ทฤษฎี หลกัฐานและกลไกที่เป็นไปได้ของววิฒันาการของสิง่มชีีวติ 
  Theories,  evidence and  possible  mechanisms  of  the  evolution of organisms. 
 

512  311  กายวิภาคพืช                3(3-0-6) 
            (Plant Anatomy) 
               วิชาบงัคบัก่อน :  512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 
  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 
                                                 *512 312 ปฏิบตัิการกายวิภาคพืช 
                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
         ชนิดและการเปลีย่นสภาพของเซลล์ในเนือ้เยื่อตา่งๆของพชื    โครงสร้างภายใน  สว่นประกอบ
และรูปแบบการเรียงตวัของเนือ้เยื่อในอวยัวะของพืชเน้นพืชที่มเีมลด็ 
              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 กายวิภาคพชื 
                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
         ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512 311 กายวิภาคพืช 
      Laboratory work related to the contents in 512 311 Plant Anatomy. 
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512  313 สรีรวิทยาของพืช             3(3-0-6) 
             (Plant Physiology) 
                วิชาบงัคบัก่อน :  512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 
  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 
                                                 *512 314 ปฏิบตัิการสรีรวิทยาของพืช 
                                                 *513 341 ชีวเคมี 1 
                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
          สรีรวิทยาระดบัเซลล์  ความสมัพนัธ์ระหว่างน า้กบัพืช  การดดูซึมและการล าเลียง ธาตอุาหาร
ของพืช   การสงัเคราะห์ด้วยแสง    การหายใจและเมแทบอลิซึม     อิทธิพลของปัจจยัภายในและภายนอกต่อ
การเติบโตและการเจริญของพืช 
              Cellular physiology.  Plant-water relations, absorption and translocation.  Plant 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. 
 
512 315    อนุกรมวิธานพืช   3(3-0-6) 
             (Plant Taxonomy) 
                   วิชาบงัคบัก่อน :  512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 
  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2    
                                                 *512 316 ปฏิบตัิการอนกุรมวิธานพืช 
                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
         หลกัการและระบบการจ าแนกพชื การตัง้ช่ือพชืและการระบพุนัธุ์ไม้ที่มีเนือ้เยื่อล าเลยีง เน้นพืช
ดอก  การรวบรวมและเก็บรักษาตวัอยา่งพชื วิธีการใช้และการสร้างรูปวิธาน ลกัษณะของวงศ์ ถ่ินก าเนดิ การ
แพร่กระจายพนัธุ์ และความส าคญัทางเศรษฐกิจของพืชดอกบางวงศ์ 
         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 . 
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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   สัณฐานวทิยาของพืชที่มีเนือ้เยื่อล าเลียง              3(3-0-6) 
             (Morphology of  Vascular Plant) 
                  วิชาบงัคบัก่อน :  512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 
  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 
                                                 *512 318 ปฏิบตัิการสณัฐานวิทยาของพชืที่มเีนือ้เยื่อล าเลยีง 
                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
         ลกัษณะโครงสร้างภายนอกและภายใน ขัน้ตอนการเติบโตและการเจริญของสว่นตา่งๆ ของพืชที่
มีเนือ้เยื่อล าเลียงกลุ่มต่างๆ ระบบการจัดจ าแนกประเภทพืชดังกล่าวทัง้ที่สูญพันธุ์แล้วและที่ยังมีอยู ่
วิวฒันาการของพืช วิวฒันาการของโครงสร้างร่างกายและโครงสร้างสืบพนัธุ์ของพืช 
             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. 
 
512 318 ปฏิบัติการสณัฐานวทิยาของพชืที่มีเนือ้เยื่อล าเลียง    1(0-3-0) 
           (Morphology of  Vascular Plant Laboratory) 
               วิชาบงัคบัก่อน :  *512 317 สณัฐานวิทยาของพืชทีม่ีเนือ้เยื่อล าเลยีง   
                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512 317 สณัฐานวิทยาของพชืที่มเีนือ้เยื่อล าเลยีง 
  มีการศกึษานอกสถานท่ี 
      Laboratory work related to the contents in 512 317 Morphology of Vascular Plants. 
   Field trips are required. 
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512  322 วิทยาสาหร่าย                      3(3-0-6) 
             (Phycology) 
                  วิชาบงัคบัก่อน :  512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 
  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 
                                                 *512 323 ปฏิบตัิการวิทยาสาหร่าย 
                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
             สณัฐานวิทยา อนกุรมวิธาน  และนิเวศวิทยาของสาหร่ายน า้จืดและน า้เค็มโดยเน้นสาหร่ายใน
ท้องถ่ิน  ความส าคญัของสาหร่ายตอ่มนษุย์   การแยกพนัธุ์และวธีิการเพาะเลีย้งสาหร่าย      
  Morphology, taxonomy and ecology of freshwater and marine algae with emphasis on 
local species.  The importance of algae to human.  Isolation and cultivation of algae. 
        
512  323     ปฏิบัติการวิทยาสาหร่าย                1(0-3-0) 
             (Phycology Laboratory) 
               วิชาบงัคบัก่อน :   *512 322 วิทยาสาหร่าย 
                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512 322 วิทยาสาหร่าย 
               มีการศกึษานอกสถานท่ี 
      Laboratory work related to the contents in 512 322 Phycology. 
  Field trips are required. 
 
