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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
Master of Science Program in Biology

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่ อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่ อภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
วท.ม. (ชีววิทยา)
Master of Science (Biology)
M.Sc. (Biology)

3. วิชาเอก(ถ้ ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2 ภาษาที่ใช้
5.3 การรับเข้ าศึกษา

หลักสูตรระดับปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี การศึกษา
ไทย
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศตามความยินยอมของภาควิชา
ชีววิทยา
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา ให้ ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เริ่มเปิ ดสอนภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2554
คณะกรรมการวิชาการให้ ความเห็นชอบในการประชุมครัง้ ที่ 12/2554. วันที่ 9.เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 4 /2554 วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา 2555
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 ตาแหน่ งและคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
(1) รองศาสตราจารย์ ดร. อารี ย์ ทองภักดี
ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ Ph.D. (Botany) ปี ค.ศ.1989
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคพิศิษฐ์ เทพสิทธา
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ Ph.D. (Agri & Nat Res Sci) ปี ค.ศ. 2003
(3) รองศาสตราจารย์ ดร. มยุวา อารี กิจเสรี
ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ วท.ด. (วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ) ปี พ.ศ. 2546
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ที่อยู่ ถนนราชมรรคาใน อาเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร เป็ นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่กล่าวถึงการพัฒนาคนและสังคมไทยสูส่ งั คมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้
ประกอบกับ เป้ าหมายยุท ธศาสตร์ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและแผนยุท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลัย ศิ ลปากร ที่ เ น้ น ให้
มหาวิทยาลัยเป็ นแหล่งค้ นคว้ าวิจยั บูรณาการ ถ่ายทอดความรู้ ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชนสู
ั ้ ง เพื่อการ
พัฒนาชุมชน รวมทังผลิ
้ ตบัณฑิตที่มีภมู ิปัญญา ความคิดสร้ างสรรค์ ยึดมัน่ ในคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ
และมนุษยชาติ จึงต้ องใช้ บคุ ลากร ที่บรู ณาการในศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ และสังคม เป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ าน
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ซึง่ เป็ นสาขาที่เป็ นที่ต้องการของทังภาครั
้
ฐ และเอกชน
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ ห รื อ การพัฒ นาทางสัง คมและวัฒ นธรรมที่ พิ จ ารณาในการวางแผนหลัก สูต รนัน้ ได้ ค านึง ถึ ง การ
เปลีย่ นแปลงทางด้ านสังคม โดยเฉพาะสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้ านสาขาวิชาชีววิทยา ทังในระดั
้
บท้ องถิ่น และระดับ
มหัพ ภาค รวมทัง้ ความตระหนัก ในปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ดัง ที่ ร ะบุใ นมาตราที่ 67 รั ฐ ธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงจาเป็ นต้ องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุ ก ที่มีศกั ยภาพและ
สามารถปรับเปลีย่ นได้ ตามปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้ านที่เกี่ยวข้ องกับชีววิทยา และองค์ความรู้ ใหม่ที่ค้นพบ
และรองรั บการแข่งขันในระดับประเทศ และนานาชาติ โดยการผลิตบุคลากรทางด้ านสาขาวิชาชี ววิทยา ที่มีศักยภาพสูง
สอดคล้ องตามยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยด้ านที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ถึง 6
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ม่งุ เน้ น
สู่ค วามเป็ นเลิศ ทางด้ า นศิ ลปะ และวัฒนธรรม ปณิ ธ านในการสร้ างบัณ ฑิ ต โดยบูร ณาการศาสตร์ ทัง้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
สัง คมศาสตร์ มนุษ ยศาสตร์ และศิ ล ปะ การพัฒ นาหลัก สูต รจึ ง ต้ อ งเน้ น การบูร ณาการความรู้ ข้ า งต้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
หลากหลาย และสะท้ อนความต้ องการกาลังคนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ จานวน 1 รายวิชา ดังนี ้
515 502 สถิติประยุกต์สาหรับนักชีววิทยา
3(3-0-6)
(Applied Statistics for Biologists)
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้ คณะ/ภาควิชาอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผ้ สู อนจากภาควิชาสถิติ รายละเอียดการเรียนการสอน
การตัดเกรด ดาเนินการโดยอาจารย์ภาควิชาสถิติ การกาหนดรายละเอียดรายวิชาผ่านการดาเนินการของภาควิชาชีววิทยา
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา เป็ นหลักสูตรที่มงุ่ ส่งเสริ มพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ของบัณฑิต
เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงแหล่งความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สามารถอ่าน ฟั ง มีความคิดเชิงวิพากษ์ (critical reading,
listening and thinking) และสามารถสร้ างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางด้ านชีววิทยา โดยใช้ กระบวนการวิจยั สามารถนาความรู้ไป
ประยุกต์ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศ
1.2 ความสาคัญ
ปั จจุบนั การศึกษาวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ มีความเจริ ญพัฒนาอย่างรวดเร็ ว เนื่องจากเป็ นศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
สิง่ มีชีวิตและสิง่ ที่มีความสัมพันธ์กบั สิง่ มีชีวิต เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการเจริ ญพัฒนาทางด้ านการศึกษาและวิจยั ในศาสตร์ สาขาวิชานี ้
ประเทศจึงต้ องมีบคุ ลากรที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพเพิ่มขึ ้น จะทาให้ มีขีดความ สามารถทาวิจยั
ขันสู
้ งทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพทังด้
้ านชีววิทยาบริ สทุ ธิ์ และชีววิทยาประยุกต์ ที่มีความรู้ และความสามารถบูรณาการ ศึกษา
ค้ นคว้ าและวางแผนการทดลองด้ วยตนเองอย่ า งมี ร ะเบี ย บวิ ธี ท างวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ การพัฒ นาด้ านวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพทีส่ อดคล้ องกับความเจริ ญและการเปลีย่ นแปลงของสังคมและสิง่ แวดล้ อมของประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อขยายโอกาสในการผลิตบัณฑิตทางชีววิทยา ให้ มีความรู้ความสามารถด้ านวิชาการในระดับสูง
ขึ ้น โดยสอดคล้ องกับความต้ องการของประเทศ เนื่องจากปั จจุบนั ประเทศไทยมีการพัฒนาด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มากขึ ้น
1.3.2 เพื่อพัฒนาเทคนิคทางชีววิทยาให้ ทนั กับความก้ าวหน้ าทางวิชาการ โดยเน้ นการทางานวิจยั ทัง้
ในด้ านชีววิทยาบริ สทุ ธิ์และชีววิทยาประยุกต์ เพื่อนาไปใช้ ในการพัฒนาประเทศ ให้ สอดคล้ องกับความเจริ ญและการ
เปลีย่ นแปลงของสังคมและสิง่ แวดล้ อม
1.3.3 เพื่อให้ มีการนาทรัพยากรบุคคล สถานที่และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ในด้ านการเรียนการสอนและการวิจยั
มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
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1.3.4. เพื่อส่งเสริ มและเผยแพร่วิชาการในสาขาชีววิทยา และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามโครงการ
พัฒนาและส่งเสริ มผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการผลิตนักวิทยาศาสตร์
1.3.5 เพื่อพัฒนาและส่งเสริ มความรู้ทางชีววิทยาแก่บคุ ลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ทังภาครั
้
ฐ และเอกชน
ที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถในระดับที่สงู ขึ ้นหลังปริ ญญาตรี
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ. กาหนด
ภายในระยะเวลา 5 ปี
ปรับปรุงหลักสูตรให้ ทนั สมัยและ
สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน ภายในระยะเวลา 3 ปี
แผนการส่งเสริ มการเรียนการสอนที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ภายในระยะเวลา 2 ปี

แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลการ
เรี ยนรู้ทงั ้ 5 ด้ านตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
ภายในระยะเวลา 2 ปี

