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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาชีววทิยา มีการจดัการเรียนการสอนตามแนวทางพิพฒันาการนิยม โดย

ใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้ในการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นมหาบณัฑิตสาขาชีววิทยา ท่ีสามารถประยุกต์ความรู้ทางชีววิทยา
เพื่อออกแบบและปฏิบติัการวิจยัท่ีเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติ ส่ือสารความรู้สู่สาธารณะโดยใชส่ื้อรูปแบบต่าง ๆ ได ้
ขณะเดียวกนัก็เป็นงานวจิยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของประเทศ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติวิทยาของพืชหรือสตัว์
ในบริเวณคาบสมุทรมาลายู ไดแ้ก่ ดา้นเซลล์และพนัธุศาสตร์ ดา้นสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ ดา้นอนุกรมวิธานและ
ความหลากหลาย และดา้นนิเวศวิทยา พร้อมทั้งสามารถติดตามความกา้วหนา้ในแขนงวชิาท่ีสนใจ ตลอดจนเป็นนกัวจิยัท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณทางวชิาการ เพื่อพฒันาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพอนัจะน าไปสู่การพฒันาสงัคมและ
เศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 ประยกุตอ์งคค์วามรู้ทางดา้นชีววทิยา เพ่ือแกปั้ญหาทางธรรมชาติวทิยาของพืชหรือสตัวบ์ริเวณคาบสมุทรมาลายไูด ้
PLO 2 เลือกใชเ้คร่ืองมือวจิยัเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวจิยัทางชีววทิยาได ้
PLO 3 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลและติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
PLO 4 ส่ือสารและน าเสนอขอ้มูลทางวชิาการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็น 
PLO 5 แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวชิาการ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
PLO 6 ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีในการท างานเป็นทีม 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร                                 36  หน่วยกติ 

โครงสร้างหลกัสูตร  
  แผน ก 1  36 หน่วยกิต 

   - วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
  แผน ก 2  36 หน่วยกิต 
   - หมวดวชิาบงัคบั  5 หน่วยกิต 
   - หมวดวชิาเลือก  11 หน่วยกิต  
  - วทิยานิพนธ์  20 หน่วยกิต 
 
1. หมวดวชิาบังคบั แผน ก 2   5 หน่วยกติ  

330-500 เทคนิคการวจิยัทางชีววทิยา  3((2)-3-4) 
 (Research Techniques in Biology) 
331-571* สมัมนาทางชีววทิยา 1  1(0-2-1) 
 (Seminar in Biology I) 
331-572* สมัมนาทางชีววทิยา 2  1(0-2-1) 
 (Seminar in Biology II) 
(หมายเหตุ * แผน ก 1 ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต) 

2. หมวดวชิาเลือก  แผน ก 2                          11 หน่วยกติ 

330-501 ชีวภูมิศาสตร์  2((2)-0-4) 
 (Biogeography) 
330-502 ปรัชญาวทิยาศาสตร์  2((2)-0-4) 
 (Philosophy of Science) 
330-512 แมลงน ้ า   3((2)-3-4) 
 (Aquatic Insects) 
330-513 เรณูวทิยา  3((2)-3-4) 
 (Palynology) 
330-520 การสงัเคราะห์ดว้ยแสง  3((2)-3-4) 
 (Photosynthesis) 
330-521 นิเวศสรีรวทิยาของพืช    2((2)-0-4) 
 (Plant Ecophysiology) 
330-522  สรีรวทิยาของสตัวใ์นกลุ่มคลาโดเซอรา  3((2)-3-4) 
 (Physiology of Cladocera) 
330-523  สณัฐานวทิยาและสรีรวทิยาของแมลง   3((2)-3-4) 
 (Insect Morphology and Physiology) 
330-524  ชุดวชิาประสาทชีววทิยาและพฤติกรรม  5((4)-3-8) 
 (Module: Neurobiology and Behavior) 



 
330-527 นิเวศวทิยาทางสรีระของสตัวท์ะเล   3((3)-0-6) 
 (Physiological Ecology of Marine Animals) 
330-529 ความสมัพนัธ์ของน ้ ากบัพืชและอาหารพืช   3((2)-3-4) 
 (Plant-water Relations and Mineral Nutrition) 
330-530 การจดัระบบส่ิงมีชีวติทางชีววทิยา  3((3)-0-6) 
 (Systematics Biology) 
330-531 ไบรโอไฟตว์ทิยา  3((2)-3-4)  
 (Bryology) 
330-532 เทอริโดไฟตว์ทิยา  3((2)-3-4) 
 (Pteridology) 
330-533 ชุดวชิาเทคนิคส าหรับการทบทวนทางอนุกรมวธิานของพืช 5((4)-3-8) 
 (Module: Techniques in Plant Taxonomic Revision) 
330-534 มีนวทิยา  3((2)-3-4) 
 (Ichthyology) 
330-535 วทิยาสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม  3((2)-3-4) 
 (Mammalogy) 
330-536  ชีววทิยาของครัสเตเชียน   3((2)-3-4) 
 (Biology of Crustaceans) 
330-537  เทคนิคในการจ าแนกชนิดของแพลงกต์อน   3((1)-6-2) 
 (Techniques in Plankton Identification) 
330-540 การเจริญเติบโตของพืช    3((2)-3-4) 
 (Plant Growth and Development) 
330-550  นิเวศวทิยาแนวปะการัง   3((2)-3-4) 
 (Coral Reef Ecology) 
330-551 ชุดวชิานิเวศวทิยาทางทะเลขั้นสูง  5((4)-3-8) 
 (Module: Advanced Marine Ecology) 
330-552 นิเวศวทิยาป่าชายเลน  3((3)-0-6) 
 (Mangrove Ecology) 
330-553 นิเวศวทิยาสาหร่ายทะเล  3((2)-3-4) 
 (Marine Algal Ecology) 
330-554  นิเวศวทิยาประชากรของแมลง  3((2)-3-4) 
 (Insect Population Ecology) 
330-556  นิเวศวทิยาแพลงกต์อน   3((2)-3-4) 
 (Plankton Ecology) 
330-561 พนัธุศาสตร์โมเลกลุของพืช   3((2)-3-4) 
 (Plant Molecular Genetics) 
330-571  ฮีสโตเคมี   3((1)-6-2) 
 (Histochemistry) 



