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ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศทีส่ ามารถสื่อสารและใช้ภาษาไทยได้ดี
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 เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเฉพาะ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. ระบบการจัดการศึกษา
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ระบบไตรภาค
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ระบบจตุรภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์
ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................
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ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ....6/2565....วันที่...4
มีนาคม 2565....กรรมการสภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ....3/2565.....เมื่อวันที่.....28 มีนาคม 2565.....
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่....4/2565..วันที่....8 เมษายน 2565......เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2565
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รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
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The University of Liverpool, UK
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วิทยาเขตหาดใหญ่

รศ.ดร.ชัชวาล ใจซื่อกุล
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University of Georgia, USA

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.กาญจนา พฤษพันธ์

Ph.D. (Biology)
Leiden University, The Netherlands

นักวิชาการเกษตร ระดับชานาญการ
กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช
สานักคุ้มครองพันธุ์พืช
กรมวิชาการเกษตร

ดร.ยืนหยัด ธีระวัฒน์สกุล

Ph.D. (Biology)
Chiang Mai University

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.
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11. ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีปรัชญาในการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้พื้นฐานทั้งด้านทฤษฎีและทักษะปฏิบัติในแขนงวิชาต่าง ๆ ที่เป็นแก่นสาคัญ (essential core) ของชีววิทยา รวมไปถึงมี
ทักษะการทาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านดิจิทัลและการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และ S-curve อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดย
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ควบคู่กับเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการที่ดี อีกทั้งยังมีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการในแก่นวิชาต่าง ๆ ของชีววิทยาสู่สังคม
ชุมชนท้องถิ่น และประชาคมวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและไม่บิดเบือน ตลอดจนเป็นผู้มีทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและผู้ประกอบการ
12. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติ ดังนี้
6.1 มีความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีและทักษะปฏิบัติในแขนงวิชาพื้นฐานที่เป็นแก่นสาคัญของสาขาวิชาชีววิทยา
6.2 มีความสามารถในการนาเอาความรู้ทางชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวภาพบูรณาการไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสาขาที่เกีย่ วข้องได้
6.3 มีแนวคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้ความรูด้ ้านชีววิทยาเพื่อสนับสนุนแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่
BCG (Bio-Circular-Green Economy) และ S-curve อุตสาหกรรมที่เกีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
6.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านชีววิทยาใน
การแก้ปัญหาในการทางานองค์กรและปัญหาในชุมชนท้องถิ่นได้
6.5 มีทกั ษะพื้นฐานในการทางานวิจัยทางชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เกี่ยวข้อง
6.6 มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสู่
โลกยุคดิจิทัล
6.7 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และเจตนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานด้าน
วิทยาศาสตร์และการทางานเพื่อสังคมส่วนรวม
6.8 มีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทางานเป็นทีมได้
6.9 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
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13. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามผลการเรียนรู้ที่คารดหวังของหลักสูตร หรือ PLOs ทั้งหมด 6 PLOs หลักและสอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังต่อไปนี้
PLO 1 บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
Sub PLO 1.1 มีความซื่อสัตย์ทางวิชาการตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
Sub PLO 1.2 เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
Sub PLO 1.3 มีจิตสานึกทีด่ ีต่อสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
PLO 2 บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาทั้งทฤษฎีและปฏิบัตทิ ี่ถูกต้อง ทันสมัย
Sub PLO 2.1 อธิบายหลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาหรือสาขาทีเ่ กี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและทันสมัย
Sub PLO 2.2 มีทักษะปฏิบัติและใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกีย่ วข้องกับชีววิทยาอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
Sub PLO 2.3 คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยาได้อย่างสมเหตุผล
PLO 3 บัณฑิตมีทักษะวิจัยด้านชีววิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต
Sub PLO 3.1 สามารถสืบค้นข้อมูลทางวิชาการและความรู้ที่ทันสมัยทางด้านชีววิทยาและสาขาที่
เกี่ยวข้องผ่านระบบสารสนเทศ แล้วสามารถกลั่นกรองข้อมูลที่น่าเชือ่ ถือมาใช้เป็นแหล่ง
อ้างอิงทางวิชาการได้
Sub PLO 3.2 สามารถคิดเชิงสังเคราะห์และอภิปรายข้อมูลทางวิชาการด้านชีววิทยาและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีเหตุผลเพื่อใช้ในการทางานวิจัยและประกอบอาชีพทาง
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Sub PLO 3.3 สามารถวางแผนการทางาน เขียนรายงานทางวิชาการ และนาเอาความรู้ทางชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาในการทางานได้อย่างเหมาะสม
PLO 4 บัณฑิตมีทักษะการสื่อสารและการทางานอย่างมืออาชีพ
Sub PLO 4.1 สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงสามารถใช้ภาษาที่เหมาะสมกับ
นักวิชาการ นักวิจัย ชาวบ้าน หรือ ผู้คนในชุมชนอย่างมืออาชีพ
Sub PLO 4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและสามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมีออาชีพ
Sub PLO 4.3 สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน ปราศจากอคติเพือ่ ส่งเสริมระบบนิเวศการทางานที่
สร้างสรรค์และสังคมแห่งความรู้ที่มีคณ
ุ ภาพ
PLO 5 บัณฑิตมีทักษะการสร้างสื่อนาเสนอผลงานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อสื่อสาร
และติดตามความรู้ด้านชีววิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต
Sub PLO 5.1 สามารถเตรียมสื่อเพื่อนาเสนอผลงานทั้งด้านวิชาการและการทางานในชีวิตประจาวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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Sub PLO 5.2 สามารถสืบค้นข้อมูลวิชาการแหล่งข่าวสารความรู้ดา้ นชีววิทยาและสาขาทีเ่ กี่ยวข้องผ่าน
ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Sub PLO 5.3 สามารถใช้ทักษะทางสถิติ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการช่วยตัดสินใจ
เลือกชุดข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือเหมาะสมต่อการแก้ปัญหาในการทางานได้
PLO 6 บัณฑิตสามารถบูรณาการข้ามศาสตร์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีววิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการ
แก้ปัญหาในการทางานและสร้างองค์ความรู้ทางชีววิทยาสู่สังคม
Sub PLO 6.1 สามารถบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพและศาสตร์อื่นที่เกีย่ วข้องมาช่วยจัดการ
แก้ปัญหาในสังคมในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้
Sub PLO 6.2 มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้ความรูจ้ ากชีววิทยาและสาขาทีเ่ กี่ยวข้องไปใช้
สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยโมเดล BCG หรือ S-curve อุตสาหกรรมที่เกีย่ วกับ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และถ่ายทอดความรูส้ ู่สังคมในชุมชนท้องถิ่นได้
14. คุณลักษณะเด่นของหลักสูตร
จากยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พ.ศ. 2564 – 2569 ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคดิจิทัล ทาให้การพัฒนาหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มี
โครงสร้างหลักสูตรที่แตกต่างจากหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา ของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ดังนี้
(1) เป็นหลักสูตรที่เป็นการเรียนการสอนแบบ new paradigm ที่มีการเรียนแบบชุดวิชา (module) แห่ง
แรกของประเทศไทย
(2) มีโครงสร้างหลักสูตรที่มีแผนการศึกษาให้ผู้เรียนเลือกเรียนแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ เช่น ชุดวิชา
วิทยาศาสตร์บูรณาการ และชุดวิชาโทด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น
(3) มีโครงสร้างหลักสูตรที่ออกแบบรองรับการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่แบบ BCG โดยมี
ชุดวิชาด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์อย่างน้อย 12 หน่วยกิต และชุดวิชาที่สอด
รับกับ S-curve อุตสาหกรรมเป้าหมายต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี และ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
(4) มีแผนการศึกษาแบบ Experiential Learning ที่เตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การท างานจริง เพื่อ
รองรับความต้องการของผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่ต้องการบัณฑิตพร้อมใช้งาน จึงได้พัฒนา
รายวิชาด้านการฝึกงาน ที่ผู้เรียนทุกคนต้องผ่านการฝึกงาน โดยอาจจะเลือกฝึกงานระยะสั้น (8
สัปดาห์) ผ่านวิชาฝึกงาน หรือฝึกงานระยะยาว (16 สัปดาห์) ผ่านสหกิจศึกษา โดยมีพี่เลี้ยงในสถาน
ประกอบการณ์หรือองค์กรของรัฐที่เปรียบเสมือนโค้ชคอยให้ค าแนะน าทักษะการท างานตลอด
ระยะเวลาการฝึกงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
(5) มีชุดวิชาที่เอื้อต่อการยื่นขอสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม ที่
ก าหนดโดยสภาวิ ชาชีพ วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เช่ น ชุ ด วิ ชาด้ านนิ เวศวิท ยาและชีว วิทยา
สิ่งแวดล้อม
(6) โครงสร้างหลักสูตรมีลักษณะยืดหยุ่น ที่ให้ผู้เรียนเลือกวางแผนการศึกษาแบบวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอก
และโท หรือแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
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(7) โครงสร้างหลักสูตรมีรายวิชาครบถ้วนเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1)
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
(8) รายวิชาในหลักสูตรมีทั้งรายวิชาชีววิทยาแบบคลาสสิคและสมัยใหม่ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุคปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมบัณฑิตด้านชีววิทยาให้สามารถทางานเฉพาะด้านและ
ทางานในหลากหลายอาชีพได้
(9) ในหลักสูตรมีชุดวิชาด้านทักษะการวิจัย เป็นชุดวิชาบังคับที่ทุกคนต้องเรียน เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนจบ
ออกไปเป็นบัณฑิตที่มีทักษะการวางแผนการวิจัยและการทางานวิจัยพื้นฐานเป็น สามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตัวเองตลอดชีวิตได้ รวมถึงมีศักยภาพเพียงพอที่จะเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นทักษะวิจยั
ได้
15. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ตัวอย่างอาชีพของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฏิบัติงานอยู่
(1) นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัย หรือ สถาบันวิจัยต่าง ๆ
(2) นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยและพัฒนา ประจาสถานประกอบการ หรือองค์กรรัฐวิสาหกิจ
(3) นักวิทยาศาสตร์ สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(4) นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิชาการป่าไม้ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5) นักวิชาการเกษตร สังกัดกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(6) นักวิชาการประมง สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(7) นักวิชาการเกษตรหรือนักวิทยาศาสตร์ สังกัดกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(8) นักวิทยาศาสตร์ สังกัดสานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ
(9) นักวิทยาศาสตร์ด้านควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
(10) ผู้แทนฝ่ายขายของบริษัทด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์
(11) เมื่อได้รับทุน สควค. เพื่อศึกษาต่อด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ในประดับปริญญาโท
จะสามารถเข้าบรรจุเป็นข้าราชการครูได้
(12) อาชีพต่าง ๆ ที่อาศัยฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
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16. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ประกอบด้วย 4 แผนการ
ศึกษาให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจหรือความถนัดของตน ดังแสดงในตาราง

จานวนหน่วยกิต
โปรแกรมเอกเดี่ยว
โปรแกรมเอก-โท
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
30
30
30
30
12
12
12
12
9
9
9
9
9
9
9
9
101
101
107
107
25
25
25
25

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาแกนสาขา
2.2.2 กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา
2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน
2.2.3.1 วิชาเลือก ฝึกงานทางชีววิทยา
หรือ สหกิจศึกษาทางชีววิทยา
2.2.3.2 วิชาเลือกเฉพาะสาขา
2.3 กลุ่มวิชาโท
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

19
39

19
39

19
39

19
39

3
15
6
137

6
12
6
137

3
6
15
6
143

6
3
15
6
143

หมายเหตุ แผน 1 และ 3 หมายถึง แผนการศึกษาที่มีฝึกงานทางชีววิทยา (Training in Biology)
แผน 2 และ 4 หมายถึง แผนการศึกษาที่มีสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
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17. รายวิชาในหลักสูตร
* รายวิชาใหม่ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
** รายวิชาเดิมที่มีการปรับปรุงแก้ไข
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Courses)
30 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี้ หรือ รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปที่
เปิดเพิ่มเติมภายหลัง จานวน 30 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
**LI 101 001
**LI 101 002
**LI 102 103
**LI 102 104

ภาษาอังกฤษ 1
English I
ภาษาอังกฤษ 2
English II
ภาษาอังกฤษ 3
English III
ภาษาอังกฤษ 4
English IV

12 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 หน่วยกิต
เลือกเรียน 3 รายวิชา จากรายวิชาด้านล่างนี้ หรือรายวิชาศึกษาทั่วไปด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ทไี่ ด้รับอนุญาตจากกรรมการบริหารหลักสูตรที่ประกาศในภายหลัง
*AG 001 005

เกษตรเชิงสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ
Creative Agriculture for Well Being
*GE 141 166 ศาสตร์ของความสุข
Science of Happiness
**GE 142 145 ภาวะผู้นาและการจัดการ
Leadership and Management
*GE 151 144
พหุวัฒนธรรม
Multiculturalism
*GE 161 892
ศิลป์คิดสร้างสรรค์
Art and Creative Apprentices
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
9 หน่วยกิต
เลือกเรียน 3 รายวิชา จากรายวิชาด้านล่างนี้ หรือรายวิชาศึกษาทั่วไปด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ที่ได้รับอนุญาตจากกรรมการบริหารหลักสูตรที่ประกาศในภายหลัง
*GE 341 511
*GE 341 512
**GE 321 415
*GE 363 789
**SC 001 001
**SC 001 002

**SC 001 003

การคิดเชิงคานวณและเชิงสถิติในยุคดิจิทัล
Computational & Statistic Thinking in Digital Era
เอบีซีดี: นวัตกรรมดิจิทัลสาหรับชีวิต
ABCD: Digital Innovation for Life
ทักษะการเรียนรู้
Learning Skills
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์
Creative Entrepreneurs
วิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
Science from Local Wisdom
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Science Technology and Innovation
for Sustainable Development
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
Science Communication

(2) หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specialization)
2.1 กลุ่มวิชาแกน (Core Courses)
*SC 101 001 ชีววิทยา 1
Biology I
*SC 101 002 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biology Laboratory I
*SC 101 003 ชีววิทยา 2
Biology II
*SC 101 004 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
Biology Laboratory II
**SC 201 008 เคมีหลักมูล
Fundamental Chemistry
**SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
10

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)

ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
25 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-2)

**SC 202 401
**SC 202 402
**SC 401 203
**SC 401 204
**SC 501 000
**SC 501 003

เคมีวิเคราะห์ 2
Analytical Chemistry II
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
Analytical Chemistry Laboratory II
แคลคูลสั สาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1
Calculus for Biological Science I
แคลคูลสั สาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2
Calculus for Biological Science II
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Elementary Physics
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
General Physics Laboratory I

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 วิชาแกนสาขา (Core Course for Major)
**SC 201 101 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
Basic Organic Chemistry
**SC 201 102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
Basic Organic Chemistry Laboratory
**SC 602 006 สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Statistics for Biological Science
**SC 702 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
**SC 702 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
General Microbiology Laboratory
**SC 803 305 ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
**SC 803 306 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry Laboratory
**SC 901 101 นิเวศวิทยา
Ecology
**SC 901 102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
Ecology
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2(2-0-4)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)

ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)

2.2.2 วิชาบังคับเฉพาะสาขา (Major Requirements) เรียนทั้งหมด 6 ชุดวิชา 39 หน่วยกิต ดังนี้
ชุดวิชาที่ 1 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์และการอนุรักษ์
Module I Animal Biodiversity and Conservation
*SC 152 101 ความหลากหลายทางชีวภาพและโครงสร้าง
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Biodiversity and Structure
*SC 152 102 ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพและโครงสร้าง
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Biodiversity and Structure Laboratory
*SC 152 103 ความหลากหลายทางชีวภาพและโครงสร้าง
และสัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Biodiversity and Structure
*SC 152 104 ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพและโครงสร้าง
และสัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Biodiversity and Structure Laboratory

6 หน่วยกิต

ชุดวิชาที่ 2 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พชื และสาหร่าย
Module 2 Biodiversity and Conservation of Plants and Algae
*SC 152 201 ความหลากหลายและสัณฐานวิทยาสาหร่ายและพืช
Algal and Plant Diversity and Morphology
*SC 152 202 ปฏิบัติการความหลากหลายและสัณฐานวิทยาสาหร่าย
และพืช
Algal and Plant Diversity and Morphology
Laboratory
*SC 152 203 อนุกรมวิธานพืชและการอนุรักษ์
Plant Taxonomy and Conservation
*SC 152 204 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืชและการอนุรักษ์
Plant Taxonomy and Conservation Laboratory

6 หน่วยกิต
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2(2-0-4)

1(0-3-2)

2(2-0-4)

1(0-3-2)

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

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

ชุดวิชาที่ 3 สรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต
Module 3 Organism Physiology
**SC 153 301 สรีรวิทยาของสัตว์
Animal Physiology
**SC 153 302 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว์
Animal Physiology Laboratory
**SC 153 320 สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
**SC 153 321 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology Laboratory

6 หน่วยกิต

ชุดวิชาที่ 4 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
Module 4 Cell Biology and Molecular Biology
**SC 153 401 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
Cell and Molecular Biology
**SC 153 402 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
Cell and Molecular Biology Laboratory
**SC 153 403 ชีววิทยาการเจริญ
Developmental Biology

6 หน่วยกิต

ชุดวิชาที่ 5 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ
Module 5 Genetics and Evolution
**SC 112 501 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
Elementary Genetics
**SC 112 502 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น
Elementary Genetics Laboratory
**SC 154 501 วิวัฒนาการ
Evolution

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

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

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

ชุดวิชาที่ 6 ทักษะวิจัยและเทคนิคทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
8 หน่วยกิต
Module 6 Research Skills and Laboratory Techniques in Biological Science
*SC 153 601 ไมโครเทคนิคและความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ
2(0-6-4)
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Microtechnique and Laboratory Safety in
Biological Science
*SC 153 602 ระเบียบวิธีวิจยั และการเป็นผู้ประกอบการ
2(1-3-4)
ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Research Methodology and Entrepreneurship
in Biological Science
**SC 154 601 สัมมนาทางชีววิทยา
1(0-3-2)
Seminar in Biology
**SC 154 602 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา
3(0-9-5)
Research Project in Biology
วิชาบังคับเลือกด้านฝึกงานและสหกิจศึกษา
3 - 6 หน่วยกิต
Training and Cooperative Education
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้ เพื่อฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผ่านสหกิจศึกษาด้านชีววิ ทยาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
*SC 154 801 ฝึกงานทางชีววิทยาและสาขาที่เกีย่ วข้อง
3(0-0-0)
Training in Biology and Related Fields
*SC 154 802 สหกิจศึกษาทางชีววิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
6(0-0-0)
Cooperative Education in Biology and Related Fields
นักศึกษาที่จะเลือกแผนฝึกงานทางชีววิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง จะต้องฝึกงานขั้นต่า 8 สัปดาห์
หรือ 280 ชั่วโมง
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนสหกิจศึกษาต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00 และ
จะต้องเข้าฝึ กงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 เดือน หรือขั้นต ่า 560
ชั่วโมง โดยก่อนเดินทางไปสหกิจศึกษาทุกคนต้องผ่านการลงทะเบียนรายวิชาด้านล่างนี้เพิ่มอีก 1 วิชา ซึ่ง
ประเมินผลแบบไม่นับหน่วยกิต (S/U)
**SC 002 001 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษาสาหรับ 1(0-2-2)
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
Orientation to Co-Operative Education for Science
Student
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2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชา สาหรับ 4 แผนการศึกษา มีดังนี้
(ก) แผนการศึกษาวิชาเอกเดี่ยวและฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า
(ข) แผนการศึกษาวิชาเอกเดี่ยวและสหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่า
(ค) แผนการศึกษาวิชาเอก-โท และฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า
(ง) แผนการศึกษาวิชาเอก-โท และสหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่า

15 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาในชุดวิชาด้านล่างนี้ให้มีหน่วยกิตสะสมในกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชา
อย่างน้อยตามที่กาหนดในข้างต้น ในกรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในชุดวิชาเลือกที่เป็นกลุ่มเดียวกับ
ชุ ด วิ ชาบั ง คั บ แล้ ว สะสมหน่ ว ยกิ ต ครบตามเงื ่ อ นไขของแต่ ล ะชุ ด รายวิ ชา จะสามารถ ขอเที ย บรั บ
ประกาศนียบัตรชุดวิชา (non-degree certificate) ในชุดวิชาด้านนั้นได้ ซึ่งจะประกาศเพิ่มเติมภายหลัง
โดยการขอเทียบรับประกาศนียบัตรชุดวิชาต่าง ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาหรับการจัด
ประกาศนียบัตรชุดวิชาต่าง ๆ จะยึดตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1215/2563) เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชุดวิชาเลือกที่ 1 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์และการอนุรักษ์
Elective Course in Module I Animal Biodiversity and Conservation
หากเก็บหน่วยกิตในชุดวิชาเลือกที่ 1 รวมกับทุกวิชาในชุดวิชาบังคับที่ 1 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสัตว์และการอนุรักษ์ ที่มีจานวน 6 หน่วยกิต จนครบอย่างน้อย 12 หน่วยกิต สามารถขอเทียบ
รับประกาศนียบัตร (non-degree certificate) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพชองสัตว์และการอนุรกั ษ์
ที่จะประกาศเพิ่มเติมภายหลัง โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
**SC 152 105
**SC 152 106
**SC 152 107
**SC 152 108
**SC 153 101
**SC 153 102

การวาดภาพทางชีววิทยา
Biological Drawing
ชีววิทยาภาคสนาม
Field Biology
ปฏิบัติการชีววิทยาภาคสนาม
Field Biology Laboratory
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
Biodiversity and Conservation
บรรพชีววิทยา
Paleobiology
ชีววิทยาทางทะเล
Marine Biology
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3(1-6-5)
2(2-0-4)
1(0-3-2)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

**SC 153 103
**SC 153 104
**SC 153 105
**SC 153 106
**SC 153 107
**SC 153 108
**SC 153 109
**SC 153 110
**SC 153 111

ปรสิตวิทยา
3(3-0-6)
Parasitology
ปฏิบัติการปรสิตวิทยา
1(0-3-2)
Parasitology Laboratory
วิทยาโปรโตซัว
3(2-3-6)
Introduction to Protozoology
สังขวิทยาขั้นแนะนา
3(3-0-6)
Introduction to Malacology
ปฏิบัติการสังขวิทยาขั้นแนะนา
1(0-3-2)
Introduction to Malacology Laboratory
วิทยาสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน
3(3-0-6)
Herpetology
ปฏิบัติการวิทยาสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน1(0-3-2)
Herpetology Laboratory
พฤติกรรมของสัตว์
2(2-0-4)
Animal Behavior
ปฏิบัติการพฤติกรรมของสัตว์
1(0-3-2)
Animal Behavior Laboratory

ชุดวิชาเลือกที่ 2 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ดา้ นพืชและสาหร่าย
Elective Course in Module 2 Biodiversity and Conservation of Plants and Algae
หากเก็บหน่วยกิตในชุดวิชาเลือกที่ 2 รวมกับทุกวิชาในชุดวิชาบังคับที่ 2 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการอนุรักษ์ด้านพืชและสาหร่าย ที่มีจ านวน 6 หน่วยกิต จนครบอย่างน้อย 12 หน่วยกิต
สามารถขอเทียบรับประกาศนียบัตร (non-degree certificate) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและ
การอนุรักษ์ด้านพืชและสาหร่าย ที่จะประกาศเพิ่มเติมภายหลัง ที่จะประกาศเพิ่มเติมภายหลัง โดยผ่าน
ความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
**SC 113 209
**SC 113 210
**SC 153 205
**SC 153 206

พฤกษศาสตร์การเกษตร
Agricultural Botany
ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์การเกษตร
Agricultural Botany Laboratory
กายวิภาคศาสตร์ของพืช
Plant Anatomy
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของพืช
Plant Anatomy Laboratory
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2(2-0-4)
1(0-3-2)
2(2-0-4)
1(0-3-2)

**SC 153 207
*SC 153 208

*SC 153 211
*SC 153 212

พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
Economic Botany
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านเพื่อโมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG
Ethnobotany for Bio-Circular-Green
Economic Model
ชีววิทยา นิเวศวิทยา และการใช้ประโยชน์สาหร่าย
Algal Biology, Ecology and Utilization
พืชสมุนไพรและพืชมีพิษ
Medicinal and Poisonous Plants

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

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

ชุดวิชาเลือกที่ 3 สรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต
Elective Course in Module 3 Organism Physiology
ประกอบด้วย 2 ชุดวิชาย่อย หากเก็บหน่วยกิตในรายวิชาของชุดวิชาย่อย 3.1 หรือ ชุดวิชาย่อย
3.2 อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกับรายวิชาในชุดวิชาบังคับด้านสรีรวิทยาสิ่งมีชีวิตอีกอย่างน้อย 3 หน่วยกิต จน
ครบ 12 หน่วยกิต สามารถขอเทียบรับประกาศนียบัตร (non-degree certificate) ชุดวิชาย่อยนั้น ที่จะ
ประกาศเพิ่มเติมภายหลัง โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชุดวิชาย่อย 3.1 ชุดวิชาด้านสรีรวิทยาและระบบโครงสร้างสัตว์และมนุษย์
**SC 153 303 ชีววิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน
Basic Immunobiology
*SC 153 304 สัตว์ทดลองและเทคนิคการดูแลสัตว์ทดลอง
Laboratory Animals and Handling Techniques
*SC 154 301 ประสาทชีววิทยาพื้นฐาน
Basic Neurobiology
*SC 154 302 สรีรวิทยาเยื่อหุ้มเซลล์
Membrane Physiology
ชุดวิชาย่อย 3.2 ชุดวิชาด้านสรีรวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร
**SC 154 320 สรีรวิทยาระดับโมเลกุลและสิ่งแวดล้อมของพืช
Environmental and Molecular Plant Physiology
*SC 154 321 ฮอร์โมนพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตในการผลิตพืช
Plant Hormone and Growth Regulators in
Plant Production
*SC 154 322 ธาตุอาหารพืชและการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์
Plant Nutrition and Hydroponic Culture
*SC 154 323 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
Agricultural Nanobiotechnology
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3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

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

ชุดวิชาเลือกที่ 4 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
Elective Course in Module 4 Cell and Molecular Biology
หากเก็บหน่วยกิตในชุดวิชาเลือกที่ 4 รวมกับทุกวิชาในชุดวิชาบังคับที่ 4 ชีววิทยาระดับเซลล์
และโมเลกุล ที่มีจานวน 6 หน่วยกิต จนครบอย่างน้อย 12 หน่วยกิต สามารถขอเทียบรับประกาศนียบัตร
(non-degree certificate) ด้านชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล ที่จะประกาศเพิ่มเติมภายหลัง โดยผ่าน
ความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
**SC 153 404
**SC 153 405
*SC 154 401
*SC 154 402
*SC 154 403