กลยุทธ์
ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร

ติดตามการเปลีย่ นแปลงตามความ
1. รายงานผลการประเมินความพึง
ต้ องการของหน่วยงาน องค์กร และ
พอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
สถานประกอบการ
1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์ เพื่อ 1.เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์
ส่งเสริ มการจัดการเรียนการสอนที่
1.1 มีกิจกรรมการอบรมเพิม่ พูนทักษะ
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
แก่คณาจารย์
1.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุน 2. ความพึงพอใจของผู้เรี ยนต่อระบบ
การเรี ยนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรี ยนรู้ด้วย
ตนเอง
3. ส่งเสริ มการประเมินผลที่เน้ น
3. จานวนรายวิชาที่ใช้ การประเมินผลที่
พัฒนาการของผู้เรียน
เน้ นพัฒนาการของผู้เรี ยน
4. จัดกิจกรรมเสริ มนอกหลักสูตรที่เน้ น 4. ผลการประเมินการมีสว่ นร่วมของ
ทักษะการเรี ยนรู้ทงั ้ 5 ตามกรอบ
ผู้เรี ยนในการจัดการเรี ยนการสอน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม
พ.ศ. 2552
อื่น ๆ ของคณะ
พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่เน้ น 1. จานวนโครงการการพัฒนาทักษะการ
การสอนด้ านคุณธรรมจริยธรรม ด้ าน
สอนและการประเมินผลการเรียนรู้ทงั ้
ความรู้ ทักษะทางปั ญญา ทักษะ
5 ด้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์และ
ทักษะการสอนของอาจารย์ทมี่ งุ่ ผล
สือ่ สาร
การเรี ยนรู้ทงั ้ 5 ด้ าน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ จัดการศึกษาใช้ ระบบทวิภาค โดยหนึง่ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึง่ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้ อกาหนดต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การ
พิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
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 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550 ข้ อ 7 และ/หรื อที่มีการเปลีย่ นแปลงภายหลัง (ภาคผนวก ก)
2.2.2 ต้ องสาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หรื อ ระดับปริ ญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิตหรื อเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้ อง ที่มีพื ้นความรู้ความสามารถเพียงพอ ให้ อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะ
กรรมการคัดเลือกของภาควิชาชีววิทยา
2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบการคัดเลือกของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรและ/หรื อเป็ นไป
ตามระเบียบการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกของภาควิชาชีววิทยา
2.3 ปั ญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่สมัครเข้ าเรี ยนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ถึงแม้ มีความรู้พื ้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ทเี่ หมือนกัน แต่มาจากวิทยาศาสตร์ คนละแขนงหรื อต่างสถาบันกัน เมื่อมาเรี ยนในสาขาวิชาชีววิทยาในขันที
้ ่สงู ขึ ้น
นักศึกษาบางคนอาจมีปัญหาในการทาความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิดทางด้ านชีววิทยา การวิจยั และการใช้ เครื่ องมืออุปกรณ์
ต่าง ๆ เพื่อการวิจยั
นักศึกษามีข้อจากัดทางทักษะ
นักศึกษาบางส่วนมีข้อจากัดทังทั
้ กษะการใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาหรับทักษะทางภาษาไทย เช่น การอ่าน
เพื่อสรุปเนื ้อหาข้ อมูล การนาเสนอข้ อมูล การออกเสียงและการเขียนรายงาน ส่วนการขาดทักษะภาษาอังกฤษนัน้ ขาดทัง้
ทักษะการพูด การเขียนและการอ่าน ทาให้ นกั ศึกษามีความเข้ าใจในเนื ้อหาทางวิชาการน้ อยกว่าที่ควร โดยเฉพาะเมื่ออ่าน
ตารา วารสารหรื อเอกสารที่เป็ นภาษาอังกฤษตลอดจนการสืบค้ นข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
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ปั ญหาการปรับตัวในการเรี ยน
นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่ องภาษา มีการปรับตัวโดยการให้ เวลากับสิง่ ที่เป็ นปั ญหากับตนเองเพิ่มขึ ้น หรือปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อขอคาแนะนา และมีนกั ศึกษาบางส่วนทางานแล้ ว มักประสบกับปั ญหาเรื่ องการแบ่งเวลาระหว่างงานประจาและ
งานที่ต้องทาการวิจยั และสืบค้ นข้ อมูล ทาให้ ต้องมีการปรับจัดแบ่งเวลาในการเรียนการทางานมากขึ ้น
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา นักศึกษาที่มีพื ้นความรู้ ไม่เพียงพอ คือ กาหนดให้ นกั ศึกษาเลือกเรี ยนใน
หลักสูตร แผน ก และ แผน ก2 โดยมีรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกให้ เหมาะสมกับความสนใจในหัวเรื่ องวิทยานิพนธ์
แนวทางการแก้ ไขทักษะของนักศึกษา คือ มีการแนะนาและส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาฝึ กทักษะการใช้ ภาษาทังการอ่
้
าน การ
สรุป ทาความเข้ าใจและการนาเสนอข้ อมูลภาษาอังกฤษ นอกจากนันอาจารย์
้
ที่ ปรึกษายังสามารถแนะนาให้ นกั ศึกษา ได้ ศึกษา
วิชาหัวข้ อเฉพาะทางสาขาวิชาที่นกั ศึกษาสนใจ เป็ นการเพิ่มทักษะในการอ่านและสรุ ปงานวิจัยต่างๆ เพื่อใช้ เป็ นแนวทาง
การศึกษาในชันสู
้ งต่อไป
แนวทางการแก้ ไขปั ญหาการปรับตัว
ภาควิชาฯ ได้ จดั ให้ มีอาจารย์ที่ปรึกษาตังแต่
้ เริ่ มต้ นเพื่อให้ คาแนะนาในเรื่ องการปรับตัว โดยเฉพาะนักศึกษาที่ทางาน
แล้ วซึง่ มักพบปั ญหาเรื่ องการแบ่งเวลาระหว่างงานประจาและการเรี ยนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องใช้ เวลาค้ นคว้ าข้ อมูลอย่าง
มาก หากนักศึกษามีภาระงานประจามากได้ เสนอแนะนาให้ ลงทะเบียนรายวิชาเรี ยนให้ น้อยกว่าที่กาหนดตามแผนการศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชัน้ ปี ที่
ชันปี
้ ที่ 1
ชันปี
้ ที่ 2
รวม
จานวนทีค่ าดว่าจะสาเร็ จการศึกษา

ปี 2554
10
10
-

จานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
10
10
10
10
10
10
20
20
20
10
10
10

ปี 2558
10
10
20
10
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
2554
ค่าบารุงการศึกษา
50,000
ค่าลงทะเบียน
90,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
660,000
รวมรายรับ
800,000

2555
100,000
180,000
1,320,000
1,600,000

ปี งบประมาณ
2556
100,000
180,000
1,320,000
1,600,000

2557
100,000
180,000
1,320,000
1,600,000

2558
100,000
180,000
1,320,000
1,600,000

2554

2555

ปี งบประมาณ
2556

2557

2558

150,000
200,000
50,000
400,000

300,000
400,000
100,000
800,000

300,000
400,000
100,000
800,000

300,000
400,000
100,000
800,000

300,000
400,000
100,000
800,000

400,000
400,000
800,000
10
80,000

800,000
800,000
1,600,000
20
80,000

800,000
800,000
1,600,000
20
80,000

800,000
800,000
1,600,000
20
80,000

800,000
800,000
1,600,000
20
80,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
ค่าใช้ จา่ ยบุคลากร
ค่าใช้ จา่ ยดาเนินงาน
ทุนการศึกษา
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา*
ค่าใช้ จา่ ยต่อหัวนักศึกษา
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2.7 ระบบการศึกษา
[]
แบบชันเรี
้ ยน
[ ]
แบบทางไกลผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์เป็ นหลัก
[ ]
แบบทางไกลผ่านสือ่ แพร่ภาพและเสียงเป็ นสือ่ หลัก
[ ]
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสือ่ หลัก ( E-learning)
[ ]
แบบทางไกลอินเตอร์ เน็ต
[ ]
อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร แบ่งเป็ น 2 แผน ดังนี ้
3.1.2.1 โครงสร้ างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 ประกอบด้ วย
วิทยานิพนธ์ มีคา่ เทียบเท่า
36
หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
36
หน่วยกิต
3.1.2.2 โครงสร้ างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้ วย
วิทยานิพนธ์ มีคา่ เทียบเท่า
18
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
2
หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
16
หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
36
หน่วยกิต
หมายเหตุ 1. ผู้ที่เข้ าศึกษาหลักสูตรนี ้ สามารถเลือกเรี ยนแผนการศึกษาตามโครงสร้ างของหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1
หรื อ แผน ก แบบ ก 2 แผนใดแผนหนึง่ โดยให้ อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการคัดเลือกของภาควิชาฯ
2. ผู้ที่เข้ าศึกษาหลักสูตรนี ้ที่ไม่มีพื ้นความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจยั จะต้ องเลือกเรี ยนรายวิชา 512 503 ระเบียบวิธีวิจยั
ทางชีววิทยา (Research Methodology in Biology) 2(2-0-4)ทังนี
้ ้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก
ของภาควิชาฯ
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา กาหนดไว้ เป็ นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็ นสองกลุม่ กลุม่ ละสามหลัก
เลขสามหลักแรก เป็ นเลขประจาหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานัน้ ๆ ดังนี ้
512 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
515 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
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เลขสามหลักหลัง เป็ นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี ้
เลขตัวแรก ( 5, 6, 7 และ 8) หมายถึง รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
เลขตัวที่สองและสาม
หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา โดยได้ กาหนดเลข
ตัวที่สองของเลขสามหลักหลัง แสดงรายวิชาเฉพาะ ดังนี ้
เลข 0 หมายถึง รายวิชาอื่นๆ
เลข 1 หมายถึง รายวิชาทางพันธุศาสตร์
เลข 2, 3 หมายถึง รายวิชาทางพฤกษศาสตร์
เลข 4, 5 หมายถึง รายวิชาทางสัตววิทยา
เลข 9 หมายถึง รายวิชาวิทยานิพนธ์
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) และชัว่ โมง
ที่นกั ศึกษาต้ องศึกษาด้ วยตนเองนอกเวลาเรี ยน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้ วหารด้ วย 3 ซึง่ มีวธิ ี คิด ดังนี ้
จานวนหน่วยกิต = บ + ป + น
3
การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้ วยเลข 4 ตัวคือ
เลขตัวแรกอยูน่ อกวงเล็บ เป็ นจานวนหน่วยกิตของรายวิชานัน้
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยูใ่ นวงเล็บบอกโดย
เลขตัวที่สอง บอกจานวนชัว่ โมงบรรยายต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สาม บอกจานวนชัว่ โมงปฏิบตั ิตอ่ สัปดาห์
เลขตัวที่สี่ บอกจานวนชัว่ โมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์
3.1.3.3 รายวิชา
3.1.3.3.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1
512 601 สัมมนาชีววิทยา 1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
1(0-2-1)
(Seminar in Biology I)
512 602 สัมมนาชีววิทยา 2 (ไม่นบั หน่วยกิต)
1(0-2-1)
(Seminar in Biology II)
512 791 วิทยานิพนธ์ มีคา่ เทียบเท่า
36 หน่วยกิต
(Thesis)
3.1.3.3.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
วิทยานิพนธ์
18 หน่วยกิต
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512 601
512 602