330-580 เทคโนโลยชีีวภาพของแมลง  3((2)-3-4) 
 (Insect Biotechnology)  
330-581 เทคโนโลยชีีวภาพของแพลงกต์อน  3((2)-3-4) 
 (Plankton Biotechnology) 
330-582  พิษวทิยาของระบบนิเวศ   3((3)-0-6) 
 (Ecotoxicology) 
หมายเหตุ  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ 
โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  36/20 หน่วยกติ 

แผน ก 1   36 หน่วยกิต 
331-591 วทิยานิพนธ์  36(0-108-0) 
 (Thesis) 
แผน ก 2    20 หน่วยกิต 
331-592 วทิยานิพนธ์  20(0-60-0) 
 (Thesis) 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
แผน ก 1 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
331-591 วิทยานพินธ ์   9(0-27-0) หน่วยกิต 
  (Thesis)   
     รวม 9(0-27-0) หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
331-571* สัมมนาทางชีววิทยา 1   1(0-2-1) หน่วยกิต 
  (Seminar in Biology I)   
331-591 วิทยานพินธ ์   9(0-27-0) หน่วยกิต 
  (Thesis)   
     รวม 9(0-27-0) หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
331-591 วิทยานพินธ ์   9(0-27-0) หน่วยกิต 
  (Thesis)   
     รวม 9(0-27-0) หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
331-572* สัมมนาทางชีววิทยา 2   1(0-2-1) หน่วยกิต 
  (Seminar in Biology II)   
331-591 วิทยานพินธ ์   9(0-27-0) หน่วยกิต 
  (Thesis)   
     รวม 9(0-27-0) หน่วยกิต 
*ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหนว่ยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผน ก 2 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

330-500 เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยา   3((2)-3-4)  หน่วยกิต 
  (Research Technique in Biology) 
xxx-xxx   วิชาเลือก    6(x-y-z) หน่วยกิต 
     รวม 9(2+x-3+y-4+z) หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
331-571 สัมมนาทางชีววิทยา 1   1(0-2-1) หน่วยกิต 
  (Seminar in Biology I)   
331-592 วิทยานพินธ ์   3(0-9-0) หน่วยกิต 
  (Thesis)   
xxx-xxx   วิชาเลือก    5(x-y-z) หน่วยกิต 
     รวม 9(x-11+y-1+z) หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
331-592 วิทยานพินธ ์   9(0-27-0) หน่วยกิต 
  (Thesis)   
     รวม 9(0-27-0) หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
331-572 สัมมนาทางชีววิทยา 2   1(0-2-1) หน่วยกิต 
  (Seminar in Biology II)   
331-592 วิทยานพินธ ์   8(0-24-0) หน่วยกิต 
  (Thesis)   

  รวม 9(0-26-1)  หน่วยกิต 

 
 
 

 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 ป ระ ยุก ต์ อง ค์ ความ รู้ท าง ด้ าน
ชีววทิยา เพ่ือแก้ปัญหาทางธรรมชาตวิิทยา
ของพืชหรือสัตว์บริเวณคาบสมุทรมาลายู
ได้ 

1. จดัการเรียนการสอนแบบ active learning
2. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เช่น
การฝึกปฏิบติั ศึกษาดูงาน เรียนรู้จากผูท่ี้มีความ
เช่ียวชาญหรือประสบการณ์ตรง
3. จดัใหมี้รายวชิาสมัมนาและวทิยานิพนธ์
4. มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และ
น าเสนอหนา้ชั้นเรียน
5. จดักิจกรรมให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์อยา่ง
สร้างสรรค ์ผ่านรายวิชาต่าง ๆ ในหลกัสูตร เช่น
การถามค าถามเชิงคิดวเิคราะห์ หรือให้นกัศึกษา
วเิคราะห์ วจิารณ์ ผลงาน