มิญชวิทยา
Histology
ปฏิบัติการมิญชวิทยา
Histology Laboratory
ชีววิทยาระดับโมเลกุลประยุกต์
Applied Molecular Biology
เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
Basic Technique in Molecular Biology
การเพาะเลี้ยงเซลล์สตั ว์
Animal Cell Culture

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

วิชาเลือกชุดวิชาที่ 5 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ
Elective Couse in Module 5 Genetics and Evolution
หากเก็บหน่วยกิตในชุดวิชาเลือกที่ 5 รวมกับทุกวิชาในชุดวิชาบังคับที่ 5 พันธุศาสตร์และ
วิวัฒนาการ ที่มีจานวน 7 หน่วยกิต จนครบอย่างน้อย 15 หน่วยกิต สามารถขอเทียบรับประกาศนียบัตร
(non-degree certificate) ด้านพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ ที่จะประกาศเพิ่มเติมภายหลัง โดยผ่าน
ความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
**SC 153 501
**SC 153 502
**SC 153 503
**SC 153 504
**SC 153 505

เซลล์พันธุศาสตร์เบื้องต้น
Elementary Cytogenetics
ปฏิบัติการเซลล์พันธุศาสตร์เบื้องต้น
Elementary Cytogenetics Laboratory
พันธุศาสตร์มนุษย์
Human Genetics
เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช
Plant Biotechnology
แหล่งพันธุกรรมพืชและสัตว์
Plant and Animal Genetic Resources
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2(2-0-4)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)

**SC 153 506
**SC 153 507

ปฏิบัติการแหล่งพันธุกรรมพืชและสัตว์
Plant and Animal Genetic Resources Laboratory
พันธุศาสตร์ประชากร
Population Genetics

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

วิชาเลือกชุดวิชาที่ 6 ทักษะวิจัยและเทคนิคทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Elective Course in Module 6 Research Skills and Laboratory Techniques
in Biological Science
หากเก็บหน่วยกิตในวิชาเลือกชุดวิชาที่ 6 รวมกับรายวิชาในชุดวิชาบังคับที่ 6 ทักษะวิจัยและ
เทคนิคทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อย่างน้อย 6 หน่วยกิต ให้มีหน่วยกิตรวมกันอย่างน้อย
12 หน่วยกิต สามารถขอเทียบรับประกาศนียบัตร (non-degree certificate) ด้านทักษะวิจัยและเทคนิค
ทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่จะประกาศเพิ่มเติมภายหลัง โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
**SC 153 603 การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
3(2-3-6)
Instrument Usage in Biological Science
**SC 153 604 การผลิตสื่อทางวิทยาศาสตร์
3(2-3-6)
Scientific Media Production
*SC 154 610 เทคนิคทางเคมีจลุ กายวิภาคศาสตร์
3(1-6-5)
Techniques in Histochemistry
*SC 154 611 การควบคุมมาตรฐานและการจัดการในห้องปฏิบัติการ
3(2-3-6)
ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Quality Control and Management in Life Science
Laboratory
*SC 154 612 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
3(2-3-6)
Introduction to Bioinformatics
รายวิชาเลือกเฉพาะสาขาอื่น ๆ
รายวิชาที่กาหนดให้ด้านล่างนี้ หรือรายวิชาอื่นที่ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง ที่เปิดสอนนอก
สาขาวิชาชีววิทยา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ให้สามารถใช้เป็นวิชาเลือกเฉพาะสาขาได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. กรณีนักศึกษาเลือกเรียนโปรแกรมเอกเดี่ยว สามารถใช้เป็นวิชาเลือกเฉพาะสาขาได้ไม่เกิน 6
หน่วยกิต หากเลือกเรียนรายวิชาเลือกด้านล่างนี้เกิน 6 หน่วยกิต ได้ แต่ให้นับหน่วยกิตเป็นวิชา
เลือกเฉพาะสาขาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
2. กรณีนักศึกษาเลือกเรียนโปรแกรมเอก-โท สามารถใช้เป็นวิชาเลือกเฉพาะด้านได้ไม่เกิน 3
หน่วยกิต หากเลือกเรียนรายวิชาเลือกด้านล่างนี้เกิน 3 หน่วยกิต ได้ แต่ให้นับหน่วยกิตเป็นวิชา
เลือกเฉพาะสาขาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
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*AG 002 206
*SC 252 601
*SC 254 501

แมลงและจุลินทรีย์ทางการเกษตร
3(2-3-5)
Insects and Agricultural Microbes
ความปลอดภัยทางเคมี
2(2-0-4)
Chemical Safety
เคมีสเี ขียวและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสาอาง 2(2-0-4)
Green Chemistry and Application in Cosmetic Industry

กรณีนักศึกษาเลือกเรียนโปรแกรมเอกเดี่ยว สามารถเลือกรายวิชาในชุดวิชาโทนิเวศวิทยาและ
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม และนิติวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาเลือกเฉพาะสาขาได้ แต่ให้นับหน่วยกิตเป็นวิชาเลือก
เฉพาะสาขาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
2.3 ชุดวิชาโท (Minor Courses) (ถ้ามี)
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
นักศึกษาที่ไม่ประสงค์มีวิชาโท ให้เลือกเรียนรายวิชาในชุดวิชาเลือกให้ครบตามโปรแกรม
การศึกษาวิชาเอกเดี่ยวที่ระบุไว้ในหมวด 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร กรณีที่เลือกโปรแกรมการศึกษาแบบ
วิชาเอก-โท จะมีเงื่อนไขของการเรียน ดังนี้
2.3.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนในโปรแกรมการศึกษาแบบวิชาเอก-โท ให้เลือกเรียนชุดวิชาโท
ที่กาหนดให้ด้านล่างนีเ้ พียง 1 วิชาโท หรือวิชาโทสาขาอื่น ๆ ที่จะเปิดเพิ่มเติมในภายหลัง
โดยมีจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และโดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งจะส่งเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพต่อไป
ชุดวิชาโท สายวิชาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพบูรณาการ ได้แก่
(1) นิเวศวิทยาและชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
(2) นิติวิทยาศาสตร์
ชุดวิชาโท สายวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่
(1) ภาษาไทย
(2) ภาษาฝรั่งเศส
(3) ภาษาอังกฤษ
2.3.2 เมื่อเรียนรายวิชาในชุดวิชาโทครบอย่างน้อย 15 หน่วยกิต จะสามารถยื่นขอให้แสดงผล
การศึกษาแบบโปรแกรมวิชาวิชาเอก (major program) ชีววิทยา และวิชาโท (minor
program) ด้านที่เลือกเรียนในใบแสดงผลการศึกษา (transcript) ได้ แต่ถ้าหากเรียน
รายวิ ชาในชุ ด วิ ชาโทไม่ ค รบ 15 หน่ ว ยกิ ต จะไม่ ส ามารถระบุ ว ิ ชาโทในใบแสดงผล
การศึ ก ษาได้ และต้ อ งเก็ บ หน่ ว ยกิ ต วิ ชาเลื อ กเฉพาะสาขาให้ เ ป็ น ไปตามโปรแกรม
การศึกษาแบบวิชาเอกเดี่ยวแทน
2.3.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนในโปรแกรมการศึกษแบบวิชาเอก-โท จะต้องเก็บหน่วยกิตวิชา
เลือกเฉพาะสาขาวิชาอีกอย่างน้อย 3 - 6 หน่วยกิต ดังนี้
2.3.3.1 กรณีเลือกไปฝึกงานระยะสั้น จะต้องเลือกเรียนรายวิชาเลือกเฉพาะ
สาขาจากชุดวิชาเลือกเฉพาะสาขา (Elective module) อีกอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
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2.3.3.1 กรณีเลือกไปฝึกงานอย่างน้อย 4 เดือน ในรายวิชาสหกิจศึกษา
จะต้องเลือกเรียนรายวิชาเลือ กเฉพาะสาขาจากชุดวิ ชาเลื อกเฉพาะสาขา (Elective
module) อีกอย่างน้อย 3 หน่วยกิต
ชุดวิชาโทด้านนิเวศวิทยาและชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
*SC 153 701 ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้า
Bioindicators and Environmental Water Quality
Monitoring
**SC 154 701 ชีววิศวกรรมและเทคโนโลยีฟื้นฟูสงิ่ แวดล้อมด้วยพืชขั้นแนะนา
Introduction to Bioengineering and Phytoremediation
*SC 902 201 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental Science
*SC 902 203 ระบบนิเวศป่าไม้และการอนุรักษ์
Forest Ecosystems and Conservation
*SC 902 243 มลพิษสิ่งแวดล้อม
Environmental Pollution
*SC 902 244 ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดล้อม
Environmental Pollution Laboratory
*SC 903 311 นิเวศวิทยาภาคพื้นและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Landscape Ecology and Geographic Information System
*SC 903 312 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาภาคพื้นและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Landscape Ecology and Geographic Information System
Laboratory
*SC 903 335 หลักมูลมลพิษทางอากาศ
Fundamentals of Air Pollution
*SC 903 343 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
Environmental and Health Impact Assessment
*SC 904 411 นิเวศวิทยาสัตว์ปา่ และการอนุรักษ์
Wildlife Ecology and Conservation
*SC 904 422 นิเวศวิทยาป่าไม้ขั้นแนะนา
Introduction to Forest Ecology
และรายวิชาที่ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง
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3(2-3-6)

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

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

ชุดวิชาโทด้านนิติวิทยาศาสตร์
*SC 153 720 นิติพฤกษศาสตร์ขั้นแนะนา
Introduction to Forensic Botany
*SC 153 721 นิติสัตวเวชขั้นแนะนา
Introduction to Wildlife Forensic Science
*SC 002 002 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
Elementary to Forensic Science
*SC 002 003 การวิเคราะห์ดเี อ็นเอในนิติวิทยาศาสตร์
DNA Analysis in Forensic Science
*SC 002 004 หลักการระบุรปู พรรณส่วนบุคคล
Fundamental of Personal Identification
*SC 002 006 พิษวิทยาในนิติวิทยาศาสตร์ขั้นแนะนา
Introduction to Toxicology in Forensic Science
*SC 002 007 เทคนิคทางชีวโมเลกุลสาหรับนิติวทิ ยาศาสตร์ยุคใหม่
Molecular Techniques in the New Era of Forensic Science
และรายวิชาที่ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง

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

ชุดวิชาโทสายวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนชุดวิชาโท ในสายวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเลือกเรียนชุดโท
ในชุดวิชาต่อไปนี้เพียง 1 ชุดวิชา ที่เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิชาโทสาขาอื่น ๆ ที่จะเปิด
เพิ่มเติมในภายหลัง โดยมีจานวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา และ/หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งจะส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพต่อไป
(1) ชุดวิชาโทภาษาไทย
(2) ชุดวิชาโทภาษาอังกฤษ
(3) ชุดวิชาโทภาษาฝรั่งเศส
เงื่อนไขของแต่ละชุดวิชามีรายละเอียดตามคู่มือชุดวิชาโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(3) หมาดวิชาเลือกเสรี (Free Electives)
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ สถาบันการศึกษา
อื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร
การกาหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว และตัวเลขอีก 6 ตัว ดังนี้
คณะ
สาขาวิชา
ปีที่ควรศึกษา
หมวดวิชา/ชุดวิชา
ลาดับวิชาในหมวดวิช /ชุดวิชา

SC x x x x x x
ตัวเลขหลักที่ 1 2 3 4 5 6
แทนค่า
อักษร 2 ตัว
ตาแหน่งที่ 1 – 2
ตาแหน่งที่ 3
ตาแหน่งที่ 5 – 6

หมายถึง คณะ เช่น SC หมายถึงคณะวิทยาศาสตร์
หมายถึง สาขาวิชา
หมายถึง ปีที่ควรศึกษา หรือ ระดับของวิชา เช่น 3 หมายถึงเหมาะสาหรับ ปี 3
หมายถึง ลาดับรายวิชาในหมวดวิชา/ชุดวิชา
ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน
หน่วยกิต
ชั่วโมงเรียนทฤษฎี (บรรยาย)
ชั่วโมงเรียนปฏิบตั ิการ
ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา

X (X - X - X)
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คาอธิบายระบบรหัสวิชา
รหัสอักษร 2 ตัวแรก หมายถึง อักษรย่อของคณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่ทาหน้าที่จัดการเรียนการสอน
LI หมายถึง สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
HS หมายถึงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
SC หมายถึงคณะวิทยาศาสตร์
ตัวเลขตามหลังอักษร มีทั้งหมด 6 หลัก มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ 2 แสดงรหัสสาขาวิชาหรือหลักสูตรในคณะ
00 หมายถึงสานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
10, 11 หมายถึง รายวิชาบริการของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
15 หมายถึง รายวิชาเฉพาะของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
20, 21 หมายถึง สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
50, 51 หมายถึง สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
60, 61 หมายถึง สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
70, 71 หมายถึง สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
80, 81 หมายถึง สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
90, 91 หมายถึง สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
หลักที่ 3 หมายถึง ปีที่ควรศึกษา หรือ ระดับของวิชา
1-6 หมายถึง ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-6
หลักที่ 4 แสดงหมวดวิชา/ชุดวิชาที่จัดสอนในสาขาวิชาชีววิทยา
0 หมายถึง รายวิชาด้านชีววิทยาทั่วไป
1 หมายถึง รายวิชาประจาชุดวิชาที่ 1 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์และการอนุรักษ์
2 หมายถึง รายวิชาประจาชุดวิชาที่ 2 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พืชและสาหร่าย
3 หมายถึง รายวิชาประจาชุดวิชาที่ 3 สรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต
4 หมายถึง รายวิชาประจาชุดวิชาที่ 4 ชีววิทยาของเซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
5 หมายถึง รายวิชาประจาชุดวิชาที่ 5 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ
6 หมายถึง รายวิชาประจาชุดวิชาที่ 6 ทักษะวิจัยและเทคนิคทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
7 หมายถึง รายวิชาประจาชุดวิชาโท สายวิชาวิทยาศาสตร์บรู ณาการที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาชีววิทยา
8 หมายถึง รายวิชาด้านฝึกงานและสหกิจศึกษา
หลักที่ 5 และ 6 แสดงลาดับที่ของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา/ชุดวิชา
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ตัวอย่างแผนการศึกษา
โปรแกรมการศึกษาในหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2565) มีทั้งหมด 2 โปรแกรม
คือ โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยว และโปรแกรมวิชาเอก-โท โดยแต่ละโปรแกรมมี 2 แผนให้เลือก คือแผนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือฝึกงานระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือน (280 ชั่วโมง) และแผนการศึกษาฝึกงานอย่างน้อย 4 เดือน (560 ชั่วโมง) ใน
รายวิชาสหกิจศึกษา ทาให้หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2565) มีแผนการศึกษาทั้งหมด 4 แบบ เป็น
ทางเลือกสาหรับผู้เรียน ดังนี้
แผนการศึกษาที่ 1 โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยวและฝึกงาน และแผนการศึกษาที่ 2 โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยวและสหกิจศึกษา
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
แผนที่ 1 โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยวและฝึกงาน หน่วยกิต
แผนที่ 2 โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยวและสหกิจศึกษา หน่วยกิต
SC 101 001
SC 101 002
SC 201 008
SC 201 006

SC 401 203

SC 501 000
SC 501 003
LI 101 001

ชีววิทยา 1
Biology I
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biology Laboratory I
เคมีหลักมูล
Fundamental Chemistry
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry
Laboratory
แคลคูลัสสาหรับวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 1
Calculus for Biological
Science I
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Elementary Physics
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
General Physics Laboratory I
ภาษาอังกฤษ 1
English I

3(3-0-6)

SC 101 001

1(0-2-1)

SC 101 002

3(3-0-6)

SC 201 008

1(0-3-2)

SC 201 006

3(3-0-6)

SC 401 203

3(3-0-6)

SC 501 000

1(0-3-2)

SC 501 003

3(3-0-6)

LI 101 001

วิชาศึกษาทั่วไปด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

21
21

ชีววิทยา 1
Biology I
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biology Laboratory I
เคมีหลักมูล
Fundamental Chemistry
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry
Laboratory
แคลคูลัสสาหรับวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 1
Calculus for Biological
Science I
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Elementary Physics
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
General Physics Laboratory I
ภาษาอังกฤษ 1
English I

3(3-0-6)

วิชาศึกษาทั่วไปด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
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1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-2)

3(3-0-6)

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

21
21

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
แผนที่ 1 โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยวและฝึกงาน
SC 101 003
SC 101 004
SC 201 101
SC 201 102

SC 401 204

SC 901 101
SC 901 102
LI 101 002

หน่วยกิต

แผนที่ 2 โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยวและสหกิจศึกษา หน่วยกิต

ชีววิทยา 2
Biology II
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
Biology Laboratory II
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
Basic Organic Chemistry
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
Basic Organic Chemistry
Laboratory
แคลคูลัสสาหรับวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 2
Calculus for Biological
Science II
นิเวศวิทยา
Ecology
ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
Ecology Laboratory
ภาษาอังกฤษ 2
English II
วิชาศึกษาทั่วไปด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

SC 101 003

1(0-2-1)

SC 101 004

3(3-0-6)

SC 201 101

1(0-3-2)

SC 201 102

3(3-0-6)

SC 401 204

3(3-0-6)

SC 901 101

1(0-3-2)

SC 901 102

3(3-0-6)

LI 101 002

รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

21
42

3

ชีววิทยา 2
Biology II
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
Biology Laboratory II
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
Basic Organic Chemistry
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
Basic Organic Chemistry
Laboratory
แคลคูลัสสาหรับวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 2
Calculus for Biological
Science II
นิเวศวิทยา
Ecology
ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
Ecology Laboratory
ภาษาอังกฤษ 2
English II
วิชาศึกษาทั่วไปด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
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3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-2)

3(3-0-6)

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

21
42

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
แผนที่ 1 โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยวและฝึกงาน

หน่วยกิต

แผนที่ 2 โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยวและสหกิจศึกษา หน่วยกิต

SC 152 201

2(2-0-4)

SC 152 201

1(0-3-2)

SC 152 202

2(2-0-4)

SC 152 203

1(0-3-2)

SC 152 204

3(3-0-6)

SC 602 006

3(3-0-6)

LI 102 003

SC 152 202

SC 152 203

SC 152 204

SC 602 006
LI 102 003

ความหลากหลายและสัณฐานวิทยา
สาหร่าย
Algal and Plant Diversity and
Morphology
ปฏิบัติการความหลากหลายและ
สัณฐานวิทยาสาหร่าย
Algal and Plant Diversity and
Morphology Laboratory
อนุกรมวิธานพืชและการอนุรักษ์
Plant Taxonomy and
Conservation
ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืชและการ
อนุรักษ์
Plant Taxonomy and
Conservation Laboratory
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Statistics for Biological Science
ภาษาอังกฤษ 3
English III
วิชาศึกษาทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
วิชาศึกษาทั่วไปด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
วิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3

ความหลากหลายและสัณฐานวิทยา
สาหร่าย
Algal and Plant Diversity and
Morphology
ปฏิบัติการความหลากหลายและ
สัณฐานวิทยาสาหร่าย
Algal and Plant Diversity and
Morphology Laboratory
อนุกรมวิธานพืชและการอนุรักษ์
Plant Taxonomy and
Conservation
ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืชและการ
อนุรักษ์
Plant Taxonomy and
Conservation Laboratory
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Statistics for Biological Science
ภาษาอังกฤษ 3
English III
วิชาศึกษาทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
วิชาศึกษาทั่วไปด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
วิชาเลือกเสรี

21
63

รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3
3

27

2(2-0-4)

1(0-3-2)

2(2-0-4)

1(0-3-2)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3
3
21
63

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
แผนที่ 1 โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยวและฝึกงาน

หน่วยกิต

แผนที่ 2 โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยวและสหกิจศึกษา

หน่วยกิต

SC 152 101

2(2-0-4)

SC 152 101

2(2-0-4)

1(0-3-2)

SC 152 102

2(2-0-4)

SC 152 103

1(0-3-2)

SC 152 104

3(3-0-6)

SC 112 501

1(0-3-2)

SC 112 502

2(2-0-4)

SC 202 401

1(0-3-2)

SC 202 402

3(3-0-6)

SC 702 101

1(0-3-2)

SC 702 102

3(3-0-6)

LI 102 004

SC 152 102

SC 152 103

SC 152 104

SC 112 501
SC 112 502
SC 202 401
SC 202 402
SC 702 101
SC 702 102
LI 102 004

ความหลากหลายทางชีวภาพและ
โครงสร้างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Biodiversity and
Structure
ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพ
และโครงสร้างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Biodiversity and
Structure Laboratory
ความหลากหลายทางชีวภาพและ
โครงสร้างสัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Biodiversity and
Structure
ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพ
และโครงสร้างสัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Biodiversity and
Structure Laboratory
พันธุศาสตร์เบื้องต้น
Elementary Genetics
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น
Elementary Genetics Laboratory
เคมีวิเคราะห์ 2
Analytical Chemistry II
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
Analytical Chemistry II Laboratory
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
ภาษาอังกฤษ 4
English III
รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

20
83
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ความหลากหลายทางชีวภาพและ
โครงสร้างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Biodiversity and
Structure
ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพ
และโครงสร้างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Biodiversity and
Structure Laboratory
ความหลากหลายทางชีวภาพและ
โครงสร้างสัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Biodiversity and
Structure
ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพ
และโครงสร้างสัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Biodiversity and
Structure Laboratory
พันธุศาสตร์เบื้องต้น
Elementary Genetics
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น
Elementary Genetics Laboratory
เคมีวิเคราะห์ 2
Analytical Chemistry II
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
Analytical Chemistry II Laboratory
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
ภาษาอังกฤษ 4
English III
รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

1(0-3-2)

2(2-0-4)

1(0-3-2)

3(3-0-6)
1(0-3-2)
2(2-0-4)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
20
83

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
แผนที่ 1 โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยวและฝึกงาน

หน่วยกิต

แผนที่ 2 โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยวและสหกิจศึกษา หน่วยกิต

SC 153 301

สรีรวิทยาของสัตว์
Animal Physiology
ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว์
Animal Physiology Laboratory
สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology Laboratory
วิวัฒนาการ
Evolution
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry Laboratory
วิชาเลือกเฉพาะสาขา

2(2-0-4)

SC 153 301

1(0-3-2)

SC 153 302

2(2-0-4)

SC 153 320

1(0-3-2)

SC 153 321

3(3-0-6)

SC 154 520

3(3-0-6)

SC 803 305

1(0-3-2)

SC 803 305

วิชาศึกษาทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

3

SC 153 302
SC 153 320
SC 153 321
SC 154 520
SC 803 305
SC 803 305

รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3

19
102

สรีรวิทยาของสัตว์
Animal Physiology
ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว์
Animal Physiology Laboratory
สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology Laboratory
วิวัฒนาการ
Evolution
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry Laboratory
วิชาเลือกเฉพาะสาขา

2(2-0-4)

วิชาศึกษาทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

3

รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

29

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

19
102

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
แผนที่ 1 โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยวและฝึกงาน

หน่วยกิต

แผนที่ 2 โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยวและสหกิจศึกษา หน่วยกิต

SC 153 401
SC 153 402

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

SC 153 401
SC 153 402

2(2-0-4)

SC 153 401

2(0-6-4)

SC 153 601

2(1-3-4)

SC 153 602

SC 153 401
SC 153 601

SC 153 602

ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
ปฏิบัติการชีววิทยาระดับเซลล์และ
โมเลกุล
ชีววิทยาการเจริญ
Developmental Biology
ไมโครเทคนิคและความปลอดภัยทาง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Microtechnique and Laboratory
Safety in Biological Science
ระเบียบวิธีวิจัยและการเป็น
ผู้ประกอบการทางชีววิทยาศาสตร์
Research Methodology and
Entrepreneurship in Life
Science

SC 154 601
SC 154 801

ฝึกงานทางชีววิทยาและสาขา
ที่เกี่ยวข้อง
Training in Biology
and Related Field*

3(0-0-0)

วิชาเลือกเฉพาะสาขา

3

วิชาศึกษาทั่วไปด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

3

SC 002 001

รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 19
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
121
*เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาจะต้องฝึกงานทางชีววิทยา
ในภาคฤดูร้อน อย่างน้อย 2 เดือน หรือ 280 ชั่วโมง

ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
ปฏิบัติการชีววิทยาระดับเซลล์และ
โมเลกุล
ชีววิทยาการเจริญ
Developmental Biology
ไมโครเทคนิคและความปลอดภัยทาง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Microtechnique and Laboratory
Safety in Biological Science
ระเบียบวิธีวิจัยและการเป็น
ผู้ประกอบการทางชีววิทยาศาสตร์
Research Methodology and
Entrepreneurship in Life
Science
สัมมนา
Seminar
การเตรียมความพร้อมก่อน
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสาหรับ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
Orientation to Co-Operative
Education for Science Student
วิชาเลือกเฉพาะสาขา

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

วิชาศึกษาทั่วไปด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

3

รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

30

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

2(1-3-4)

1(0-3-2)
1*
(ไม่นับ
หน่วยกิต)

6

20
122

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
แผนที่ 1 โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยวและฝึกงาน

หน่วยกิต

แผนที่ 2 โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยวและสหกิจศึกษา หน่วยกิต

SC 154 601

1(0-3-2)

SC 154 802

สัมมนา
Seminar
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)

6(0-0-0)

6
3
10
131

รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

6
128

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
แผนที่ 1 โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยวและฝึกงาน

หน่วยกิต

แผนที่ 2 โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยวและสหกิจศึกษา หน่วยกิต

SC 154 602

3(0-9-5)

SC 154 602

โครงงานวิจัยทางชีววิทยา
Research Project in Biology
วิชาเลือกเฉพาะสาขา

รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3

6
137

โครงงานวิจัยทางชีววิทยา
Research Project in Biology
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

31

3(0-9-5)
3
3
9
137

แผนการศึกษาที่ 3 โปรแกรมวิชาเอก-โท และฝึกงาน และแผนการศึกษาที่ 4 โปรแกรมวิชาเอก-โท และสหกิจศึกษา
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
แผนที่ 3 โปรแกรมวิชาเอก-โท และฝึกงาน
SC 101 001
SC 101 002
SC 201 008
SC 201 006

SC 401 203

SC 501 000
SC 501 003
LI 101 001

หน่วยกิต

แผนที่ 4 โปรแกรมวิชาเอก-โทและสหกิจศึกษา

หน่วยกิต

ชีววิทยา 1
Biology I
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biology Laboratory I
เคมีหลักมูล
Fundamental Chemistry
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry
Laboratory
แคลคูลัสสาหรับวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 1
Calculus for Biological
Science I
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Elementary Physics
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
General Physics Laboratory I
ภาษาอังกฤษ 1
English I

3(3-0-6)

SC 101 001

3(3-0-6)

1(0-2-1)

SC 101 002

3(3-0-6)