512 326   เทคโนโลยโีอมิกส์ของพืช               3(3-0-6) 
       (Plant OMICS Technology) 
     วิชาบงัคบัก่อน :  512 313 สรีรวิทยาของพืช 
            512 314 ปฏิบตัิการสรีรวิทยาของพืช 
     หลกัการและวิธีการวิเคราะห์จีโนมพืชด้วยเทคโนโลยีจีโนมิกส์ ทรานสคริปโทมิกส์ โปรทีโอมิกส์  
เมแทบอโลมิกส์ และเอพิจีโนมิกส์ การใช้เทคโนโลยีโอมิกส์เพื่อศึกษาจีโนมพืชในบริบทของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศโลก  
     Principles and methods for analysis of plant genomes by genomics, transcriptomics, 
proteomics, metabolomics and epigenomics technologies. Use of OMICS technology for studying 
plant genomes in the context of global climate change.   
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512 327  สารทุติยภมิูจากพืช                  3(3-0-6) 
      (Secondary Metabolites from Plant) 
      วิชาบงัคบัก่อน :  512 313 สรีรวิทยาของพืช 
           512 314 ปฏิบตัิการสรีรวิทยาของพืช 
      ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัสารทตุิยภมูิจากพชื สารประกอบฟีโนลคิ ฟลาโวนอยด์  แทนนิน   อลัคา
ลอยด์ เทอพีนอยด์ และไกลโคไซด์ เทคโนโลยีในการคดักรอง การสกดั การท าให้บริสทุธ์ิ และการผลติสารทตุิย
ภมูิในพืช งานวจิยัในปัจจบุนัและการประยกุต์เพื่อประโยชน์ในทางการเกษตร การแพทย์ และโภชนาการ 

   Basic knowledge of secondary metabolites from plant: phenolic compounds, 
flavonoids, tannins, alkaloids, terpenoids and glycosides. Technologies for screening, extraction, 
purification and production of secondary metabolites from plant. Current researches and 
applications in agriculture, medicine and nutrition. 
 

512 328 อณูชีววทิยาเบีอ้งต้น  3(3-0-6)
 (Fundamental Molecular Biology) 
 วิชาบงัคบัก่อน  :  512 201  พนัธุศาสตร์ 
   512 202  ปฎิบตัิการพนัธุศาสตร์ 
   *512 329  ปฏิบตัิการอณชีูววิทยาเบือ้งต้น      

   *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

   อณชีูววิทยาของการถา่ยทอดข้อมลูพนัธุกรรม  โครงสร้างของสารพนัธุกรรม การจ าลองดเีอ็นเอ  
การเกิดความเสยีหายและการซอ่มแซมดีเอ็นเอ  การรวมตวักนัใหมข่องสารพนัธุกรรมในระดบัโมเลกลุ  การ
ถอดรหสัและการแปลรหสั การควบคมุการแสดงออกของยีนในโปรคารีโอตและยคูารีโอต เทคโนโลยีทางอณู
ชีววิทยา  ชีวสารสนเทศและชีวจริยศาสตร์ 
   Molecular biology of genetic information transfer. Structure of genetic materials. DNA 
replication. DNA damage and repair. Genetic recombination at molecular level. Transcription and 
translation. Gene regulation in prokaryotes and eukaryotes. Technologies in molecular biology. 
Bioinformatics and bioethics. 
 

512  329     ปฏิบัติการอณูชวีวทิยาเบือ้งต้น                1(0-3-0) 
             (Fundamental Molecular Biology Laboratory) 
              วิชาบงัคบัก่อน  :  512 201  พนัธุศาสตร์ 
   512 202  ปฎิบตัิการพนัธุศาสตร์ 
   *512 328  อณชีูววิทยาเบือ้งต้น      

   *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512 328 อณชีูวววิทยาเบือ้งต้น 
               มีการศกึษานอกสถานท่ี 
      Laboratory work related to the contents in 512 328 Fundamental Molecular Biology. 
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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 เนือ้เยื่อและอวยัวะน า้เหลอืง  เนือ้เยื่อกล้ามเนือ้  เนือ้เยื่อประสาท โครงสร้างและหน้าที่ของ
เนือ้เยื่อของระบบอวยัวะในสตัว์มีกระดกูสนัหลงัชัน้สงู 
              Structures and properties of epithelial tissues, connective tissues, cartilages and 
bones.  Blood and blood cell formation.  Lymphatic tissues and organs.  Muscular tissues.  Nervous 
tissues.  Structures and  histophysiology of organ systems in higher vertebrates. 
 
512  332  ปฏิบัติการมิญชวิทยา                 1(0-3-0) 
             (Histology Laboratory) 
            วิชาบงัคบัก่อน  :   *512 331 มญิชวิทยา 
                                                   *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          
 แนวคิดเบือ้งต้นทางสรีรวิทยาของสตัว์  กลไกการท างานและการควบคมุของเซลล์กล้ามเนือ้และ
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. 
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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 ปฏิบตัิการการผลติสตัว์เพื่อการพาณิชย์ 
                           *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
 ชีววิทยาของสตัว์เพื่อการพาณิชย์ การเก็บรวบรวมและคดัเลอืกพนัธุ์ 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 การผลติสตัว์เพื่อการพาณิชย์ 
                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512 335 การผลติสตัว์เพื่อการพาณิชย์ 
 มีการศกึษานอกสถานท่ี 
      Laboratory work related to the contents in 512 335 Commercial Animal Production. 
  Field trips are required. 
 

