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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม  โดยใช้

กระบวนการจดัการเรียนรู้ในการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีววทิยา ท่ีมีความรู้เชิงลึกทางชีววทิยา สามารถ
บูรณาการความรู้ทางชีววิทยาและศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ สร้างงานวิจยัท่ีเป็นมาตรฐานระดบัสากล 
ส่ือสารความรู้สู่สาธารณะโดยใชส่ื้อรูปแบบต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตอ้งการของประเทศ โดยเนน้
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติวิทยาของพืชหรือสัตวใ์นเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ ไดแ้ก่ ดา้นเซลล์และพนัธุศาสตร์ ดา้น
สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ ด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลาย และด้านนิเวศวิทยา พร้อมทั้ งสามารถติดตาม
ความกา้วหน้าในแขนงวิชาท่ีสนใจ ตลอดจนเป็นนักวิจยัท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อพฒันา
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพอนัจะน าไปสู่การพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 บูรณาการความรู้ทางชีววิทยาและศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแกปั้ญหาทางธรรมชาติวทิยาของพืชหรือสตัวใ์นภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้
PLO 2 ออกแบบกระบวนการวจิยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ดา้นธรรมชาติวทิยาของพืชหรือสตัวใ์นภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้
PLO 3 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลและติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
PLO 4 ส่ือสารและน าเสนอขอ้มูลทางวชิาการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็น 
PLO 5 แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวชิาการ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
PLO 6 ปฏิบติัตนในฐานะผูน้ าและผูต้ามเพื่อบรรลุเป้าประสงคข์ององคก์รได ้



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 
 ระดบัปริญญาโท  
 ส าหรับนกัศึกษาในหลกัสูตรแผน ก 1 และ ก 2 เรียนตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต 
 ระดบัปริญญาเอก  
 ส าหรับนกัศึกษาในหลกัสูตรแผน 1.1 และ 2.1 เรียนตลอดหลกัสูตร 48 หน่วยกิต 
 ส าหรับนกัศึกษาในหลกัสูตรแผน 1.2 และ 2.2 เรียนตลอดหลกัสูตร 72 หน่วยกิต  
 

โครงสร้างหลกัสูตร  
แบบ 1.1   48 หน่วยกิต 
 - วทิยานิพนธ์   48 หน่วยกิต  
แบบ 2.1   48 หน่วยกิต 
 - หมวดวชิาบงัคบั   7 หน่วยกิต 
 - หมวดวชิาเลือก   5 หน่วยกิต 
 - วทิยานิพนธ์   36 หน่วยกิต  
แบบ 2.2   72 หน่วยกิต 
 - หมวดวชิาบงัคบั   7 หน่วยกิต 
 - หมวดวชิาเลือก   17 หน่วยกิต 
 - วทิยานิพนธ์   48 หน่วยกิต 

1. หมวดวชิาบังคบั แบบ 2.1 และ แบบ 2.2   7 หน่วยกติ 

330-600 ชุดวชิาระเบียบวธีิวจิยัทางชีววทิยา  5((4)-3-8) 
 (Module: Research Methods in Biology) 
331–671*  สมัมนาทางชีววทิยา 1  1(0-2-1) 
 (Seminar in Biology I) 
331–672*  สมัมนาทางชีววทิยา 2  1(0-2-1) 
 (Seminar in Biology II) 
 (หมายเหตุ * แบบ 1.1 ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต) 

2. หมวดวชิาเลือก                             

แบบ 2.1    5 หน่วยกิต 
แบบ 2.2   17 หน่วยกิต 
330-601 ววิฒันาการของพืช  3((3)-0-6) 
 (Plant Evolution) 
330-602 เซลลว์ทิยาขั้นสูง  3((2)-3-4) 
 (Advanced Cell Biology) 
330-603 สตัวภูมิศาสตร์     2((2)-0-4) 
 (Zoogeography) 
330-604 พฤกษภูมิศาสตร์  3((2)-3-4) 
 (Plant Geography) 
 