512 511
512 512
512 513
512 611
512 612

512 521

512 522
512 523
512 524
512 525

วิชาบังคับ
2 หน่วยกิต
รายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า
16 หน่วยกิต
วิชาบังคับ จานวน 2 หน่วยกิต ประกอบด้ วยรายวิชาต่อไปนี ้
สัมมนาชีววิทยา 1
(Seminar in Biology I)
สัมมนาชีววิทยา 2
(Seminar in Biology II)
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต ให้ เลือกจากรายวิชาต่อไปนี ้
รายวิชาทางพันธุศาสตร์
พันธุศาสตร์ ของเซลล์ 2
(Cytogenetics II)
พันธุศาสตร์ การถ่ายทอด
(Transmission Genetics)
หัวข้ อเฉพาะทางพันธุศาสตร์
(Selected Topics in Genetics)
พันธุศาสตร์ โมเลกุล
(Molecular Genetics)
พันธุศาสตร์ ประยุกต์
(Applied Genetics)
รายวิชาทางพฤกษศาสตร์
สรี รวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวนขันสู
้ ง
(Advanced Postharvest Physiology and Technology of
Horticultural Crops)
วัชพืชศาสตร์
(Weed Science)
การเสือ่ มสภาพในพืช
(Senescence and Aging in Plants)
เรณูวิทยา
(Palynology)
เมแทบอลิซมึ ของพืช
(Plant Metabolism)

1(0-2-1)
1(0-2-1)

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

3(3-0-6)

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
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512 526
512 527
512 528
512 531
512 532
512 533
512 621
512 622
512 623
512 624
512 625
512 626

512 627
512 628
512 629
512 631

ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน ้าและธาตุอาหาร
(Mineral Nutrition and Water Relations of Plants)
พฤกษภูมศิ าสตร์
(Plant Geography)
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการผลิตกล้ วยไม้ ขนสู
ั้ ง
(Advanced Orchid Science and Technology)
เทคโนโลยีจีโนมพืช
(Plant Genome Technology)
เทคโนโลยีทางการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อพืช
(Plant Tissue Culture Technology)
การอนุรักษ์ ความหลากหลายของพืช
(Plant Diversity Conservation)
หัวข้ อเฉพาะทางอนุกรมวิธานพืช
(Selected Topics in Plant Taxonomy)
การเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อพืชขันสู
้ ง
(Advanced Plant Tissue Culture)
ระเบียบวิธีวิจยั ทางพฤกษศาสตร์
(Research Methodology in Botany)
อนุกรมวิธานพืชขันสู
้ ง
(Advanced Plant Taxonomy)
สารเร่งการเติบโตในการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อพืช
(Growth Regulators in Plant Tissue Culture)
หัวข้ อเฉพาะทางสรี รวิทยาของไม้ ดอกไม้ ประดับ
(Selected Topics in Physiology of Flowering and Ornamental
Crops)
หัวข้ อเฉพาะทางการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อพืช
(Selected Topics in Plant Tissue Culture)
อนุกรมวิธานเชิงสถาปั ตยลักษณ์ของพืช
(Architectural Taxonomy of Plants)
เทคโนโลยีการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อกล้ วยไม้
(Orchid Tissue Culture Technology)
วิทยาเอ็มบริ โอของพืชดอก
(Embryology of Flowering Plants)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(2-6-4)
4(3-3-6)
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512 632

512 541
512 542
512 543
512 544
512 545
512 548
512 551
512 552

512 553
512 554
512 555
512 556
512 557
512 558

ธุรกิจทางการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อพืช
(Plant Tissue Culture Business)
รายวิชาทางสัตววิทยา
การตรวจทางชีววิทยาระดับเซลล์
(Cell-based Assay)
สังขวิทยา
(Malacology)
วิทยาครัสทาเซีย
(Carcinology)
วิทยาโพรโทซัว
(Protozoology)
ปรสิตวิทยาขันสู
้ ง
(Advanced Parasitology)
สรี รวิทยาของแมลง
(Insect Physiology)
ชีววิทยาภูมคิ ้ มุ กัน
(Immunobiology)
เซลล์สบื พันธุ์ และการใช้ ประโยชน์ของเซลล์ในระบบสืบพันธุ์สตั ว์เลี ้ยง
ลูกด้ วยน ้านม
(Mammalian Gamete and Application of Reproductive Cells)
ชีววิทยาของปลา
(Fish Biology)
พฤติกรรมสัตว์
(Animal Behavior)
ปั กษี วิทยาขันสู
้ ง
(Advanced Ornithology)
นิเวศวิทยาของแพลงก์ตอน
(Plankton Ecology)
เทคโนโลยีสาหรับเซลล์สบื พันธุ์และตัวอ่อน
(Animal Gamete and Embryo Technology)
วิทยาต่อมไร้ ทอ่ เปรี ยบเทียบ
(Comparative Endocrinology)

3(3-0-6)

3(2-3-4)
4(3-3-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
4(2-6-4)

3(2-3-4)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
3(2-3-4)
4(2-6-4)
3(3-0-6)
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512 641
512 642
512 643
512 644
512 645

512 501
512 502
512 503
512 504
512 505
512 506
515 502

512 792

หัวข้ อเฉพาะทางสัตววิทยา
(Selected Topics in Zoology)
วิทยาภูมคิ ้ มุ กันระดับเซลล์และโมเลกุล
(Cellular and Molecular Immunology)
สังขวิทยาทางการแพทย์
(Medical Malacology)
เทคนิคการวิจยั ทางสังขวิทยา
(Research Techniques in Malacology)
เทคนิคการวิจยั ทางปรสิตวิทยา
(Research Techniques in Parasitology)

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

รายวิชาอื่นๆ
ชีววิทยาของเซลล์ขนสู
ั้ ง
(Advanced Cell Biology)
ฮิสโตเคมี
(Histochemistry)
ระเบียบวิธีวิจยั ทางชีววิทยา
(Research Methodology in Biology)
เทคนิคทางชีววิทยาสาหรับกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
(Biological Techniques in Scanning Electron Microscopy)
พิษวิทยาทางน ้า
(Aquatic Toxicology )
เทคนิคและการวิเคราะห์ด้วยเครื่ องมือ เพื่อการศึกษาทางชีววิทยา
(Technique and Instrumental Analysis in Biological Study)
สถิติประยุกต์สาหรับนักชีววิทยา
(Applied Statistics for Biologists)
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ มีคา่ เทียบเท่า
(Thesis)

3(3-0-6)
3(1-6-2)
2(2-0-4)
3(1-6-2)
3(2-3-4)
5(3-6-6)
3(3-0-6)

18 หน่วยกิต

หมายเหตุ 1. นักศึกษาที่ศกึ ษา แผน ก แบบ ก 1 จะต้ องเสนองานผลงานวิจยั ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติอย่าง
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น้ อย 2 ครัง้ หรื อ เสนอผลงานวิจยั ในที่ประชุมระดับนานาชาติอย่างน้ อย 1 ครัง้
2. นักศึกษาที่ศกึ ษา แผน ก แบบ ก 2 จะต้ องเสนองานผลงานวิจัย ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติ
อย่างน้ อย 1 ครัง้
3. นักศึกษา แผน ก แบบ ก1 ที่มีพื ้นฐานความรู้ไม่เพียงพอต่อการทาวิทยานิพนธ์ อาจลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชาเพิ่มเติม โดยไม่นบั หน่วยกิต ทังนี
้ ้ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชา
4. การเปลีย่ นแผนการศึกษา ให้ อยูใ่ นดุลยพินจิ ของภาควิชา และให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้ อ 17
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1