512  337  กายวิภาคเปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง   3(3-0-6) 
           (Comparative Vertebrate Anatomy) 
                วิชาบงัคบัก่อน  :  512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 
  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 
                                                 *512 338 ปฏิบตัิการกายวิภาคเปรียบเทียบของสตัว์มกีระดกูสนัหลงั 
                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
         ศกึษาเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของอวยัวะแตล่ะชนดิของสตัว์มีกระดกูสนัหลงั เน้น 
วิวฒันาการของอวยัวะตามขัน้ตอนการเจริญจากสตัว์ชัน้ต า่มาเป็นสตัว์ชัน้สงู 
              Comparative studies of  structures and functions of  vertebrate organs with emphasis 
on evolution  of organ development from lower to higher vertebrates.  
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512  338  ปฏิบัติการกายวิภาคเปรียบเทยีบของสตัว์มีกระดูกสนัหลัง                   1(0-3-0) 
             (Comparative Vertebrate Anatomy Laboratory) 
               วิชาบงัคบัก่อน :   *512 337 กายวิภาคเปรียบเทยีบของสตัว์มกีระดกูสนัหลงั 
                                                  *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 
 ประเภทและพนัธุ์สตัว์ที่ใช้ในห้องปฏิบตัิการ การดแูลสตัว์    วธีิการตา่งๆ ทีใ่ช้ในการจบัและ
ควบคมุสตัว์ การให้ยา  การเก็บตวัอยา่งเลอืด  การวางยาสลบ  การก าจดัสตัว์โดยไมท่รมานและการท าลาย
ซากสตัว์ 
 มีการศกึษานอกสถานท่ี 
              Types and breeds of animals used in laboratories.  Care and management.  
Techniques for handling animal and restraint, medication, blood sampling, anaesthesia, humane 
and destruction of carcasses. 
  Field trips are required. 
 
512  341  มีนวทิยา                   3(3-0-6) 
             (Ichthyology) 
               วิชาบงัคบัก่อน :   512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 
  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 
                                                 *512 342 ปฏิบตัิการมีนวิทยา 
                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
 สณัฐานวิทยา   กายวิภาคศาสตร์   การจ าแนกประเภทและนิเวศวิทยาของปลาเศรษฐกิจ       
              Morphology, anatomy, classification  and  ecology  of  economic  fishes.   
 
 
 
 
 



139 
 

 

 

512 342     ปฏิบัติการมนีวทิยา              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  กีฏวทิยาทางการแพทย์    3(3-0-6)  
              (Medical Entomology)  
              วิชาบงัคบัก่อน :  (1)    512 102   ชีววิทยาทัว่ไป 2 
                                                       *512 344  ปฏิบตัิการกีฏวิทยาทางการแพทย์ 

หรือ   (2)    512 106  ชีววิทยาทัว่ไป 
             *512 344  ปฏิบตัิการกีฏวิทยาทางการแพทย์                                   
             *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

             ชีวประวตัิและอปุนิสยัโดยทัว่ไปของแมลงและสตัว์ขาข้อบางชนิดที่มีความส าคญัทางการแพทย์ 
เน้นสตัว์ขาข้อที่เป็นพาหะของโรคและพวกที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจหรือก่อความร าคาญต่อ
มนษุย์และสตัว์ การวินิจฉยัชนิด การเก็บรักษาตวัอยา่ง วิธีการควบคมุที่เหมาะสม  
     Bionomics of insects and other arthropods of medical importance. With emphasis on 
arthropods as vectors of diseases and pests. Identification, techniques of collection and 
preservation of specimens. Appropriate control measures.  
 
512 344  ปฏิบัติการกีฏวทิยาทางการแพทย์                            1(0-3-0)            
     (Medical Entomology Laboratory)  
              วิชาบงัคบัก่อน :   *512 343  กีฏวิทยาทางการแพทย์ 
             *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
                 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 512 343  กีฏวิทยาทางการแพทย์                                   
              มีการศกึษานอกสถานท่ี 
                  Laboratory work related to the contents in 512 343 Medical Entomology  
              Field trips are required. 
 
 
 
 



140 
 

 

 

512 345 การควบคุมแมลงศัตรูโดยชวีวธีิและการผลิตชีวภณัฑ์                               3(3-0-6) 
                (Biological Control of Pest and Bio-agent Production) 
               วิชาบงัคบัก่อน :  *512 346  ปฏิบตัิการการควบคมุแมลงศตัรูโดยชีววธีิและการผลิตชีวภณัฑ์                                
                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้  
                       518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 
 การควบคุมแมลงที่เป็นศตัรูทางการเกษตรและทางการแพทย์โดยใช้ศัตรูธรรมชาติ การเพิ่ม
จ านวนศตัรูธรรมชาติโดยเน้นทางด้านจุลินทรีย์ การคดักรองและวิธีทดสอบประสิทธิภาพเพื่อพฒันาสายพนัธุ์
ทัง้ด้านคณุภาพและสตูรส าเร็จเพื่อผลติเป็นชีวภณัฑ์  
         The control of agricultural and medical insect pests by using their natural enemies. 
Mass production of natural enemies with emphasis on microbes. Screening and testing method for 
efficacy in strain development for quality and for formulation of bio-agents. 
 