330-605 หวัขอ้ปัจจุบนัทางสตัววทิยา  2((2)-0-4) 
 (Current Topics in Zoology)  
330-610 สณัฐานวทิยาขั้นสูงของพืชมีท่อล าเลียง   3((2)-3-4) 
 (Advanced Morphology of Vascular Plants)   
330-621 หวัขอ้ปัจจุบนัทางสรีรวทิยาของพืช  2((2)-0-4) 
 (Current Topics in Plant Physiology)  
330-630 อนุกรมวธิานพืชขั้นสูง  3((2)-3-4) 
 (Advanced Plant Taxonomy) 
330-631 หวัขอ้ปัจจุบนัทางอนุกรมวธิานพืช  2((2)-0-4) 
 (Current Topics in Plant Taxonomy) 
330-641 การเกิดสณัฐานของพืช    3((2)-3-4) 
 (Plant Morphogenesis)  
330-650 นิเวศวทิยาขั้นสูง  3((3)-0-6) 
 (Advanced Ecology) 
330-651 หวัขอ้ปัจจุบนัทางนิเวศวทิยา  2((2)-0-4) 
 (Current Topics in Ecology) 
330-652 การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มระดบัโลก   2((2)-0-4) 
 (Global Environmental Change) 
330-653  นิเวศวทิยาของพฤติกรรม   3((2)-3-4) 
 (Behavioural Ecology) 
330-654  นิเวศวทิยาเชิงววิฒันาการ   3((3)-0-6) 
 (Evolutionary Ecology) 
330-655 พฤกษศาสตร์ชายฝ่ัง  3((2)-3-4) 
 (Coastal Botany) 
330-656 การตอบสนองของสาหร่ายทะเลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม 3((2)-3-4) 
 (Marine Algal Responses to Environmental Change) 
330-661 ววิฒันาการเชิงโมเลกลุและการประยกุต ์  3((2)-3-4) 
 (Molecular Evolution and Applications) 
330-662 หวัขอ้ปัจจุบนัทางพนัธุศาสตร์และเซลลว์ทิยา  2((2)-0-4) 
 (Current Topics in Genetics and Cell Biology) 
330-670 การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืชขั้นสูง  3((2)-3-4) 
 (Advanced Plant Tissue Culture) 
330-680 ปัญหาพิเศษทางพฤกษศาสตร์   3((1)-6-2) 
 (Special Problems in Botany) 
330-681 ปัญหาพิเศษทางสตัววทิยา   3((1)-6-2) 
 (Special Problems in Zoology) 
330-682 ปัญหาพิเศษทางนิเวศวทิยา   3((1)-6-2) 
 (Special Problems in Ecology) 
330-683 ปัญหาพิเศษทางพนัธุศาสตร์  3((1)-6-2) 



 (Special Problems in Genetics) 
หมายเหตุ  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ 
โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  48/36/48 หน่วยกติ 

331-693  วทิยานิพนธ์ (แบบ 1.1)  48(0-144-0) 
 (Thesis) 
331-694  วทิยานิพนธ์ (แบบ 2.1)  36(0-108-0) 
 (Thesis) 
331-695  วทิยานิพนธ์ (แบบ 2.2)  48(0-144-0) 
 (Thesis)  



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
แบบ 1.1 

ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 
 331-693 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) หน่วยกิต 
  Thesis 
     รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
 331-671*สมัมนาทางชีววทิยา 1   1(0-2-1) หน่วยกิต 
  (Seminar in Biology I)   
 331-693 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) หน่วยกิต 
  (Thesis)   
     รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 
 331-693 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) หน่วยกิต 
  Thesis 
     รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 
 331-672*สมัมนาทางชีววทิยา 2   1(0-2-1) หน่วยกิต 
  (Seminar in Biology II)   
 331-693 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) หน่วยกิต 
  (Thesis)   
     รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
ช้ันปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 
 331-693 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) หน่วยกิต 
  Thesis 
     รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
ช้ันปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 
 331-693 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) หน่วยกิต 
  (Thesis)   
     รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
 