รหัสวิชา
512 601

รหัสวิชา
512 602
512 791

รหัสวิชา
512 791

รหัสวิชา
512 791

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
สัมมนาชีววิทยา 1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
รวมหน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
1(0-2-1)
1

รวมหน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
1(0-2-1)
12
13

รวมหน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
12
12

รวมหน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
12
12

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
สัมมนาชีววิทยา 2 (ไม่นบั หน่วยกิต)
วิทยานิพนธ์

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์

3.1.4.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
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รหัสวิชา
512 601
512 XXX

รหัสวิชา
512 602
512 XXX

รหัสวิชา
512 792

รหัสวิชา
512 792

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

รวมหน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
1(0-2-1)
8
9

รวมหน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
1(0-2-1)
8
9

รวมหน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
9
9

รวมหน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
9
9

สัมมนาชีววิทยา 1
วิชาเลือก

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
สัมมนาชีววิทยา 2
วิชาเลือก

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
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512 501

ชีววิทยาของเซลล์ขนสู
ั้ ง
3(3-0-6)
(Advanced Cell Biology)
โครงสร้ างและหน้ าที่ของออร์ แกเนลล์ กลไกควบคุมการทางานของยีน การเจริ ญ
ความเสียหายและการแก่ของเซลล์ การทาหน้ าที่เฉพาะของเซลล์ ภูมิค้ มุ กันระดับเซลล์
การสือ่ สารระหว่างเซลล์ การเคลือ่ นที่ของเซลล์
Structures and functions of organelles. Gene regulatory mechanisms.
Cell differentiation, injury and aging. Cell specialization. Cellular immunity.
Signaling between cells. Cell motility.

512 502

ฮิสโตเคมี
3(1-6-2)
(Histochemistry)
หลักการของฮิสโตเคมี การเตรี ยมเนื ้อเยื่อ วิธีตรวจหาตาแหน่งเฉพาะของสารหรื อ
เอนไซม์ในเนื ้อเยื่อโดยเทคนิคทางฮิสโตเคมี รวมทังเทคนิ
้
คการใช้ กล้ องจุลทรรศน์ฟลูออ
เรสเซนซ์
Principles of histochemistry. Preparation of histological materials.
Histochemical reactions for demonstrating specific sites of substances or
enzymes in tissues. Techniques in fluorescence microscopy are included.

512 503

ระเบียบวิธีวิจยั ทางชีววิทยา
2(2-0-4)
(Research Methodology in Biology)
หลักการและแนวคิดของกระบวนการวิจยั การวางแผน และการจัดการ
โครงการวิจยั การนิยามปั ญหาหรื อโจทย์วิจยั การสืบค้ นเอกสารวิชาการ การเขียน
โครงร่างงานวิจยั การใช้ ชีวสถิตใิ นงานวิจยั การเก็บ การวิเคราะห์ และการแปลผล
ข้ อมูล การเขียนรายงาน และการนาเสนอผลงานวิจยั
Principles and concepts of research processes. Research planning and
management. Identification of research problems and formulation of research
questions, literature review, research proposal writing, applications of
statistical methods in biological research, data collection, experimental
analysis and interpretation of data. Report writing and presentation of research
findings.
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เทคนิคทางชีววิทยาสาหรับกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
3(1-6-2)
(Biological Techniques in Scanning Electron Microscopy)
หลักการและเทคนิคในการเตรี ยมตัวอย่าง พืช สัตว์และจุลนิ ทรี ย์ ด้ วยวิธีทาง
กายภาพ ทางเคมีและเทคนิคในสภาวะสุญญากาศต่า สาหรับกล้ องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
Principles and techniques in specimen preparation of plants, animals and
microorganisms by physical, chemical and low vacuum techniques in
scanning electron microscope.

512 505

พิษวิทยาทางน ้า
3(2-3-4)
(Aquatic Toxicology )
สารพิษและอันตรายจากสารพิษ พิษเฉียบพลัน พิษที่ต่ากว่าระดับที่
ทาให้ ตายและพิษเรื อ้ รัง กลไกการเกิดพิษ การวัดความเป็ นพิษ และปั จจัยทาง
สิง่ แวดล้ อมทีม่ ีผลต่อความเป็ นพิษ
Toxic substances and their harmful effects. Acute, sub lethal and chronic
toxicity, modes of action, toxicological measurement and environmental factors
affecting toxicity.

512 506

เทคนิคและการวิเคราะห์ด้วยเครื่ องมือ เพื่อการศึกษาทางชีววิทยา
(Technique and Instrumental Analysis in Biological Study)
เทคนิคและการวิเคราะห์ด้วยเครื่ องมือเพื่อใช้ ในการแยกสารชีวภาพให้ บริ สทุ ธิ์
การผลิตแอนติบอดี เทคนิคอิไลซ่า กล้ องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์ การวิเคราะห์ภาพ
ทางชีววิทยา การตรวจสอบความเป็ นพิษต่อเซลล์และความผิดปกติของยีน เทคนิคการ
แยกเชื ้อ การโคลนนิ่ง และเรี ยงลาดับ
นิวคลีโอไทด์ การกลายพันธุ์ในหลอดทดลอง ปฏิกิริยาลูกโซ่ ไฮบริไดเซชันการเก็บ
รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง
Techniques and instrumental analysis for purification of biological
substances. Antibody production. The ELISA technique. Fluorescence
microscopy. Biological image analysis. Cytotoxicity and gene abnormality
assays. Isolation techniques . Cloning and nucleotide sequencing. In vitro
mutagenesis. Polymerase chain reaction. Hybridization. Collection and
analysis of experimental data.

5(3-6-6)
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พันธุศาสตร์ ของเซลล์ 2
3(2-3-4)
(Cytogenetics II)
โครงสร้ างของโครโมโซม และความแปรปรวนของสารพันธุกรรม หลักการของเซลล์
พันธุศาสตร์ ระดับโมเลกุลและการประยุกต์ใช้
Chromosome structure and variation of genetic materials. Principles of
molecular cytogenetics and its applications.

512 512

พันธุศาสตร์ การถ่ายทอด
(Transmission Genetics)
การถ่ายทอดพันธุกรรมตามกฎของเมนเดล การวิเคราะห์ทางพันธุกรรม การทา
แผนที่โครโมโซม การทางานร่วมกันของยีน การถ่ายทอดลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับเพศ
พันธุกรรมที่ควบคุมด้ วยยีนหลายคูแ่ ละพันธุกรรมนอกนิวเคลียส
Mendelian genetic inheritance, genetic analysis, chromosome mapping,
gene interaction, sex-linked inheritance, polygene inheritance, and extra
chromosomal inheritance.

512 513

หัวข้ อเฉพาะทางพันธุศาสตร์
2(2-0-4)
(Selected Topics in Genetics )
ศึกษาค้ นคว้ าและอภิปรายในหัวข้ อเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาทางพันธุศาสตร์
A critical survey and extensive discussion of special topic(s) in Genetics.

3(3-0-6)
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สรี รวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวนขันสู
้ ง
3(3-0-6)
(Advanced Postharvest Physiology and Technology of
Horticultural Crops)
การเปลีย่ นแปลงทางชีววิทยา ชีวเคมี และสรี รวิทยาของพืชผลสดหลังการเก็บ
เกี่ยว การศึกษาถึงหลักการและวิธีการปฏิบตั ิดแู ลผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว การปฏิบตั ิ
ในโรงคัดบรรจุ มาตรฐานและคุณภาพของผลิตผล การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง
โรคและแมลงของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวตลอดจนเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่ใช้ ในการยืดอายุ
และรักษาคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว
มีการศึกษานอกสถานที่
Biological, biochemistry and physiological changes of fresh produce after
harvesing. Principle and methodology of produce after harvesting,
packinghouse operations, standards and quality of produce, packaging,
storage, transportation, disease and pest produce after harvesting and
technology for prolonging and maintaining the quality produce.
Field trips are required.

512 522

วัชพืชศาสตร์
(Weed Science)
สัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา การแพร่กระจายและการจาแนกวัชพืช ความสัมพันธ์
ระหว่างวัชพืชและพืชไร่ ปั ญหาทีเ่ กิดจากวัชพืช วิธีการป้องกัน และการควบคุมกาจัด
มีการศึกษานอกสถานที่
Morphology, ecology, distribution and classification of weeds.
Relationships between weeds and crops. Weed problems, protection and
control.
Field trips are required.

