รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
Bachelor of Science Program in Biology

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

ชื่อย่ อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

วท.บ. (ชีววิทยา)
Bachelor of Science (Biology)

ชื่อย่ อภาษาอังกฤษ

B.Sc. (Biology)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น เป็ นหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่จดั
การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา ให้ ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เริ่มเปิ ดสอนภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2555
คณะกรรมการวิชาการให้ ความเห็นชอบในการประชุมครัง้ ที่ 14/2554 วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 4 / 2555 วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555
สภาวิชาชีพ...............เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ............เดือน .................. พ.ศ. ........
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
(1) ผู้สอน นักวิจยั และนักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องกับทางด้ านวิทยาศาสตร์
(2) เจ้ าหน้ าที่ ห้ องปฏิบตั ิการด้ านการควบคุมคุณภาพ ฝ่ ายการผลิต หรื อ ฝ่ ายพัฒนา ของบริ ษัทเอกชน
(3) เจ้ าหน้ าที่จดั เก็บตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานวิทยาศาสตร์ เช่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(4) เจ้ าหน้ าที่จดั การข้ อมูลองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ พนั ธุ์พืช พันธุ์สตั ว์
(5) นักวิจยั องค์การอิสระด้ านการสารวจ การกระจายพันธุ์พืชและสัตว์
(6) นักวิชาการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
(7) นักวิทยาศาสตร์ ด้านชีวภัณฑ์
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบ
หลักสูตร
(1) นางสุพรรณญิกา เส็งสาย
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ วท.ด. (พันธุศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549)
วท.ม. (พันธุศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2539)
วท.บ.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2535)
(2) นายสรธร เกิดเกรี ยงไกร
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ วท.ม.(สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2529)
วท.บ.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2524)

10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร เป็ นไปตามร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่กล่าวถึงระบบการศึกษาที่มีความสอดคล้ องกับสภาพ
แวดล้ อมของโลกสมัยใหม่ การสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ สร้ างนิสยั ใฝ่ รู้ และความคิดสร้ างสรรค์ ส่งเสริ มให้ การ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็ นแรงกระตุ้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ
ประกอบกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของการพัฒนาประเทศ ทีเ่ น้ นให้ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขยาย
การลงทุนด้ านการวิจยั พื ้นฐาน และวิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็ นเงื่อนไขทีจ่ าเป็ นสาหรับการรักษาและยกระดับขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้ างเศรษฐกิจและสังคมทีม่ นั่ คงในอนาคต การศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา เป็ นสาขาวิชาที่สามารถพัฒนา สร้ างสรรค์ และประยุกต์ใช้ กบั ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของแผนพัฒนาประเทศได้ เป็ นอย่างดี
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่พจิ ารณาในการวางแผนหลักสูตรนัน้ ได้ คานึงถึง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ มคี วามรู้ และทักษะ สามารถรู้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงอย่างมีเหตุผล นาความรู้ความ
เข้ าใจด้ านชีววิทยา ทาให้ เกิดความรู้และความเข้ าใจในเรื่ องความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม ประสานแนวคิดของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 8-10 ตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “คนเป็ นศูนย์
กลางของการพัฒนา” และ ”สร้ างสมดุลการพัฒนา” ในมิตติ า่ งๆ เพื่อเป็ นต้ นทุนของการพัฒนาประเทศ ทังในด้
้ าน
เศรษฐกิจและสังคมให้ มคี วามมัน่ คง
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากยุทธศาสตร์ ของประเทศทีเ่ น้ นให้ การพัฒนาระบบการศึกษา เป็ นแนวทางเกี่ยวกับการจัดการองค์
ความรู้ การสัง่ สม และการเผยแพร่ ศักยภาพและความสามารถของคนในประเทศเพื่อรองรับการแข่งขันในระดับ
นานาชาติ การผลิตบุคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถด้ านชีววิทยา เป็ นการเพิม่ ทรัพยากรบุคคลที่จะนาพาไปสู่
ศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทังในเชิ
้ งปริมาณและคุณภาพ
ในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้ นการเป็ นมหาวิทยาลัยชัน้ นาแห่งการสร้ างสรรค์ โดยมีปรั ชญา
การศึกษาที่ว่า ศิลป์และศาสตร์ สร้ างสรรค์ชาติยั่งยืน ปณิธานในการสร้ างบัณฑิตโดยบูรณาการศาสตร์ ทงด้
ั ้ าน

วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ทาให้ เกิดการสร้ างสรรค์วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม
การพัฒนาหลักสูตรจึงเป็ นนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสนองตอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทงใน
ั้
ปั จจุบนั และในอนาคต
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น จานวน 55 รายวิชา ดังนี ้
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 18 รายวิชา คือ
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
(Thai for Communication)
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
(English for Everyday Use)
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
(English Skills Development)
082 101 มนุษย์กบั ศิลปะ
(Man and Art)
082 102 มนุษย์กบั การสร้ างสรรค์
(Man and Creativity)
082 103 ปรัชญากับชีวิต
(Philosophy and Life)
082 104 อารยธรรมโลก
(World Civilization)
082 105 อารยธรรมไทย
(Thai Civilization)
083 101 มนุษย์กบั สิง่ แวดล้ อม
(Man and His Environment)
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
(Psychology and Human Relations)
083 103 หลักการจัดการ
(Principles of Management)
083 104 กีฬาศึกษา
(Sport Education)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
(Thai Politics, Government and Economy)
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food for Health)
084 102 สิง่ แวดล้ อม มลพิษและพลังงาน
(Environment, Pollution and Energy)
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
(Computer, Information Technology and Communication)
084 104 คณิตศาสตร์ และสถิตใิ นชีวติ ประจาวัน
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(World of Technology and Innovation)
คณะวิทยาศาสตร์ จานวน 4 รายวิชา คือ
510 201 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์
(Scientific English)
510 202 ภาษาอังกฤษสาหรับการสือ่ สาร
(Communicative English)
510 311 การบริ หารจัดการสาหรับนักวิทยาศาสตร์
(Operations Management for Scientists)
510 312 แบบจาลองและการวิเคราะห์ระบบการผลิต
Model and Analysis of Manufacturing System)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ จานวน 1 รายวิชา คือ
515 201 สถิติพื ้นฐาน
(Elementary Statistics)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อม จานวน 2 รายวิชา คือ
516 170 การอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
(Natural Environment and Cultural Heritage Conservation)
516 190 การจัดการสิง่ แวดล้ อมในครัวเรื อน
(Household Environmental Management)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา จานวน 2 รายวิชา คือ
518 100 จุลชีววิทยาในชีวิตประจาวัน
(Microbiology in Everyday Life)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

2(1-2-3)

518 101 เทคโนโลยีการเพาะเห็ด
(Mushroom Cultivation Technology)
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ จานวน 2 รายวิชา คือ
511 106 แคลคูลสั สาหรับนักวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ 1
(Calculus for Biological Scientists I)
511 107 แคลคูลสั สาหรับนักวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ 2
(Calculus for Biological Scientists II)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี จานวน 10 รายวิชา คือ
513 101 เคมีทวั่ ไป 1
(General Chemistry I)
513 102 เคมีทวั่ ไป 2
(General Chemistry II)
513 103 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป 1
(General Chemistry Laboratory I)
513 104 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป 2
(General Chemistry Laboratory II)
513 231 เคมีวิเคราะห์ 1
(Analytical Chemistry I)
513 233 ปฏิบตั ิการเคมีวเิ คราะห์ 1
(Analytical Chemistry Laboratory I)
513 250 เคมีอินทรี ย์
(Organic Chemistry)
513 255 ปฏิบตั ิการเคมีอนิ ทรี ย์
(Organic Chemistry Laboratory)
513 341 ชีวเคมี 1
(Biochemistry I)
513 343 ปฏิบตั ิการชีวเคมี 1
(Biochemistry Laboratory I)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิ สกิ ส์ จานวน 2 รายวิชา คือ
514 107 ฟิ สกิ ส์พื ้นฐาน
(Fundamental Physics)

2(1-2-3)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
1(0-3-0)

4(4-0-8)

514 108 ปฏิบตั ิการฟิ สกิ ส์พื ้นฐาน
(Fundamental Physics Laboratory)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ จานวน 1 รายวิชา คือ
515 205 สถิติสาหรับนักวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
(Statistics for Biological Scientists)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อม จานวน 1 รายวิชา คือ
516 498 ระบบการจัดการในอุตสาหกรรม
(Management System in Industry)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา จานวน 12 รายวิชา คือ
518 201 จุลชีววิทยาทัว่ ไป
(General Microbiology)
518 202 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาทัว่ ไป
(General Microbiology Laboratory)
518 341 จุลชีววิทยาทางสิง่ แวดล้ อม
(Environmental Microbiology)
518 342 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาทางสิง่ แวดล้ อม
(Environmental Microbiology Laboratory)
518 321 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์นม
(Dairy Product Microbiology)
518 322 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์นม
(Dairy Product Microbiology Laboratory)
518 331 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต์
(Yeast Biology and Technology)
518 332 ปฏิบตั ิการชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต์
(Yeast Biology and Technology Laboratory)
518 421 จุลชีววิทยาทางอาหารเพื่อสุขภาพ
(Food Microbiology for Health)
518 422 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาทางอาหารเพื่อสุขภาพ
(Food Microbiology for Health Laboratory)
518 431 เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมจากจุลนิ ทรี ย์
(Industrial Microbiological Technology)

1(0-3-0)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
1(0-3-0)
(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)

518 432 ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมจากจุลนิ ทรี ย์
(Industrial Microbiological Technology Laboratory)
13.2 รายวิชาที่เปิ ดสอนให้ คณะ/ภาควิชาอื่น จานวน 8 รายวิชา
512 100 ธรรมชาติวิจกั ษ์
(Nature Appreciation)
512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
(General Biology I)
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
(General Biology II)
512 103 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป 1
(General Biology Laboratory I)
512 104 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป 2
(General Biology Laboratory II)
512 105 ชีววิทยาพื ้นฐาน
(Fundamental Biology)
512 106 ชีววิทยาทัว่ ไป
(General Biology)
512 107 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป
(General Biology Laboratory)

1(0-3-0)

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
1(0-3-0)

13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 แต่งตังผู
้ ้ ประสานงานในรายวิชาทีม่ ีอาจารย์ผ้ สู อนมากกว่า 1 ท่าน เพื่อทาหน้ าที่ประสานงาน
กับภาควิชา อาจารย์ผ้ สู อน และนักศึกษา ในการพิจารณาข้ อกาหนดรายวิชา การจัดการเรี ยนการสอน และการ
ประเมินผลการดาเนินการ
13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรชีววิทยาดูแลการดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดรายวิชา
13.3.3 การปรับปรุงรายวิชาให้ ทนั สมัยและตอบสนองความต้ องการของนักศึกษา ดาเนินการโดย
ภาควิชาฯ กรรมการบริ หารหลักสูตรชีววิทยา และอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับคณะวิชาฯ ที่
เกี่ยวข้ องในการปรับปรุง หรื อแก้ ไขเปลีย่ นแปลงเนื ้อหาในรายวิชานัน้ เพื่อนามาเสนอที่ประชุมภาควิชาฯ ให้
ดาเนินการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงต่อไป

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มุ่งเน้ นการผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้ าน
ชีววิทยาและเป็ นคนดี มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม
1.2 ความสาคัญ
ชีววิทยาเป็ นศาสตร์ ที่ครอบคลุมความรู้ เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต และองค์ประกอบพื ้นฐานของชีวิต การศึกษา
วิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้ อม การ
ส่ง เสริ ม ความรู้ ด้ า นชี ว วิ ท ยาเป็ นประโยชน์ อ ย่า งยิ่ ง ต่อ ความเข้ า ใจ ความซับ ซ้ อ นและความหลากหลายของ
กระบวนการการดารงชีวิต หลักสูตรจึงมุ่งเน้ นผลิตนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ให้ มีความรู้ ครอบคลุมด้ านชีววิทยา
พื ้นฐาน ทังภาคทฤษฎี
้
และปฏิบตั ิเพื่อสามารถนาไปใช้ ในการศึกษาวิจยั ในระดับสูงเพื่อสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ หรื อนาไป
ประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ ในด้ านการบริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อม การอนุรักษ์ และการใช้ ทรัพยากรชีวภาพอย่างยัง่ ยืน
เนื่องจากความรอบรู้ในด้ านชีววิทยาถือเป็ นความเจริ ญก้ าวหน้ าของศาสตร์ เกี่ยวกับชีวิตและความสามารถในการนาไป
ประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ มวลมนุษย์ได้
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตชีววิทยาที่มีพื ้นฐานความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพที่สามารถนาไปใช้ งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตชีววิทยา ที่มีความสามารถในการค้ นคว้ าวิจยั และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ทาง
ชีววิทยาอย่างมีคณ
ุ ภาพและคุณธรรม สามารถนาไปใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ.
กาหนดภายในระยะเวลา 5 ปี
ปรับปรุงหลักสูตรให้ ทนั สมัยและ
สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน ภายในระยะเวลา 3 ปี

กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
สกอ.ที่เปลีย่ นแปลง
2. ติดตามและประเมินหลักสูตร
อย่างสมา่ เสมอ
ติดตามการเปลีย่ นแปลงตามความ
ต้ องการของหน่วยงาน องค์กร และ
สถานประกอบการ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร

1. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาสาขาวิชา
ชีววิทยาทีม่ ีตอ่ หลักสูตร
2. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของคณาจารย์สาขาวิชา
ชีววิทยาทีม่ ีตอ่ หลักสูตร

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

แผนการส่งเสริ มการเรียนการสอนที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ภายในระยะเวลา 5 ปี

แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลการ
เรี ยนรู้ทงั ้ 5 ด้ านตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
ภายในระยะเวลา 5 ปี

กลยุทธ์

1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่
อาจารย์ เพื่อส่งเสริ มการจัดการ
เรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
3. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต

1.เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์
1.1 มีกิจกรรมการอบรมเพิม่ พูน
ทักษะแก่คณาจารย์
1.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
2. ความพึงพอใจของผู้เรี ยนต่อ
สนับสนุนการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
อย่างต่อเนื่อง
เรี ยนรู้ด้วยตนเอง
3. ส่งเสริ มการประเมินผลที่เน้ น
3. จานวนรายวิชาที่ใช้ การ
พัฒนาการของผู้เรียน
ประเมินผลที่เน้ นพัฒนาการของ
ผู้เรี ยน
4. จัดกิจกรรมเสริ มนอกหลักสูตรที่ 4. ผลการประเมินการมีสว่ นร่วม
เน้ นทักษะการเรี ยนรู้ทงั ้ 5 ด้ านตาม ของผู้เรี ยนในการจัดการเรี ยนการ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
สอน กิจกรรมทางวิชาการและ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2552
กิจกรรมอื่นๆ ของคณะ
พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ 1. จานวนโครงการการพัฒนาทักษะ
ที่เน้ นการสอนด้ านคุณธรรม
การสอนและการประเมินผลการ
จริ ยธรรม ด้ านความรู้ ทักษะทาง เรี ยนรู้ทงั ้ 5 ด้ าน
ปั ญญา ทักษะความสัมพันธ์
2. ระดับความพึงพอใจของ
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ นักศึกษาต่อทักษะการสอนของ
ทักษะในการวิเคราะห์และสือ่ สาร อาจารย์ที่มงุ่ ผลการเรี ยนรู้ทงั ้ 5 ด้ าน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ จัดการศึกษาใช้ ระบบทวิภาค ข้ อกาหนดต่างๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้ วยการศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก.)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่
กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้ น
เดือนมิถนุ ายน – กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 เป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่าโดยได้ รับการ
รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรื อ เป็ นไปตาม
ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ และ/หรื อ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.2.3 มีคณ
ุ สมบัติอื่นครบถ้ วนตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกาหนด
2.3 ปั ญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
2.3.1 การปรับตัวในการเรี ยนระดับอุดมศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษาทาให้ นกั ศึกษาต้ องมี
ความรับผิดชอบตนเองมากขึ ้น การเรี ยนรู้สงั คมและระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทังการมี
้
กิจกรรมทังในและ
้
นอกชันเรี
้ ยนซึง่ นักศึกษาต้ องบริ หารเวลาให้ เหมาะสม
2.3.2 ความแตกต่างด้ านทักษะและความสามารถในการใช้ ภาษา ทังการเรี
้
ยนในชันเรี
้ ยนและการศึกษาจาก
ตาราเรี ยนทีเ่ ป็ นภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
2.4.1 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา การปรับตัวในการเรี ยนระดับอุดมศึกษาด้ วยการจัด
ปฐมนิเทศให้ นกั ศึกษา โดยอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ สาขาวิชาชีววิทยา เพื่อให้ นกั ศึกษาเข้ าใจกฎระเบียบและการ
ปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา
2.4.2 จัดให้ มกี ารดูแล การให้ คาปรึกษา แนะแนวแก่นกั ศึกษาใหม่อย่างใกล้ ชิด โดยอาจารย์ที่ปรึกษา อ าจารย์
ฝ่ ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษารุ่นพี่ในการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ ที่สง่ เสริ มการพัฒนาทักษะทางด้ านภาษา

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชัน้ ปี ที่
ชันปี
้ ที่ 1
ชันปี
้ ที่ 2
ชันปี
้ ที่ 3
ชันปี
้ ที่ 4
รวม
จานวนทีค่ าดว่าจะสาเร็ จการศึกษา

ปี 2555
80
80
-

จานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
240
320
80

ปี 2559
80
80
80
80
320
80

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ(หน่ วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ปี งบประมาณ
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ค่าบารุงการศึกษา
960,000 1,920,000 2,880,000
ค่าลงทะเบียน
360,000
720,000 1,080,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
10,840,000 11,400,000 12,030,000
รวมรายรับ
12,160,000 14,040,000 15,990,000

ปี 2558
ปี 2559
3,840,000 3,840,000
1,440,000 1,440,000
12,700,000 13,400,000
17,980,000 18,680,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย บาท)
หมวดเงิน
ปี 2555
ก. งบดาเนินการ
ค่าใช้ จา่ ยบุคลากร
2,707,720
ค่าใช้ จา่ ยดาเนินงาน
1,020,880
รวม (ก)
3,728,600
ข. งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
2,671,400
รวม (ข)
2,671,400
รวม (ก) + (ข)
6,400,000
จานวนนักศึกษา*
80
ค่าใช้ จา่ ยต่อหัวนักศึกษา
80,000

ปี 2556

ปี งบประมาณ
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

2,849,650
1,000,000
3,849,650

3,005,629
1,000,000
4,005,629

3,170,966
1,000,000
4,170,966

3,346,225
1,000,000
4,346,225

8,950,350 15,194,371 21,429,034 21,253,775
8,950,350 15,194,371 21,429,034 21,253,775
12,800,000 19,200,000 25,600,000 25,600,000
160
240
320
320
80,000
80,000
80,000
80,000

* หมายเหตุ ค่าใช้ จ่ายต่อหัวนักศึกษา 80,000 บาทต่อปี
2.7 ระบบการศึกษา
[]
แบบชันเรี
้ ยน
[ ]
แบบทางไกลผ่านสือ่ สิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
[ ]
แบบทางไกลผ่านสือ่ แพร่ภาพและเสียงเป็ นสือ่ หลัก
[ ]
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสือ่ หลัก ( E-learning)
[ ]
แบบทางไกลอินเตอร์ เนต
[ ]
อื่นๆ (ระบุ) .........................
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตพ.ศ. 2551 (ภาคผนวก
ก.)