 
แบบ 2.1 

ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 
 331-600 ชุดวชิา ระเบียบวธีิวจิยัทางชีววทิยา  5((4)-3-8)  หน่วยกิต 
  (Module: Research Methods in Biology) 
 331-694 วทิยานิพนธ์   3(0-9-0) หน่วยกิต 
  Thesis 
     รวม 8((4)-12-8) หน่วยกติ 
ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
 331-671 สมัมนาทางชีววทิยา 1   1(0-2-1) หน่วยกิต 
  (Seminar in Biology I)   
 331-694 วทิยานิพนธ์   3(0-9-0) หน่วยกิต 
  (Thesis)   
 xxx-xxx  วชิาเลือก    5(x-y-z) หน่วยกิต 
     รวม 9(x-11+y-1+z) หน่วยกติ 
ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 
 331-694 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) หน่วยกิต 
  Thesis 
     รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 
 331-672 สมัมนาทางชีววทิยา 2  1(0-2-1) หน่วยกิต 
  (Seminar in Biology II)   
 331-694 วทิยานิพนธ์   7(0-21-0) หน่วยกิต 
  (Thesis)   
     รวม 8(0-23-1) หน่วยกติ 
ช้ันปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 
 331-694 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) หน่วยกิต 
  Thesis 
     รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
ช้ันปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 
 331-694 วทิยานิพนธ์   7(0-21-0) หน่วยกิต 
  (Thesis)   
     รวม 7(0-21-0) หน่วยกติ 
 

 
 
 
 
 



แบบ 2.2 
ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 
 330-600 ชุดวชิาระเบียบวธีิวจิยัทางชีววทิยา  5((4)-3-8)  หน่วยกิต 
  (Module: Research Methods in Biology) 
 xxx-xxx  วชิาเลือก    3(x-y-z) หน่วยกิต 
     รวม 8(4+x-3+y-8+z) หน่วยกติ 
ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
 331-671 สมัมนาทางชีววทิยา 1   1(0-2-1) หน่วยกิต 
  (Seminar in Biology I)   
 xxx-xxx  วชิาเลือก    8(x-y-z) หน่วยกิต 
     รวม 9(x-2+y-1+z) หน่วยกติ 
ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 
  331-695 วทิยานิพนธ์   3(0-6-0) หน่วยกิต 
  Thesis 
 xxx-xxx  วชิาเลือก    6(x-y-z) หน่วยกิต 
     รวม 9(x-6+y-z) หน่วยกติ 
ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 
 331-671 สมัมนาทางชีววทิยา 2   1(0-2-1) หน่วยกิต 
  (Seminar in Biology II)   
 331-695 วทิยานิพนธ์   5(0-15-0) หน่วยกิต 
  (Thesis)   
     รวม 6(0-17-1) หน่วยกติ 
ช้ันปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 
 331-695 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) หน่วยกิต 
  Thesis 
     รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
ช้ันปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 
 331-695 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) หน่วยกิต 
  (Thesis)   
     รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
ช้ันปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 
 331-695 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) หน่วยกิต 
  Thesis 
     รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
ช้ันปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 
 331-695 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) หน่วยกิต 
  (Thesis)   
     รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
 



ช้ันปีที ่5 ภาคการศึกษาที ่1 
 331-695 วทิยานิพนธ์   5(0-15-0) หน่วยกิต 
  Thesis 
     รวม 5(0-15-0) หน่วยกติ 
ช้ันปีที ่5 ภาคการศึกษาที ่2 
 331-695 วทิยานิพนธ์   3(0-9-0) หน่วยกิต 
  (Thesis)   
     รวม 3(0-9-0) หน่วยกติ 

 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาเอก 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 บูรณาการความรู้ทางชีววิทยาและ
ศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหาทางธรรมชาติ
วิทยาของพืชหรือสัตว์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ 

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 ออกแบบกระบวนการวจิยัเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ด้านธรรมชาติวิทยาของ
พืชหรือสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

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

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 ส่ือสารและน 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 ปฏิบัติตนในฐานะผู้น าและผู้ตาม
เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรได้ 

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/หลกัสูตรวทิยำศำสตรปรัชญำดุษฎบีัณฑิต สำขำวชิำชีววทิยำ (หลกัสูตรนำนำชำต)ิ 

330-600 ชุดวชิำระเบียบวธีิวจิยัทำงชีววทิยำ     5((4)-3-8) 
(Module: Research Methods in Biology) 
พฒันาการของแนวคิดและทฤษฎีทางชีววิทยา ค าถามวิจยัทางชีววิทยา การคน้ควา้เอกสาร เทคนิค

