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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา เป็นหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตซ่ึงสามารถเข้าใจ

กระบวนการของชีวิตตั้งแต่ระดบัโมเลกุลจนถึงระดบัชีวมณฑล ตระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิต

กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความเป็นหน่ึงเดียว มีทศันคติเชิงวิทยาศาสตร์ สามารถทาํการวิจยัเบ้ืองตน้และเขียน

รายงานทางวิชาการได้ มีคุณธรรมและจริยธรรมและมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี หลกัสูตรได้จัดการศึกษาตาม

แนวทางพิพฒันาการนิยม (progressivism) คือการพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น เพ่ือให้พร้อมท่ีจะอยูใ่นสังคมได้

อยา่งมีความสุขและปรับตวัไดดี้ตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป ใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือใน

การพฒันาผูเ้รียนโดยใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง พฒันาจากความตอ้งการของผูเ้รียนผา่นกระบวนการแกปั้ญหา

และคน้ควา้ดว้ยตนเอง มีการลงมือปฏิบติัทั้งในและนอกหอ้งเรียนและมุ่งเนน้การเรียนรู้ตลอดชีวติ

การจดัการศึกษาไดมุ้่งเนน้ท่ีผลลพัธ์ (outcome based education) โดยจดัการเรียนรู้ท่ีใชกิ้จกรรมหรือ

การปฏิบัติ (active learning) ท่ีหลากหลาย เช่น การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ ( problem-based

learning) การใชโ้ครงงานเป็นฐาน (project-based learning) การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (case-based learning)

การเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (research-based learning) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (activity-

based learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (service learning) โดยยึดพระราชปณิธานของสมเด็จ

พระบรมราชชนก “ขอใหถื้อประโยชนข์องเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” เป็นแนวทางในการดาํเนินการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

PLO1 ประยกุตค์วามรู้ทางชีววทิยาเพ่ือแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสตัว์

ในภาคใต้

PLO2 ปฏิบติังานโดยเลือกใชส้ารเคมี อุปกรณ์และเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยัทั้งใน

หอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม

PLO3 ใหค้วามคิดเห็น และ/หรือขอ้เสนอแนะทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มบนพ้ืนฐานความรู้ชีววทิยาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

PLO4 สามารถส่ือสารและนาํเสนองานทางชีววทิยาทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรง

ประเดน็



PLO5 ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณทางวชิาการและระเบียบขององคก์ร

PLO6 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการหาความรู้ สืบคน้ขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล เพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ

PLO7 สามารถทาํงานเป็นทีม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและแสดงถึงการมีภาวะผูน้าํและผูต้ามท่ีดี

PLO8 แสดงออกถึงการมีความซ่ือสตัย์ ความรับผดิชอบและถือประโยชนเ์พ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง

โครงสร้างหลักสูตร

จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร 122 หน่วยกิต

ก. หมวดรายวชิาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 4 หน่วยกิต

001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4)

The King’s Philosophy and Sustainable Development

388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2)

Health for All

315-200 ประโยชนเ์พ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2)

Benefit of Mankinds

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวติท่ีสันติ 5 หน่วยกิต

950-102 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6)

Happy and Peaceful Life

895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4)

Good Citizens

สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกิต

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2)

Idea to Entrepreneurship

สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดจิิทัล 4 หน่วยกิต

315-201 ชีวติแห่งอนาคต 2((2)-0-4)

Life in the Future

345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั 2((2)-0-4)

Digital Technology Literacy

สาระที่ 5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกิต

315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล 2((2)-0-4)

Thinking and Reasoning



315-100 คาํนวณศิลป์ 2((2)-0-4)

The Art of Computing

สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร 4 หน่วยกิต

890-001 สรรสาระภาษาองักฤษ 2((2)-0-4)

Essential English

890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจาวนั 2((2)-0-4)

Everyday English

890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4)

English on the Go

890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั 2((2)-0-4)

English in the Digital World

890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 2((2)-0-4)

English for Academic Success

สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬ า 2 หน่วยกิต

142-137 ใคร ๆ กว็าดได้ 1((1)-0-2)

Everyone Can Draw

142-138 มนตรั์กเสียงดนตรี 1((1)-0-2)

The Sound of Musics

142-139 ท่องโลกศิลปะ 1((1)-0-2)

Through The World of Art

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2)

The Aesthetic in Photography

472-116 ถกัทอเส้นใยเขา้ใจทอ้งถ่ิน 1((1)-0-2)

Local Arts and Fabric

472-117 สุขภาพดีชีวมีีสุข 1((1)-0-2)

Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life

895-xxx รายวชิาพลศึกษาหรือนนัทนาการ 1((1)-0-2)

กลุ่มวชิาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไปอ่ืน ๆ 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 86 หน่วยกิต

1) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน 26 หน่วยกิต

322-101 แคลคูลสั 1 3((3)-0-6)

Calculus I



322-104 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2 3((3)-0-6)

General Mathematics II

324-101 เคมีทัว่ไป 1 3((3)-0-6)

General Chemistry I

324-102 เคมีทัว่ไป 2 3((3)-0-6)

General Chemistry II

325-101 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1 1(0-3-0)

General Chemistry Laboratory I

325-106 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 2 1(0-3-0)

General Chemistry Laboratory II

330-101 หลกัชีววทิยา 1 3((3)-0-6)

Principles of Biology I

330-102 หลกัชีววทิยา 2 3((3)-0-6)

Principles of Biology II

331-101 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 1 1(0-3-0)

Principles of Biology Laboratory I

331-102 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 2 1(0-3-0)

Principles of Biology Laboratory II

332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 3((3)-0-6)

Fundamental Physics

333-101 ปฏิบติัการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1(0-3-0)

Fundamental Physics Laboratory

2) กลุ่มวชิาบังคบั 74 หน่วยกิต

2.1 แผนการศึกษาปกติ 48 หน่วยกิต

2.2 แผนสหกิจศึกษา 51 หน่วยกิต

รายวชิาแกนหลัก 15 หน่วยกิต

324-233 เคมีอินทรียเ์บ้ืองตน้ 3((3)-0-6)

Introductory Organic Chemistry

325-233 ปฏิบติัการเคมีอินทรียเ์บ้ืองตน้ 1(0-3-0)

Introductory Organic Chemistry Laboratory

326-202 จุลชีววทิยาทัว่ไป 3((3)-0-6)

General Microbiology



327-202 ปฏิบติัการจุลชีววทิยาทัว่ไป 1(0-3-0)

General Microbiology Laboratory

328-207 ชีวเคมีพ้ืนฐานสาํหรับนกัชีววทิยา 3((3)-0-6)

Basic Biochemistry for Biologist

328-231 ปฏิบติัการชีวเคมีพ้ืนฐานสาํหรับการวจิยัทางชีววทิยา 1(0-3-0)

Basic Biochemistry Laboratory for Biological Research

347-202 ชีวสถิติ 3((2)-2-5)

Biostatistics

รายวชิาเฉพาะ

- แผนการศึกษาปกติ 33 หน่วยกิต

- แผนสหกิจศึกษา 36 หน่วยกิต

330-200* ชุดวชิาความหลากหลายและอนุกรมวธิานของพืช 6((4)-6-8)

Module: Plant Diversity and Taxonomy

330-231* ชุดวชิาความหลากหลายและการจดัระบบเบ้ืองตน้ของสตัว์ 6((4)-6-8)

Module: Diversity and Introduction to Systematics of Animals

330-250 นิเวศวทิยา 3((3)-0-6)

Ecology

330-260 พนัธุศาสตร์ 3((3)-0-6)

Genetics

330-300 ชีววทิยาระดบัเซลลแ์ละโมเลกลุ 4((3)-3-6)

Cell and Molecular Biology

330-320** ชุดวชิากายวภิาคและสรีรวทิยาของพืช 5((4)-3-8)

Module: Plant Anatomy and Physiology

330-321** ชุดวชิากายวภิาคและสรีรวทิยาของสตัว์ 5((4)-3-8)

Module: Animal Anatomy and Physiology

330-370 หลกัการวจิยัทางชีววทิยา 2((2)-0-4)

Fundamentals of Biological Research

330-382 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัววิฒันาการ 3((3)-0-6)

Introduction to Evolution

330-475 สมัมนาทางชีววทิยา 1((1)-0-2)

Seminar in Biology

331-250 ปฏิบติัการนิเวศวทิยา 1(0-3-0)

Ecology Laboratory



331-260 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์ 1(0-3-0)

Genetics Laboratory

331-480 ชีววทิยาเพ่ือชุมชน 1(0-3-0)

Biology for Community

331-491 โครงงานทางชีววทิยา 3(0-9-0)

Project in Biology

331-493*** สหกิจศึกษาทางชีววทิยา 6(0-40-0)

Co-operative Education in Biology

* และ ** เลือกเรียนวชิาใดวชิาหน่ึง ถา้เรียนทั้งสองวชิาใหน้บัวชิาท่ีสองเป็นวชิาเลือก

*** สาํหรับแผนสหกิจสามารถเลือกเรียนทั้งในและต่างประเทศ

รายวชิาเลือก

3) กลุ่มวชิาเลือก

3.1 แผนปกติ 12 หน่วยกิต

3.2 แผนสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต

330-301 สตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ 3((2)-3-4)

Economic Invertebrates

330-303 ชีววทิยาของแหล่งนา้จืด 3((2)-3-4)

Freshwater Biology

330-304 พฤกษศาสตร์ทางทะเล 3((2)-3-4)

Marine Botany

330-305 ชีววทิยามลพิษ 3((2)-3-4)

Pollution Biology

330-311 ฮีสโทโลยขีองสตัว์ 3((2)-3-4)

Animal Histology

330-331 แพลงกต์อนทะเล 3((2)-3-4)

Marine Planktonology

330-332 อนุกรมวธิานของพืชดอก 3((2)-3-4)

Taxonomy of Flowering Plants

330-333 อนุกรมวธิานของสตัว์ 3((2)-3-4)

Animal Taxonomy

330-350 นิเวศวทิยาและความหลากหลายของแนวปะการัง 3((3)-0-6)

Ecology and Diversity of Tropical Reef



330-371 การดาํนํ้ าเพ่ือการอนุรักษท์างทะเล 3((2)-3-4)

Marine Conservation Diving

330-372 ทกัษะคอมพิวเตอร์สาํหรับพนัธุศาสตร์ 3((2)-3-4)

Computer skill for Genetics

330-401 ชีววทิยาของกลว้ยไม้ 3((2)-3-4)

Orchid Biology

330-402 ชีววทิยาของไมด้อกไมป้ระดบั 3((2)-3-4)

Biology of Ornamental Plants

330-403 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ 3((3)-0-6)

Economic Botany

330-404 หลกัเทคโนโลยชีีวภาพทางพืช 3((2)-3-4)

Principles of Plant Biotechnology

330-405 ชีววทิยาของกุง้ทะเล 3((2)-3-4)

Biology of Penaeidae

330-411 กายวภิาคศาสตร์ของพืช 3((2)-3-4)

Plant Anatomy

330-412 สตัวมี์กระดูกสนัหลงัเชิงเปรียบเทียบ 3((2)-3-4)