1. ประเมินจากการตอบค าถามแบบ
ขอ้เขียน
2. ประเมินจากการตอบค าถามในชั้น
เรียน/ การสอบปากเปล่า
3. ประเมินจากการน าเสนองาน/งาน
ท่ี ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม าย /ร า ย ง าน /
ความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์

PLO2 เลือกใช้เคร่ืองมือวิจัยเพ่ือทดสอบ
สมมตฐิานของการวจิยัทางชีววทิยาได้ 

1. จดัการเรียนการสอนแบบ Active learning
2. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เช่น
การฝึกปฏิบติั ศึกษาดูงาน เรียนรู้จากผูท่ี้มีความ
เช่ียวชาญหรือประสบการณ์ตรง
3. จดัใหมี้รายวชิาสมัมนาและวทิยานิพนธ์
4. มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และ
น าเสนอหนา้ชั้นเรียน

1. ประเมินจากการตอบค าถามแบบ
ขอ้เขียน
2. ประเมินจากการตอบค าถามในชั้น
เรียน/ การสอบปากเปล่า
3. ประเมินจากการน าเสนองาน/งาน
ท่ี ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม าย /ร า ย ง าน /
ความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์
4. ประเมินจากโครงร่างวทิยานิพนธ์

PLO3 ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลและตดิตามความก้าวหน้าทาง
วชิาการได้อย่างต่อเน่ือง 

1. จดัใหมี้รายวชิาสมัมนา และวทิยานิพนธ์
2. มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงาน  และ
น าเสนอหนา้ชั้นเรียน

1 .  ป ร ะ เมิ น จ า ก ง า น ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมาย/รายงาน/ความก้าวหน้า
วทิยานิพนธ์ 

PLO4 ส่ื อสารและน าเสนอข้อมูลทาง
วชิาการได้อย่างถูกต้องและตรงประเดน็ 

1. จดัใหมี้รายวชิาสมัมนาและวทิยานิพนธ์
2. มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และ
น าเสนอหนา้ชั้นเรียน
3. สนบัสนุนให้รวมประชุมและน าเสนอผลงาน
วชิาการในงานประชุมต่างๆ

1. ประเมินจากการถาม-ตอบปาก
เปล่าในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการตอบค าถามแบบ
ขอ้เขียน
3. ประเมินจากการสอบปากเปล่า
4. ประเมินจากการน าเสนองาน/งาน
ท่ี ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม าย /ร า ย ง าน /
ความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์

PLO5 แสดงออกถึงการมจีรรยาบรรณทาง
วิช าก าร  แ ละมี ค วาม รับ ผิ ด ชอบ ต่ อ
ส่วนรวม 

1. จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning
สอดแทรกในรายวชิาต่างๆ
2. จัดกิจกรรมท่ี มีการอภิปราย/แสดงความ
คิดเห็น
3. อาจารยผ์ูส้อนเป็นแบบอยา่งท่ีดี
4. มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และ

1 . ป ระ เมิ น จ ากก ารป ฏิ บั ติ ต าม
ขอ้ก าหนดต่าง ๆ/ สงัเกตพฤติกรรม 
2. ประเมินจากการน าเสนอหน้าชั้น
เรียน การตอบค าถามและการแสดง
ความคิดเห็น



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

PLO6 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ใน
การท างานเป็นทมี  

1. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการท างานเป็น
กลุ่ม และมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
2. จดักิจกรรมกลุ่มท่ีมีการอภิปราย/แสดงความ
คิดเห็น 
3. จดัใหมี้รายวชิาสมัมนาและวทิยานิพนธ์ 

1. ประเมินจากผลงานและความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใน ห น้ า ท่ี ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมายในกลุ่ม 
2 . ป ระ เมิ น จ ากก ารป ฏิ บั ติ ต าม
ขอ้ก าหนดต่าง ๆ/ สงัเกตพฤติกรรม 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์ 

สำขำวทิยำศำสตร์ชีวภำพ/หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำชีววทิยำ (หลกัสูตรนำนำชำต)ิ 

330-500 เทคนิคกำรวจิยัทำงชีววทิยำ         3((2)-3-4) 
(Research Techniques in Biology) 
พฒันาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางชีววิทยา ค าถามทางชีววิทยา การคน้ควา้เอกสาร เทคนิค

ในงานวิจยัทางชีววิทยา จริยธรรมวิจยั การวางแผนงานวจิยั การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์ การใชว้ธีิการ
ทางสถิติเพื่อออกแบบการทดลองและการส ารวจภาคสนาม การน าเสนอและการตีพิมพผ์ลงานวจิยั ฝึกปฏิบติั 

Development of concepts and theories in biology; biological questions; literature review; 
techniques in biological research; research ethics; research planning; data analysis using computer; application 
of statistical methodology to design experiments and field surveys; research presentation and publication; 
practice 
330-501  ชีวภูมศิำสตร์         2((2)-0-4) 

(Biogeography) 
การศึกษาการกระจายของส่ิงมีชีวิตในเชิงสถานท่ี และเวลา เน้นการวิเคราะห์และการอธิบายถึง