3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่ น้อยกว่ า 133 หน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
จานวนไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาบังคับ
จานวน
1.2 วิชาบังคับเลือก
จานวน ไม่น้อยกว่า
1.3 วิชาที่กาหนดโดยคณะวิชา
จานวน ไม่น้อยกว่า
2. หมวดวิชาเฉพาะ
จานวนไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาแกน
จานวน
2.2 วิชาเฉพาะด้ าน
จานวน ไม่น้อยกว่า
2.2.1 วิชาบังคับ
จานวน
2.2.1.1 กลุม่ วิชาบังคับเฉพาะ จานวน
2.2.1.2 กลุม่ วิชาบังคับเลือก จานวน
2.2.2 วิชาเลือก
จานวน ไม่น้อยกว่า
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า

30
9
9
12
97
27
70
53
37
16
17
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา กาหนดไว้ เป็ นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็ นสองกลุม่ กลุม่ ละสามหลัก
1. เลขสามหลักแรก เป็ นเลขประจาหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานันๆ
้ ดังนี ้
081-084 มหาวิทยาลัยศิลปากร
510
คณะวิทยาศาสตร์
511
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
512
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
513
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
514
ภาควิชาฟิ สกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์
515
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
516
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อม คณะวิทยาศาสตร์
518
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
2. เลขสามหลักหลัง เป็ นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี ้
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชันปี
้ ที่นกั ศึกษาปกติควรเรี ยนได้
เลขตัวที่สอง หมายถึง กลุม่ ของรายวิชา

เลขตัวที่สาม หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา
3.1.3.2 การคิดหน่ วยกิต
รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
รายวิชาฝึ กหรื อทดลองหรื อปฏิบตั ิการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรื อ 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
รายวิชาฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ในแต่ละรายวิชากาหนดเกณฑ์ในการคานวณหน่วยกิตจาก จานวนชัว่ โมงบรรยาย (บ) ชัว่ โมงปฏิบตั ิ (ป) และ
ชัว่ โมงที่นกั ศึกษาต้ องศึกษาด้ วยตนเองนอกเวลาเรี ยน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้ วหารด้ วย 3 ซึง่ มีวิธีคดิ ดังนี ้
จานวนหน่วยกิต =
บ+ป+น
3
การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่างๆ ประกอบด้ วยเลข 4 ตัวคือ
เลขตัวแรกอยูน่ อกวงเล็บ เป็ นจานวนหน่วยกิตของรายวิชานัน้
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยูใ่ นวงเล็บบอกโดย
เลขตัวที่สองบอกจานวนชัว่ โมงบรรยายต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สามบอกจานวนชัว่ โมงปฏิบตั ิตอ่ สัปดาห์
เลขตัวที่สบี่ อกจานวนชัว่ โมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์
3.1.3.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้ องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้ วย
1.1 วิชาบังคับ จานวน 9 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
กลุ่มวิชาภาษา
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
3(2-2-5)
(English for Everyday Use)
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Skills Development)
1.2 วิชาบังคับเลือก จานวนไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต กลุม่ ละจานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
082 101 มนุษย์กบั ศิลปะ
3(3-0-6)
(Man and Art)

082 102 มนุษย์กบั การสร้ างสรรค์
(Man and Creativity)
082 103 ปรัชญากับชีวิต
(Philosophy and Life)
082 104 อารยธรรมโลก
(World Civilization)
082 105 อารยธรรมไทย
(Thai Civilization)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
083 101 มนุษย์กบั สิง่ แวดล้ อม
(Man and His Environment)
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
(Psychology and Human Relations)
083 103 หลักการจัดการ
(Principles of Management)
083 104 กีฬาศึกษา
(Sport Education)
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
(Thai Politics, Government and Economy)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food for Health)
084 102 สิง่ แวดล้ อม มลพิษและพลังงาน
(Environment, Pollution and Energy)
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
(Computer, Information Technology and Communication)
084 104 คณิตศาสตร์ และสถิตใิ นชีวติ ประจาวัน
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(World of Technology and Innovation)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.3 รายวิชาศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดยคณะวิทยาศาสตร์ จานวนไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต
ประกอบด้ วย
1.3.1 กลุ่มวิชาบังคับ จานวน 9 หน่วยกิต
510 201 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Scientific English)
510 202 ภาษาอังกฤษสาหรับการสือ่ สาร
3(3-0-6)
(Communicative English)
515 201 สถิติพื ้นฐาน
3(3-0-6)
(Elementary Statistics)
1.3.2 กลุ่มวิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี ้
510 311 การบริ หารจัดการสาหรับนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Operations Management for Scientists)
510 312 แบบจาลองและการวิเคราะห์ระบบการผลิต
3(3-0-6)
(Model and Analysis of Manufacturing System)
512 100 ธรรมชาติวิจกั ษ์
2(2-0-4)
(Nature Appreciation)
516 170 การอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Natural Environment and Cultural Heritage Conservation)
516 190 การจัดการสิง่ แวดล้ อมในครัวเรื อน
3(3-0-6)
(Household Environmental Management)
518 100 จุลชีววิทยาในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
(Microbiology in Everyday Life)
518 101 เทคโนโลยีการเพาะเห็ด
2(1-2-3)
(Mushroom Cultivation Technology)
2. หมวดวิชาเฉพาะ จานวนไม่ น้อยกว่ า 97 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
2.1 วิชาแกน จานวน 27 หน่วยกิต ประกอบด้ วย
511 106 แคลคูลสั สาหรับนักวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ 1
(Calculus for Biological Scientists I)
511 107 แคลคูลสั สาหรับนักวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ 2
(Calculus for Biological Scientists II)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
3(3-0-6)
(General Biology I)
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
3(3-0-6)
(General Biology II)
512 103 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป 1
1(0-3-0)
(General Biology Laboratory I)
512 104 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป 2
1(0-3-0)
(General Biology Laboratory II)
513 101 เคมีทวั่ ไป 1
3(3-0-6)
(General Chemistry I)
513 102 เคมีทวั่ ไป 2
3(3-0-6)
(General Chemistry II)
513 103 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป 1
1(0-3-0)
(General Chemistry Laboratory I)
513 104 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป 2
1(0-3-0)
(General Chemistry Laboratory II)
514 107 ฟิ สกิ ส์พื ้นฐาน
4(4-0-8)
(Fundamental Physics)
514 108 ปฏิบตั ิการฟิ สกิ ส์พื ้นฐาน
1(0-3-0)
(Fundamental Physics Laboratory)
2.2 วิชาเฉพาะด้ าน จานวน 70 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
2.2.1 วิชาบังคับ จานวน 53 หน่วยกิต ประกอบด้ วย
2.2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะ จานวน 37 หน่วยกิต ประกอบด้ วยรายวิชาต่อไปนี ้
512 201 พันธุศาสตร์
3(3-0-6)
(Genetics)
512 202 ปฏิบตั ิการพันธุศาสตร์
1(0-3-0)
(Genetics Laboratory)
512 203 นิเวศวิทยา
3(3-0-6)
(Ecology)
512 204 ปฏิบตั ิการนิเวศวิทยา
1(0-3-0)
(Ecology Laboratory)

512 301 ชีววิทยาของเซลล์
3(3-0-6)
(Cell Biology)
512 302 วิวฒ
ั นาการ
3(3-0-6)
(Evolution)
512 491 สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
512 493 โครงงานวิจยั 1
1(0-2-1)
(Research Project I)
512 494 โครงงานวิจยั 2
2(0-4-2)
(Research Project II)
513 231 เคมีวิเคราะห์ 1
2(2-0-4)
(Analytical Chemistry I)
513 233 ปฏิบตั ิการเคมีวเิ คราะห์ 1
1(0-3-0)
(Analytical Chemistry Laboratory I)
513 250 เคมีอินทรี ย์
3(3-0-6)
(Organic Chemistry)
513 255 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย์
1(0-3-0)
(Organic Chemistry Laboratory)
513 341 ชีวเคมี 1
4(4-0-8)
(Biochemistry I)
513 343 ปฏิบตั ิการชีวเคมี 1
1(0-3-0)
(Biochemistry Laboratory I)
515 205 สถิติสาหรับนักวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
3(2-2-5)
(Statistics for Biological Scientists)
518 201 จุลชีววิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
(General Microbiology)
518 202 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาทัว่ ไป
1(0-3-0)
(General Microbiology Laboratory)
2.2.1.2 กลุ่มวิชาบังคับเลือก จานวน 16 หน่วยกิต ให้ เลือกจากแผนใดแผนหนึง่ ต่อไปนี ้
แผน 1 ชีววิทยาทางพฤกษศาสตร์ ประกอบด้ วยรายวิชาต่อไปนี ้
512 311 กายวิภาคพืช
3(3-0-6)
(Plant Anatomy)

512 312 ปฏิบตั ิการกายวิภาคพืช
(Plant Anatomy Laboratory)
512 313 สรี รวิทยาของพืช
(Plant Physiology)
512 314 ปฏิบตั ิการสรี รวิทยาของพืช
(Plant Physiology Laboratory)
512 315 อนุกรมวิธานพืช
(Plant Taxonomy)
512 316 ปฏิบตั ิการอนุกรมวิธานพืช
(Plant Taxonomy Laboratory)
512 317 สัณฐานวิทยาของพืชที่มเี นื ้อเยื่อลาเลียง
(Morphology of Vascular Plants)
512 318 ปฏิบตั ิการสัณฐานวิทยาของพืชที่มเี นื ้อเยือ่ ลาเลียง
(Morphology of Vascular Plant Laboratory)
แผน 2 ชีววิทยาทางสัตววิทยา ประกอบด้ วยรายวิชาต่อไปนี ้
512 233 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
(Invertebrate Zoology)
512 234 ปฏิบตั ิการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
(Invertebrate Zoology Laboratory)
512 235 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
(Vertebrate Zoology)
512 236 ปฏิบตั ิการสัตว์มีกระดูกสันหลัง
(Vertebrate Zoology Laboratory)
512 331 มิญชวิทยา
(Histology)
512 332 ปฏิบตั ิการมิญชวิทยา
(Histology Laboratory)
512 333 สรี รวิทยาของสัตว์
(Animal Physiology)
512 334 ปฏิบตั ิการสรี รวิทยาของสัตว์
(Animal Physiology Laboratory)

1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

2.2.2 วิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้ และ/หรื อ เลือก
ศึกษาได้ จากรายวิชาในกลุม่ วิชาบังคับเลือก
1. กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์ ประกอบด้ วยรายวิชาต่อไปนี ้
512 211 พืชสวน
2(2-0-4)
(Horticultural Science)
512 212 ปฏิบตั ิการพืชสวน
1(0-3-0)
(Horticultural Science Laboratory)
512 213 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของกล้ วยไม้
2(2-0-4)
(Orchid Science and Technology)
512 214 ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของกล้ วยไม้
1(0-3-0)
(Orchid Science and Technology Laboratory)
512 215 พืชกับสิง่ แวดล้ อม
3(3-0-6)
(Plant and Environment)
512 216 ไม้ ดอกไม้ ประดับ
2(2-0-4)
(Flowering and Ornamental Plant)
512 217 ปฏิบตั ิการไม้ ดอกไม้ ประดับ
1(0-3-0)
(Flowering and Ornamental Plant Laboratory)
512 322 วิทยาสาหร่าย
3(3-0-6)
(Phycology)
512 323 ปฏิบตั ิการวิทยาสาหร่าย
1(0-3-0)
(Phycology Laboratory)
512 324 วิทยาเอ็มบริ โอของพืชดอก
2(2-0-4)
(Embryology of Flowering Plants)
512 325 ปฏิบตั ิการวิทยาเอ็มบริ โอของพืชดอก
1(0-3-0)
(Embryology of Flowering Plant Laboratory)
512 413 พฤกษศาสตร์ ทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(Economic Botany)
512 415 โรคพืช
3(3-0-6)
(Plant Pathology)
512 416 ปฏิบตั ิการโรคพืช
1(0-3-0)
(Plant Pathology Laboratory)

512 417 การเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อและเซลล์พืช
(Plant Tissue and Cell Culture)
512 418 ปฏิบตั ิการการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อและเซลล์พืช
(Plant Tissue and Cell Culture Laboratory)
512 421 การปรับปรุงพันธุ์พืช
(Plant Breeding)
512 422 ปฏิบตั ิการการปรับปรุงพันธุ์พืช
(Plant Breeding Laboratory)
512 423 การตอบสนองของพืชต่อความเครี ยดจากสิง่ แวดล้ อม
(Plant Response to Environmental Stresses)
512 424 ปฏิบตั ิการการตอบสนองของพืชต่อความเครี ยดจากสิง่ แวดล้ อม
(Plant Response to Environmental Stress Laboratory)
512 425 สรี รวิทยา และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน
(Postharvest Physiology and Technology of Horticultural Crops)
512 426 ปฏิบตั ิการสรี รวิทยา และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน
(Postharvest Physiology and Technology of Horticultural Crop
Laboratory)
512 427 ฮอร์ โมนและการเจริ ญของพืช
(Hormones and Plant Development)
512 428 ปฏิบตั ิการฮอร์ โมนและการเจริ ญของพืช
(Hormones and Plant Development Laboratory)
2. กลุ่มวิชาสัตววิทยา ประกอบด้ วยรายวิชาต่อไปนี ้
512 231 วิทยาเอ็มบริ โอของสัตว์มกี ระดูกสันหลัง
(Vertebrate Embryology)
512 232 ปฏิบตั ิการวิทยาเอ็มบริ โอของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
(Vertebrate Embryology Laboratory)
512 237 กีฏวิทยา
(Entomology)
512 238 ปฏิบตั ิการกีฏวิทยา
(Entomology Laboratory)
512 335 การผลิตสัตว์เพื่อการพาณิชย์
(Commercial Animal Production)

2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)

2(2-0-4)
1(0-3-0)

3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)

512 336 ปฏิบตั ิการการผลิตสัตว์เพื่อการพาณิชย์
(Commercial Animal Production Laboratory)
512 337 กายวิภาคเปรี ยบเทียบของสัตว์มกี ระดูกสันหลัง
(Comparative Vertebrate Anatomy)
512 338 ปฏิบตั ิการกายวิภาคเปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
(Comparative Vertebrate Anatomy Laboratory)
512 339 สัตว์ทดลอง
(Laboratory Animals)
512 341 มีนวิทยา
(Ichthyology)
512 342 ปฏิบตั ิการมีนวิทยา
(Ichthyology Laboratory)
512 343 กีฏวิทยาทางการแพทย์
(Medical Entomology)
512 344 ปฏิบตั ิการกีฏวิทยาทางการแพทย์
(Medical Entomology Laboratory)
512 345 การควบคุมแมลงศัตรูโดยชีววิธีและการผลิตชีวภัณฑ์
(Biological Control of Pest and Bio-agent Production)
512 346 ปฏิบตั ิการการควบคุมแมลงศัตรูโดยชีววิธีและการผลิตชีวภัณฑ์
(Biological Control of Pest and Bio-agent Production Laboratory)
512 347 สรี รวิทยาการออกกาลังกาย
(Exercise Physiology)
512 348 ปรสิตวิทยา
(Parasitology)
512 349 ปฏิบตั ิการปรสิตวิทยา
(Parasitology Laboratory)
512 431 วิทยาต่อมไร้ ทอ่
(Endocrinology)
512 432 ปฏิบตั ิการวิทยาต่อมไร้ ทอ่
(Endocrinology Laboratory)
512 433 การเพาะเลี ้ยงเซลล์สตั ว์
(Animal Cell Culture)

1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2((2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(1-0-2)