512 346 ปฏิบัติการการควบคุมแมลงศัตรูโดยชวีวิธีและการผลิตชวีภณัฑ์             1(0-3-0) 
 (Biological Control of Pest and Bio-agent 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-
agent Production. 
  Field trips are required. 
 
512 347  สรีรวิทยาการออกก าลังกาย                                2(2-0-4) 
             (Exercise Physiology)  
             วิชาบงัคบัก่อน :  512 333 สรีรวิทยาของสตัว์  
 ผลของการออกก าลงักายและการฝึกซ้อมตอ่การท างานของระบบตา่งๆ ในร่างกาย กลไกทาง 
สรีรวิทยาและการปรับตวัของร่างกายตอ่การออกก าลงักาย 
 Effects of exercises 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 
         ความสมัพนัธ์ของปรสติและโฮสต์ สณัฐานวิทยาและการจ าแนกประเภท ชีววิทยา การ
แพร่กระจายและวฏัจกัรชีวติของโพรโทซวัและหนอนพยาธิ  ระบาดวิทยาและการท าให้เกิดโรค   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  361  พันธุศาสตร์ของพืช                  3(3-0-6) 
             (Plant Genetics) 
                  วิชาบงัคบัก่อน :  512 201 พนัธุศาสตร์ 
         การถา่ยทอดพนัธกุรรมพืช  ระบบการผสมพนัธุ์และพนัธุกรรมของการก าหนดเพศ  โครงสร้าง
ของจีโนมพืช  ยีนและกลไกการแสดงออกของยีน  ความผนัแปรของพนัธุกรรมพืชและวิวฒันาการของพชื  
เทคโนโลยีเพื่อการศกึษาและปรับปรุงพนัธุกรรมพืช 
      Plantgenetic transmission, breeding system and genetics of sex-determination.  
Structure of plant genome.  Plant genes and their expression mechanisms.  Plant genetic variation 
and evolution.  Technology for plant genetic study and improvement. 
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512 362  เคร่ืองหมายดีเอน็เอและการประยุกต์            2(2-0-4) 
      (DNA Markers and Applications) 
       วิชาบงัคบัก่อน: 512 201 พนัธุศาสตร์                                                  
          512 202 ปฏิบตัิการพนัธุศาสตร์ 
     จีโนมของพืชและสตัว์ หลกัการของเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ เทคนิคพืน้ฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์
เคร่ืองหมายดีเอ็นเอ เคร่ืองหมายดีเอ็นเอที่ใช้วิธีไฮบริไดเซชนัและที่ใช้ปฏิกิริยาลกูโซ่โพลีเมอร์เรสเป็นพืน้ฐาน 
การประยุกต์ใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอทางด้านการแพทย์ การเกษตร การศึกษาวิวัฒนาการ และการใช้
เคร่ืองหมายดีเอ็นเอทางนิติวิทยาศาสตร์ 
     Plant and animal genomes. Principles of DNA markers. Basic techniques for DNA 
marker analysis. Hybridization based and polymerase chain reaction based DNA markers. 
Application of DNA markers in medicine, agriculture, evolutionary study, and using of DNA markers 
in forensic science. 
 

512  371 ชลธีวทิยา                       2(2-0-4) 
             (Limnology) 
                  วิชาบงัคบัก่อน :(1)   512 203 นิเวศวิทยา   
                                                   * 512 372 ปฏิบตัิการชลธีวิทยา 
                  หรือ (2)   516 270 นิเวศวิทยาสิง่แวดล้อม  
      516 271 ปฏิบตัิการนิเวศวิทยาสิง่แวดล้อม 
                                                    * 512 372 ปฏิบตัิการชลธีวิทยา 
                                                   * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

          สภาพทางชีวภาพ  กายภาพและเคมีของทะเลสาบ  อา่งเก็บน า้และแหลง่น า้จืด  สิง่มีชีวิตในน า้   
แนวคิดในการใช้แหลง่น า้เพื่อเพิม่ผลผลติในการประมง 
  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  372  ปฏิบัติการชลธีวทิยา          1(0-3-0) 
             (Limnology Laboratory) 
               วิชาบงัคบัก่อน :   *512 371 ชลธีวิทยา 
                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512  371 ชลธีวิทยา 
              มีการศกึษานอกสถานท่ี 
      Laboratory work related to the contents in 512 371 Limnology. 
  Field trips are required. 
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512 413   พฤกษศาสตร์ทางเศรษฐกิจ         3(3-0-6) 
             (Economic Botany) 
                   วิชาบงัคบัก่อน : 512 315  อนกุรมวิธานพืช                                               
                   ประวตั ิ  ถ่ินก าเนิด ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ การกระจายพนัธุ์และการใช้ประโยชน์ของพืชที่
เป็นอาหารและยา พืชอตุสาหกรรมและพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยและเขตร้อน พืชท้องถ่ินของไทยที่มีแนวโน้ม
มีความส าคญัเชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
               มีการศกึษานอกสถานท่ี 
         Life history, origin, botanical characters, distribution and uses of plants for food and 
medicine. Industrial and other economically important plants of Thailand and tropical regions. 
Possible future economic value of local plants. 
       Field trips are required. 
 