3(2-3-4)
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การเสือ่ มสภาพในพืช
3(3-0-6)
(Senescence and Aging in Plants)
การเปลีย่ นแปลงทางสรี รวิทยา ชีวเคมี ของพืชระหว่างการเสือ่ มสภาพและการ
เปลีย่ นแปลงของกิจกรรมของเอนไซม์ตา่ ง ๆ การผลิตเอธิลนี และฮอร์ โมน ความผิดปกติ
ทางสรี รวิทยา อนุมลู อิสระ การอ่อนนุม่ ของผลไม้ และการหลุดร่วง การตอบสนองต่อ
บาดแผลและอาการสะท้ านหนาวในพืช
Physiological and biochemical changes during plant senescence,
enzyme changing of activities, ethylene and hormone production, physiological
disorder, free radicals, fruit softening and abscission responses to wounding
and chilling injures.

512 524

เรณูวิทยา
3(2-3-4)
(Palynology)
สัณฐานวิทยา การจาแนก การระบุพืช และการเตรียมสไลด์เรณูและสปอร์ ของพืช
การประยุกต์ใช้ ประโยชน์ในวิทยาศาสตร์ สาขาอื่นๆ
Morphology, classification, identification, microscopic slide preparations
of pollen and spores. Application to other branches of science.

512 525

เมแทบอลิซมึ ของพืช
3(2-3-4)
(Plant Metabolism)
การศึกษาขันสู
้ งเกี่ยวกับกระบวนการทางเมแทบอลิซมึ ที่สาคัญ ได้ แก่ การหายใจ
และการสังเคราะห์แสง การเก็บและการนาพลังงานไปใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ เมแทบอลิซมึ
และหน้ าที่ของโปรตีน คาร์ โบไฮเดรต และไขมันในพืช ระบบการควบคุมเมแทบอลิซมึ
ของพืชทังทางเคมี
้
และฟิ สกิ ส์
Advanced treatment of major metabolic pathways such as respiration and
photosynthesis, energy trapping and utilization, metabolism and functions of
plant proteins, carbohydrates and lipids. Chemical and physical regulatory
systems in plant metabolism.
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ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน ้าและธาตุอาหาร
(Mineral Nutrition and Water Relations of Plants)
บทบาทของน ้าและธาตุอาหารในด้ านเมแทบอลิซมึ และชีวเคมี การ
ดูดซึม การลาเลียง การสะสม และการเปลีย่ นแปลงไปเป็ นสารอินทรี ย์ของน ้าและธาตุ
อาหาร การหมุนเวียนแร่ธาตุ อาการผิดปกติทางสรี ระของพืช
การทนแล้ ง และประสิทธิภาพการใช้ น ้า พันธุกรรมของลักษณะทางสรี ระ
ที่เกี่ยวข้ องกับโภชนาการของพืช
Roles of water and mineral elements in metabolic and biochemical
function. Water and mineral absorption, transport, accumulation and
assimilation. Nutrient cycling. Plant physiological disorders, drought tolerance
and water use efficiency. Physiological genetics of plant nutrition.

3(2-3-4)

512 527

พฤกษภูมศิ าสตร์
3(3-0-6)
(Plant Geography)
ภูมิศาสตร์ กายภาพ การแบ่งเขตพรรณพฤกษชาติ การวิเคราะห์รูปแบบของการ
แพร่กระจายของกลุม่ พืชที่มเี นื ้อเยื่อลาเลียง ศึกษาปั ญหาและปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
หลากหลายของพรรณพืช
มีการศึกษานอกสถานที่
Physical geography, floristic region, analysis of distribution patterns in
vascular plants. Problems and factors affecting plant diversity.
Field trips are required.

512 528

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการผลิตกล้ วยไม้ ขนสู
ั้ ง
3(2-3-4)
(Advanced Orchid Science and Technology)
ปั จจัยทางสรี รวิทยาที่มีผลต่อการผลิตกล้ วยไม้ อุตสาหกรรมการผลิตกล้ วยไม้ การ
ปรับปรุงคุณภาพกล้ วยไม้ โดยใช้ เทคนิค DNA ลูกผสม
มีการศึกษานอกสถานที่
Physiological factors affecting orchid productions. Orchid industry. Orchid
quality improvement using DNA recombinant techniques.
Field trips are required.

3(2-3
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เทคโนโลยีจีโนมพืช
3(3-0-6)
(Plant Genome Technology)
สารพันธุกรรมของพืช การแยก การวิเคราะห์และการเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรม
ของพืช การเปลีย่ นแปลงพันธุ์กรรมพืชโดยวิธีการต่าง ๆ การประยุกต์สารพันธุกรรมเพื่อ
การระบุสายพันธุ์พชื การจาแนกสายพันธุ์พืชและการตรวจสอบลักษณะที่
เฉพาะเจาะจงของพืช
Genetic matter of plants. Various methods for plant genetic alteration,
isolation, analysis and multiplication of genetic materials, genetic material
applications for plant classification, identification and detection of plant
specific characters.

512 532

เทคโนโลยีทางการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อพืช
3(3-0-6)
(Plant Tissue Culture Technology)
การเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อพืช ปั ญหาของการปนเปื อ้ นในการเพาะเลี ้ยง นิเวศวิทยา
ของการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อพืช การนาเทคนิคการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยือ่ พืชมาใช้ ในการ
อนุรักษ์ การพัฒนาพันธุ์พืช และการประยุกต์ในเชิงพาณิชย์
มีการศึกษานอกสถานที่
Plant tissue culture. Problems of in vitro contamination. In vitro ecology.
Applications of tissue culture techniques for plant conservation, plant
development and commerce.
Field trips are required.

512 533

การอนุรักษ์ ความหลากหลายของพืช
(Plant Diversity Conservation)
หลักการและวิธีการอนุรักษ์ พนั ธุ์พืช การอนุรักษ์ ความหลากหลายของพืช ข้ อดี
และข้ อเสียของวิธีการอนุรักษ์ พนั ธุ์พืชแบบต่างๆ และธนาคารยีน
มีการศึกษานอกสถานที่
Principles and methods of plant conservation. Plant diversity
conservation. Advantages and disadvantages of different means of
conservation and gene banks.
Field trips are required.

3(3-0-6)
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การตรวจทางชีววิทยาระดับเซลล์
3(2-3-4)
(Cell-Based Assay)
ความสาคัญของการตรวจทางชีววิทยาระดับเซลล์เพื่อประเมินผลเสียของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีตอ่ เซลล์มนุษย์และเซลล์สตั ว์ทงในตั
ั ้ วสัตว์และในหลอดทดลอง สารต้ าน
มะเร็ ง และต้ านความเป็ นพิษจากแสง วิธีตา่ งๆที่ใช้ ประเมินความเป็ นพิษของสิง่
แปลกปลอมต่อเซลล์และสารพันธุกรรมด้ วยมาตรฐานสากล
Importance of cell-based assays to evaluate the adverse effects of
contagious products on human and animal cells both in vivo and in vitro, anticancer and anti-phototoxicity. Methods used to evaluate cytotoxic and
genotoxic effects of xenobiotics according to international standard.

512 542

สังขวิทยา
4(3-3-6)
(Malacology)
อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรี รวิทยา และนิเวศวิทยาของหอย เน้ น
หอยที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจและการแพทย์
มีการศึกษานอกสถานที่
Taxonomy, morphology, anatomy, physiology and ecology of molluscs.
Emphasis on those of economic and medical significances.
Field trips are required.

512 543

วิทยาครัสทาเซีย
3(2-3-4)
(Carcinology)
สัณฐานวิทยา สรี รวิทยา การจัดจาแนก การแพร่กระจาย และชีวประวัติ
ของครัสทาเซียที่สาคัญทางเศรษฐกิจในน ้าจืดและน ้าทะเล
มีการศึกษานอกสถานที่
Morphology, physiology, classification, distribution and life history of
economically important freshwater and marine crustaceans.
Field trips are required.
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วิทยาโพรโทซัว
3(2-3-4)
(Protozoology)
การจัดจาแนก สัณฐานวิทยา สรี รวิทยา วงชีวิต และ การปรับตัวของ
โพรโทซัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อม โดยเน้ นโพรโทซัวที่ดารงชีวิตอิสระ
Classification, morphology, physiology, life cycle and adaptation of
protozoans to environment. Emphasis on free-living protozoans.

