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หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา 

    นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต  รายวิชาใน

หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา  97  หนวยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา  6  

หนวยกิต  โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  133  หนวยกิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา  30  หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 7-9) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา 97 หนวยกิต  ประกอบดวย       

  2.1 วิชาแกน จํานวน  27  หนวยกิต ประกอบดวย 

511 106  แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1         3(3-0-6)  

               (Calculus for Biological Scientists I) 

511 107  แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2         3(3-0-6)  

              (Calculus for Biological Scientists II) 

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

              (General Biology I) 

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

              (General Biology II) 

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

              (General Biology Laboratory I) 

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

              (General Biology Laboratory II) 

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

              (General Chemistry I) 

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

              (General Chemistry II) 

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

              (General Chemistry Laboratory I) 

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

              (General Chemistry Laboratory II) 

514 107   ฟสิกสพ้ืนฐาน                                      4(4-0-8) 

              (Fundamental Physics) 

514 108   ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน                         1(0-3-0) 

              (Fundamental Physics Laboratory) 
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  2.2  วิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 70 หนวยกิต ประกอบดวย 

    2.2.1 วิชาบังคับ   จํานวน  53  หนวยกิต   ประกอบดวย 

      2.2.1.1  กลุมวิชาบังคับเฉพาะ จํานวน  37 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชา 

         ตอไปนี้ 

512 201   พันธุศาสตร                                 3(3-0-6) 

              (Genetics) 

512 202   ปฏิบัติการพันธุศาสตร                          1(0-3-0) 

              (Genetics Laboratory) 

512 203   นิเวศวิทยา                                  3(3-0-6) 

              (Ecology) 

512 204   ปฏิบัติการนิเวศวิทยา                            1(0-3-0) 

              (Ecology Laboratory) 

512 301   ชีววิทยาของเซลล                               3(3-0-6) 

              (Cell Biology)         

512 302   วิวัฒนาการ                                   3(3-0-6) 

      (Evolution) 

512 491   สัมมนา                                     1(0-2-1) 

      (Seminar) 

512 493   โครงงานวิจัย 1                               1(0-2-1) 

      (Research Project I) 

512 494   โครงงานวิจัย 2                               2(0-4-2) 

      (Research Project II) 

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

      (Analytical Chemistry I) 

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

      (Analytical Chemistry Laboratory I) 

513 250   เคมีอินทรีย                                 3(3-0-6) 

       (Organic Chemistry) 

513 255   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย                      1(0-3-0) 

      (Organic Chemistry Laboratory) 

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

      (Biochemistry I) 
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513 343   ปฏิบัติการชีวเคมี 1                          1(0-3-0) 

      (Biochemistry Laboratory I) 

515 205   สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ           3(2-2-5) 

      (Statistics for Biological Scientists) 

518 201   จุลชีววิทยาท่ัวไป                             3(3-0-6) 

       (General Microbiology) 

518 202   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป               1(0-3-0) 

      (General Microbiology Laboratory) 
        

        2.2.1.2 กลุมวิชาบังคับเลือก  จํานวน 16 หนวยกิต  ใหเลือกจากแผนใดแผนหนึ่ง

ตอไปนี้ 

    แผน 1 ชีววิทยาทางพฤกษศาสตร ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 

512 311   กายวิภาคพืช                                  3(3-0-6) 

       (Plant Anatomy) 

512 312   ปฏิบัติการกายวิภาคพืช                  1(0-3-0) 

     (Plant Anatomy Laboratory) 

512 313   สรีรวิทยาของพืช                               3(3-0-6) 

      (Plant Physiology) 

512 314   ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช                  1(0-3-0) 

      (Plant Physiology Laboratory) 

512 315   อนุกรมวิธานพืช                      3(3-0-6) 

      (Plant Taxonomy) 

512 316   ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช              1(0-3-0) 

      (Plant Taxonomy Laboratory) 

512 317   สัณฐานวิทยาของพืชท่ีมีเนื้อเยื่อลําเลียง           3(3-0-6) 

      (Morphology of Vascular Plants) 

512 318   ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืชท่ีมีเนื้อเยื่อลําเลียง         1(0-3-0) 

      (Morphology of Vascular Plant Laboratory) 
 

    แผน 2  ชีววิทยาทางสัตววิทยา  ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 

512 233   สัตวไมมีกระดูกสันหลัง                  3(3-0-6) 

       (Invertebrate Zoology) 

512 234   ปฏิบัติการสัตวไมมีกระดูกสันหลัง                1(0-3-0) 

       (Invertebrate Zoology Laboratory) 
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512 235   สัตวมีกระดูกสันหลัง                     3(3-0-6) 

      (Vertebrate Zoology) 

512 236   ปฏิบัติการสัตวมีกระดูกสันหลัง                  1(0-3-0) 

      (Vertebrate Zoology Laboratory) 

512 331   มิญชวิทยา                                   3(3-0-6) 

      (Histology) 

512 332   ปฏิบัติการมิญชวิทยา                                1(0-3-0) 

       (Histology Laboratory) 

512 333   สรีรวิทยาของสัตว                            3(3-0-6) 

     (Animal Physiology) 

512 334   ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว                         1(0-3-0) 

      (Animal Physiology Laboratory) 
 

           2.2.2  วิชาเลือก  จํานวนไมนอยกวา 17 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

และ/หรือ เลือกศึกษาไดจากรายวิชาในกลุมวิชาบังคับเลือก  

           2.2.2.1  กลุมวิชาพฤกษศาสตร  ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 

512 211   พืชสวน                   2(2-0-4) 

      (Horticultural Science) 

512 212   ปฏิบัติการพืชสวน                1(0-3-0) 

      (Horticultural Science Laboratory) 

512 213   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกลวยไม                 2(2-0-4) 

      (Orchid Science and Technology) 

512 214   ปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกลวยไม        1(0-3-0) 

      (Orchid Science and Technology Laboratory) 

512 215   พืชกับสิ่งแวดลอม                3(3-0-6) 

      (Plant and Environment) 

512 216   ไมดอกไมประดับ                 2(2-0-4) 

      (Flowering and Ornamental Plant) 

512 217   ปฏิบัติการไมดอกไมประดับ              1(0-3-0) 

      (Flowering and Ornamental Plant Laboratory) 

512 322   วิทยาสาหราย                    3(3-0-6) 

       (Phycology) 
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512 323   ปฏิบัติการวิทยาสาหราย                    1(0-3-0) 

      (Phycology Laboratory) 

512 324  เทคโนโลยีโอมิกสของพืช              3(3-0-6) 

              (Plant OMICS Technology) 

512 325   สารทุติยภูมิจากพืช                       3(3-0-6) 

      (Secondary Metabolites from Plant) 

512 411   พฤกษศาสตรทางเศรษฐกิจ              3(3-0-6) 

        (Economic Botany) 

512 413   โรคพืช                       3(3-0-6) 

       (Plant Pathology) 

512 414   ปฏิบัติการโรคพืช                      1(0-3-0) 

       (Plant Pathology Laboratory) 

512 415   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลลพืช                                 2(2-0-4) 

        (Plant Tissue and Cell Culture) 

512 416   ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลลพืช                     1(0-3-0) 

        (Plant Tissue and Cell Culture Laboratory)             

512 421   การปรับปรุงพันธุพืช                                                  2(2-0-4) 

              (Plant Breeding) 

512 422   ปฏิบัติการการปรับปรุงพันธุพืช                                      1(0-3-0) 

              (Plant Breeding Laboratory) 

512 423   การตอบสนองของพืชตอความเครียดจากสิ่งแวดลอม            2(2-0-4) 

              (Plant Response to Environmental Stresses) 

512 424   ปฏิบัติการการตอบสนองของพืชตอความเครียดจากสิ่งแวดลอม    1(0-3-0) 

        (Plant Response to Environmental Stress Laboratory) 

512 425   สรีรวิทยา และเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวของพืชสวน          2(2-0-4) 

              (Postharvest Physiology and Technology of Horticultural 

      Crops) 

512 426   ปฏิบัติการสรีรวิทยา และเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวของพืชสวน         1(0-3-0) 

           (Postharvest Physiology and Technology of Horticultural 

     Crop  Laboratory) 

512 427   ฮอรโมนและการเจริญของพืช             2(2-0-4) 

              (Hormones and Plant Development) 
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512 428   ปฏิบัติการฮอรโมนและการเจริญของพืช          1(0-3-0) 

              (Hormones and Plant Development Laboratory) 
 

     2.2.2.2  กลุมวิชาสัตววิทยา ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 

512 231   วิทยาเอ็มบริโอของสัตวมีกระดูกสันหลัง             3(3-0-6) 

              (Vertebrate Embryology) 

512 232   ปฏิบัติการวิทยาเอ็มบริโอของสัตวมีกระดูกสันหลัง        1(0-3-0) 

              (Vertebrate Embryology Laboratory) 

512 237   กีฏวิทยา                     3(3-0-6) 

              (Entomology) 

512 238   ปฏิบัติการกีฏวิทยา                     1(0-3-0) 

              (Entomology Laboratory) 

512 335   สัตวทดลอง                  2(2-0-4) 

              (Laboratory Animals) 

512 341  กีฏวิทยาทางการแพทย                              2(2-0-4)  

              (Medical Entomology)    

512 342   ปฏิบัติการกีฏวิทยาทางการแพทย                           1(0-3-0)  

              (Medical Entomology Laboratory)     

512 343   ปรสิตวิทยา                       3(3-0-6) 

              (Parasitology) 

512 344   ปฏิบัติการปรสิตวิทยา                1(0-3-0) 