Comparative Vertebrate Zoology

330-431 สาหร่ายวทิยา 3((2)-3-4)

Phycology

330-432 พืชนํ้า 3((2)-3-4)

Aquatic Plants

330-435 กีฏวทิยา 3((2)-3-4)

Entomology

330-438 ปักษีวทิยา 3((2)-3-4)

Ornithology

330-439 วทิยาสตัวส์ะเทินนํ้าสะเทินบกและสตัวเ์ล้ือยคลาน 3((2)-3-4)

Herpetology

330-441 มดวทิยา 3((2)-3-4)

Myrmecology

330-442 นิเวศวทิยาของแมลง 3((2)-3-4)

Insect Ecology



330-451 นิเวศวทิยาบนบก 3((2)-3-4)

Terrestrial Ecology

330-452 นิเวศวทิยาทางทะเล 3((2)-3-4)

Marine Ecology

330-453 นิเวศวทิยาของพืช 3((2)-3-4)

Plant Ecology

330-454 ชีววทิยาการอนุรักษ์ 3((3)-0-6)

Conservation Biology

330-460 เซลลพ์นัธุศาสตร์ 3((2)-3-4)

Cytogenetics

330-461 พนัธุศาสตร์ประชากรเบ้ืองตน้ 3((2)-3-4)

Introduction to Population Genetics

330-462 การศึกษาจีโนมเชิงเปรียบเทียบและววิฒันาการ 3((2)-3-4)

Comparative Genomics and Evolution

330-463 นิเวศวทิยาเชิงโมเลกลุ 3((2)-3-4)

Molecular Ecology

330-464 พนัธุศาสตร์โมเลกลุของแมลง 3((2)-3-4)

Insect Molecular Genetics

330-465 เทคนิคพนัธุศาสตร์โมเลกลุในการวจิยัทางชีววทิยา 3((2)-3-4)

Molecular Genetic Techniques in Biological Research

330-470 การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่และอวยัวะพืช 3((2)-3-4)

Plant Tissue and Organ Culture

330-471 ไมโครเทคนิค 3((1)-6-2)

Microtechniques

330-472 วธีิวเิคราะห์นํ้าในการวจิยัทางชีวภาพ 3((1)-6-2)

Water Analysis for Biological Research

330-473 การดานํ้าดว้ยถงัอากาศขั้นสูงสาํหรับนกัวทิยาศาสตร์ 3((1)-6-2)

Master SCUBA Diving for Scientist

330-481 พฤติกรรมสตัว์ 3((2)-3-4)

Animal Behaviour

331-476 การฝึกงาน 2(0-6-0)

Training



ชุดวชิาเลือก (Module)

330-482 ชุดวชิาชีววทิยาเพ่ือการท่องเท่ียวทางทะเลและชายฝ่ังอยา่งย ัง่ยนื 9((6)-9-12)

Module: Biology for Sustainable Marine and Coastal Tourism

330-483 ชุดวชิาชีววทิยาเพ่ือการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 6((4)-6-8)

Module: Biology for Ecotourism Management

330-484 ชุดวชิาการจดัการเรียนรู้และการส่ือสารชีววทิยาในศตวรรษท่ี 21 6((4)-6-8)

Module: Learning Management and Communication of Biology in the 21st century

หลักสูตรอาจกําหนดรายวิชาอ่ืน หรือรายวิชาท่ีเปิดใหม่ หรือวิชาอ่ืนท่ีเปิดสอนเพ่ิมเติมใน

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ในหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิตและบณัฑิตศึกษา ซ่ึงไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่มี

ประโยชน์ต่อสาขาวิชาชีววิทยาทั้งในและต่างประเทศ ให้เป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเลือก

เพ่ิมเติมไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีไม่เกิน 6 หน่วยกิต

3. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใดๆ ท่ีสนใจซ่ึงเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ

มหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศของหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีท่ีมีเน้ือหาไม่ซํ้ าซอ้น หรือ

ใกลเ้คียงกบัรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป หรือหมวดวชิาเฉพาะหรือรายวชิาท่ีเรียนมาแลว้ โดยความเห็น

ชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)

322-101 แคลคูลสั 1 3((3)-0-6)

324-101 เคมีทัว่ไป 1 3((3)-0-6)

325-101 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1 1(0-3-0)

330-101 หลกัชีววทิยา 1 3((3)-0-6)

331-101 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 1 1(0-3-0)

332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 3((3)-0-6)

333-101 ปฏิบติัการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1(0-3-0)

xxx-xxx รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป (บงัคบั) 3((x)-y-z)

รวม 18((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)

322-104 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2 3((3)-0-6)

324-102 เคมีทัว่ไป 2 3((3)-0-6)

325-106 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 2 1(0-3-0)

330-102 หลกัชีววทิยา 2 3((3)-0-6)

331-102 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 2 1(0-3-0)

xxx-xxx ศึกษาทัว่ไป 7(x-y-z)

รวม 18((x)-y-z)



ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)

324-233 เคมีอินทรียเ์บ้ืองตน้ 3((3)-0-6)

325-233 ปฏิบติัการเคมีอินทรียเ์บ้ืองตน้ 1(0-3-0)

326-202 จุลชีววทิยาทัว่ไป 3((3)-0-6)

327-202 ปฏิบติัการจุลชีววทิยาทัว่ไป 1(0-3-0)

330-200* ชุดวชิาความหลากหลายและอนุกรมวธิานของพืช 6((4)-6-8)

330-231* ชุดวชิาความหลากหลายและการจดัระบบเบ้ืองตน้ของสตัว์ 6((4)-6-8)

347-202 ชีวสถิติ 3((2)-2-5)

xxx-xxx ศึกษาทัว่ไป 3(x-y-z)

รวม 20((x))-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ย

ตนเอง)

328-207 ชีวเคมีพ้ืนฐานสาํหรับนกัชีววทิยา 3((3)-0-6)

328-231 ปฏิบติัการชีวเคมีพ้ืนฐานสาํหรับการวจิยัทางชีววทิยา 1(0-3-0)

330-250 นิเวศวทิยา 3((3)-0-6)

331-250 ปฏิบติัการนิเวศวทิยา 1(0-3-0)

330-260 พนัธุศาสตร์ 3((3)-0-6)

331-260 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์ 1(0-3-0)

330-xxx วชิาเลือกภาค 3((x)-y-z)

001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4)

315-200 ประโยชนเ์พ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2)

รวม 18((x)-y-z)



ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)

330-370 หลกัการวจิยัทางชีววทิยา 2((2)-0-4)

330-382 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัววิฒันาการ 3((3)-0-6)

330-xxx วชิาเลือกภาค 3((x)-y-z)

xxx-xxx เลือกเสรี 3((x)-y-z)

xxx-xxx ศึกษาทัว่ไป 7(x-y-z)

รวม 18((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)

330-300 ชีววทิยาระดบัเซลลแ์ละโมเลกลุ 4((3)-3-6)

330-320** ชุดวชิากายวภิาคและสรีรวทิยาของพืช 5((4)-3-8)

330-321** ชุดวชิากายวภิาคและสรีรวทิยาของสตัว์ 5((4)-3-8)

330-xxx วชิาเลือกภาค 3((x)-y-z)

xxx-xxx ศึกษาทัว่ไป 7(x-y-z)

รวม 19((x)-y-z)

** เลือกเรียนวชิาใดวชิาหน่ึงถา้เรียนทั้งสองวชิาใหน้บัวชิาท่ีสองเป็นวชิาเลือก



ปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)

330-475 สมัมนาทางชีววทิยา 1((1)-0-2)

331-480 ชีววทิยาเพ่ือชุมชน 1(0-3-0)

xxx-xxx เลือกเสรี 3((x)-y-z)

รวม 5((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2

แผนปกติ

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)

330-491 โครงงานทางชีววทิยา 3(0-9-0)

330-xxx วชิาเลือกภาค 3((x)-y-z)

รวม 6((x)-y-z)

แผนสหกิจศึกษา

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)

331-493 สหกิจศึกษาทางชีววทิยา 6(0-40-0)

รวม 6(0-40-0)



ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตร

(PLOs)

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ

การประเมินผล

PLO1 ประยุกต์ความรู้ทางชีววิทยา

เ พ่ือแก้ปัญหาท่ี เ ก่ียวข้องกับความ

หลากหลายทางชีวภาพของพืชและ

สตัวใ์นภาคใต้

1. จัดการเรียนการสอนตามระดับความรู้

อย่างเหมาะสมโดยปูพ้ืนฐานความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์แขนงต่างๆและคณิตศาสตร์

จนถึงความรู้เฉพาะทางสาขาชีววิทยาจาก

ระดบัองคค์วามรู้สู่การบูรณาการ

2. จัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาบงัคบั

แบบชุดวิชาท่ีมีเน้ือหาบูรณาการท่ีผูเ้รียน

สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้หลัง

เรียนจบ ตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

หลกัสูตร เช่น ชุดวิชาความหลากหลายและ

อนุกรมวิธานของพืช และ ชุดวิชาความ

หลากหลายและการจดัระบบเบ้ืองตน้ของ

สตัว์

3. จดัการเรียนการสอนแบบ active

learning โ ด ย เ น้ น projectbased, cased-

based และ experiential learning และ WIL

เพื่อประยุกตใ์ชค้วามรู้ในการแกปั้ญหาจริง

จากชุมชน

4. มีวชิาเลือกท่ีหลากหลายใหน้กัศึกษาเลือก

เ รี ยนตามความสนใจ เพื่ อส ร้ า งความ

เช่ียวชาญเฉพาะดา้น

5. สอดแทรกกรณีศึกษา เ ก่ียวกับความ

หลากหลายทางชีวภาพของภาคใต้ ในทุก

รายวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง

6.จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น ร า ย วิ ช า

ต่าง ๆ เพ่ือเพิ่มทกัษะท่ีจาํเป็นในการทาํวิจยั

เ ช่ น ห ลั ก ก า ร วิ จั ย ท า ง ชี ว วิ ท ย า

ชีวสถิติ และสมัมนา

7.ให้นักศึกษาเขา้เป็นสมาชิกของกลุ่มวิจยั

1.ทุกรายวชิา แบ่งสดัส่วนการ

วดัผลตามกิจกรรมการเรียนการสอน

ท่ี ส ะ ท้ อ น PLO เ ช่ น ช้ิ น ง า น

โครงงานย่อย การนาํเสนอ และ การ

จดัสอบ

2.วดัผลความสามารถดา้นการวจิยั

จากการบูรณาการสหวิชาจากวิชา

โครงงานทางชีววิทยา หรือ สหกิจ

ศึกษาทางชีววทิยา



ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตร

(PLOs)