512 415    โรคพืช                        3(3-0-6) 
             (Plant Pathology) 
                  วิชาบงัคบัก่อน :   *512 416 ปฏิบตัิการโรคพืช 
  518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 
                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
                สาเหตขุองโรคพืช   ลกัษณะของพืชที่เป็นโรค  การระบชุนิดจลุชีพก่อโรคในพืช  การติดเชือ้และ
การเกิดโรค  การแพร่กระจายของเชือ้  จลุชีพก่อโรคและปัจจยัสิง่แวดล้อมทีเ่ก่ียวข้องกบัการเกิดโรค  โรคพืชที่
ส าคญั  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. 
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512 417      การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อและเซลล์พืช                 2(2-0-4) 
             (Plant Tissue and Cell Culture) 
                  วิชาบงัคบัก่อน : 512 313  สรีรวิทยาของพชื 
                            *512 418  ปฏิบตัิการการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อและเซลล์พืช 
                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
 หลกัการและวิธีการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อจากอวยัวะตา่งๆ ของพืชในหลอดทดลอง   การใช้ฮอร์โมน
พืช   อาหารสงัเคราะห์และการควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม   เพื่อกระตุ้นให้ส่วนต่างๆ    ของพืชใน
หลอดทดลองมีการเจริญเติบโตและเปลีย่นแปลงไปเป็นแคลลสัหรืออวยัวะสว่นตา่งๆ 
  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 in culture containers to form callus or organs. 
 
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  ปฏิบตัิการการปรับปรุงพนัธุ์พืช 
                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
       การน าหลกัพนัธศุาสตร์มาประยกุต์เพื่อเพิ่มคณุภาพแก่พืชเศรษฐกิจ วิธีการเบือ้งต้นในการ
ปรับปรุงพนัธุ์พืชพวกผสมตวัเอง พวกผสมข้ามและลกูผสม การผลติเมลด็พนัธุ์ การน าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้
ในการปรับปรุงพนัธุ์พชื 
 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. 
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512  422    ปฏิบัติการการปรับปรุงพันธ์ุพชื                  1(0-3-0) 
             (Plant Breeding Laboratory) 
               วิชาบงัคบัก่อน :   *512 421 การปรับปรุงพนัธุ์พืช 
                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
         ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512 421 การปรับปรุงพนัธุ์พืช 
 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  สรีรวิทยาของพชื 
                           *512 424  ปฏิบตัิการการตอบสนองของพืชตอ่ความเครียดจากสิง่แวดล้อม                  
                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
                การตอบสนองทางสรีรวิทยาและสณัฐานวิทยาของพืชตอ่ความเครียดจากปัจจยัสิง่แวดล้อม  
อณุหภมูิ น า้ แสง การแผรั่งส ีความเค็ม ก๊าซ และสารก าจดัศตัรูพชื 
  Physiological and morphological responses of 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 การตอบสนองของพชืตอ่ความเครียดจากสิง่แวดล้อม                  
                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
         ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 512 423 การตอบสนองของพชืตอ่ความเครียดจาก
สิง่แวดล้อม                  
 มีการศกึษานอกสถานท่ี 
     Laboratory work related to the contents in 512 423  Plant Responses to Environmental 
Stresses. 
       Field trips are required. 
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512  425     สรีรวิทยาและเทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน              2(2-0-4)     
 (Postharvest Physiology and Technology of Horticultural Crops) 
                    วิชาบงัคบัก่อน : 512 313  สรีรวิทยาของพชื 
                             *512 426  ปฎิบตัิการสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียวของพชืสวน 
                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
        การเปลีย่นแปลงทางสณัฐานวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีในผลติผลหลงัการเก็บเก่ียว ปัจจยั
ภายนอกและภายในที่ก่อให้เกิดการสูญเสียของผลิตผล  บทบาทของฮอร์โมนพืชในการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยา  การร่วงโรยและการสกุของผลไม้ เทคโนโลยีและแนวทางในการปฏิบตัิเพื่อลดการสญูเสยีของผลติผล
หลงัการเก็บเก่ียว 
        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   ปฏิบัติการสรีรวทิยาและเทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยวของพชืสวน                 1(0-3-0) 
             (Postharvest Physiology and Technology of Horticultural Crops  Laboratory) 
               วิชาบงัคบัก่อน :   *512 425 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียวของพชืสวน 
                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
         ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 512 425 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว 
ของพืชสวน 
 มีการศกึษานอกสถานท่ี 
      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  สรีรวิทยาของพชื  
                           *512 428  ปฏิบตัิการฮอร์โมนและการเจริญของพืช 
                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้  
 ผลของฮอร์โมนพืชที่มตีอ่การเติบโตและกระบวนการเจริญของพืช  การแบง่เซลล์ การขยาย
ขนาดและการเปลีย่นแปลงของเซลล์ การงอก การพกัตวั การเจริญพนัธุ์   การออกดอก  การออกผลและการ
ร่วงโรย อนัตรกิริยาระหวา่งฮอร์โมนกบัปัจจยัสิง่แวดล้อม  แสง  แรงดงึดดูของโลก อณุหภมูิและน า้ที่มีตอ่การ
ตอบสนองทางสรีระของพืช 
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 Hormonal regulation for plant growth and processes of development: 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 ฮอร์โมนและการเจริญของพชื 
 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 สมบตัิทางเคมีของฮอร์โมนและกลไกการท างาน     
บทบาทของฮอร์โมนทีม่ีตอ่การท างานของร่างกาย 
      Morphology and physiology of endocrine glands. Chemical properties of hormones 
and their  mechanisms of actions.  Roles of  hormones  to body functions.  
 