รูปแบบการกระจาย สาเหตุของรูปแบบการกระจายท่ีแตกต่างกนัของส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ทั้ งพืชและสัตว ์วงศ์วาน
วิวฒันาการตามเขตภูมิศาสตร์และความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ และการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงมีชีวติในรูปของววิฒันาการ ผลของกิจกรรมมนุษยต์่อนิเวศวทิยาและการกระจายของส่ิงมีชีวติ 

Distribution of living organisms in a spatial and temporal contexts; focusing on pattern of 
distribution analysis and interpretation; causes of different patterns of distributions in both plants and animals; 
phylogeography as well as the relationships between physical changes and organism evolutionary dynamics; 
impacts of human activities on ecology and distribution of organisms 
330-502  ปรัชญำวทิยำศำสตร์         2((2)-0-4) 

(Philosophy of Science) 
พฒันาการของแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เกิดสังคมมนุษยข้ึ์นในโลกจนถึงปัจจุบัน การตั้ง

ค าถามทางวทิยาศาสตร์ และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ กรณีศึกษา 
Development of scientific thinking through the development of human society to the present time; 

scientific inquiry as well as scientific process; case study 
330-512 แมลงน ำ้         3((2)-3-4) 

(Aquatic Insects) 
สัณฐานวิทยา การจดัหมวดหมู่และการจ าแนก สรีรวิทยา พฤติกรรม และนิเวศวิทยาของแมลงน ้ า 

การเก็บและรักษาสภาพตวัอยา่งแมลงน ้ า ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม 
Morphology, classification and identification, physiology, behavior and ecology of aquatic 

insects; collecting and preserving aquatic insects; laboratory study and field trip 



 

330-513 เรณูวทิยำ        3((2)-3-4) 
(Palynology) 
รูปร่างลกัษณะของสปอร์และเรณู แนวววิฒันาการและรูปแบบของละอองเรณูและสปอร์ การศึกษา

ละอองเรณูและสปอร์ในพืชบางวงศท่ี์ส าคญั การน าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บังานในสาขาอ่ืน ไดแ้ก่ นิเวศวทิยาและ
ชีววิทยาของการถ่ายละอองเรณู พฤกษภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา โบราณคดี บรรพชีววิทยา นิติวิทยาศาสตร์และ
การแพทย ์วิธีการเก่ียวกบัการเตรียมตวัอย่างละอองเรณูและสปอร์จากตวัอยา่งต่าง ๆ ในรูปสไลด์ถาวร ส าหรับ
การศึกษาดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สงและกลอ้งจุลทรรศน์แบบส่องกราด ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ  

Spore and pollen morphology; evolutionary and morphological trends of spore and angiosperm 
pollen; studies of pollen and spore morphology in some selected families; applied to pollination ecology and 
biology, plant geography, geology, archeology, paleontology, forensic science and medical science, preparation 
method through permanent slide for studying with light and scanning microscopes; laboratory study 
330-520 กำรสังเครำะห์ด้วยแสง       3((2)-3-4) 

(Photosynthesis) 
กระบวนการและกลไกต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง นิเวศสรีรวิทยาของ

การสังเคราะห์ดว้ยแสง กลไกการปรับตวัของพืชต่อการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ เทคนิคการวดัการสงัเคราะห์ดว้ยแสง ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ 

Processes and mechanisms of photosynthesis; ecophysiological aspects of photosynthesis; 
acclimation to different environments and climate change; photosynthesis measurement techniques; laboratory 
study 
330-521 นิเวศสรีรวทิยำของพืช       2((2)-0-4) 

(Plant Ecophysiology)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : 330-320 หรือเทียบเท่า หรือโดยความเห็นชอบของหลกัสูตร 
Prerequisite: 330-320 or equivalent or consent of the program 
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม ทั้งทางกายภาพและชีวภาพต่อสรีรวิทยาของพืช สรีรวิทยา

ของพืชในสภาวะเครียด การปรับตวัและความยืดหยุ่นของกลไกทางสรีรวิทยาของพืช ความเช่ือมโยงระหว่าง
ความสามารถทางสรีรวิทยาและปรากฏการณ์ทางนิเวศวิทยา การอภิปรายหัวขอ้ปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบันิเวศสรีรวิทยา
ของพืช 

Interaction between environment, both physical and biological, with plant physiology; plant stress 
physiology; acclimation and plasticity of plant physiological processes; link between physiological traits and 
ecological phenomena; discussion on current knowledge in plant ecophysiology 
330-522  สรีรวทิยำของสัตว์ในกลุ่มคลำโดเซอรำ     3((2)-3-4) 

(Physiology of Cladocera) 
การยอ่ยอาหาร การแลกเปล่ียนก๊าซ การไหลเวียนเลือด การขบัถ่ายและควบคุมสมดุลน ้ าในร่างกาย 

การเจริญเติบโตและการลอกคราบ การสืบพนัธ์ุ การเคล่ือนท่ีและพฤติกรรม ระบบประสาทและอวยัวะรับสัมผสั 
ภูมิคุม้กนัสรีรวทิยาระดบัเซลลแ์ละโมเลกลุในสตัวก์ลุ่มคลาโดเซอรา ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ 