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ

การประเมินผล

ต่างๆ ของอาจารยใ์นหลกัสูตร

8.สนบัสนุนใหน้กัศึกษานาํเสนอผลงานวจิยั

ในงานประชุมวชิาการและตีพิมพผ์ลงาน

PLO2 ปฏิบติังานโดยเลือกใชส้ารเคมี

อุปกรณ์และเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ได้

อย่ า ง ถูกต้องและปลอดภัยทั้ ง ใน

หอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม

1.ฝึกปฏิบติังานในรายวชิาปฏิบติัการ

ทั้งหมด ใหน้กัศึกษาไดล้งมือทาํจริง ฝึกการ

ใช้อุปกรณ์เค ร่ืองมือวิทยาศาสตร์ และ

สารเคมีต่าง ๆ

2.นักศึกษาฝึกทําวิจัยด้วยตนเองในทุก

ขั้นตอนในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์

หรือ สหกิจศึกษา

1.แบ่งสัดส่วนการวดัผลตามกิจกรรม

การเรียนการสอน เช่น ช้ินงาน การ

นาํเสนอ และ การจดัสอบ

2.ว ัดผลการทาปฏิบัติการว่าสําเร็จ

ตามวตัถุประสงคห์รือไม่

3.จัดสอบ exit exam ในบางรายวิชา

เพ่ือยืนยนัการสอบผ่านทกัษะการทาํ

ปฏิบติัการต่าง ๆ

3.วัดผลการทําโครงงานวิจัย หรือ

สหกิจศึกษา จากการนาํเสนอ รายงาน

และแบบวดัพฤติกรรม

PLO3 ให้ค ว าม คิด เ ห็นและ /ห รื อ

ขอ้เสนอ แนะทางวิช า ก า ร ท่ีเ ก่ีย ว

ข้ อ ง กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ด้ า

นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

บนพ้ืนฐานความรู้ชีววิทยาได้อย่าง

ถูกตอ้ง

1.วิชาบังคับในหลักสูตร “ชีววิทยาเ พ่ือ

ชุมชน” นกัศึกษาทาํโครงการกบัชุมชน

2.จัด เสวนาทาง วิชาการในประ เด็น ท่ี

เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ด้ า น

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

3.ลงชุมชนเม่ือมีกรณีข้อพิพาธหรือการ

ประชุมระดมความคิดเห็นในประเด็นท่ี

เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ด้ า น

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

4.สอดแทรกประเด็นปัญหาในทุกรายวิชา

เป็นกรณีศึกษา

5.นักศึกษาเขียนบทความหรือส่ือวิดีโอใน

ประเด็นด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

เผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องสาขาวชิา

1.นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมและตอบ

ใบประเมินกิจกรรม

2.ว ัดการมี ส่วน ร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นของนกัศึกษา

PLO4 สามารถส่ือสารและนําเสนอ

งานทางชีววิทยาทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

ตรงประเดน็

1.จดัการเรียนการสอนโดยใชท้ั้งภาษาไทย

และภาษาองักฤษ

2.ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า นํ า เ ส น อ ง า น โ ด ย ใ ช้

ภาษาองักฤษ

3.สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมของหลกัสูตรท่ีพฒันา

1.แบ่งสัดส่วนการให้คะแนนในส่วน

ท่ีเก่ียวขอ้งกับความสามารถในการ

นําเสนองานและการเขียนรายงาน

โดยใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษ



ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตร

(PLOs)

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ

การประเมินผล

ทกัษะภาษาองักฤษ

PLO5 ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณทาง

วชิาการและระเบียบขององคก์ร

1.ใ ห้ ค ว า ม รู้ เ ร่ื อ ง ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คับ

จรรยาบรรณนักวิจยัตามแนวทางของสภา

วิจยัแห่งชาติ ในวิชาเรียน เช่น หลกัการวิจยั

ทางชีววิทยา โครงงานวิทยาศาสตร์ สหกิจ

ศึกษา

2.กาํหนดกติกาในการเรียนท่ีสอดคลอ้งกบั

ขอ้บงัคบัจรรยาบรรณ

นกัวจิยั

3.เ ส ริ ม ส ร้ า ง ว ั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร

ใหต้ระหนกัถึงความสาคญัของจรรยาบรรณ

นกัวจิยั

1.แบบวดัพฤติกรรม วดัผลแบบผ่าน

หรือตก

2.ห า ก นั ก ศึ ก ษ า ท า ผิ ด ร ะ เ บี ย บ

ขอ้บงัคบัจรรยาบรรณจะมีบทลงโทษ

ตามลําดับขั้ น เ ช่น ตัก เ ตือน หัก

ค ะ แนน ห รื อพัก ก า ร เ รี ยนต าม

ระเบียบของมหาวทิยาลยั

PLO6 ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศในการหาความรู้ สืบค้น

ขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล เพ่ือการเรียนรู้

ตลอดชีวติ

1.กําหนดให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลและ

เขียนทบทวนเอกสาร

(literature review) ในทุกรายงานท่ีส่ง

2.จดัการเรียนการสอนในวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในหลกัสูตร เช่น

ทกัษะคอมพิวเตอร์สาหรับพนัธุศาสตร์

3.สอดแทรกการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ในรายวิชาต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยโปรแกรมเฉพาะทาง

4.ส่งเสริมการนําเสนองานในรูปแบบท่ี

หลากหลาย เช่น การใชส่ื้อสารสนเทศแบบ

วดีิโอ อินโฟกราฟิก หรือเวบ็ไซต์

5.กําหนดให้นักศึกษาเรียนรู้เ น้ือหาบาง

หวัขอ้จากชั้นเรียนออนไลน์

(MOOC)

1.ประเมินคุณภาพ ความถูกตอ้ง และ

ความทันสมัยจากผลงานการเขียน

ทบทวนเอกสาร

2.ประเมินผลการสร้างช้ินงาน หรือ

วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ท่ีกาํหนด

3.ประเมินคุณภาพผลงานท่ีนกัศึกษา

จั ด ทํ า ใ น รู ป แ บ บ ส่ื อ วิ ดี โ อ

อินโฟกราฟิก หรือ เวบ็ไซต์

4.นกัศึกษาแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ด้วยตนเอง เช่น ใบประกาศนียบตัร

จากการ เ รี ยนชั้ น เ รี ยนออนไลน์

(MOOC) ดว้ยตนเอง

PLO7 สามารถทางานเป็นทีม ยอมรับ

ฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและแสดงถึง

การมีภาวะผูน้าํและผูต้ามท่ีดี

1.จัดการเรียนรู้แบบ active learning แบบ

กิจกรรมก ลุ่ม เ ช่น problem-based และ

project-based learning เ พ่ือฝึกการทํางาน

ร่วมกัน ทักษะความเป็นผู ้นํา และความ

รับผดิชอบ

1.แบ่งสัดส่วนคะแนนการทาํร่วมกนั

โดยวัดจากแบบประ เ มินผลการ

ทาํงานร่วมกนัและแบบประเมินรอบ

ดา้น

PLO8 แสด ง อ อ ก ถึ ง ก า ร มี ค ว า ม

ซ่ือสัตย์ ความ รับผิดชอบและ ถือ

1.กาํหนดกติกาและระเบียบในการทาํงาน

ร่วมกนัระหว่างผูเ้รียนและผูส้อนในแต่ละ

1.แบ่งสัดส่วนการให้คะแนนในส่วน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบ และ



ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตร

(PLOs)

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ

การประเมินผล

ประโยชนเ์พ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง รายวชิา

2.จัด ก า ร เ รี ยน รู้ แบบ active learning ท่ี

นักศึกษาต้องส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย

ภายในเวลาท่ีกาํหนด

3.การจัดเวรทาํความสะอาดครุภัณฑ์และ

หอ้งปฏิบติัการ

4.ส่งเสริมให้นักศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อ

สงัคมท่ีจดัโดยมหาวทิยาลยั

ตรงต่อเวลา

2.ห า ก นั ก ศึ ก ษ า ทํ า ผิ ด ร ะ เ บี ย บ

ขอ้บงัคบัจรรยาบรรณจะมีบทลงโทษ

ตามลําดับขั้ น เ ช่น ตัก เ ตือน หัก

ค ะ แนน ห รื อพัก ก า ร เ รี ยนต าม

ระเบียบของมหาวทิยาลยั

3.ประเมินผลจากใบงานและการ

สงัเกตพฤติกรรม



คาํอธิบายรายวชิา

คณะวทิยาศาสตร์

สาขาวชิาชีววทิยา

330-101 หลักชีววทิยา 1 3((3)-0-6)

Pr inciples of Biology I

รายวชิาบงัคบัก่อน : -

Pre-requisite:

สมบติัของส่ิงมีชีวิต การจดัระบบส่ิงมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต เซลล์และ

เมแทบอลิซึม พนัธุศาสตร์ กลไกของวิวฒันาการ ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและหนา้ท่ีของ

พืชโครงสร้างและหนา้ท่ีของสตัว์ นิเวศวทิยาและพฤติกรรม

Characters of living organisms; classification of life; scientific method; chemistry of life; cell and

metabolism; genetics; mechanisms of evolution; diversity of life; plant form and function; animal form and

function; ecology and behavior

330-102 หลักชีววทิยา 2 3((3)-0-6)

Pr inciples of Biology II

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-101 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-101 or consent of the program

ความหลากหลายและการจดัจาํแนกส่ิงมีชีวิต สรีรวิทยาของพืช สรีรวิทยาของสัตว์ ระบบนิเวศและ

การอนุรักษ์

Diversity and classification of living organisms; basic plant physiology; basic animal physiology;

ecosystem and conservation

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 1 1(0-3-0)

Pr inciples of Biology Laboratory I

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-101 หรือเรียนควบคู่กนั

Pre-requisite: 330-101 or concurrent

การสาธิตและฝึกปฏิบติัการใช้กลอ้งจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ เมแทบอลิซึม พนัธุศาสตร์

ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต เน้ือเยื่อพืชและสัตว์ กระบวนการทางชีววิทยาของพืช กระบวนการทาง

ชีววทิยาของสตัว์ นิเวศวทิยาและพฤติกรรม

Demonstrations and laboratory practices on microscope; cell structure; metabolism; genetics;

diversity of life; plant and animal tissues; biological function of plant; biological function of animal;

ecology and behavior



331-102 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 2 1(0-3-0)

Pr inciples of Biology Laboratory II

รายวชิาบงัคบัก่อน : 330-102 หรือเรียนควบคู่กนั

Pre-requisite: 330-102 or concurrent

ความหลากหลายและการจดัจาํแนกส่ิงมีชีวิต: จุลินทรีย์ พืช และสตัว์ การสงัเคราะห์แสง การลาํเลียง

ในพืช การควบคุมการเติบโตในพืช การสืบพนัธ์ุและการขยายพนัธ์ุพืช การลาํเลียงและฮอร์โมนพืช การเจริญ

ของสตัว์ กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาของระบบอวยัวะของร่างกายบางระบบ ระบบนิเวศและการอนุรักษ์

Diversity and classification of microorganisms, plants and animals; photosynthesis, plant

transportation, plant growth regulation, plant reproduction and propagation; animal development; some

anatomy and physiology of organ systems in animals; ecosystem and conservation

333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พืน้ฐาน 1(0-3-0)

Fundamental Physics Laboratory

รายวชิาบงัคบัก่อน : 332-101 หรือเรียนควบคู่กนั

Pre-requisite: 332-101 or concurrent

การวดัและความผดิพลาด กราฟและสมการ สมดุลแรง การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ สปริงและการ

สั่น คล่ืนน่ิงในเส้นเชือก อุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลบัเกรต

ติงเล้ียวเบน

Measurement and errors; graphs and equations; force equilibrium; projectile motion; spring and

oscillation; standing waves in a string; electric devices and multimeter; direct current circuit; alternating

current circuit; diffraction gratings

330-200 ชุดวชิาความหลากหลายและอนุกรมวธิานของพืช 6((4)-6-8)

Module: Plant Diver sity and Taxonomy

รายวชิาบงัคบัก่อน: -

Pre-requisite: -

พืชและสาหร่ายในแง่ท่ีเก่ียวกบัลกัษณะสัณฐานวิทยา ลกัษณะนิสัย ถ่ินอาศยั และความหลากหลาย

ขั้นตอนการเจริญและพฒันาของส่วนท่ีไม่ทาํหน้าท่ีสืบพนัธ์ุและส่วนท่ีทาํหน้าท่ีสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุ วงจร

ชีวิต ความสัมพนัธ์เชิงวิวฒันาการและการจดัหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิตในอาณาจกัรพืช หลกัอนุกรมวิธานพืช

ประกอบดว้ยการจดักลุ่ม การระบุช่ือ และการตั้งช่ือ หลกัสากลของการกาํหนดช่ือ การเก็บตวัอยา่งพืชและ

การดูแลรักษาตวัอยา่งในพิพิธภณัฑ์ ประวติัการศึกษาอนุกรมวิธานในประเทศไทย วงศพื์ชท่ีสาํคญัของกลุ่ม

พืชดอก กรณีศึกษา ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและศึกษานอกสถานท่ี

Plant and algae with regard to their morphology, habits, habitats, and diversity; ontogeny of

vegetative and reproductive structures; life cycle; phylogeny and classification of the plant kingdom;

principle of plant taxonomy including classification, identification, and nomenclature; international code



of nomenclature; plant collecting and herbarium management; history of plant taxonomy in Thailand;

some important families of flowering plants; case study, laboratory study and field trip

330-231 ชุดวชิาความหลากหลายและการจัดระบบเบ้ืองต้นของสัตว์ 6((4)-6-8)

Module: Diversity and Introduction to Systematics of Animals

รายวชิาบงัคบัก่อนเรียน: -

Pre-requisite: -

หลกัการระบุช่ือ การตั้ งช่ือวิทยาศาสตร์ของสัตว์ ความสัมพนัธ์เชิงวิวฒันาการ การจัดจาํแนก

หมวดหมู่ สณัฐาน โครงสร้างและหนา้ท่ีของอวยัวะระบบต่างๆ ชีวประวติั การแพร่กระจาย ความสาคญัดา้น

นิเวศวิทยา เศรษฐกิจและการแพทย์ ทกัษะการจาํแนกหมวดหมู่ของสัตวเ์นน้สัตวใ์นภาคใตข้องไทย ทั้งสัตว์

มีกระดูกสนัหลงัและไม่มีกระดูกสนัหลงั ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม

Principles of animal identification, nomenclature, phylogeny, classification; morphology,

structures and functions, life histories, distribution, ecological, economic and medical importance;

classification practice of animals – invertebrates and vertebrates - especially in southern Thailand;

laboratory study and field trip

330-250 นิเวศวทิยา 3((3)-0-6)

Ecology

รายวชิาบงัคบัก่อน : 330-101 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-101 or consent of the program

นิยามและขอบเขตการศึกษานิเวศวิทยา แนวคิดท่ีสาํคญัในการศึกษานิเวศวิทยาในระดบัต่างๆ ตั้งแต่

ระดบัส่ิงมีชีวิตแต่ละตวั ประชากร สังคมของส่ิงมีชีวิต และระบบนิเวศ ชีววิทยาการอนุรักษ์ และปัญหา

ทางดา้นนิเวศวทิยาในปัจจุบนั

Definition and scope of ecology; theories related to ecology at each level of organization:

individual, population, community, and ecosystem; biological conservation and current ecological

problems

330-260 พนัธุศาสตร์ 3((3)-0-6)

Genetics

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-101 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-101 or consent of the program

ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับพนัธุกรรมในส่ิงมีชีวิตตั้ งแต่ระดับโมเลกุล ระดับส่ิงมีชีวิต จนถึงระดับ

ประชากร การประยุกตใ์ชค้วามรู้ทางพนัธุศาสตร์ดา้นการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพนัธุ์พืช

และสตัว์

Fundamentals of genetics at molecular, organismal and population levels; applications of genetics

for medicine, biotechnology, plant and animal breeding



330-300 ชีววทิยาระดบัเซลล์และโมเลกุล 4((3)-3-6)

Cell and Molecular Biology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-101 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-101 or consent of the program

ทฤษฎีเซลล์ วิธีการศึกษาเก่ียวกบัเซลล์ สารเคมีภายในเซลล์ โครงสร้างและหนา้ท่ีของเยื่อหุ้มเซลล์

ไซโทพลาซึม นิวเคลียส และออร์แกเนลล์ในเซลล์โปรคารีโอตและยูคารีโอต กระบวนการและกลไกท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวฏัจกัรเซลล์ การแบ่งเซลลแ์บบไมโทซิสและไมโอซิส การส่งสัญญาณระดบัเซลล์ การควบคุม

การแสดงออกยีน การเปล่ียนสภาพของเซลล์ การแก่และการตายของเซลล์ การนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้น

ศาสตร์ดา้นต่าง ๆ ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ

Cell theory; study methods for cells; chemical components of cell; structures and functions of

membrane, cytoplasm, nucleus, and organelles in prokaryotes and eukaryotes; processes and mechanisms

of cell cycles, mitosis and meiosis; cell signaling and gene regulation; cell differentiation; cell aging and

death; applications to other science disciplines; laboratory study

330-320 ชุดวชิากายวภิาคและสรีรวทิยาของพืช 5((4)-3-8)

Module: Plant Anatomy and Physiology

รายวชิาบงัคบัก่อน: -

Pre-requisite: -

กายวิภาคของพืชเบ้ืองตน้ กระบวนการและกิจกรรมในพืชชั้นสูง การหายใจ การสังเคราะห์ดว้ยแสง

ความสัมพนัธ์ระหว่างนํ้ ากบัพืช การคายนํ้ า การดูดนํ้ าและเกลือแร่ การใช้แร่ธาตุรวมทั้งการเจริญเติบโต

ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ

Introduction to plant anatomy; physiology of higher plants; respiration; photosynthesis; water

relations; transpiration; water and mineral absorption; mineral nutrition; growth and development;

laboratory study

330-321 ชุดวชิากายวภิาคและสรีรวทิยาของสัตว์ 5((4)-3-8)

Module: Animal Anatomy and Physiology

รายวชิาบงัคบัก่อนเรียน: -

Pre-requisite: -

โครงสร้าง กระบวนการทาํงาน และกลไกในการควบคุมการทาํงานของอวยัวะต่าง ๆ ในร่างกายของ

สัตว์ ประกอบดว้ย ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือด ระบบกลา้มเน้ือ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร

ระบบขบัถ่ายของเสีย ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพนัธ์ุ กลไกการปรับตวัทางสรีรวิทยาในสภาวะแวดลอ้ม

ต่าง ๆ ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ

Structure, function and physiological regulation of the organ system functions in animals

including the nervous system, the circulatory system, the muscular system, the respiratory system, the



gastrointestinal system, the excretory system, the endocrine and reproductive system; mechanism of

physiological adaptation to the environment; laboratory study

330-370 หลักการวจิัยทางชีววทิยา 2((2)-0-4)

Fundamentals of Biological Research

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-101

Pre-requisite: 330-101

ทฤษฎีความรู้เบ้ืองตน้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ การทาํวิจยัและ

จริยธรรมในการวิจัย และการเตรียมการเสนอโครงร่างการวิจัยและแนวปฏิบติัในการเขียนผลงานทาง

วทิยาศาสตร์

Introduction to epistemology and scientific procedures; scientific attitudes; research methods and

research ethics; proposal preparation and guidelines for writing a scientific article

330-382 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับววิฒันาการ 3((3)-0-6)

Introduction to Evolution

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-260 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-260 or consent of the program

ทฤษฎีวิวฒันาการ หลกัฐานทางวิวฒันาการ การเปล่ียนแปลงทางธรณี การปรับตวั การคดัเลือกตาม

ธรรมชาติ และความแปรผนัทางพนัธุกรรมในประชากร การเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบทางพนัธุกรรมของ

ประชากร กระบวนการทางววิฒันาการท่ีนาํไปสู่ความหลากหลายของส่ิงมีชีวติ ศึกษานอกสถานท่ี

Evolutionary theory; evidences, geological changes, adaptation, natural selection and population

genetics; changes of the gene frequency in population; speciation and biodiversity; field trip

330-475 สัมมนาทางชีววทิยา 1((1)-0-2)

Seminar in Biology

เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ภาคการศึกษา หรือ ไม่นอ้ยกวา่ 108 หน่วยกิต หรือ

โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Condition: enrollment in at least 6 regular semesters or at least 108 credits, or consent of the

program

การทบทวนวรรณกรรม นาํเสนอและร่วมอภิปรายในหัวขอ้ท่ีน่าสนใจและทนัสมยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ชีววทิยา

A literature review, presentation and discussion of the interesting and current topics in biology



331-250 ปฏิบัติการนิเวศวทิยา 1(0-3-0)

Ecology Laboratory

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-250 หรือเรียนควบคู่กนั

Pre-requisite: 330-250 or concurrent

ออกแบบการทดลองหรือเก็บขอ้มูลภาคสนาม เพ่ือตอบคาํถามทางนิเวศวิทยาในระดบัต่าง ๆตั้งแต่

ระดบัส่ิงมีชีวิตแต่ละตวั ประชากร สังคมของส่ิงมีชีวิต และระบบนิเวศ เขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์และ

เสนอผลงานท่ีไดจ้ากการศึกษา ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม

Experimental or sampling design to answer ecological questions at each level of organization:

individual, population, community, and ecosystem; academic report writing and presentation; laboratory

study and field trip

331-260 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์ 1(0-3-0)

Genetics Laboratory

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-260 หรือเรียนควบคู่กนั

Pre-requisite: 330-260 or concurrent

การทดลองเก่ียวกบัการถ่ายทอดลกัษณะในส่ิงมีชีวิตโดยใช้แบคทีเรีย รา สัตวแ์ละพืช และการ

วเิคราะห์ทางสถิติสาํหรับการทดลองทางพนัธุศาสตร์

Laboratory studies about pattern of inheritance in bacteria, fungi, animals and plants; statistical

analysis for genetic experiments

331-480 ชีววทิยาเพื่อชุมชน 1(0-3-0)

Biology for Community

เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรือ 108 หน่วยกิต หรือโดยความ

เห็นชอบของหลกัสูตร

Condition: Enrolled for at least 6 semesters or 108 credits, or consent of the program

การสํารวจและจดัการฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพ การให้ความรู้เร่ืองการอนุรักษ์ท่ี

ถูกตอ้งแก่ชุมชน การผลิตส่ือความรู้ดา้นชีววทิยาใหชุ้มชน การใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชีวภาพ

ของชุมชน ปฏิบติังานร่วมกบัชุมชนในพ้ืนท่ีจริง

Survey and database management of biodiversity resource; raising community awareness for

conservation; production of media related to biology for the community; application based on biodiversity

of the community; work with the community



331-491 โครงงานทางชีววทิยา 3(0-9-0)