              (Parasitology Laboratory) 

512 431   วิทยาตอมไรทอ                               3(3-0-6) 

              (Endocrinology) 

512 432   ปฏิบัติการวิทยาตอมไรทอ                      1(0-3-0) 

              (Endocrinology Laboratory) 

512 433   การเพาะเลี้ยงเซลลสัตว                    2(2-0-4) 

              (Animal Cell Culture) 

512 434   ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว                 1(0-3-0) 

              (Animal Cell Culture Laboratory) 

512 435   วิทยาสัตวเลี้ยงลูกดวยนม               3(3-0-6) 

              (Mammalogy) 

 



27 

 

512 437   ปกษีวิทยา                  3(3-0-6) 

              (Ornithology) 

512 438   ปฏิบัติการปกษีวิทยา               1(0-3-0) 

              (Ornithology Laboratory) 

512 439   วิทยาแพลงกตอน                 3(3-0-6) 

              (Planktonology) 

512 440   ปฏิบัติการวิทยาแพลงกตอน                1(0-3-0) 

              (Planktonology Laboratory) 

512 441   กลไกการปองกันตนเองของโฮสต            3(3-0-6) 

              (Host Defense Mechanism) 

512 442   ปฏิบัติการกลไกการปองกันตนเองของโฮสต         1(0-3-0) 

              (Host Defense Mechanism Laboratory) 

512 443   สัตวไมมีกระดูกสันหลังท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ       2(2-0-4) 

              (Economic Invertebrates) 

512 444   ปฏิบัติการสัตวไมมีกระดูกสันหลังท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ    1(0-3-0) 

              (Economic Invertebrate Laboratory) 

512 445   ชีววิทยาการสืบพันธุ                     3(3-0-6) 

              (Reproductive Biology) 

512 446   เทคนิคดานอณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร      3(3-0-6) 

              (Techniques in Molecular Genetics and Genetic Engineering) 

512 447   ปฏิบัติการเทคนิคดานอณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร   1(0-3-0) 

              (Techniques in Molecular Genetics and Genetic Engineering 

      Laboratory) 
 

     2.2.2.3  กลุมวิชาพันธุศาสตร  ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 

512 361   พันธุศาสตรของพืช                          3(3-0-6) 

              (Plant Genetics) 

512 362   เครื่องหมายดีเอ็นเอและการประยุกต           2(2-0-4) 

              (DNA Markers and Applications) 

512 363   อณูชีววิทยาเบื้องตน                  3(3-0-6) 

              (Fundamental Molecular Biology)   

512 364   ปฏิบัติการอณูชีววิทยาเบื้องตน                   1(0-3-0) 

              (Fundamental Molecular Biology Laboratory)       
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512 461   พันธุศาสตรของมนุษย               2(2-0-4) 

              (Human Genetics) 

512 462   พันธุศาสตรของเซลล                     2(2-0-4) 

              (Cytogenetics) 

512 463   ปฏิบัติการพันธุศาสตรของเซลล                  1(0-3-0) 

              (Cytogenetics  Laboratory) 
 

     2.2.2.4  กลุมวิชานิเวศวิทยา  ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 

512 471   นิเวศวิทยาของสัตว                           3(3-0-6) 

              (Animal Ecology) 

512 472   นิเวศวิทยาทางทะเล                        3(3-0-6) 

              (Marine Ecology) 

512 473   นิเวศวิทยาปาชายเลน               3(3-0-6) 

              (Mangrove Ecology) 

512 474   นิเวศวิทยาของพืช                3(3-0-6) 

              (Plant Ecology) 
 

   2.2.2.5  กลุมวิชาประกอบสาขา ไดแก รายวิชาตอไปนี้ 

512 181   การวาดภาพทางชีววิทยา              1(1-0-2) 

              (Biological Illustration) 

512 182   ปฏิบัติการการวาดภาพทางชีววิทยา           2(0-6-0) 

              (Biological Illustration Laboratory) 

512 183   ทันโลกกับชีววิทยา                3(3-0-6) 

              (Bio-update) 

512 481   ไมโครสโคปกเทคนิคทางชีววิทยา            2(2-0-4) 

              (Microscopic Technique in Biology) 

512 482   ปฏิบัติการไมโครสโคปกเทคนิคทางชีววิทยา         2(0-6-0) 

              (Microscopic Technique in Biology Laboratory) 

512 495   การฝกงาน                                                           1(ไมนอยกวา 90 ชั่วโมง) 

              (Practical Training) 

518 205   เห็ดราวิทยา                                                            3(3-0-6) 

              (Mycology) 

518 206   ปฏิบัติการเห็ดราวิทยา                                               1(0-3-0) 

              (Mycology Laboratory) 
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518 321   จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑนม                       3(3-0-6) 

              (Dairy Product Microbiology) 

518 322   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑนม                  1(0-3-0) 

              (Dairy Product Microbiology Laboratory) 

518 331   ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต                               2(2-0-4) 

              (Yeast Biology and Technology) 

518 332   ปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต                        1(0-3-0) 

              (Yeast Biology and Technology Laboratory) 

518 341   จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม                               2(2-0-4) 

              (Environmental Microbiology) 

518 342  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม                       1(0-3-0) 

              (Environmental Microbiology Laboratory) 

518 421   จุลชีววิทยาทางอาหารเพ่ือสุขภาพ            3(3-0-6) 

              (Food Microbiology for Health) 

518 422  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารเพ่ือสุขภาพ         1(0-3-0) 

              (Food Microbiology for Health Laboratory) 
518 431   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากจุลินทรีย                      2(2-0-4) 

             (Industrial Microbiological Technology) 
518 432   ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากจุลินทรีย                  1(0-3-0) 

              (Industrial Microbiological Technology Laboratory) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   จํานวนไมนอยกวา   6  หนวยกิต  

      ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร  หรือรายวิชาของ

สถาบันอ่ืนท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือกศึกษา

รายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะ  จะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชา

เฉพาะดานของหมวดวิชาเฉพาะดวยเพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 
 

หมายเหตุ  การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิต 

     รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไวท้ังสองหมวดวิชาไมได 
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                       แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา 

 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

511 106 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1 3(3-0-6) 

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

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

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

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

514 107 ฟสิกสพ้ืนฐาน 4(4-0-8) 

514 108  ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน                          1(0-3-0) 

รวมจํานวน 19 

 

 

 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

511 107 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2 3(3-0-6) 

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

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

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

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

………… วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 

รวมจํานวน 17 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา 

 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

510 201  ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

513 250  เคมีอินทรีย                                   3(3-0-6) 

513 255  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย                            1(0-3-0) 

515 201  สถิติพ้ืนฐาน                              3(2-2-5) 

518 201  จุลชีววิทยาท่ัวไป                               3(3-0-6) 

518 202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป                        1(0-3-0) 

……… วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ               4 

รวมจํานวน 18 

 

 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

510 202  ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร 3(3-0-6) 

512 201 พันธุศาสตร 3(3-0-6) 

512 202 ปฏิบัติการพันธุศาสตร 1(0-3-0) 

512 203 นิเวศวิทยา                        3(3-0-6) 

512 204 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-0) 

515 205  สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ        3(2-2-5) 

……….. วิชาเลือกในรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดโดยคณะ

วิทยาศาสตร                

3 

……….. วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี                3 

รวมจํานวน 20 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา 
 
 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  จํานวนหนวยกิต 

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

513 231  เคมีวิเคราะห 1 2(2-0-4) 
513 233  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1 1(0-3-0) 
513 341  ชีวเคมี  1 4(4-0-8) 
513 343  ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0) 

…….. วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 8  
รวมจํานวน 19  

 
 
 
 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 
512 301 ชีววิทยาของเซลล 3(3-0-6) 
512 302 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 

…….. วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 4 
…….. วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 
……… วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 3  
………. วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสร ี 3 

รวมจํานวน 19  
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา 
 
 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 
512 491 สัมมนา                               1(0-2-1) 
512 493  โครงงานวิจัย 1                                  1(0-2-1) 
……….. วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ                      8  
………… วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3  

รวมจํานวน 13  
 
 
 
 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  จํานวนหนวยกิต 

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

…….  วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 
รวมจํานวน 8 
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาชีววิทยา 

 

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

                   (General Biology I) 

                วิชาบังคับกอน : * 512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1 

                           * อาจเรียนพรอมกันได 

   แนวคิดทางชีววิทยา  สมบัติของสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร  การ
จัดจําแนก และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ไวรา แบคทีเรีย อาเคียร  และยูคารี-
โอตา พ้ืนฐานของชีวิตระดับโมเลกุล การจัดองคประกอบระดับเซลล เนื้อเยื่อและ
อวัยวะ การสังเคราะหดวยแสง และการหายใจระดับเซลล พันธุศาสตรบริสุทธิ์     
วิวัฒนาการระดับมหภาค นิเวศวิทยา และพฤติกรรมสัตว 
   Concepts in biology.  Properties of organisms.  Scientific 
methodology.  Classification and biodiversity.  Vira, Bacteria, Archaea 
and Eukaryota. Molecular basis of life. Cellular level of organization, 
tissues and organs.  Photosynthesis and cellular respiration. Classical 
genetics.  Macroevolution. Ecology and animal behavior.     
    