ในงานวิจัยทางชีววิทยา การวางแผนงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การจัดการข้อมูล จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ การใชพ้ืชและสัตวท์ดลองในงานวิจยัทางชีววิทยา การเป็นผูแ้ต่งและผูอ่้านงาน การ
ท างานวจิยัร่วมกบัผูอ่ื้น การพฒันาโครงร่างการวจิยั การเขียนทางวทิยาศาสตร์และการน าเสนองานวจิยั ฝึกปฏิบติั 

Development of concepts and theories in biology; questions in biology; literature review; 
techniques in biological research; research planning; statistical analysis; data management; ethics and 
responsible conduct of research, use of plants and animals in biological research, authorship and peer review, 
collaborative research; research proposal development; scientific writing and research presentations; practice 
330-601 ววิฒันำกำรของพืช       3((3)-0-6) 

(Plant Evolution) 
วิวฒันาการของพืชกลุ่มต่าง ๆ สาหร่ายสีเขียว ไบรโอไฟต์และเทรคีโอไฟต์ แนวโน้มของ

ววิฒันาการของพืชในกลุ่มต่าง ๆ ววิฒันาการร่วม ความสมัพนัธ์ระหวา่งพืชและถ่ินอาศยั 
Evolution in various groups of plants; green algae, bryophytes and tracheophytes; evolutionary 

trends in various groups of plants; coevolution; relationships between plants and habitats 
330-602 เซลล์วทิยำขั้นสูง       3((2)-3-4) 

(Advanced Cell Biology) 
รำยวชิำบังคบัก่อน : 330-300 หรือเทยีบเท่ำ หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
Prerequisite: 330-300 or equivalent or consent of the program 
โครงสร้างของเซลล์และออร์แกเนลล์ในระดับจุลภาค หน้าท่ีและปฏิสัมพนัธ์ของออร์แกเนลล์

ภายในเซลล ์การควบคุมวฏัจกัรของเซลล ์การส่งสัญญาณของเซลล ์การเปล่ียนสภาพและการท าหนา้ท่ีเฉพาะของ
เซลล์ การแก่ตายของเซลล์ เซลล์มะเร็ง วิทยาภูมิคุม้กัน การศึกษาเซลล์ด้วยกลอ้งจุลทรรศน์ใช้แสงและกลอ้ง
จุลทรรศน์อิเลก็ตรอน เทคนิคการแยกออร์แกเนลล ์การเพาะเล้ียงเซลลห์รือเน้ือเยือ่ในหอ้งปฏิบติัการ การวเิคราะห์
จีโนมและโครโมโซม การอภิปรายหวัขอ้ปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบัเซลลว์ทิยา ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ 

Ultrastructure of cells and organelles; function and interaction of organelles; regulation of cell 
cycle; cell signaling; cell differentiation and cell specialization; cell death; cancel cell; immunology; methods 
for cytological analysis by light microscope and electron microscope; fractionation of organelle; cell/ tissue 
culture; analysis of genome and chromosome; discussion on current knowledge in cell biology; laboratory study 



 

330-603  สัตวภูมศิำสตร์        2((2)-0-4) 
(Zoogeography) 
การแพร่กระจายของสัตวต์ามหลกัวิวฒันาการและนิเวศวิทยา โครงสร้างของโลก กลไกของการ

แยกทวปีและผลท่ีเกิดข้ึน อิทธิพลของปัจจยัทางกายภาพและชีวภาพท่ีมีต่อการกระจายพนัธ์ุสตัว ์แหล่งท่ีสตัวอ์าศยั
อยูไ่ดใ้นโลก ชีวภูมิศาสตร์ของเกาะ มหาสมุทร 

Distribution of animals according to evolution and ecology; land masse structures; influences of 
physical as well as biological factors on animal distributions; animal’ s habitats; as well as biogeography of 
islands and oceans 
330-604 พฤกษภูมศิำสตร์       3((2)-3-4) 

(Plant Geography)  
นิยามและประวติัของพฤกษภูมิศาสตร์ ถ่ินก าเนิด ววิฒันาการ และการกระจายของพืชท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สภาพภูมิศาสตร์โลก การแยกของทวปีในบรรพกาลท่ีมีผลต่อรูปแบบการกระจายพนัธ์ุพืช อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม
และการกระท าของมนุษยท่ี์มีต่อการกระจายพนัธ์ุพืช การกระจายพนัธ์ุพืชระดบัโลกและในประเทศไทย ศึกษาใน
หอ้งปฏิบติัการและศึกษานอกสถานท่ี 