Project in Biology

เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรือ 108 หน่วยกิต หรือโดยความ

เห็นชอบของหลกัสูตร

Condition: Enrolled for at least 6 semesters or 108 credits, or consent of the program

ฝึกทาํวจิยัในสาขาวชิาชีววทิยา ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา

Research training in biology under supervision of academic advisor

331-493 สหกิจศึกษาทางชีววทิยา 6(0-40-0)

Co-operative Education in Biology

เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรือ 108 หน่วยกิต และเตรียมความ

พร้อมสาํหรับสหกิจศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมง

Condition: enrollment at least 6 semesters or 108 credits and preparation course for cooperative

education at least 30 hours

ฝึกปฏิบติังานจริงในหน่วยงานราชการ เอกชน วิสาหกิจ ศึกษาระบบการทาํงานจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สาขาวชิาชีววทิยา พฒันาทกัษะดา้นอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในหอ้งเรียนกบัประสบการณ์การทาํงาน

อาจารยท่ี์ปรึกษาและสถานประกอบการประเมินผลการทาํงาน นาํเสนองานและรายงานฉบบัสมบูรณ์

Actual practice in public, private or enterprise organization; studying the real working system

relative to biology; developing occupational skills by integrating classroom knowledge with working

experience; work evaluation by academic advisor and officer of the organization; presentation of work and

complete report

330-301 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังท่ีมีความสาคญัทางเศรษฐกิจ 3((2)-3-4)

Economic Inver tebrates

รายวชิาบงัคบัก่อนเรียน: 330-101 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-101 or consent of the program

ชีวประวติั ชีววิทยา แหล่งท่ีอยูอ่าศยั และการเพาะเล้ียงสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัท่ีมีความสาคญัของ

เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม

Life history, biology, habitats, and cultures of economically important invertebrates in Thailand;

laboratory study and field trip

330-303 ชีววทิยาของแหล่งนํา้จืด 3((2)-3-4)

Freshwater Biology

รายวชิาบงัคบัก่อน : 330-101 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-101 or consent of the program



ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและสภาพทางนิเวศวิทยา ความรู้พ้ืนฐานสําหรับการประเมิน

ขอ้มูลทางชีวภาพและกายภาพ เคมี ของแหล่งท่ีอยู่อาศยันํ้ าจืดและส่ิงมีชีวิต อภิปรายเก่ียวกบัชีววิทยาของ

ส่ิงมีชีวิตนํ้ าจืด สังคมและระบบนิเวศนํ้ าจืดท่ีสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ศึกษาใน

หอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม

Introduction of environmental and ecological conditions; a background for evaluating biological

and physico-chemical data of freshwater habitats and biota; discussions on the biology of freshwater

organisms; the community or ecosystem structure of freshwater related to utilization and conservation;

laboratory study and field trip

330-304 พฤกษศาสตร์ทางทะเล 3((2)-3-4)

Mar ine Botany

รายวชิาบงัคบัก่อน : 330-102 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-102 or consent of the program

พืชในส่ิงแวดลอ้มทางทะเล สัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา การแพร่กระจาย ถ่ินท่ีอยู่ และการปรับตวั

ความสัมพนัธ์ของพืชกบัส่ิงแวดลอ้มทางทะเล โดยเนน้สาหร่ายขนาดใหญ่ หญา้ทะเลและป่าชายเลน ศึกษา

ในหอ้งปฏิบติัการและออกภาคสนาม

Plants in marine environments; morphology, ecology, distribution, habitat, and adaptation;

interrelationships between plants and marine environment focusing on macroalgae, seagrasses, and

mangrove; laboratory study and field trip

330-305 ชีววทิยามลพษิ 3((2)-3-4)

Pollution Biology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-101 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-101 or consent of the program

ความหมายของมลพิษ ชนิดและคุณสมบติัของสารมลพิษ การนาํเขา้ การแปรรูป การทาํลายการ

กาํจดั และการสะสมสารมลพิษในส่ิงมีชีวิต ผลของสารมลพิษในระดบัโมเลกุล เซลล์ เน้ือเยื่อ อวยัวะ และ

ส่ิงมีชีวิต ผลแบบเฉียบพลนัและเร้ือรังของสารมลพิษต่อส่ิงมีชีวิตในระดบัชนิด ประชากร สังคม และระบบ

นิเวศปัจจยักายภาพและชีวภาพท่ีมีผลต่อความเป็นพิษของสารมลพิษ ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม

Definition of pollution; types and characteristics of pollutants; uptake, biotransformation,

detoxification, elimination and accumulation of pollutants in organisms; effects of pollutants on molecular

level, cells, tissues, and organs; acute and chronic toxicity of pollutants on levels of individuals,

populations, communities, and ecosystems; physical and biotic factors affecting toxicity of pollutants;

laboratory study and field trip



330-311 ฮีสโทโลยขีองสัตว์ 3((2)-3-4)

Animal Histology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-102

Pre-requisite: 330-102

เน้ือเยื่อของระบบต่าง ๆ ในร่างกายของสัตวเ์นน้สัตวมี์กระดูกสันหลงั สรีรวิทยาและองคป์ระกอบ

ทางเคมีของเน้ือเยือ่

Tissues of animal organ systems with reference to vertebrates; histophysiological and

histochemical aspects

330-331 แพลงก์ตอนทะเล 3((2)-3-4)

Mar ine Planktonology

รายวชิาบงัคบัก่อนเรียน: 330-101 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-101 or consent of the program

ลกัษณะทัว่ไปของแพลงกต์อนพืชและแพลงกต์อนสตัวใ์นทะเล การจาํแนก การเกบ็ตวัอยา่งและการ

เตรียมตวัอยา่ง การเก็บรักษาตวัอยา่ง การนบัจาํนวน การกระจาย การปรับตวัเพื่อการดาํรงชีวิตแบบล่องลอย

การเปล่ียนแปลงแทนท่ี ปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงมีชีวติอ่ืนในทะเล ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม

General characteristics of marine phytoplankton and zooplankton; identification; sampling and

processing techniques; preservation; enumeration; distribution; adaptation to pelagic life; succession;

interaction with other marine organisms; laboratory study and field trip

330-332 อนุกรมวธิานของพืชดอก 3((2)-3-4)

Taxonomy of Flower ing Plants

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-102 และ 330-200 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisites: 330-102 and 330-200 or consent of the program

หลกัเกณฑข์องอนุกรมวิธานของพืชดอกท่ีประกอบดว้ยการจาํแนก การระบุ และการตั้งช่ือ ประวติั

การศึกษาอนุกรมวิธานในประเทศไทย ความสัมพนัธ์เชิงวิวฒันาการ วงศพื์ชท่ีสาคญัของกลุ่มพืชดอก ศึกษา

ในหอ้งปฏิบติัการและศึกษานอกสถานท่ี

Principle of taxonomy of flowering plants including classification, identification and

nomenclature; history of plant taxonomy in Thailand; phylogeny; some important families of flowering

plants; laboratory study and field trip

330-333 อนุกรมวธิานของสัตว์ 3((2)-3-4)

Animal Taxonomy

รายวชิาบงัคบัก่อน : 330-102 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-102 or consent of the program



ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบักระบวนการและวิวฒันาการของสปีชีส์ใหม่ ความสัมพนัธ์เชิงวิวฒันาการ

หลกัการระบุช่ือ การจดัจาํแนก และการตั้งช่ือวทิยาศาสตร์ของสตัว์ ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม

Basic knowledge of processes and evolution of new species; phylogeny; principles of animal

identification, classification, and international nomenclature; laboratory study and field trip

330-350 นิเวศวทิยาและความหลากหลายของแนวปะการัง 3(3-0-6)

Ecology and Diversity of Tropical Reef

รายวชิาบงัคบัก่อน : -

Pre-requisite: -

หลักนิเวศวิทยาแนวปะการังเบ้ืองต้น ความเข้าใจเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพและ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติและแหล่งท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองมือและแนวทางปฏิบติัเพ่ือการติดตามสภาพแนว

ปะการังริมชายฝ่ัง การอนุรักษแ์นวปะการัง

Basic principles of reef ecology; understanding of biotic diversity and relationships between taxa

and habitats; tools and practices for monitoring near-shore reef habitats; limitations for conservation of

coral reefs

330-371 การดาํนํา้เพื่อการอนุรักษ์ทางทะเล 3((2)-3-4)

Mar ine Conservation Diving

รายวชิาบงัคบัก่อน : -

Pre-requisite: -

การดาํนํ้ าลึกดว้ยอุปกรณ์สกูบา้ขั้นตน้กบัแนวทางการนาํไปใชส้าํหรับนกัศึกษาวิทยาศาสตร์ ทกัษะ

การใชอุ้ปกรณ์ ความเขา้ใจในสรีรวทิยา ทกัษะทางนํ้า เทคนิคการสาํรวจใตน้ํ้ าพร้อมการฝึกจริงในทะเล

Open water SCUBA training course with practical application for science students; equipment;

physiology; watermanship skills; underwater survey techniques with in situ practice

330-372 ทักษะคอมพวิเตอร์สําหรับพนัธุศาสตร์ 3((2)-3-4)

Computer Skill for Genetics

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-260 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-260 or consent of the program

ภาษาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ เช่น อาร์ และ ไพธอน ปัญญาประดิษฐ์ การใชง้าน คลาวด์ คอมพิวติ้ง

เพ่ือการวิเคราะห์ลาเบสจากเทคนิคเอ็นจีเอสและขอ้มูลขนาดใหญ่ การจดัการฐานขอ้มูลเพ่ือการวิเคราะห์

ประชากร ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ

Basic computer language e.g. R and python; artificial intelligent, cloud computing for next

generation sequencing, big data analysis; database management for population analysis; laboratory studies



330-401 ชีววทิยาของกล้วยไม้ 3((2)-3-4)

Orchid Biology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-102 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-102 or consent of the program

ลกัษณะสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา นิเวศวิทยา และชีววิทยาการสืบพนัธ์ุของกลว้ยไม้

ลักษณะโครงสร้างของบางสกุล รวมทั้ งการขยายพนัธ์ุ การปลูกเล้ียงและการใช้ประโยชน์ ศึกษาใน

หอ้งปฏิบติัการและศึกษานอกสถานท่ี

Morphological characters, taxonomy, physiology, ecology and reproduction biology of orchids;

structural characteristics of selected genera; including propagation, cultivation and utilizations; laboratory

study and field trip

330-402 ชีววทิยาของไม้ดอกไม้ประดบั 3((2)-3-4)

Biology of Ornamental Plants

รายวชิาบงัคบัก่อน : 330-102 และ 330-200 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisites: 330-102 and 330-200 or consent of the program

ประวติัความเป็นมา ลกัษณะสัณฐานวิทยา และสภาพความเป็นอยู่ของพืชท่ีใชใ้นการตกแต่งสวน

และประดบัภายในอาคาร หลกัในการเพาะปลูกพืชประดบัในสวน ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและศึกษานอก

สถานท่ี

History; morphology and habitats of ornamental plants for decorating in the garden and inside

building; cultivation, propagation and principle designs of ornamental plants; laboratory study and field

trip

330-403 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ 3((3)-0-6)