Digestion; respiration; circulation; excretion and osmotic regulation; growth and molting; 
reproduction; locomotion and behavior; nervous system and sense organ; immunity; ecophysiology; cellular and 
molecular physiology of cladoceran; laboratory study 



 

330-523  สัณฐำนวทิยำและสรีรวทิยำของแมลง      3((2)-3-4) 
(Insect Morphology and Physiology) 
สณัฐานวทิยาภายนอกและภายใน สรีรวทิยาของแมลง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของโครงสร้างและ

การท างานของอวยัวะและระบบต่าง ๆ ของแมลงท่ีเป็นตวัแทน ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม 
External and internal morphology, physiology of insects; comparative study of structure and 

functional of organs and organ systems of various representative insects; laboratory study and field trip 
330-524  ชุดวชิำประสำทชีววทิยำและพฤตกิรรม     5((4)-3-8) 

(Module: Neurobiology and Behavior) 
การจดัล าดับของโครงสร้างและการท างานของระบบประสาท สารส่ือประสาทและการส่ือสาร

ระหวา่งวงจรประสาท การเจริญของระบบประสาท วิวฒันาการของระบบประสาทและพฤติกกรม พนัธุศาสตร์
โมเลกุลของพฤติกรรม ฮอร์โมนและฟีโรโมน พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมการหาอาหาร พฤติกรรมทางสังคม
และการติดต่อส่ือสารภายในสังคม การเรียนรู้และจดจ า พฤติกรรมการรู้คิด ความผิดปกติทางประสาทพฤติกรรม 
การออกแบบการทดลองและสถิติทางประสาทพฤติกรรม หลกัการและโปรแกรมการวเิคราะห์ประสาทพฤติกรรม 
ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ 

Structural and functional organization of nervous system; neurotransmitters and communication 
within neural circuit; development of the nervous system; evolution of nervous system and behaviors; 
behavioral molecular genetics; hormone and pheromone; sexual behavior; foraging behavior; social behavior 
and communication within social community; learning and memory; cognitive behavior; neurobehavior 
disorders; experimental design and statistic used neurobehavior; principle and programing for the analysis of 
neurobehavior; laboratory study 
330-527 นิเวศวทิยำสรีระของสัตว์ทะเล      3((3)-0-6) 

(Physiological Ecology of Marine Animals) 
การปรับตวัทางสรีระของส่ิงมีชีวิตต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอาศยัอยู ่การหาอาหารและการกินอาหาร การ

จดัสรรพลงังาน อตัราการเจริญเติบโต การควบคุมขนาดของร่างกาย แบบแผนการสืบพนัธ์ุ การปรับตัวทาง
อุณหภูมิและความเคม็ และการตอบสนองต่อความเครียดทางสภาวะแวดลอ้ม 

Physiological adaptation of organisms to their habitats, searching for food and foraging, energy 
budget, development rate, control of body size, reproduction pattern, adaptation to temperature and salinity and 
response to environmental stress 
330-529 ควำมสัมพนัธ์ของน ำ้กบัพืชและอำหำรพืช      3((2)-3-4) 

(Plant-water Relations and Mineral Nutrition) 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งน ้ ากบัพืช ความเครียดท่ีเกิดจากการขาดน ้ า หลกัการเก่ียวกบัธาตุอาหารในพืช 

การน าธาตุอาหารไปใชใ้นการปรับปรุงพนัธ์ุพืช การตอบสนองต่อสภาวะขาดธาตุอาหาร ความสมัพนัธ์แบบพ่ึงพา
อาศยักนัระหวา่งพืชกบัจุลินทรีย ์

Water and plant relations, water stress, principle of plant mineral nutrition, nutrient use efficiency 
in crop improvement, responses to nutrient deficiencies and plant-microbe symbioses 
 
 
 



 

330-530  กำรจดัระบบทำงชีววทิยำ     3((3)-0-6) 
(Systematics Biology) 
หลกัการจดัหมวดหมู่ส่ิงมีชีวิต วิวฒันาการของระบบท่ีใชใ้นการจดัจ าแนกกลุ่มส่ิงมีชีวิต ปรัชญา 

แนวทางการจดัระบบ ระบบท่ีใชใ้นการจดักลุ่ม จุลินทรีย ์สตัวแ์ละพืช กรณีศึกษา  
Principle of systematics biology; evolutionary of classification; philosophy, systematic, 

classification of microbe, animal and plant; case study 
330-531 ไบรโอไฟต์วทิยำ       3((2)-3-4)  

(Bryology) 
สัณฐานวทิยา การจดัหมวดหมู่ การระบุช่ือวทิยาศาสตร์ ลกัษณะวงศ์ ความสัมพนัธ์เชิงวิวฒันาการ 

นิเวศวทิยา การกระจายพนัธ์ุตามเขตภูมิศาสตร์ การอนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์ของมอสส์ ลิเวอร์เวร์ิต และฮอร์น
เวร์ิต ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและศึกษานอกสถานท่ี 

Morphology, classification, identification, description of selected families; phylogeny, ecology, 
geographical distribution; conservations and utilizations of mosses, liverworts and hornworts; laboratory study 
and field trip  
330-532 เทอริโดไฟต์วทิยำ       3((2)-3-4) 