     512 102  ชีววิทยาท่ัวไป 2                      3(3-0-6) 
              (General Biology II) 
                วิชาบังคับกอน : * 512 104 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 2 
                                     * อาจเรียนพรอมกันได 

   พันธุศาสตรโมเลกุล พันธุศาสตรประชากร และวิวัฒนาการระดับจุลภาค 
โครงสราง หนาท่ี และการสืบพันธุของพืชมีดอก โครงสรางและหนาท่ีของระบบและ
 อวัยวะตางๆ ของสัตว รวมท้ังกลไกการทํางานของรางกาย ฮอรโมนสัตว  ระบบ
 ภูมิคุมกัน   
   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  ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1                1(0-3-0) 
              (General Biology Laboratory I) 
                วิชาบังคับกอน : * 512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
                                       * อาจเรียนพรอมกันได 
            ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 

   Laboratory work related to the contents in 512 101 General 
Biology I. 
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     512 104  ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 2               1(0-3-0) 
              (General Biology Laboratory II) 
                  วิชาบังคับกอน : * 512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                                      * อาจเรียนพรอมกันได 

            ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 102  ชีววิทยาท่ัวไป 2 
    Laboratory work related to the contents in 512 102 General 
 Biology II. 

 

     512 181  การวาดภาพทางชีววิทยา                 1(1-0-2) 
              (Biological Illustration) 
  วิชาบังคับกอน :  * 512 182 ปฏิบัติการการวาดภาพทางชีววิทยา 
                     * อาจเรียนพรอมกันได 

  หลักการและการฝกทักษะในการวาดภาพสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติและจาก
กลองจุลทรรศน เพ่ือประกอบการศึกษาและงานวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 
พ้ืนฐานการใชซอฟแวรคอมพิวเตอรชวยในการวาดภาพ  
        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. 

 

     512 182  ปฏิบัติการการวาดภาพทางชีววิทยา             2(0-6-0) 
              (Biological Illustration Laboratory) 

            วิชาบังคับกอน :  * 512 181 การวาดภาพทางชีววิทยา                   
       * อาจเรียนพรอมกันได 

  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 181 การวาดภาพทาง 
  ชีววิทยา 
    มีการศึกษานอกสถานท่ี 
      Laboratory work related to the contents in 512 181 Biological 
  Illustration. 
  Field trips required. 
 

     512 183    ทันโลกกับชีววิทยา                  3(3-0-6)  
             (Bio-update)   
  พ้ืนฐานความรูทางชีววิทยาในประเด็นปจจุบัน ความกาวหนาของเทคโนโลยี
 ชีวภาพ การเกษตร การแพทย อาหาร ผลิตภัณฑเสริมอาหาร สุขภาพและความ 
  งาม 

 Basic biology knowledge in current topics.  Advance in 
biotechnology, agriculture, medicine, food, food supplementary, 
health and beauty. 
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     512 201  พันธุศาสตร                                      3(3-0-6) 

              (Genetics) 

            วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 

             512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 

                                      * 512 202 ปฏิบัติการพันธุศาสตร 

                                       * อาจเรียนพรอมกันได 

          โครโมโซมและการแบงเซลล การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎของ

เมนเดล ปฏิสัมพันธของยีน ความนาจะเปนและการทดสอบไคแสควร  มัลติเปล- 

อัลลีล การกําหนดเพศ การถายทอดลักษณะพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมดวยยีนบน

โครโมโซมเพศ ลิงเกจและรีคอมบิเนชัน การถายทอดลักษณะเชิงปริมาณ สาร

พันธุกรรม  การจําลอง ดีเอ็นเอ  การแสดงออกของยีนและการควบคุม  การกลาย

พันธุของยีนและโครโมโซม พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตรประชากร  

   Chromosome and cell division.  Mendelian genetics.  Gene 

interaction.  Probability and Chi-square test.  Multiple alleles.  Sex 

determination.  Sex-linked inheritance.  Linkage and recombination. 

Quantitative inheritance.  Genetic material.  DNA replication.  Gene 

 expression and regulation.  Gene mutation and chromosome 

aberration. Genetic engineering. Population genetics.  
 

     512 202   ปฏิบัติการพันธุศาสตร                   1(0-3-0) 

               (Genetics Laboratory) 

                 วิชาบังคับกอน : * 512 201 พันธุศาสตร   

                       * อาจเรียนพรอมกันได 

    ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 201 พันธุศาสตร 

       Laboratory work related to the contents in 512 201 Genetics. 

     512 203   นิเวศวิทยา                            3(3-0-6) 
               (Ecology) 
                วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
          512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                                     * 512 204 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 
                                    * อาจเรียนพรอมกันได 

   แนวคิดเบื้องตนทางนิเวศวิทยา โครงสราง หนาท่ีและปจจัยสําคัญของระบบ
นิเวศ การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตตอสภาวะแวดลอม   ลักษณะเฉพาะ วิวัฒนาการ 
การควบคุมและอันตรกิริยาของประชากร   โครงสราง  องคประกอบและชนิดของ
ชุมชน   นิเวศวิทยาประยุกต 
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   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) 
                 วิชาบังคับกอน :  * 512 203  นิเวศวิทยา   
                                      * อาจเรียนพรอมกันได 
    ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 203 นิเวศวิทยา 
                  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
         Laboratory work related to the contents in 512 203 Ecology. 
  Field trips required. 
 

     512 211   พืชสวน                                2(2-0-4) 
               (Horticultural Science) 
                   วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
          512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                                     * 512 212 ปฏิบัติการพืชสวน 
                                    * อาจเรียนพรอมกันได 

   การจัดจําแนกพืชสวน วิธีการขยายพันธุท้ังแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ 
การเตรียมการปลูก การใชปุย การใชสารเคมีท่ีเก่ียวของกับการเจริญเติบโตของพืช 
การเก็บเก่ียว การปรับปรุงพันธุและการควบคุมศัตรูพืช เทคโนโลยีไมผล ผัก ไม
ดอกและไมประดับ 
   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   ปฏิบัติการพืชสวน                       1(0-3-0) 
                  (Horticultural  Science  Laboratory) 
                 วิชาบังคับกอน :  * 512 211 พืชสวน 
                                      * อาจเรียนพรอมกันได 
            ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 211 พืชสวน  
                  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
     Laboratory work related to the contents in 512 211 
  Horticultural Science. 
  Field trips required. 
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     512 213   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกลวยไม                   2(2-0-4) 
               (Orchid Science and Technology) 
                   วิชาบังคับกอน :    512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
          512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                     * 512 214 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกลวยไม 
                                    * อาจเรียนพรอมกันได 

   สัณฐานวิทยาท่ัวไปของกลวยไม  ประเภทและการจําแนกพันธุกลวยไม 

ลูกผสมท่ีมีความสําคัญเชิงพาณิชย การขยายพันธุ การปลูก และการดูแลรักษา

กลวยไม  การควบคุมโรคและแมลงศัตรูของกลวยไม   การสงออกกลวยไม      

   General morphology of orchids.  Classification and identification 

of commercial hybrid orchids.   Propagation, cultivation, and orchid 

cultural practice.   Orchid disease and insect pest control.  Orchid 

export. 
 

     512 214   ปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกลวยไม                 1(0-3-0) 
                  (Orchid Science and Technology Laboratory) 
                 วิชาบังคับกอน : * 512 213 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกลวยไม 
                           * อาจเรียนพรอมกันได 
            ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 213 วิทยาศาสตรและ 
   เทคโนโลยีของกลวยไม  
       มีการศึกษานอกสถานท่ี 
                  Laboratory work related to the contents in 512 213 Orchid 
    Science and Technology. 
  Field trips required. 
 

     512 215  พืชกับส่ิงแวดลอม               3(3-0-6) 

   (Plant and Environment) 

                 วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 

         512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 

    ปจจัยไมมีชีวิตและมีชีวิตท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต พัฒนาการและผลิตภาพ 

  ของพืชการปองกันตัวของพืช การประยุกตเพ่ือการปฏิบัติทางการเกษตรและการ 

  จัดการสิ่งแวดลอม 

    มีการศึกษานอกสถานท่ี 

   Abiotic and biotic factors affecting growth, development and 

productivity of plants.  Plant defense.  Applications for agricultural 

practices and environmental management. 

  Field trips required. 
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     512 216   ไมดอกไมประดับ                   2(2-0-4) 
                  (Flowering and Ornamental Plants) 
                 วิชาบังคับกอน :    512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
            512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                      * 512 217 ปฏิบัติการไมดอกไมประดับ 
                                     * อาจเรียนพรอมกันได 

       ประวัติความเปนมา  สรีรวิทยาและลักษณะวิสัยของไมดอกไมประดับ วิธี
ของการปลูก การขยายพันธุและการดูแลรักษา  หลักการเบื้องตนในการใชไม
ดอกไมประดับเพ่ือการจัดสวน การปลูกเชิงพาณิชย   
   History, physiology and habits of flowering and ornamental 
plants. Methods of planting, propagation and cultural practice.  Basic 
principles in applications of flowering and ornamental plants for 
landscape designs.  Commercial cultivation. 

 

 

     512 217   ปฏิบัติการไมดอกไมประดับ                    1(0-3-0) 
                  (Flowering and Ornamental Plant Laboratory) 
                 วิชาบังคับกอน :  * 512 216  ไมดอกไมประดับ  
                                      * อาจเรียนพรอมกันได 
    ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 216  ไมดอกไมประดับ 
    มีการศึกษานอกสถานท่ี 
     Laboratory work related to the contents in 512 216 Flowering 
    and Ornamental Plants. 
  Field trips required. 
 