Economic Botany

รายวชิาบงัคบัก่อน : 330-102 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-102 or consent of the program

ประวติัความเป็นมา สัณฐานวิทยา การระบุช่ือวิทยาศาสตร์ แหล่งท่ีอยู่อาศยั ลกัษณะท่ีสําคญัของ

ผลผลิตพืชและการใชป้ระโยชน์ การเพาะเล้ียงพืชท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจในประเทศไทย ศึกษานอก

สถานท่ี

History; morphology; identification; habitats; essential aspects of plant products and utilizations;

cultures of economically important plants in Thailand; field trip

330-404 หลักเทคโนโลยชีีวภาพทางพืช 3((2)-3-4)

Pr inciples of Plant Biotechnology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-260 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-260 or consent of the program



หลกัการและการประยุกตเ์ทคโนโลยีทางพืชเพ่ือการปรับปรุงพนัธ์ุพืช การผลิตพืชเพ่ือการคา้และ

การผลิตสารเคมีท่ีเป็นประโยชน์จากเซลลแ์ละช้ินส่วนอวยัวะของพืช การใชป้ระโยชน์จากความแปรผนัท่ี

เกิดในหลอดทดลอง การถ่ายยีน การใช้เทคนิคการเพาะเล้ียงพืชในหลอดทดลองเพื่อช่วยในขั้นตอนการ

ปรับปรุงพนัธุ์และการผลิตผลิตภณัฑส์ารเคมีจากเซลลแ์ละช้ินส่วนพืช ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ

Principles and applications of plant biotechnology for plant breeding; production of plant and

useful secondary metabolites from various organs; advantages of somaclonal variations from in vitro

cultivation; gene transfer; in vitro techniques for plant improvement and plant products; laboratory study

330-405 ชีววทิยาของกุ้งทะเล 3((2)-3-4)

Biology of Penaeidae

รายวชิาบงัคบัก่อนเรียน: 330-101 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-101 or consent of the program

ระบบและการทาํงานทางชีววิทยาในกุง้ทะเล นิเวศวิทยา การเจริญเติบโต การสืบพนัธ์ุ วฏัจกัรชีวิต

และอาหารของลูกกุ้งและกุ้งเต็มวัย อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อการรอดของกุ้งทะเล ศึกษาใน

หอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม

Systems and biological functions of the penaeids (marine shrimps); ecology, development,

reproduction, life cycle and food of the penaeid larvae and adults; environmental factors affecting survival

of the penaeids; laboratory study and field trip

330-411 กายวภิาคศาสตร์ของพืช 3((2)-3-4)

Plant Anatomy

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-200 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-200 or consent of the program

โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืช การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างของเซลลแ์ละเน้ือเยือ่ ระบบ

เน้ือเยื่อพืช การจดัเรียงตวัของราก ลาํตน้และใบ การจดัเรียงตวัของเน้ือเยื่อในรากลาํตน้และใบ ศึกษาใน

หอ้งปฏิบติัการ

Plant structure and development, differentiation of cell and tissue structure; tissue and tissue

system; organization of the root, stem and leaf; organization of tissue systems of root, stem and leaf;

laboratory study

330-412 สัตว์มีกระดูกสันหลังเชิงเปรียบเทียบ 3((2)-3-4)

Comparative Ver tebrate Zoology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-102

Pre-requisite: 330-102



วิวฒันาการของสัตวมี์กระดูกสันหลงั ความหลากหลาย ลกัษณะโครงสร้างและการปรับตวัของ

ระบบอวยัวะตามววิฒันาการของสตัวมี์กระดูกสนัหลงั ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ

Vertebrate evolution; diversity; structure and adaptation history of the vertebrate organ system;

laboratory study

330-431 สาหร่ายวทิยา 3((2)-3-4)

Phycology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-102 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-102 or consent of the program

ชีววิทยาของสาหร่าย การสืบพนัธ์ุ สัณฐานวิทยา การจดัจาํแนก และนิเวศวิทยาของสาหร่าย ศึกษา

ในหอ้งปฏิบติัการและศึกษานอกสถานท่ี การจดัเกบ็ตวัอยา่ง

Algal biology; reproduction, morphology, classification, and ecology of algae; laboratory study

and field trip; specimen collections

330-432 พืชนํา้ 3((2)-3-4)

Aquatic Plants

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-102 และ 330-200 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-102 and 330-200 or consent of the program

การปรับตวัทางดา้นโครงสร้างและหนา้ท่ีของพืชนํ้ าท่ีส่งผลต่อสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์

การจาํแนก การระบุช่ือวิทยาศาสตร์ ลกัษณะวงศ์ และนิเวศวิทยา ผลกระทบและการใชป้ระโยชน์ของพืช

นํ้าต่อมนุษย์ ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและศึกษานอกสถานท่ี

Structural and functional adaptations of aquatic plants affecting morphology and anatomy;

classification, identification, description of selected families and ecology; the harmful and useful effects of

aquatic plants on human; laboratory study and field trip

330-435 กีฏวทิยา 3((2)-3-4)

Entomology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-101 หรือ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-101 or consent of the program

ชีววิทยาของแมลง สัณฐานภายนอกและภายใน การจดัหมวดหมู่และการจาํแนกในระดบัอนัดบัและ

วงศ์ สรีรวทิยา พนัธุศาสตร์ พฤติกรรม และนิเวศวทิยาของแมลง ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม

Biology of insects; external and internal morphology; classification and identification to order and

family levels; physiology, genetics, behaviour, and ecology of insects; laboratory study and field trips



330-438 ปักษวีทิยา 3((2)-3-4)

Ornithology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-101 หรือ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-101 or consent of the program

สัณฐานวิทยา การจัดจําแนก ชีวประวติั พฤติกรรม นิเวศวิทยา วิวฒันาการของนก ศึกษาใน

หอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม

Morphology, classification, life history, behaviour, ecology, evolution of birds; laboratory study

and field trip

330-439 วทิยาสัตว์สะเทินนํา้สะเทินบกและสัตว์เล้ือยคลาน 3((2)-3-4)

Herpetology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-101, 330-102 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisites: 330-101, 330-102 or consent of the program

วิวฒันาการ สัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา ความหลากหลาย และการจดัจาํแนกสัตวส์ะเทินนํ้ าสะเทินบก

และสตัวเ์ล้ือยคลาน ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม

Evolution; morphology, ecology, diversity and classification of amphibians and reptiles;

laboratory study and field trip

330-441 มดวทิยา 3((2)-3-4)

Myrmecology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-435 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-435 or consent of the program

การเก็บและรักษาสภาพตัวอย่างมด สัณฐานวิทยาภายนอกและภายในของมด เทคนิคการสุ่ม

ตวัอย่าง การจดัหมวดหมู่และการจดัจาํแนกในระดบัวงศ์ย่อย สกุล และชนิด สรีรวิทยา พฤติกรรม และ

นิเวศวทิยาของมด ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม

Collecting and preserving ants; external and internal morphology of ants; sampling techniques;

classification and identification to subfamilies, genera and species levels; physiology, behavior and

ecology of ants; laboratory study and field trip

330-442 นิเวศวทิยาของแมลง 3((2)-3-4)

Insect Ecology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-435 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-435 or consent of the program



เทคนิคการสุ่มตวัอย่างแมลง การตรวจวดัความหนาแน่นของประชากรแมลง การวิเคราะห์การ

เปล่ียนแปลงของประชากรแมลงและการประยกุต์ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งประชากรแมลง ความหลากหลายและ

บทบาทของแมลงในระบบนิเวศแบบต่าง ๆ ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม

Insect sampling techniques; density measurements of insect population; analysis of insect

population fluctuation and application; interaction between insect populations; diversity and role of insects

in various ecosystems; laboratory study and field trip

330-451 นิเวศวทิยาบนบก 3((2)-3-4)

Ter restr ial Ecology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-250

Pre-requisite: 330-250

ระบบนิเวศบนบก โครงสร้างและการทาํงานของระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลงังาน การหมุนเวียน

สสาร ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตต่อสภาพภูมิอากาศ และแหล่งนํ้ า ผลกระทบของมนุษย์ต่อการ

เปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม

Structure and function of land-based ecosystems; energy flow, nutrient cycling; the relationship

between organism and atmosphere and water bodies; impact of human to ecosystem; laboratory study and

field trip

330-452 นิเวศวทิยาทางทะเล 3((2)-3-4)

Mar ine Ecology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-250 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-250 or consent of the program

โครงสร้างและการทาํงานของระบบนิเวศทางทะเล ปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มท่ีควบคุมส่ิงมีชีวิตใน

ระบบนิเวศต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ทางชีววิทยาระหว่างส่ิงมีชีวิต ผลผลิตเบ้ืองตน้ การหมุนเวียนสารอาหาร

ผลกระทบของมนุษยต์่อการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอ้มทางทะเล ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม

Structures and functions of marine ecosystems; the effects of environmental parameters on marine

life in each system; the interactions among marine life; productivity, nutrient cycling and effects of human

on marine ecosystems; laboratory study and field trip

330-453 นิเวศวทิยาของพืช 3((2)-3-4)

Plant Ecology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-220 และ 330-320 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisites: 330-220 and 330-320 or consent of the program



วิ ธีการศึกษาพรรณพืช สังคมพืช ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่ง ท่ีอยู่และปัจจัย ท่ีควบคุม

การเปล่ียนแปลงแทนท่ี การถ่ายทอดพลังงาน การหมุนเวียนธาตุอาหาร ปฏิสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิต

การสืบพนัธุ์และการกระจายพนัธุ์ การอนุรักษ์ ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและศึกษานอกสถานท่ี

Methods of vegetation study; plant communities; relationship between habitats and controlling

factors; plant succession; productivity; mineral cycles; species interactions, plant reproduction and

dispersal; conservation; laboratory study and field trip

330-454 ชีววทิยาการอนุรักษ์ 3((3)-0-6)

Conservation Biology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-250 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisites: 330-250 or consent of the program

ทฤษฎีและแนวคิด จริยธรรม ความตอ้งการในการอนุรักษ์ สาเหตุและผลของการสูญเสียความ

หลากหลายของส่ิงมีชีวิต การออกแบบและจดัการพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ภูมิทศัน์นิเวศวิทยา การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ

ศึกษาภาคสนาม

Theories and concepts; ethics; needs for conservation; causes and consequences of biodiversity

lost; protected areas: design and management; landscapeecology; ecosystems restoration, field trip

330-460 เซลล์พนัธุศาสตร์ 3((2)-3-4)

Cytogenetics

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-300 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-330 or consent of the program

โครงสร้างและพฤติกรรมของโครโมโซม ความผิดปกติของโครโมโซมแบบโครงสร้างและจาํนวน

โครโมโซมพิเศษ การกาํหนดเพศ การทาํแผนท่ีจีโนม เทคนิคทางเซลล์พนัธุศาสตร์ เช่น การยอ้มแถบสี

โครโมโซม เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ อินซิทู ไฮบริไดเซชนั การวิเคราะห์แคริโอไทป์ การประยกุตใ์ชเ้ทคนิค

เซลลพ์นัธุศาสตร์เพ่ือการปรับปรุงพนัธ์ุ การแพทย์ และการตรวจสอบจีโนม ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ

Chromosome structure and behavior; structural and numerical chromosome aberration; special

chromosome; sex determination; gene mapping; cytogenetic techniques e.g. chromosome banding,

Fluorescent In Situ Hybridization (FISH), karyotype analysis; application of cytogenetic techniques for

plant breeding, medical science and genome analysis; laboratory study

330-461 พนัธุศาสตร์ประชากรเบ้ืองต้น 3((2)-3-4)

Introduction to Population Genetics

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-260 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-260 or consent of the program



บทบาทของความแปรผนัทางพนัธุกรรมท่ีส่งผลต่อวิวฒันาการ ความถ่ีและการกระจายตวัของอลัลีล

ในประชากร เจเนติกดริฟท์ ค่าสถิติแบบเอฟ ผลของการผสมเลือดชิด การถ่ายเทเคล่ือนยา้ยยีน การวิเคราะห์

ยนีท่ีควบคุมลกัษณะเชิงปริมาณ ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ

Roles of genetic variation in evolution; allele frequency and distribution in population; genetic

drift; F-stat; inbreeding efficiency; gene flow; QTL analysis; laboratory study

330-462 การศึกษาจีโนมเชิงเปรียบเทียบและววิฒันาการ 3((2)-3-4)

Comparative Genomics and Evolution

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-260 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-260 or consent of the program

การวิเคราะห์ลาํดบันิวคลีโอไทด์ของจีโนม โครงสร้างจีโนม การระบุยีนจากจีโนม พนัธุศาสตร์

เปรียบเทียบ ววิฒันาการของจีโนม การระบุยนีสร้างโปรตีนท่ีมีประโยชนท์างการแพทย์ การเกษตร และการ

ประยกุต์ ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ

Genome sequencing; genome structure; gene annotation; comparative genetics; genome evolution;

identification of beneficial proteins for medical, agriculture and applications; laboratory study

330-463 นิเวศวทิยาเชิงโมเลกุล 3((2)-3-4)

Molecular Ecology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-260 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-260 or consent of the program

พนัธุศาสตร์ของส่ิงมีชีวิตท่ีไม่ใช่โมเดลในการทดลองวิทยาศาสตร์ การปรับตวัเชิงวิวฒันาการ

ในระดบัยีน เมตาบาร์โคด้ด้ิง พนัธุศาสตร์ของการเกิดวิวฒันาการร่วม การแสดงออกของยีนท่ีตอบสนองต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม หวัขอ้ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบันิเวศวทิยาเชิงโมเลกลุ ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ

Genetics of non-model organism; adaptation at gene level; metabarcoding; genetics of

coevolution; gene expression responses to environment; current topics in molecular ecology; laboratory

study

330-464 พนัธุศาสตร์โมเลกุลของแมลง 3((2)-3-4)

Insect Molecular Genetics

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-260 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-260 or consent of the program

ความรู้พื้นฐานและวิธีการศึกษาต่าง ๆ เก่ียวกบัพนัธุศาสตร์โมเลกุลของแมลง การประยุกตใ์ชด้า้น

สตัววทิยาและนิเวศวทิยา ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ

Fundamentals and methodology of molecular genetics of insect; applications for zoology and

ecology research; laboratory study



330-465 เทคนิคพนัธุศาสตร์โมเลกุลในการวจิัยทางชีววทิยา 3((2)-3-4)

Molecular Genetic Techniques in Biological Research

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-260 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-260 or consent of the program

ทฤษฎีและการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางพนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกุล ชีวสารสนเทศศาสตร์ จีโนมและท

รานสคริปโตม การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ทางวิวฒันาการ การวิเคราะห์ความผนัแปรในระดบัประชากร

แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ ฝึกหดัวางแผนและวเิคราะห์ขอ้มูล ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ

Theory and application of molecular genetic techniques; bioinformatics; genome and

transcriptome; phylogenetic analysis; population genetic analysis; mathematical modeling; research-based

method and data analysis; laboratory study

330-470 การเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อและอวยัวะพืช 3((2)-3-4)

Plant Tissue and Organ Culture

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-320 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-320 or consent of the program

ทฤษฎีและการประยุกต์การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อและอวยัวะพืช องค์ประกอบของอาหารเพาะเล้ียง

อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มการเจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลงของเน้ือเยื่อ การใชเ้คร่ืองมือและเทคนิคต่าง ๆ

ในการเพาะเล้ียง ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ

A detail study and applications of plant tissue and organ culture; composition of media;

environmental influences on growth, differentiation and development of tissues; techniques and

instrumental practices; laboratory study

330-471 ไมโครเทคนิค 3(1-6-2)

Microtechniques

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-102 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-102 or consent of the program

วิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการเตรียมสไลดพ์ืชและสัตว์ การเตรียมช้ินเน้ือเยือ่ทั้งแบบก่ึงถาวรและ

ถาวรสาํหรับการศึกษาใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ หลกัการเลือกวิธีการรักษาสภาพและวิธีการยอ้มสีเน้ือเยือ่ศึกษาใน

หอ้งปฏิบติัการ

Preparation of plant and animal tissues; semi-permanent and permanent sections for microscopic

study; concepts in selecting tissue preservations and staining methods; laboratory study

330-472 วธีิวเิคราะห์นํา้ในการวจิัยทางชีวภาพ 3((1)-6-2)

Water Analysis for Biological Research

รายวชิาบงัคบัก่อน: - 324-101 และ 324-102 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร



Pre-requisite: 324-101 and 324-102 or consent of the program

วธีิวเิคราะห์นํ้าธรรมชาติโดยทางชีววทิยาและเคมีสาํหรับการวจิยัทางชีวภาพ เช่น สารอาหาร ก๊าซท่ี

ละลายในนํ้ า คลอโรฟิลล์ คาร์บอนและไนโตรเจนในรูปอินทรีย์ ฟอสฟอรัส และตะกอนแขวนลอยในนํ้ า

ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ

Determination of chemical and biological analyses of natural water for biological research such as

nutrients, dissolved gas, chlorophyll, organic carbon and nitrogen, phosphorus and suspended solids;

laboratory study

330-473 การดาํนํา้ด้วยถงัอากาศขั้นสูงสําหรับนักวทิยาศาสตร์ 3((1)-6-2)

Master SCUBA Diving for Scientist

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-371 การดานํ้าเพ่ือการอนุรักษท์างทะเล

Pre-requisite: 330-371 Marine Conservation Diving

หลกัวิทยาศาสตร์และเทคนิคขั้นสูงทางการดาํนํ้ าตวัเปล่าและด้วยถงัอากาศ รวมถึงฟิสิกส์ และ

สรีรวิทยาของการดาํนํ้ าต่าง ๆ เทคนิคการศึกษาและวิจยัทางชีววิทยาทางทะเล การช่วยเหลือนกัดาํนํ้ า การ

คน้หาและการกู้คืน การบาํรุงรักษาอุปกรณ์ดาํนํ้ า การเป็นผูน้ ําและการจัดการการดาํนํ้ าภาคสนาม ฝึก

ภาคปฏิบติัในสระวา่ยนํ้าและฝึกภาคสนามในทะเล

Scientific principles and advanced techniques for skin- diving and SCUBA (Selfcontained

Underwater Breathing Apparatus) diving; diving physics and physiology, underwater techniques in

marine-biology research; rescues, search and recovery, SCUBA gear maintenance, dive planning and

management, practical in swimming pools and open-water diving in the sea

330-481 พฤติกรรมสัตว์ 3((2)-3-4)

Animal Behaviour

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-101, 330-250 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisites: 330-101, 330-250 or consent of the program

พื้นฐานพนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกุลของพฤติกรรม สรีรวิทยาของพฤติกรรม การควบคุมพฤติกรรม

โดยระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ แรงจูงใจและพฒันาการของพฤติกรรม พฤติกรรมเชิงวิวฒันาการ

พฤติกรรมเชิงนิเวศวทิยา ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม

Molecular genetics basis of behaviour; physiology of behaviour; neuroendocrine regulation of

behaviour; motivations and development of behaviour; evolutionary behaviour; ecological behaviour;

laboratory study and field trip



331-476 การฝึกงาน 2(0-6-0)

Training

เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ภาคการศึกษา หรือโดยความ

เห็นชอบของหลกัสูตร

Condition: Enrolled for at least 6 semesters or consent of the program

ฝึกปฏิบติังานจริงในหน่วยงานราชการ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาชีววิทยา

พฒันาทกัษะดา้นอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกบัประสบการณ์การทาํงาน ช่วงเวลาฝึกงาน

ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ และอย่างน้อย 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ประเมินผลโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและสถาน

ประกอบการ นาํเสนองานและเขียนรายงาน

Actual practice in public, private or enterprise organization relative to biology; developing

occupational skills by integrating classroom knowledge with working experience; training period for not

less than 6 weeks and at least 25 hours per week; evaluation by academic advisor and officer of the

organization; presentation and complete report

ชุดวชิาเลือก (Module)

330-482 ชุดวชิาชีววทิยาเพื่อการการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งอย่างยัง่ยืน 9((6)-9-12)

Module: Biology for Sustainable Mar ine and Coastal Tour ism

รายวชิาบงัคบัก่อน: โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisites: consent of the program

ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ัง นิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝ่ัง

เบ้ืองตน้ ความสาํคญัของพื้นท่ีชายฝ่ังทางดา้นสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมและทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มกฎหมาย

เก่ียวกับพ้ืนท่ีคุม้ครองทางทะเลและชายฝ่ัง การแบ่งพื้นท่ีคุม้ครองทางทะเลและชายฝ่ังแบบสากลและ

ระดบัชาติ หลกัการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยการบูรณาการมิติทางดา้นนิเวศบริการ

การพฒันาและจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังอยา่งย ัง่ยนื แนวความคิด หลกัการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยา่ง

ย ัง่ยนื ทฤษฎี กระบวนการ และเทคนิคในการวางแผนและพฒันาการท่องเท่ียวท่ีลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม

บทบาทหน้าท่ีของมคัคุเทศก์ การวิเคราะห์ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย การสังเคราะห์วิธีแก้ปัญหาความขดัแยง้

กรณีศึกษาและหัวขอ้อภิปรายจากสถานการณ์จริงในพ้ืนท่ี หลกัพ้ืนฐานการดาํนํ้ าต้ืน อุปกรณ์ดาํนํ้ า ความ

ปลอดภยัในการดาํนํ้ าต้ืน การฝึกปฏิบติัการใตน้ํ้ าทั้งในสระวา่ยนํ้าและนอกสถานท่ี

Biodiversity in marine and coastal ecosystems; introduction to marine and coastal ecology;

importance of coastal zone in terms of socio-economic, cultural and environmental resources; roles and

importance of marine and coastal protected areas; classification of marine protected area in both

international and national levels; principles of marine and coastal resources utilization by integrating of

ecosystem services dimension; sustainable marine and coastal resource development and management;

concepts and principles of sustainable tourism; theories, processes, techniques in tourism planning and



development with lower environmental impacts; roles of tour guides; stakeholder analysis; derivation of

conflict resolution approach; case studies and field practice; principle of snorkeling, snorkeling equipment,

snorkeling safety, swimming pool and field practice

330-483 ชุดวชิาชีววทิยาเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 6((4)-6-8)