SC 201 008

1(0-3-2)

SC 201 006

3(3-0-6)

SC 401 203

3(3-0-6)

SC 501 000

1(0-3-2)

SC 501 003

3(3-0-6)

LI 101 001

ชีววิทยา 1
Biology I
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biology Laboratory I
เคมีหลักมูล
Fundamental Chemistry
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry
Laboratory
แคลคูลัสสาหรับวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 1
Calculus for Biological
Science I
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Elementary Physics
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
General Physics Laboratory I
ภาษาอังกฤษ 1
English I

วิชาศึกษาทั่วไปด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

วิชาศึกษาทั่วไปด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

21
21

รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

32

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

3(3-0-6)

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

21
21

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
แผนที่ 3 โปรแกรมวิชาเอก-โท และฝึกงาน

หน่วยกิต

แผนที่ 4 โปรแกรมวิชาเอก-โทและสหกิจศึกษา

หน่วยกิต

SC 101 003

ชีววิทยา 2
Biology II
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
Biology Laboratory II
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
Basic Organic Chemistry
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
Basic Organic Chemistry
Laboratory
แคลคูลัสสาหรับวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 2
Calculus for Biological
Science II
นิเวศวิทยา
Ecology
ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
Ecology Laboratory
ภาษาอังกฤษ 2
English II
วิชาศึกษาทั่วไปด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

SC 101 003

3(3-0-6)

1(0-2-1)

SC 101 004

3(3-0-6)

SC 201 101

1(0-3-2)

SC 201 102

3(3-0-6)

SC 401 204

3(3-0-6)

SC 901 101

1(0-3-2)

SC 901 102

3(3-0-6)

LI 101 002

รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

21
42

SC 101 004
SC 201 101
SC 201 102

SC 401 204

SC 901 101
SC 901 102
LI 101 002

3

ชีววิทยา 2
Biology II
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
Biology Laboratory II
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
Basic Organic Chemistry
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
Basic Organic Chemistry
Laboratory
แคลคูลัสสาหรับวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 2
Calculus for Biological
Science II
นิเวศวิทยา
Ecology
ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
Ecology Laboratory
ภาษาอังกฤษ 2
English II
วิชาศึกษาทั่วไปด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

33

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

3(3-0-6)

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

21
42

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
แผนที่ 3 โปรแกรมวิชาเอก-โท และฝึกงาน

หน่วยกิต

แผนที่ 4 โปรแกรมวิชาเอก-โทและสหกิจศึกษา

หน่วยกิต

SC 152 201

2(2-0-4)

SC 152 201

2(2-0-4)

1(0-3-2)

SC 152 202

2(2-0-4)

SC 152 203

1(0-3-2)

SC 152 204

3(3-0-6)

SC 602 006

3(3-0-6)

LI 102 003

SC 152 202

SC 152 203

SC 152 204

SC 602 006
LI 102 003

ความหลากหลายและสัณฐานวิทยา
สาหร่าย
Algal and Plant Diversity and
Morphology
ปฏิบัติการความหลากหลายและ
สัณฐานวิทยาสาหร่าย
Algal and Plant Diversity and
Morphology Laboratory
อนุกรมวิธานพืชและการอนุรักษ์
Plant Taxonomy and
Conservation
ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืชและการ
อนุรักษ์
Plant Taxonomy and
Conservation Laboratory
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Statistics for Biological Science
ภาษาอังกฤษ 3
English III
วิชาศึกษาทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
วิชาศึกษาทั่วไปด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
วิชาโท
รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3

ความหลากหลายและสัณฐานวิทยา
สาหร่าย
Algal and Plant Diversity and
Morphology
ปฏิบัติการความหลากหลายและ
สัณฐานวิทยาสาหร่าย
Algal and Plant Diversity and
Morphology Laboratory
อนุกรมวิธานพืชและการอนุรักษ์
Plant Taxonomy and
Conservation
ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืชและการ
อนุรักษ์
Plant Taxonomy and
Conservation Laboratory
สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Statistics for Biological Science
ภาษาอังกฤษ 3
English III
วิชาศึกษาทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
วิชาศึกษาทั่วไปด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
วิชาโท

21
63

รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3
3

34

1(0-3-2)

2(2-0-4)

1(0-3-2)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3
3
21
63

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
แผนที่ 3 โปรแกรมวิชาเอก-โท และฝึกงาน

หน่วยกิต

แผนที่ 4 โปรแกรมวิชาเอก-โทและสหกิจศึกษา

หน่วยกิต

SC 152 101

2(2-0-4)

SC 152 101

2(2-0-4)

1(0-3-2)

SC 152 102

2(2-0-4)

SC 152 103

1(0-3-2)

SC 152 104

3(3-0-6)

SC 112 501

1(0-3-2)

SC 112 502

2(2-0-4)

SC 202 401

1(0-3-2)

SC 202 402

3(3-0-6)

SC 702 101

1(0-3-2)

SC 702 102

3(3-0-6)

LI 102 004

SC 152 102

SC 152 103

SC 152 104

SC 112 501
SC 112 502
SC 202 401
SC 202 402
SC 702 101
SC 702 102
LI 102 004

ความหลากหลายทางชีวภาพและ
โครงสร้างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Biodiversity and
Structure
ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพ
และโครงสร้างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Biodiversity and
Structure Laboratory
ความหลากหลายทางชีวภาพและ
โครงสร้างสัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Biodiversity and
Structure
ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพ
และโครงสร้างสัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Biodiversity and
Structure Laboratory
พันธุศาสตร์เบื้องต้น
Elementary Genetics
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น
Elementary Genetics Laboratory
เคมีวิเคราะห์ 2
Analytical Chemistry II
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
Analytical Chemistry II Laboratory
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
ภาษาอังกฤษ 4
English III
รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

20
83

35

ความหลากหลายทางชีวภาพและ
โครงสร้างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Biodiversity and
Structure
ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพ
และโครงสร้างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Biodiversity and
Structure Laboratory
ความหลากหลายทางชีวภาพและ
โครงสร้างสัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Biodiversity and
Structure
ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพ
และโครงสร้างสัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Biodiversity and
Structure Laboratory
พันธุศาสตร์เบื้องต้น
Elementary Genetics
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น
Elementary Genetics Laboratory
เคมีวิเคราะห์ 2
Analytical Chemistry II
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
Analytical Chemistry II Laboratory
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
ภาษาอังกฤษ 4
English III
รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

1(0-3-2)

2(2-0-4)

1(0-3-2)

3(3-0-6)
1(0-3-2)
2(2-0-4)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
20
83

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
แผนที่ 3 โปรแกรมวิชาเอก-โท และฝึกงาน

หน่วยกิต

แผนที่ 4 โปรแกรมวิชาเอก-โทและสหกิจศึกษา

หน่วยกิต

SC 153 301

สรีรวิทยาของสัตว์
Animal Physiology
ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว์
Animal Physiology Laboratory
สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology Laboratory
วิวัฒนาการ
Evolution
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry Laboratory

2(2-0-4)

SC 153 301

2(2-0-4)

1(0-3-2)

SC 153 302

2(2-0-4)

SC 153 320

1(0-3-2)

SC 153 321

3(3-0-6)

SC 154 520

3(3-0-6)

SC 803 305

1(0-3-2)

SC 803 305

สรีรวิทยาของสัตว์
Animal Physiology
ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว์
Animal Physiology Laboratory
สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology Laboratory
วิวัฒนาการ
Evolution
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry Laboratory

วิชาศึกษาทั่วไปด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
วิชาโท

3

วิชาศึกษาทั่วไปด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
วิชาโท

3

SC 153 302
SC 153 320
SC 153 321
SC 154 520
SC 803 305
SC 803 305

รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3
19
102

รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

36

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

3
19
102

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
แผนที่ 3 โปรแกรมวิชาเอก-โทและฝึกงาน

หน่วยกิต

แผนที่ 4 โปรแกรมวิชาเอก-โทและสหกิจศึกษา

หน่วยกิต

SC 153 401
SC 153 402

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

SC 153 401
SC 153 402

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

2(2-0-4)

SC 153 401

2(0-6-4)

SC 153 601

2(1-3-4)

SC 153 602

ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
ปฏิบัติการชีววิทยาระดับเซลล์และ
โมเลกุล
ชีววิทยาการเจริญ
Developmental Biology
ไมโครเทคนิคและความปลอดภัยทาง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Microtechnique and Laboratory
Safety in Biological Science
ระเบียบวิธีวิจัยและการเป็น
ผู้ประกอบการทางชีววิทยาศาสตร์
Research Methodology and
Entrepreneurship in Life
Science
สัมมนา
Seminar
การเตรียมความพร้อมก่อน
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสาหรับ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
Orientation to Co-Operative
Education for Science Student
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาศึกษาทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
วิชาโท

3

SC 153 401
SC 153 601

SC 153 602

ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
ปฏิบัติการชีววิทยาระดับเซลล์และ
โมเลกุล
ชีววิทยาการเจริญ
Developmental Biology
ไมโครเทคนิคและความปลอดภัยทาง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Microtechnique and Laboratory
Safety in Biological Science
ระเบียบวิธีวิจัยและการเป็น
ผู้ประกอบการทางชีววิทยาศาสตร์
Research Methodology and
Entrepreneurship in Life
Science

SC 154 601
SC 154 801

ฝึกงานทางชีววิทยาและสาขา
ที่เกี่ยวข้อง
Training in Biology
and Related Field*

วิชาศึกษาทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
วิชาโท

3(0-0-0)

SC 002 001

3
3

รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 19
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
121
*เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาจะต้องฝึกงานทางชีววิทยา
ในภาคฤดูร้อน อย่างน้อย 2 เดือน หรือ 280 ชั่วโมง

รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

37

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

2(1-3-4)

1(0-3-2)
1*
(ไม่นับ
หน่วยกิต)

3

3
20
122

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
แผนที่ 3 โปรแกรมวิชาเอก-โทและฝึกงาน

หน่วยกิต

แผนที่ 4 โปรแกรมวิชาเอก-โทและสหกิจศึกษา

หน่วยกิต

SC 154 601

1(0-3-2)

SC 154 802

6(0-0-0)

สัมมนา
Seminar
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)

3
3
3
10
131

รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

6
128

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
แผนที่ 3 โปรแกรมวิชาเอก-โทและฝึกงาน

หน่วยกิต

แผนที่ 4 โปรแกรมวิชาเอก-โทและสหกิจศึกษา

หน่วยกิต

SC 154 602

3(0-9-5)

SC 154 602

โครงงานวิจัยทางชีววิทยา
Research Project in Biology

3(0-9-5)

วิชาโท
วิชาเลือกเสรี

6
6

โครงงานวิจัยทางชีววิทยา
Research Project in Biology
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี

รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3
3
3

12
143

รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

38

15
143

คําอธิบายรายวิชา
กลุมรายวิชาศึกษาทั่วไป
**LI 101 001

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English I
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
พัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง ในชีวิตประจําวัน การเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง การแสดง
ความรูสึก การบรรยายบุคลิกภาพ การบรรยายลักษณะคน สิ่งของ สถานที่ การตรวจสอบความ
เขาใจความหมาย การบอกเลาประสบการณ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 1 ถึงระดับ 5)
Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in everyday life; expressing feelings; describing personalities, human characteristics,
objects, places; inspecting and understanding meanings and relating experiences
(Levels 1 to 5)

**LI 101 002

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English II
เงื่อนไขรายวิชา: 000 101 หรือ LI 101 001 หรือ เทียบเทา
ทักษะการฟง พูด อาน เขียน ในบริบทเชิงวิชาการเบื้องตน การแสดงความรูสึก การตั้งคําถาม
การเปรียบเทียบ และการแสดงความคิดเห็น (โดยรวมเนื้อหาระดับ 2 ถึงระดับ 6)
Listening, speaking, reading and writing skills in basic academic contexts:
expressing feelings, asking questions, making comparison and contrast; and
expressing ideas. (Levels 2 to 6)

**LI 102 003

ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
English III
เงื่อนไขรายวิชา: 000 102 หรือ LI 101 002 หรือ เทียบเทา
ทักษะการฟง พูด อาน เขียน เชิงวิชาการ การนําเสนอ การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น
การตีความ การเขาใจความหมายจากบริบท การจับใจความสําคัญ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 3 ถึง
ระดับ 7)
Academic English skills in listening, speaking, reading, writing, presentation,
discussion, expressing ideas, interpretation, understanding context clues, finding
main ideas (Levels 3 to 7)

**LI 102 004

ภาษาอังกฤษ 4
English IV

3(3-0-6)

39

เงื่อนไขรายวิชา: 000 103 หรือ LI 102 003 หรือ เทียบเทา
ทักษะการฟง พูด อาน เขียน เชิงวิชาการ การนําเสนอ การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น
การตีความ การเขาใจความหมายจากบริบท การจับใจความสําคัญ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 3 ถึง
ระดับ 7)
Academic English skills in listening, speaking, reading, writing, presentation,
discussion, expressing ideas, interpretation, understanding context clues, finding
main ideas (Levels 3 to 7)
*AG 001 005

เกษตรเชิงสรางสรรคเพื่อสุขภาวะ
3(3-0-6)
Creative Agriculture for Well Being
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
ความหมายและความสําคัญของเกษตรเชิงสรางสรรค แนวคิดการสรางเกษตรเชิงสรางสรรค
เกษตรเชิงสรางสรรคเพื่อการผลิตอาหาร เกษตรเชิงสรางสรรคเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศน
เกษตรเชิงสรางสรรคเพื่อสิ่งแวดลอม เกษตรเชิงสรางสรรคเพื่อพลังงานเพื่อภูมิทัศน เกษตรเชิง
สรางสรรคเพื่อสังคมเมืองสีเขียว เกษตรเชิงสรางสรรคเพื่อสุขภาวะ นวัตกรรมการเกษตรเพื่อ
อาหารและสุขภาพ การเกษตรเพื่อความยั่งยืนของภาคการเกษตรและสิ่ง แวดลอม เกษตร
อภิรมย แนวโนมการเกษตรในอนาคต การออกแบบและการนําเสนอโครงการการเกษตรเชิง
สรางสรรค
Definition and significance of creative agriculture, concept of creative agriculture,
creative agriculture for food production, creative agriculture for ecotourism,
creative agriculture for environment, creative agriculture for energy, creative
agriculture for landscape, creative agriculture for green city, creative agriculture
for well-being, innovative agriculture for food and health, agriculture for
sustainable agriculture sector and environment, pleasant agriculture, future
trend of agriculture, design and presentation of creative agriculture project

*GE 141 166

ศาสตรแหงความสุข
Science of Happiness
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
แนวคิดและความสําคัญของความสุข มิติของความสุข ศิลปะการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข การ
ปฏิบัติตนใหเกิดสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ การดําเนินชีวิตอยางมีสุนทรียภาพ
Concepts and importance of happiness, dimensions of happiness, the art of
happy lifestyle, practice for physical and mental well-being, aesthetic lifestyle
40

**GE 142 145 ภาวะผูนําและการจัดการ
3(3-0-6)
Leadership and Management
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา บุคลิกภาพ ลักษณะ และบทบาทผูนํา การสรางทีมงาน
และการทํางานเปนทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการภาวะวิกฤต
การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแยง การจัดการเชิงกลยุทธ แนวทางการพัฒนา
ภาวะผูนําและการจัดการ
Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of
Leadership, team building and team working, principle and theories of
management, self-management, crisis management, change management,
conflict management, strategic management, development of leadership and
management
*GE 151 144

พหุวัฒนธรรม
Multiculturalism
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
วัฒ นธรรมและความหลากหลายทางวั ฒนธรรม วัฒ นธรรมตะวั นตก วัฒ นธรรมตะวั นออก
วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแส
โลกาภิวัฒนกับผลกระทบทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต
Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, ASEAN culture,
Thai culture and Isan culture; social changes and globalization and their impact
on culture and culture in way of life

*GE 161 892

ศิลปคิดสรางสรรค
3(3-0-6)
Art and Creative Apprentices
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
การวิเคราะหคุณคาความงาม สุนทรียศาสตร ศิลป สรางสรรคของรูปแบบ ศิลปะ การออกแบบ
การแสดง และดนตรี การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน การถายทอดผลงาน การจัดนิทรรศการ
ความคิดเชิงสรางสรรคและจินตนาการ
Aesthetic value analysis, aesthetic, creativity of style, art, design, drama and
music, application in every life, exhibiting, creative ideas and imagination
exhibition

**GE 321 415 ทักษะการเรียนรู

3(3-0-6)
41

Learning Skills
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
แนวคิดและความสําคัญของทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การรูดิจิทัล การคิดเชิงวิเคราะห
การคัดสรรแหลงสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมิน วิเคราะห การเขียนและนา
เสนอในเชิงวิชาการ จรรยาบรรณและความเที่ยงตรงทางวิชาการ
Concept and importance of the 21st century learning skills, digital literacy,
analytical thinking, selection of information sources, information seeking,
evaluation, analysis, academic writing and presentation, academic ethics and
integrity
*GE 341 511

การคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิติในยุคดิจิทัล
Computational & Statistical Thinking in Digital Era
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี

3(2-2-5)

การวิเคราะหสถานการณปญหา หลักการสรางขั้นตอนวิธีและโมเดล การเลือกใชเครื่องมือใน
การแก ปญ หา การเขี ย นโปรแกรม การดํ าเนิ นการแกป ญ หา การประเมิ นผลและปรั บปรุ ง
กระบวนการแกปญหา จริยธรรมทางวิชาการ การเขียนในเชิงวิชาการ การนําเสนอ
Analyzing the problem situations, producing algorithms and models,
programming, problem-solving process, assessment and improvement of the
process, academic manner, academic writing, presentation and critique
*GE 341 512

เอบีซีดี: นวัตกรรมดิจิทัลสาหรับชีวิต
3(2-2-5)
ABCD: Digital Innovation for life
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
เทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ขอมูล การประมวลผลขอมูล การประยุกตใช
ปญญาประดิษฐ การประมวลผลแบบกลุมเมฆ การรักษาความปลอดภัยและความเปนสวนตัว
ของขอมูล สกุลเงินดิจิทัลขั้นแนะนํา บล็อกเชนขั้นแนะนา สัญญาอัจฉริยะขั้นแนะนํา
Digital technology and 21st century skills, data, data processing, applying artificial
intelligence, cloud computing, data security and data privacy, introduction of
cryptocurrency, introduction of blockchain, introduction of smart contract.

*GE 363 789

ผูประกอบการสรางสรรค
Creative Entrepreneurs
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี

3(3-0-6)
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คุณลักษณะผูประกอบการ หลักจริยธรรมสําหรับผูประกอบการ ความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกร การสรางแรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะหตลาด การหาแหลงทุน การวางแผนธุรกิจ
การสรางแบรนด และ เครื่องหมายการคา การบัญชีเบื้องตน การชําระภาษี การประเมินผล
ประกอบการ
Entrepreneurship characteristics, morals for entrepreneurs, corporate social
responsibility, motivation, decision making, marketing analysis, investment fund,
business plan, branding and trademark, basic accounting, tax payment business
evaluation
**SC 001 001 วิทยาศาสตรจากภูมิปญญาทองถิ่น
3(3-0-6)
Science form Local Wisdom
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
ความหมาย แนวคิด และหลักการของวิทยาศาสตรและภูมิปญญาทองถิ่น ประเภทของภูมิ
ปญญาทองถิ่น ความสัมพันธระหวางความรูทางวิทยาศาสตรกับภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่นโดยใชความรูทางวิทยาศาสตรเปนฐาน
Definition, concept and principle of science and local wisdom, type of local
wisdom, relationship between local wisdom and scientific knowledge,
development of local wisdom using scientific knowledge
**SC 001 002 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Science Technology and Innovation for Sustainable Development
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
ความหมาย แนวคิด และบทบาทของวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมตอการพัฒนาที่
ยั่งยืน การศึกษาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในหลาย ๆ ดาน
เชน สิ่งแวดลอม พลังงาน เกษตร และสุขภาพ ตลอดจนจริยธรรม และการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Definitions, concepts and roles of science, technology and innovation on the
sustainable developments, the study of science technology and innovation on
the sustainable developments in various aspects such as environment, energy,
agriculture and health together with ethics and protection of intellectual
property as a result of technology and innovation
**SC 001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร
Science Communication

3(3-0-6)
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เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
พื้นฐานของการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร ความสําคัญของการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร ปญหาของ
การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร การวิเคราะหสื่อและขอมูลเชิงวิทยาศาสตร ขาวเชิงวิทยาศาสตร
ภาพยนตรเชิงวิทยาศาสตร บทความเชิงวิทยาศาสตร การเขียนเชิงวิทยาศาสตร การพูดเชิง
วิทยาศาสตร สื่อเชิงวิทยาศาสตร การนาเสนอแบบปากเปลา การนําเสนอแบบโปสเตอร การ
ประยุกตใชความรูเชิงวิทยาศาสตรในการตัดสินใจแกปญหา
Basic of science communication, Importance of science communication,
problems
of science communication, analysis of scientific media and data, science news,
science fiction films, scientific article, scientific writing, science talk, science
media, oral presentation, poster presentation, application of scientific knowledge
in problem solving decision
กลุมรายวิชาแกน
*SC 101 001

ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
Biology I
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
หลักการทางชีววิทยา โครงสรางและหนาที่ของเซลล พลังงานกับชีวิต การสืบพันธุระดับเซลล
และพันธุศาสตร โครงสรางและสรีรวิทยาของสัตว นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
Principle of biology, structure and function of cells, energy and life, cellular
reproduction and genetics, structure and physiology of animals, ecology and
environmental science

*SC 101 002

ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1)
3(3-0-6)
Biology Laboratory I
เงื่อนไขของรายวิชา : SC 101 001 หรือรายวิชาควบ SC 101 001
การทดลองปฏิบัติการในเรื่องโครงสรางและหนาที่ของเซลลพลังงานกับชีวิตการสืบพันธุระดับ
เซลลและพันธุศาสตร โครงสรางและสรีรวิทยาของสัตวนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
Laboratory experiments in structure and function of cells, energy and life,
cellular reproduction and genetics, structure and physiology of animals, ecology
and environmental science

*SC 101 003

ชีววิทยา 2
Biology II

1(0-2-1)
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เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
วิวัฒนาการทางชีววิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของเซลล เนื้อเยื่อ
พืชและสรีรวิทยาของพืช การสืบพันธุและการเจริญของพืช การสังเคราะหดวยแสง โภชนาการ
และการลําเลียงในพืช
Evolutionary biology, biodiversity, structure and function of plant cells, plant
tissues and physiology, plant reproduction and development, photosynthesis,
nutrition and transport in plants
*SC 101 004

ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1(0-2-1)
Biology Laboratory II
เงื่อนไขของรายวิชา : SC 101 003 หรือรายวิชาควบ SC 101 003
การทดลองปฏิบัติการการวิวัฒนาการทางชีววิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสราง
และหนาที่ของเซลล เนื้อเยื่อพืชและสรีรวิทยาของพืช การสืบพันธุและการเจริญของพืช การ
สังเคราะหดวยแสง โภชนาการและการลําเลียงในพืช
Laboratory experiments in evolutionary biology, biodiversity, structure and
function of plant cells, plant tissues and physiology, plant reproduction and
development, photosynthesis, nutrition and transport in plants

**SC 201 008 เคมีหลักมูล
3(3-0-6)
Fundamental Chemistry
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุและธาตุเรพรีเซนเททิฟ โลหะแทรนซิชัน ของแข็ง
ปริมาณสัมพันธ ของเหลวและสารละลาย ระบบการถายโอนอิเล็กตรอน แกส จลนพลศาสตร
เคมี อุณหพลศาสตรเคมี สมดุลเคมีและสมดุลไอออน เคมีนิวเคลียร มลพิษและสารมลพิษ
Atomic structure, chemical bonding, periodic table and representative elements,
transition, solid, stoichiometry, liquid and solution, electron transferring system,
gas, chemical kinetics, chemical thermodynamics, chemical and ionic
equilibrium, nuclear chemistry and pollution and pollutant
**SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-2)
General Chemistry Laboratory
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาควบ SC 201 005 หรือ SC 201 007 หรือ SC 201 008
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC201 008 (เคมีหลักมูล)
The laboratory experiments related to contents in SC201 008 (Fundamental
Chemistry)
**SC 202 401

เคมีวิเคราะห 2

2(2-0-4)
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Analytical Chemistry II
เงื่อนไขรายวิชา: SC 201 001 หรือ SC 201 003 หรือ SC 201 005 หรือ SC 201 008
ความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะหโดยปริมาณ หลักการวิเคราะห ขอมูลในเชิงสถิติ การ
วิเคราะหขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะหหาปริมาณโดยอาศัยหลักการวิเคราะหโดยปริมาตรซึ่ง
จะเน น เกี่ ย วกั บ การไทเทรตและการวิ เ คราะห โ ดยการชั่ ง น้ํ า หนั ก ซึ่ ง จะเน น เกี่ ย วกั บ การ
ตกตะกอน
Errors in quantitative analysis, statistical treatment of analytical data,
fundamental of analytical chemistry concerning quantitative analysis based on
volumetric methods with emphasis on titrations and gravimetric methods with
special emphasis on precipitation
**SC 202 402

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2
1(0-3-2)
Analytical Chemistry Laboratory II
เงื่อนไขรายวิชา: SC 202 401 หรือรายวิชาควบ SC 202 401
ฝกฝนใหนักศึกษาไดคุนเคยและเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคที่ถูกตองของการวิเคราะห โดยวิธีการ
วิเคราะหโดยการวัดปริมาตรไดแกการไทเทรตแบบตาง ๆ และโดยการชั่งน้ําหนัก การทดลองจะ
สอดคลองกับเนื้อหาในวิชา 312 242 เคมีวิเคราะห 2
A laboratory course to acquaint students with proper techniques in volumetric
and gravimetric analysis. Experiments are related to contents in 312 242

**SC 401 203 แคลคูลัสสาหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
3(3-0-6)
Calculus for Biological Science I
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
เรขาคณิตวิเคราะห ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชัน
ตัวแปรเดียวและการประยุกต ปริพันธ
Analytic geometry, limits and continuity of real valued functions of one variable,
derivatives and their applications, integrals.
**SC 401 204

แคลคูลัสสาหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
3(3-0-6)
Calculus for Biological Science II
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 401 203
เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว ฟงกชันหลายตัว
แปร ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพนั ธยอย ลําดับและอนุกรมอนันตของ
จํานวนจริง
Techniques of integration, application of integration of variable, functions of
several variables, limits and continuity of functions of several variable, partial
derivatives, sequence and series of real numbers
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**SC 501 000

ฟสิกสเบื้องตน
3(3-0-6)
Elementary Physics
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ทฤษฎีและการประยุกตของกลศาสตร กลศาสตรของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตร
กระแสไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส เสียง ทัศนศาสตร ฟสิกสอะตอม กัมมันตภาพรังสี
Theories and applications of mechanics, fluid mechanics, heat and
thermodynamics, electric current electronics, acoustics, optics, physics, atomic
radio activity

**SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
1(0-3-2)
General Physics Laboratory I
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
การวัดและวิเคราะหขอมูล การรวมแรงยอย โมดูลัสแบบของยัง ลูกตุมนาฬิกาอยางงาย เครื่อง
ชั่งความถวงจําเพาะ การวัดความหนืดของ ของเหลวโดยใชกฎของสโตกส พลศาสตรการหมุน
สัมประสิทธิ์ ของการขยายตัวตามเสน การสั่นพองในทออากาศ การทดลองของเมลด
Measurement and data analysis, component of force, Young’s modulus, simple
pendulum, Westphal specific gravity balance, viscosity measurement using
Stoke’s law, rotational dynamics, coefficient of linear expansion, resonance in air
columns and Meld’s experiment
รายวิชาแกนสาขา
**SC 201 101 เคมีอินทรียเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Organic Chemistry
เงื่อนไขของรายวิชา: CON SC 201 102
โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ไฮบริไดเซชัน กรด-เบส ไฮโดรคารบอน อัลเคน อัลคีน อัลไคน อะ
โรมาติก สเทอริโอเคมี อัลคิลเฮไลด อัลกอฮอล ฟนอล อีเทอร อีพอกไซด อัลดีไฮด คีโทน กรด
คารบอกซิลิกและอนุพันธ และ เอมีน
Atomic structure; Chemical bond; Polarity of bond and molecule; Functional
groups; Structural writing; Alkanes; Cycloalkanes; Alkenes; Dienes; Polyenes;
Alkynes; Benzene; Aromatic compounds; Alcohols and phenols; Ethers;
Epoxides; Stereochemistry; Organic halides; Aldehydes and ketones; Carboxylic
acids and their derivatives; Amines.
**SC 201 102 ปฏิบัติการเคมีอินทรียเบื้องตน
Basic Organic Chemistry Laboratory
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1(0-3-2)

เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 201 101
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC 201 101 เคมีอินทรียเบื้องตน
The laboratory experiments related to contents in **SC201 101Basic Organic
Chemistry
*SC 602 006

สถิติสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ
3(3-0-6)
Statistics for Biological Science
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ความหมายและระเบียบวิธีสถิติ ความฉลาดรูทางขอมูล การประยุกตของสถิติในการวิจัยทาง
ชีวภาพ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงปรกติ การแจกแจงเอฟ
การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบแบบไมใชพารามิเตอร หลักการทดลอง การ
กาหนดขนาดตัว อย างในการทดลอง การวิเ คราะหค วามแปรปรวนแบบมี ป จจั ย เดี ย ว การ
เปรียบเทียบพหุคูณ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบแฟคทอเรียลและแผนแบบบล็อกไม
สมบูรณที่สมดุล การวิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอย การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและตัวอยางขอมูลทางดานชีวภาพ
Meaning and statistics method, data literacy, application of statistics in biological
research, measures of central tendency, measures of dispersion, Normal
distribution, F distribution, estimation, hypothesis testing, nonparametric testing,
principles of experiment, sample size determination in experiment, analysis of
variance with one factor, multiple comparisons, factorial experiment and
balanced incomplete block design, regression analysis and correlations, analysis
of covariance, data analysis by using statistical package program and examples
of biological data

**SC 702 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Microbiology
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี
หลักการทํางานและการเตรียมตัวอยางสําหรับกลองจุลทรรศนชนิดตาง ๆ การเรียกชื่อและการ
จัดจําแนกประเภทของแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และสาหราย โภชนาการ การเจริญการตาย และ
การทําลายจุลินทรีย เมแทบอลิซึมและพันธุศาสตรของจุลินทรีย ภูมิคุมกันวิทยาและโรคที่เกิด
จากจุลินทรีย จุลชีววิทยาของดิน น้ํา น้ําเสีย อาหาร นม และอุตสาหกรรม
Working principle and slide sample preparation of various types of microscope,
nomenclature and classification of bacteria, fungi, viruses and algae, nutrition,
growth, death and destruction of microorganisms, metabolism and microbial
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genetics, immunology and microbial disease, microbiology of soil, waste water
food, milk and industry.
**SC 702 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-2)
General Microbiology Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
การใชหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาขั้นแนะนํา การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการทําใหปลอดเชื้อ
เทคนิคบางอยางทางจุลชีววิทยา การตรวจวัดและตรวจนับจุลินทรียในน้ําดื่ม น้ํานมและอาหาร
การใชกลองจุลทรรศน การศึกษาเชื้อรา การยอมสีแบคทีเรีย การทําลายและการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อจุลินทรีย
Introduction the use of microbiological laboratory, media preparation and
sterilization, some microbiological techniques, determination and enumeration
of microorganisms in drinking water, milk and food, use of microscope, study of
fungi, bacterial staining, destruction and inhibition of microorganisms.
**SC 803 305 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
Biochemistry
เงื่อนไขของรายวิชา: SC201 101 หรือ SC 202 103 หรือ SC 201 103 หรือ SC 212 103
หรือ SC 201 103
ชีวเคมีพื้นฐานเกี่ยวกับ เคมีของสารชีวโมเลกุล เอนไซมและโคเอนไซม ชีวพลังงานและกลยุทธ
ของเมแทบอลิซึมและการควบคุม เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต การขนสงอิเล็กตรอนและ
ออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชัน และการสังเคราะหแสงแสง เมแทบอลิซึมของลิปด เมแทบอลิซึมของ
กรดอะมิโน เมแทบอลิซึมของกรดนิวคลีอิก การสังเคราะหดีเอ็นเอ และการแสดงออกของยีน
Basic biochemistry regarding chemistry of biomolecules, enzymes and
coenzymes, bioenergetics and the strategy of metabolism and regulation,
carbohydrate metabolism, electron transport and oxidative phosphorylation,
and photosynthesis, lipid metabolism, amino acid metabolism, nucleic acid
metabolism, DNA synthesis and gene expression
**SC 803 306 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 201 101 และรายวิชาควบ SC 803 305 หรือ
SC 202 103 และ รายวิชาควบ SC 803 305 หรือ
SC 202 104 และ รายวิชาควบ SC 803 305 หรือ
SC 212 103 และ รายวิชาควบ รายวิชาควบ SC 803 305
ปฏิบัติการซึ่งเกี่ยวของกับเนื้อหาในวิชาบรรยาย SC803 305 ชีวเคมีพื้นฐาน
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1(0-3-2)

Laboratory related to contents of SC803 305 Basic Biochemistry
**SC 901 101 นิเวศวิทยา
3(3-0-6)
Ecology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
บทนําสูนิเวศวิทยา ปจจัยสิ่งแวดลอม การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ
และไบโอม นิเวศวิทยาประชากร นิเวศวิทยาชุมชน การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
วัฏจักรชีวธรณีเคมี วัฏจักรธาตุอาหาร และการไหลของพลังงาน มนุษยและระบบนิเวศ
Introduction to Ecology, abiotic factors, biodiversity conservation, ecosystem and
biome, population ecology, community ecology, adaptation of organisms in
ecosystem, biogeochemical cycles, nutrient cycles, human and ecosystem
**SC 901 102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
1(0-3-2)
Ecology Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 901 101 หรือ รายวิชาควบ SC 901 101
ปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบนิเวศดิน น้ํา ปาไม ความสัมพันธ ระหวางพืชและสัตวกับสิ่งแวดลอม
รวมทั้งนํานักศึกษาออก ปฏิบัติการภาคสนามเพื่อศึกษาสภาพตาง ๆ ตามธรรมชาติ
Practice of soil ecosystem, aquatic ecosystem, forest ecosystem, the relationship
of plants and animals to the environments, field trips to different locations will
be arranged.
วิชาบังคับเฉพาะสาขา
รายวิชาดานการฝกงานและสหกิจศึกษา
**SC 002 001 การเตรียมความพรอมกอนปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษา
1(0-2-2)
คณะวิทยาศาสตร
Orientation to Co-Operative Education for Science Student
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
ฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหัวขอตาง ๆ ไดแก การแนะนํา
สหกิจศึกษา การเขียนจดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับสมัครงาน การเขียนประวัติ
สว นตั ว และการเลื อกสถานประกอบการ บุ ค ลิก ภาพที่ดี พฤติก รรมที่ ดี ใ นการทางานและ
มารยาทในสั ง คม การสื่ อ สารอย า งสร า งสรรค เทคนิ ค การทางานร ว มกั บ ผู อื่ น อย า งมี
ประสิทธิภาพ ทักษะทางสังคมและการอยูรอด เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ ทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ เฉพาะสาขาวิชา
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Training in preparation for co-operative education provides skill sets in various
topics, such as introduction to co-operative education, writing job application via
letter/email, resume writing, choosing the right industry and company, good
personalities, good behavior in working place and social etiquette, creative
communication, techniques for efficient interpersonal skills, social survival skills,
techniques for report writing and presentations, academic and professional skill
in particular discipline
*SC 154 801

การฝกงานทางชีววิทยาและสาขาที่เกี่ยวของ
3(0-0-0)
Training in Biology and Related Field
เงื่อนไขรายวิชา: ไดรับอนุญาตจากอาจารยประจําวิชา หรือ กรรมการบริหารหลักสูตร
การฝกงานในหนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เกี่ยวของกับดานวิทยาศาสตรชีวภาพเปน
เวลาอยางนอย 280 ชั่วโมง หรือ 8 สัปดาห การสงรายงานฝกงานและนําเสนอผลงานปากเปลา
ประเมินผลการฝกงานโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับผูฝกงานและหรือหัวหนาหนวย
ฝกงาน
Job training in public, state-enterprise or private sectors related to biological
science at least 280 hours or 8 weeks, submission of job training report and oral
presentation, training evaluation by administrative staffs of the curriculum
together with trainer and/or head of the training organization.

*SC 154 802

สหกิจศึกษาทางชีววิทยาและสาขาที่เกี่ยวของ
6(0-0-0)
Cooperative Education in Biology and Related Fields
เงื่อนไขรายวิชา: SC 002 001, SC 114 602 และไดเกรดเฉลี่ยไมนอยกวา 2.0 และตอง
ไดรับอนุญาตจากอาจารยประจําวิชา หรือ กรรมการบริหารหลักสูตร
ฝกประสบการณและทักษะปฏิบัติทางดานชีววิทยาและสาขาที่เกี่ยวของในหนวยงานของรัฐและ
เอกชนอย า งน อ ย 560 ชั่ ว โมง (4 เดื อ น) พั ฒ นาทั ก ษะด า นอาชี พ โดยบู ร ณาการความรู ใ น
หองเรียนกับประสบการณทํางาน นําเสนอผลงานปากเปลา และสงรายงานผลการฝกปฏิบัติงาน
การประเมินผลการทํางานโดยอาจารยที่ปรึกษาและสถานประกอบการ
Training and practicing in biology and related fields in public and private sectors
at least 560 hours (4 months), developing occupational skills by integrating
classroom knowledge with working experience, oral presentation and submission
of post training report, work evaluation by academic advisor and officer of the
organization
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ชุดวิชา 1 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวและการอนุรักษ
*SC 152 101 ความหลากหลายทางชีวภาพและโครงสรางสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
2(2-0-4)
Invertebrate Biodiversity and Structure
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 101 001 หรือเทียบเทา
ความหลากหลาย สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา การสืบพันธุ นิเวศวิทยา และการ
จําแนกประเภทของสัตวไมมีกระดูกสันหลังรวมทั้งคอรเดตที่ไมมีกระดูกสันหลัง
Diversity, morphology, anatomy, physiology, reproduction ecology and
classification of invertebrates and chordates without backbone
*SC 152 102

ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพและโครงสราง
1(0-3-2)
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Biodiversity and Structure Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา : SC 101 001 หรือรายวิชาควบ SC 152 101
การทดลองปฏิบัติการสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา การสืบพันธุนิเวศวิทยาและการ
จําแนกประเภทของสัตวไมมีกระดูกสันหลังรวมทั้งคอรเดตที่ไมมีกระดูกสันหลัง
Laboratory experiments in morphology, anatomy, physiology, reproduction
ecology and classification of invertebrates and chordates without backbone

*SC 152 103

ความหลากหลายทางชีวภาพและโครงสรางและสัตวมีกระดูกสันหลัง
2(2-0-4)
Vertebrate Biodiversity and Structure
เงื่อนไขของรายวิชา : SC 101 001 หรือเทียบเทา
ประวัติของสัตวมีกระดูกสันหลัง คอรเดตชั้นต่ํา ความหลากหลาย สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา
พฤติกรรมและการจําแนกสัตวมีกระดูกสันหลัง กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบในความสัมพันธ
เชิงวิวัฒนาการของสัตวมีกระดูกสันหลัง
History of vertebrates, lower chordates, diversity, morphology, physiology,
behavior and classification of vertebrates, comparative anatomy in relation to
evolution of vertebrates

*SC 152 104

ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพและโครงสราง
1(0-3-2)
และสัตวมีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Biodiversity and Structure Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา : SC 101 001 หรือเทียบเทา หรือรายวิชาควบ SC 152 103
ศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางภายนอกและภายในของสัตวมีกระดูกสันหลัง การผาตัดสัตวมี
กระดูกสันหลังที่เปนตัวแทนของแตละคลาส
Comparative studies of external and internal structures of vertebrates, dissection
of representatives of each class of vertebrates
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**SC 152 105 การวาดภาพทางชีววิทยา
3(1-6-5)
Biological Drawing
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
หลักการ เทคนิค และการฝกทักษะในการวาดภาพสิ่งมีชี วิต ทั้งจากของจริงและจากกลอ ง
จุลทรรศน เพื่อประกอบการศึกษาและงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ และการศึกษา
ภาคสนาม
Principles, techniques and practice in drawing of organisms from specimens and
microscope for study and research in biological sciences and field trips
**SC 152 106 ชีววิทยาภาคสนาม
2(2-0-4)
Field Biology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
ระบบนิเวศทางธรรมชาติ สังคมของสิ่งมีชีวิตที่อยูตามถิ่นที่อยูแบบตาง ๆ ปาเต็งรัง ปาดิบแลง
ป า เบญจพรรณ แม น้ํ า ลํ า ธาร ทะเลสาบ บึ ง บ อ หาดทรายป า ชายเลน งานวิ จั ย ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแตละถิ่นอาศัยการวางแผนการศึกษาดวยตนเอง
Natural ecosystem, communities of organisms in different types of habitats, dry
dipterocarp forest, dry evergreen forest, mixed deciduous forest, rivers, streams,
lakes, swamps, ponds, sandy beaches, mangrove forest, researches on diversities
of life in each habitat and self-study planning
**SC 152 107 ปฏิบัติการชีววิทยาภาคสนาม
1(0-3-2)
Field Biology Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
การทดลองปฏิบัติการทางระบบนิเวศทางธรรมชาติ สังคมของสิ่งมีชีวิตที่อยูตามถิ่นที่อยูแบบ
ตางๆ เชน ปาเต็งรัง ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ แมน้ํา ลําธาร ทะเลสาบ บึง บอ หาดทรายปา
ชายเลน งานวิจัยความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแตละถิ่นอาศัยการวางแผนการศึกษาดวย
ตนเองและการศึกษาภาคสนาม
Laboratory experiments in natural ecosystem, communities of organisms in
different types of habitats, e.g., dry dipterocarp forest, dry evergreen forest,
mixed deciduous forest, rivers, streams, lakes, swamps, ponds, sandy beaches,
mangrove forest, researches on diversities of life in each habitat, self-study plan
and field studies
**SC 152 108 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ
Biodiversity and Conservation
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 101 001
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2(2-0-4)

หลักของความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของพันธุกรรม ชนิด และนิเวศวิทยา
ความหลากหลายภายในประชากร สาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและ
แนวโนมในอนาคต การอนุรักษและการใชประโยชนของความหลากหลายทางชีวภาพแบบยั่งยืน
ในประเทศไทย กรณีศึกษา
Principles of biodiversity, genetic, species and ecological diversities, diversity
within populations, causes of the biodiversity loss and future prospect,
sustainable conservation and utilization of biodiversity in Thailand and case
studies
**SC 153 101 บรรพชีววิทยา
3(3-0-6)
Paleobiology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
โลกและสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในยุคทางธรณีวิทยา การกําเนิดของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตในยุคดึกดําบรรพ ระบบนิเวศ และสภาวะแวดลอมในยุคดึกดําบรรพของประเทศไทย
วิ วั ฒ นาการของสิ่ ง มี ชี วิ ต การเกิ ด ฟอสซิ ล และแหล ง ที่ พ บฟอสซิ ล การเปลี่ ย นแปลง
สภาพแวดลอมโบราณ และการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตจํานวนมาก มีการศึกษาภาคสนาม
Earth and early lives in geological eras, origin of life, diversity of life in paleozoic
world, paleoecology, the ancient environment of Thailand, evolution of
organisms, fossilization and fossil records, environmental changes, mass
extinction and field studies
**SC 153 102 ชีววิทยาทางทะเล
3(3-0-6)
Marine Biology
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 152 101 และ SC 152 102
ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในทะเล ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับปจจัยสิ่งแวดลอมในมหาสมุทร
การไหลเวียนของนน้ํา นิเวศวิทยาทางทะเล ระบบนิเวศในทะเล การปรับตัวทางสัณฐานวิทยา
และสรีรวิทยาของสัตวทะเล ผลผลิตทางทะเล หวงโซอาหารมลพิษในทะเล และการเพาะเลี้ยง
สัตวทะเลเชิงการคา และการศึกษาภาคสนาม
Biology of marine organisms, relationship between organisms and oceanic
environmental factors, water circulation, marine ecology, marine ecosystem,
morphological and physiological adaptation of marine animals, marine
productivity, food chain, marine pollution and culture of marine animals for
commercials, and field studies
**SC 153 103 ปรสิตวิทยา
Parasitology

3(3-0-6)
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เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
สัณฐานวิทยาและลักษณะตาง ๆ ของพยาธิโปรโตซัวที่เปนพยาธิพยาธิตัวแบนพยาธิตัวกลมและ
สัตวขาปลองที่เปนพยาธิ ความสัมพันธระหวางตัวใหอาศัยกับพยาธิ พยาธิวิทยาอาการ การ
วินิจฉัยโรคและการปองกัน โรคของตัวใหอาศัยการควบคุมโรคระบาดและการปองกัน
Morphology and characteristics of parasites, parasitic protozoans, helminthes,
Nematodes and arthropods (ectoparasites), relationship between host and
parasite, pathology, symptom, diagnosis and host defense, epidemic control and
prevention
**SC 153 104 ปฏิบัติการปรสิตวิทยา
1(0-3-2)
Parasitology Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
สัณฐานวิทยาของพยาธิในหองปฏิบัติการและในธรรมชาติ พยาธิวิทยาของตัวใหอาศัย วงจรชีวิต
ของพยาธิ พาหะของพยาธิ ฝกปฏิบัติการวินิจฉัยโรคที่เกิดจากพยาธิ และการศึกษาภาคสนาม
Morphology of parasites in a laboratory and in nature, pathology of host, life
cycle of parasites, vector of parasites, practice on diagnostic techniques and
field studies
**SC 153 105 วิทยาโปรโตซัว
3(2-3-6)
Introduction to Protozoalogy
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 152 101 และ SC 152 102
การเพาะเลี้ยง สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน วิวัฒนาการ วัฏจักรและ
ความสัมพันธระหวางปรสิตของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวที่อยูในนาจืดน้ําเค็มบนพื้นดินและชนิดของ
โปรโตซัวปรสิต
Culture, morphology, physiology, ecology, systematics, evolution, life cycles and
hostparasitic protozoa relationships of fresh water, marine, terrestrial and
parasitic protozoa
**SC 153 106 สังขวิทยาขั้นแนะนํา
3(3-0-6)
Introduction to Malacology
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 152 101 และ SC 152 102
ชีววิทยาของสัตวไฟลัมมอลลัสกา ความหลากหลายทางชีวภาพ สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร
สรีรวิทยา อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา และการประยุกตทางเศรษฐกิจและการแพทย
Biology of Phylum Mollusca, biodiversity, morphology, anatomy, physiology,
systematics, ecology, economic and medical applications
**SC 153 107 ปฏิบัติการสังขวิทยาขัน้ แนะนํา
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1(0-3-2)

Introduction to Malacology Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 152 106
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสัตวไมมีกระดูกสันหลังในไฟลัมมอลลัสกา เกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของเปลือก
โครงสรางของอวัยวะภายใน ระบบยอยอาหาร ระบบสืบพันธุ อนุกรมวิธาน และนิเวศวิทยาใน
หองปฏิบัติการ และศึกษาภาคสนาม
Laboratory on the biology of invertebrate belonging to phylum Mollusca
concerns with the conchology, mantle organs, digestive system, reproductive
system, systematics, ecology and field study
**SC 153 108 วิทยาสัตวสะเทินนาสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน
3(3-0-6)
Herpetology
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 101 001 และ SC 101 002 และรายวิชาควบ SC 153 109
ชีววิทยาของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน รวมทั้งกายวิภาคศาสตร การสืบพันธุ
การเจริญ วิวัฒนาการ การแพรกระจาย การจัดจําแนก สรีรวิทยา และนิเวศวิทยา มีการศึกษา
ภาคสนาม
The biology of amphibians and reptiles including their anatomy, reproduction,
development, evolution, distribution, classification, physiology and ecology, field
trips
**SC 153 109 ปฏิบัติการวิทยาสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน
1(0-3-2)
Herpetology Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 153 108
หลักการจําแนก การจําแนกชนิดสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน สัณฐานวิทยา
การแพรกระจาย นิเวศวิทยา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ การศึกษาภาคสนาม
Principle of identification, identification of amphibians and reptiles, morphology,
distribution, ecology, and research, field trips
**SC 153 110 พฤติกรรมของสัตว
2(2-0-4)
Animal Behavior
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 101 001 และ SC 101 002
พฤติ ก รรมของสั ต ว เ พื่ อ การอยู ร อด พื้ น ฐานทางสรี ร วิ ท ยา การจํ า แนก พั น ธุ ก รรม และ
วิวัฒนาการ พฤติกรรมเชิงนิเวศวิทยา พฤติกรรมทางสังคมและความสําเร็จของพฤติกรรม
Animal behavior for survival, physiological basis, classification, genetics and
evolution, ecological behavior, social behavior and importance of behavior
**SC 153 111 ปฏิบัติการพฤติกรรมของสัตว
Animal Behavior Laboratory
56

1(0-3-2)

เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 153 110
พฤติ ก รรมของสั ต วจ ากวี ดิ ทัศ น ค น คว า ข อ มู ลเกี่ ย วกั บพฤติ ก รรมเของสัต ว ทํ า การทดลอง
เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตวในหองปฏิบัติการหรือในภาคสนาม เขียนรายงานและนําเสนอดวย
ปากเปลา
Animal behavior from video, literature review of animal behavior, experiments
on animal behavior in the laboratory or the field, writing report and oral
presentation
ชุดวิชาที่ 2 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษพชื และสาหราย
*SC 152 201 ความหลากหลายและสัณฐานวิทยาสาหรายและพืช
2(2-0-4)
Algal and Plant Diversity and Morphology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
กําเนิดสิ่งมีชีวิตที่สังเคราะหดวยแสงได ไซยาโนแบคทีเรีย โครงสราง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและนิเวศวิทยาของสาหราย บรรพบุรุษพืช การจัดจําแนกพืช ความหลากหลายและ
สั ณ ฐานวิ ท ยาของพื ช ไม มี ร ะบบท อ ลํ า เลี ย งและพื ช ที่ มี ร ะบบท อ ลํ า เลี ย ง ได แ ก ไบรโอไฟต
ไลโคไฟต เฟนและกลุมใกลเคียงกับชิดเฟน พืชเมล็ดเปลือย และพืชดอก โครงสรางและการ
สื บ พั น ธุ ข องพื ช ที่ เ ป น ตั ว แทนในแต ล ะกลุ ม ความสํ า คั ญ ทางนิ เ วศวิ ท ยา สั ณ ฐานวิ ท ยา
เปรียบเทียบและสายสัมพันธวิวัฒนาการ
Origin of photosynthetic life, cyanobacteria, structure, biodiversity, and ecology
of algae, ancestor of plants, classification of plants, diversity and morphology of
non-vascular and vascular plants including bryophytes, lycophytes, fern and fern
allies, gymnosperms, and angiosperms, structure and reproduction of
representative types of different plant groups, ecological significance,
comparative morphology and evolutionary relationship
*SC 152 202

ปฏิบัติการความหลากหลายและสัณฐานวิทยาสาหรายและพืช
1(0-3-2)
Algal and Plant Diversity and Morphology Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 152 201
ปฏิ บัติ การเกี่ ยวกับ การเก็ บ ตัว อย างและความหลากหลายทางชี ว ภาพของสาหรา ย รู ปร า ง
โครงสรางทางรางกาย การสืบพันธุ และนิเวศวิทยาของพืชตัวอยางในสาหรายและพืชที่เปน
ตัวแทนของแตละกลุม และการศึกษาภาคสนาม
Laboratory work dealing with algal sample collection and biodiversity, form,
vegetative and reproductive structure, and ecology of representative types of
different plant groups, and filed study

*SC 152 203

อนุกรมวิธานพืชและการอนุรักษ
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2(2-0-4)

Plant Taxonomy and Conservation
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
หลักการพื้นฐานทางอนุกรมวิธานพืช การจําแนกพืช การตั้งชื่อพืช การระบุพืชดอก วิธีการสราง
และใชรูปวิธาน สายสัมพันธทางวิวัฒนาการ ลักษณะประจําวงศ ถิ่นกําเนิดและการกระจายพันธุ
การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของพืช และพืชอนุรักษ
Principles of plant taxonomy, plant classification, plant nomenclature and
flowering plant identification, construction and use of keys, phylogenetic
relationship, family characteristics, origin and distribution, conservation of plant
biodiversity, and conserved plants
*SC 152 204

ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืชและการอนุรักษ
1(0-3-2)
Plant Taxonomy and Conservation Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 152 203
การศึกษาภาคสนาม พิพิธภัณฑพืช ตัวอยางอางอิงทางพฤกษศาสตร เทคนิคในการเก็บและ
รักษาตัวอยางพืช ลักษณะทางอนุกรมวิธาน การระบุพืชระดับวงศ สกุล และชนิด โดยใชรูป
วิธาน ลักษณะที่ใชในการระบุพืชภาคสนาม การประเมินสถานะการอนุรักษพืช
Field study, herbarium, voucher specimens, plant collection and preservation
techniques, taxonomic characteristics, identification to plant families, genera and
species by means of artificial keys, field characters, evaluation of plant
conservation status