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    การน า
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. 
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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 
 การจ าแนกประเภท  การแพร่กระจาย  พฤติกรรม  และการปรับตวัของสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมต่อ
สภาวะแวดล้อม ชนิดของสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมที่ใกล้สญูพนัธุ์  บทบาทของสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมในระบบนิเวศ 
และผลกระทบที่เกิดจากมนษุย์ 
 มีการศกึษานอกสถานท่ี 
 Classification, distribution, behavior and adaptation of mammals to environment.  
Endangered species. Roles of mammals in the ecosystem, and human impacts on mammals. 
 Field trips are required. 
 
512 436    ปักษีวิทยา                   3(3-0-6) 
             (Ornithology) 
                    วิชาบงัคบัก่อน :     512 203   นิเวศวิทยา 
                           *512 437   ปฏิบตัิการปักษีวิทยา 
                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
 วิวัฒนาการ การจ าแนกประเภท สรีรวิทยา พฤติกรรม บทบาทของนกในระบบนิเวศและ
ผลกระทบที่เกิดจากมนษุย์ 
  Evolution, classification, physiology, behavior of birds.  Roles of birds in ecosystem 
and human impacts on birds. 
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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 
                 อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของแพลงก์ตอน  วิธีการเก็บรักษาตัวอย่างและการนบัจ านวน
แพลงก์-ตอน    ปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่การแพร่กระจาย    การเติบโตและการสืบพนัธุ์   ความส าคญัของแพลงก์
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. 
 

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. 
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512  441   การเพาะเลีย้งสตัว์น า้                        2(2-0-4) 
             (Aquaculture) 
                  วิชาบงัคบัก่อน :    512 101  ชีววิทยาทัว่ไป 1 
  512 102  ชีววิทยาทัว่ไป 2 
                           *512  442 ปฏิบตัิการการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
 สณัฐานวิทยา  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสตัว์น า้เศรษฐกิจที่เพาะเลีย้งในประเทศไทย     
การเพาะฟัก  การให้อาหาร   คณุภาพน า้และปัญหาในการเพาะเลีย้งสตัว์น า้  รูปแบบของบอ่เลีย้งและอปุกรณ์
ประกอบ    ธุรกิจการเพาะเลีย้งสตัว์น า้และการสง่ออก 
  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 equipments.  Aquacultural  business and export. 
 
512  442  ปฏิบัติการการเพาะเลีย้งสตัว์น า้                        1(0-3-0) 
             (Aquaculture Laboratory) 
                  วิชาบงัคบัก่อน :   *512  441  การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
                                                  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512  441  การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
 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 
 ความรู้พืน้ฐานและกฎเกณฑ์ของระบบภมูิคุ้มกนัของสตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงัและสตัว์มีกระดกู
สนัหลงั การประยกุต์หลกัการของระบบภมูิคุ้มกนัเพื่อการพฒันาวคัซีนและยา 
 Basic knowledge and principles of  immune system of invertebrates and vertebrates. 
Application of immune system for vaccine and drug development. 
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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    สัตว์ไม่มีกระดูกสนัหลังที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ                2(2-0-4)  
             (Economic Invertebrates)   
             วิชาบงัคบัก่อน :  512 233 สตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงั  
                           *512 446 สตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงัทีม่ีความส าคญัทางเศรษฐกิจ               
                           *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 ชีววิทยาและนเิวศวิทยาของสตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงัทีม่ีความส าคญัทางเศรษฐกิจและการแพทย์ 
วิธีการน าไปใช้และการพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
 Biology and ecology of economic and medically important invertebrates. Methods of 
utilization and economic development. 
 

512  446    ปฏิบัติการสตัว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ               1(0-3-0)  
             (Economic Invertebrate Laboratory) 
             วิชาบงัคบัก่อน :  *512 445 สตัว์ไมม่กีระดกูสนัหลงัที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจ               
  *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512 445 สตัว์ไมม่กีระดกูสนัหลงัที่มคีวามส าคญั
ทางเศรษฐกิจ                               
 มีการศกึษานอกสถานท่ี 
        Laboratory work related to the contents in 512 445 Economic Invertebrate. 
    Field trips are required. 
 