512 434 ปฏิบตั ิการการเพาะเลี ้ยงเซลล์สตั ว์
2(0-6-0)
(Animal Cell Culture Laboratory)
512 435 วิทยาสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม
3(3-0-6)
(Mammalogy)
512 436 ปั กษี วิทยา
3(3-0-6)
(Ornithology)
512 437 ปฏิบตั ิการปั กษี วิทยา
1(0-3-0)
(Ornithology Laboratory)
512 438 วิทยาแพลงก์ตอน
3(3-0-6)
(Planktonology)
512 439 ปฏิบตั ิการวิทยาแพลงก์ตอน
1(0-3-0)
(Planktonology Laboratory)
512 441 การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
2(2-0-4)
(Aquaculture)
512 442 ปฏิบตั ิการการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
1(0-3-0)
(Aquaculture Laboratory)
512 443 กลไกการป้องกันตนเองของโฮสต์
3(3-0-6)
(Host Defense Mechanism)
512 444 ปฏิบตั ิการกลไกการป้องกันตนเองของโฮสต์
1(0-3-0)
(Host Defense Mechanism Laboratory)
512 445 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มคี วามสาคัญทางเศรษฐกิจ
2(2-0-4)
(Economic Invertebrates)
512 446 ปฏิบตั ิการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ
1(0-3-0)
(Economic Invertebrate Laboratory)
512 447 ชีววิทยาการสืบพันธุ์
3(3-0-6)
(Reproductive Biology)
512 448 เทคนิคด้ านอณูพนั ธุศาสตร์ และพันธุวิศวกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
(Techniques in Molecular Genetics and Genetic Engineering)
512 449 ปฏิบตั ิการเทคนิคด้ านอณูพนั ธุศาสตร์ และพันธุวิศวกรรมศาสตร์
1(0-3-0)
(Techniques in Molecular Genetics and Genetic Engineering Laboratory)

3. กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์ ประกอบด้ วยรายวิชาต่อไปนี ้
512 361 พันธุศาสตร์ ของพืช
(Plant Genetics)
512 461 มนุษย์พนั ธุศาสตร์
(Human Genetics)
512 462 พันธุศาสตร์ ของเซลล์
(Cytogenetics)
512 463 ปฏิบตั ิการพันธุศาสตร์ ของเซลล์
(Cytogenetics Laboratory)
4. กลุ่มวิชานิเวศวิทยา ประกอบด้ วยรายวิชาต่อไปนี ้
512 371 ชลธีวิทยา
(Limnology)
512 372 ปฏิบตั ิการชลธีวิทยา
(Limnology Laboratory)
512 471 นิเวศวิทยาของสัตว์
(Animal Ecology)
512 472 นิเวศวิทยาทางทะเล
(Marine Ecology)
512 473 นิเวศวิทยาป่ าชายเลน
(Mangrove Ecology)
512 475 นิเวศวิทยาของพืช
(Plant Ecology)
5. กลุ่มวิชาประกอบสาขา ได้ แก่ รายวิชาต่อไปนี ้
512 181 การวาดภาพทางชีววิทยา
(Biological Illustration)
512 182 ปฏิบตั ิการการวาดภาพทางชีววิทยา
(Biological Illustration Laboratory)
512 481 ไมโครสโคปิ กเทคนิคทางชีววิทยา
(Microscopic Technique in Biology)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-3-0)

2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1(1-0-2)
2(0-6-0)
2(2-0-4)

512 482
512 483
512 484
512 485
512 495
516 498
518 321
518 322
518 331
518 332
518 341
518 342
518 421
518 422
518 431

ปฏิบตั ิการไมโครสโคปิ กเทคนิคทางชีววิทยา
(Microscopic Technique in Biology Laboratory)
วิทยาการก้ าวหน้ าทางชีววิทยา
(Current Advances in Biology)
ไบโอฟาร์ ม
(Biofarm)
ปฏิบตั ิการไบโอฟาร์ ม
(Biofarm Laboratory)
การฝึ กงาน
(Practical Training)
ระบบการจัดการในอุตสาหกรรม
(Management System in Industry)
จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์นม
(Dairy Product Microbiology)
ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์นม
(Dairy Product Microbiology Laboratory)
ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต์
(Yeast Biology and Technology)
ปฏิบตั ิการชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต์
(Yeast Biology and Technology Laboratory)
จุลชีววิทยาทางสิง่ แวดล้ อม
(Environmental Microbiology)
ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาทางสิง่ แวดล้ อม
(Environmental Microbiology Laboratory)
จุลชีววิทยาทางอาหารเพื่อสุขภาพ
(Food Microbiology for Health)
ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาทางอาหารเพื่อสุขภาพ
(Food Microbiology for Health Laboratory)
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมจากจุลนิ ทรี ย์
(Industrial Microbiological Technology)

2(0-6-0)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
2(0-6-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)

518 432

ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมจากจุลนิ ทรี ย์
(Industrial Microbiological Technology Laboratory)
และรายวิชาอื่นๆ ที่ภาควิชาชีววิทยาได้ รับอนุมตั ใิ ห้ เพิม่ เติมภายหลัง

1(0-3-0)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้ เลือกศึกษาได้ จากทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรื อรายวิชาของสถาบันอืน่ ที่
ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ถ้ านักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของ
หมวดวิชาเฉพาะ
จะต้ องนาไปคิดค่าระดับเฉลีย่ ของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะด้ านของหมวดวิชาเฉพาะด้ วยเพื่อ
ตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็ จการศึกษา
หมายเหตุ การนับหน่ วยกิตในแต่ ละหมวดวิชา ให้ นับเป็ นรายวิชา จะแยกนับหน่ วยกิตรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งไปไว้ ทงั ้ สองหมวดวิชาไม่ ได้

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

รหัสวิชา
081 102
511 106
512 101
512 103
513 101
513 103
514 107
514 108

รหัสวิชา
081 103
511 107
512 102
512 104
513 102
513 104
…………

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
แคลคูลสั สาหรับนักวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ 1
ชีววิทยาทัว่ ไป 1
ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป 1
เคมีทวั่ ไป 1
ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป 1
ฟิ สกิ ส์พื ้นฐาน
ปฏิบตั ิการฟิ สกิ ส์พื ้นฐาน
รวมหน่ วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แคลคูลสั สาหรับนักวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ 2
ชีววิทยาทัว่ ไป 2
ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป 2
เคมีทวั่ ไป 2
ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป 2
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
รวมหน่ วยกิต

จานวนหน่ วยกิต
(บ – ป – น)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
4 (4-0-8)
1 (0-3-0)
19

จานวนหน่ วยกิต
(บ – ป – น)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3
17

รหัสวิชา
510 201
513 250
513 255
515 201
518 201
518 202
………

รหัสวิชา
510 202
512 201
512 202
512 203
512 204
515 205
………..
………..

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์
เคมีอินทรี ย์
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย์
สถิติพื ้นฐาน
จุลชีววิทยาทัว่ ไป
ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาทัว่ ไป
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมหน่ วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับการสือ่ สาร
พันธุศาสตร์
ปฏิบตั ิการพันธุศาสตร์
นิเวศวิทยา
ปฏิบตั ิการนิเวศวิทยา
สถิติสาหรับนักวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
วิชาเลือกในรายวิชาศึกษาทัว่ ไปที่กาหนดโดยคณะวิทยาศาสตร์
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่ วยกิต

จานวนหน่ วยกิต
(บ – ป – น)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
4
18

จานวนหน่ วยกิต
(บ – ป – น)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3 (2-2-5)
3
3
20

รหัสวิชา
081 101
513 231
513 233
513 341
513 343
……..

รหัสวิชา
512 301
512 302
……..
……..
………
……….

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
เคมีวิเคราะห์ 1
ปฏิบตั ิการเคมีวเิ คราะห์ 1
ชีวเคมี 1
ปฏิบตั ิการชีวเคมี 1
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมหน่ วยกิต
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ชีววิทยาของเซลล์
วิวฒ
ั นาการ
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่ วยกิต

จานวนหน่ วยกิต
(บ – ป – น)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
1 (0-3-0)
4 (4-0-8)
1 (0-3-0)
8
19

จานวนหน่ วยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
4
3
3
3
19

รหัสวิชา
512 491
512 493
………..
…………

รหัสวิชา
512 494
…….

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
สัมมนา
โครงงานวิจยั 1
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
รวมหน่ วยกิต

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
โครงงานวิจยั 2
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมหน่ วยกิต

จานวนหน่ วยกิต
(บ – ป – น)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
8
3
13

จานวนหน่ วยกิต
(บ – ป – น)
2 (0-4-2)
6
8

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
081 101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
หลักเกณฑ์และแนวคิดของการสื่อสาร ทักษะการใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้ างสรรค์ เพื่อใช้ ในการดาเนินชีวิตและแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง
081 102

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
3(2-2-5)
(English for Everyday Use)
การฝึ กทัก ษะภาษาอัง กฤษทัง้ 4 ด้ า น โดยฝึ กการฟั ง และการพูด ในชี วิ ต ประจ าวัน และใน
สถานการณ์ตา่ งๆ ฝึ กอ่านเพื่อความเข้ าใจ สามารถสรุปใจความสาคัญ ฝึ กการเขียนในระดับย่อหน้ าและสามารถ
ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่ องมือแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง
081 103

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Skills Development)
การฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทัง้ 4 ด้ าน โดยฝึ กการอ่านและพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน
สามารถนาข้ อมูลที่ได้ จากการอ่านไปประกอบการเขียน ฟั งจับใจความและสามารถใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่ องมือ
แสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง
082 101

มนุษย์ กบั ศิลปะ
3(3-0-6)
(Man and Art)
ความสาคัญของศิลปะ บทบาทของมนุษย์ในฐานะผู้สร้ างสรรค์งานศิลปะ ที่มาของแรงบันดาลใจ
วิวัฒ นาการของผลงานศิ ลปะในด้ า นทัศ นศิ ลป์ ศิ ลปะการแสดง และดนตรี จ ากอดี ต ถึ ง ปั จ จุบัน ทัง้ นี ้ โดย
ครอบคลุมประเด็นสาคัญต่อไปนี ้ คือ ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะ ศิลปะในฐานะสื่อความคิด อารมณ์ คติ
ความเชื่อ และการสะท้ อนภาพสังคม วิธีการมองและชื่นชมผลงานศิลปะจากแง่มมุ สุนทรี ยศาสตร์ ปฏิสมั พันธ์
ระหว่างศิลปะกับมนุษย์และสังคม

082 102

มนุษย์ กบั การสร้ างสรรค์
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
วิวฒ
ั นาการของมนุษย์และบทบาทของมนุษย์ในการสร้ างสรรค์ทงสิ
ั ้ ง่ ที่เป็ นนามธรรมและรูปธรรม ซึง่
เป็ นรากฐานของความเจริ ญของสัง คมมนุษ ย์ ใ นด้ านต่า งๆ ที่สืบ เนื่ องจากโบราณสมัย มาถึง ปั จ จุบัน โดยให้
ความสาคัญแก่ประเด็นสาคัญดังต่อไปนี ้ ปั จจัยที่เอือ้ ต่อการสร้ างสรรค์ กระบวนการสร้ างสรรค์ ลักษณะและ
ผลผลิตของการสร้ างสรรค์ ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคแต่ละสมัย ทังนี
้ ้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
ในปริ ทศั น์ประวัติศาสตร์ และจากมุมมองของศาสตร์ ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง
082 103

ปรัชญากับชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy and Life)
ความหมาย ความคิดและวิธีการทางปรัชญาอันเกี่ยวเนื่องกับชีวิต การแสวงหาความจริ ง ความรู้
คุณค่าทางจริ ยธรรมและความงาม การคิดอย่างมีเหตุผล เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถวิเคราะห์ประเด็น ปั ญหาร่วมสมัย
อันจะนาไปสูก่ ารสร้ างสานึกทางจริ ยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
082 104

อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
(World Civilization)
ความหมายของคาว่า อารยธรรม รูปแบบและปั จจัยพื ้นฐานที่นาไปสูก่ าเนิด ความรุ่ งเรื องและความ
เสือ่ มของอารยธรรมสาคัญของโลกในแต่ละยุคสมัย กระบวนการสัง่ สมความเจริ ญที่มาจากความคิดสร้ างสรรค์ การ
เรี ยนรู้จากประสบการณ์ และปฏิสมั พันธ์ระหว่างอารยธรรมต่างๆ ทังในด้
้ านวัตถุธรรมและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็ นระบบ
การเมืองการปกครอง กฎหมาย วรรณกรรม ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเชื่อ ซึ่งยังคงมีคญ
ุ ปู การต่อ
สังคมมนุษย์ในปั จจุบนั
082 105

อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Civilization)
พื น้ ฐานและวิ วัฒ นาการของอารยธรรมไทย ภูมิ ห ลัง ทางด้ า นประวัติ ศ าสตร์ การสร้ างสรรค์
ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา การเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมทังผลกระทบของวิ
้
ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและบทบาทของไทยในประชาคม
ระหว่างประเทศ

083 101

มนุษย์ กบั สิ่งแวดล้ อม
3(3-0-6)
(Man and His Environment)
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิง่ แวดล้ อมและภูมินิเวศน์ โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของการอยู่
ร่วมกันของสิง่ มีชีวิตเพื่อให้ เกิดความสมดุลแห่งธรรมชาติ ปั จจัยที่นาไปสูค่ วามเสือ่ มโทรมของสิง่ แวดล้ อมธรรมชาติ
และภู มิ นิ เ วศน์ ลั ก ษณะและขอบเขตของปั ญหาในปั จจุ บั น แนวโน้ มในอนาคตและผลกระทบต่ อ
มนุษยชาติ ตลอดจนส่งเสริ มให้ มีสว่ นร่ วมในการจัดการสิง่ แวดล้ อมเพื่อนาไปสูส่ งั คมแบบยัง่ ยืน
083 102

จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Psychology and Human Relations)
ธรรมชาติของมนุษ ย์ ในด้ านพัฒนาการ พัฒนาการของชี วิตแต่ละช่วงวัย ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
พัฒนาการ กระบวนการคิดและการรับรู้ตนเองและบุคคลอื่น ทัศนคติและความพึงพอใจระหว่างบุคคล การสื่อสาร
สัม พัน ธภาพระหว่า งบุคคล หลัก การจูง ใจและการให้ ก าลัง ใจ อารมณ์ การควบคุม อารมณ์ และการจัด การ
ความเครี ยด การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว ภาวะผู้นา การทางานเป็ นหมู่คณะ การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการ
พัฒนาตนและสร้ างสรรค์คณ
ุ ภาพชีวิต
083 103

หลักการจัดการ
3(3-0-6)
(Principles of Management)
ความหมาย นัยและความสาคัญของคาว่า การจัดการ ตลอดจนจุดประสงค์แนวคิดในเชิงปรัชญา
และหลักการในเชิงทฤษฎีที่เอื ้อต่อความสาเร็ จในการดาเนินชีวิต การประกอบกิจหรื อภารกิจใดๆ ก็ตามของปั จเจก
บุคคล องค์ กรและสังคมให้ ลลุ ่วงไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล ทัง้ นี ้ โดยครอบคลุมประเด็นว่าด้ วย
จริ ยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม การกาหนดนโยบายและการวางแผน พฤติกรรมองค์กร การจัดการองค์กร
การบริ หารทรัพยากร และการติดตามประเมินผล
083 104

กีฬาศึกษา
3(2-2-5)
(Sport Education)
ความเป็ นมาของกีฬา เรี ยนรู้ ฝึ กฝน พัฒนา ทักษะ เทคนิคกีฬา กฎระเบียบและกติกา มารยาทของผู้
เล่นและผู้ชม สมรรถภาพทางกาย การป้องกันอุบตั ิเหตุจากการเล่นกีฬา การปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น รวมถึงบทบาท
หน้ าที่การเป็ นนักกีฬาและผู้ชมที่ดี ประโยชน์ของกีฬาที่มีต่อกับการเสริ มสร้ างสุขภาวะ โดยเลือกศึกษากีฬาสากล
หรื อกีฬาสมัยนิยมหนึง่ ชนิดกีฬา

083 105

การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
(Thai Politics, Government and Economy)
โครงสร้ าง ระบบ และกระบวนการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ พัฒนาการบทบาทของ
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม วิเคราะห์ให้ เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างกลไกทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจที่
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของโลกาภิวตั น์ที่มีตอ่ ระบบการเมือง การปกครอง
และเศรษฐกิจ
084 101

อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food for Health)
ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับความต้ องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร สุขลักษณะของอาหาร
กับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้ สดั ส่วนกับโรค อุปนิสยั การรั บประทานอาหารกับสุขภาพ ปั ญหาโภชนาการ โรคจาก
โภชนาการ จากการปนเปื อ้ น สารถนอมอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ ความปลอดภัยด้ านอาหารและการคุ้มครองผู้บริ โภค
084 102

สิ่งแวดล้ อม มลพิษ และพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment, Pollution and Energy)
ส่วนประกอบและความสัมพันธ์ของสิง่ ต่างๆ ในธรรมชาติ สาเหตุ ผลกระทบ และการจัดการมลพิษ
ด้ านต่างๆ พลังงาน ผลกระทบจากการใช้ พลังงานและการจัดการ
084 103

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Computer, Information Technology and Communication)
บทบาทและความสาคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในปั จจุบนั แนวโน้ ม
ในอนาคต ความรู้พื ้นฐาน การประยุกต์ใช้ อย่างสร้ างสรรค์ การรักษาความมัน่ คง กฎหมายและจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้ อง
084 104

คณิตศาสตร์ และสถิติในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
เซต ระบบจานวนจริ ง ตรรกวิทยา ความน่าจะเป็ น ประเภทของข้ อมูล สถิ ติพรรณนา เลขดัชนี
ดอกเบี ้ย ภาษี เงินได้ บัญชีรายรับ-รายจ่าย
084 105