(Pteridology) 
สัณฐานวทิยา การจดัหมวดหมู่ การระบุช่ือวทิยาศาสตร์ ลกัษณะวงศ์ ความสัมพนัธ์เชิงวิวฒันาการ 

นิเวศวิทยา การกระจายพนัธ์ุตามเขตภูมิศาสตร์ การอนุรักษ์และการใชป้ระโยชน์ของเฟิร์นและพืชกลุ่มใกลเ้คียง
เฟิร์น ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและศึกษานอกสถานท่ี 

Morphology, classification, identification, description of selected families; phylogeny, ecology, 
geographical distribution; conservations and utilizations of ferns and fern allies; laboratory study and field trip 
330-533 ชุดวชิำเทคนิคส ำหรับกำรทบทวนทำงอนุกรมวธิำนของพืช   5((4)-3-8) 

(Module: Techniques in Plant Taxonomic Revision) 
ทฤษฎีและแนวคิดทางอนุกรมวิธานพืช หลกัสากลของการก าหนดช่ือ ปัญหาทางอนุกรมวิธานพืช 

ขอ้มูลเพื่อการตรวจสอบลกัษณะและการศึกษาทบทวนทางอนุกรมวิธาน ความรู้และวิธีการท่ีใชใ้นปัจจุบนัทาง
อนุกรมวธิานของพืช การเก็บตวัอยา่งพืชและการดูแลรักษาตวัอยา่งในพิพิธภณัฑ ์เทคนิคการวาดภาพและถ่ายภาพ 
เทคนิคทางชีวโมเลกุลและการวิเคราะห์ขอ้มูล กรณีศึกษา ศึกษาดว้ยตนเองเก่ียวกบัปัญหาทางอนุกรมวิธานพืชท่ี
สนใจ ศึกษาภาคสนาม 

Theories and concepts in plant taxonomy; international code of nomenclature; plant taxonomic 
problems; information for identification and taxonomic revision; current knowledge and methodology in plant 
taxonomy; plant collecting and herbarium management, photographic and illustration technique, molecular 
technique and data analysis; case study; individual study of interesting plant taxonomic problem; field trip 
330-534 มนีวทิยำ        3((2)-3-4) 

(Ichthyology) 
ชีววิทยาของปลา ความหลากหลาย วิวฒันาการ สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา พฤติกรรม 

ภูมิศาสตร์การแพร่กระจาย นิเวศวทิยาประยกุตท่ี์สมัพนัธ์กบัการจดัการและการเพาะเล้ียง ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ
และศึกษานอกสถานท่ีโดยเนน้ปลาพ้ืนเมืองท่ีส าคญั  



 

Biology of fishes; diversity, evolution, morphology, physiology, ecology, behavior, biogeography 
and applied ecology in the sense of fisherie management and aquaculture; laboratory and fieldwork activities 
focusing on the ecology and behavior of important local fish species 
330-535 วทิยำสัตว์เลีย้งลูกด้วยนม      3((2)-3-4) 

(Mammalogy) 
ก าเนิดและวิวฒันาการของสัตวเ์ล้ียงลูกด้วยนม ความหลากหลาย การจัดจ าแนก สัณฐานวิทยา 

สรีรวิทยา พฤติกรรม นิเวศวิทยา การกระจายตามเขตสัตวภูมิศาสตร์ ความส าคญัและการอนุรักษ์ ปฏิบัติการ
เก่ียวกบัการจ าแนกสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม การศึกษานอกสถานท่ี 

Origin and evolution of mammals; diversity; classification; morphology; physiology; behavior; 
ecology; zoogeographical distribution; importance and conservation of mammals; laboratory on mammal 
classification and field trip 
330-536  ชีววทิยำของครัสเตเชียน       3((2)-3-4) 

(Biology of Crustaceans) 
สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรรีวิทยา คพัภวิทยา นิเวศวิทยาและอนุกรมวิธานของครัสตาเชียนเน้น

ความส าคญัทางเศรษกิจ ศึกษาภาคสนาม 
Morphology, anatomy, physiology, embryology, ecology and taxonomy of crustaceans with 

emphasis on the economic importance; field trip 
330-537  เทคนิคในกำรจ ำแนกชนิดของแพลงก์ตอน     3((1)-6-2) 

(Techniques in Plankton Identification) 
เทคนิคท่ีใช้ในการจ าแนกชนิดของแพลงก์ตอน การจัดท าสไลด์ถาวรเพ่ือใช้อา้งอิง การเตรียม

ตวัอยา่งเพ่ือการวิเคราะห์ชนิดของแพลงก์ตอนการเตรียมตวัอยา่งและการจ าแนกชนิดของแพลงก์ตอนดว้ยกลอ้ง
จุลทรรศน์แบบใชแ้สงและกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอน ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ 

Basic knowledge on morphology of plankton, techniques in plankton identification, preparation 
of permanent slide for reference collection, preparation and identification of plankton with light and electron 
microscope; laboratory study 
330-540 กำรเจริญเตบิโตของพืช        3((2)-3-4) 

(Plant Growth and Development) 
สารควบคุมการเติบโตของพืชและการประยกุต ์ปัจจยัท่ีควบคุมการเจริญเติบโตและพฒันาของพืช 