**SC 153 205 กายวิภาคศาสตรของพืช
2(2-0-4)
Plant Anatomy
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 101 003 และ SC 101 004
เซลล เนื้อเยื่อและระบบเนื้อเยื่อของพืช พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเซลลและเนื้อเยื่อ
ในระยะตาง ๆ ของการเติบโตและการเจริญของอวัยวะพืช
Plant cells, tissues and tissue systems, cell and tissue differentiation in stages of
growth and development of plant organs
**SC 153 206 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรของพืช
1(0-3-2)
Plant Anatomy Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 153 205
การฝกปฏิบัติการใหสอดคลองกับวิชา SC 153 205 กายวิภาคศาสตรของพืช
Laboratory experiments to accompany SC 153 205 Plant Anatomy
**SC 153 207 พฤกษศาสตรเศรษฐกิจ

3(3-0-6)
58

Economic Botany
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
บทนํ า เกี่ ย วกั บ พื ช อุ ต สาหกรรมและพื ช เศรษฐกิ จ ชี ว ประวั ติ ถิ่ น กํ า เนิ ด การกระจายพั น ธุ
สัณฐานวิทยาของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
Introduction to industrial and economic plants, life history, origin, distribution,
morphology of an important economic plants, excursions
*SC 153 208

พฤกษศาสตรพื้นบานเพื่อโมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG
3(3-0-6)
Ethnobotany for Bio-Circular-Green Economic Model
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
บทนําสูแขนงวิชาพฤกษศาสตรพื้นบาน ความสัมพันธระหวางพืชและมนุษย บทบาทของพืชตอ
ความเปนอยูและวัฒนธรรมของมนุษย แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG การใชประโยชนจาก
พืชอยางยั่งยืนตามแนวคิด BCG เทคนิคและวิธีการที่ใชในสาขาพฤกษศาสตรพ้ืนบาน วิธีการ
ประเมินการใชประโยชนทางพฤกษศาสตรพื้นบาน ความรูพฤกษศาสตรพื้นบานดั้งเดิมในชุมชน
ทองถิ่น การถายทอดความรูพฤกษศาสตรพื้นบานสูชุมชน และการศึกษาภาคสนาม
Introduction to the discipline of ethnobotany, relationship between people and
plants, role of plants in human being and culture, concept of Bio-Circular-Green
Economic (BCG) model, sustainable utilization of plants based on BCG concept,
techniques and methods used in ethnobotanical field, method for assessing
ethnobotanical utilization, traditional ethnobotanical knowledge in local
community, transfer knowledge of ethnobotany to community, and field trips

**SC 113 209 พฤกษศาสตรการเกษตร
2(2-0-4)
Agricultural Botany
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
แนวคิดพื้นฐานในพฤกษศาสตรการเกษตร ความสัมพันธของพฤกษศาสตรและเกษตรศาสตร
หลัก การจํ าแนกพืช การระบุ การตั้ งชื่ อพื ช วงชี วิต ของพื ช เซลล พืช โครงสรา งและรูป รา ง
สัณฐานวิทยา การเจริญ หนาที่ทางสรีรวิทยา การถายละอองเรณู และชีววิทยาการสืบพันธุของ
พืชอาหารและพืชสวน เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืชทางการเกษตร
Basic concept in agricultural botany, relevance of botany and agriculture,
principles of plant classification, identification, nomenclature, plant life cycle,
plant cell, structure and form, morphology, development, physiological
function, pollination and breeding biology of crop and horticultural plants, and
biotechnology for agricultural crop production
**SC 113 210 ปฏิบัติการพฤกษศาสตรทางการเกษตร
Agricultural Botany Laboratory
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เงื่อนไขของรายวิชา: SC 113 209 หรือ รายวิชาควบ SC 113 209
ทักษะปฏิบั ติการในการเก็บ รวบรวบและการรั กษาพืช เพื่ อการศึกษาสั ณฐานวิทยา การจั ด
จําแนก
พืช และการระบุชนิดพืชดวยรูปวิธาน การสํารวจสัณฐานวิทยาทั่วไป ใบ ลําตน ราก ผลของพืช
อาหารสําคัญ พืชประดับ และพืชสวน โครงสรางทางกายวิภาคศาสตรพื้นฐาน การวัดคาดัชนี
ทางสรีรวิทยาที่สําคัญบางคาเพื่อติดตามสุขภาพพืช การทดสอบการมีชีวิตของละอองเรณู การ
เจริญของออวุลและเมล็ด การขยายพันธุที่ไมเกี่ยวของกับอวัยวะสืบพันธุ ธาตุอาหารพืชและการ
ปลูกพืชดวยระบบไฮโดรโพนิกส การศึกษาภาคสนาม
Laboratory skills in plant collection and fixation for morphological studies, plant
classification and identification by dichotomous keys, survey of typical
morphology leaves, stems, roots, fruits of important crop, ornamental and
horticultural plants, basic anatomical structures, measurements of some
important physiological parameters for monitoring plant health, pollen viability
test, ovule and seed development, vegetative propagation, plant nutrition and
hydroponic culture system, field study
*SC 153 211

ชีววิทยา นิเวศวิทยา และการใชประโยชนสาหราย
3(2-3-6)
Algal Biology, Ecology and Utilization
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 152 201
บทนําสูสาหราย กําเนิด วิวัฒนาการ ความหลากหลาย รูปราง และนิเวศวิทยาของสาหราย
บทบาทของแพลงกตอนพืชในระบบนิเวศน้ําจืดและทะเล การใชสาหรายเปนดัชนีบงชี้คุณภาพ
น้ํา การบลูมของสาหรายอันตราย สาหรายเศรษฐกิจ พลังงานชีวภาพจากสาหราย สาหราย
ในทางการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเพาะเลี้ยงสาหรายทางการคา และการศึกษา
ภาคสนาม
Introduction to algae, origin, evolution, diversity, form, and ecology of algae, role
of phytoplankton in freshwater and marine ecosystems, harmful algal bloom,
use of algae as bioindicators for monitoring water quality, economic algae, algal
biofuel, algae in agriculture and aquaculture, commercial culture of algae, and
field trips

*SC 153 212

พืชสมุนไพรและพืชมีพิษ
3(3-0-6)
Medicinal and Poisonous Plants
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
ความรูทางพฤกษศาสตรของพืชสมุนไพรและพืชมีพิษ ประวัติของการใชสมุนไพรรักษาโรค พืช
และสารที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาจากพืชในการแพทยทางเลือก เคมีและความสําคัญทางชีวภาพ
ของสารผลิตภัณฑธรรมชาติ สารผลิตภัณฑธรรมชาติจากพืชชั้นสูงในการแพทยสมัยใหม พืชที่ให
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สารออกฤทธิ์ตอ จิตประสาท เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลในการระบุชนิดพืชสมุนไพรและพืชมี
พิษ การแพทยแผนไทยและสมุนไพร และการทัศนศึกษา
Botanical knowledge of medicinal and poisonous plants, history of herbal
medicine, plants and their derived pharmaceuticals in alternative medicine,
chemistry and biological significance of natural products, natural products from
higher plants in modern medicine, psychoactive plants, molecular techniques
for identification of herbal and poisonous plants, Thai traditional medicine and
medicinal plants, and excursion.
ชุดวิชาที่ 3 สรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต
**SC 153 301 สรีรวิทยาของสัตว
2(2-0-4)
Animal Physiology
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 101 001 และ SC 101 002 หรือเทียบเทา
หนาที่และการควบคุมการทํางานของระบบตาง ๆ ของสัตว ตั้งแตเยื่อหุมเซลลจนถึงระบบ
อวัยวะ ระบบประสาท กลามเนื้อ วงจรโลหิต หายใจ ยอยอาหาร ขับถาย สืบพันธุ และระบบ
ตอมไรทอ ความสัมพันธของระบบเหลานี้ การควบคุมอุณหภูมิและการรักษาภาวะธํารงดุลของ
รางกาย
Functions and controls of animal systems from cell membrane to organ
systems;
nervous, muscular, circulatory, respiratory, digestive, excretory, reproductive and
endocrine systems, interrelationship among these systems, body thermal
regulation and maintenance of homeostasis
**SC 153 302 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว
1(0-3-2)
Animal Physiology Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 153 301
การศึกษาเชิงปฏิบัติการสมบัติและกลไกการเคลื่อนที่ของสารผานเยื่อหุมเซลล สรีรวิทยาของ
ระบบอวัยวะ ระบบประสาท ระบบกลามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบวงจรโลหิต และระบบสืบพันธุ
แสดงวิธีการศึกษาและการทํางานของอวัยวะของบางระบบดวยวีดีทัศน เชน การทํางานของ
ระบบประสาท การศึกษาการเกิดกระแสประสาท การทํางานของไต และการทํางานของระบบ
ตอมไรทอ
Experimental studies on properties and transport mechanisms of cell
membrane,
physiology of organ systems; nervous, muscular, respiratory circulatory and
reproduction system, video illustration of some system
**SC 153 320 สรีรวิทยาของพืช

2(2-0-4)
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Plant Physiology
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 101 003 หรือ เทียบเทา
หลักทางสรีรวิทยาของพืช การลําเลียงน้ําและอาหารของพืช ธาตุอาหารพืช การสังเคราะหดวย
แสง การหายใจระดับเซลล การลําเลียงในโฟลเอ็มและการจัดสรรอาหาร การสรางสารอินทรีย
จากแร ธ าตุ สรี ร วิ ท ยาภายใต ส ภาวะเครี ย ด สารประกอบทุ ติ ย ภู มิ ใ นพื ช การเจริ ญ เติ บ โต
สารควบคุมการเจริญเติบโต การเคลื่อนไหวและตอบสนองตอสัญญาณสิ่งแวดลอม การควบคุม
การออกดอก
Principles of physiology of plants, transport of water and solutes, mineral
nutrients, photosynthesis, cellular respiration, phloem transport and assimilate
partitioning, assimilation of mineral nutrients, stress physiology, plant secondary
metabolites, growth and development, growth regulators, movement and
response to environmental signals, control of flowering
**SC 153 321 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช
1(0-3-2)
Plant Physiology Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 153 320
การทดลองปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช การลําเลียงน้ํา
และอาหาร ธาตุอาหารพืช การสังเคราะหดวยแสง การหายใจระดับเซลล การลําเลียงในโฟล
เอ็มและการจัดสรรอาหาร การสรางสารอินทรียจากแรธาตุ สรีรวิทยาภายใตสภาวะเครียด
สารประกอบทุติยภูมิในพืช การเจริญเติบโต สารควบคุมการเจริญเติบโต การเคลื่อนไหวและ
ตอบสนองตอสัญญาณสิ่งแวดลอม การควบคุมการออกดอก
Laboratory experiments in principles of physiology of plants, transport of water
and solutes, mineral nutrients, photosynthesis, cellular respiration, phloem
transport and assimilate partitioning, assimilation of mineral nutrients, stress
physiology, plant secondary metabolites, growth and development, growth
regulators, movement and response to environmental signals, control of
flowering
ชุดวิชายอย 3.1 ชุดวิชาดานสรีรวิทยาและระบบโครงสรางสัตวและมนุษย
**SC 153 303 ชีววิทยาภูมิคุมกันพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Immunobiology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
บทนําเกี่ยวกับระบบภูมิคุมกัน ภูมิคุมกันตามธรรมชาติ การจับและการนําเสนอแอนติเจนแก
ลิมโฟไซต การจดจําแอนติเจนในระบบภูมิคุมกันแบบจําเพาะ ภูมิคุมกันที่เกิดจากการทํางาน
ของทีเซลล กลไกการทํางานของทีเซลล การตอบสนองทางภูมิคุมกันโดยใชสารน้ํา กลไกการ
ทํางานของภูมิคุมกันโดยใชสารน้ํา สภาวะไมตอบสนองทางภูมิคุมกันและโรคภูมิคุมกันตอตนเอง
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การตอบสนองทางภูมิคุมกันตอเนื้องอกและเนื้อเยื่อปลูกถาย ภาวะภูมิคุมกันไวเกิน โรคพรองมิ
คุมกันที่เปนมาแตกําเนิดและที่เกิดขึ้นในภายหลัง
Introduction to the immune system, innate immunity, antigen capture and
presentation to lymphocytes, antigen recognition in the adaptive immune
system, T cell-mediated immunity, effector mechanisms of T cell-mediated
Immunity, humoral immune responses, effector mechanisms of humoral
immunity, immunological tolerance and autoimmunity, immune responses
against tumors and transplants, hypersensitivity, congenital and acquired
immunodeficiencies
*SC 153 304

สัตวทดลองและเทคนิคการดูแลสัตวทดลอง
3(2-3-6)
Laboratory Animals and Handling Techniques
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ความสําคัญของสัตวทดลองในงานวิจัย ขอแนะนําทางกฎหมาย
และจรรยาบรรณการใชสัตวในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร ลักษณะทางชีวภาพและพฤติกรรม
สัตวทดลอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผูใชสัตว การเลี้ยงและดูแลสัตวทดลอง โรค
ของสัตวทดลองและโรคติดตอจากสัตวทดลองสูคน เทคนิคทางปฏิบัติดานการทําเครื่องหมาย
การระบุเพศ การควบคุมและจับบังคับอยางถูกวิธี การฉีดยาหรือสารใหสัตวทดลอง วิถีทางใหยา
และสารเคมี ต า ง ๆ การทํ า ให ส ลบ การเจาะเก็ บ เลื อ ด การการุ ณ ยฆาต และการชั น สู ต ร
ทางเลือกอื่นเพื่อทดแทนการทดลองในสัตว และทัศนศึกษาดูงาน
Animals for scientific purpose, importance of laboratory animals in research
work, laws and ethical guidelines for the use of animals in scientific research,
biological characteristics and behaviors of laboratory animals, occupational
health and safety, rearing and care of laboratory animals, diseases of laboratory
animals and zoonosis, practical techniques including identification, sexing,
handling and restraint, infection, route of administration collection of blood,
euthanasia, and necropsy, alternatives for animal experimentation, and
excursion

*SC 154 301

ประสาทชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Neurobiology
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
การจั ด องคก รของระบบประสาท เนื้อ เยื่ อ ประสาท การสื่อ สารของเซลล ประสาท สารสื่ อ
ประสาท ระบบรับความรูสึกและระบบประสาทสั่งการ ระบบประสาทควบคุมพฤติกรรมและ
อารมณ การเรียนรูและความจํา
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Organization of nervous system, nervous tissue, neuronal communication,
neurotransmitter, sensory and motor system, neural control of behavior and
mood, leaning and memory.
*SC 154 302

สรีรวิทยาเยื่อหุมเซลล
3(3-0-6)
Membrane Physiology
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
พื้นฐานของเยื่อหุมชีวภาพ ประวัติของทฤษฎีเยื่อหุมเซลล โครงสรางและสมบัติของเยื่อหุมเซลล
ลิพิด โปรตีน และตัวรับบนเยื่อหุมเซลล วิธีการทดลองสําหรับศึกษาความสามารถในการเปนเยื่อ
เลือกผานของเยื่อหุมเซลล การขนสงโมเลกุลและไอออนผานเยื่อหุมเซลล การขนสงน้ําและการ
ควบคุมปริมาตรเซลล หนาที่ทางสรีรวิทยาของเยื่อหุมเซลล ศักยไฟฟาของเยื่อหุมเซลลและ
ศักยะงานในเซลลประสาท การควบคุมการเคลื่อนที่ผานแผนเยื่อในสวนตาง ๆ ของรางกาย
โปรตีนของเยื่อหุมเซลลและการแสดงออก การประยุกตความรูดานสรีรวิทยาของเยื่อหุมเซลล
ในทางการแพทยและการเกษตร
Fundamentals of biological membranes, history of cell membrane theory,
structure and properties of cell membrane, membrane lipids, proteins, and
receptors, experimental methods for the study of membrane permeabilities,
transport processes of molecules and ions across the membrane, transport of
water and the regulation of cell volume, physiological function of the
membrane, membrane potentials and action potentials in neurons, regulation of
membrane transport in various tissues, membrane protein and expression,
physiological application of membrane in medicine and agriculture

ชุดวิชายอย 3.2 ชุดวิชาดานสรีรวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร
**SC 154 320 สรีรวิทยาระดับโมเลกุลและสิ่งแวดลอมของพืช
3 (3-0-6)
Environmental and Molecular Plant Physiology
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 101 103 หรือ SC 153 320
หลักการและกฎทางฟสิกสและเคมี กระบวนการทางชีวภาพและสรีรวิทยาของพืช พื้นฐานระดับ
โมเลกุลของเซลลและโครงสรางพืช พื้นฐานระดับโมเลกุลของพลวัตพลังงานในพืช อิทธิพลของ
ปจจัยทางสิ่งแวดลอม ปฏิสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรีย สรีรวิทยา ชีวเคมี ชีววิทยาระดับ
โมเลกุลของพืชในการตอบสนองตอความเครียดสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม
ชีววิทยาสังเคราะห นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
Principles and laws of physics and chemistry for biological and physiological
processes in plants, molecular basis of plant cells and structures, molecular
basis of energy dynamics in plants, influence of environmental factors, plants
and microbe interaction, physiological, biochemical, molecular basis of
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environmental stress responses of plants, biotechnology, genetic engineering,
synthetic biology, nanobiotechnology
*SC 154 321

ฮอรโมนพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตในการผลิตพืช
3(2-3-6)
Plant Hormone and Growth Regulators in Plant Production
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
ประเภทของฮอรโมนพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช บทบาทของฮอรโมนพืชและสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตในการเจริญและสรีรวิทยาของพืช ฮอรโมนพืชและสารควบคุมการ
เจริญเติบโตในการเพาะปลูกและการขยายพันธุพืชในหลอดทดลอง ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับ
การเตรียมฮอรโมนพืชและสารควบคุมการเจริญสําหรับการเพาะปลูกและขยายพันธุพืชในหลอด
ทดลอง และทัศนศึกษาดูงาน
Type of plant hormone and growth regulators, role of plant hormone and
growth regulators in plant development and physiology, plant hormone and
growth regulators in plant culture and in vitro micropropagation. Laboratory
involved in preparation of plant hormone and growth regulators for plant
culture and in vitro micropropagation, and excursion

*SC 154 322

ธาตุอาหารพืชและการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส
3(2-3-6)
Plant Nutrition and Hydroponic Culture
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
พื้นฐานดานปริมาณธาตุอาหารที่ตองการและนําไปใช การดูดซึม การนําไปใช การขนสง หนาที่
และการขาดธาตุอาหาร อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่อยูรอบรากพืชและสรีรวิทยาของรากตอ
สภาวะธาตุ อ าหารพื ช ผลกระทบของธาตุ อ าหารต อ การเติ บ โต การเจริ ญ ผลผลิ ต และ
ความสัมพันธระหวางโรคพืชและศัตรูพืช การปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกสและการประยุกตทาง
การคา ทัศนศึกษาดูงาน
Fundamentals of plant nutrient availability, uptake, assimilation, transport,
function, and deficiencies. Influence of plant root environment and root
physiology on plant nutrient status, effect of plant nutrient on plant growth,
development, crop yield, and relationship to plant diseases and pests,
hydroponic culture and commercial application, and excursion

*SC 154 323

นาโนเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Nanobiotechnology
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
พื้นฐานนาโนเทคโนโลยี การประยุกตของนาโนเทคโนโลยีในการเกษตรยุคใหม ไดแก การผลิต
พืช การควบคุมและจัดการโรคพืช ปุยนาโน และการผลิตสัตว นาโนเทคโนโลยีชีวภาพสีเขียว
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เพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน
และความกาวหนาดานนาโนอเทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร
Basic nanotechnology, application of nanotechnology in modern agriculture
including plant production, plant disease control and management,
nanofertilizers, and animal production, green nanotechnology for sustainable
agriculture development, and recent advance in agricultural nanobiotechnology

ชุดวิชาที่ 4 ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
**SC 153 401 ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
เงื่อนไขรายวิชา: SC 112 501 หรือเทียบเทา
โครงสรางและหนาที่ของเซลล สารชีวโมเลกุล กําเนิดและวิวัฒนาการของเซลล เซลลโพรคาริ
โอตและยูคาริโอต โครงสรางและการขนสงผานเยื่อหุมเซลล ไมโทคอนเดรีย คลอโรพลาสต ไบ
โอเอเนอรเจติกสและเมแทบอลิซึม ระบบเอ็นโดเมมเบรน การขนสงโปรตีนภายในเซลล ไซ
โทสเกเลตั น และการเคลื่ อ นที่ ข องเซลล เมทริ ก ซ น อกเซลล แ ละปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งเซลล
นิวเคลียส ยีนและจีโนม โครงสรางยีน การจําลองและการซอมแซมดีเอ็นเอ การควบคุมการ
แสดงออกของยีนในเซลลโพรคาริโอตและยูคาริโอต การสงสัญญาณของเซลล วัฏจักรเซลลและ
กลไกควบคุมวัฏจักรเซลล การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล การแกและการตายของเซลล การ
เกิดเซลลใหมทดแทนและเซลลตนกําเนิด เซลลของระบบภูมิคุมกัน และกลไกการควบคุมระดับ
โมเลกุลของมะเร็ง
Cell structure and functions, biomolecules, origins and evolution of cells,
prokaryotic and eukaryotic cells, structure and transport across plasma
membrane, mitochondria, chloroplast, bioenergetics and metabolism,
endomembrane system, protein sorting and transport, cytoskeleton and cell
movement, extracellular matrix and cell interaction, the nucleus, gene and
genome, gene structure, DNA replication and repair, control of gene expression
in prokaryotes and eukaryotes, cell signaling, cell cycle and its regulation, cell
differentiation, cell aging and cell death, cell renewal and stem cells, immune
cells, and molecular regulation of cancers
**SC 153 402 ปฏิบัติการชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
Cell and Molecular Biology Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 153 401
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1(0-3-2)

การฝกเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานที่สอดคลองกับการศึกษาวิชา SC 113 401 ชีววิทยาระดับเซลล
และโมเลกุล
A practical course introducing basic techniques to accompany SC 113 401 Cell
and Molecular Biology
**SC 153 403 ชีววิทยาการเจริญ
2(2-0-4)
Developmental Biology
เงื่อนไขรายวิชา: SC 112 501 หรือเทียบเทา
กระบวนการการเจริญและพัฒนาของสัตวและพืช ผลของฮอรโมนและสิ่งแวดลอมตอการเจริญ
ของสัตวและพืช การเจริญและพัฒนาของสิ่งมีชีวิตในระดับเซลลและระดับโมเลกุล กลไกการ
แสดงออกของยีนที่ควบคุมการเจริญและพัฒนาของสิ่งมีชีวิต
Animal and plant growth and development processes, hormonal and
environmental effects on animal and plant development, cellular and
molecular developmental biology and gene expression during animal and plant
development.
**SC 153 404 มิญชวิทยา
3(3-0-6)
Histology
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 101 001 และ SC 101 002 หรือเทียบเทา
จุลกายวิภาคของโครงสรางและหนาที่ของเซลลเนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะของมนุษย เนื้อเยื่อ
บุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อกลามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาท เนื้อเยื่อในอวัยวะรับความรูสึก ระบบ
หอหุมรางกาย ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบผลิตเลือดและน้ําเหลือง ระบบทางเดินอาหาร
ระบบหายใจ ระบบขับถายระบบตอมไรทอ และระบบสืบพันธุ
Histology of structure and function of cells, tissues, organs, organ system in
human
body, tissues of epithelium, connective tissue, muscle tissue, nerve tissue,
tissues of sense organs, integument, blood and lymph circulation, digestive,
respiratory, urinary, endocrine and reproductive systems
**SC 153 405 ปฏิบัติการมิญชวิทยา
1(0-3-2)
Histology Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 153 404
ปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของเซลลเนื้อเยื่อและอวัยวะของระบบภายในรางกาย
Laboratory on structure and function of cells, tissue and organs inside body
** SC 154 401 ชีววิทยาระดับโมเลกุลประยุกต
Applied Molecular Biology
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3(3-0-6)

เงื่อนไขของรายวิชา: SC 112 501 หรือ SC 153 401 หรือ SC803 305 หรือเทียบเทา
พันธุศาสตรระดับโมเลกุล กลไกการถายแบบและซอมแซมดีเอ็นเอ การควบคุมการแสดงออก
ของยีน กลไกการรวมยีน พันธุศาสตรของจุลินทรีย เทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม พื้นฐานชีวสา
รสนเทศศาสตร การสงถ ายยีนและพัน ธุวิศวกรรมพื ช การโคลนและสง ถายยี นในสัต ว การ
ประยุกตชีววิทยาระดับโมเลกุลสําหรับการปรับปรุงพันธุพืช การแพทย และอุตสาหกรรมอาหาร
และยา
Molecular genetics, DNA replication and repair mechanisms, control of gene
expression, genetic recombination mechanisms, microbial genetics, recombinant
DNA technology, basic bioinformatics, plant gene transfer and genetic
engineering, animal gene cloning and gene transfer, application of molecular
techniques in crop improvement and plant breeding, medicine, and food and
drug industry
*SC 154 402

เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(1-6-5)
Basic Technique in Molecular Biology
เงื่อนไขรายวิชา: SC 112 501 หรือ SC 153 401 หรือ SC 803 305 หรือเทียบเทา
เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล การใชอุปกรณในหองปฏิบัติการทางชีววิทยาระดับ
โมเลกุล การคํานวณและการเตรียมสารเคมีในงานดานชีววิทยาระดับโมเลกุล การสกัดพลาสมิด
ดีเอ็นเอ การเตรียมคอมพิเทนตเซลล การเชื่อมดีเอ็นเอและนําดีเอ็นเอลูกผสมเขาสูเซลล การ
แยกดีเอ็นเอจากสิ่งมีชีวิตกลุมตาง ๆ การแยกแถบดีเอ็นเอดวยเทคนิคอิเล็กโทรโฟริซิส การสกัด
และวัดปริมาณโปรตีน การแยกขนาดโปรตีนดวยเทคนิค SDS-PAGE เทคนิค PCR การวิเคราะห
ลายพิมพดีเอ็นเอดวยเทคนิค PCR การแยกอารเอ็นเอทั้งหมด และการศึกษาการแสดงออกของ
ยีนดวยเทคนิค RT-PCR
Basic techniques in molecular biology, instrumental usage in molecular biology
laboratory, calculation and preparation of chemicals in molecular biology,
plasmid DNA extraction, competent cell preparation, DNA ligation and
transformation, DNA extraction from different types of organisms, separation of
DNA using electrophoresis, protein extraction and quantification, separation of
protein by SDS-PAGE, polymerase chain reaction (PCR) technique, PCR-based
DNA fingerprinting analysis, total RNA isolation, and gene expression analysis
using RT-PCR

*SC 154 403

การเพาะเลี้ยงเซลลสัตว
Animal Cell Culture
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี

3(1-6-5)
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เทคนิค พื้นฐานของการเพาะเลี้ยงเซลลสัต ว ประเภทของเซลลและลักษณะเฉพาะของการ
เพาะเลี้ยง สภาวะการเพาะเลี้ยงและประเภทของอาหารที่ใชในการเลี้ยงเซลลสัตวเลี้ยงลูกดวย
น้ํานม การเปลี่ยนแปลงรูปรางและหนาที่ของเซลลเพาะเลี้ยง การประยุกตใชการเพาะเลี้ยง
เซลลสัตวในการศึกษาดานพิษวิทยาและสรีรวิทยาและปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
Basic culture techniques of animal cells, cell types and culture characteristics,
cell culture media, culture conditions and types of growth media for
mammalian cells, changes in shape and function of cultured cells, the
applications of animal cell culture in toxicology and physiology, and related
laboratory.