Definition and history of plant geography; origin, evolution and distribution of plants relating to 
world geography; tectonic movement effects to plant distribution patterns; effects of environmental factors and 
human to plant distribution; vegetation communities of the world and Thailand, laboratory study and field trip 
330-605 หัวข้อปัจจุบันทำงสัตววทิยำ      2((2)-0-4) 

(Current Topics in Zoology) 
งานวิจัยทางสัตววิทยาในปัจจุบัน การรวบรวม การน าเสนอ และการอภิปรายความรู้ ตลอดจน

เทคนิคท่ีใชใ้นงานวจิยัสัตววทิยา การวางแผนการทดลองโดยใชค้วามรู้ดา้นสัตววทิยาไปประยกุตใ์ชก้บัโจทยว์จิยั
ท่ีสนใจ 

Current topics in zoology; literature review, presentation and discussion on current knowledge 
and methodology in zoology; experimental design using the zoology knowledge for interested research problem 
330-610 สัณฐำนวทิยำขั้นสูงของพืชมท่ีอล ำเลยีง      3((2)-3-4) 

(Advanced Morphology of Vascular Plants) 
การเจริญเปล่ียนแปลงดา้นกายวิภาคศาสตร์และสัณฐานวิทยาของพืชท่ีมีระบบท่อล าเลียง เทคนิค

ทางกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด และแบบส่องผา่น งานวจิยัทางดา้นสณัฐานวทิยาของพืชในปัจจุบนั  
ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและการท าโครงงาน 

Developmental anatomy and morphogenesis of selected groups of vascular plants; techniques of 
scanning and transmission electron microscopies, current research of plant morphology; laboratory study and 
mini projects 
330-621 หัวข้อปัจจุบันทำงสรีรวทิยำของพืช     2((2)-0-4) 

(Current Topics in Plant Physiology)  
งานวิจัยทางสรีรวิทยาของพืชในปัจจุบัน การรวบรวม การน าเสนอ และการอภิปรายความรู้

ตลอดจนเทคนิคท่ีใชใ้นงานวจิยัทางดา้นสรีรวทิยาของพืช การวางแผนการทดลองโดยใชค้วามรู้ดา้นสรีรวทิยาของ
พืชไปประยกุตใ์ชก้บัโจทยว์จิยัท่ีสนใจ 



 

Current topics in plant physiology; literature review, presentation and discussion on current 
knowledge and methodology in plant physiology; experimental design using the plant physiology knowledge for 
interested research problem 
330-630 อนุกรมวธิำนพืชขั้นสูง       3((2)-3-4) 

(Advanced Plant Taxonomy) 
พฒันาการของปรัชญาของการจดัระบบในทางอนุกรมวิธานพืช ขอ้ปัญหาทางอนุกรมวธิานพืชและ

แนวทางแกปั้ญหา การศึกษาทบทวนในทางอนุกรมวธิานพืช และงานวจิยัในปัจจุบนัสมยัทางอนุกรมวธิานพืช ไม้
ดอกในเขตการกระจายพรรณพืชคาบสมุทรไทยต่อเน่ืองไปถึงเขตมาเลเซียนา ศึกษาในห้องปฏิบติัการและศึกษา
ภาคสนาม 

Development of philosophy of classification systems of plants; plant taxonomic problems and 
solution techniques; taxonomic revision works and current research in plant taxonomy focusing on flowering 
plants in peninsular Thailand and Malesian regions; laboratory study and field trip  
330-631 หัวข้อปัจจุบันทำงอนุกรมวธิำนพืช     2((2)-0-4) 

(Current Topics in Plant Taxonomy) 
งานวจิยัทางอนุกรมวธิานพืชในปัจจุบนั การทบทวนวรรณกรรม การน าเสนอและการอภิปรายองค์

ความรู้และวิธีการศึกษาในปัจจุบนัทางอนุกรมวิธานพืช กรณีศึกษา การวางแผนงานวิจยัทางอนุกรมวิธานพืชท่ี
สนใจ 