512 545

ปรสิตวิทยาขันสู
้ ง
4(3-3-6)
(Advanced Parasitology)
สัณฐานวิทยา ชีววิทยา ชีวเคมี สรี รวิทยา และวิทยาภูมคิ ้ มุ กันของ
โพรโทซัวที่เป็ นปรสิตและหนอนพยาธิ ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตและโฮสต์ กลไกการ
ทาให้ เกิดโรค การต้ านการรุกรานของโฮสต์ และการควบคุม งานวิจยั ที่อยูใ่ นความสนใจ
ในปั จจุบนั เพื่อใช้ ในการตรวจวินจิ ฉัยในห้ องปฏิบตั กิ ารและภาคสนาม
มีการศึกษานอกสถานที่
Morphology, biology, biochemistry, physiology and immunology of
parasitic protozoans and helminthes. Relationships between parasites and
their hosts. Mechanisms of pathogenicity, host defense and control. Current
research interests in applications to laboratory and field work diagnoses.
Field trips are required.

512 548

สรี รวิทยาของแมลง
4(3-3-6)
(Insect Physiology)
ชีวเคมีและการทางานของระบบอวัยวะต่างๆ ของแมลง พฤติกรรมและการปรับตัว
ของแมลงต่อสภาพแวดล้ อม
Insect organ systems, biochemistry, and functions. Behavior and
adaptation of insects upon environments.

512 551

ชีววิทยาภูมคิ ้ มุ กัน
4(3-3-6)
(Immunobiology)
วิวฒ
ั นาการของชีววิทยาภูมิค้ มุ กัน ภูมิค้ มุ กันแต่กาเนิด การจดจาแอนติเจน การ
พัฒนารี เซฟเตอร์ เซลล์เม็ดเลือดขาว ภูมิค้ มุ กันเฉพาะเจาะจง ความผิดปกติของระบบ
ภูมิค้ มุ กัน การผลิตวัคซีน
Evolution of immunobiology, innate immunity, antigen recognition,
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lymphocyte receptor development, adaptive immunity, immune disorder, and
vaccine production.

512 552

เซลล์สบื พันธุ์ และการใช้ ประโยชน์ของเซลล์ในระบบสืบพันธุ์สตั ว์เลี ้ยงลูกด้ วยน ้านม
(Mammalian Gamete and Application of Reproductive Cells)
สัณฐานวิทยา สรี รวิทยาและชีวเคมีของเซลล์สบื พันธุ์เพศผู้และเพศเมียของสัตว์
เลี ้ยงลูกด้ วยน ้านม ในการเปลีย่ นแปลงเซลล์สบื พันธุ์ก่อนและหลังการปฏิสนธิ ลักษณะ
และหน้ าที่ของพื ้นที่ผิวเซลล์สบื พันธุ์และอันตรกิริยาที่นาไปสูก่ ารปฏิสนธิ งานวิจยั ที่อยู่
ในความสนใจในการใช้ ประโยชน์ของเซลล์สบื พันธุ์สตั ว์เลี ้ยงลูกด้ วยน ้านม
มีการศึกษานอกสถานที่
Male and female gametes morphology, physiology and biochemistry of
mammalian including modification of gametes before and after fertilization.
Characterizations and functions of gamete surface interactions leading to
fertilization. Current research on the application of mammalian reproductive
cells.
Field trips are required.

4(2-6-4)

512 553

ชีววิทยาของปลา
3(2-3-4)
(Fish Biology)
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของปลาที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ ฤดูกาลวางไข่
การประเมินจานวนไข่ปลา การเจริ ญเติบโตและพัฒนา การเจริญเติบโตเต็มวัย และ
การนาไปใช้ ประโยชน์
มีการศึกษานอกสถานที่
Economic fish biology and ecology, spawning season, egg enumeration,
growth and development, maturity and utilization.
Field trips are required.

512 554

พฤติกรรมสัตว์

3(3-0-6)
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(Animal Behavior)
การสังเกตและการอธิบายพฤติกรรมสัตว์ ปั จจัยที่ควบคุมการแสดงพฤติกรรม การ
พัฒนาพฤติกรรม พฤติกรรมผิดปกติ การประยุกต์ทางพฤติกรรมสัตว์
มีการศึกษานอกสถานที่
Observation and description of animal behavior. Factors controlling
behavior. Behavioral development. Abnormal behavior. Behavior and its
application.
Field trips are required.
512 555

ปั กษี วิทยาขันสู
้ ง
4(3-3-6)
(Advanced Ornithology)
ศึกษาการจาแนกชนิด การกระจาย พฤติกรรม และการปรับตัวของนกต่อสภาวะ
แวดล้ อมอย่างละเอียด
มีการศึกษานอกสถานที่
Detailed studies of classification, distribution, behavior and adaptation of
birds to environment.
Field trips are required.

512 556

นิเวศวิทยาของแพลงก์ตอน
3(2-3-4)
(Plankton Ecology)
สรี รวิทยาของแพลงก์ตอน ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนกับสภาพแวดล้ อม
องค์ประกอบชนิด การกระจายและบทบาทของแพลงก์ตอนในระบบนิเวศ แนวโน้ มการ
ประยุกต์ใช้ แพลงก์ตอนในการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าและการจัดการมลภาวะในแหล่งน ้า
มีการศึกษานอกสถานที่
Physiology of plankton. Relationships between plankton and the
environment. Species composition, distribution and functional roles of plankton
in ecosystems, potential applications of plankton to aquaculture and
wastewater management.
Field trips are required.
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512 557

เทคโนโลยีสาหรับเซลล์สบื พันธุ์และตัวอ่อน
4(2-6-4)
(Animal Gamete and Embryo Technology)
เทคโนโลยีขนสู
ั ้ งสาหรับการศึกษาเซลล์สบื พันธุ์และตัวอ่อน การเตรี ยมพร้ อมเซลล์
สืบพันธุ์การเลี ้ยงโอโอไซต์ให้ สกุ นอกกายรวมทังการใช้
้
ฮอร์ โมน การปฏิสนธินอกกาย
การเลือกเพศตัวอ่อน การแช่แข็งเซลล์สบื พันธุ์และตัวอ่อน การทาจุลศัลยกรรมของเซลล์
สืบพันธุ์และตัวอ่อน
มีการศึกษานอกสถานที่
Advanced technology for the study of animal gametes and embryos.
Gamete preparation, in vitro oocyte maturation including the use of hormones.
In vitro fertilization. Embryo sexing. Gamete and embryo freezing. Cloning.
Gamete and embryo micromanipulation.
Field trips are required.

512 558

วิทยาต่อมไร้ ทอ่ เปรี ยบเทียบ
3(3-0-6)
(Comparative Endocrinology)
การศึกษาเปรี ยบเทียบระบบต่อมไร้ ทอ่ กลไกการออกฤทธิ์ และบทบาทของ
ฮอร์ โมนในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มกี ระดูกสันหลัง
Comparative study of endocrine hormones systems, mechanisms of
actions and roles in invertebrates and vertebrates.
1(0-2-1)
สัมมนาชีววิทยา 1
(Seminar in Biology I)
การนาเสนอและการอภิปรายหัวข้ อวิจยั ทางชีววิทยาที่นา่ สนใจ
Presentation and discussion on topics of interest in Biology.

512 601

512 602

สัมมนาชีววิทยา 2
(Seminar in Biology II)
การนาเสนอและการอภิปรายหัวข้ อวิจยั ทางชีววิทยาที่นา่ สนใจ
Presentation and discussion on topics of interest in Biology.

1(0-2-1)
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512 611

พันธุศาสตร์ โมเลกุล
(Molecular Genetics)
โครงสร้ างของสารพันธุกรรมและจีโนม การเพิ่มตัวเองของดีเอ็นเอ การลอกรหัส
และการแปลรหัส การควบคุมการทางานของยีน และการเกิด
รี คอมบิเนชัน ของสารพันธุกรรม
Structure of genetic materials and genomes, DNA replication,
transcription and translation, gene regulation, and genetic recombination.

3(3-0-6)

512 612

พันธุศาสตร์ ประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Genetics)
หลักการและเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ การประยุกต์ใช้ ทางการแพทย์ การเกษตร
อุตสาหกรรม และนิตวิ ิทยาศาสตร์
Principles and technology in genetics, applications for medicine,
agriculture, industry, and forensic science.

512 621

หัวข้ อเฉพาะทางอนุกรมวิธานพืช
3(3-0-6)
(Selected Topics in Plant Taxonomy)
ศึกษาค้ นคว้ าและอภิปรายในหัวข้ อเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาทาง
อนุกรมวิธานพืช
A critical survey and extensive discussion of special topic(s) in Plant
Taxonomy.