     512 231    วิทยาเอ็มบริโอของสัตวมีกระดูกสันหลัง            3(3-0-6) 
               (Vertebrate Embryology) 
                  วิชาบังคับกอน :    512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
          512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                      * 512 232 ปฏิบัติการวิทยาเอ็มบริโอของสัตวมีกระดูกสันหลัง 
                          * อาจเรียนพรอมกันได 
           การสรางเซลลสืบพันธุเพศเมียและการสรางตัวอสุจิ ข้ันตอนการเจริญในสัตว 
  มีกระดูกสันหลังหลังจากการปฏิสนธิ   การฝงตัวของเอ็มบริโอ การเกิดรก การ 
  เปลี่ยนสภาพ เนนการเจริญของเอ็มบริโอไกและสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 
     Oogenesis and spermatogenesis.  Developmental stages of 

 vertebrates after fertilization.  Implantation of embryo. Placentation.  
 Differentiation with an emphasis on the development of chick and 

   mammalian embryos. 
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    512 232    ปฏิบัติการวิทยาเอ็มบริโอของสัตวมีกระดูกสันหลัง        1(0-3-0) 
               (Vertebrate Embryology Laboratory) 
                  วิชาบังคับกอน :  * 512 231 วิทยาเอ็มบริโอของสัตวมีกระดูกสันหลัง 
                                      * อาจเรียนพรอมกันได 
    ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 231 วิทยาเอ็มบริโอของ 
  สัตวมีกระดูกสันหลัง 

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

     512 233     สัตวไมมีกระดูกสันหลัง                   3(3-0-6) 
               (Invertebrate Zoology) 
                   วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
          512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                                      * 512 234 ปฏิบัติการสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
                                      * อาจเรียนพรอมกันได 

   แหลงท่ีอยูและการกระจายของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง  ลักษณะเฉพาะ
ภายในและภายนอก  การจําแนกประเภท  การกินอาหาร   การหายใจ การรูสึก 
การไหลเวียนเลือด การขับถาย  และการสืบพันธุ  การเพาะเลี้ยงสัตวไมมีกระดูก
สันหลังท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
    Habitat and distribution of invertebrates.  Internal and external 
characteristics.  Classification.  Ingestion, respiration, sensation, 
 circulation, excretion and reproduction.   Cultivation of important 
economic invertebrates.  
 

     512 234  ปฏิบัติการสัตวไมมีกระดูกสันหลัง                   1(0-3-0) 

     (Invertebrate Zoology Laboratory) 

                 วิชาบังคับกอน :  * 512 233 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง   

                           * อาจเรียนพรอมกันได 

   ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 233 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 

   มีการศึกษานอกสถานท่ี  

        Laboratory work related to the contents in 512 233 Invertebrate  

   Zoology. 

  Field trips required.    
 

 

 

 

 



159 

 

    512 235     สัตวมีกระดูกสันหลัง                  3(3-0-6) 

               (Vertebrate Zoology) 

                  วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 

           512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 

                                      * 512 236 ปฏิบัติการสัตวมีกระดูกสันหลัง 

                           * อาจเรียนพรอมกันได 

                  สัณฐานวิทยา    กายวิภาคศาสตร   การจําแนกประเภท สรีรวิทยา 

  พฤติกรรม และการเพาะเลี้ยงสัตวมีกระดูกสันหลังท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

        Morphology, anatomy, classification, physiology, behavior and 

cultivation of important economic vertebrates. 
 

    512 236  ปฏิบัติการสัตวมีกระดูกสันหลัง                         1(0-3-0) 

               (Vertebrate Zoology Laboratory) 

                 วิชาบังคับกอน :  * 512 235 สัตวมีกระดูกสันหลัง 

                                      * อาจเรียนพรอมกันได 

            ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 235 สัตวมีกระดูกสันหลัง 

                 มีการศึกษานอกสถานท่ี 

         Laboratory work related to the contents in 512 235 Vertebrate  

   Zoology. 

  Field trips required. 
 

     512 237   กีฏวิทยา                               3(3-0-6) 
               (Entomology) 
                วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
          512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                                     * 512 238 ปฏิบัติการกีฏวิทยา 
                                    * อาจเรียนพรอมกันได 
                  สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร  สรีรวิทยา การเจริญ การจําแนก ประเภท 
   นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของแมลง การจัดการแมลงท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
     Morphology, anatomy, physiology, development, classification, 
  ecology and behavior of insects. Management of important economic 
  insects. 
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    512 238     ปฏิบัติการกีฏวิทยา                  1(0-3-0) 
               (Entomology Laboratory) 
                 วิชาบังคับกอน :  * 512 237 กีฏวิทยา   
                           * อาจเรียนพรอมกันได 
    ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 237 กีฏวิทยา 
                  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  Laboratory work related to the contents in 512 237 
Entomology.   

  Field trips required. 
 

     512 301   ชีววิทยาของเซลล                       3(3-0-6) 
               (Cell Biology) 
              วิชาบังคับกอน  :  512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
          512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                                513 341 ชีวเคมี 1 

   แนวคิดและวิธีศึกษาเซลล โครงสรางและองคประกอบทางเคมีของเซลล 
หนาท่ีของออรแกเนลล เมแทบอลิซึมและชีวพลังงานศาสตร การลําเลียงและการ
หลั่ง การตอบ สนองตอสิ่งเรา โครงสรางโครโมโซม การแสดงออกของยีนและการ
ควบคุม ไซโทสเกเลตัน  เมทริกซนอกเซลล   ฮอรโมนและตัวรับ   วัฏจักรเซลล  
การเกิดมะเร็ง 
         Concepts and methodology of cell study.  Structure and 
chemical compositions of cell.  Organelle functions. Metabolism and 
bioenergetics. Transportation and secretion. Response to stimulants. 
Chromosome structures. Geneexpressionand regulation. Cytoskeleton. 
Extracellular matrix.  Hormones and receptors. Cell cycle. 
Carcinogenesis.   
   

    512 302   วิวัฒนาการ                                  3(3-0-6) 

               (Evolution) 

                 วิชาบังคับกอน :  512 201 พันธุศาสตร 

   แนวคิดเชิงวิวัฒนาการของชาลส ดารวิน การเกิดสิ่ งมีชีวิตชนิดใหม 

กระบวนการ วิวัฒนาการในระดับจุลภาคและมหภาค พันธุศาสตรประชากรและ

การคัดเลือกโดยธรรมชาติ ตนไมวิวัฒนาการ 

   Evolutionary concepts of Charles Darwin. Speciation. Processes 

of microevolution and macroevolution.  Population genetics and 

natural  selection. Evolutionary trees. 
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     512 311   กายวิภาคพืช                             3(3-0-6) 

              (Plant Anatomy) 

                 วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 

          512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 

                                     * 512 312 ปฏิบัติการกายวิภาคพืช 

                                     * อาจเรียนพรอมกันได 

          ชนิดและการเปลี่ยนสภาพของเซลลในเนื้อเยื่อตางๆของพืช โครงสราง 

  ภายในสวนประกอบและรูปแบบการเรียงตัวของเนื้อเยื่อในอวัยวะของพืชเนนพืชท่ี 

  มีเมล็ด 

      Types and differentiation of cells in various plant tissues.  

Internal structures, composition and patterns of tissue organization in 

plant organs with an emphasis on seeded plants. 
 

     512 312  ปฏิบัติการกายวิภาคพืช                   1(0-3-0) 

               (Plant Anatomy Laboratory) 

                 วิชาบังคับกอน : * 512 311 กายวิภาคพืช 

                                      * อาจเรียนพรอมกันได 

        ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 311 กายวิภาคพืช 

   Laboratory work related to the contents in 512 311 Plant 

Anatomy. 
 

     512 313  สรีรวิทยาของพืช                        3(3-0-6) 
              (Plant Physiology) 
                  วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
          512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                                    * 512 314 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช 
                                    * 513 341 ชีวเคมี 1 
                                    * อาจเรียนพรอมกันได 
          สรีรวิทยาระดับเซลล  ความสัมพันธระหวางน้ํากับพืช  การดูดซึมและการ 
  ลําเลียงธาตุอาหารของพืช การสังเคราะหดวยแสง การหายใจและเมแทบอลิซึม
 อิทธิพลของปจจัยภายในและภายนอกตอการเติบโตและการเจริญของพืช 

  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. 
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     512 314    ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช                  1(0-3-0) 

              (Plant Physiology Laboratory) 
                วิชาบังคับกอน :  * 512 313 สรีรวิทยาของพืช   
                                      * อาจเรียนพรอมกันได 
  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 313 สรีรวิทยาของพืช 

 Laboratory work related to the contents in 512 313 Plant 
Physiology. 

  
     512 315    อนุกรมวิธานพืช                    3(3-0-6) 

              (Plant Taxonomy) 
                  วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
                        512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2    
                                     * 512 316 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช 
                                     * อาจเรียนพรอมกันได 

 หลักการและระบบการจําแนกพืช การตั้งชื่อพืชและการระบุพันธุไมท่ีมี

เนื้อเยื่อลําเลียง เนนพืชดอก การรวบรวมและเก็บรักษาตัวอยางพืช การใชและการ

สรางรูปวิธาน ลักษณะของวงศ ถ่ินกําเนิด การแพรกระจายพันธุ และความสําคัญ

ทางเศรษฐกิจของพืชดอกบางวงศ 

 Principles and systems of classification, nomenclature and 

identification of vascular plants with an 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) 

                วิชาบังคับกอน :  * 512 315 อนุกรมวิธานพืช   

                                      * อาจเรียนพรอมกันได 

  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 315 อนุกรมวิธานพืช 

                มีการศึกษานอกสถานท่ี 

   Laboratory work related to the contents in 512 315 Plant 

 taxonomy. 