Module: Biology for Ecotour ism Management

รายวชิาบงัคบัก่อน: โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisites: consent of the program

ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศบก นิเวศวิทยาเบ้ืองตน้ กฎหมายเก่ียวกบัพ้ืนท่ีอนุรักษใ์น

ประเทศไทย หลกัการและความสาํคญัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ องคป์ระกอบและรูปแบบของการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในภาคใตข้องไทย ทฤษฎีกระบวนการ

และเทคนิคในการวางแผนและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มบทบาทหนา้ท่ี

ของมคัคุเทศก์ การจดัการเดินป่าระยะสั้น การเดินป่าระยะไกล และการพกัแรม การเลือกอุปกรณ์ การสาํรวจ

เส้นทาง การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ความปลอดภยัในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศกรณีศึกษาและ

ฝึกปฏิบติัการจดันาํเท่ียวเชิงนิเวศ

Biodiversity in terrestrial ecosystem; introduction to ecology; rules and regulations of protected

areas in Thailand; concept and important of ecotourism; element and types of ecotourism; ecotourism and

natural attractions in southern Thailand; theories, processes, techniques in ecotourism planning and

development with lower environmental impacts; roles of tour guides; ecotourism facilities and

accommodations; hiking, trekking, and camping management, selected equipment, route surveys;

ecotourism attractions development; ecotourism safety; case study and field practice

330-484 ชุดวชิาการจัดการเรียนรู้และการส่ือสารชีววทิยาในศตวรรษท่ี 21 6((4)-6-8)

Module: Learning Management and Communication of Biology in the 21st Century

รายวชิาบงัคบัก่อน: โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisites: consent of the program

การเขียนแผนการสอน การทาํวิจยัในชั้นเรียน ความคิดรวบยอดทางชีววิทยา การสอนชีววิทยาตาม

แนวทางสะเต็ม การออกแบบวิชาปฏิบติัการทางชีววิทยา การพฒันาและจดัการชั้นเรียนออนไลน์หลกัการ

สอนในศตวรรษท่ี 21 การสอนทาํโครงงานวทิยาศาสตร์ หลกัการวดัและประเมินผล จิตวทิยาในชั้นเรียนและ

จิตวิทยาการส่ือสาร จรรยาบรรณวิชาชีพครูและการส่ือสาร การพฒันาส่ือการสอนและการส่ือสารองค์

ความรู้ทางชีววทิยาท่ีทนัสมยั ฝึกปฏิบติังานจริง

Writing teaching plan; classroom research; concept in biology; teaching biology according to

STEM education; planning for biology laboratory class; development and management online classroom;

principle of teaching in the 21st century; teaching science project; assessment and evaluation; classroom



and communication psychology; code of ethics of teaching profession and communicator; creating modern

materials for teaching and communicating biological findings; work integrated learning

รายวชิาที่บริการหลักสูตรอ่ืน ๆ

330-101 หลักชีววทิยา 1 3((3)-0-6)

Pr inciples of Biology I

สมบติัของส่ิงมีชีวิต การจดัระบบส่ิงมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต เซลล์และ

เมแทบอลิซึม พนัธุศาสตร์ กลไกของวิวฒันาการ ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและหนา้ท่ีของ

พืช โครงสร้างและหนา้ท่ีของสตัว์ นิเวศวทิยาและพฤติกรรม

Characters of living organisms; classification of life; scientific method; chemistry of life; cell and

metabolism; genetics; mechanisms of evolution; diversity of life; plant form and function; animal form and

function; ecology and behavior

330-102 หลักชีววทิยา 2 3((3)-0-6)

Pr inciples of Biology II

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-101 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Prerequisite: 330-101 or Consent of the program committee

ความหลากหลายและการจดัจาํแนกส่ิงมีชีวิต สรีรวิทยาของพืช สรีรวิทยาของสัตว์ ระบบนิเวศและ

การอนุรักษ์

Diversity and classification of living organisms; basic plant physiology; basic animal physiology;

ecosystem and conservation

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 1 1(0-3-0)

Pr inciples of Biology Laboratory I

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-101 หรือเรียนควบคู่กนั

Prerequisite: 330-101 or Concurrent

การสาธิตและฝึกปฏิบติัการใช้กลอ้งจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ เมแทบอลิซึม พนัธุศาสตร์

ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต เน้ือเยื่อพืชและสัตว์ กระบวนการทางชีววิทยาของพืช กระบวนการทาง

ชีววทิยาของสตัว์ นิเวศวทิยาและพฤติกรรม

Demonstrations and laboratory practices on microscope; cell structure; metabolism; genetics;

diversity of life; plant and animal tissues; biological function of plant; biological function of animal;

ecology and behavior



331-102 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 2 1(0-3-0)

Pr inciples of Biology Laboratory II

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-102 หรือเรียนควบคู่กนั

Prerequisite: 330-102 or Concurrent

ความหลากหลายและการจดัจาํแนกส่ิงมีชีวิต: จุลินทรีย์ พืช และสตัว์ การสงัเคราะห์แสง การลาํเลียง

ในพืช การควบคุมการเติบโตในพืช การสืบพนัธ์ุและการขยายพนัธ์ุพืช การลาํเลียงและฮอร์โมนพืช การเจริญ

ของสตัว์ กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาของระบบอวยัวะของร่างกายบางระบบ ระบบนิเวศและการอนุรักษ์

Diversity and classification of microorganisms, plants and animals; photosynthesis, plant

transportation, plant growth regulation, plant reproduction and propagation; animal development; some

anatomy and physiology of organ systems in animals; ecosystem and conservation

330-250 นิเวศวทิยา 3((3)-0-6)

Ecology

รายวชิาบงัคบัก่อน : 330-101 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-101 or consent of the program

นิยามและขอบเขตการศึกษานิเวศวิทยา แนวคิดท่ีสาํคญัในการศึกษานิเวศวิทยาในระดบัต่างๆ ตั้งแต่

ระดบัส่ิงมีชีวิตแต่ละตวั ประชากร สังคมของส่ิงมีชีวิต และระบบนิเวศ ชีววิทยาการอนุรักษ์ และปัญหา

ทางดา้นนิเวศวทิยาในปัจจุบนั

Definition and scope of ecology; theories related to ecology at each level of organization:

individual, population, community, and ecosystem; biological conservation and current ecological

problems

330-260 พนัธุศาสตร์ 3((3)-0-6)

Genetics

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-101 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-101 or consent of the program

ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับพนัธุกรรมในส่ิงมีชีวิตตั้ งแต่ระดับโมเลกุล ระดับส่ิงมีชีวิต จนถึงระดับ

ประชากรการประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางพนัธุศาสตร์ดา้นการแพทย์ เทคโนโลยชีีวภาพ การปรับปรุงพนัธ์ุพืชและ

สตัว์

Fundamentals of genetics at molecular, organismal and population levels; applications of genetics

for medicine, biotechnology, plant and animal breeding



330-300 ชีววทิยาของเซลล์ 4((3)-3-6)

Cell Biology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-101 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-101 or consent of the program

ทฤษฎีเซลล์ วิธีการศึกษาเก่ียวกบัเซลล์ สารเคมีภายในเซลล์ โครงสร้างและหนา้ท่ีของเยื่อหุ้มเซลล์

ไซโทพลาซึม นิวเคลียส และออร์แกเนลล์ในเซลล์โปรคารีโอตและยูคารีโอต กระบวนการและกลไกท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวฏัจกัรเซลล์ การแบ่งเซลลแ์บบไมโทซิสและไมโอซิส การเปล่ียนสภาพของเซลล์ การแก่และ

การตายของเซลล์ การนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นศาสตร์ดา้นต่างๆศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ

Cell theory; study methods for cells; chemical components of cell; structures and functions of

membrane, cytoplasm, nucleus, and organelles in prokaryotes and eukaryotes; processes and mechanisms

of cell cycles, mitosis and meiosis; cell differentiation; cell aging and death; applications to other science

disciplines; laboratory studies

330-370 หลักการวจิัยทางชีววทิยา 2((2)-0-4)

Fundamentals of Biological Research

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-101

Pre-requisite: 330-101

ทฤษฎีความรู้เบ้ืองตน้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทศันคติทางวิทยาศาสตร์ การทาวิจยัและ

จริยธรรมในการวิจัย และการเตรียมการเสนอโครงร่างการวิจัยและแนวปฏิบติัในการเขียนผลงานทาง

วทิยาศาสตร์

Introduction to epistemology and scientific procedures; scientific attitudes; research methods and

research ethics; proposal preparation and guidelines for writing a scientific article

330-372 วธีิวเิคราะห์น้าในการวจิัยทางชีวภาพ 3((1)-6-2)

Water Analysis for Biological Research

วิธีวิเคราะห์นํ้ าธรรมชาติโดยทางชีววิทยาและเคมีสาํหรับการวิจยัทางชีวภาพ เช่น สารอาหาร ก๊าซท่ี

ละลายในนํ้ า คลอโรฟิลล์ คาร์บอนและไนโตรเจนในรูปอินทรีย์ ฟอสฟอรัส และตะกอนแขวนลอยในนํ้ า

ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ

Determination of chemical and biological analyses of natural water for biological research such as

nutrients, dissolved gas, chlorophyll, organic carbon and nitrogen, phosphorus and suspended solids;

laboratory study



330-431 สาหร่ายวทิยา 3((2)-3-4)

Phycology

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-102 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-102 or consent of the program

ชีววิทยาของสาหร่าย การสืบพนัธ์ุ สัณฐานวิทยา การจดัจาํแนก และนิเวศวิทยาของสาหร่าย ศึกษา

ในหอ้งปฏิบติัการและศึกษานอกสถานท่ี การจดัเกบ็ตวัอยา่ง

Algal biology; reproduction, morphology, classification, and ecology of algae; laboratory study

and field trip; specimen collections

330-470 การเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อและอวยัวะพืช 3((2)-3-4)

Plant Tissue and Organ Culture

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-320 หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร

Pre-requisite: 330-320 or consent of the program

ทฤษฎีและการประยุกต์การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อและอวยัวะพืช องค์ประกอบของอาหารเพาะเล้ียง

อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มการเจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลงของเน้ือเยื่อ การใชเ้คร่ืองมือและเทคนิคต่างๆ

ในการเพาะเล้ียง ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ

A detail study and applications of plant tissue and organ culture; composition of media;

environmental influences on growth, differentiation and development of tissues; techniques and

instrumental practices; laboratory study

331-250 ปฏิบัติการนิเวศวทิยา 1(0-3-0)

Ecology Laboratory

รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-250 หรือเรียนควบคู่กนั

Pre-requisite: 330-250 or concurrent

ออกแบบการทดลองหรือเก็บขอ้มูลภาคสนาม เพ่ือตอบคาํถามทางนิเวศวิทยาในระดบัต่างๆ ตั้งแต่

ระดบัส่ิงมีชีวิตแต่ละตวั ประชากร สังคมของส่ิงมีชีวิต และระบบนิเวศ เขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์และ

เสนอผลงานท่ีไดจ้ากการศึกษา ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม

Experimental or sampling design to answer ecological questions at each level of organization:

individual, population, community, and ecosystem; academic report writing and presentation; laboratory

study and field trip
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