512 622

การเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อพืชขันสู
้ ง
3(1-6-2)
(Advanced Plant Tissue Culture)
การนาหลักการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อขันพื
้ ้นฐานมาใช้ ในเทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง การประยุกต์
เทคโนโลยีการเพาะเลี ้ยงพืชสาหรับขยายพันธุ์ปริ มาณมาก การปรับปรุงพันธุ์พืช การ
อนุรักษ์ พนั ธุ์พืช และการผลิตสารทุติยภูมิ
Knowledge implementation to plant tissue cultures to advanced
technology. Applications of plant tissue culture technology for mass
propagation, crop improvement, germplasm conservation and secondary
metabolite production.
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512 623

ระเบียบวิธีวิจยั ทางพฤกษศาสตร์
3(3-0-6)
(Research Methodology in Botany)
หลักและระเบียบวิธีการวิจยั ทางพฤกษศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกาหนด
หัวข้ องานวิจยั วิธีการรวบรวมข้ อมูลเพื่อการวางแผนการวิจยั กลยุทธ์ในการกาหนด
ตัวอย่างและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์ แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจยั การเขียน
และการนาเสนองานวิจยั ในทีป่ ระชุมวิชาการและการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ
Principles and methodology of botanical research. Identification of
research problem. Methods in literature review for research planning.
Strategies in sample designation, processing, analysis, interpretation and
discussion of resulting data. Written and verbal presentations of research
findings in conference and academic publication.

512 624

อนุกรมวิธานพืชขันสู
้ ง
3(3-0-6)
(Advanced Plant Taxonomy)
ประวัติของระบบต่างๆ ในการจาแนกพืช การจาแนกเชิงวิวฒ
ั นาการ แนวคิดเชิง
อนุกรมวิธาน กฎสากลของการตังชื
้ ่อพืช การใช้ เทคโนโลยีและอนุกรมวิธานเชิง
ปฏิบตั ิการเพื่อสะสมข้ อมูล ประเมินค่า และแก้ ปัญหาในการประเมินเชิงวิวฒ
ั นาการชาติ
พันธุ์ของกลุม่ พืช เน้ นพืชดอก
History of plant classification systems. Evolutionary classification.
Taxonomic concepts. International Code of Botanical Nomenclature.
Applications of technology and taxonomic experiments for data accumulation,
evaluation and problem solving of phylogenetic assessment, especially the
flowering plants.

512 625

สารเร่งการเติบโตในการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อพืช
3(2-3-4)
(Growth Regulators in Plant Tissue Culture)
สารเร่งการเติบโต สมบัติของสารเร่งการเติบโตและการใช้ สารเร่งการเติบโต
สาหรับการผลิตพืชโดยการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ
Plant growth regulators, their properties and uses for crop production by
plant tissue culture.
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512 626

หัวข้ อเฉพาะทางสรี รวิทยาของไม้ ดอกไม้ ประดับ
3(3-0-6)
(Selected Topics in Physiology of Flowering and Ornamental Crops)
ศึกษาค้ นคว้ าและอภิปรายในหัวข้ อเฉพาะทีเ่ กี่ยวข้ องกับการศึกษาทางสรี รวิทยา
ของไม้ ดอกไม้ ประดับ
A critical survey and extensive discussion of special topic(s) in physiology
of flowering and ornamental crops.

512 627

หัวข้ อเฉพาะทางการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อพืช
3(3-0-6)
(Selected Topics in Plant Tissue Culture)
ศึกษาค้ นคว้ าและอภิปรายในหัวข้ อเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อพืช
A critical survey and extensive discussion of special topic(s) in plant
tissue culture.

512 628

อนุกรมวิธานเชิงสถาปั ตยลักษณ์ของพืช
3(3-0-6)
(Architectural Taxonomy of Plants)
แนวคิดของสถาปั ตยลักษณ์และหุน่ แบบเชิงสถาปั ตยลักษณ์พืช ผลของการแตก
แขนงของกิ่ง การเรี ยงตัวของใบและช่อดอกต่อสถาปั ตยลักษณ์พชื การวัดและการ
ประเมินข้ อมูลเชิงสถาปั ตยลักษณ์พืช การบรรยายหุน่ แบบเชิงสถาปั ตยลักษณ์ ของพืช
ดอกวงศ์ตา่ งๆ การใช้ หนุ่ แบบเชิง สถาปั ตยลักษณ์ในอนุกรมวิธานพืชและงานเชิง
ประยุกต์อื่นๆ
Concepts of architecture and architectural plant models. Effects of
ramification, phyllotaxy and inflorescence on the architecture of plants.
Measurement and evaluation of architectural data. Descriptions of architectural
model of angiospermous plants in different families. Uses of architectural
models in plant taxonomy and other applied works.
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512 629

เทคโนโลยีการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อกล้ วยไม้
4(2-6-4)
(Orchid Tissue Culture Technology)
การเพาะเลี ้ยงชิ ้นส่วนเริ่ มต้ นที่หลากหลายของกล้ วยไม้ ในหลอดทดลอง
การ
ขยายพันธุ์ปริมาณมาก การออกดอกและการผสมพันธุ์ในหลอดทดลอง การปรับปรุง
พันธุ์กล้ วยไม้ เพื่อการผลิตพืชปลอดโรคและพืชแปลงพันธุ์ การอนุรักษ์ เชื ้อพันธุ์กล้ วยไม้
In vitro culture of various orchid explants. Mass propagation. In vitro
flowering and breeding. Disease-free and transgenic plant production orchid
improvement. Orchid germplasm conservation.

512 631

วิทยาเอ็มบริ โอของพืชดอก
4(3-3-6)
(Embryology of Flowering Plants)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมจากภาควิชาชีววิทยา
รูปแบบและการเปลีย่ นแปลงในกระบวนการสืบพันธุ์ของพืชดอก การสร้ างเซลล์
สืบพันธุ์ การถ่ายเรณู การปฏิสนธิและพัฒนาการจากไซโกตเป็ นเอ็มบริ โอ แอโพมิกซิส
เทคนิคการเตรี ยมตัวอย่าง การประยุกต์วิทยาเอ็มบริ โอของพืชดอกในทางเศรษฐกิจ
Patterns and differentiation in reproduction of flowering plants such as
sporogenesis and gametogenesis, pollination, fertilization and embryogenesis.
Apomixis. Sample preparation techniques. Applications of embryology of
flowering plants for economic aspect.

512 632

ธุรกิจทางการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อพืช
3(3-0-6)
(Plant Tissue Culture Business)
การจัดการห้ องปฏิบตั กิ ารเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อพืชและ โรงเรื อนอนุบาล พืชเศรษฐกิจ
ที่ผลิตโดยการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ พืชจากการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยือ่ ในตลาดโลก แผนธุรกิจ
การตลาด การทาแผนผลิตพืช ต้ นทุน การขนส่ง ธุรกิจอื่นทีเ่ กี่ยวข้ องกับการเพาะเลี ้ยง
เนื ้อเยื่อพืช กรณีศกึ ษาทางธุรกิจ
Plant tissue culture laboratory and nursery management. Economic crops
produced by tissue culture. Plants from tissue culture in worldwide markets.
Business Plan. Marketing. Crop production planning. Cost. Shipping. Other
businesses involving plant tissue culture. Business studies.

512 641

หัวข้ อเฉพาะทางสัตววิทยา

2(2-0-4)
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(Selected Topics in Zoology)
ศึกษาค้ นคว้ าและอภิปรายในหัวข้ อเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาทางสัตววิทยา
Critical and extensive survey and discussion of special topics in Zoology.
512 642

วิทยาภูมคิ ้ มุ กันระดับเซลล์และโมเลกุล
(Cellular and Molecular Immunology)
กลไกระดับเซลล์และโมเลกุลในการป้องกันตนเองต่อจุลชีพ
ภาวะภูมิไวเกิน โรคภูมิทาลายตนเอง และโรคภูมิค้ มุ กันบกพร่อง
มีการศึกษานอกสถานที่
Cellular and molecular mechanisms to defend the body against invading
microorganisms, hypersensitivity, autoimmune and immune deficiency
diseases.
Field trips are required.

4(3-3-6)

512 643

สังขวิทยาทางการแพทย์
4(3-3-6)
(Medical Malacology)
หอยที่เป็ นพาหะนาโรคปรสิตไปสูค่ นและสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างหอยและปรสิต
พลวัตของการนาโรค การระบุและการจัดจาแนก การควบคุมหอยที่มีความสาคัญทาง
การแพทย์ งานวิจยั ที่อยูใ่ นความสนใจในปั จจุบนั ด้ านสังขวิทยาทางการแพทย์
มีการศึกษานอกสถานที่
Snails transmitting parasitic diseases to man and animal. Snail-parasite
relationships. Disease transmission dynamics. Identification and classification.
Control of medically important snails. Current research interests in medical
malacology.
Field trips are required.

512 644

เทคนิคการวิจยั ทางสังขวิทยา

3(1-6-2)
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(Research Techniques in Malacology)
วิธีการศึกษาหอยในถิ่นที่อยูต่ ามธรรมชาติและในห้ องปฏิบตั ิการ วิธีการสารวจ
เทคนิคการเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล
มีการศึกษานอกสถานที่
Methods of studying snails in natural habitats and laboratories. Survey
methods, sampling techniques and data analysis.
Field trips are required.
512 645

เทคนิคการวิจยั ทางปรสิตวิทยา
3(1-6-2)
(Research Techniques in Parasitology)
งานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิของการติดเชื ้อปรสิต การวิเคราะห์ข้อมูลและพลวัต
ของประชากรปรสิตและโฮสต์ การควบคุมปรสิต
มีการศึกษานอกสถานที่
Theoretical and practical aspects of parasite transmission. Data analysis
and dynamics of parasite populations and their hosts. Parasites Control
measures.
Field trips are required.