  Field trips required. 
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     512 317   สัณฐานวิทยาของพืชท่ีมีเนื้อเย่ือลําเลียง                  3(3-0-6) 

              (Morphology of Vascular Plants) 
                  วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
        512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                                      * 512 318 ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืชท่ีมีเนื้อเยื่อลําเลียง 
                                      * อาจเรียนพรอมกันได 

         ลักษณะโครงสรางภายนอกและภายใน ข้ันตอนการเติบโตและการเจริญของ
สวนตาง ๆ ของพืชท่ีมีเนื้อเยื่อลําเลียงกลุมตาง ๆ การจําแนกประเภทพืชท่ีสูญพันธุ
แลวและท่ียังมีอยู วิวัฒนาการของพืช วิวัฒนาการของโครงสรางรางกายและ
โครงสรางสืบพันธุของพืช 
         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 ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืชท่ีมีเนื้อเย่ือลําเลียง        1(0-3-0) 

            (Morphology of Vascular Plant Laboratory) 

                วิชาบังคับกอน : * 512 317 สัณฐานวิทยาของพืชท่ีมีเนื้อเยื่อลําเลียง   

                         * อาจเรียนพรอมกันได 

   ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 317 สัณฐานวิทยาของพืช 

  ท่ีมีเนื้อเยื่อลําเลียง 

   มีการศึกษานอกสถานท่ี 

        Laboratory work related to the contents in 512 317 Morphology 

   of Vascular Plants. 

  Field trips required. 
 

     512 322 วิทยาสาหราย                                       3(3-0-6) 

              (Phycology) 

                  วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 

       512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 

                                    * 512 323 ปฏิบัติการวิทยาสาหราย 

                                    * อาจเรียนพรอมกันได 

 ชีววิทยาท่ัวไปของสาหรายน้ําจืดและสาหรายทะเล การจัดจําแนกหมวดหมู 

สัณฐานวิทยา สรีรวิทยาของสาหราย บทบาทของสาหรายในระบบนิเวศ ผลิตภัณฑ

จากสาหรายและความสําคัญทางเศรษฐกิจของสาหราย ตลอดจนเทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงสาหราย การผลิตสาหรายในระดับอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงชีวภาพจาก

สาหราย และสาหรายทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
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 General biology of freshwater and marine algae, classification, 

morphology and physiology of algae, role of algae in ecosystem, algal 

products and their economic importance of algae including algal 

culture technology, algal production at commercial scale, algal 

biofuel and algae in biotechnology. 
 

     512 323    ปฏิบัติการวิทยาสาหราย                        1(0-3-0) 

              (Phycology Laboratory) 

                วิชาบังคับกอน :  * 512 322 วิทยาสาหราย 

                                      * อาจเรียนพรอมกันได 

  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 322 วิทยาสาหราย 

                มีการศึกษานอกสถานท่ี 

       Laboratory work related to the contents in 512 322 Phycology. 

  Field trips required. 
 

     512 324 เทคโนโลยีโอมิกสของพืช              3(3-0-6) 

              (Plant OMICS Technology) 
  วิชาบังคับกอน :   513 341 ชีวเคมี 1  

  หลักการและวิธีการวิเคราะหจีโนมพืชดวยเทคโนโลยีจีโนมิกส   ทรานสคริป
โทมิกส โปรทีโอมิกส เมแทบอโลมิกส และเอพิจีโนมิกส การใชเทคโนโลยีโอมิกส
เพ่ือศึกษาจีโนมพืชในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  
 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.   
 

     512 325  สารทุติยภูมิจากพืช   3(3-0-6) 
 (Secondary Metabolites from Plant) 
  วิชาบังคับกอน :   513 341 ชีวเคมี 1   

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสารทุติยภูมิจากพืช สารประกอบฟโนลิค ฟลาโว
นอยด แทนนิน อัลคาลอยด เทอพีนอยด และไกลโคไซด เทคโนโลยีในการคัดกรอง 
การสกัด การทําใหบริสุทธิ์ และการผลิตสารทุติยภูมิในพืช งานวิจัยในปจจุบันและ
การประยุกตใชทางการเกษตร การแพทย 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. 
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     512 331  มิญชวิทยา                                                                  3(3-0-6) 
              (Histology) 
             วิชาบังคับกอน :    512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
       512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                     * 512 332 ปฏิบัติการมิญชวิทยา 
                                    * อาจเรียนพรอมกันได 

 โครงสรางและสมบัติของเนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเก่ียวพัน  กระดูกออนและ
กระดูกเลือดและการสรางเม็ดเลือด เนื้อเยื่อและอวัยวะน้ําเหลือง  เนื้อเยื่อ
กลามเนื้อ  เนื้อเยื่อประสาท โครงสรางและหนาท่ีของเนื้อเยื่อของระบบอวัยวะใน
สัตวมีกระดูกสันหลังชั้นสูง 
         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  ปฏบัิติการมิญชวิทยา                                                     1(0-3-0) 

              (Histology Laboratory) 

             วิชาบังคับกอน : * 512 331 มิญชวิทยา 

                         * อาจเรียนพรอมกันได 

          ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 331 มิญชวิทยา 

       Laboratory work related to the contents in 512 331 Histology. 
 

    512 333   สรีรวิทยาของสัตว                                                         3(3-0-6) 
              (Animal Physiology) 
               วิชาบังคับกอน :   512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                     * 512 334 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว 
                                    * 513 341 ชีวเคมี 1 
                                    * อาจเรียนพรอมกันได 

 แนวคิดเบื้องตนทางสรีรวิทยาของสัตว  กลไกการทํางานและการควบคุม
ของเซลลกลามเนื้อและเซลลประสาท  สรีรวิทยาของระบบประสาท  ระบบ
ไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ  ระบบทางเดินอาหารและชีวพลังงานศาสตร  การ
ควบคุมอุณหภูมิของรางกาย ระบบขับถายและระบบตอมไรทอ 
 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. 
 

 
 



166 

 

     512 334   ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว                                            1(0-3-0) 
              (Animal Physiology Laboratory) 
               วิชาบังคับกอน : * 512 333 สรีรวิทยาของสัตว 
                        * อาจเรียนพรอมกันได 
  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 333 สรีรวิทยาของสัตว 
       Laboratory work related to the contents in 512 333 Animal  
  Physiology. 
 

     512 335   สัตวทดลอง                         2(2-0-4) 
              (Laboratory Animals) 
                  วิชาบังคับกอน :    512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
      512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 

 พระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ประเภทและพันธุสัตวท่ีใชใน
หองปฏิบัติการ การดูแลและการจัดการสัตว วิธีการตางๆ ท่ีใชในการจับและ
ควบคุมสัตว การใหยา การเก็บตัวอยางเลือด  การวางยาสลบ  การกําจัดสัตวโดย
ไมทรมานและการทําลายซากสัตว 

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 Animal for scientific purposes act. Types and breeds of animals 
used in laboratories.  Care and management of animals.  Techniques 
for handling and restraint, medication, blood sampling, anaesthesia, 
humane and destruction of carcasses. 

  Field trips required. 
   

  512 341   กีฏวิทยาทางการแพทย                2(2-0-4)  

              (Medical Entomology)  

               วิชาบังคับกอน :    512 102  ชีววิทยาท่ัวไป 2 

                                     * 512 342  ปฏิบัติการกีฏวิทยาทางการแพทย 

               * อาจเรียนพรอมกันได 

ชีวประวัติและอุปนิสัยของแมลงและสัตวขาขอท่ีมีความสําคัญทางการแพทย  

เนนสัตวขาขอท่ีเปนพาหะของโรค การวินิจฉัยชนิด การเก็บรวบรวมและรักษา

ตัวอยาง วิธีการควบคุมทางชีววิทยา และทางเคมี และการใชภูมิปญญาชาวบาน  

       Bionomics of insects and arthropods of medical importance.  

      An emphasis on arthropods as vectors of diseases. Identification,  

       collection and preservation of specimens. Biological and chemical  

      control, ethonology control measures. 
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     512 342   ปฏิบัติการกีฏวิทยาทางการแพทย    1(0-3-0)  

             (Medical Entomology Laboratory)  

               วิชาบังคับกอน :  * 512 341  กีฏวิทยาทางการแพทย 

     * อาจเรียนพรอมกันได 

                ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 341 กีฏวิทยาทาง 

  การแพทย                                   

   มีการศึกษานอกสถานท่ี 

                   Laboratory work related to the contents in 512 341 Medical  
 Entomology  
  Field trips required. 
 

     512 343   ปรสิตวิทยา             3(3-0-6) 

              (Parasitology) 

                  วิชาบังคับกอน  :  512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 

      512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 

                    * 512 344 ปฏิบัติการปรสิตวิทยา 

                                   * อาจเรียนพรอมกันได 

 ความสัมพันธของปรสิตและโฮสต สัณฐานวิทยาและการจําแนกประเภท
ชีววิทยา การแพรกระจายและวัฏจักรชีวิตของโพรโทซัวและหนอนพยาธิ  ระบาด
วิทยาและการทําใหเกิดโรค การวินิจฉัยโรคซ่ึงเกิดจากปรสิตของคนและสัตว
เศรษฐกิจ  
 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. 
 

     512 344   ปฏิบัติการปรสิตวิทยา                         1(0-3-0) 

              (Parasitology Laboratory) 

                  วิชาบังคับกอน : * 512 343 ปรสิตวิทยา 

                                      * อาจเรียนพรอมกันได 

  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 343  ปรสิตวิทยา 

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

       Laboratory work related to the contents in 512 343 

   Parasitology.  