โลกแห่ งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0-6)
(World of Technology and Innovation)
ปรัชญา แนวคิด และการสร้ างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในปั จจุบนั และอนาคต การ
พัฒนา การประยุกต์ใช้ และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อชีวิต
เศรษฐกิจและสังคม

510 201

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Scientific English)
การฝึ กอ่านบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ เข้ าใจและจับใจความสาคัญของบทความ
เข้ า ใจวัต ถุป ระสงค์ ข องผู้เ ขี ย นตลอดจนฝึ กเขี ย นสรุ ป ใจความสาคัญ และเขี ย นรายงานทางวิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษได้
510 202

ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Communicative English)
การฝึ กทักษะทางภาษาเพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถเข้ าใจ และสื่อสารได้ ในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้ น
ภาษาอัง กฤษสาหรั บ การหางาน เช่ น การเขี ย นใบสมัครงาน การเขี ย นใบสมัค รขอรั บ ทุน การศึกษา และการ
สัมภาษณ์
510 311

การบริหารจัดการสาหรับนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Operations Management for Scientists)
ความรู้ เบื ้องต้ นสาหรับนักวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการเงินและการลงทุน ยุทธศาสตร์ การบริ หาร การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การเขียนแผนธุรกิจ การวางแผนการผลิตและแผนการตลาด ทรัพย์สินทางปั ญญาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
มีการศึกษานอกสถานที่
510 312

แบบจาลองและการวิเคราะห์ ระบบการผลิต
3(3-0-6)
(Model and Analysis of Manufacturing System)
ระบบการผลิต โซ่อปุ ทาน การเลือกที่ตงและการออกแบบผั
ั้
งโรงงาน ปริ มาณการผลิตที่ประหยัดสุด
การวางแผนการผลิตและการจัดลาดับงาน การบริ หารสินค้ าคงคลังและวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพ การซ่อม
บารุง
มีการศึกษานอกสถานที่
512 100

ธรรมชาติวิจกั ษ์
2(2-0-4)
(Nature Appreciation)
ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสาคัญและบทบาทของสิ่งมีชีวิต คุณค่าและความงามของ
ธรรมชาติ การสร้ างจิตสานึกในการอนุรักษ์

515 201

สถิติพนื ้ ฐาน
3(3-0-6)
(Elementary Statistics)
ธรรมชาติของสถิติและแนวทางการประยุกต์โดยทัว่ ไปของสถิติ สถิติพรรณนาและความน่าจะเป็ น
การแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวแปรเชิงสุม่ การเลือกตัวอย่างและการแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณ การ
ทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ไม่ใช้ พารามิเตอร์ การถดถอยอย่างง่ายและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
516 170

การอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Natural Environment and Cultural Heritage Conservation)
ความหมายและความส าคัญ ของการอนุรั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ และมรดกทางวัฒ นธรรม
ขอบเขต วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการอนุรักษ์ สถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้ มในอนาคต ปั ญหา การ
แก้ ไข มาตรการป้องกัน นโยบายและการวางแผนเพื่อการอนุรักษ์
516 190

การจัดการสิ่งแวดล้ อมในครัวเรือน
3(3-0-6)
(Household Environmental Management)
การจัดและตกแต่งบ้ าน แนวทางการตกแต่งบ้ านราคาประหยัด การเลือกสีแต่งบ้ าน การปรับโฉม
บ้ าน การจัดแสงสว่างในบ้ าน การระบายอากาศ การประหยัดพลังงาน การปรับปรุงทัศนียภาพนอกอาคาร การ
คัดแยกขยะ การจัดการของเสียจากห้ องครัว การจัดการขยะอันตรายในครัวเรื อน
518 100

จุลชีววิทยาในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
(Microbiology in Everyday Life)
การใช้ ประโยชน์ของจุลินทรี ย์ และความสาคัญของจุลินทรี ย์ที่มีต่อวงการอาหาร อุตสาหกรรม
การเกษตรและการแพทย์ตอ่ มนุษย์ในชีวิตประจาวัน
518 101

เทคโนโลยีการเพาะเห็ด
2(1-2-3)
(Mushroom Cultivation Technology)
การเพาะเห็ด ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการเพิ่มผลผลิตของเห็ด การประเมินความคุ้มค่าในการเพาะเห็ด

หมวดวิชาเฉพาะ
511 106

แคลคูลัสสาหรับนักวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ 1
3(3-0-6)
(Calculus for Biological Scientists I)
ฟั งก์ชนั อดิศยั ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพนั ธ์และการประยุกต์ ปริ พนั ธ์และการประยุกต์ เทคนิคการ

หาปริ พนั ธ์
Transcendental functions. Limits and continuity. Differentiation and applications.
Integration and applications. Techniques of integrations.
511 107

แคลคูลัสสาหรับนักวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ 2
3(3-0-6)
(Calculus for Biological Scientists II)
วิชาบังคับก่อน : 511 106 แคลคูลสั สาหรับนักวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ 1
ลาดับและอนุกรมของจานวนจริ ง อนุกรมกาลัง ฟั งก์ชนั หลายตัวแปร อนุพนั ธ์ยอ่ ย สมการเชิงอนุพนั ธ์
Sequences and series of real numbers. Power series. Functions of several variables.
Partial derivatives. Differential equations.
512 101

ชีววิทยาทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Biology I)
วิชาบังคับก่อน :* 512 103 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป 1
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
แนวคิดทางชีววิทยา พื ้นฐานของชีวติ ระดับโมเลกุล การจัดองค์ประกอบระดับเซลล์ เนื ้อเยื่อและ
อวัยวะ พันธุกรรมและวิวฒ
ั นาการ การสืบพันธุ์และการเจริ ญของสัตว์ ฮอร์ โมนสัตว์ ระบบภูมคิ ้ มุ กัน มนุษย์กบั
ระบบนิเวศ การปรับตัวและพฤติกรรมของสัตว์ ฮอร์ โมนพืชและไฟโตโครม เทคโนโลยีทางพืช ชีววิทยาประยุกต์
Concepts in biology. Molecular basis of life. Cellular level of organization, tissues and
organs. Genetics and evolution. Animal reproduction and development. Animal hormones. Immune
system. Human and ecosystem. Adaptation and animal behavior. Plant hormones and phytochrome.
Plant technology. Applied biology.

512 102

ชีววิทยาทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Biology II)
วิชาบังคับก่อน :* 512 104 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป 2
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ความหลากหลายทางชีวภาพ เนื ้อเยื่อและอวัยวะของพืช การหายใจระดับเซลล์และการสังเคราะห์
ด้ วยแสงในพืช โครงสร้ างและหน้ าที่ของระบบและอวัยวะต่างๆ ของสัตว์ รวมทังกลไกควบคุ
้
มการทางานของ
ร่างกาย
Biodiversity. Plant tissues and organs. Cellular respiration and photosynthesis in plant.
Structures and functions of various systems and organs of animals including regulatory mechanisms.
512 103

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
(General Biology Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : * 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
Laboratory work related to the contents in 512 101 General Biology I.

1(0-3-0)

512 104

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2
(General Biology Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน :* 512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
Laboratory work related to the contents in 512 102 General Biology II.

1(0-3-0)

512 181

การวาดภาพทางชีววิทยา
1(1-0-2)
(Biological Illustration)
วิชาบังคับก่อน : * 512 182 ปฏิบตั ิการวาดภาพทางชีววิทยา
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
หลักการและการฝึ กทักษะในการวาดภาพสิง่ มีชีวิตในธรรมชาติและจากกล้ องจุลทรรศน์
เพือ่
ประกอบการศึกษาและงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ พื ้นฐานการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรูปช่วยในการ
วาดภาพ
Principles and practices in drawing of organisms from living and microscopic specimens
for study and research in biological science. Fundamental application of computer software for
illustration.

512 182

ปฏิบัติการการวาดภาพทางชีววิทยา
(Biological Illustration Laboratory)
วิชาบังคับก่อน :* 512 181 การวาดภาพทางชีววิทยา
* อาจเรี ยนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 181 การวาดภาพทางชีววิทยา
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 181 Biological Illustration
Field trips are required.

2(0-6-0)

512 201

พันธุศาสตร์
3(3-0-6)
(Genetics)
วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
* 512 202 ปฏิบตั ิการพันธุศาสตร์
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
โครงสร้ างทางเคมีและสมบัตขิ องสารพันธุกรรม
การจาลองดีเอ็นเอในโปรคาริ โอตและยูคาริ โอต
การแสดงออกของยีนและการควบคุม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ทฤษฎีของเมนเดล การเรี ยงตัวกันใหม่
ของยีนและการหาตาแหน่งยีนบนโครโมโซม การถ่ายทอดพันธุกรรมนอกโครโมโซม การกลายพันธุ์และพันธุศาสตร์
เชิงปริมาณ พันธุศาสตร์ ประชากรและวิวฒ
ั นาการ การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดเี อ็นเอและการให้ คาปรึกษาทาง
พันธุกรรม การสร้ างสิง่ มีชีวิตแปลงพันธุ์
Chemical structures and properties of genetic materials. DNA replication in prokaryotes
and eukaryotes. Gene expression and regulation. Gene transmission:Mendelism, genetic
recombination and chromosome mapping, extrachromosomal inheritance, mutation and quantitative
genetics. Population genetics and evolution. DNA fingerprint analysis and genetics counseling.
Construction of genetically modified organisms.
512 202

ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
(Genetics Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 201 พันธุศาสตร์
* อาจเรี ยนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 201 พันธุศาสตร์
Laboratory work related to the contents in 512 201 Genetics.

1(0-3-0)

512 203

นิเวศวิทยา
3(3-0-6)
(Ecology)
วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
* 512 204 ปฏิบตั ิการนิเวศวิทยา
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
แนวคิดเบื ้องต้ นทางนิเวศวิทยา โครงสร้ าง หน้ าที่และปั จจัยสาคัญของระบบนิเวศ การตอบสนองของ
สิง่ มีชีวิตต่อสภาวะแวดล้ อม ลักษณะเฉพาะ วิวฒ
ั นาการ การควบคุมและอันตรกิริยาของประชากร โครงสร้ าง
องค์ประกอบและชนิดของชุมชน นิเวศวิทยาประยุกต์
Basic concepts in ecology. Structures, functions and important factors of ecosystem.
Response of organisms to environmental conditions. Characteristics, evolution, regulation and
interaction of populations. Structures, composition and types of community. Applied ecology.
512 204

ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
(Ecology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 512 203 นิเวศวิทยา
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 203 นิเวศวิทยา
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 203 Ecology.
Field trips are required.

1(0-3-0)

512 211

พืชสวน
2(2-0-4)
(Horticultural Science)
วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
* 512 212 ปฏิบตั ิการพืชสวน
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
การจัดจาแนกพืชสวน วิธีการขยายพันธุ์ทงแบบอาศั
ั้
ยเพศและไม่อาศัยเพศ การเตรียมการปลูก การ
ใช้ ป๋ ยุ การใช้ สารเคมีที่เกี่ยวข้ องกับการเจริ ญเติบโตของพืช การเก็บเกี่ยว การปรับปรุงพันธุ์และการควบคุมศัตรูพืช
เทคโนโลยีไม้ ผล ผัก ไม้ ดอกและไม้ ประดับ
Horticultural classification. Plant propagation by sexual and asexual techniques. Planting
preparation. Fertilization. Applications of plant growth regulator substances. Harvesting, breeding and
pest control. Fruit, vegetable, flower and ornamental plant technology.
512 212

512 213

ปฏิบัติการพืชสวน
1(0-3-0)
(Horticultural Science Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 211 พืชสวน
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 211 พืชสวน
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 211 Horticultural Science .
Field trips are required.

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของกล้ วยไม้
2(2-0-4)
(Orchid Science and Technology)
วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
* 512 214 ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของกล้ วยไม้
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
สัณฐานวิทยาทัว่ ไปของกล้ วยไม้ ประเภทและการจาแนกพันธุ์กล้ วยไม้ ลกู ผสมที่มคี วามสาคัญเชิง
พาณิชย์ การขยายพันธุ์ การปลูก โรงเรื อนและการดูแลรักษากล้ วยไม้ การควบคุมโรคและแมลงศัตรูของกล้ วยไม้
การส่งออกกล้ วยไม้
General morphology of orchids. Classification and identification of commercial hybrid
orchids. Propagation, cultivation and nursery. Orchid disease and insect pest control. Orchid export.

512 214

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของกล้ วยไม้
1(0-3-0)
(Orchid Science and Technology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 213 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของกล้ วยไม้
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 213 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของกล้ วยไม้
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 213 Orchid Science and Technology.
Field trips are required.

512 215

พืชกับสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-6)
(Plant and Environment)
วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
ปั จจัยไม่มีชีวติ และมีชีวิตทีม่ ีผลต่อการเจริ ญเติบโต พัฒนาการและผลิตภาพของพืช การป้องกันตัว
ของพืช การประยุกต์ทางการเกษตรและการจัดการสิง่ แวดล้ อม
มีการศึกษานอกสถานที่
Abiotic and biotic factors affecting growth, development and productivity of plants. Plant
defense. Applications for agricultural practices and environmental management.
Field trips are required.
512 216

ไม้ ดอกไม้ ประดับ
2(2-0-4)
(Flowering and Ornamental Plants)
วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
* 512 217 ปฏิบตั ิการไม้ ดอกไม้ ประดับ
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ประวัติความเป็ นมา สรี รวิทยาและลักษณะวิสยั ของไม้ ดอกไม้ ประดับ การปลูกการขยายพันธุ์และ
การดูแลรักษาไม้ ดอกไม้ ประดับ หลักการเบื ้องต้ นในการใช้ ไม้ ดอกไม้ ประดับเพื่อการจัดสวน การปลูกเชิงพาณิชย์
History, physiology and habits of flowering and ornamental plants. Methods of planting,
propagation and nursery. Basic principles in applications of flowering and ornamental plants for
landscape designs. Commercial cultivation.

512 217

ปฏิบัติการไม้ ดอกไม้ ประดับ
1(0-3-0)
(Flowering and Ornamental Plant Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 216 ไม้ ดอกไม้ ประดับ
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 216 ไม้ ดอกไม้ ประดับ
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 216 Flowering and Ornamental Plants.
Field trips are required.

512 231

วิทยาเอ็มบริโอของสัตว์ มกี ระดูกสันหลัง
3(3-0-6)
(Vertebrate Embryology)
วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
* 512 232 ปฏิบตั ิการวิทยาเอ็มบริโอของสัตว์มกี ระดูกสันหลัง
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
การสร้ างเซลล์สบื พันธุ์เพศเมียและการสร้ างตัวอสุจิ
ขัน้ ตอนการเจริ ญในสัตว์มีกระดูกสันหลัง
หลังจากการปฏิสนธิ การฝั งตัวของเอ็มบริ โอ การเกิดรก การเปลีย่ นสภาพเน้ นการเจริ ญของเอ็มบริ โอไก่และสัตว์
เลี ้ยงลูกด้ วยนม
Oogenesis and spermatogenesis. Developmental stages of vertebrates after fertilization.
Implantation of embryo. Placentation. Differentiation emphasis on the development of chick and
mammalian embryos.
512 232

ปฏิบัติการวิทยาเอ็มบริโอของสัตว์ มกี ระดูกสันหลัง
1(0-3-0)
(Vertebrate Embryology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 231 วิทยาเอ็มบริ โอของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 231 วิทยาเอ็มบริ โอของสัตว์มกี ระดูกสันหลัง
Laboratory work related to the contents in 512 231 Vertebrate Embryology.

512 233

สัตว์ ไม่ มกี ระดูกสันหลัง
3(3-0-6)
(Invertebrate Zoology)
วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
* 512 234 ปฏิบตั ิการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
แหล่งที่อยูแ่ ละการกระจายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะภายในและภายนอก
การ
จาแนกประเภท การกินอาหาร การหายใจ การรู้สกึ การไหลเวียนเลือด การขับถ่ายและการสืบพันธุ์ การ
เพาะเลี ้ยงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ
Habitat and distribution of invertebrates. Internal and external characteristics. Classification.
Ingestion, respiration, sensation, circulation, excretion and reproduction. Cultivation of important
economic invertebrates.
512 234

512 235

ปฏิบัติการสัตว์ ไม่ มกี ระดูกสันหลัง
1(0-3-0)
(Invertebrate Zoology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 233 สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลัง
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 233 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 233 Invertebrate Zoology.
Field trips are required.

สัตว์ มกี ระดูกสันหลัง
3(3-0-6)
(Vertebrate Zoology)
วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
* 512 236 ปฏิบตั ิการสัตว์มีกระดูกสันหลัง
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ การจาแนกประเภท สรี รวิทยา พฤติกรรมและการเพาะเลี ้ยงสัตว์
มีกระดูกสันหลังทีม่ ีความสาคัญทางเศรษฐกิจ
Morphology, anatomy, classification, physiology, behavior and cultivation of important
economic vertebrates.

512 236

ปฏิบัติการสัตว์ มกี ระดูกสันหลัง
(Vertebrate Zoology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 235 สัตว์มกี ระดูกสันหลัง
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 235 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 235 Vertebrate Zoology.
Field trips are required.

1(0-3-0)

512 237

กีฏวิทยา
3(3-0-6)
(Entomology)
วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
* 512 238 ปฏิบตั ิการกีฏวิทยา
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรี รวิทยา การเจริ ญ การจาแนกประเภท นิเวศวิทยา และ
พฤติกรรมของแมลง การจัดการแมลงที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ
Morphology, anatomy, physiology, development, classification, ecology and behavior of
insects. Management of economic insects.
512 238

ปฏิบัติการกีฏวิทยา
(Entomology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 237 กีฏวิทยา
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 237 กีฏวิทยา
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 237 Entomology.
Field trips are required.