512 791

วิทยานิพนธ์
มีคา่ เทียบเท่า
(Thesis)
วิจยั ในหัวข้ อที่นา่ สนใจทางชีววิทยา ในความควบคุมของอาจารย์
ที่ปรึกษา
Supervised research on topics of interest in Biology.

36 หน่วยกิต

512 792

วิทยานิพนธ์
มีคา่ เทียบเท่า
(Thesis)
วิจยั ในหัวข้ อที่นา่ สนใจทางชีววิทยา ในความควบคุมของอาจารย์
ที่ปรึกษา
Supervised research on topics of interest in Biology.

18 หน่วยกิต

515 502

สถิติประยุกต์สาหรับนักชีววิทยา

3(3-0-6)
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(Applied Statistics for Biologists)
เทคนิคการสุม่ ตัวอย่าง การประมาณค่า และทดสอบ สมมุติฐานทางสถิติ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการวางแผนการทดลอง การถดถอยเชิงเส้ น สถิติที่ไม่
ใช้ พารามิเตอร์
Sampling techniques, statistical estimation and hypothesis testing.
Analysis of variance, analysis of covariance and designs of experiment. Linear
regression. Nonparametric statistics.

36
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา
1

2

3

4

5

รองศาสตราจารย์ ดร. อารี ย์ ทองภักดี

 Ph.D. (Botany)
The University of Queensland, Australia (1989)
 วท.ม. (พฤกษศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2521)
 วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2519)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคพิศษิ ฐ์ เทพสิทธา  Ph.D. (Agri & Nat Res Sci)
The University of Adelaide, Australia (2003)
 วท.ม. (โรคพืช)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2528)
 วท.บ. (พฤกษศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524)
รองศาสตราจารย์ ดร. มยุวา อารี กิจเสรี
 วท.ด. (วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546)
 วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล (2537)
 วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลนาถ อบสุวรรณ  Ph.D. (Horticulture)
University of Hawaii, USA (2006)
 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)
 วท.บ. (พฤกษศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536)
อาจารย์ ดร. จันทร์ ดี ระแบบเลิศ
 ปร.ด. (จุลชีววิทยาการแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2548)
 วท.ม. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2538)
 วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2526)
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3.2.2 อาจารย์ ประจา
ลาดับ
ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล
1

2

3

4

รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู เวชรัชต์พิมล

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา

 Ph.D. (Science)
Osaka City U, Japan (1999)
 วท.ม. (สัตววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2522)
 วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2519)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฑิติยา จิตติหรรษา  Ph.D. (Insect Pathology)
Mississippi State U, USA (1994)
 วท.ม. (สัตววิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524)
 วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2517)
รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน ไกรลาศ
 ปร.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2539)
 วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้ อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2529)
 วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2523)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย  วท.ด. (พันธุศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549)
 วท.ม. (พันธุศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2539)
 วท.บ.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2535)
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ลาดับ
5

ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล
อาจารย์ ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ลาดับ

3.2.3 อาจารย์ พิเศษ
ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล

1.

ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม จันทรโณทัย

2.

ศาสตราจารย์ ดร. นพ. ประเสริ ฐ เอื ้อวรากุล

3.

รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ กิตคิ ณ
ุ

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา
 Ph.D. (Biology)
University of Glasgow, UK (2006)
 วท.ม. (สัตววิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)
 วท.บ. (เกษตรศาสตร์ )
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ า
คุณทหารลาดกระบัง (2536)

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา
 Ph.D. (Plant Taxonomy),
Trinity College, University of Dublin, Ireland (1990)
 วท.ม. (พฤกษศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2522)
 วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2519)
 Post Doc. (Research fellow Harward School of Public
Health) USA (1996)
 Dr. Med (Germany) (1991)
 พ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล (2531)
 Ph.D. (Natural Resources)
University of Michigan , USA (1981)
 M. Sc. (Natural Resources)
University of Michigan, USA (1979)
 วท.ม. (อายุรศาสตร์ เขตร้ อน)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2513)
 สพ.บ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2510)
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ลาดับ

ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล

4.

รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน เทศนา

5.

รองศาสตราจารย์ ดร. ชลิต โกมลมิศร์

6.

รองศาสตราจารย์ ดร. พารณ ดีคาย้ อย

7.

รองศาสตราจารย์ พ.ญ. สุภทั รา เตียวเจริ ญ

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา
 Ph.D. (Parasitology)
Gifu U, Japan (2000)
 วท.ม. (อายุรศาสตร์ เขตร้ อน )
มหาวิทยาลัมหิดล (2522)
 วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัมหิดล (2519)
 Dr.Med.Sc. (Medical Science)
St. Marianna University,Kawasaki, Japan (1991)
 วท.ม. (อารุยรศาสตร์ เขตร้ อน)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2526)
 วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2520)
 ปร.ด. (อารุยรศาสตร์ เขตร้ อน)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2546)
 วท.ม. (อารุยรศาสตร์ เขตร้ อน)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2528)
 วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2523)
 วท.ม. (อารุยรศาสตร์ เขตร้ อน)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2527)
 วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2520)
 พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล (2537)
 อนุมตั ิบตั ร เวชศาสตร์ ครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล (2544)
 อนุมตั ิบตั ร พยาธิวิทยาคลินิก
มหาวิทยาลัยมหิดล (2550)

40
ลาดับ
8.

9.

10.

11.

12.
13.

ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา
พันเอกหญิง ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
 ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์ )
ดร.ธัญญารัตน์ กุญชรบุญ
มหาวิทยาลัยมหิดล (2537)
 วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล (2526)
 วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2522)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เตือนตา เจนจรัตน์  D.Sc. (Pathology)
Chiba U, Japan (1991))
 วท.ม. (อายุรศาสตร์ เขตร้ อน)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2529)
 วท.บ. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2521)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ มาลัยนวล
 Ph.D. (Microbiology)
University of Western Australia, Australia (2003)
 วท.ม. (อายุรศาสตร์ เขตร้ อน)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2535)
 วท.บ. (เกษตรศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2525)
ดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล
 Ph.D. (Phytochemistry) Leiden U,
Natherlands (2004)
 วท.ม. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2539)
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2535)
Associate Professor Dr. Ravi Gooneratne  Ph.D. (Toxicopathology)
Murdoch University, Australia (1979)
รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน อิงคพัฒนากูล
 Ph.D. (Environmental Science and Management)
University of Leeds., UK (1999)
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2529)
 วท.บ. (วนศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2524)
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ลาดับ

ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล

14

รองศาสตราจารย์ วัฒนา เกาศัลย์

15.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย เตโชวิศาล

16.

อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วิทวัส วิริยะรัตน์

17.

ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง ธารารัชต์
ธารากุล

18.

ศาสตราจารย์ ดร. โกวิท พัฒนาปั ญญาสัตย์

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา
 พบ.ม. (สถิติประยุกต์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (2523)
 วท.บ. (คณิตศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2520)
 วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2546)
 วท.ม. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2538)
 วท.บ. (จุลชีววิทยา) เกียรตินยิ ม มหาวิทยาลัยบูรพา (2534)
 ปร.ด. (จุลชีวิทยาการแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2548)
 สัตวแพทยศาตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2541)
 Ph.D. (Postdoctoral Certificate)
Stanford university (1991)
 Doctor of Philosophy
State University of New York (1988)
 แพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล (2525)
 Ph.D. (Iron Metabolism)
University of Wales College of Medicine United
Kingdom (1987)
 วท.ม. (ชีวเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2520)
 วท.บ. (ชีวเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2517)
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ลาดับ

ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล

19.

เภสัชกรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวง
รุ่งประกายพรรณ

20.

ดร.นิศรา การุณอุทยั ศิริ

21.

ดร.วนิลดา รุ่งรัศมี

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา
 Ph.D. (Molecular Biotechnoloty)
Nagoya University (2004)
 M.Sc. (Molecular Biotechnology)
Nagoya University (2001)
 ภ.บ.
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537)
 Ph.D. (Chemical Engineering)
Stanford University (2001)
 M.Sc. (Chemical Engineering)
Stanford University (2002)
 Ph.D. (Microbiology)
University of Massachusetts (2008)
 M.Sc. (Microbiology)
University of Massachusetts (2000)
 B.Sc. (Biological Sciences)
Carnegie Mellon University (1999)