 
 
 
 
 
 
 



152 
 

 

 

512 447    ชีววทิยาการสืบพันธ์ุ           3(3-0-6) 
             (Reproductive Biology) 
               วิชาบงัคบัก่อน :   512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 
  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 
         การก าหนดเพศและโครงสร้างของระบบสบืพนัธุ์  ฮอร์โมนที่เก่ียวข้องกบัการสบืพนัธุ์  การสร้าง
และการสง่ผา่นเซลล์สบืพนัธุ์  กระบวนการทางสรีรวิทยาของการสบืพนัธุ์  การวเิคราะห์น า้อสจิุ  การผสมเทียม  
หลกัการและวิธีการคมุก าเนิด 
    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  3(3-0-6) 
 (Techniques in Molecular Genetics and Genetic Engineering) 
             วิชาบงัคบัก่อน :  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 
                           *512 449 ปฏิบตัิการเทคนิคด้านอณพูนัธุศาสตร์และพนัธุวิศวกรรมศาสตร์              
                           *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
 ศึกษาเก่ียวกบัเทคนิคในการทดลอง  รวมถึงหลกัการและวิธีการท าวิจยัในวิชาอณพูนัธุศาสตร์
และพนัธุวิศวกรรมศาสตร์สมยัใหม่ในพืชและสตัว์   เทคนิคการแยกเชือ้ไวรัส   การโคลนนิ่ง   และเรียงล าดบั    
นิวคลีโอไทต์  การกลายพนัธุ์ในหลอดทดลอง  ปฏิกิริยาลกูโซ่   นอร์ธเทร์ินบอทไฮบริไดเซชนั เซาท์เทร์ินบอท-
ไฮบริไดเซชนั  และการวิเคราะห์แบบเวสเทอร์นบอท การตรวจทางอิมมโูนวิทยา  
 Study on laboratory techniques including principles and   research methodologies of 
modern molecular genetics and genetic engineering in plants and animals.  Virus 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 
 ปฏิบตัิการที่สอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 512 448 เทคนิคด้านอณพูนัธุศาสตร์และพนัธุวศิว-
กรรมศาสตร์              
 Laboratory work related to the contents in 512 448 Molecular Genetics and Genetic 
Engineering. 
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512 461     มนุษยพนัธุศาสตร์               2(2-0-4) 
             (Human Genetics) 
                   วิชาบงัคบัก่อน :  512 201 พนัธุศาสตร์ 
          หลกัการและกลไกของการถ่ายทอดลกัษณะทางพันธุกรรมในมนุษย์  โครโมโซมของมนุษย์   
ความผิดปกติและโรคที่มีสาเหตจุากพนัธุกรรม   การกระจายของยีนในประชากร  การวินิจฉยัโรคทางพนัธุกรรม
ในหญิงก่อนคลอด   โครงการจีโนมของมนษุย์     ยีนบ าบดั 
      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  462   พันธุศาสตร์ของเซลล์                                            2(2-0-4)  
                (Cytogenetics )  
 วิชาบงัคบัก่อน :  512 201 พนัธุศาสตร์ 
                           *512 463 ปฏิบตัิการพนัธุศาสตร์ของเซลล์ 
                           *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
                      โครโมโซมและพฤติกรรมของโครโมโซมในการแบง่เซลล์  ความผิดปกติของโครโมโซม และ
เทคนิคเบือ้งต้นในการศกึษาโครโมโซม 
 Chromosome and behavior of chromosome during cell division. Chromosome 
aberration.  Basic techniques in chromosome study. 
  
512  463     ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์ของเซลล์                                                    1(0-3-0) 
             (Cytogenetics Laboratory) 
               วิชาบงัคบัก่อน :   * 512 462 พนัธุศาสตร์ของเซลล์                                                         
  * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
         ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  512  453  พนัธุศาสตร์ของเซลล์     
        Laboratory work related to the contents in 512 453 Cytogenetics. 
 
512  471 นิเวศวิทยาของสตัว์            3(3-0-6) 
             (Animal Ecology) 
                 วิชาบงัคบัก่อน :  512 203 นิเวศวิทยา 
         อนัตรกิริยาระหวา่งสตัว์กบัสิง่แวดล้อม  พฤติกรรม  วิวฒันาการและการสญูพนัธุ์ของสตัว์   การ
อนรัุกษ์และการจดัการสตัว์ในพืน้ท่ี     เทคนิคตา่งๆ  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. 
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512  472    นิเวศวทิยาทางทะเล                   3(3-0-6) 
                (Marine Ecology) 
                 วิชาบงัคบัก่อน : (1) 512 203  นิเวศวิทยา 
               หรือ (2) 516 270  นิเวศวิทยาสิง่แวดล้อม 
        516 271 ปฏิบตัิการนิเวศวิทยาสิง่แวดล้อม                          
         ชีววิทยาของสตัว์ทะเล  ปัจจยัสิง่แวดล้อมในทะเลและบริเวณน า้กร่อย  ปัจจยัทางนิเวศวิทยาที่มี
ผลต่อประชากรและชุมชนของสิ่งมีชีวิต  นิเวศวิทยาทางทะเลในน่านน า้ไทยและทะเลเขตร้อน  การประยุกต์
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  473 นิเวศวิทยาป่าชายเลน                   3(3-0-6) 
             (Mangrove Ecology) 
                  วิชาบงัคบัก่อน : (1) 512 203  นิเวศวิทยา 
               หรือ     (2) 516 270  นิเวศวิทยาสิง่แวดล้อม 
        516 271 ปฏิบตัิการนิเวศวิทยาสิง่แวดล้อม                            
 โครงสร้างของป่าชายเลน  การปรับตวัของพชืและสตัว์ตอ่การเปลีย่นแปลงทางเคมีและกายภาพ   
อนัตรกิริยาระหวา่งพืชและสตัว์    ความส าคญัของป่าชายเลนและการอนรัุกษ์ 
 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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512 475   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 
structures.   Field trips are required. 
  