สรีรวทิยาของพืชในภาวะเครียด 
Plant growth regulator and applications, factors controlling plant growth and development, stress 

physiology 
330-550  นิเวศวทิยำแนวปะกำรัง       3((2)-3-4) 

(Coral Reef Ecology) 
ชีววิทยาของไนดาเรีย อนุกรมวิธานของปะการัง การสืบพนัธ์ุ การเติบโต โภชนาการ การจดัสรร

พลังงาน การแข่งขัน การเกิดแนวปะการัง การกระจายพนัธ์ุความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง การ
หมุนเวยีนของสารอาหารในแนวปะการัง การอนุรักษ ์ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและศึกษาภาคสนาม 



 

Biology of Cnidaria, taxonomy of corals, reproduction, growth, nutrition, energy allocation, 
competition, reef forming system; their distribution, relationships between coral reef organisms; nutrient cycling 
in reef as well as reef conservation; laboratory study and field trip 
330-551 ชุดวชิำนิเวศวทิยำทำงทะเลขั้นสูง     5((4)-3-8) 

(Module: Advanced Marine Ecology) 
ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบันิเวศวทิยาทางทะเล สมุทรศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ความหลากหลาย

ทางชีวภาพในทะเลและระบบนิเวศต่าง ๆ การประเมินขนาดและพลวตัประชากร ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ผลผลิต ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติ การถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศทางทะเล ประยกุตใ์ชว้ิธีการตามทฤษฎี
กบัการทดลองและการส ารวจภาคสนาม 

Theories and concepts in marine ecology; physical and biological oceanography; marine 
biodiversity and ecosystems; Methods for assessment of population size and dynamics, biodiversity, 
productivity, species interactions and energy flow; application of theory to experimental and field survey 
practices 
330-552 นิเวศวทิยำป่ำชำยเลน       3((3)-0-6) 

(Mangrove Ecology) 
สภาพแวดลอ้มของระบบนิเวศป่าชายเลน โครงสร้าง ชนิด องคป์ระกอบ การแพร่กระจายของพืช

และสตัวป่์า ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติกบัสภาพแวดลอ้ม การถ่ายทอดพลงังาน การหมุนเวียนสารอาหารโดย
เนน้ระบบห่วงโซ่อาหารแบบซาก การใชป้ระโยชน์และการอนุรักษป่์าชายเลน  ศึกษานอกสถานท่ี และโครงงาน
พิเศษภาคสนาม 

Environmental condition of mangrove forests; structure, species composition, distribution of 
mangrove flora and fauna; interrelationships among organisms and environment; energy flow, nutrient cycling 
with emphasis on detrital food chains; utilization and conservation of mangrove forests; field trips and special 
projects 
330-553 นิเวศวทิยำสำหร่ำยทะเล      3((2)-3-4) 

(Marine Algal Ecology)  
นิเวศวิทยาของสาหร่ายทะเลเน้นการแพร่กระจาย ความชุกชุม พลวตัประชากรและประชาคมของ

สาหร่ายทะเล บทบาทเชิงนิเวศของสาหร่ายทะเล วธีิการท่ีใชใ้นการศึกษานิเวศวทิยาสาหร่ายทะเล ผลกระทบจาก
การกระท าของมนุษยแ์ละการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศต่อสาหร่ายทะเล การใชป้ระโยชน์จากสาหร่ายทะเล ศึกษา
ในหอ้งปฏิบติัการและศึกษาในภาคสนาม 

Ecology of marine algae with emphasis on distribution, abundance, and dynamics of marine algal 
population and community; the ecological roles of marine algae; methods in marine algal ecology; 
anthropogenic and climate change impacts on marine algae; the potential use of marine algae; laboratory study 
and field trip 
330-554  นิเวศวทิยำประชำกรของแมลง      3((2)-3-4) 

(Insect Population Ecology) 
ปฏิสัมพนัธ์ภายในประชากร ระบบนิเวศของแมลง ผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มต่อวฏัจกัรชีวิตของ

แมลง ตารางชีพและวิเคราะห์อัตราการรอด อัตราการตายท่ีมีผลต่อความหนาแน่นของประชากรและการ



 

แพร่กระจายของประชากรแมลง การวิเคราะห์พลวตัประชากร การประยุกต์ใชใ้นการควบคุมศตัรูพืชและศึกษา
พนัธุศาสตร์ของแมลง ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ 

Interactions within insect populations; insect ecosystem; impacts of environments on insect life 
cycle; life table; analysis of survival and mortality rate affecting insect population density and distribution; 
analysis of population dynamic; applications to pest control; study of insect molecular genetic; laboratory study 
330-556  นิเวศวทิยำแพลงก์ตอน       3((2)-3-4) 

(Plankton Ecology) 
ความส าคญัของแพลงกต์อนในระบบนิเวศทางน ้ า นิเวศวทิยาของประชาคมแพลงกต์อนและปัจจยั