Current research in plant taxonomy; literature review, presentation and discussion on current 
knowledge and methodology in plant taxonomy; case study, research planning for interested plant taxonomic 
problem 
330-641 กำรเกดิสัณฐำนของพืช        3((2)-3-4) 

(Plant Morphogenesis)  
ตน้ก าเนิดและการเจริญพฒันาของรูปร่างและโครงสร้างต่าง ๆ ของพืช การแบ่งเซลล์ การขยาย

ขนาดของเซลล ์การเปล่ียนแปลงของเซลล ์ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะเป็นตวัก าหนดการพฒันาของรูปแบบและอวยัวะต่าง 
ๆ ของพืช ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ 

Origin and development of plant form and structure, cell division, cell elongation, cell 
differentiation, factors controlling the form of a plant and its various organ, laboratory study 
330-650 นิเวศวทิยำขั้นสูง       3((3)-0-6) 

(Advanced Ecology) 
ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับนิเวศวิทยาประชากร นิเวศวิทยาสังคม และนิเวศวิทยาระบบนิเวศ 

ภูมิศาสตร์และอากาศวิทยาเบ้ืองตน้ สรีระวิทยาระบบนิเวศ การเจริญเติบโตของประชากร การควบคุมประชากร
และประชากรศาสตร์ ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติดว้ยกนัเอง และปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม  

Theories and concepts in population, community, and ecosystem ecology; basic geography and 
climatology; physiological ecology, growth, regulation and demography of populations, species interactions, 
and interactions between organisms and their environments 

 
 
 



 

330-651 หัวข้อปัจจุบันทำงนิเวศวทิยำ      2((2)-0-4) 
 (Current Topics in Ecology) 

ทฤษฎีและแนวคิดทางนิเวศวิทยา หัวข้องานวิจัยทางนิเวศวิทยาในปัจจุบัน การรวบรวม การ
น าเสนอ และการอภิปรายความรู้ตลอดจนเทคนิคท่ีใชใ้นงานวิจยัทางดา้นนิเวศวิทยา การวางแผนการทดลองโดย
ใชค้วามรู้ดา้นนิเวศวทิยาไปประยกุตใ์ชก้บัโจทยว์จิยัท่ีสนใจ 

Theories and concepts in ecology; current research topics in ecology; literature review, 
presentation and discussion on current knowledge and methodology in ecology; experimental design applying 
the concepts in ecology to solve interested research problems 
330-652 กำรเปลีย่นแปลงสภำพแวดล้อมระดบัโลก      2((2)-0-4) 

(Global Environmental Change) 
อิทธิพลจากกิจกรรมมนุษยต์่อองคป์ระกอบชั้นบรรยากาศ หลกัฐานการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศโลก

ในอดีตและปัจจุบนั ความอ่อนไหวของระบบนิเวศบนบกและในน ้ าต่อการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มระดบัโลก 
การอภิปรายหวัขอ้ปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มระดบัโลก 

Anthropogenic impacts on the atmospheric components; evidence of changes in climate in the 
past and at present; susceptibility of terrestrial and aquatic ecosystems to global environmental change; 
discussion on current knowledge in global environmental change 
330-653  นิเวศวทิยำของพฤตกิรรม       3((2)-3-4) 

(Behavioural Ecology) 
ค าถามและสมมติฐานเก่ียวกบัการปรับตวัและวิวฒันาการของพฤติกรรม การทดสอบสมมติฐาน

ทางดา้นนิเวศวิทยาของพฤติกรรม กระบวนการตดัสินใจทางดา้นเศรษฐศาสตร์ของพฤติกรรมสัตว ์วิวฒันาการ
โตต้อบของพฤติกรรมผูล่้ากบัเหยือ่ การแข่งขนัเพ่ือครอบครองปัจจยัด ารงชีพและสืบพนัธ์ุ การอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม 
การคดัเลือกทางเพศ การอนุบาลลูกและความขดัแยง้ในครอบครัว พฤติกรรมการจบัคู่ การเห็นแก่ตวั การช่วยเหลือ
อุทิศตนเพ่ือสมาชิกในกลุ่มของสตัวต์่าง ๆ และการส่ือสาร ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและศึกษาในภาคสนาม 

Query and hypothesis in evolutions and adaptation behaviour, hypotheses testing in behavioural 
ecology, economic decisions making process of animal behaviour, interactions between predators and preys, 
competitions for resources, living in groups, sexual selection, parental care and family conflicts, mating system, 
selfish behaviour, devoting behaviour of various animals and communication; laboratory study and field trip 
330-654  นิเวศวทิยำเชิงววิฒันำกำร       3((3)-0-6) 

(Evolutionary Ecology) 
การปรับตวัของส่ิงมีชีวิตต่อสภาพแวดลอ้ม รวมถึงปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกนั ส่ิงมีชีวิต

ชนิดอ่ืน (สภาพแวดลอ้มทางชีวภาพ) และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ภายใตห้ลกัการคดัเลือกตามธรรมชาติ ปัจจยั
คดัเลือกจากส่ิงแวดลอ้ม และการตอบสนองเชิงวิวฒันาการ การอธิบายถึงการท่ีส่ิงมีชีวิตไดเ้ปล่ียนแปลงจนเกิด
ลกัษณะและปฏิสัมพนัธ์เฉพาะอยา่ง โดยอาศยัแบบจ าลองเชิงท านาย สมมติฐาน optimization model การศึกษาเชิง
เปรียบเทียบ และการตรวจวดัผลการคดัเลือกตามธรรมชาติโดยตรง 

Adaptation of organisms to their environments, including their interactions with members of their 
own and other species ( the biotic environment)  as well as the physical environment; principle of natural 
selection; the selective pressures imposed by the environment and the evolutionary response; development of 



 

specific features and interactions; predictive and optimization models; the comparative method; and direct 
measurement of natural selection 
330-655 พฤกษศำสตร์ชำยฝ่ัง       3((2)-3-4) 

Coastal Botany 
การกระจายพนัธ์ุ นิเวศวิทยา การปรับตวัทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของพรรณไมพ้ื้นเมืองใน

สังคมพืชต่าง ๆ ท่ีอยู่ตามชายฝ่ังทะเล ท่ีพบในเขตพรรณพฤกษชาติคาบสมุทรไทย ต่อเน่ืองลงไปในเขตการ
กระจายพันธ์ุพืชแบบมาเลเซียนา เทคนิคในการระบุช่ือวิทยาศาสตร์ของพืช และ หัวข้อวิจัยปัจจุบันทาง
อนุกรมวธิาน พฤกษภูมิศาสตร์ และนิเวศวทิยาของพรรณไมพ้ื้นเมือง ท่ีอยูใ่นสังคมพืชตามชายฝ่ังทะเลเนน้ในเขต
คาบสมุทรไทย-มาเลย ์ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและศึกษาในภาคสนาม 

Distribution patterns, phytosociology, morphological and physiological adaptations of native 
plants in various plant communities along the coast in Peninsular Thailand and the Malesian region 
identification techniques, current researches in taxonomy, phytogeography and plant ecology of the plant 
communities along the coast, focusing in peninsular Thailand and Malaysia, laboratory study and field trip 
330-656  กำรตอบสนองของสำหร่ำยทะเลต่อกำรเปลีย่นแปลงสภำพแวดล้อม  3((2)-3-4) 

(Marine Algal Responses to Environmental Change) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 330-431 หรือเทยีบเท่ำ หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
Prerequisites: 330-431 or equivalent or consent of the program 
การตอบสนองของสาหร่ายทะเลต่อการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม เนน้ระดบัตวั ประชากรและ

ประชาคม การจดัสรรทรัพยากร การยืดหยุ่นทางสัณฐาน การอภิปรายหัวขอ้งานวิจัยในปัจจุบันท่ีเก่ียวกบัการ
ตอบสนองของสาหร่ายทะเล ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและศึกษาในภาคสนาม 

Responses of marine algae to environmental variability insight into individual, population, and 
community levels; resource allocation; morphological plasticity; discussion on current research in marine algal 
responses; laboratory study and field trip 
330-661 ววิฒันำกำรเชิงโมเลกลุและกำรประยุกต์     3((2)-3-4) 

(Molecular Evolution and Applications)  
ก าเนิดยีนใหม่ วิวฒันาการของวงศ์ยีน วิวฒันาการของจีโนม การคดัเลือกโดยธรรมชาติเชิงบวก 