    Field trips required.  
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     512 361  พันธุศาสตรของพืช             3(3-0-6) 
              (Plant Genetics) 
                  วิชาบังคับกอน :  512 201 พันธุศาสตร 

        โครงสรางของจีโนมพืช การวิเคราะหโครงสรางและหนาท่ีของจีโนม ความ
ผันแปรทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการพืช ระบบการผสมพันธุและพันธุกรรมของ
การกําหนดเพศ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและปรับปรุงพันธุกรรมพืช 
       Structure of plant genome. Structural and functional analysis of 
genome. Plant genetic variations and evolution. Breeding system and 
genetic of sex-determination.  Technologies for plant genetic study 
and improvement. 
 

     512 362  เครื่องหมายดีเอ็นเอและการประยุกต     2(2-0-4) 
  (DNA Markers and Applications) 
  วิชาบังคับกอน :  512 201 พันธุศาสตร                                                  

 จีโนมของพืชและสัตว หลักการของเครื่องหมายดีเอ็นเอ เทคนิคพ้ืนฐานท่ีใช
ในการวิเคราะหเครื่องหมายดีเอ็นเอ เครื่องหมายดีเอ็นเอท่ีใชวิธีไฮบริไดเซชันและท่ี
ใชปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอรเรสเปนพ้ืนฐาน การประยุกตใชเครื่องหมายดีเอ็นเอ
ทางดานการแพทย การเกษตร การศึกษาวิวัฒนาการ และการใชเครื่องหมายดีเอ็น
เอทางนิติวิทยาศาสตร 
 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.     

 

     512 363   อณูชีววิทยาเบ้ืองตน    3(3-0-6) 
   (Fundamental Molecular Biology)   

  วิชาบังคับกอน :  512 201 พันธุศาสตร                                                  
     512 202 ปฏิบัติการพันธุศาสตร 
    *512 364 ปฏิบัติการอณูชีววิทยาเบื้องตน      
    *อาจเรียนพรอมกันได 

  หลักการของโครงสรางและหนาท่ีของดีเอ็นเอ  อารเอ็นเอ  และโปรตีน  
เซนทรัลดอกมาของอณูชีววิทยาและกลไกการแสดงออกของยีนในโปรคารีโอตและ
ยูคารีโอต การควบคุมและการวิเคราะหการแสดงออกของยีน การกลายพันธุ และ
การซอมแซมดีเอ็นเอ การรวมตัวกันใหมของสารพันธุกรรมในระดับโมเลกุลและ
วิวัฒนาการระดับโมเลกุล เทคโนโลยีสมัยใหมทางอณูชีววิทยาและพันธุวิศวกรรม  
ชีวสารสนเทศและชีวจริยศาสตร 
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 Principles of structures and functions of DNA, RNA and protein. 
Central dogma of molecular biology, gene expression in prokaryotes 
and eukaryotes, gene regulation and analysis.  Mutation and DNA 
repair.   Genetic recombination at molecular level and molecular 
evolution.  New technologies in molecular biology and genetic 
engineering, bioinformatics and bioethics. 
 

     512 364  ปฏิบัติการอณูชีววิทยาเบ้ืองตน      1(0-3-0) 
 (Fundamental Molecular Biology Laboratory) 
 วิชาบังคับกอน :    512 201 พันธุศาสตร                                                  
     512 202 ปฏิบัติการพันธุศาสตร 
   * 512 363 อณูชีววิทยาเบื้องตน      
            * อาจเรียนพรอมกันได 

  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 363 อณูชีววิทยาเบื้องตน         
 Laboratory work related to the contents in  512 363 
Fundamental Molecular Biology. 

 

     512 411   พฤกษศาสตรทางเศรษฐกิจ       3(3-0-6) 
              (Economic Botany) 
                  วิชาบังคับกอน :  512 315 อนุกรมวิธานพืช                                               

 ประวัติ ถ่ินกําเนิด ลักษณะทางพฤกษศาสตร การกระจายพันธุและการใช
ประโยชนของพืชท่ีเปนอาหารและยา  พืชอุตสาหกรรมและพืชเศรษฐกิจในประเทศ
ไทยและเขตรอน พืชทองถ่ินของไทยท่ีมีแนวโนมมีความสําคัญเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคต 

                มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 History, origin, botanical characters, distribution and uses of 
plants for food and medicine, industrial plants and economic plants 
in Thailand and tropical regions. Possible future values of local plants 
on economic aspects.  

  Field trips required. 
 

         512 413   โรคพืช                                                                         3(3-0-6) 
              (Plant Pathology) 
                  วิชาบังคับกอน : * 512 414 ปฏิบัติการโรคพืช 
       518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
                        * อาจเรียนพรอมกันได 

 สาเหตุของโรคพืช ลักษณะของพืชท่ีเปนโรค การระบุชนิดจุลชีพกอโรคใน
พืชการติดเชื้อและการเกิดโรค การแพรกระจายของเชื้อ จุลชีพกอโรคและปจจัย
สิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการเกิดโรค  โรคพืชท่ีสําคัญ  กลไกการอยูรอดของจุลชีพ
กอโรค การพิจารณาทางนิเวศวิทยาของจุลชีพกอโรคในพืชทองถ่ิน รวมท้ังการ
ปองกันและควบคุม 
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  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. 

 

     512 414    ปฏิบัติการโรคพืช              1(0-3-0) 
              (Plant Pathology Laboratory) 
                วิชาบังคับกอน : * 512 413 โรคพืช 
                        * อาจเรียนพรอมกันได 
               ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 413 โรคพืช  

 Laboratory work related to the contents in 512 413 Plant 
Pathology 

 

     512 415    การเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือและเซลลพืช                   2(2-0-4) 
              (Plant Tissue and Cell Culture) 
                  วิชาบังคับกอน :   512 313  สรีรวิทยาของพืช 
                    * 512 416  ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลลพืช 
                                  * อาจเรียนพรอมกันได 
  หลักการและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากอวัยวะตางๆ ของพืชในหลอด 
  ทดลองการใชฮอรโมนพืช อาหารสังเคราะหและการควบคุมสภาพแวดลอมให 
  เหมาะสม เพ่ือกระตุนใหสวนตางๆ ของพืชในหลอดทดลองมีการเจริญเติบโตและ 
  เปลี่ยนแปลงไปเปนแคลลัสหรืออวัยวะสวนตางๆ 

 Principles and practices of cultivating tissues from various plant 
organs in vitro.   Application of plant hormones, artificial media and 
appropriate environment control to initiate growth and differentiation 
of plant culture to callus or organs. 
 

     512 416    ปฏิบัติการการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือและเซลลพืช     1(0-3-0) 
              (Plant Tissue and Cell Culture  Laboratory)                  
  วิชาบังคับกอน : * 512 415 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลลพืช                 
                        * อาจเรียนพรอมกันได 
          ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 415 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
  และเซลลพืช 
                  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

    Laboratory work related to the contents in 512 415 Plant Tissue 
   and  Cell Culture.  

  Field trips required.   
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    512 421    การปรับปรุงพันธุพืช        2(2-0-4) 

              (Plant Breeding) 

                  วิชาบังคับกอน :   512 201  พันธุศาสตร 

                         * 512 422  ปฏิบัติการการปรับปรุงพันธุพืช 

                                        * อาจเรียนพรอมกันได 

 การประยุกตใชหลักการทางพันธุศาสตรเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแกพืชเศรษฐกิจ 

วิธีการเบื้องตนในการปรับปรุงพันธุพืชพวกผสมตัวเอง พวกผสมขามและลูกผสม 

การผลิตเมล็ดพันธุ การนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใชในการปรับปรุงพันธุพืช 

 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    ปฏิบัติการการปรับปรุงพันธุพืช                   1(0-3-0) 

              (Plant Breeding Laboratory) 

                วิชาบังคับกอน : * 512 421 การปรับปรุงพันธุพืช 

                                      * อาจเรียนพรอมกันได 

           ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512  421 การปรับปรุงพันธุพืช 

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

       Laboratory work related to the contents in 512 421 Plant 

   Breeding. 

  Field trips required. 

     512 423    การตอบสนองของพืชตอความเครียดจากส่ิงแวดลอม                2(2-0-4) 
              (Plant Responses to Environmental Stresses) 
                     วิชาบังคับกอน :   512 313  สรีรวิทยาของพืช 

                        *512 424  ปฏิบัติการการตอบสนองของพืชตอความเครียดจาก  
                                             สิ่งแวดลอม                  

                         * อาจเรียนพรอมกันได 
                 การตอบสนองทางสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาในพืชตอความเครียดจาก 
  ปจจัยสิ่งแวดลอม  อุณหภูมิ น้ํา แสง การแผรังสี ความเค็ม กาซ และสารกําจัด 
  ศัตรูพืช 

 Physiological and morphological responses in plants to stresses 
caused by environmental factors : temperature, water, light, radiation, 
salinity, gases and pesticides. 
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     512 424    ปฏิบัติการการตอบสนองของพืชตอความเครียดจากส่ิงแวดลอม     1(0-3-0) 
              (Plant Responses to Environmental Stresses Laboratory) 
  วิชาบังคับกอน : * 512 423 การตอบสนองของพืชตอความเครียดจากสิ่งแวดลอม                  
                        * อาจเรียนพรอมกันได 
          ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 423 การตอบสนองของพืช 
  ตอความเครียดจากสิ่งแวดลอม                  
  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
      Laboratory work related to the contents in 512 423  Plant 
 Responses to Environmental Stresses. 
  Field trips required. 