1(0-3-0)

512 301

ชีววิทยาของเซลล์
3(3-0-6)
(Cell Biology)
วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
513 341 ชีวเคมี 1
แนวคิดและวิธีศกึ ษาเซลล์ โครงสร้ างและองค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ หน้ าที่ของออร์ แกเนลล์
เมแทบอลิซมึ และชีวพลังงานศาสตร์ การลาเลียงและการหลัง่ การตอบสนองต่อสิง่ เร้ า โครงสร้ างโครโมโซม
การแสดงออกของยีนและการควบคุม ไซโทสเกเลตัน เมทริ กซ์นอกเซลล์ ฮอร์ โมนและตัวรับ วัฏจักรเซลล์ การ
เกิดมะเร็ ง
Concepts and methodology of cell study. Structure and chemical compositions of cell.
Organelle functions. Metabolism and bioenergetics. Transportation and secretion. Response to
stimulants. Chromosome structures. Gene expression and regulation. Cytoskeleton. Extracellular
matrix. Hormones and receptors. Cell cycle. Carcinogenesis.
512 302

512 311

วิวัฒนาการ
3(3-0-6)
(Evolution)
วิชาบังคับก่อน : 512 201 พันธุศาสตร์
ทฤษฎี หลักฐานและกลไกที่เป็ นไปได้ ของวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชีวติ
Theories, evidence and possible mechanisms of the evolution of organisms.

กายวิภาคพืช
3(3-0-6)
(Plant Anatomy)
วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
* 512 312 ปฏิบตั ิการกายวิภาคพืช
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ชนิดและการเปลีย่ นสภาพของเซลล์ในเนื ้อเยื่อต่างๆของพืช โครงสร้ างภายใน ส่วนประกอบและ
รูปแบบการเรี ยงตัวของเนื ้อเยือ่ ในอวัยวะของพืชเน้ นพืชทีม่ ีเมล็ด
Types and differentiation of cells in various plant tissues. Internal structures, composition
and patterns of tissue organization in plant organs with emphasis on seeded plants.

512 312

ปฏิบัติการกายวิภาคพืช
(Plant Anatomy Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 311 กายวิภาคพืช
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 311 กายวิภาคพืช
Laboratory work related to the contents in 512 311 Plant Anatomy.

1(0-3-0)

512 313

สรีรวิทยาของพืช
3(3-0-6)
(Plant Physiology)
วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
* 512 314 ปฏิบตั ิการสรี รวิทยาของพืช
* 513 341 ชีวเคมี 1
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
สรี รวิทยาระดับเซลล์ ความสัมพันธ์ระหว่างน ้ากับพืช การดูดซึมและการลาเลียง ธาตุอาหารของพืช
การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจและเมแทบอลิซมึ
อิทธิพลของปั จจัยภายในและภายนอกต่อการเติบโตและ
การเจริ ญของพืช
Cellular physiology. Plant-water relations, absorption and translocation. Plant mineral
nutrition. Photosynthesis, respiration and metabolism. Effects of internal and external factors on plant
growth and development.
512 314

ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช
(Plant Physiology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 313 สรี รวิทยาของพืช
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 313 สรี รวิทยาของพืช
Laboratory work related to the contents in 512 313 Plant Physiology.

1(0-3-0)

512 315

อนุกรมวิธานพืช
3(3-0-6)
(Plant Taxonomy)
วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
* 512 316 ปฏิบตั ิการอนุกรมวิธานพืช
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
หลักการและระบบการจาแนกพืช การตังชื
้ ่อพืชและการระบุพนั ธุ์ไม้ ที่มีเนื ้อเยื่อลาเลียง เน้ นพืชดอก
การรวบรวมและเก็บรักษาตัวอย่างพืช วิธีการใช้ และการสร้ างรูปวิธาน ลักษณะของวงศ์ ถิ่นกาเนิด การแพร่กระจาย
พันธุ์ และความสาคัญทางเศรษฐกิจของพืชดอกบางวงศ์
Principles and systems of classification, nomenclature and identification of vascular plants
with emphasis on the flowering plants. Collection and preservation of plant specimens. Application and
construction of identification key. Description, origin, distribution and economic importance of selected
angiosperm families .
512 316

512 317

ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช
(Plant Taxonomy Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 315 อนุกรมวิธานพืช
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 315 อนุกรมวิธานพืช
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 315 Plant taxonomy.
Field trips are required.

1(0-3-0)

สัณฐานวิทยาของพืชที่มีเนือ้ เยื่อลาเลียง
3(3-0-6)
(Morphology of Vascular Plants)
วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
* 512 318 ปฏิบตั ิการสัณฐานวิทยาของพืชที่มีเนื ้อเยื่อลาเลียง
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ลักษณะโครงสร้ างภายนอกและภายใน ขันตอนการเติ
้
บโตและการเจริ ญของส่วนต่างๆ ของพืชที่มี
เนื ้อเยื่อลาเลียงกลุม่ ต่างๆ ระบบการจัดจาแนกประเภทพืชดังกล่าวทังที
้ ่สญ
ู พันธุ์แล้ วและที่ยงั มีอยู่ วิวฒ
ั นาการของ
พืช วิวฒ
ั นาการของโครงสร้ างร่างกายและโครงสร้ างสืบพันธุ์ของพืช
External and internal structures, stages of growth and development of various parts in
vascular plants. Classification of the extinct and extant vascular plants. Evolution of plant. Evolution of
vegetative and reproductive plant structures.

512 318

ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืชที่มีเนือ้ เยื่อลาเลียง
1(0-3-0)
(Morphology of Vascular Plant Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 317 สัณฐานวิทยาของพืชทีม่ ีเนื ้อเยื่อลาเลียง
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 317 สัณฐานวิทยาของพืชที่มเี นื ้อเยื่อลาเลียง
Laboratory work related to the contents in 512 317 Morphology of Vascular Plants.

512 322

วิทยาสาหร่ าย
3(3-0-6)
(Phycology)
วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
* 512 323 ปฏิบตั ิการวิทยาสาหร่าย
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน
และนิเวศวิทยาของสาหร่ายน ้าจืดและน ้าเค็มโดยเน้ นสาหร่ายใน
ท้ องถิ่น ความสาคัญของสาหร่ายต่อมนุษย์ การแยกพันธุ์และวิธีการเพาะเลี ้ยงสาหร่าย
Morphology, taxonomy and ecology of freshwater and marine algae with emphasis on the
local species. The importance of algae to human. Isolation and cultivation of algae.
512 323

ปฏิบัติการวิทยาสาหร่ าย
(Phycology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 322 วิทยาสาหร่าย
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 322 วิทยาสาหร่าย
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 322 Phycology.
Field trips are required.

1(0-3-0)

512 324

วิทยาเอ็มบริโอของพืชดอก
2(2-0-4)
(Embryology of Flowering Plants)
วิชาบังคับก่อน : 512 311 กายวิภาคพืช
* 512 325 ปฏิบตั ิการวิทยาเอ็มบริโอของพืชดอก
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
รูปแบบและการเปลีย่ นแปลงในกระบวนการสืบพันธุ์ของพืชดอก การสร้ างสปอร์ และเซลล์สบื พันธุ์
การถ่ายเรณู การปฏิสนธิและการพัฒนาจากไซโกตเป็ นเอ็มบริ โอ แอโพมิกซิส การประยุกต์วิทยาเอ็มบริ โอของพืช
ดอกในทางเศรษฐกิจ
Patterns and differentiation in reproduction of flowering plants: sporogenesis and
gametogenesis, pollination, fertilization and embryogenesis. Apomixis. Applications of embryology of
flowering plants for economic aspect.
512 325

512 331

ปฏิบัติการวิทยาเอ็มบริโอของพืชดอก
1(0-3-0)
(Embryology of Flowering Plants Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 324 วิทยาเอ็มบริ โอของพืชดอก
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 324 วิทยาเอ็มบริ โอของพืชดอก
Laboratory work related to the contents in 512 324 Embryology of Flowering Plants.

มิญชวิทยา
3(3-0-6)
(Histology)
วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
* 512 332 ปฏิบตั ิการมิญชวิทยา
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
โครงสร้ างและสมบัตขิ องเนื ้อเยื่อบุผิว เนื ้อเยื่อเกี่ยวพัน กระดูกอ่อนและกระดูก เลือดและการสร้ าง
เม็ดเลือด เนื ้อเยื่อและอวัยวะน ้าเหลือง เนื ้อเยื่อกล้ ามเนื ้อ เนื ้อเยื่อประสาท โครงสร้ างและหน้ าที่ของเนื ้อเยื่อของ
ระบบอวัยวะในสัตว์มีกระดูกสันหลังชันสู
้ ง
Structures and properties of epithelial tissue, connective tissue, cartilage and bone.
Blood and blood cell formation. Lymphatic tissue and organs. Muscular tissue. Nervous tissue.
Structures and histophysiology of organ systems in higher vertebrates.

512 332

ปฏิบัติการมิญชวิทยา
(Histology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 331 มิญชวิทยา
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 331 มิญชวิทยา
Laboratory work related to the contents in 512 331 Histology.

1(0-3-0)

512 333

สรีรวิทยาของสัตว์
3(3-0-6)
(Animal Physiology)
วิชาบังคับก่อน : 512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
* 512 334 ปฏิบตั ิการสรี รวิทยาของสัตว์
* 513 341 ชีวเคมี 1
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
แนวคิดเบื ้องต้ นทางสรี รวิทยาของสัตว์
กลไกการทางานและการควบคุมของเซลล์กล้ ามเนื ้อและ
เซลล์ประสาท สรี รวิทยาของระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและชีว
พลังงานศาสตร์ การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ระบบขับถ่ายและระบบต่อมไร้ ทอ่
Fundamental concepts of animal physiology. Mechanisms and controls of muscle cells
and neurons. Physiology of nervous system, circulatory system, respiratory system, gastrointestinal
tract and bioenergetics. Body temperature regulation. Excretory and endocrine system.
512 334

ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว์
(Animal Physiology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 333 สรี รวิทยาของสัตว์
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 333 สรี รวิทยาของสัตว์
Laboratory work related to the contents in 512 333 Animal Physiology.

1(0-3-0)

512 335

การผลิตสัตว์ เพื่อการพาณิชย์
2(2-0-4)
(Commercial Animal Production)
วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
* 512 336 ปฏิบตั ิการการผลิตสัตว์เพื่อการพาณิชย์
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ชีววิทยาของสัตว์เพื่อการพาณิชย์ การเก็บรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์
การอนุบาลและการเลี ้ยง การจัดการฟาร์ มและการจัดการเชิงพาณิชย์
Biology of commercial animals. Collection and selection of different animal breeds.
Technology for animal breeding, nursing and rearing. Farm and business management.
512 336

512 337

ปฏิบัติการการผลิตสัตว์ เพื่อการพาณิชย์
1(0-3-0)
(Commercial Animal Production Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 335 การผลิตสัตว์เพื่อการพาณิชย์
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 335 การผลิตสัตว์เพื่อการพาณิชย์
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 335 Commercial Animal Production.
Field trips are required.

กายวิภาคเปรียบเทียบของสัตว์ มีกระดูกสันหลัง
3(3-0-6)
(Comparative Vertebrate Anatomy)
วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
* 512 338 ปฏิบตั ิการกายวิภาคเปรี ยบเทียบของสัตว์มกี ระดูกสันหลัง
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ศึกษาเปรี ยบเทียบโครงสร้ างและหน้ าที่ของอวัยวะแต่ละชนิดของสัตว์มีกระดูกสันหลัง เน้ น
วิวฒ
ั นาการของอวัยวะตามขันตอนการเจริ
้
ญจากสัตว์ชนต
ั ้ า่ มาเป็ นสัตว์ชนสู
ั้ ง
Comparative studies of structures and functions of vertebrate organs with emphasis on
evolution of organ development from lower to higher vertebrates.

512 338

ปฏิบัติการกายวิภาคเปรียบเทียบของสัตว์ มกี ระดูกสันหลัง
1(0-3-0)
(Comparative Vertebrate Anatomy Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 337 กายวิภาคเปรี ยบเทียบของสัตว์มกี ระดูกสันหลัง
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา512 337กายวิภาคเปรี ยบเทียบของสัตว์มกี ระดูกสันหลัง
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 337 Comparative Vertebrate Anatomy.
Field trips are required.

512 339

สัตว์ ทดลอง
2(2-0-4)
(Laboratory Animals)
วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
ประเภทและพันธุ์สตั ว์ที่ใช้ ในห้ องปฏิบตั ิการ การดูแลสัตว์ วิธีการต่างๆ ที่ใช้ ในการจับและควบคุม
สัตว์ การให้ ยา การเก็บตัวอย่างเลือด การวางยาสลบ การกาจัดสัตว์โดยไม่ทรมานและการทาลายซากสัตว์
มีการศึกษานอกสถานที่
Types and breeds of animals used in laboratories. Care and management. Techniques
for handling and restraint, medication, blood sampling, anaesthesia, humane and destruction of
carcasses.
Field trips are required.
512 341

มีนวิทยา
3(3-0-6)
(Ichthyology)
วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
* 512 342 ปฏิบตั ิการมีนวิทยา
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ การจาแนกประเภทและนิเวศวิทยาของปลาเศรษฐกิจ
Morphology, anatomy, classification and ecology of economic fishes.

512 342

ปฏิบัติการมีนวิทยา
(Ichthyology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 341 มีนวิทยา
* อาจเรี ยนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 341 มีนวิทยา
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 341 Ichthyology.
Field trips are required.

1(0-3-0)

512 343 กีฏวิทยาทางการแพทย์
2(2-0-4)
(Medical Entomology)
วิชาบังคับก่อน : (1) 512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
*512 344 ปฏิบตั ิการกีฏวิทยาทางการแพทย์
หรื อ
(2) 512 106 ชีววิทยาทัว่ ไป
*512 344 ปฏิบตั ิการกีฏวิทยาทางการแพทย์
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ชีวประวัติและอุปนิสยั โดยทัว่ ไปของแมลงและสัตว์ขาข้ อบางชนิดที่มีความสาคัญทางการแพทย์ เน้ นสัตว์
ขาข้ อที่เป็ นพาหะของโรคและพวกที่ก่อให้ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจหรื อก่อความราคาญต่อมนุษย์และสัตว์
การวินจิ ฉัยชนิด การเก็บรักษาตัวอย่าง วิธีการควบคุมที่เหมาะสม
Bionomics of insects and other arthropods of medical importance. With emphasis on
arthropods as vectors of diseases and pests. Identification, techniques of collection and preservation of
specimens. Appropriate control measures.
512 344 ปฏิบัตกิ ารกีฏวิทยาทางการแพทย์
(Medical Entomology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 343 กีฏวิทยาทางการแพทย์
* อาจเรี ยนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 343 กีฏวิทยาทางการแพทย์
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 343 Medical Entomology
Field trips are required.

1(0-3-0)

512 345 การควบคุมแมลงศัตรูโดยชีววิธีและการผลิตชีวภัณฑ์
3(3-0-6)
(Biological Control of Pest and Bio-agent Production)
วิชาบังคับก่อน * 512 346 ปฏิบตั ิการการควบคุมแมลงศัตรูโดยชีววิธีและการผลิตชีวภัณฑ์
* อาจเรี ยนพร้ อมกันได้
518 201 จุลชีววิทยาทัว่ ไป
การควบคุมแมลงที่เป็ นศัตรูทางการเกษตรและทางการแพทย์โดยใช้ ศตั รูธรรมชาติ การเพิม่ จานวน
ศัตรูธรรมชาติโดยเน้ นทางด้ านจุลนิ ทรี ย์ การคัดกรองและวิธีทดสอบประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ทงด้
ั ้ าน
คุณภาพและสูตรสาเร็จเพื่อผลิตเป็ นชีวภัณฑ์
The control of agricultural and medical insect pests by using their natural enemies. Mass
production of natural enemies emphasizing on microbes. Screening and testing efficacy for
development in quality and formulation of bio-agents.
512 346

ปฏิบัติการการควบคุมแมลงศัตรูโดยชีววิธีและการผลิตชีวภัณฑ์
1(0-3-0)
(Biological Control of Pest and Bio-agent Production Laboratory)
วิชาบังคับก่อน * 512 345 การควบคุมแมลงศัตรูโดยชีววิธีและการผลิตชีวภัณฑ์
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
518 201 จุลชีววิทยาทัว่ ไป
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 345 การควบคุมแมลงศัตรูโดยชีววิธีและการผลิต

ชีวภัณฑ์
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 345 Biological Control of Pest and Bioagents Production.
Field trips are required.
512 347

สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
2(2-0-4)
(Exercise Physiology)
วิชาบังคับก่อน : 512 333 สรี รวิทยาของสัตว์
ผลของการออกกาลังกายและการฝึ กซ้ อมต่อการทางานของระบบต่างๆ ในร่างกาย กลไกทาง
สรี รวิทยาและการปรับตัวของร่างกายต่อการออกกาลังกาย
Effects of exercise and physical training on functions of body systems. Physiological
mechanisms and adaptations of the body to exercises.