อตัราการเกิดววิฒันาการจากขอ้มูลเชิงโมเลกลุ ววิฒันาการร่วมของปรสิตและโฮสต ์ก าเนิดเชิงววิฒันาการของโรค
ติดเช้ืออุบติัใหม่ นวตักรรมเลียนแบบธรรมชาติ การก ากบัววิฒันาการ ศึกษาในหอ้งปฏิบติัการ 

Origin of new gene; evolution of gene family; genome evolution; positive selection; molecular 
clock; coevolution of parasites and hosts; evolutionary origin of emerging infectious disease; biomimetics; 
directed evolution; laboratory study 
330-662 หัวข้อปัจจุบันทำงพนัธุศำสตร์และเซลล์วทิยำ      2((2)-0-4) 

(Current Topics in Genetics and Cell Biology)  
งานวิจยัทางพนัธุศาสตร์และเซลล์วิทยาในปัจจุบนั การอภิปราย การน าเสนอ ตลอดจนการศึกษา

ดว้ยตนเองเก่ียวกบัความรู้และเทคนิคท่ีใชใ้นงานวจิยัทางพนัธุศาสตร์และเซลลว์ทิยา กรณีศึกษา 
Current research in genetics and cell biology; discussion, presentation and self-study on 

knowledge and technique in genetics and cell biology; case study 
 



 

330-680 ปัญหำพเิศษทำงพฤกษศำสตร์       3((1)-6-2) 
(Special Problems in Botany) 
ศึกษาเร่ืองท่ีน่าสนใจทางพฤกษศาสตร์ดว้ยตนเอง โดยการคน้ควา้จากเอกสารและการทดลองโดย

ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
Individual study of interesting botanical problem through literature review and experimental 

study with the approval of the advisor 
330-681 ปัญหำพเิศษทำงสัตววทิยำ       3((1)-6-2) 

(Special Problems in Zoology) 
ศึกษาเร่ืองท่ีน่าสนใจทางสตัววทิยาดว้ยตนเอง โดยการคน้ควา้จากเอกสารและการทดลองโดยไดรั้บ

ความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
Individual study of interesting zoological problem through literature review and experimental 

study with the approval of the advisor 
330-682 ปัญหำพเิศษทำงนิเวศวทิยำ       3((1)-6-2) 

(Special Problems in Ecology) 
ศึกษาเร่ืองท่ีน่าสนใจทางนิเวศวิทยาด้วยตนเอง โดยการคน้ควา้จากเอกสารและการทดลองโดย

ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
Individual study of interesting ecological problem through literature review and experimental 

study with the approval of the advisor 
330-683 ปัญหำพเิศษทำงพนัธุศำสตร์       3((1)-6-2) 

(Special Problems in Genetics) 
ศึกษาเร่ืองท่ีน่าสนใจทางพนัธุศาสตร์ดว้ยตนเอง โดยการคน้ควา้จากเอกสารและการทดลองโดย

ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
Individual study of interesting genetics problem through literature review and experimental study 

with the approval of the advisor 
331–671  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 
331–672  สัมมนำทำงชีววทิยำ 2        1(0-2-1) 

(Seminar in Biology II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน :331-671 หรือโดยควำมเห็นชอบของหลกัสูตร 
Prerequisite: 331-671 or consent of the program 
การเสนอและการอภิปรายเก่ียวกบังานวทิยานิพนธ์ 
Presentation and discussion related to dissertation  

 
 



 

331-693  วทิยำนิพนธ์         48(0-144-0) 
(Thesis) 
ศึกษาค้นควา้วิจัยในหัวขอ้เร่ืองทางด้านชีววิทยา โดยการดูแล และให้ค  าแนะน าของอาจารย์ผู ้

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

331-694 วทิยำนิพนธ์         36(0-108-0) 
(Thesis) 
ศึกษาค้นควา้วิจัยในหัวขอ้เร่ืองทางด้านชีววิทยา โดยการดูแล และให้ค  าแนะน าของอาจารย์ผู ้

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

331-695  วทิยำนิพนธ์         48(0-144-0) 
(Thesis) 
ศึกษาค้นควา้วิจัยในหัวขอ้เร่ืองทางด้านชีววิทยา โดยการดูแล และให้ค  าแนะน าของอาจารย์ผู ้

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