     512 425    สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน     2(2-0-4)     
  (Postharvest Physiology and Technology of Horticultural Crops) 
                  วิชาบังคับกอน :   512 313  สรีรวิทยาของพืช 
                    * 512 426  ปฏิบัติการสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการ 
                                เก็บเก่ียวของพืชสวน 
                                   * อาจเรียนพรอมกันได 
         การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาและองคประกอบทางเคมีในผลิตผลหลัง 
  การเก็บเก่ียว ปจจัยภายนอกและภายในท่ีกอใหเกิดการสูญเสียของผลิตผล บทบาท 
  ของฮอรโมนพืชในการเปลี่ยนแปลงทางสรรีวิทยา การรวงโรยและการสุกของผลไม 
  เทคโนโลยีและแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือลดการส ูญเสียของผลิตผลหลังการเก็บ 
  เก่ียว         
      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 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน     1(0-3-0) 
              (Postharvest Physiology and Technology of  
   Horticultural Crops  Laboratory)                   
                วิชาบังคับกอน : * 512 425 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวของพืชสวน 
                        * อาจเรียนพรอมกันได 
          ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 425 สรีรวิทยาและ 
  เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวของพืชสวน 
  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
       Laboratory work related to the contents in 512 425 Postharvest  
  Physiology and Technology of Horticultural Crops.   
  Field trips required. 
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     512 427    ฮอรโมนและการเจริญของพืช          2(2-0-4)              

              (Hormones and Plant Development)  

              วิชาบังคับกอน :    512 313  สรีรวิทยาของพืช  

                     * 512 428  ปฏิบัติการฮอรโมนและการเจริญของพืช 

                                    * อาจเรียนพรอมกันได  

 ชนิดของฮอรโมน การสังเคราะหฮอรโมนในพืช บทบาทและหนาท่ีของ

ฮอรโมนตอการเจริญเติบโตและพัฒนาของพืช  

  Type of hormones. Hormones biosynthesis. Roles and function 

  of hormones on plants growth and development. 

     512 428    ปฏิบัติการฮอรโมนและการเจริญของพืช                               1(0-3-0)              

              (Hormones and Plant Development Laboratory) 

              วิชาบังคับกอน : * 512 427  ฮอรโมนและการเจริญของพืช 

                        * อาจเรียนพรอมกันได  

  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 427 ฮอรโมนและการ 

  เจริญของพืช 

  Laboratory work related to the contents in 512 427 Hormones 

  and  Plant Development. 
 

    512 431   วิทยาตอมไรทอ                    3(3-0-6) 
              (Endocrinology) 
                  วิชาบังคับกอน :   512 333 สรีรวิทยาของสัตว 
                                     * 512 432 ปฏิบัติการวิทยาตอมไรทอ 
                                     * อาจเรียนพรอมกันได 
  สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของตอมไรทอ สมบัติทางเคมีของฮอรโมนและ 
  กลไกการทํางาน บทบาทของฮอรโมนท่ีมีตอการทํางานของรางกาย 

 Morphology and physiology of endocrine glands.  Chemical 
properties of hormones and their  mechanisms of actions.  Roles of  
hormones  to body functions.  

 

     512 432   ปฏิบัติการวิทยาตอมไรทอ             1(0-3-0) 
              (Endocrinology Laboratory) 
                วิชาบังคับกอน : * 512 431 วิทยาตอมไรทอ 
                         * อาจเรียนพรอมกันได 
                 ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 431 วิทยาตอมไรทอ 
                    Laboratory work related to the contents in 512 431  
    Endocrinology. 
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     512 433    การเพาะเล้ียงเซลลสัตว    2(2-0-4) 
              (Animal Cell Culture) 
                  วิชาบังคับกอน : * 512 434  ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว 
         518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
                         * อาจเรียนพรอมกันได 
  หลักการและเทคนิคของการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว  สิ่งแวดลอมของเซลลเลี้ยง
 การนําเทคโนโลยีของการเพาะเลี้ยงเซลลสัตวไปใชประโยชนทางดานการเกษตร 
 อุตสาหกรรมและการแพทย 
  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    ปฏิบัติการการเพาะเล้ียงเซลลสัตว               1(0-3-0) 
              (Animal Cell Culture Laboratory) 
                  วิชาบังคับกอน : * 512 433  การเพาะเลี้ยงเซลลสัตว 
                        * อาจเรียนพรอมกันได 
                      ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา512 433 การเพาะเลี้ยงเซลลสัตว 
       มีการศึกษานอกสถานท่ี 
                         Laboratory work related to the contents in 512 433  Animal Cell  
  Culture. 
  Field trips required. 
 

     512 435    วิทยาสัตวเล้ียงลูกดวยนม               3(3-0-6) 

              (Mammalogy) 

                  วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 

     512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 

  การจาํแนกประเภท  การแพรกระจาย  พฤติกรรม  และการปรับตัวของ 

  สัตวเลี้ยงลูกดวยนมตอสภาพแวดลอม ชนิดของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมท่ีใกลสูญพันธุ  

  บทบาทของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในระบบนิเวศ และผลกระทบท่ีเกิดจากมนุษย 

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  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 required. 
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     512 437    ปกษีวิทยา          3(3-0-6) 

              (Ornithology) 

                  วิชาบังคับกอน :   512 203   นิเวศวิทยา 

                    * 512 438   ปฏิบัติการปกษีวิทยา 

                                  * อาจเรียนพรอมกันได 

  วิวัฒนาการ การจําแนกประเภท สรีรวิทยาและพฤติกรรมของนก บทบาท 

  ของนกในระบบนิเวศและผลกระทบท่ีเกิดจากมนุษย 

   Evolution, classification, physiology and behavior of birds.  Roles 

of birds in ecosystem and human impacts on birds. 
 

    512 438  ปฏิบัติการปกษีวิทยา        1(0-3-0) 

              (Ornithology Laboratory) 

                  วิชาบังคับกอน :    512 203   นิเวศวิทยา 

                     * 512 437   ปกษีวิทยา 

                                   * อาจเรียนพรอมกันได 

  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 437 ปกษีวิทยา   

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

       Laboratory work related to the contents in 512 437 Ornithology. 

  Field trips required. 
 

  512 439   วิทยาแพลงกตอน   3(3-0-6) 

              (Planktonology) 

                  วิชาบังคับกอน :   512 203 นิเวศวิทยา 

                                    * 512 440 ปฏิบัติการวิทยาแพลงกตอน 

                                    * อาจเรียนพรอมกันได 

                  อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของแพลงกตอน วิธีการเก็บรักษาตัวอยางและ 

  การนับจํานวนแพลงกตอน ปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการแพรกระจาย  การเติบโตและ 

  การสืบพันธุความสําคัญของแพลงกตอนตอหวงโซอาหาร 

 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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     512 440    ปฏิบัติการวิทยาแพลงกตอน            1(0-3-0) 
              (Planktonology Laboratory) 
                วิชาบังคับกอน :  * 512 439 วิทยาแพลงกตอน   
                        * อาจเรียนพรอมกันได 
  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 439 วิทยาแพลงกตอน 
                มีการศึกษานอกสถานท่ี  
       Laboratory work related to the contents in 512 439  
   Planktonology. 
  Field trips required. 
 

     512 441    กลไกการปองกันตนเองของโฮสต      3(3-0-6) 

              (Host Defense Mechanism) 

                  วิชาบังคับกอน  :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 

      512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 

                                    * 512 442 ปฏิบัติการกลไกการปองกันตนเองของโฮสต 

                                    * อาจเรียนพรอมกันได 

  ความรูพ้ืนฐานและหลักการของระบบภูมิคุมกันของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 

  และสัตวมีกระดูกสันหลัง การประยุกตหลักการของระบบภูมิคุมกันเพ่ือการพัฒนา 

  วัคซีนและยา 

  Basic knowledge and principles of  immune system of 

  invertebrates  and vertebrates. Application of immune system for 

  vaccine and drug development. 
 

     512 442   ปฏิบัติการกลไกการปองกันตนเองของโฮสต                 1(0-3-0) 

              (Host Defense Mechanism Laboratory) 

                  วิชาบังคับกอน : * 512 441 กลไกการปองกันตนเองของโฮสต 

                        * อาจเรียนพรอมกันได 

  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 441  กลไกการปองกัน 

  ตนเองของโฮสต 

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

         Laboratory work related to the contents in 512 441 Host 

   Defense Mechanism  

  Field trips required. 
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     512 443    สัตวไมมีกระดูกสันหลังท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ            2(2-0-4)  

              (Economic Invertebrates)             

              วิชาบังคับกอน :    512 233 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง  

                    * 512 444 สัตวไมมีกระดูกสันหลังท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ               

                    * อาจเรียนพรอมกันได 

  ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสัตวไมมีกระดูกสันหลังท่ีมีความสําคัญทาง

 เศรษฐกิจและการแพทย วิธีการนําไปใชและการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

  Biology and ecology of economic and medical important 

 invertebrate. Methods of utilization and economic development. 

     512 444    ปฏิบัติการสัตวไมมีกระดูกสันหลังท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  1(0-3-0)  

              (Economic Invertebrate Laboratory)            

              วิชาบังคับกอน :  * 512 443 สัตวไมมีกระดูกสันหลังท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ               

    * อาจเรียนพรอมกันได 

  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 443 สัตวไมมีกระดูกสัน 

  หลังท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ                             

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Laboratory work related to the contents in 512 443 Economic 

Invertebrate. 

  Field trips required. 
 