วิชาเลือกชุดวิชาที่ 5 พันธุศาสตรและวิวัฒนาการ
**SC 112 501 พันธุศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Elementary Genetics
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 101 001 หรือเทียบเทา
การแบงเซลลและการสรางเซลลสืบพันธุ การถายทอดพันธุกรรมตามกฎของเมนเดลและสวน
ขยายกฎของเมนเดล มัลติเพิลแอลลีล การถายทอดลักษณะพันธุกรรมที่ถูกควบคุมดวยจีนที่อยู
นอกนิวเคลียส ความนาจะเปนที่ใชในพันธุศาสตร การกําหนดเพศและการถายทอดลักษณะ
พั น ธุ ก รรมที่ ถู ก ควบคุ ม ด ว ยจี น ที่ อ ยู บ นโครโมโซมเพศ การถ า ยทอดลั ก ษณะเชิ ง ปริ ม าณ
ลิงเกจและรีคอมบิเนชัน สารพันธุกรรม การแสดงออกของจีนและการควบคุมการทํางานของจีน
การกลายระดับจีนและโครโมโซม พันธุศาสตรของมนุษย พันธุศาสตรของจุลินทรีย พันธุศาสตร
ประชากรและวิวัฒนาการ เทคโนโลยีดีเอ็นเอและความรูทางพันธุศาสตรที่คนพบใหม ๆ
Cell division and gametogenesis, Mendelian and extension of Mendelian
genetics, multiple alleles, cytoplasmic inheritance and maternal effect,
probability in genetics, sex determination and sex-linked gene inheritance,
quantitative inheritance, linkage and recombination, genetic material, gene
expression and regulation, gene and chromosomal mutations, human genetics,
microbial genetics, population genetics and evolution, DNA technology and
current topics in genetics
**SC 112 502 ปฏิบัติการพันธุศาสตรเบื้องตน
1(0-3-2)
Elementary Genetics Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 112 502
เทคนิคพื้นฐานในการใชแมลงหวี่เปนวัสดุในการทดลองทางพันธุศาสตร ศึกษาการถายทอด
พันธุกรรมลักษณะเดียวและสองลักษณะพรอมกัน การทดสอบไค-สแควร การแบงเซลลแบบ
ไมโทซิสและไมโอซิส และการวิเคราะหจํานวนโครโมโซม เซ็กสโครมาทิน พันธุศาสตรของมนุษย
พันธุศาสตรประชากร พันธุศาสตรเชิงปริมาณ และการสกัดดีเอ็นเอเบื้องตน
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Basic technique in using Drosophila melanogaster for an experiment in genetics,
monohybrid and dihybrid cross, Chi-square test, mitosis and meiosis divisions
and chromosome number analysis, sex chromatin, human genetics, population
genetics, quantitative genetics and basic DNA extraction
**SC 154 501 วิวัฒนาการ
3(3-0-6)
Evolution
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 112 501
ประวั ติ ก ารศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการ ทฤษฎี วิ วั ฒ นาการ หลั ก ฐานที่ แ สดงการเกิ ด กระบวนการ
วิวัฒนาการ การคัด เลือกทางธรรมชาติ และการปรับตัว วิวั ฒนาการระดับมหภาค การเกิ ด
สิ่งมีชีวิตชนิดใหม รูปแบบการเกิดวิวัฒนาการ กําเนิดและวิวัฒนาการของอาณาจักรสิ่งมีชีวิต
วิ วั ฒ นาการระดั บ จุ ล ภาค พั น ธุ ศ าสตร ป ระชากรพื้ น ฐาน วิ วั ฒ นาการเชิ ง ชี ว วิ ท ยาโมเลกุ ล
วิวัฒนาการทางชีววิทยาของการพัฒนา วิวัฒนาการของมนุษย ทฤษฎีการอพยพของมนุษย
ปจจุบัน
Evolutionary history, evolutionary theory, evidence of evolution, natural
selection and adaptation biodiversity, macro-evolution, speciation, pattern of
evolution, origin and evolution of kingdom of life, micro-evolution, basic
population genetics, molecular evolution, evolutionary development biology,
human evolution and theory of modern human migration
**SC 153 501 เซลลพันธุศาสตรเบื้องตน
2(2-0-4)
Elementary Cytogenetics
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 112 501
การแบงเซลลและพฤติกรรมของโครโมโซม โครงสรางของโครโมโซมในสิง่ มีชีวิตชั้นสูง โครโมโซม
ที่มีลักษณะพิเศษ การกําหนดเพศและโครโมโซมเพศ การเปลี่ยนแปลงจํานวนและรูปรางของ
โครโมโซม เทคนิ ค การศึ ก ษาโครโมโซมและการย อ มแถบสี โ ครโมโซม โครโมโซมและ
ความสัมพันธทางวิวัฒนาการ การศึกษาเซลลพันธุศาสตรของพืชสัตวและมนุษย
Cell division and behavior of chromosome, chromosome structure in higher
organisms, giant and lamp brush chromosome, sex-determination and sex
chromosome, chromosome aberration, chromosome techniques and
chromosome banding, chromosome and evolution, cytogenetics of plants,
animals and human
**SC 153 502 ปฏิบัติการเซลลพันธุศาสตรเบื้องตน
Elementary Cytogenetics Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 113 501
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางเซลลพันธุศาสตร
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1(0-3-2)

Laboratory techniques in cytogenetics
**SC 153 503 พันธุศาสตรมนุษย
3(3-0-6)
Human Genetics
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 112 501
ความรู พื้ น ฐานของดี เ อ็ น เอมนุ ษ ย โครโมโซม เซลล พั น ธุ ศ าสตร แ ละจี โ นมของมนุ ษ ย การ
ถายทอดทางพันธุกรรมของโรคและความผิดปกติพันธุกรรมในมนุษย โลหิตพันธุศาสตร พันธุ
ศาสตรของมะเร็ง พันธุศาสตรเชิงภูมิคุมกันและเชิงชีวเคมี พันธุศาสตรประชากร นิติพันธุศาสตร
และ หัวขอปจจุบันของการวิจัยทางพันธุศาสตรมนุษย
Basics knowledge of human DNA, chromosome, cytogenetics and genome,
genetic inheritance of human genetic disorders, hematogenetics, cancer genetics,
immunological and biochemical genetics, population genetics, forensic genetics
and current topics on human genetic research
**SC 153 504 เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช
3(3-0-6)
Plant Biotechnology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
เทคโนโลยีชีวภาพดานพืชดั้งเดิม เทคโนโลยีชีวภาพดานพืชสมัยใหมหลักการของเทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนา การจัดการความรู โครงการจีโนม ลายพิมพดีเอ็นเอผลผลิตพืชและการนําไปใช
ประโยชนความปลอดภัยและจริยธรรม ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพดานพืชและการลงทุน และ
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
Conventional plant biotechnology, modern plant biotechnology, principle of
technology, research and development, knowledge management, genome
project, DNA fingerprint, plant products and utilization, safety and ethics, plant
biotechnology business and investment, and excursions
**SC 153 505 แหลงพันธุกรรมพืชและสัตว
2(2-0-4)
Plant and Animal Genetic Resources
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 112 501
ความสําคัญของแหลงพันธุกรรมทางพืชและสัตว การเก็บรวบรวมความผันแปรทางพันธุกรรม
ของพันธุพืชปาและพืชที่เพาะปลูก การศึกษาลักษณะ การประเมินผลเบื้องตนและการอนุรักษ
เชื้อพันธุพืชในธนาคารจีนและอื่น ๆ การอนุรักษเชื้อพันธุสัตวโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพในรูปของ
การแชแข็งน้ําเชื้อและตัวออน การโคลนนิง การใชเชื้อพันธุสาหรับการปรับปรุงพันธุ
Importance of plant and animal genetic resources, collection of genetic variation
of wild and cultivated plants, characterization, preliminary evaluation and
conservation of plant germplasm in gene banks and others, biotechnology for
71

conservation of animal germplasm such as cryopreservation of sperms and
embryos, cloning and uses of germplasm for genetic improvement
**SC 153 506 ปฏิบัติการแหลงพันธุกรรมพืชและสัตว
1(0-3-2)
Plant and Animal Genetic Resources Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 153 505
การเก็บรวบรวมพันธุพืชและสัตว และการทัศนศึกษาในหนวยงานของรัฐและเอกชน เทคนิค
พื้นฐานทางชีววิทยาที่ใชในการเก็บรวบรวมและอนุรักษ
Collection of plant and animal germplasm and field trips to private and
government sectors, biological basis for collection and conservation
**SC 153 507 พันธุศาสตรประชากร
3(3-0-6)
Population Genetics
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 112 501
ศัพทเทคนิคสําคัญทางพันธุศาสตรประชากรและสถิติ ชนิดและวิธีตรวจสอบความผันแปรทาง
พันธุกรรม สภาพสมดุลประชากร การผสมแบบสุม การผสมพันธุแบบไมสุม การเปลี่ยนแปลง
ความถี่ยีน โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในงานดานพันธุศาสตรประชากร และ หัวขอปจจุบันของ
การวิจัยทางพันธุศาสตรประชากร
Technical terms in population genetics and statistics, types of genetic variation
and assays for detect variants, population equilibrium, random and non-random
mating, change in gene frequency, computational software in population
genetics and current topics on population genetic research
วิชาเลือกชุดวิชาที่ 6 ทักษะวิจัยและเทคนิคทางหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
*SC 153 601 ไมโครเทคนิคและความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรชีวภาพ 2(0-6-4)
Microtechnique and Laboratory Safety in Biological Science
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
ความปลอดภัยทางเคมีและความปลอดภัยทางฃีวภาพในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
หลักการของไมโครเทคนิคทางพืชและสัตว การเตรียมสารเคมีเพื่อตรึงและรักษาสภาพเซลล
การเตรี ย มตัว อย า งเนื้ อ เยื่ อ พื ฃ และสั ตว เ พื่ อ ศึ ก ษาภายใต ก ล อ งจุล ทรรศน แ บบใช แ สง การ
ปฏิบัติงานพื้นฐานเกี่ยวกับการเตรียมตัวอยางเนื้อเยื่อ เชน การรักษาสภาพ การดึงน้ํา การตัด
ตัวอยา งดวยเครื่องไมโครโตม การยอมชิ้ นสวนเนื้อเยื่ อที่ตัดแลว และทักษะปฏิบัติอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของกับไมโครเทคนิค
Chemical and biological safety in biological science laboratory, principle of
microtechnique in plants and animals, chemical preparation for cell fixation and
preservation, sample preparation of plant and animal tissues for light
microscopic examination, basic practice of the preparation of tissue such as
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fixation, dehydration, sectioning with microtome and staining of the sections,
and other practical skills in microtechnique
*SC 153 602

ระเบียบวิธีวิจัยและการเปนผูประกอบการทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
2(1-3-4)
Research Methodology and Entrepreneurship in Biological Science
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
พื้นฐานวิธีการทางวิทยาศาสตรเพื่อการทําวิจัย ระเบียบวิธิวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ คําถาม
และสมมุติฐานในทางวิทยาศาสตรชีวภาพ ฐานขอมูลวิชาการและการสืบคนขอมูล การออกแบบ
การทดลองและการวิเคราะหขอมูล จรรยาบรรณวิจัยและความซื่อสัตยทางวิชาการ การคัดลอก
ผลงานทางวิชาการ การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยและรายงานวิจัย การออกแบบโปสเตอรทาง
วิชาการ ทักษะการนําเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย ความรูเบื้องตนดานทรัพยสินทางและ
การละเมิดผลงานทรัพยสินทางปญญา การเรียนรูกิจกรรมที่เกี่ยวของกับกระบวนการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่อาศัยความรูทางวิทยาศาสตรชีวภาพโดยมีผูเชี่ยวชาญจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและบริษัทมาเปนโคช การดูงานนอกสถานที่
Basis of the scientific method for research, qualitative and quantitative method
of research, biological science questions and hypothesis, academic database and
searching, research design and data analysis, research ethics and academic
integrity, academic plagiarism, writing a research proposal and a research report,
academic poster design, academic oral presentation skills, introduction to
intellectual property and infringement, learning activities linked to the process
of innovating technologies based on biological science knowledge coached by
industry and company experts, and excursion

**SC 154 601 สัมมนาทางชีววิทยา
1(0-3-2)
Seminar in Biology
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
นําเสนอผลงานวิจัยที่สนใจและทันสมัยที่สืบคนจากบทความวิจัยทางชีววิทยาและสาขาวิชาที่
เกี่ยวของที่ตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลวิชาการ การเตรียมตัวและบุคลิกภาพสําหรับการนําเสนอ
ผลงานแบบบรรยาย การฝกซอมนําเสนอผลงานแบบบรรยาย การเตรียมสื่อเพื่อนําเสนอผลงาน
แบบบรรยาย การเตรีย มบทยอเรื่องประกอบการนํ าเสนอแบบบรรยายและบทคัดย อแบบ
กราฟก

Presenting current research of interest in biology and related fields
published in academic database, preparation and personality for oral
presentation, oral presentation training, medias preparation for oral
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presentation, preparation of summary for oral presentation and graphical
abstracts
**SC 154 602 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา
3(0-9-5)
Research Project in Biology
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
โครงงานวิจัยอิสระและรายบุคคลในดานชีววิทยาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของภายใตการแนะนํา
ของอาจารยผูสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ที่ทําหนาที่เปนอาจารยที่
ปรึกษาหลัก กิจกรรมการเรียน ไดแก การเขียนเคาโครงงานวิจัยและนําเสนอเคาโครงงานวิจัย
การนํา เสนอรายงานความกา วหนางานวิจั ย การสอบนําเสนอผลงานวิจั ยภาคบรรยายของ
โครงงานวิ จัยรายบุคคลที่มีอาจารยประจําหลั กสูตรเปนกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน
รวมกับอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา และการสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณใหกับสาขาวิชา
ชีววิทยา
An independent and individual research project in biology and related fields
under the supervision of curriculum lecturer of B.Sc. in Biology program as a
main advisor, class activities including research proposal writing and
presentation, research progress presentation, examination of individual research
project by oral presentation assessed by three committee of the B.Sc.
curriculum lecturer together with student’s advisor, and final research report
submission to the Department.
**SC 153 603 การใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
3(2-3-6)
Instrument Usage in Biological Science
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
หลักการและการทํางานของเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือที่ใชในงานเฉพาะดานที่จําเปนตองใช
ในการศึกษาวิจัยทางดานชีววิทยาของพืช ทางดานชีววิทยาระดับโมเลกุลและพันธุศาสตร และ
ทางดานสัตววิทยาและสิ่งแวดลอม การประยุกตใชเครื่องมือในงานวิจัยดานตาง ๆ การศึกษา
นอกสถานที่
Principles of instruments and operation of basic and specific instruments
essential for research studies in the field of plant biology, molecular biology and
genetics, and zoology and environment. Application of tools in various research
fields. field trips
**SC 153 604 การผลิตสื่อทางวิทยาศาสตร
Scientific Media Production
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
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3(2-3-6)

วิท ยาศาสตรแ ละมุ มมองดา นการสื่ อ สาร ประชาสั มพั น ธ ประเภทของสื่ อ วิ ธีก ารเลื อ กสื่ อ
เปาหมายการผลิต ผูบริโภค ธีม การวางแผนการผลิต กรอบงาน สื่อ โปรแกรม การเขียนสคริปต
ภาพและเสียง การบันทึกวิดิทัศน มัลติมีเดีย สังคมออนไลน และจริยธรรม
Media, science and communication aspects, public relation, types of media,
media relation, goal of production, consumer, theme, production planning
media, framework, program, script writing, image and sound, recording, video,
multimedia, social network and ethics
*SC 154 610

เทคนิคทางเคมีจุลกายวิภาคศาสตร
3(1-6-5)
Techniques in Histochemistry
เงื่อนไขรายวิชา: SC 101 001 หรือเทียบเทา
เทคนิคทางเคมีจุลกายวิภาคศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการตาง ๆ ในการเตรียมเนื้อเยื่อและการ
ประยุกตของวิธีการทางเคมีจุลกายวิภาคศาสตร ไดแก การทําใหแหงภายใตความเย็น การ
แทนที่ดวยความเย็น การตรึงเนื้อเยื่อ การผลิตพาราฟนและการตัดตัวอยางที่เย็น หลักการของ
เคมีจุลกายวิภาคศาสตรที่เกี่ยวของกับเอนไซม การใชวิธีการทางเคมีจุลกายวิภาคศาสตรเพื่อ
แสดงคารโบไฮไดรต โปรตีน กรดอะมิโน ลิพิด กรดนิวคลีอิก สารสี และเอนไซมตาง ๆ ในเซลล
และเนื้อเยื่อที่ปกติและพยาธิสภาพ
Histochemical techniques dealing with different methods of tissue processing
and their application to histochemical procedures, including freeze drying and
freeze substitution, tissue fixation, production of paraffin and frozen sections,
principle of enzyme histochemistry, the use of histochemical method to
demonstrate carbohydrate, proteins, amino acids, lipids, nucleic acids, pigments,
and various enzyme in cell and tissues of normal and pathological condition.

*SC 154 611

การควบคุมมาตรฐานและการจัดการในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรชีวภาพ 3(2-3-6)
Quality Control and Management in Life Science Laboratory
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
Introduction to laboratory quality, importance of laboratory quality, quality
management system, history of laboratory quality management, international
laboratory standards, facilities and safety, laboratory design, safety management
program, emergency management and first aid, equipment maintenance
program, purchasing and inventory, process control, sample management,
introduction to quality control, quality control for quantitative tests, quality
control for qualitative and semiquantitative procedures, assessment, audit
program, personnel. customer service, occurrence management, process
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improvement, documents and records, and organizational requirement for a
quality management system
*SC 154 612

ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน
Introduction to Bioinformatics
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี

3(2-3-6)

หลักการพื้นฐาน วิธีการ และเครื่องมือที่ใชในทางชีวสารสนเทศ ฐานขอมูลและเซิรฟเวอร การ
เปรียบเทียบความเหมือนของลําดับและโครงสรางดีเอ็นเอและโปรตีน การทํานายโครงสราง
โปรตีน การจําลองพลวัตรโมเลกุล วิธีการวิเคราะหสายสัมพันธวิวัฒนาการ ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับพื้นฐานการเขียนโปรแกรม R การประยุกตชีวสารสนเทศในชีววิทยาศาสตรและ
เกษตรศาสตร ชีวสารสนเทศในสังคม
Basic concepts, methods, and tools used in bioinformatics, bioinformatics
database and servers, sequence and structure alignment, protein structure
prediction, molecular dynamics simulation, methods for phylogenetic analysis,
introduction to basic programming in R, applications of bioinformatic research in
life and agricultural science, bioinformatics in society
รายวิชาเลือกเฉพาะสาขาที่เปดสอนนอกสาขาวิชาชีววิทยา
*AG 002 206 แมลงและจุลนิ ทรียทางการเกษตร
3(2-3-5)
Insects and Agricultural Microbes
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
แมลงและโรคพืชในระบบนิเวศ ลักษณะทั่วไปของแมลง แมลงสําคัญทางเศรษฐกิจ การใช
ประโยชนการควบคุมแมลงศัตรูคณ
ุ ลักษณะประจําตัวของจุลินทรียก อโรคพืช โรคพืชและโรค
เมล็ดพันธุ ความผิดปกติของพืชที่เกิดจากสิ่งไมมีชีวิต จุลินทรียที่มปี ระโยชนทางเกษตรและการ
ใชประโยชน การจัดการโรคพืชแบบผสมผสาน
Insects and plant diseases in ecosystem, general structure of insects, economic
insects, insect utilization, insect pest management, characteristic of plant
pathogens, plant diseases and seed diseases, abiotic disorders of plants,
beneficial microbes in agriculture and utilization, integrated plant disease
management
*SC 252 601

ความปลอดภัยทางเคมี
Chemical Safety
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี

2(2-0-4)
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การจําแนกประเภทของสารเคมีอันตราย รูปสัญลักษณของสารเคมีอันตราย เอกสารขอมูลความ
ปลอดภัย การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย การประเมินความเสี่ยงในการทํางานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตราย ระบบการควบคุมเชิงวิศวกรรมและเชิงการจัดการ อุปกรณความปลอดภัยสวน
บุคคล การป องกันและการตอบโตเหตุ ฉุกเฉิน กฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ ยวขอ ง
สารเคมีอันตรายและปฏิกิริยาเคมีที่อันตรายในหองปฏิบัติการเคมีอินทรีย
Classification of hazardous chemicals, chemical hazard pictograms, safety data
sheet, management of chemicals and hazardous waste, risk assessment in
working with hazardous chemicals, engineering control and management
systems, personal protective equipment, prevention and emergency response,
laws and related regulation, hazardous chemicals and hazardous reactions in
organic chemistry laboratory
*SC 254 501

เคมีสีเขียวและการประยุกตใชในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง
2(2-0-4)
Green Chemistry and Application in Cosmetic Industry
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 251 002 หรือ SC 201 101
ความคิดรวบยอดของเคมีสีเขียวและการพัฒนาอยางยั่งยืน หลักการ 12 ประการของเคมีสีเขียว
การจัด การของเสีย และการปอ งกั นการเกิด ของเสีย การวั ดและการควบคุ มสมรรถนะทาง
สิ่งแวดลอม การใชสารละลายที่เปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม แหลงพลังงานทางเลือก วัตถุดิบ ที่
สามารถนํ า กลั บ มาใช ใ หม ไ ด การเร ง ปฏิ กิ ริ ย า กระบวนการเคมี ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง สารตั้งตนที่ใชการผลิตเครื่องสําอาง การพัฒนาผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ
ดูแลเสนผม ผลิตภัณฑดูแลผิว ผลิตภัณฑปองกันแสงแดด บรรจุภัณฑสําหรับเครื่องสําอาง เคมีสี
เขียวในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง สวนประกอบและสารที่ใชในเครื่องสําอางที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
Green chemistry concept and definition of sustainable development, the 12
principles of green chemistry, waste management and waste prevention,
measuring and controlling environmental performance, greener solvents,
alternative energy sources, renewable resources, catalysis, greener chemical
processes, cosmetic industry, chemistry of raw materials for cosmetics, product
development, hair care product, skin care product, sun protection product,
cosmetic product packaging, green cosmetic chemistry, green formulation and
ingredients

ชุดวิชาโทดานนิเวศวิทยาและชีววิทยาสิ่งแวดลอม
*SC 153 701 ตัวบงชี้ทางชีวภาพและการประเมินคุณภาพน้ํา
Bioindicators and Water Quality Monitoring
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
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3(2-3-6)

ความหมายของตั ว บ ง ชี้ ท างชี ว ภาพ หลั ก การและความสํ า คั ญ ของการติ ด ตามตรวจสอบ
สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ ตัวบงชี้ทางชีวภาพ ไดแก ปลา แมลง แพลงกตอนสัตว สาหราย หรือ
แพลงกตอนพืช และพืชน้ําในระบบนิเวศทางน้ํา ความสัมพันธระหวางตัวบงชี้ทางชีวภาพและ
คุณภาพน้ํา วิธีการและเทคนิคการวัดคุณภาพน้ํา เทคนิคการวัดและประเมินเพื่อการติดตาม
ตรวจสอบสิ่งแวดลอมทางชีวภาพในน้ําจืด ปรากฎการณในระบบนิเวศวิทยาทางน้ํา เชน ยูโทร
ฟเคชั่น การบลูมของสาหราย การสะสมสารพิษทางชีวภาพและการขยายสารพิษทางชีวภาพ
ขอดีและขอจํากัดของการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ การคาดคะเน และการ
จําลองสถานการณ การจัดการทรัพยากรทางน้ําและสิ่งแวดลอม การฝกปฏิบัติในภาคสนาม
Definition of bioindicators, principle and importance of environmental
biomonitoring, bioindicator organisms including fishes, insects, zooplankton,
algae or phytoplankton, and aquatic and plants in aquatic ecosystems,
relationship between bioindicators and water quality, methods and techniques
for measuring water quality, measurement and evaluation techniques used in
environmental freshwater biomonitoring, phenomenon in aquatic ecosystem,
e.g. eutrophication, algal bloom, bioaccumulation and biological magnification,
advantage and limits of biomonitoring, forecasting and simulation,
environmental and water resources management, practical training in the field.
**SC 154 701 ชีววิศวกรรมและเทคโนโลยีฟนฟูสิ่งแวดลอมดวยพืชขัน้ แนะนํา
3(2-3-6)
Introduction to Bioengineering and Phytoremediation
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
สารมลพิษและสารปนเปอนกําเนิดใหมในสิ่งแวดลอม หลักมูลกระบวนทางเคมีและฟสิกส การ
แปรสภาพและการเคลื่อนที่ของสารมลพิษในสิ่งแวดลอม จุลินทรียและกระบวนการบําบัดและ
การย อ ยสลายสารมลพิ ษ ด ว ยจุ ลิ น ทรี ย ไบโอเซนเซอร ส าหรั บ การตรวจหาสารมลพิ ษ ใน
สิ่งแวดลอม พื้นฐานดานชีววิทยาของพืชและพืชที่มี คุณสมบัติสะสมโลหะหนักไดสูง กลไกทาง
สรีรวิทยาและระดับโมเลกุลของการสะสมโลหะหนักในพืช วิธีการทางพันธุวิศวกรรมสําหรับการ
ใชพืชดูดซับโลหะหนักเพื่อฟนฟูส่ิงแวดลอม มุมมองปจจุบันของการใชเทคโนโลยีจากพืช การ
ออกแบบทางวิศวกรรมและหลักการทําใหสิ่งแวดลอมสะอาดดวยเทคโนโลยีจากพืช วิธีการใชพืช
อยางยั่งยืนในการบําบัดและฟนฟูพื้นที่ขึ้นมาใหม พืชและระบบบึงประดิษฐ ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การบําบัดสารมลพิษทางชีวภาพและเทคโนโลยีฟนฟูสิ่งแวดลอมดวยพืช การศึกษาภาคสนาม
Pollutants and emerging contaminants in environments, fundamentals of
physicochemical processes, fate and transports of environmental pollutants,
microorganism and microbial process for bioremediation and biodegradation of
pollutants, biosensor to detect environmental pollutants, basic plant biology
and hyper-accumulator vegetation, physiological and molecular mechanism of
heavy metal accumulation in plants, genetic engineering methods for
phytoremediation of heavy metals and toxic contaminants, current view of
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phyto-technology, engineering design and principles for environmental cleanup
using plant-based technologies, the use of sustainable plant-based approaches
to site remediation and rebuilding, plants and constructed wetlands, laboratory
practices in bioremediation and phytoremediation, filed study
*SC 902 201