512 348

ปรสิตวิทยา
3(3-0-6)
(Parasitology)
วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
* 512 349 ปฏิบตั ิการปรสิตวิทยา
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ความสัมพันธ์ของปรสิตและโฮสต์ สัณฐานวิทยาและการจาแนกประเภท ชีววิทยา การแพร่กระจาย
และวัฏจักรชีวิตของโพรโทซัวและหนอนพยาธิ ระบาดวิทยาและการทาให้ เกิดโรค การวินิจฉัยโรคซึง่ เกิดจากปรสิต
ของคนและสัตว์เศรษฐกิจ
Host-parasite relationship. Morphology and classification. Biology, distribution and life
cycle of protozoa and helminths. Epidemiology and pathogenesis. Diagnosis of parasitic diseases of
man and economic animals.
512 349

512 361

ปฏิบัติการปรสิตวิทยา
(Parasitology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน :* 512 348 ปรสิตวิทยา
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 348 ปรสิตวิทยา
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 348 Parasitology.
Field trips are required.

1(0-3-0)

พันธุศาสตร์ ของพืช
3(3-0-6)
(Plant Genetics)
วิชาบังคับก่อน : 512 201 พันธุศาสตร์
การถ่ายทอดพันธุกรรมพืช ระบบการผสมพันธุ์และพันธุกรรมของการกาหนดเพศ โครงสร้ างของ
จีโนมพืช ยีนและกลไกการแสดงออกของยีน ความผันแปรของพันธุกรรมพืชและวิวฒ
ั นาการของพืช เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาและปรับปรุงพันธุกรรมพืช
Plantgenetic transmission, breeding system and genetics of sex-determination. Structure
of plant genome. Plant genes and their expression mechanisms. Plant genetic variation and evolution.
Technology for plant genetic study and improvement.

512 371

ชลธีวทิ ยา
2(2-0-4)
(Limnology)
วิชาบังคับก่อน :(1) 512 203 นิเวศวิทยา
* 512 372 ปฏิบตั ิการชลธีวิทยา
หรื อ
(2) 516 270 นิเวศวิทยาสิง่ แวดล้ อม
516 271 ปฏิบตั ิการนิเวศวิทยาสิง่ แวดล้ อม
* 512 372 ปฏิบตั ิการชลธีวิทยา
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
สภาพทางชีวภาพ กายภาพและเคมีของทะเลสาบ อ่างเก็บน ้าและแหล่งน ้าจืด สิง่ มีชีวิตในน ้า
แนวคิดในการใช้ แหล่งน ้าเพื่อเพิม่ ผลผลิตในการประมง
Biological, physical and chemical features of lakes, water reservoirs and fresh water
sources. Aquatic organisms. Concepts of utilizing inland water for increasing fishery products.
512 372

512 413

ปฏิบัติการชลธีวทิ ยา
(Limnology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 371 ชลธีวิทยา
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 371 ชลธีวิทยา
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 371 Limnology.
Field trips are required.

1(0-3-0)

พฤกษศาสตร์ ทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(Economic Botany)
วิชาบังคับก่อน : 512 315 อนุกรมวิธานพืช
ประวัติ ถิ่นกาเนิด ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การกระจายพันธุ์และการใช้ ประโยชน์ของพืชทีเ่ ป็ น
อาหารและยา พืชอุตสาหกรรมและพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยและเขตร้ อน พืชท้ องถิ่นของไทยที่มีแนวโน้ มมี
ความสาคัญเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
มีการศึกษานอกสถานที่
Life history, origin, botanical characters, distribution and uses of plants for food and
medicine, industry and other economic importance in Thailand and tropical regions. Possible future
value of local plants on economic aspects.
Field trips are required.

512 415

โรคพืช
3(3-0-6)
(Plant Pathology)
วิชาบังคับก่อน :* 512 416 ปฏิบตั ิการโรคพืช
518 201 จุลชีววิทยาทัว่ ไป
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
สาเหตุของโรคพืช ลักษณะของพืชที่เป็ นโรค การระบุชนิดจุลชีพก่อโรคในพืช การติดเชื ้อและการ
เกิดโรค การแพร่กระจายของเชื ้อ จุลชีพก่อโรคและปั จจัยสิง่ แวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับการเกิดโรค โรคพืชที่สาคัญ
กลไกการอยูร่ อดของจุลชีพก่อโรค การพิจารณาทางนิเวศวิทยาของจุลชีพก่อโรคในท้ องถิ่น รวมทังการป
้ ้ องกันและ
ควบคุม
Causes of plant diseases. Symptomatology. Identification of plant pathogens. Infection
and pathogenicity. Dispersion. Pathogens and environmental factors related to pathogenicity.
Important plant diseases. Survival mechanisms of pathogens. Ecological consideration of local plant
pathogens including prevention and control.
512 416

512 417

ปฏิบัติการโรคพืช
(Plant Pathology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 415 โรคพืช
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 415 โรคพืช
Laboratory work related to the contents in 512 415 Plant Pathology

1(0-3-0)

การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อและเซลล์ พืช
2(2-0-4)
(Plant Tissue and Cell Culture)
วิชาบังคับก่อน : 512 313 สรี รวิทยาของพืช
* 512 418 ปฏิบตั ิการการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อและเซลล์พืช
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
หลักการและวิธีการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อจากอวัยวะต่างๆ ของพืชในหลอดทดลอง การใช้ ฮอร์ โมน
พืช อาหารสังเคราะห์และการควบคุมสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้ สว่ นต่างๆ ของพืชในหลอด
ทดลองมีการเจริ ญเติบโตและเปลีย่ นแปลงไปเป็ นแคลลัสหรื ออวัยวะส่วนต่างๆ
Principles and practices of cultivating tissues from various plant organs in vitro.
Application of plant hormones, artificial media and appropriate environment to initiate growth and
differentiation of plant culture to callus or organs.

512 418

ปฏิบัติการการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อและเซลล์ พืช
1(0-3-0)
(Plant Tissue and Cell Culture Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 417 การเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อและเซลล์พืช
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 417 การเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อและเซลล์พืช
Laboratory work related to the contents in 512 417 Plant Tissue and Cell Culture.

512 421

การปรับปรุ งพันธุ์พืช
2(2-0-4)
(Plant Breeding)
วิชาบังคับก่อน : 512 201 พันธุศาสตร์
* 512 422 ปฏิบตั ิการการปรับปรุงพันธุ์พืช
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
การนาหลักพันธุศาสตร์ มาประยุกต์เพื่อเพิ่มคุณภาพแก่พืชเศรษฐกิจ วิธีการเบื ้องต้ นในการปรับ ปรุง
พันธุ์พืชพวกผสมตัวเอง พวกผสมข้ ามและลูกผสม การผลิตเมล็ดพันธุ์ การนาเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ ในการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช
Applications of genetic principles to improve agronomic qualities of economic plants.
General methods for plant breeding in self-pollinated, cross-pollinated and hybrid plants. Seed
production. Implementation of biotechnology for plant breeding.
512 422

ปฏิบัติการการปรับปรุ งพันธุ์พชื
(Plant Breeding Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 421 การปรับปรุงพันธุ์พชื
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 421 การปรับปรุงพันธุ์พืช
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 421 Plant Breeding.
Field trips are required.

1(0-3-0)

512 423

การตอบสนองของพืชต่ อความเครียดจากสิ่งแวดล้ อม
2(2-0-4)
(Plant Responses to Environmental Stresses)
วิชาบังคับก่อน : 512 313 สรี รวิทยาของพืช
* 512 424 ปฏิบตั ิการการตอบสนองของพืชต่อความเครียดจากสิง่ แวดล้ อม
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
การตอบสนองทางสรี รวิทยาและสัณฐานวิทยาในพืชต่อความเครียดจากปั จจัยสิง่ แวดล้ อม อุณหภูมิ
น ้า แสง การแผ่รังสี ความเค็ม ก๊ าซ และสารกาจัดศัตรูพืช
Physiological and morphological responses in plants to stresses caused by environmental
factors : temperature, water, light, radiation, salinity, gases and pesticides.
512 424

ปฏิบัติการการตอบสนองของพืชต่ อความเครียดจากสิ่งแวดล้ อม
1(0-3-0)
(Plant Responses to Environmental Stresses Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 423 การตอบสนองของพืชต่อความเครียดจากสิง่ แวดล้ อม
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 423 การตอบสนองของพืชต่อความเครี ยดจาก

สิง่ แวดล้ อม
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 423 Plant Responses to Environmental
Stresses.
Field trips are required.
512 425

สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน
2(2-0-4)
(Postharvest Physiology and Technology of Horticultural Crops)
วิชาบังคับก่อน : 512 313 สรี รวิทยาของพืช
* 512 426 ปฎิบตั ิการสรี รวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
การเปลีย่ นแปลงทางสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีในผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว
ปั จจัย
ภายนอกและภายในที่ก่อให้ เกิดการสูญเสียของผลิตผล
บทบาทของฮอร์ โมนพืชในการเปลีย่ นแปลงทางสรี รวิทยา การร่วงโรยและการสุกของผลไม้ เทคโนโลยีและแนวทางในการปฏิบตั ิเพื่อลดการสูญเสียของผลิตผลหลังการ
เก็บเกี่ยว
Changes in morphology and chemical components of postharvest products. External and
internal factors causing losses of products. Roles of plant hormones in physiological changes :
senescence and fruit ripening. Technology and practical guidelines for the reduction of postharvest
product losses.

512 426

ปฏิบัติการสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน
1(0-3-0)
(Postharvest Physiology and Technology of Horticultural Crops Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 425 สรี รวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 425 สรี รวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ของพืชสวน
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 425 Postharvest Physiology and
Technology of Horticultural Crops.
Field Trips are required.
512 427

ฮอร์ โมนและการเจริญของพืช
2(2-0-4)
(Hormones and Plant Development)
วิชาบังคับก่อน : 512 313 สรี รวิทยาของพืช
* 512 428 ปฏิบตั ิการฮอร์ โมนและการเจริ ญของพืช
* อาจเรี ยนพร้ อมกันได้
ผลของฮอร์ โมนพืชที่มีตอ่ การเติบโตและกระบวนการเจริ ญของพืช การแบ่งเซลล์ การขยายขนาด
และการเปลีย่ นแปลงของเซลล์ การงอก การพักตัว การเจริ ญพันธุ์ การออกดอก การออกผลและการร่วงโรย อันตร
กิริยาระหว่างฮอร์ โมนกับปั จจัยสิง่ แวดล้ อม แสง แรงดึงดูดของโลก อุณหภูมิและน ้าที่มีตอ่ การตอบสนองทางสรี ระ
ของพืช
Hormonal regulation for plant growth and development processes: cell division,
enlargement and differentiation. Germination, dormancy, maturity, flowering, fruiting and senescence.
Interaction of hormones and environmental factors : light, gravity, temperature and water on
physiological responses.
512 428

ปฏิบัติการฮอร์ โมนและการเจริญของพืช
1(0-3-0)
(Hormones and Plant Development Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 427 ฮอร์ โมนและการเจริ ญของพืช
* อาจเรี ยนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 427 ฮอร์ โมนและการเจริ ญของพืช
Laboratory work related to the contents in 512 427 Hormones and Plant Development.

512 431

วิทยาต่ อมไร้ ท่อ
3(3-0-6)
(Endocrinology)
วิชาบังคับก่อน : 512 333 สรี รวิทยาของสัตว์
* 512 432 ปฏิบตั ิการวิทยาต่อมไร้ ทอ่
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
สัณฐานวิทยาและสรี รวิทยาของต่อมไร้ ทอ่ สมบัติทางเคมีของฮอร์ โมนและกลไกการทางาน
บทบาทของฮอร์ โมนทีม่ ีตอ่ การทางานของร่างกาย
Morphology and physiology of endocrine glands. Chemical properties of hormones and
their mechanisms of actions. Roles of hormones to body functions.
512 432

ปฏิบัติการวิทยาต่ อมไร้ ท่อ
(Endocrinology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 431 วิทยาต่อมไร้ ทอ่
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 431 วิทยาต่อมไร้ ทอ่
Laboratory work related to the contents in 512 431 Endocrinology.

1(0-3-0)

512 433

การเพาะเลีย้ งเซลล์ สัตว์
1(1-0-2)
(Animal Cell Culture)
วิชาบังคับก่อน : * 512 434 ปฏิบตั ิการการเพาะเลี ้ยงเซลล์สตั ว์
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
518 201 จุลชีววิทยาทัว่ ไป
หลักการและเทคนิคของการเพาะเลี ้ยงเซลล์สตั ว์ สิ่งแวดล้ อมของเซลล์เลี ้ยง การนาเทคโนโลยี
ของการเพาะเลี ้ยงเซลล์สตั ว์ไปใช้ ประโยชน์ทางด้ านการเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย์
Principles and techniques of animal cell culture. Environments of cultured cells.
Applications of animal cell culture technology for agricultural, industrial and medical purposes.
512 434

ปฏิบัติการการเพาะเลีย้ งเซลล์ สัตว์
(Animal Cell Culture Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 433 การเพาะเลี ้ยงเซลล์สตั ว์
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 433 การเพาะเลี ้ยงเซลล์สตั ว์
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 433 Animal Cell Culture.
Field trips are required.

2(0-6-0)

512 435

วิทยาสัตว์ เลีย้ งลูกด้ วยนม
3(3-0-6)
(Mammalogy)
วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
การจาแนกประเภท การแพร่กระจาย พฤติกรรม และการปรับตัวของสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมต่อ
สภาวะแวดล้ อม ชนิดของสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมทีใ่ กล้ สญ
ู พันธุ์ บทบาทของสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมในระบบนิเวศ และ
ผลกระทบที่เกิดจากมนุษย์
มีการศึกษานอกสถานที่
Classification, distribution, behavior and adaptation of mammals to the environment.
Endangered species. Roles of mammals in the ecosystem and human impacts on mammals.
Field trips are required.
512 436

ปั กษีวิทยา
3(3-0-6)
(Ornithology)
วิชาบังคับก่อน : 512 203 นิเวศวิทยา
* 512 437 ปฏิบตั ิการปั กษีวิทยา
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
วิวฒ
ั นาการ การจาแนกประเภท สรี รวิทยา พฤติกรรม บทบาทของนกในระบบนิเวศและผลกระทบที่

เกิดจากมนุษย์
Evolution, classification, physiology, behavior of birds. Roles of birds in ecosystem and
human impacts on birds.
512 437

ปฏิบัติการปั กษีวิทยา
(Ornithology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 512 203 นิเวศวิทยา
* 512 436 ปั กษี วิทยา
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 436 ปั กษี วิทยา
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 436 Ornithology.
Field trips are required.

1(0-3-0)

512 438

วิทยาแพลงก์ ตอน
3(3-0-6)
(Planktonology)
วิชาบังคับก่อน : 512 203 นิเวศวิทยา
* 512 439 ปฏิบตั ิการวิทยาแพลงก์ตอน
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของแพลงก์ตอน วิธีการเก็บรักษาตัวอย่างและการนับจานวนแพลงก์ ตอน ปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการแพร่กระจาย การเติบโตและการสืบพันธุ์ ความสาคัญของแพลงก์ตอนต่อห่วงโซ่
อาหาร
Taxonomy and ecology of planktons. Methods for preservation and numeration of
planktons. Various factors affecting distribution, growth and reproduction. Importance of planktons to
food chain.
512 439

512 441

ปฏิบัติการวิทยาแพลงก์ ตอน
(Planktonology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 438 วิทยาแพลงก์ตอน
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 438 วิทยาแพลงก์ตอน
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 438 Planktonology.
Field trips are required.

1(0-3-0)

การเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้
2(2-0-4)
(Aquaculture)
วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
* 512 442 ปฏิบตั ิการการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยาของสัตว์น ้าเศรษฐกิจที่เพาะเลี ้ยงในประเทศไทย
การเพาะฟั ก การให้ อาหาร คุณภาพน ้าและปั ญหาในการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า รูปแบบของบ่อเลี ้ยงและอุปกรณ์
ประกอบ ธุรกิจการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าและการส่งออก
Morphology, anatomy and physiology of economic aquatic animals cultivated in Thailand.
Hatching, feeding, water quality and problems in aquaculture. Types of cultural ponds and accessory
equipment. Aquacultural business and export.

512 442

ปฏิบัติการการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้
(Aquaculture Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 441 การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 441 การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 441 Aquaculture.
Field trips are required.

1(0-3-0)

512 443

กลไกการป้องกันตนเองของโฮสต์
3(3-0-6)
(Host Defense Mechanism)
วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
* 512 444 ปฏิบตั ิการกลไกการป้องกันตนเองของโฮสต์
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ความรู้พื ้นฐานและกฎเกณฑ์ของระบบภูมิค้ มุ กันของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสัน
หลัง การประยุกต์หลักการของระบบภูมิค้ มุ กันเพื่อการพัฒนาวัคซีนและยา
Basic knowledge and principles of immune system of invertebrates and vertebrates.
Application of immune system for vaccine and drug development.
512 444

ปฏิบัติการกลไกการป้องกันตนเองของโฮสต์
1(0-3-0)
(Host Defense Mechanism Laboratory)
วิชาบังคับก่อน :* 512 443 กลไกการป้องกันตนเองของโฮสต์
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 443 กลไกการป้องกันตนเองของโฮสต์
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 443 Host Defense Mechanism
Field trips are required.