     512 445    ชีววิทยาการสืบพันธุ             3(3-0-6) 

              (Reproductive Biology) 

                วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 

     512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 

          การกําหนดเพศและโครงสรางของระบบสืบพันธุ ฮอรโมนท่ีเก่ียวของกับการ

 สืบพันธุการสรางและการสงผานเซลลสืบพันธุ กระบวนการทางสรีรวิทยาของการ 

  สืบพันธุ  การวิเคราะหน้ําอสุจิ  การผสมเทียม  หลักการและวิธีการคุมกําเนิด 

 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. 
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     512 446 เทคนิคดานอณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร  3(3-0-6) 
  (Techniques in Molecular Genetics and Genetic Engineering) 
              วิชาบังคับกอน :    512 102  ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                     * 512 447  ปฏิบัติการเทคนิคดานอณูพันธุศาสตรและ 
                                                         พันธุวิศวกรรมศาสตร              
                     * อาจเรียนพรอมกันได 

ศึกษาเก่ียวกับเทคนิคในการทดลอง    รวมถึงหลักการและวิธีการทําวิจัยใน
วิชาอณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตรสมัยใหมในสัตว เทคนิคการแยกเชื้อ 
การโคลนนิ่ง และเรียงลําดับนิวคลีโอไทต  การกลายพันธุในหลอดทดลอง ปฏิกิริยา
ลูกโซพอลิเมอเรสนอรธเธิรนบลอทไฮบริไดเซชัน เซาทเธิรนบลอทไฮบริไดเซชัน 
และการวิเคราะหแบบเวสเธิรนบลอท การตรวจทางอิมมูโนวิทยา  

Study on laboratory techniques including principles and   
research methodologies of modern molecular genetics and genetic 
engineering in animals. Isolation techniques, cloning and nucleotides 
sequencing.  In vitro mutagenesis.  Polymerase chain reactions. 
Northern blot hybridization, Southern blot  hybridization and Western 
blot analysis. Immunoassays. 

 

    512 447    ปฏิบัติการเทคนิคดานอณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร  1(0-3-0) 
  (Techniques in Molecular Genetics and Genetic Engineering  
   Laboratory) 
              วิชาบังคับกอน :  * 512 446 เทคนิคดานอณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร              
                      * อาจเรียนพรอมกันได                 
  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 446 เทคนิคดานอณูพันธุ 
  ศาสตร และพันธุวิศวกรรมศาสตร              
   Laboratory work related to the contents in 512 446 Techniques  
  in Molecular Genetics and Genetic Engineering. 
 

    512 461    พันธุศาสตรของมนุษย    2(2-0-4) 
              (Human Genetics) 
                  วิชาบังคับกอน :    512 201 พันธุศาสตร 
          หลักการและกลไกของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย ยีน  
 โครโมโซม และความผิดปกติในมนุษย โรคท่ีมีสาเหตุจากพันธุกรรมและการวินิจฉัย  
 โครงการจีโนมมนุษย ยีนบําบัด และเทคโนโลยกีารแกไขปรบัปรุงจีโนม 

       Principles and mechanism of human genetic inheritance. Genes,  
  chromosomes and their abnormalities in human. Genetic diseases 
    and diagnosis. Human genome project. Gene therapy and genome  
   editing technology. 
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     512 462   พันธุศาสตรของเซลล                               2(2-0-4)  
                 (Cytogenetics )  
  วิชาบังคับกอน :    512 201 พันธุศาสตร 
                    * 512 463 ปฏิบัติการพันธุศาสตรของเซลล 
                    * อาจเรียนพรอมกันได 
                       โครโมโซมและพฤติกรรมของโครโมโซมในระหวางการแบงเซลล  ความ 
   ผิดปกติของโครโมโซม เทคนิคเบื้องตนในการศึกษาโครโมโซม 
   Chromosome and behavior of chromosome during cell division.  
 Chromosome aberration.  Basic techniques in chromosome study. 
 

      512 463   ปฏิบัติการพันธุศาสตรของเซลล                                          1(0-3-0) 
              (Cytogenetics Laboratory) 
                วิชาบังคับกอน :  * 512 462 พันธุศาสตรของเซลล                                                         
     * อาจเรียนพรอมกันได 
         ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 462 พันธุศาสตรของเซลล     
        Laboratory work related to the contents in 512 462 Cytogenetics. 
   

     512 471 นิเวศวิทยาของสัตว            3(3-0-6) 
              (Animal Ecology) 
                  วิชาบังคับกอน :  512 203 นิเวศวิทยา 
           อันตรกิริยาระหวางสัตวกับสิ่งแวดลอม พฤติกรรม วิวัฒนาการและการสูญ 
    พันธุของสัตว การอนุรักษและการจัดการสัตวในพ้ืนท่ี เทคนิคตางๆ ในการศึกษาสัตว
    มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Interaction between animals and their environment.  Animal 
behavior, evolution and extinction. Conservation and habitat 
management.  Various techniques in animal study. 

  Field trips required. 
 

     512 472  นิเวศวิทยาทางทะเล                   3(3-0-6) 
                 (Marine Ecology) 
                  วิชาบังคับกอน : (1) 512 203 นิเวศวิทยา 
                หรือ   (2) 516 270 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม 
         516 271 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม 

ชีววิทยาของสัตวทะเล  ปจจัยสิ่งแวดลอมในทะเลและบริเวณน้ํากรอย    
ปจจัยทางนิ เวศวิทยาท่ีมีผลตอประชากรและชุมชนของสิ่ งมีชีวิตทางทะเล  
นิเวศวิทยาทางทะเลในนานน้ําไทยและทะเลเขตรอน  การประยุกตนิเวศวิทยาทาง
ทะเลในการประมงและการ จัดการมลภาวะ 

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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 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 required. 
 

 512 473 นิเวศวิทยาปาชายเลน                   3(3-0-6) 

              (Mangrove Ecology) 

                  วิชาบังคับกอน : (1) 512 203 นิเวศวิทยา 

               หรือ     (2) 516 270 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม 

        516 271 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม 

  โครงสรางของปาชายเลน  การปรับตัวของพืชและสัตวตอการเปลี่ยนแปลง 

  ทางเคมีและกายภาพ  อันตรกิริยาระหวางพืชและสัตว ความสําคัญและการอนุรักษ 

  ปาชายเลน 

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

       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 required. 
 

     512 474  นิเวศวิทยาของพืช   3(3-0-6) 

              (Plant Ecology) 

                  วิชาบังคับกอน :   512 315  อนุกรมวิธานพืช 

                 สังคมพืช อันตรกิริยาของพืชกับสิ่งแวดลอม ความหลากหลาย ทฤษฎีและ

 วิธีการ วิเคราะหสังคมพืช เทคนิคการสุมตัวอยาง การศึกษาลักษณะโครงสรางของ

 สังคมพืช 

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

          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 required. 
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     512 481 ไมโครสโคปกเทคนิคทางชีววิทยา                         2(2-0-4) 

              (Microscopic Techniques in Biology) 

                  วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 

      512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 

                     * 512 482 ปฏิบัติการไมโครสโคปกเทคนิคทางชีววิทยา 

                                    * อาจเรียนพรอมกันได 

          หลักการและเทคนิคในการเตรียมตัวอยางเนื้อเยื่อพืชและสัตว ความรู 

  เบื้องตนในการศึกษาทางกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน การเตรียมสไลดเพ่ือ 

  การศึกษาดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสง 

   Principles and techniques in the preparation of plant and  

   animal tissues. Basic knowledge in electron microscopy. Preparation 

     of  slides for light microscopy. 
 

     512 482 ปฏิบัติการไมโครสโคปกเทคนิคทางชีววิทยา                         2(0-6-0) 

              (Microscopic Techniques in Biology Laboratory) 

                  วิชาบังคับกอน : * 512 481 ไมโครสโคปกเทคนิคทางชีววิทยา                        

                         * อาจเรียนพรอมกันได 

  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 481 ไมโครสโคปกเทคนิค 

  ทางชีววิทยา                        

         Laboratory work related to the contents in 512 481 Microscopic 

  Technique in Biology. 
 

     512 491  สัมมนา                          1(0-2-1) 

              (Seminar) 

                 วิชาบังคับกอน :   512 313 สรีรวิทยาของพืช                   

                              หรือ    512 333 สรีรวิทยาของสัตว 

                สัมมนาในหัวขอท่ีนาสนใจทางชีววิทยา  โดยความเห็นชอบของภาควิชา

 ชีววิทยา 

       Seminar on topics of interest in biology by the consent of 

   Biology department. 
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     512 493    โครงงานวิจัย 1                                                           1(0-2-1) 

              (Research Project I) 

                 วิชาบังคับกอน :   512 313 สรีรวิทยาของพืช                   

                              หรือ    512 333 สรีรวิทยาของสัตว 

         เลือกหัวของานวิจัย คนควาขอมูล การเขียนและนําเสนอโครงรางงานวิจัย  

       Selection of a research topic. Literature review. Writing and  

  presentation of a research proposal.  
 

     512 494    โครงงานวิจัย 2  2(0-4-2) 

              (Research Project II) 

                 วิชาบังคับกอน :  512 493 โครงงานวิจัย 1                   

         การวิจัยในหัวขอทางชีววิทยา  ภายใตการแนะนําของอาจารยในภาควิชา 

 ชีววิทยา 

       Research on the topic in biology under the supervisions of  

   Biology departmental staffs.  
 

     512 495 การฝกงาน                                                  1(ไมนอยกวา 90 ช่ัวโมง) 

              (Practical Training) 

              เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาชีววิทยา 

                           วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U 

  การฝกปฏิบัติงานในองคการโดยความเห็นชอบของภาควิชาชีววิทยา 

      Practical training in the organization by the consent of the 

   Biology department.  
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