จ ากดั เทคนิคในการศึกษาวิจยั ค่าดชันีทางนิเวศวิทยาและการประยกุตใ์ช ้ผลกระทบของผลผลิตของแพลงก์ตอน
ต่อสตัวน์ ้ าและการประมง วธีิการเพาะเล้ียงแพลงกต์อน ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและศึกษาในภาคสนาม 

Importance of plankton in aquatic ecosystem; ecology of plankton community and limiting 
factors; research techniques; ecological index and application; impacts of plankton production on aquatic 
animals and fisheries; plankton culture; laboratory study and field trip 
330-561 พนัธุศำสตร์โมเลกลุของพืช       3((2)-3-4) 

(Plant Molecular Genetics)  
โครงสร้างและการท างานของยนี พนัธุวศิวกรรม การกลายพนัธ์ุในระดบัดีเอ็นเอ การเปล่ียนแปลง

โครงสร้างและจ านวนของโครโมโซม ปัจจยัและกลไกท่ีก่อใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุ บทบาทของการกลายพนัธ์ุท่ีมีต่อ
ววิฒันาการของพืชและการปรับปรุงพนัธ์ุพืช กรณีศึกษา 

Gene regulation; genetic engineering; DNA mutation; changes in structure and number of 
chromosomes; factor and mechanism involving in mutation; roles of mutation in plant evolution and breeding; 
case study 
330-571  ฮีสโตเคม ี        3((1)-6-2) 

(Histochemistry) 
วิธีวิทยาส าหรับวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและการท างานของเอนไซม์ของเซลล์และเน้ือเยื่อ 

ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ 
Methodology for analysis of the chemical components and enzyme activities of cells and tissues 

under the microscopy 
330-580 เทคโนโลยชีีวภำพของแมลง      3((2)-3-4) 

(Insect Biotechnology)  
การระบุโปรตีนท่ีมีประโยชน์จากแมลง การแสดงออกโปรตีนแมลง การถอดรหัสพนัธุกรรมจีโนม

ของแมลง ทรานสคริปโตมของแมลง การตดัต่อพนัธุกรรมแมลง ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ 
Identification of beneficial proteins from insects; expression of insect proteins; insect genome 

sequencing; insect transcriptome; insect genetic engineering; laboratory study 
330-581 เทคโนโลยชีีวภำพของแพลงก์ตอน     3((2)-3-4) 

(Plankton Biotechnology) 
สรีรวทิยาและชีวเคมีของแพลงก์ตอน การแสดงออกยนีแพลงก์ตอน การถอดรหัสพนัธุกรรมจีโนม

ของแพลงกต์อน ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ 



 

 Physiology and biochemistry of plankton, expression of plankton gene; plankton genome 
sequencing; laboratory study 
330-582  พษิวทิยำของระบบนิเวศ       3((3)-0-6) 

(Ecotoxicology) 
ชนิดและคุณสมบติัของสารปนเป้ือน การน าเขา้ การแปรรูป การท าลาย การขบัท้ิงและการสะสม

สารพิษในส่ิงมีชีวิต ผลของสารมลพิษต่อส่ิงมีชีวิตในระดับโมเลกุล สารพันธุกรรมในระดับดีเอนเอและ
โครโมโซม เซลล์ เน้ือเยื่อ และอวยัวะ อิทธิพลของสารปนเป้ือนต่อสรีรวิทยาของส่ิงมีชีวิต การประยุกต์ใช้
ส่ิงมีชีวติในการตรวจวดัการปนเป้ือนและบ าบดัพ้ืนท่ีปนเป้ือน 

Major classes of contaminants; uptake, biotransformation, detoxification, elimination and 
accumulation of contaminants in organisms; effects of contaminants on molecular level, DNA, chromosomes, 
cells, tissues, and organs; impacts of the environmental contaminants to the physiology of organisms; 
application of biomarkers and phytoremediation  
331-571  สัมมนำทำงชีววทิยำ 1        1(0-2-1) 

(Seminar in Biology I) 
ทบทวนวรรณกรรม น าเสนอและร่วมอภิปรายหัวขอ้ท่ีน่าสนใจและทันสมยัทางวิทยาศาสตร์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัชีววทิยา 
A literature review, presentation, and discussion of the interesting and recent scientific topics in 

biology 
330–572  สัมมนำทำงชีววทิยำ 2        1(0-2-1) 

(Seminar in Biology II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน :330-571 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
Prerequisite: 330-571 or consent of the program 
การเสนอและการอภิปรายเก่ียวกบังานวทิยานิพนธ์ 
Presentation and discussion related to thesis  

331-591 วทิยำนิพนธ์         36(0-108-0) 
(Thesis) 
ศึกษาค้นควา้วิจัยในหัวขอ้เร่ืองทางด้านชีววิทยา โดยการดูแล และให้ค  าแนะน าของอาจารย์ผู ้
ควบคุมการวจิยั 

Individual research in biological problems under supervision of the advisory committee 
331-592 วทิยำนิพนธ์         20(0-60-0) 

(Thesis) 
ศึกษาค้นควา้วิจัยในหัวขอ้เร่ืองทางด้านชีววิทยา โดยการดูแล และให้ค  าแนะน าของอาจารย์ผู ้

ควบคุมการวจิยั 
Individual research in biological problems under supervision of the advisory committee 
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