512 445

สัตว์ ไม่ มกี ระดูกสันหลังที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ
2(2-0-4)
(Economic Invertebrates)
วิชาบังคับก่อน : 512 233 สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลัง
* 512 446 สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทีม่ ีความสาคัญทางเศรษฐกิจและการแพทย์
วิธีการนาไปใช้ และการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
Biology and ecology of economic and medical important invertebrate. Methods of
utilization and economic development.
512 446

ปฏิบัติการสัตว์ ไม่ มกี ระดูกสันหลังที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ
1(0-3-0)
(Economic Invertebrate Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : *512 445 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 445 สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังที่มคี วามสาคัญทาง

เศรษฐกิจ
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 445 Economic Invertebrate.
Field trips are required.
512 447

ชีววิทยาการสืบพันธุ์
3(3-0-6)
(Reproductive Biology)
วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
การกาหนดเพศและโครงสร้ างของระบบสืบพันธุ์ ฮอร์ โมนที่เกี่ยวข้ องกับการสืบพันธุ์ การสร้ างและ
การส่งผ่านเซลล์สบื พันธุ์ กระบวนการทางสรี รวิทยาของการสืบพันธุ์ การวิเคราะห์น ้าอสุจิ การผสมเทียม หลักการ
และวิธีการคุมกาเนิด
Sex determinations and structures of reproductive systems. Hormones related to
reproduction. Gametogenesis and gamete transportation. Physiological processes of reproduction.
Semen analysis. Artificial insemination. Principles and methods of birth control.

512 448

เทคนิคด้ านอณูพนั ธุศาสตร์ และพันธุวิศวกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
(Techniques in Molecular Genetics and Genetic Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
* 512 449 ปฏิบตั ิการเทคนิคด้ านอณูพนั ธุศาสตร์ และพันธุวิศวกรรมศาสตร์
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคในการทดลอง รวมถึงหลักการและวิธีการทาวิจยั ในวิชาอณูพันธุศาสตร์ และ
พันธุวิศวกรรมศาสตร์ สมัยใหม่ในพืชและสัตว์ เทคนิคการแยกเชื ้อ การโคลนนิ่ง และเรี ยงลาดับนิวคลีโอไทต์ การ
กลายพันธุ์ในหลอดทดลอง ปฏิกิริยาลูกโซ่ นอร์ ธเทริ์ นบอทไฮบริ ไดเซชัน เซาท์เทริ์ นบอทไฮบริไดเซชัน และการ
วิเคราะห์แบบเวสเทอร์ นบอท การตรวจทางอิมมูโนวิทยา
Study on laboratory techniques including principles and research methodologies of
modern molecular genetics and genetic engineering in plants and animals. Isolation techniques.
Cloning and nucleotides sequencing. In vitro mutagenesis. Polymerase chain reactions, Northern blot
hybridization, Southern blot hybridization and Western blot analysis. Immunoassays.
512 449

ปฏิบัติการเทคนิคด้ านอณูพันธุศาสตร์ และพันธุวิศวกรรมศาสตร์
1(0-3-0)
(Techniques in Molecular Genetics and Genetic Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 448 เทคนิคด้ านอณูพนั ธุศาสตร์ และพันธุวิศวกรรมศาสตร์
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 448 เทคนิคด้ านอณูพนั ธุศาสตร์ และพันธุวศิ ว-

กรรมศาสตร์
Laboratory work related to the contents in 512 448 Molecular Genetics and Genetic
Engineering.
512 461

มนุษยพันธุศาสตร์
2(2-0-4)
(Human Genetics)
วิชาบังคับก่อน : 512 201 พันธุศาสตร์
หลักการและกลไกของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในมนุษย์ โครโมโซมของมนุษย์ ความ
ผิดปกติและโรคที่มีสาเหตุจากพันธุกรรม การกระจายของยีนในประชากร การวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในหญิง
ก่อนคลอด โครงการจีโนมของมนุษย์ ยีนบาบัด
Principles and mechanism of human genetic inheritance. Human chromosomes. Human
abnormalities and genetic basis of human traits and diseases. Gene frequency in population.
Prenatal diagnosis of genetic diseases. Human genome project. Gene therapy.

512 462

พันธุศาสตร์ ของเซลล์
2(2-0-4)
(Cytogenetics )
วิชาบังคับก่อน : 512 201 พันธุศาสตร์
* 512 463 ปฏิบตั ิการพันธุศาสตร์ ของเซลล์
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
โครโมโซมและพฤติกรรมของโครโมโซมในการแบ่งเซลล์ ความผิดปกติของโครโมโซม และเทคนิค
เบื ้องต้ นในการศึกษาโครโมโซม
Chromosome and behavior of chromosome during cell division. Chromosome aberration.
Basic techniques in chromosome study.
512 463

512 471

ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ ของเซลล์
(Cytogenetics Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 462 พันธุศาสตร์ ของเซลล์
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 453 พันธุศาสตร์ ของเซลล์
Laboratory work related to the contents in 512 453 Cytogenetics.

1(0-3-0)

นิเวศวิทยาของสัตว์
3(3-0-6)
(Animal Ecology)
วิชาบังคับก่อน : 512 203 นิเวศวิทยา
อันตรกิริยาระหว่างสัตว์กบั สิง่ แวดล้ อม พฤติกรรม วิวฒ
ั นาการและการสูญพันธุ์ของสัตว์ การ
อนุรักษ์ และการจัดการสัตว์ในพื ้นที่ เทคนิคต่างๆ ในการศึกษาสัตว์
มีการศึกษานอกสถานที่
Interaction between animals and their environment. Animal behavior, evolution and
extinction. Conservation and habitat management. Various techniques in animal study.
Field trips are required.

512 472 นิเวศวิทยาทางทะเล
3(3-0-6)
(Marine Ecology)
วิชาบังคับก่อน :(1) 512 203 นิเวศวิทยา
หรื อ
(2) 516 270 นิเวศวิทยาสิง่ แวดล้ อม
516 271 ปฏิบตั ิการนิเวศวิทยาสิง่ แวดล้ อม
ชีววิทยาของสัตว์ทะเล ปั จจัยสิง่ แวดล้ อมในทะเลและบริ เวณน ้ากร่อย ปั จจัยทางนิเวศวิทยาที่มผี ล
ต่อประชากรและชุมชนของสิง่ มีชีวิต นิเวศวิทยาทางทะเลในน่านน ้าไทยและทะเลเขตร้ อน การประยุกต์นิเวศวิทยา
ทางทะเลในการประมงและการจัดการมลภาวะ
มีการศึกษานอกสถานที่
Biology of marine animals. Environmental factors in oceans and estuaries. Ecological
factors affecting population and community of marine organisms. Marine ecology in Thai waters and
tropical seas. Applications of marine ecology to fisheries and pollution management.
Field trips are required.
512 473

นิเวศวิทยาป่ าชายเลน
3(3-0-6)
(Mangrove Ecology)
วิชาบังคับก่อน :(1) 512 203 นิเวศวิทยา
หรื อ
(2) 516 270 นิเวศวิทยาสิง่ แวดล้ อม
516 271 ปฏิบตั ิการนิเวศวิทยาสิง่ แวดล้ อม
โครงสร้ างของป่ าชายเลน
การปรับตัวของพืชและสัตว์ตอ่ การเปลีย่ นแปลงทางเคมีและกายภาพ
อันตรกิริยาระหว่างพืชและสัตว์ ความสาคัญของป่ าชายเลนและการอนุรักษ์
มีการศึกษานอกสถานที่
Structure of mangrove forest. Plant and animal adaptations to chemical and physical
changes. Interaction between plants and animals. The importance and conservation of mangrove
forest.
Field trips are required.

512 475

นิเวศวิทยาของพืช
3(3-0-6)
(Plant Ecology)
วิชาบังคับก่อน : 512 315 อนุกรมวิธานพืช
สังคมพืช อันตรกิริยาของพืชกับสิง่ แวดล้ อม ความหลากหลาย ทฤษฎีและวิธีการวิเคราะห์สงั คมพืช
เทคนิคการสุม่ ตัวอย่าง การศึกษาลักษณะโครงสร้ างของสังคมพืช
มีการศึกษานอกสถานที่
Plant community. Interaction between plants and their environment. Diversity. Theories
and methods in plant community analysis. Sampling techniques. Study of plant community structure.
Field trips are required.
512 481

ไมโครสโคปิ กเทคนิคทางชีววิทยา
2(2-0-4)
(Microscopic Techniques in Biology)
วิชาบังคับก่อน : 512 101 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
* 512 482 ปฏิบตั ิการไมโครสโคปิ กเทคนิคทางชีววิทยา
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
หลักการและเทคนิคในการเตรี ยมตัวอย่างเนื ้อเยื่อพืชและสัตว์ ความรู้เบื ้องต้ นในการศึกษาทางกล้ อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน การเตรี ยมสไลด์เพื่อการศึกษาด้ วยกล้ องจุลทรรศน์แบบใช้ แสง
Principles and techniques in the preparation of plant and animal tissues. Basic knowledge
in electron microscopy. Preparation of slides for light microscopy.
512 482

ปฏิบัติการไมโครสโคปิ กเทคนิคทางชีววิทยา
2(0-6-0)
(Microscopic Techniques in Biology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 481 ไมโครสโคปิ กเทคนิคทางชีววิทยา
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 481 ไมโครสโคปิ กเทคนิคทางชีววิทยา
Laboratory work related to the contents in 512 481 Microscopic Technique in Biology.

512 483

วิทยาการก้ าวหน้ าทางชีววิทยา
1(1-0-2)
(Current Advances in Biology)
วิชาบังคับก่อน : * 512 491 สัมมนา
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
การสืบค้ นเอกสาร การรวบรวมและการสรุปข้ อมูล การวิเคราะห์และการวิจารณ์แนวโน้ มของ
งานวิจยั ทางชีววิทยาในปั จจุบนั และผลกระทบต่อสังคม
Literature review, data collection and conclusion. Analysis and discussion on biological
research trends and its social impact.
512 484

ไบโอฟาร์ ม
3(3-0-6)
(Biofarm)
วิชาบังคับก่อน : * 512 485 ปฏิบตั ิการไบโอฟาร์ ม
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
การประยุกต์ความรู้พื ้นฐานทางชีววิทยาของพืช สัตว์ และจุลนิ ทรี ย์ กับระบบการทาฟาร์ มแบบ
ผสมผสานโดยไม่ใช้ สารเคมีสงั เคราะห์เน้ นสัตว์ในฟาร์ มที่ไม่มีกระดูกสันหลังและที่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก วิธีการ
แปรรูปผลผลิตจากฟาร์ มให้ เป็ นผลผลิตที่มีมลู ค่าสูงขึ ้น
การแปรรูปของเสียอินทรี ย์ในระบบไบโอฟาร์ มให้ เป็ น
สารประกอบที่มีมลู ค่าและเป็ นพลังงานทดแทน ระบบการจัดการฟาร์ มเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์
Application of basic knowledges in biology of plants, animals and microbes in integrated
farming system without using synthetic chemicals emphasis on invertebrate and small vertebrates farm
animals. Conversion methods of farm products to higher value products. Conversion of organic wastes
in biofarm systems to valuable compounds and substituted energy. Farm management system for
commercial purpose.
512 485

ปฏิบัติการไบโอฟาร์ ม
(Biofarm Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : * 512 484 ไบโอฟาร์ ม
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฎิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 484 ไบโอฟาร์ ม
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 484 Biofarm.
Field trips are required.

2(0-6-0)

512 491

สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : (1) 512 313 สรี รวิทยาของพืช
หรื อ (2) 512 333 สรี รวิทยาของสัตว์
สัมมนาในหัวข้ อที่นา่ สนใจทางชีววิทยา โดยความเห็นชอบของภาควิชาชีววิทยา
Seminar on topics of interest in biology by the consent of Biology department.

512 493

โครงงานวิจัย 1
1(0-2-1)
(Research Project I)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาชีววิทยา
เลือกหัวข้ องานวิจยั ค้ นคว้ าข้ อมูล การเขียนและนาเสนอโครงร่างงานวิจยั
Selection of a research topic. Literature search and submission of a research proposal.

512 494

โครงงานวิจัย 2
2(0-4-2)
(Research Project II)
วิชาบังคับก่อน : 512 493 โครงงานวิจยั 1
การวิจยั ในหัวข้ อทางชีววิทยา ภายใต้ การแนะนาของอาจารย์ในภาควิชาชีววิทยา
Research on the topic in biology under the supervisions of Biology departmental staffs.

512 495

การฝึ กงาน
1(0-3-0)
(Practical Training)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาชีววิทยา
: วิชานี ้วัดผลเป็ น S หรื อ U
การฝึ กปฏิบตั ิงานในองค์การโดยความเห็นชอบของภาควิชาชีววิทยา
Practical training in the organization by the consent of the Biology department.

513 101

เคมีท่ วั ไป 1
3(3-0-6)
(General Chemistry I)
ปริ มาณสัมพันธ์ โครงสร้ างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ ส ของแข็ง เทอร์

โมไดนามิกส์
Stoichiometry. Atomic structures and properties of the elements in the periodic table.
Chemical bonding. Gases. Solids. Thermodynamics.

513 102

เคมีท่ วั ไป 2
3(3-0-6)
(General Chemistry II)
วิชาบังคับก่อน: 513 101 เคมีทวั่ ไป 1
ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน เคมีไฟฟ้ า จลนเคมี เคมีอินทรีย์เบื ้องต้ น
Liquids and solutions. Chemical equilibrium and ionic equilibrium. Electrochemistry.
Chemical kinetics. Introduction to organic chemistry.
513 103

ปฏิบัติการเคมีท่ วั ไป 1
1(0-3-0)
(General Chemistry Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน: 513 101 เคมีทวั่ ไป 1 หรื ออาจเรียนพร้ อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
การทดลองที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 513 101 เคมีทวั่ ไป 1
Experiments related to the contents in 513 101 General Chemistry I.

513 104

ปฏิบัติการเคมีท่ วั ไป 2
1(0-3-0)
(General Chemistry Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน: 513 102 เคมีทวั่ ไป 2 หรื ออาจเรียนพร้ อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
513 103 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป 1
การทดลองที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 513 102 เคมีทวั่ ไป 2
Experiments related to the contents in 513 102 General Chemistry II.

513 231

เคมีวิเคราะห์ 1
2(2-0-4)
(Analytical Chemistry I)
วิชาบังคับก่อน: 513 102 เคมีทวั่ ไป 2
หลักการพื ้นฐานของเคมีวิเคราะห์ ทฤษฎีปฏิกิริยากรด-เบส ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รี ดกั ชัน ปฏิกิริยา
การเกิดสารเชิงซ้ อนและปฏิกิริยาการเกิดตะกอน การประยุกต์ปฏิกิริยาเหล่านี ้ในการวิเคราะห์เชิงปริ มาณโดยการ
ตกตะกอนและการวัดปริ มาตร สมดุลเคมีระหว่างเฟสในการสกัดด้ วยตัวทาละลาย
Basic principles in analytical chemistry. Theory of acid-base. Oxidation-reduction,
complex formation and precipitation reactions. Applications of the above-outlined reactions in
quantitative analysis by gravimetric and volumetric methods. Interface equilibria in solvent extraction.

513 233

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
1(0-3-0)
(Analytical Chemistry Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน: 513 104 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป 2
513 231 เคมีวิเคราะห์ 1 หรื ออาจเรี ยนพร้ อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
ความคลาดเคลือ่ นในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เครื่ องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์
เชิงปริ มาณ การทดลองเกี่ยวกับการวิเคราะห์สารโดยวิธีตกตะกอน การวัดปริ มาตร ที่กล่าวถึงในรายวิชา 513 231
เคมีวิเคราะห์ 1
Errors in chemical analysis. Statistical data analysis. Instrumentation and techniques in
quantitative chemical analysis. Experiments on chemical analysis based on gravimetric and volumetric
methods as outlined in 513 231 Analytical Chemistry I.
513 250

เคมีอนิ ทรีย์
3(3-0-6)
(Organic Chemistry)
วิชาบังคับก่อน: 513 102 เคมีทวั่ ไป 2
เคมีของสารประกอบอะลิฟาติกและสารประกอบอะโรมาติก พอลิเมอร์ คาร์ โบไฮเดรต
กรดอะมิโน โปรตีนและลิปิด การประยุกต์เทคนิคอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ในการพิสูจน์
ประเภทของหมูฟ่ ั งก์ชนั
Chemistry of aliphatic and aomatic compounds. Polymers. Carbohydrates. Amino acids.
Proteins and lipids. Applications of ultraviolet and infrared spectroscopy in functional groups
identification.
513 255

ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์
1(0-3-0)
(Organic Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: 513 104 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป 2
513 250 เคมีอินทรีย์ หรื ออาจเรียนพร้ อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
การทดลองเกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การแยกและการท าสารให้ บริ สุ ท ธิ์ การศึ ก ษาปฏิ กิ ริ ยาของ
สารประกอบอะลิฟาติกและอะโรมาติก การสังเคราะห์สารอินทรี ย์
Experiments on separation and purification techniques. Studies of aliphatic and aromatic
compound reactions. Synthesis of organic compounds.

513 341

ชีวเคมี 1
4(4-0-8)
(Biochemistry I)
วิชาบังคับก่อน: (1) 512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
513 250 เคมีอินทรี ย์
หรื อ (2) 512 102 ชีววิทยาทัว่ ไป 2
513 252 เคมีอินทรี ย์ 2
โครงสร้ างและหน้ าที่ของชีวโมเลกุล เอนไซม์และชีวพลังงานศาสตร์ เมแทบอลิซึมและการควบคุม
การเก็บและการแสดงออกของข้ อมูลทางพันธุกรรม พันธุวิศวกรรม
Structures and functions of biomolecules. Enzymes and bioenergetics. Metabolism and
its regulation. Storage and expression of genetic information. Genetic engineering.
513 343

514 107

ปฏิบัติการชีวเคมี 1
1(0-3-0)
(Biochemistry Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน: (1) 513 253 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย์ 1
513 341 ชีวเคมี 1 หรื ออาจเรียนพร้ อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
หรื อ (2) 513 255 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย์
513 341 ชีวเคมี 1 หรื ออาจเรียนพร้ อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
การทดลองที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 513 341 ชีวเคมี 1
Experiments related to the contents in 513 341 Biochemistry I

ฟิ สิกส์ พนื ้ ฐาน
4(4-0-8)
(Fundamental Physics)
เงื่อนไข : สาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาฟิ สกิ ส์
กลศาสตร์ ของวัตถุเกร็ ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ ของของไหล เทอร์ โมไดนามิกส์ การสัน่ และคลืน่
แม่เหล็กไฟฟ้ า ไฟฟ้ ากระแส อิเล็กทรอนิกส์เบื ้องต้ น ทัศนศาสตร์ ฟิ สกิ ส์ยคุ ใหม่
Mechanics of rigid bodies. Properties of matter. Fluid mechanics, Thermodynamics.
Vibrations and waves. Electromagnetism. Electricity. Introduction to electronics. Optics. Modern
physics.