512  481 ไมโครสโคปิกเทคนิคทางชวีวทิยา                         2(2-0-4) 
             (Microscopic Techniques in Biology) 
                  วิชาบงัคบัก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 
  512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 
                           *512 482 ปฏิบตัิการไมโครสโคปิกเทคนิคทางชีววิทยา 
                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
         หลกัการและเทคนคิในการเตรียมตวัอยา่งเนือ้เยื่อพืชและสตัว์ ความรู้เบือ้งต้นในการศกึษาทาง
กล้องจลุทรรศน์อิเลก็ตรอน การเตรียมสไลด์เพื่อการศกึษาด้วยกล้องจลุทรรศน์แบบใช้แสง 
  Principles and techniques in the preparation of plant and animal tissues. Basic 
knowledge in electron microscopy. Preparation of  slides for light microscopy. 
 

512  482 ปฏิบัติการไมโครสโคปิกเทคนิคทางชีววิทยา                        2(0-6-0) 
             (Microscopic Techniques in Biology Laboratory) 
                  วิชาบงัคบัก่อน :   *512 481 ไมโครสโคปิกเทคนิคทางชีววิทยา                        
                                                 *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
 ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 512 481 ไมโครสโคปิกเทคนิคทางชีววิทยา                        
        Laboratory work related to the contents in 512 481 Microscopic Technique in Biology. 
 

512  483   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. 
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512  484   ไบโอฟาร์ม     3(3-0-6) 
 (Biofarm) 
               วิชาบงัคบัก่อน :    * 512 485  ปฏิบตัิการไบโอฟาร์ม 
                        * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
                  การประยกุต์ความรู้พืน้ฐานทางชีววิทยาของพชื สตัว์ และจลุนิทรีย์ กบัระบบการท าฟาร์มแบบ
ผสมผสานโดยไมใ่ช้สารเคมีสงัเคราะห์เน้นสตัว์ในฟาร์มที่ไมม่ีกระดกูสนัหลงัและที่มีกระดกูสนัหลงัขนาดเลก็ 
วิธีการแปรรูปผลผลติจากฟาร์มให้เป็นผลผลติที่มีมลูคา่สงูขึน้ การแปรรูปของเสยีอินทรีย์ในระบบไบโอฟาร์มให้
เป็นสารประกอบท่ีมีมลูคา่และเป็นพลงังานทดแทน ระบบการจดัการฟาร์มเพื่อวตัถปุระสงค์เชิงพาณิชย์ 
 Application of basic knowledges in biology of plants, animals and microbes in 
integrated farming system without using synthetic chemicals with emphasis on invertebrates 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 purposes. 
 

512  485  ปฏิบัติการไบโอฟาร์ม  2(0-6-0) 
 (Biofarm Laboratory) 
               วิชาบงัคบัก่อน :    *512 484  ไบโอฟาร์ม 
                        *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
 ปฎิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 512 484 ไบโอฟาร์ม 
 มีการศกึษานอกสถานท่ี 
        Laboratory work related to the contents in 512 484 Biofarm. 
 Field trips are required. 
 

512  491  สัมมนา                         1(0-2-1) 
             (Seminar) 
                วิชาบงัคบัก่อน : (1) 512 313 สรีรวิทยาของพืช                   
                                   หรือ      (2) 512 333 สรีรวิทยาของสตัว์ 
               สมัมนาในหวัข้อที่นา่สนใจทางชีววิทยา  โดยความเห็นชอบของภาควชิาชีววิทยา 
      Seminar on topics of interest in biology by the consent of Biology department. 
 

512  493    โครงงานวิจัย 1   1(0-2-1) 
             (Research Project I) 
 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควชิาชีววิทยา 
        เลอืกหวัข้องานวิจยั ค้นคว้าข้อมลู การเขียนและน าเสนอโครงร่างงานวจิยั  
      Selection of a research topic. Literature search and submission of a research 
proposal.  
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512  494    โครงงานวิจัย 2  2(0-4-2) 
             (Research Project II) 
                วิชาบงัคบัก่อน :   512 493 โครงงานวจิยั 1                   
        การวจิยัในหวัข้อทางชีววิทยา  ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ในภาควิชาชีววิทยา 
      Research on a topic in biology under the supervisions of Biology departmental staffs.  
 
512  495 การฝึกงาน                                                                 1 (ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง) 
             (Practical Training) 
             เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควชิาชีววิทยา 
                         วิชานีว้ดัผลเป็น S หรือ U 
 การฝึกปฏิบตัิงานในองค์การท่ีเก่ียวข้องโดยความเห็นชอบของภาควิชาชีววิทยา 
     Practical training in relevant organizations by the consent of  the Biology department.  
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