514 108

ปฏิบัติการฟิ สิกส์ ท่ วั ไป
1(0-3-0)
(Fundamental Physics Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: 514 107 ฟิ สกิ ส์พื ้นฐาน หรื ออาจเรี ยนพร้ อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
เงื่อนไข : สาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาฟิ สกิ ส์
การทดลองที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 514 107 ฟิ สกิ ส์พื ้นฐาน
Experiments related to the contents in 514 107 Fundamental Physics.

515 205

สถิติสาหรับนักวิทยาศาสตร์ ชวี ภาพ
3(2-2-5)
(Statistics for Biological Scientists)
วิชาบังคับก่อน: 515 201 สถิติพื ้นฐาน 1
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวางแผนการทดลองเบื ้องต้ น การเปรี ยบเทียบเชิงพหุ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วม การถดถอยพหุคณ
ู การวัดความสัมพันธ์สาหรับตารางการณ์จร การถดถอยลอจิสติกอย่างง่าย
การวิเคราะห์โพรบิต การใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูปในการวิเคราะห์
Analysis of variance. Basic experimental designs. Multiple comparisons. Analysis of
covariance. Multiple regression. Measures of association for contingency tables. Simple logistic
regression. Probit analysis. Utilization of packages.
516 498

ระบบการจัดการในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Management System in Industry)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อม
แนวคิดเกี่ยวกับอนุกรมมาตรฐานของระบบการจัดการที่ใช้ ในอุตสาหกรรม เช่น ISO 9000 ISO
14000 ISO 17025 มอก.18000 HACCP TQM กรณีศกึ ษา
มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts of standards series related to management systems in industry : ISO 9000, ISO
14000, ISO 17025, TIS18000, HACCP, TQM. Case studies.
Field trips are required.

518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Microbiology)
การกระจาย สัณฐานวิทยา และการเพิ่มจานวนของแบคทีเรี ย ไวรัสและรา เทคนิคปลอดเชื ้อและการเก็บ
รักษาจุลนิ ทรี ย์ แนวความคิดเบื ้องต้ นเกี่ยวกับโครงสร้ างและหน้ าที่ของเซลล์ เมแทบอลิซมึ พันธุศาสตร์ ของจุลินทรี ย์
การตอบสนองของระบบภูมิค้ มุ กัน ประโยชน์และโทษของจุลนิ ทรี ย์
Distribution, morphology and multiplication of bacteria, virus and fungi. Aseptic technique
and microbial preservation. Basic knowledge of structure and function of cells. Metabolism. Microbial
genetics. Response of immune system. Beneficial and harmful effects of microorganisms.
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
(General Microbiology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน:* 518 201 จุลชีววิทยาทัว่ ไป
* อาจเรี ยนพร้ อมกันได้
การทดลองที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 518 201 จุลชีววิทยาทัว่ ไป
Experiments related to the contents in 518 201 General Microbiology.

1(0-3-0)

518 321 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ นม
3(3-0-6)
(Dairy Product Microbiology)
วิชาบังคับก่อน: 518 201 จุลชีววิทยาทัว่ ไป
518 202 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาทัว่ ไป
* 518 322 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์นม
* อาจเรี ยนพร้ อมกันได้
สมบัติของน ้านม จุลินทรี ย์ในน ้านมและการเน่าเสียของน ้านมที่เกิดจากจุลินทรี ย์ จุลินทรี ย์ที่ใช้ ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ การผลิต สุขาภิบาล มาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์นม
เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์นม
Properties of milk. Microorganisms and microbial spoilage of milk. Microorganisms for
processing various dairy products. Production, sanitation, standardization and quality control of dairy
products. New technology relevant to dairy products.

518 322 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ นม
(Dairy Product Microbiology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: * 518 321 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์นม
* อาจเรี ยนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในวิชา 518 322 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์นม
มีการศึกษานอกสถานที่
Experiments related to the contents in 518 322 Dairy Product Microbiology.
Field trips are required.

1(0-3-0)

518 331 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต์
2(2-0-4)
(Yeast Biology and Technology)
วิชาบังคับก่อน: 518 201 จุลชีววิทยาทัว่ ไป
518 202 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาทัว่ ไป
* 518 332 ปฏิบตั ิการชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต์
* อาจเรี ยนพร้ อมกันได้
อนุกรมวิธาน โครงสร้ าง หน้ าที่และเมแทบอลิซึมของยีสต์ พันธุกรรมและการปรับปรุ งสายพันธุ์ของยีสต์
ยีสต์และผลิตภัณฑ์จากยีสต์ในอุตสาหกรรม จลนศาสตร์ ของการหมักและเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีใหม่ที่
เกี่ยวข้ องกับยีสต์
Taxonomy, structure, function and metabolism of yeast. Genetics and strain improvement.
Yeast and yeast products in industry. Kinetics of fermentation and production technology. New
technology relevant to yeast.
518 332 ปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต์
1(0-3-0)
(Yeast Biology and Technology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: * 518 331 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต์
* อาจเรี ยนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในวิชา 518 331 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต์
มีการศึกษานอกสถานที่
Experiments related to the contents in 518 331 Yeast Biology and Technology.
Field trips are required.

518 341 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้ อม
2(2-0-4)
(Environmental Microbiology)
วิชาบังคับก่อน: 518 201 จุลชีววิทยาทัว่ ไป
518 202 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาทัว่ ไป
การกระจายและบทบาทของจุลินทรี ย์ในดิน น ้าและอากาศ ปั จจัยที่มีผลต่อการเจริ ญของจุลินทรี ย์ การ
เก็บตัวอย่างและการจาแนกชนิด การวิเคราะห์ ปริ มาณของจุลินทรี ย์ การย่อยสลายหรื อการเสื่อมสภาพของ
สารอินทรี ย์และสารเคมีโดยจุลินทรี ย์ในธรรมชาติ ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการย่อยสลายหรื อการเสื่อมสภาพด้ วย
จุลนิ ทรี ย์ จุลนิ ทรี ย์ที่ทาให้ เกิดมลพิษ การประยุกต์จลุ นิ ทรี ย์ในการแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อม
Distribution and roles of microorganisms in soil, water and air. Factors affecting growth of
microorganisms. Sample collection and identification. Quantitative assay of microorganisms.
Degradation or deterioration of organic matter and chemical substances by natural microorganisms.
Important factors affecting degradation or deterioration by microbes. Polluting microbes. Microbial
applications for the solution of environmental problems.
518 342 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้ อม
(Environmental Microbiology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: * 518 313 จุลชีววิทยาทางสิง่ แวดล้ อม
* อาจเรี ยนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 518 313 จุลชีววิทยาทางสิง่ แวดล้ อม
มีการศึกษานอกสถานที่
Experiments related to the contents in 518 313 Environmental Microbiology.
Field trips are required.

1(0-3-0)

518 421 จุลชีววิทยาทางอาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food Microbiology for Health)
วิชาบังคับก่อน: 518 201 จุลชีววิทยาทัว่ ไป
518 202 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาทัว่ ไป
* 518 422 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาทางอาหารเพื่อสุขภาพ
* อาจเรี ยนพร้ อมกันได้
การปนเปื อ้ นจุลนิ ทรี ย์ในอาหาร ปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเสื่อมเสียของอาหาร หลักการป้องกันการเน่า
เสียของอาหาร จุลนิ ทรี ย์ที่มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ การหมักดองอาหาร มาตรฐานอาหารทางจุลชีววิทยา การควบคุม
คุณภาพอาหาร
Microbial contamination of foods. Factors affecting food spoilage. Principles of food
preservation. Beneficial microorganisms for health. Food fermentation. Microbial standard for food.
Food quality control.

518 422 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารเพื่อสุขภาพ
1(0-3-0)
(Food Microbiology for Health Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: * 518 421 จุลชีววิทยาทางอาหารเพื่อสุขภาพ
* อาจเรี ยนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 518 421 จุลชีววิทยาทางอาหารเพื่อสุขภาพ
มีการศึกษานอกสถานที่
Experiments related to the contents in 518 421 Food Microbiology for Health
Field trips are required.
518 431 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากจุลินทรีย์
2(2-0-4)
(Industrial Microbiological Technology)
วิชาบังคับก่อน: * 513 341 ชีวเคมี 1
518 201 จุลชีววิทยาทัว่ ไป
518 202 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาทัว่ ไป
* 518 432 ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมจากจุลนิ ทรี ย์
* อาจเรี ยนพร้ อมกันได้
การแยกและคัดกรองจุลนิ ทรี ย์ การพัฒนาสายพันธุ์จลุ นิ ทรี ย์ การผลิตจุลินทรี ย์และผลผลิตจากจุลินทรี ย์
ที่มีประโยชน์ทางอุตสาหกรรม ปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกรรมวิธีการผลิตและการควบคุมการผลิต
Isolation and screening of microorganisms. Microbial strains improvement. Production of
useful microbes and microbial products in industry. Related factors in production processes and
control.
518 432 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากจุลินทรีย์
1(0-3-0)
(Industrial Microbiological Technology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: * 518 431 เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมจากจุลนิ ทรี ย์
* อาจเรียนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 518 431 เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมจากจุลนิ ทรี ย์
มีการศึกษานอกสถานที่
Experiments related to the contents in 518 431 Industrial Microbiological Technology.
Field trips are required.

รายวิชาที่เปิ ดสอนให้ แก่ คณะ/ภาควิชาอื่น
512 105

ชีววิทยาพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Biology)
เงื่อนไข : สาหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่นกั ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
แนวคิดทางชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงสร้ าง หน้ าที่ พฤติกรรม การปรับตัว และ
วิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชีวิต ระบบนิเวศ พันธุกรรมกับสังคมมนุษย์ การประยุกต์ทางชีววิทยา
Concepts of biology. Biodiversity. Structures, functions, behaviors, adaptation and
evolution of organisms. Ecosystem. Genetics and human society. Biological applications.
512 106

ชีววิทยาทั่วไป
4 (4-0-8)
(General Biology)
เงื่อนไข : สาหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่นกั ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
วิชาบังคับก่อน : * 512 107 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป
* อาจเรี ยนพร้ อมกันได้
พื ้นฐานของชีวติ ระดับโมเลกุล การจัดองค์ประกอบระดับเซลล์ เนื ้อเยื่อและอวัยวะ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การสืบพันธุ์และการเจริ ญของสัตว์ พันธุกรรมและวิวฒ
ั นาการ มนุษย์กบั ระบบนิเวศ การ
ปรับตัวและพฤติกรรมของสัตว์ เนื ้อเยื่อและอวัยวะของพืช ฮอร์ โมนพืชและไฟโตโครม
การหายใจระดับเซลล์
และการสังเคราะห์ด้วยแสง ชีววิทยาประยุกต์
Molecular basis of life. Cellular level of organization, tissues and organs. Biodiversity.
Animal reproduction and development. Genetics and evolution. Human and ecosystem. Adaptation and
animal behavior. Plant tissue and organs. Plant hormones and phytochrome. Cellular respiration and
photosynthesis. Applied biology.
512 107

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
(General Biology Laboratory)
เงื่อนไข : สาหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่นกั ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
วิชาบังคับก่อน : * 512 106 ชีววิทยาทัว่ ไป
* อาจเรี ยนพร้ อมกันได้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในรายวิชา 512 106 ชีววิทยาทัว่ ไป
Laboratory work related to the contents in 512 106 General Biology.

1 (0-3-0)

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสูตร
ลาดับ

1

2

3.

ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรธร เกิดเกรียงไกร
3-4599-90074-04-7

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา

วท.ม.(สัตววิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2529)
วท.บ.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2524)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย วท.ด. พันธุศาสตร์
3-1018-00217-08-4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2549)
วท.ม. (พันธุศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2539)
วท.บ.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2535)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรี บลุ พุม่ ศิริ
วท.ม.(พฤกษศาสตร์ )
3-1006-03089-66-0
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2522)
วท.บ.(พฤกษศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2519)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์ /ปี การศึกษา)

หลักสูตร
เดิม
12

หลักสูตร
ปรับปรุ ง
12

12

12

12

12

ลาดับ

ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลั ยา ศรี พทุ ธชาติ

5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล ขวัญเกื ้อ

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา

วท.ม.(วนศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2525)
วท.บ.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2521)
วท.ม.(พันธุศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2520)
กศ.บ.(ชีววิทยา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
(ประสานมิตร) (2517)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์ /ปี การศึกษา)

หลักสูตร
เดิม
12

หลักสูตร
ปรับปรุ ง
12

12

12

3.2.2 อาจารย์ ประจา
ลาดับ

1.

ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรี บลุ พุม่ ศิริ

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา

วท.ม.(พฤกษศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2522)
วท.บ.(พฤกษศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2519)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์ /ปี การศึกษา)

หลักสูตร
เดิม
12

หลักสูตร
ปรับปรุ ง
12

ลาดับ

ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

2.

รองศาสตราจารย์ ดร. มยุวา อารี กิจเสรี

3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคพิศษิ ฐ์ เทพสิทธา

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลั ยา ศรี พทุ ธชาติ

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา

วท.ด. (วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2546)
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์ )
มหาวิทยาลัมหิดล
(2537)
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2526)
Ph.D. (Agri & Nat Res Sci)
The University of Adelaide,
Australia (1992)
วท.ม. (โรคพืช)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2528)
วท.บ. (พฤกษศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2524)
วท.ม.(วนศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2525)
วท.บ.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2521)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์ /ปี การศึกษา)

หลักสูตร
เดิม
12

หลักสูตร
ปรับปรุ ง
12

12

12

12

12

ลาดับ

ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย

6.

อาจารย์ ดร.จันทร์ ดี ระแบบเลิศ

7.

รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู เวชรัชต์พิมล

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา

วท.ด. พันธุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2549)
วท.ม. (พันธุศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2539)
วท.บ.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2535)
ปร.ด. (จุลชีววิทยาการแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(2548)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(2538)
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(2526)
Ph.D. (Science)
Osaka City U, Japan
(1999)
วท.ม. (สัตววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2522)
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2519)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์ /ปี การศึกษา)

หลักสูตร
เดิม
12

หลักสูตร
ปรับปรุ ง
12

12

12

12

12

ลาดับ

ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

8.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล ขวัญเกื ้อ

9.

รองศาสตราจารย์ ดร. อารี ย์ ทองภักดี

10.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรธร เกิดเกรียงไกร

11.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมพร เมืองพระ

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา

วท.ม.(พันธุศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2520)
กศ.บ.(ชีววิทยา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
(ประสานมิตร) (2517)
Ph.D. (Botany)
The University of
Queensland,
Australia (1989)
วท.ม. (พฤกษศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2521)
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2519)
วท.ม.(สัตววิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2529)
วท.บ.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2524)
M.A.(Biology)
The University of Kansas,
USA (1981)
วท.บ.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2520)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์ /ปี การศึกษา)

หลักสูตร
เดิม
12

หลักสูตร
ปรับปรุ ง
12

12

12

12

12

15

15

ลาดับ

ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

12.

อาจารย์ ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

13.

รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน ไกรลาศ

14.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลนาถ อบสุวรรณ

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา

Ph.D. (Biology)
University of Glasgow, UK
(2006)
วท.ม. (สัตววิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2540)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์ )
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
(2536)
ปร.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2539)
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะ
แวดล้ อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2529)
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(2523)
Ph.D. (Horticulture)
University of Hawaii ., USA
(2006)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2540)
วท.บ. (พฤกษศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2536)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์ /ปี การศึกษา)

หลักสูตร
เดิม
12

หลักสูตร
ปรับปรุ ง
12

15

15

12

12

ลาดับ

ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

15.

อาจารย์วนั วิวาห์ ตุ้มทอง

16.

อาจารย์ ดร.กรกช ชันจิ
้ รกุล

3.2.3 อาจารย์ พิเศษ
ลาดับ
ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน
1

รองศาสตราจารย์พิภพ พรหมสุทธิรักษ์

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พงษ์ มาลา

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์ /ปี การศึกษา)

วท.ม.(วิทยาศาสตร์ ทางทะเล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2545)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ ทางทะเล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2540)
วท.ด. (พืชสวน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2552)
วท.ม. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2541)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2538)

หลักสูตร
เดิม
12

หลักสูตร
ปรับปรุ ง
12

12

12

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา
วท.ม.(สัตววิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2518)
วท.บ.(ชีววิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2515)
วท.ม.(พฤกษศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2522)
วท.บ.(พฤกษศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2515)

ลาดับ
3

ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลภรณ์ บุญญกิจจินดา

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑิติยา จิตติหรรษา

5

อาจารย์ฐิติรัตน พรประยุทธ

6

ดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา
วท.ม.(พฤกษศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2523)
วท.บ.(พฤกษศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2516)
Ph.D. (Insect Pathology)
Mississippi State University, USA (1985)
วท.ม. (สัตววิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524)
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2517)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2518)
วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินยิ ม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2515)
Ph.D. (Phytochemistry) Leiden U,
Natherlands (2004)
วท.ม. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2539)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2535)