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Science
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
ภาพรวมของวิ ท ยาศาสตร สิ่ ง แวดล อ ม หลั ก การทางนิ เ วศวิ ท ยาสํ า หรั บ นั ก วิ ท ยาศาสตร
สิ่งแวดลอม สาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอม พลังงาน ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาการเสื่อมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม ไดแก มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษ
จากขยะ และขยะอันตราย มลพิษอื่น ๆ การปองกันและเทคโนโลยีการจัดการมลพิษเบื้องตน
ความมั่นคงทางอาหาร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาที่ยั่งยืน
Overview of environmental science, ecological principles for environmental
scientists, causes of environmental problems, energy, environmental problems,
natural resources depletion, environmental pollution including water pollution,
air pollution, solid waste and hazardous waste pollution, other pollutions,
pollution prevention and basic environment pollution management technology,
food security, natural resource conservation, sustainable development

SC 902 203

ระบบนิเวศปาไมกับการอนุรักษ
3(3-0-6)
Forest Ecosystem and Conservation
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
นิยาม องคประกอบ โครงสรางและบทบาทหนาที่ของปาไม ปจจัยสิ่งแวดลอม ปาไมของโลกกับ
การกระจายตัว ปาไมของเมืองไทย บริการของ ระบบนิเวศปาไม การอนุรักษปาไม สถานภาพ
ปจจุบัน ภัยคุกคามและรูปแบบการอนุรักษและมอบหมายงานเกี่ยวกับระบบนิเวศปาไมกับการ
อนุรักษ
Definitions, forest composition, structure and function, environmental factors,
forests of the world and distribution, forests of Thailand, forest ecosystem
services, forest conservation, current status, threats and conservation
approaches, term paper on forest ecosystems and conservation to be assigned

*SC 902 243

มลพิษสิ่งแวดลอม
Environmental Pollution
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 902 231

79

2(2-0-4)

ลักษณะของมลพิษโดยทั่วไป รวมทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษดิน ของเสีย และมลพิษเสียง การ
แกปญหามลพิษบางประเภท การปองกันและการอนุรักษสภาพแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึ้นในประเทศไทย
Pollution in general including air, water, soil, solid wastes and noise, treatment
of
some pollution problems, protection and environmental conservation,
environmental problems occurring in Thailand
*SC 902 244

ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดลอม
1(0-3-2)
Environmental Pollution Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 902 243 หรือรายวิชารวม SC902 244
การใชหองปฏิบัติการ อุปกรณ เครื่องมือ ผลกระทบของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มลพิษทางดิน
การตรวจวัดฝุนละอองในบรรยากาศ การตรวจหาควันดําจากทอไอเสียรถยนต การวิเคราะห
ลักษณะขยะชุมชน พลังงานทางเลือก
Usage of laboratory, equipment and instruments, effects of herbicides, soil
pollution, measurements of dust in the atmosphere. detection of black smoke
from car exhaust, analysis of community garbage, alternative energy

*SC 903 311

นิเวศวิทยาภาคพื้นและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
2(2-0-4)
Landscape Ecology and Geographic Information System
เงื่อนไขของรายวิชา : SC 901 102
นิยาม ขอบเขต และความสําคัญของนิเวศวิทยาภาคพื้น คําศัพทเทคนิค แนวคิดของนิเวศวิทยา
ภาคพื้น ภูมิประเทศ ลักษณะของภูมิประเทศ สิ่งปกคลุมพื้นดินและการใชที่ดิน สาเหตุของการ
เกิดรูปแบบ ของภูมิประเทศ สิ่งมีชีวิตกับรูปแบบของภูมิประเทศ กระบวนการทางนิเวศวิทยาใน
ภูมิประเทศ เทคนิคการรับรูระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร แนวคิดของนิเวศวิทยา
ภาคพื้นกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Definition, scope and importance of landscape ecology, key technical terms,
concepts of landscape ecology, landscape, landscape features, land cover and
land use, causes of landscape pattern, organisms and landscape pattern,
ecological processes in landscape, remote sensing technique, geographic
information system, applied landscape ecology concepts in natural resource and
environmental conservation

*SC 903 312

ปฏิบัติการนิเวศวิทยาภาคพื้นและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
1(0-3-2)
Landscape Ecology and Geographic Information System Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 903 311 หรือรายวิชารวม SC 903 311
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เทคนิคการสํารวจภาคสนาม การใชแผนที่ภูมิประเทศ เข็มทิศ เครื่องรับสัญญาณจีพีเอส การ
แปลภาพถายทางอากาศและการวิเคราะหเชิงพื้นที่ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ปฏิบัติการ
ภาคสนามที่สอดคลองกับหัวขอในรายวิชา SC903 311 นิเวศวิทยาภาคพื้นและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรโดยเนนในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Field survey techniques, use of topographic map, compass and GPS receiver,
aerial
photographic interpretation, spatial analysis using geographic information system,
field studies corresponding to the topics in SC903 311 Landscape Ecology and
Geographic Information System, focusing on northeastern Thailand
*SC 903 335

หลักมูลมลพิษทางอากาศ
3(3-0-6)
Fundamentals of Air Pollution
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 902 231
สวนประกอบที่สําคัญของมลพิษทางอากาศ อุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวของกับมลพิษทางอากาศ ชั้น
บรรยากาศ แหลงที่มาของมลพิษทางอากาศ ประเภทของมลพิษทางอากาศ ผลกระทบของ
มลพิษทางอากาศ การวัดสารมลพิษทางอากาศ การควบคุมทางวิศวกรรมสําหรับสารมลพิษทาง
อากาศและมีการดูงานนอกสถานที่
Elements of air pollution, meteorology, atmosphere, sources of air pollutants,
classification of air pollutants, effects of air pollutants, measurement of air
pollutants, control of particulates and gaseous pollutants. Excursion is required.
Practical study to accompany the course SC903 335 Fundamental of Air
Pollution.
Field trips and special projects are required.

**SC 903 343 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
3(3-0-6)
Environmental and Health Impact Assessment
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 902 201
ความหมาย หลักการ และกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เทคนิค วิธีการ และ
แนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดัชนีและกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมการมีสวนรวมของประชาชน มาตรการควบคุม ปองกัน
ลด และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
Definition, principles and processes of environmental impact assessment,
techniques, methods, and ways for preparing environment impact assessment
report, index and law concerning environmental impact assessment, public
participation, measures in controlling, prevention, mitigation and solving
environmental impacts
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*SC 904 411

นิเวศวิทยาสัตวปาและการอนุรักษ
3(3-0-6)
Wildlife Ecology and Conservation
เงื่อนไขของรายวิชา : SC 901 101
ความหมายของสัตวปา ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปา ปจจัยที่สัตวปาตองการในการ
ดํารงชีพ ผลผลิตของสัตวปาและปจจัยที่มีผลตอผลผลิต ปจจัยที่ทําลายสัตวปา เทคนิคสํารวจ
ปะชากรสัตวปา หลักการอนุรักษและจัดการสัตวปา
Wildlife definition, wildlife diversity, factor that wildlife need for their living,
productivity of wildlife and factors affecting productivity, factors that destroy
wildlife, wildlife census technique, principles of wildlife conservation and
management

*SC 904 422

นิเวศวิทยาปาไมขั้นแนะนํา
3(2-3-6)
Introduction to Forest Ecology
เงื่อนไขของรายวิชา : SC 901 101
ความหมายของระบบนิเวศปาไม การกระจายตัวของปาไมในโลก องคประกอบ โครงสรางและ
บทบาทหนาที่ของปาไม ปจจัยสิ่งแวดลอม ชีวิตพืช ความสัมพันธระหวางพืชและสัตว พลวัตของ
ปา ประเภทของปาไมในเขตรอนและการวิเคราะหปาไม ความสําคัญของปาไม การใชประโยชน
ปาไม และแนวทางการอนุรักษปาไมในปจจุบัน การศึกษาภาคปฏิบัติควบคูกับการฟงปาฐกถา
และการศึกษาภาคสนาม
Definition of forest ecosystems, world’s forest distribution, forest composition,
structure and function, environmental factors, plant life, interconnections
between plants and animals, forest dynamics, types of tropical forests and
forest analysis, importance of forests, use of forest resources, and current forest
conservation approaches, field survey, seminar and excursion required

ชุดวิชาโทดานนิติวิทยาศาสตร
*SC 153 720 นิติพฤกษศาสตรขั้นแนะนํา
3(3-0-6)
Introduction to Forensic Botany
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
ประวัติและความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการประยุกตทางดานพฤกษศาสตรสูในการสืบสวนทางนิติ
วิทยาศาสตร แหลงหลักฐานดานนิติวิทยาศาสตรจากเรณูวิทยา รุกขวิทยา กาลานุกรมตนไม
ชลธี วิ ท ยา วิ ท ยาสาหร า ย กายวิ ภ าคศาสตร พื ช การระบุ ชิ้ น ส ว นหรื อ เศษพื ช และสาหร า ย
ชีววิทยาระดับโมเลกุลที่ประยุกตกับพืช พืชมีพิษและยาจากพืช สารออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
ชนิดใหมที่ไดจากพืช เทคนิคการศึกษาและกรณีศึกษา ปญหาและวิธีการในการแปลขอมูล การ
ประมวลเหตุการณในสถานที่เกิดเหตุและชวงเวลาการตาย และการดูงาน
History and basic knowledge about the application of botany to forensic
investigation, sources of forensic evidence from palynology, dendrology,
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dendrochronology, limnology, phycology, plant anatomy, identification of plant
portions or remnants and algae, elements of molecular biology applied to
plants, poisonous plants and botanical drugs, new psychoactive substances from
plants, techniques of investigation and study cases, problems and methods in
the interpretation of data, reconstruction of crime scene and postmortem time,
and excursion.
*SC 153 721

นิติสัตวเวชขั้นแนะนํา
3(2-3-6)
Introduction to Wildlife Forensic Science
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
บทนําสูนิติเวช กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองและอนุรักษสัตวปา การตรวจสถานที่เกิด
เหตุในคดีสัตวปา เทคนิคและวิธีการสําหรับใชในการศึกษาดานนิติสัตวเวช เทคนิคทางชีววิทยา
ระดับโมเลกุลที่ประยุกตใชในงานดานนิติสัตวเวช การปฏิบัติงานและการศึกษาภาคสนาม
Introduction to wildlife forensic science, wildlife protection and conservation
laws and legislation, wildlife crime scene investigation, techniques and method
for wildlife forensic investigation, techniques in molecular biology applied to
wildlife forensic science, practical training and excursion

*SC 002 002

นิติวิทยาศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Elementary to Forensic Science
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การตรวจอาวุธปนและลูกกระสุน การตรวจพิสูจนลายพิมพนิ้วมือ การ
พิสูจนบุคคล การตรวจพิสูจนวัตถุพยานจากรางกาย การตรวจวัตถุพยานจากชิ้นสวนของพิช
การตรวจดีเอ็นเอทางนิติวิทยาศาสตร การตรวจโปรตีนในทางนิติวิทยาศาสตรการตรวจ
วิเคราะหวัตถุ พยานด วยเทคนิคทางอิมมูโนวิทยา วั ตถุพยานจากดิ นนิติวิท ยาศาสตรทาง
สิ่งแวดลอม
Crime scene investigation, fire arms and ammunition examination, fingerprint
examination, personal identification, human evidence examination, plant
evidence examination, forensic DNA examination, forensic protein examination,
forensic evidence examination based on immunological technique, forensic soil
evidence, environmental forensic.

*SC 002 003

การวิเคราะหดีเอ็นเอในนิติวิทยาศาสตร
DNA Analysis in Forensic Science
เงื่อนไขรายวิชา: SC 101 001 หรือ SC 101 009 หรือ SC 111 001
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2(2-0-4)

ดีเอ็นเอและการถายทอดทางพันธุกรรม วัตถุพยานทางชีวภาพ การสกัดดีเอ็นเอ ดีเอ็นเอจาก
นิวเคลียสและไมโตคอนเดรีย เทคนิคในการวิเคราะหดีเอ็นเอในงานนิติวิทยาศาสตร เชน การ
ตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจนบุคคล และการตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจนความเปนบิดา เปนตน
DNA and genetic inheritance, biological evidence, DNA extraction, nuclear and
mitochondrial DNA, techniques of DNA analysis in forensic science, such as DNA
personal identification and DNA paternity identification
*SC 002 004

หลักการระบุรูปพรรณสวนบุคคล
3(3-0-6)
Fundamental of Personal Identification
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
การระบุรูปพรรณบุคคลหลักมูล จากภาพถาย ลายพิมพนิ้วมือ ฝามือ ฝาเทา ลายมือเขียน
สติปญญา เสียงและการออกเสียง เสื้อผา การแตงกาย เพศ การเดิน ผิว เนื้อเยื่อ ตา ผม ฟน
โครงกระดูก รอยสัก และริมฝปาก
Fundamental of personal identification from photos, fingerprints, palms, soles,
hand writing, intelligence, voice and pronunciation, cloths, dressing, gender,
walking, skins, tissue, eyes, hair, teeth, skeleton, tattoo and lips

*SC 002 006

พิษวิทยาในนิติวิทยาศาสตรขั้นแนะนํา
3(3-0-6)
Introduction to Toxicology in Forensic Science
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับชนิด แหลงกําเนิด ระบาดวิทยา ความเปนพิษ ผลตอสุขภาพและปญหา
สังคมจากสารพิษและสารเสพติดที่สําคัญตาง ๆ ที่มีโอกาสเกี่ยวของอยูในชีวิตประจําวัน ไดแก
กลุมอนุพันธของฝน สารหลอนประสาท สารกดและกระตุน ประสาทกลางแอลกอฮอล กรด-ดาง,
สารละลาย, โลหะหนัก, สารระเหยและแกส สารเติมแตงและสารปนเปอนในอาหาร การจัดการ
ตัวอยางและการตรวจวิเคราะหเบื้องตน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคนควา วิเคราะห และ
อภิปรายขอมูลที่เกี่ยวของ
Basic knowledge of types, sources, epidemiology, toxicity, health effect and
social problem of substance abuse which are involved in daily life including
opioids, hallucinogen, central nervous system depressant and stimulants
,alcohol, acid-base, solvent, inhalant and gas, food additives and contaminants,
specimen management and basic analysis, searching, analyzing and discussing
related information.

*SC 002 007

เทคนิคทางชีวโมเลกุลสําหรับนิตวิ ิทยาศาสตรยุคใหม
3(3-0-6)
Molecular Techniques in the New Era of Forensic Science
เงื่อนไขรายวิชา: SC 101 001 หรือ SC 101 005 หรือ SC 101 007 หรือ SC 101 009

หรือ
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SC 101 011
ความสําคัญของการตรวจพิสูจนตัวอยางสารพันธุกรรมในงานดานนิติวิทยาศาสตร การดูแล
รักษาตัวอยางสารพันธุกรรมเพื่อปองกันการเสือ่ มสลายโดยเอนไซมหรือโดยกระบวนการทางเคมี
เทคนิคพื้นฐานที่ใชการตรวจพิสูจนตัวอยางสารพันธุกรรมในงานดานนิติวิทยาศาสตร ไดแก
เรียลไทมพีซีอาร การถอดลําดับเบสของสารพันธุกรรม ไมโครอะเรย วิทยาการใหม ๆ และการ
พัฒนาอุปกรณขนาดเล็กสําหรับพกพา ที่สามารถนําไปประยุกตใชไดในการตรวจพิสูจนภายนอก
หองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร ไดแก ไมโครฟลูอิดิกสชิพ ชุดตรวจสารพันธุกรรมแบบแถบสี
การเพิ่มจํานวนสารพันธุกรรมโดยอุณหภูมิเดี่ยว คริสเปอร-แคส และแอปตาเมอร
Importance of nucleic acid detection in forensic science, nucleic acid handling:
enzymatic and chemical degradation, real-time PCR, DNA sequencing, nextgeneration sequencing, microarray, microfluidic chip, lateral flow test strip,
isothermal amplification, CRISPR-Cas and aptamers
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
กลุมรายวิชาศึกษาทั่วไป
**LI 101 001

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English I
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
พัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง ในชีวิตประจําวัน การเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง การแสดง
ความรูสึก การบรรยายบุคลิกภาพ การบรรยายลักษณะคน สิ่งของ สถานที่ การตรวจสอบความ
เขาใจความหมาย การบอกเลาประสบการณ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 1 ถึงระดับ 5)
Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in everyday life; expressing feelings; describing personalities, human characteristics,
objects, places; inspecting and understanding meanings and relating experiences
(Levels 1 to 5)

**LI 101 002

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English II
เงื่อนไขรายวิชา: 000 101 หรือ LI 101 001 หรือ เทียบเทา
ทักษะการฟง พูด อาน เขียน ในบริบทเชิงวิชาการเบื้องตน การแสดงความรูสึก การตั้งคําถาม
การเปรียบเทียบ และการแสดงความคิดเห็น (โดยรวมเนื้อหาระดับ 2 ถึงระดับ 6)
Listening, speaking, reading and writing skills in basic academic contexts:
expressing feelings, asking questions, making comparison and contrast; and
expressing ideas. (Levels 2 to 6)

**LI 102 003

ภาษาอังกฤษ 3

3(3-0-6)
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English III
เงื่อนไขรายวิชา: 000 102 หรือ LI 101 002 หรือ เทียบเทา
ทักษะการฟง พูด อาน เขียน เชิงวิชาการ การนําเสนอ การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น
การตีความ การเขาใจความหมายจากบริบท การจับใจความสําคัญ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 3 ถึง
ระดับ 7)
Academic English skills in listening, speaking, reading, writing, presentation,
discussion, expressing ideas, interpretation, understanding context clues, finding
main ideas (Levels 3 to 7)
**LI 102 004

ภาษาอังกฤษ 4
3(3-0-6)
English IV
เงื่อนไขรายวิชา: 000 103 หรือ LI 102 003 หรือ เทียบเทา
ทักษะการฟง พูด อาน เขียน เชิงวิชาการ การนําเสนอ การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น
การตีความ การเขาใจความหมายจากบริบท การจับใจความสําคัญ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 3 ถึง
ระดับ 7)
Academic English skills in listening, speaking, reading, writing, presentation,
discussion, expressing ideas, interpretation, understanding context clues, finding
main ideas (Levels 3 to 7)

*AG 001 005

เกษตรเชิงสรางสรรคเพื่อสุขภาวะ
3(3-0-6)
Creative Agriculture for Well Being
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
ความหมายและความสําคัญของเกษตรเชิงสรางสรรค แนวคิดการสรางเกษตรเชิงสรางสรรค
เกษตรเชิงสรางสรรคเพื่อการผลิตอาหาร เกษตรเชิงสรางสรรคเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศน
เกษตรเชิงสรางสรรคเพื่อสิ่งแวดลอม เกษตรเชิงสรางสรรคเพื่อพลังงานเพื่อภูมิทัศน เกษตรเชิง
สรางสรรคเพื่อสังคมเมืองสีเขียว เกษตรเชิงสรางสรรคเพื่อสุขภาวะ นวัตกรรมการเกษตรเพื่อ
อาหารและสุขภาพ การเกษตรเพื่อความยั่งยืนของภาคการเกษตรและสิ่ง แวดลอม เกษตร
อภิรมย แนวโนมการเกษตรในอนาคต การออกแบบและการนําเสนอโครงการการเกษตรเชิง
สรางสรรค
Definition and significance of creative agriculture, concept of creative agriculture,
creative agriculture for food production, creative agriculture for ecotourism,
creative agriculture for environment, creative agriculture for energy, creative
agriculture for landscape, creative agriculture for green city, creative agriculture
for well-being, innovative agriculture for food and health, agriculture for
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sustainable agriculture sector and environment, pleasant agriculture, future
trend of agriculture, design and presentation of creative agriculture project

*GE 141 166

ศาสตรแหงความสุข
Science of Happiness
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
แนวคิดและความสําคัญของความสุข มิติของความสุข ศิลปะการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข การ
ปฏิบัติตนใหเกิดสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ การดําเนินชีวิตอยางมีสุนทรียภาพ
Concepts and importance of happiness, dimensions of happiness, the art of
happy lifestyle, practice for physical and mental well-being, aesthetic lifestyle
**GE 142 145 ภาวะผูนําและการจัดการ
3(3-0-6)
Leadership and Management
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา บุคลิกภาพ ลักษณะ และบทบาทผูนํา การสรางทีมงาน
และการทํางานเปนทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการภาวะวิกฤต
การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแยง การจัดการเชิงกลยุทธ แนวทางการพัฒนา
ภาวะผูนําและการจัดการ
Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of
Leadership, team building and team working, principle and theories of
management, self-management, crisis management, change management,
conflict management, strategic management, development of leadership and
management
*GE 151 144

พหุวัฒนธรรม
Multiculturalism
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
วัฒ นธรรมและความหลากหลายทางวั ฒนธรรม วัฒ นธรรมตะวั นตก วัฒ นธรรมตะวั นออก
วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแส
โลกาภิวัฒนกับผลกระทบทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต
Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, ASEAN culture,
Thai culture and Isan culture; social changes and globalization and their impact
on culture and culture in way of life
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*GE 161 892

ศิลปคิดสรางสรรค
3(3-0-6)
Art and Creative Apprentices
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
การวิเคราะหคุณคาความงาม สุนทรียศาสตร ศิลป สรางสรรคของรูปแบบ ศิลปะ การออกแบบ
การแสดง และดนตรี การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน การถายทอดผลงาน การจัดนิทรรศการ
ความคิดเชิงสรางสรรคและจินตนาการ
Aesthetic value analysis, aesthetic, creativity of style, art, design, drama and
music, application in every life, exhibiting, creative ideas and imagination
exhibition

**GE 321 415 ทักษะการเรียนรู
3(3-0-6)
Learning Skills
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
แนวคิดและความสําคัญของทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การรูดิจิทัล การคิดเชิงวิเคราะห
การคัดสรรแหลงสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมิน วิเคราะห การเขียนและนา
เสนอในเชิงวิชาการ จรรยาบรรณและความเที่ยงตรงทางวิชาการ
Concept and importance of the 21st century learning skills, digital literacy,
analytical thinking, selection of information sources, information seeking,
evaluation, analysis, academic writing and presentation, academic ethics and
integrity
*GE 341 511

การคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิติในยุคดิจิทัล
Computational & Statistical Thinking in Digital Era
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี

3(2-2-5)

การวิเคราะหสถานการณปญหา หลักการสรางขั้นตอนวิธีและโมเดล การเลือกใชเครื่องมือใน
การแก ปญ หา การเขี ย นโปรแกรม การดํ าเนิ นการแกป ญ หา การประเมิ นผลและปรั บปรุ ง
กระบวนการแกปญหา จริยธรรมทางวิชาการ การเขียนในเชิงวิชาการ การนําเสนอ
Analyzing the problem situations, producing algorithms and models,
programming, problem-solving process, assessment and improvement of the
process, academic manner, academic writing, presentation and critique
*GE 341 512

เอบีซีดี: นวัตกรรมดิจิทัลสาหรับชีวิต
ABCD: Digital Innovation for life
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3(2-2-5)

เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
เทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ขอมูล การประมวลผลขอมูล การประยุกตใช
ปญญาประดิษฐ การประมวลผลแบบกลุมเมฆ การรักษาความปลอดภัยและความเปนสวนตัว
ของขอมูล สกุลเงินดิจิทัลขั้นแนะนํา บล็อกเชนขั้นแนะนา สัญญาอัจฉริยะขั้นแนะนํา
Digital technology and 21st century skills, data, data processing, applying artificial
intelligence, cloud computing, data security and data privacy, introduction of
cryptocurrency, introduction of blockchain, introduction of smart contract.
*GE 363 789

ผูป ระกอบการสรางสรรค
3(3-0-6)
Creative Entrepreneurs
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
คุณลักษณะผูประกอบการ หลักจริยธรรมสําหรับผูประกอบการ ความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกร การสรางแรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะหตลาด การหาแหลงทุน การวางแผนธุรกิจ
การสรางแบรนด และ เครื่องหมายการคา การบัญชีเบื้องตน การชําระภาษี การประเมินผล
ประกอบการ
Entrepreneurship characteristics, morals for entrepreneurs, corporate social
responsibility, motivation, decision making, marketing analysis, investment fund,
business plan, branding and trademark, basic accounting, tax payment business
evaluation

**SC 001 001 วิทยาศาสตรจากภูมิปญญาทองถิ่น
3(3-0-6)
Science form Local Wisdom
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
ความหมาย แนวคิด และหลักการของวิทยาศาสตรและภูมิปญญาทองถิ่น ประเภทของภูมิ
ปญญาทองถิ่น ความสัมพันธระหวางความรูทางวิทยาศาสตรกับภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่นโดยใชความรูทางวิทยาศาสตรเปนฐาน
Definition, concept and principle of science and local wisdom, type of local
wisdom, relationship between local wisdom and scientific knowledge,
development of local wisdom using scientific knowledge
**SC 001 002 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Science Technology and Innovation for Sustainable Development
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
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ความหมาย แนวคิด และบทบาทของวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมตอการพัฒนาที่
ยั่งยืน การศึกษาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในหลาย ๆ ดาน
เชน สิ่งแวดลอม พลังงาน เกษตร และสุขภาพ ตลอดจนจริยธรรม และการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Definitions, concepts and roles of science, technology and innovation on the
sustainable developments, the study of science technology and innovation on
the sustainable developments in various aspects such as environment, energy,
agriculture and health together with ethics and protection of intellectual
property as a result of technology and innovation
**SC 001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
Science Communication
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
พื้นฐานของการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร ความสําคัญของการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร ปญหาของ
การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร การวิเคราะหสื่อและขอมูลเชิงวิทยาศาสตร ขาวเชิงวิทยาศาสตร
ภาพยนตรเชิงวิทยาศาสตร บทความเชิงวิทยาศาสตร การเขียนเชิงวิทยาศาสตร การพูดเชิง
วิทยาศาสตร สื่อเชิงวิทยาศาสตร การนาเสนอแบบปากเปลา การนําเสนอแบบโปสเตอร การ
ประยุกตใชความรูเชิงวิทยาศาสตรในการตัดสินใจแกปญหา
Basic of science communication, Importance of science communication,
problems
of science communication, analysis of scientific media and data, science news,
science fiction films, scientific article, scientific writing, science talk, science
media, oral presentation, poster presentation, application of scientific knowledge
in problem solving decision
กลุมรายวิชาแกน
*SC 101 001

ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
Biology I
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
หลักการทางชีววิทยา โครงสรางและหนาที่ของเซลล พลังงานกับชีวิต การสืบพันธุระดับเซลล
และพันธุศาสตร โครงสรางและสรีรวิทยาของสัตว นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
Principle of biology, structure and function of cells, energy and life, cellular
reproduction and genetics, structure and physiology of animals, ecology and
environmental science
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*SC 101 002

ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1)
3(3-0-6)
Biology Laboratory I
เงื่อนไขของรายวิชา : SC 101 001 หรือรายวิชาควบ SC 101 001
การทดลองปฏิบัติการในเรื่องโครงสรางและหนาที่ของเซลลพลังงานกับชีวิตการสืบพันธุระดับ
เซลลและพันธุศาสตร โครงสรางและสรีรวิทยาของสัตวนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
Laboratory experiments in structure and function of cells, energy and life,
cellular reproduction and genetics, structure and physiology of animals, ecology
and environmental science

*SC 101 003

ชีววิทยา 2
1(0-2-1)
Biology II
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
วิวัฒนาการทางชีววิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของเซลล เนื้อเยื่อ
พืชและสรีรวิทยาของพืช การสืบพันธุและการเจริญของพืช การสังเคราะหดวยแสง โภชนาการ
และการลําเลียงในพืช
Evolutionary biology, biodiversity, structure and function of plant cells, plant
tissues and physiology, plant reproduction and development, photosynthesis,
nutrition and transport in plants

*SC 101 004

ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1(0-2-1)
Biology Laboratory II
เงื่อนไขของรายวิชา : SC 101 003 หรือรายวิชาควบ SC 101 003
การทดลองปฏิบัติการการวิวัฒนาการทางชีววิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสราง
และหนาที่ของเซลล เนื้อเยื่อพืชและสรีรวิทยาของพืช การสืบพันธุและการเจริญของพืช การ
สังเคราะหดวยแสง โภชนาการและการลําเลียงในพืช
Laboratory experiments in evolutionary biology, biodiversity, structure and
function of plant cells, plant tissues and physiology, plant reproduction and
development, photosynthesis, nutrition and transport in plants

**SC 201 008 เคมีหลักมูล
3(3-0-6)
Fundamental Chemistry
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุและธาตุเรพรีเซนเททิฟ โลหะแทรนซิชัน ของแข็ง
ปริมาณสัมพันธ ของเหลวและสารละลาย ระบบการถายโอนอิเล็กตรอน แกส จลนพลศาสตร
เคมี อุณหพลศาสตรเคมี สมดุลเคมีและสมดุลไอออน เคมีนิวเคลียร มลพิษและสารมลพิษ
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Atomic structure, chemical bonding, periodic table and representative elements,
transition, solid, stoichiometry, liquid and solution, electron transferring system,
gas, chemical kinetics, chemical thermodynamics, chemical and ionic
equilibrium, nuclear chemistry and pollution and pollutant
**SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-2)
General Chemistry Laboratory
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาควบ SC 201 005 หรือ SC 201 007 หรือ SC 201 008
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC201 008 (เคมีหลักมูล)
The laboratory experiments related to contents in SC201 008 (Fundamental
Chemistry)
**SC 202 401

เคมีวิเคราะห 2
2(2-0-4)
Analytical Chemistry II
เงื่อนไขรายวิชา: SC 201 001 หรือ SC 201 003 หรือ SC 201 005 หรือ SC 201 008
ความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะหโดยปริมาณ หลักการวิเคราะห ขอมูลในเชิงสถิติ การ
วิเคราะหขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะหหาปริมาณโดยอาศัยหลักการวิเคราะหโดยปริมาตรซึ่ง
จะเน น เกี่ ย วกั บ การไทเทรตและการวิ เ คราะห โ ดยการชั่ ง น้ํ า หนั ก ซึ่ ง จะเน น เกี่ ย วกั บ การ
ตกตะกอน
Errors in quantitative analysis, statistical treatment of analytical data,
fundamental of analytical chemistry concerning quantitative analysis based on
volumetric methods with emphasis on titrations and gravimetric methods with
special emphasis on precipitation

**SC 202 402

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2
1(0-3-2)
Analytical Chemistry Laboratory II
เงื่อนไขรายวิชา: SC 202 401 หรือรายวิชาควบ SC 202 401
ฝกฝนใหนักศึกษาไดคุนเคยและเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคที่ถูกตองของการวิเคราะห โดยวิธีการ
วิเคราะหโดยการวัดปริมาตรไดแกการไทเทรตแบบตาง ๆ และโดยการชั่งน้ําหนัก การทดลองจะ
สอดคลองกับเนื้อหาในวิชา 312 242 เคมีวิเคราะห 2
A laboratory course to acquaint students with proper techniques in volumetric
and gravimetric analysis. Experiments are related to contents in 312 242

**SC 401 203 แคลคูลัสสาหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
Calculus for Biological Science I
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
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3(3-0-6)

เรขาคณิตวิเคราะห ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชัน
ตัวแปรเดียวและการประยุกต ปริพันธ
Analytic geometry, limits and continuity of real valued functions of one variable,
derivatives and their applications, integrals.
**SC 401 204

แคลคูลัสสาหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
3(3-0-6)
Calculus for Biological Science II
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 401 203
เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว ฟงกชันหลายตัว
แปร ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย ลําดับและอนุกรมอนันตของ
จํานวนจริง
Techniques of integration, application of integration of variable, functions of
several variables, limits and continuity of functions of several variable, partial
derivatives, sequence and series of real numbers

**SC 501 000

ฟสิกสเบื้องตน
3(3-0-6)
Elementary Physics
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ทฤษฎีและการประยุกตของกลศาสตร กลศาสตรของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตร
กระแสไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส เสียง ทัศนศาสตร ฟสิกสอะตอม กัมมันตภาพรังสี
Theories and applications of mechanics, fluid mechanics, heat and
thermodynamics, electric current electronics, acoustics, optics, physics, atomic
radio activity

**SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
1(0-3-2)
General Physics Laboratory I
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
การวัดและวิเคราะหขอมูล การรวมแรงยอย โมดูลัสแบบของยัง ลูกตุมนาฬิกาอยางงาย เครื่อง
ชั่งความถวงจําเพาะ การวัดความหนืดของ ของเหลวโดยใชกฎของสโตกส พลศาสตรการหมุน
สัมประสิทธิ์ ของการขยายตัวตามเสน การสั่นพองในทออากาศ การทดลองของเมลด
Measurement and data analysis, component of force, Young’s modulus, simple
pendulum, Westphal specific gravity balance, viscosity measurement using
Stoke’s law, rotational dynamics, coefficient of linear expansion, resonance in air
columns and Meld’s experiment
รายวิชาแกนสาขา
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**SC 201 101 เคมีอินทรียเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Organic Chemistry
เงื่อนไขของรายวิชา: CON SC 201 102
โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ไฮบริไดเซชัน กรด-เบส ไฮโดรคารบอน อัลเคน อัลคีน อัลไคน อะ
โรมาติก สเทอริโอเคมี อัลคิลเฮไลด อัลกอฮอล ฟนอล อีเทอร อีพอกไซด อัลดีไฮด คีโทน กรด
คารบอกซิลิกและอนุพันธ และ เอมีน
Atomic structure; Chemical bond; Polarity of bond and molecule; Functional
groups; Structural writing; Alkanes; Cycloalkanes; Alkenes; Dienes; Polyenes;
Alkynes; Benzene; Aromatic compounds; Alcohols and phenols; Ethers;
Epoxides; Stereochemistry; Organic halides; Aldehydes and ketones; Carboxylic
acids and their derivatives; Amines.
**SC 201 102 ปฏิบัติการเคมีอินทรียเบื้องตน
1(0-3-2)
Basic Organic Chemistry Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 201 101
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC 201 101 เคมีอินทรียเบื้องตน
The laboratory experiments related to contents in **SC201 101Basic Organic
Chemistry
*SC 602 006

สถิติสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ
3(3-0-6)
Statistics for Biological Science
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ความหมายและระเบียบวิธีสถิติ ความฉลาดรูทางขอมูล การประยุกตของสถิติในการวิจัยทาง
ชีวภาพ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงปรกติ การแจกแจงเอฟ
การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบแบบไมใชพารามิเตอร หลักการทดลอง การ
กาหนดขนาดตัว อย างในการทดลอง การวิเ คราะหค วามแปรปรวนแบบมี ป จจั ย เดี ย ว การ
เปรียบเทียบพหุคูณ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบแฟคทอเรียลและแผนแบบบล็อกไม
สมบูรณที่สมดุล การวิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอย การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและตัวอยางขอมูลทางดานชีวภาพ
Meaning and statistics method, data literacy, application of statistics in biological
research, measures of central tendency, measures of dispersion, Normal
distribution, F distribution, estimation, hypothesis testing, nonparametric testing,
principles of experiment, sample size determination in experiment, analysis of
variance with one factor, multiple comparisons, factorial experiment and
balanced incomplete block design, regression analysis and correlations, analysis
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of covariance, data analysis by using statistical package program and examples
of biological data
**SC 702 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Microbiology
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี
หลักการทํางานและการเตรียมตัวอยางสําหรับกลองจุลทรรศนชนิดตาง ๆ การเรียกชื่อและการ
จัดจําแนกประเภทของแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และสาหราย โภชนาการ การเจริญการตาย และ
การทําลายจุลินทรีย เมแทบอลิซึมและพันธุศาสตรของจุลินทรีย ภูมิคุมกันวิทยาและโรคที่เกิด
จากจุลินทรีย จุลชีววิทยาของดิน น้ํา น้ําเสีย อาหาร นม และอุตสาหกรรม
Working principle and slide sample preparation of various types of microscope,
nomenclature and classification of bacteria, fungi, viruses and algae, nutrition,
growth, death and destruction of microorganisms, metabolism and microbial
genetics, immunology and microbial disease, microbiology of soil, waste water
food, milk and industry.
**SC 702 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-2)
General Microbiology Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
การใชหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาขั้นแนะนํา การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการทําใหปลอดเชื้อ
เทคนิคบางอยางทางจุลชีววิทยา การตรวจวัดและตรวจนับจุลินทรียในน้ําดื่ม น้ํานมและอาหาร
การใชกลองจุลทรรศน การศึกษาเชื้อรา การยอมสีแบคทีเรีย การทําลายและการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อจุลินทรีย
Introduction the use of microbiological laboratory, media preparation and
sterilization, some microbiological techniques, determination and enumeration
of microorganisms in drinking water, milk and food, use of microscope, study of
fungi, bacterial staining, destruction and inhibition of microorganisms.
**SC 803 305 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
Biochemistry
เงื่อนไขของรายวิชา: SC201 101 หรือ SC 202 103 หรือ SC 201 103 หรือ SC 212 103
หรือ SC 201 103
ชีวเคมีพื้นฐานเกี่ยวกับ เคมีของสารชีวโมเลกุล เอนไซมและโคเอนไซม ชีวพลังงานและกลยุทธ
ของเมแทบอลิซึมและการควบคุม เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต การขนสงอิเล็กตรอนและ
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ออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชัน และการสังเคราะหแสงแสง เมแทบอลิซึมของลิปด เมแทบอลิซึมของ
กรดอะมิโน เมแทบอลิซึมของกรดนิวคลีอิก การสังเคราะหดีเอ็นเอ และการแสดงออกของยีน
Basic biochemistry regarding chemistry of biomolecules, enzymes and
coenzymes, bioenergetics and the strategy of metabolism and regulation,
carbohydrate metabolism, electron transport and oxidative phosphorylation,
and photosynthesis, lipid metabolism, amino acid metabolism, nucleic acid
metabolism, DNA synthesis and gene expression
**SC 803 306 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 201 101 และรายวิชาควบ SC 803 305 หรือ
SC 202 103 และ รายวิชาควบ SC 803 305 หรือ
SC 202 104 และ รายวิชาควบ SC 803 305 หรือ
SC 212 103 และ รายวิชาควบ รายวิชาควบ SC 803 305
ปฏิบัติการซึ่งเกี่ยวของกับเนื้อหาในวิชาบรรยาย SC803 305 ชีวเคมีพื้นฐาน
Laboratory related to contents of SC803 305 Basic Biochemistry

1(0-3-2)

**SC 901 101 นิเวศวิทยา
3(3-0-6)
Ecology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
บทนําสูนิเวศวิทยา ปจจัยสิ่งแวดลอม การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ
และไบโอม นิเวศวิทยาประชากร นิเวศวิทยาชุมชน การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
วัฏจักรชีวธรณีเคมี วัฏจักรธาตุอาหาร และการไหลของพลังงาน มนุษยและระบบนิเวศ
Introduction to Ecology, abiotic factors, biodiversity conservation, ecosystem and
biome, population ecology, community ecology, adaptation of organisms in
ecosystem, biogeochemical cycles, nutrient cycles, human and ecosystem
**SC 901 102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
1(0-3-2)
Ecology Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 901 101 หรือ รายวิชาควบ SC 901 101
ปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบนิเวศดิน น้ํา ปาไม ความสัมพันธ ระหวางพืชและสัตวกับสิ่งแวดลอม
รวมทั้งนํานักศึกษาออก ปฏิบัติการภาคสนามเพื่อศึกษาสภาพตาง ๆ ตามธรรมชาติ
Practice of soil ecosystem, aquatic ecosystem, forest ecosystem, the relationship
of plants and animals to the environments, field trips to different locations will
be arranged.
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วิชาบังคับเฉพาะสาขา
รายวิชาดานการฝกงานและสหกิจศึกษา
**SC 002 001 การเตรียมความพรอมกอนปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษา
1(0-2-2)
คณะวิทยาศาสตร
Orientation to Co-Operative Education for Science Student
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
ฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหัวขอตาง ๆ ไดแก การแนะนํา
สหกิจศึกษา การเขียนจดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับสมัครงาน การเขียนประวัติ
สว นตั ว และการเลื อกสถานประกอบการ บุ ค ลิก ภาพที่ดี พฤติก รรมที่ ดี ใ นการทางานและ
มารยาทในสั ง คม การสื่ อ สารอย า งสร า งสรรค เทคนิ ค การทางานร ว มกั บ ผู อื่ น อย า งมี
ประสิทธิภาพ ทักษะทางสังคมและการอยูรอด เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ ทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ เฉพาะสาขาวิชา
Training in preparation for co-operative education provides skill sets in various
topics, such as introduction to co-operative education, writing job application via
letter/email, resume writing, choosing the right industry and company, good
personalities, good behavior in working place and social etiquette, creative
communication, techniques for efficient interpersonal skills, social survival skills,
techniques for report writing and presentations, academic and professional skill
in particular discipline
*SC 154 801

การฝกงานทางชีววิทยาและสาขาที่เกี่ยวของ
3(0-0-0)
Training in Biology and Related Field
เงื่อนไขรายวิชา: ไดรับอนุญาตจากอาจารยประจําวิชา หรือ กรรมการบริหารหลักสูตร
การฝกงานในหนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เกี่ยวของกับดานวิทยาศาสตรชีวภาพเปน
เวลาอยางนอย 280 ชั่วโมง หรือ 8 สัปดาห การสงรายงานฝกงานและนําเสนอผลงานปากเปลา
ประเมินผลการฝกงานโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับผูฝกงานและหรือหัวหนาหนวย
ฝกงาน
Job training in public, state-enterprise or private sectors related to biological
science at least 280 hours or 8 weeks, submission of job training report and oral
presentation, training evaluation by administrative staffs of the curriculum
together with trainer and/or head of the training organization.

*SC 154 802

สหกิจศึกษาทางชีววิทยาและสาขาที่เกี่ยวของ
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6(0-0-0)

Cooperative Education in Biology and Related Fields
เงื่อนไขรายวิชา: SC 002 001, SC 114 602 และไดเกรดเฉลี่ยไมนอยกวา 2.0 และตอง
ไดรับอนุญาตจากอาจารยประจําวิชา หรือ กรรมการบริหารหลักสูตร
ฝกประสบการณและทักษะปฏิบัติทางดานชีววิทยาและสาขาที่เกี่ยวของในหนวยงานของรัฐและ
เอกชนอย า งน อ ย 560 ชั่ ว โมง (4 เดื อ น) พั ฒ นาทั ก ษะด า นอาชี พ โดยบู ร ณาการความรู ใ น
หองเรียนกับประสบการณทํางาน นําเสนอผลงานปากเปลา และสงรายงานผลการฝกปฏิบัติงาน
การประเมินผลการทํางานโดยอาจารยที่ปรึกษาและสถานประกอบการ
Training and practicing in biology and related fields in public and private sectors
at least 560 hours (4 months), developing occupational skills by integrating
classroom knowledge with working experience, oral presentation and submission
of post training report, work evaluation by academic advisor and officer of the
organization
ชุดวิชา 1 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวและการอนุรักษ
*SC 152 101 ความหลากหลายทางชีวภาพและโครงสรางสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
2(2-0-4)
Invertebrate Biodiversity and Structure
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 101 001 หรือเทียบเทา
ความหลากหลาย สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา การสืบพันธุ นิเวศวิทยา และการ
จําแนกประเภทของสัตวไมมีกระดูกสันหลังรวมทั้งคอรเดตที่ไมมีกระดูกสันหลัง
Diversity, morphology, anatomy, physiology, reproduction ecology and
classification of invertebrates and chordates without backbone
*SC 152 102

ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพและโครงสราง
1(0-3-2)
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Biodiversity and Structure Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา : SC 101 001 หรือรายวิชาควบ SC 152 101
การทดลองปฏิบัติการสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา การสืบพันธุนิเวศวิทยาและการ
จําแนกประเภทของสัตวไมมีกระดูกสันหลังรวมทั้งคอรเดตที่ไมมีกระดูกสันหลัง
Laboratory experiments in morphology, anatomy, physiology, reproduction
ecology and classification of invertebrates and chordates without backbone

*SC 152 103

ความหลากหลายทางชีวภาพและโครงสรางและสัตวมีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Biodiversity and Structure
เงื่อนไขของรายวิชา : SC 101 001 หรือเทียบเทา
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2(2-0-4)

ประวัติของสัตวมีกระดูกสันหลัง คอรเดตชั้นต่ํา ความหลากหลาย สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา
พฤติกรรมและการจําแนกสัตวมีกระดูกสันหลัง กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบในความสัมพันธ
เชิงวิวัฒนาการของสัตวมีกระดูกสันหลัง
History of vertebrates, lower chordates, diversity, morphology, physiology,
behavior and classification of vertebrates, comparative anatomy in relation to
evolution of vertebrates
*SC 152 104

ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพและโครงสราง
1(0-3-2)
และสัตวมีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Biodiversity and Structure Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา : SC 101 001 หรือเทียบเทา หรือรายวิชาควบ SC 152 103
ศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางภายนอกและภายในของสัตวมีกระดูกสันหลัง การผาตัดสัตวมี
กระดูกสันหลังที่เปนตัวแทนของแตละคลาส
Comparative studies of external and internal structures of vertebrates, dissection
of representatives of each class of vertebrates

**SC 152 105 การวาดภาพทางชีววิทยา
3(1-6-5)
Biological Drawing
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
หลักการ เทคนิค และการฝกทักษะในการวาดภาพสิ่งมีชี วิต ทั้งจากของจริงและจากกลอ ง
จุลทรรศน เพื่อประกอบการศึกษาและงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ และการศึกษา
ภาคสนาม
Principles, techniques and practice in drawing of organisms from specimens and
microscope for study and research in biological sciences and field trips
**SC 152 106 ชีววิทยาภาคสนาม
2(2-0-4)
Field Biology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
ระบบนิเวศทางธรรมชาติ สังคมของสิ่งมีชีวิตที่อยูตามถิ่นที่อยูแบบตาง ๆ ปาเต็งรัง ปาดิบแลง
ป า เบญจพรรณ แม น้ํ า ลํ า ธาร ทะเลสาบ บึ ง บ อ หาดทรายป า ชายเลน งานวิ จั ย ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแตละถิ่นอาศัยการวางแผนการศึกษาดวยตนเอง
Natural ecosystem, communities of organisms in different types of habitats, dry
dipterocarp forest, dry evergreen forest, mixed deciduous forest, rivers, streams,
lakes, swamps, ponds, sandy beaches, mangrove forest, researches on diversities
of life in each habitat and self-study planning
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**SC 152 107 ปฏิบัติการชีววิทยาภาคสนาม
1(0-3-2)
Field Biology Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
การทดลองปฏิบัติการทางระบบนิเวศทางธรรมชาติ สังคมของสิ่งมีชีวิตที่อยูตามถิ่นที่อยูแบบ
ตางๆ เชน ปาเต็งรัง ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ แมน้ํา ลําธาร ทะเลสาบ บึง บอ หาดทรายปา
ชายเลน งานวิจัยความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแตละถิ่นอาศัยการวางแผนการศึกษาดวย
ตนเองและการศึกษาภาคสนาม
Laboratory experiments in natural ecosystem, communities of organisms in
different types of habitats, e.g., dry dipterocarp forest, dry evergreen forest,
mixed deciduous forest, rivers, streams, lakes, swamps, ponds, sandy beaches,
mangrove forest, researches on diversities of life in each habitat, self-study plan
and field studies
**SC 152 108 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ
2(2-0-4)
Biodiversity and Conservation
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 101 001
หลักของความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของพันธุกรรม ชนิด และนิเวศวิทยา
ความหลากหลายภายในประชากร สาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและ
แนวโนมในอนาคต การอนุรักษและการใชประโยชนของความหลากหลายทางชีวภาพแบบยั่งยืน
ในประเทศไทย กรณีศึกษา
Principles of biodiversity, genetic, species and ecological diversities, diversity
within populations, causes of the biodiversity loss and future prospect,
sustainable conservation and utilization of biodiversity in Thailand and case
studies
**SC 153 101 บรรพชีววิทยา
3(3-0-6)
Paleobiology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
โลกและสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในยุคทางธรณีวิทยา การกําเนิดของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตในยุคดึกดําบรรพ ระบบนิเวศ และสภาวะแวดลอมในยุคดึกดําบรรพของประเทศไทย
วิ วั ฒ นาการของสิ่ ง มี ชี วิ ต การเกิ ด ฟอสซิ ล และแหล ง ที่ พ บฟอสซิ ล การเปลี่ ย นแปลง
สภาพแวดลอมโบราณ และการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตจํานวนมาก มีการศึกษาภาคสนาม
Earth and early lives in geological eras, origin of life, diversity of life in paleozoic
world, paleoecology, the ancient environment of Thailand, evolution of
organisms, fossilization and fossil records, environmental changes, mass
extinction and field studies
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**SC 153 102 ชีววิทยาทางทะเล
3(3-0-6)
Marine Biology
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 152 101 และ SC 152 102
ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในทะเล ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับปจจัยสิ่งแวดลอมในมหาสมุทร
การไหลเวียนของนน้ํา นิเวศวิทยาทางทะเล ระบบนิเวศในทะเล การปรับตัวทางสัณฐานวิทยา
และสรีรวิทยาของสัตวทะเล ผลผลิตทางทะเล หวงโซอาหารมลพิษในทะเล และการเพาะเลี้ยง
สัตวทะเลเชิงการคา และการศึกษาภาคสนาม
Biology of marine organisms, relationship between organisms and oceanic
environmental factors, water circulation, marine ecology, marine ecosystem,
morphological and physiological adaptation of marine animals, marine
productivity, food chain, marine pollution and culture of marine animals for
commercials, and field studies
**SC 153 103 ปรสิตวิทยา
3(3-0-6)
Parasitology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
สัณฐานวิทยาและลักษณะตาง ๆ ของพยาธิโปรโตซัวที่เปนพยาธิพยาธิตัวแบนพยาธิตัวกลมและ
สัตวขาปลองที่เปนพยาธิ ความสัมพันธระหวางตัวใหอาศัยกับพยาธิ พยาธิวิทยาอาการ การ
วินิจฉัยโรคและการปองกัน โรคของตัวใหอาศัยการควบคุมโรคระบาดและการปองกัน
Morphology and characteristics of parasites, parasitic protozoans, helminthes,
Nematodes and arthropods (ectoparasites), relationship between host and
parasite, pathology, symptom, diagnosis and host defense, epidemic control and
prevention
**SC 153 104 ปฏิบัติการปรสิตวิทยา
1(0-3-2)
Parasitology Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
สัณฐานวิทยาของพยาธิในหองปฏิบัติการและในธรรมชาติ พยาธิวิทยาของตัวใหอาศัย วงจรชีวิต
ของพยาธิ พาหะของพยาธิ ฝกปฏิบัติการวินิจฉัยโรคที่เกิดจากพยาธิ และการศึกษาภาคสนาม
Morphology of parasites in a laboratory and in nature, pathology of host, life
cycle of parasites, vector of parasites, practice on diagnostic techniques and
field studies
**SC 153 105 วิทยาโปรโตซัว
Introduction to Protozoalogy
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 152 101 และ SC 152 102
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3(2-3-6)

การเพาะเลี้ยง สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน วิวัฒนาการ วัฏจักรและ
ความสัมพันธระหวางปรสิตของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวที่อยูในนาจืดน้ําเค็มบนพื้นดินและชนิดของ
โปรโตซัวปรสิต
Culture, morphology, physiology, ecology, systematics, evolution, life cycles and
hostparasitic protozoa relationships of fresh water, marine, terrestrial and
parasitic protozoa
**SC 153 106 สังขวิทยาขั้นแนะนํา
3(3-0-6)
Introduction to Malacology
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 152 101 และ SC 152 102
ชีววิทยาของสัตวไฟลัมมอลลัสกา ความหลากหลายทางชีวภาพ สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร
สรีรวิทยา อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา และการประยุกตทางเศรษฐกิจและการแพทย
Biology of Phylum Mollusca, biodiversity, morphology, anatomy, physiology,
systematics, ecology, economic and medical applications
**SC 153 107 ปฏิบัติการสังขวิทยาขัน้ แนะนํา
1(0-3-2)
Introduction to Malacology Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 152 106
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสัตวไมมีกระดูกสันหลังในไฟลัมมอลลัสกา เกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของเปลือก
โครงสรางของอวัยวะภายใน ระบบยอยอาหาร ระบบสืบพันธุ อนุกรมวิธาน และนิเวศวิทยาใน
หองปฏิบัติการ และศึกษาภาคสนาม
Laboratory on the biology of invertebrate belonging to phylum Mollusca
concerns with the conchology, mantle organs, digestive system, reproductive
system, systematics, ecology and field study
**SC 153 108 วิทยาสัตวสะเทินนาสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน
3(3-0-6)
Herpetology
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 101 001 และ SC 101 002 และรายวิชาควบ SC 153 109
ชีววิทยาของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน รวมทั้งกายวิภาคศาสตร การสืบพันธุ
การเจริญ วิวัฒนาการ การแพรกระจาย การจัดจําแนก สรีรวิทยา และนิเวศวิทยา มีการศึกษา
ภาคสนาม
The biology of amphibians and reptiles including their anatomy, reproduction,
development, evolution, distribution, classification, physiology and ecology, field
trips
**SC 153 109 ปฏิบัติการวิทยาสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน
Herpetology Laboratory
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1(0-3-2)

เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 153 108
หลักการจําแนก การจําแนกชนิดสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน สัณฐานวิทยา
การแพรกระจาย นิเวศวิทยา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ การศึกษาภาคสนาม
Principle of identification, identification of amphibians and reptiles, morphology,
distribution, ecology, and research, field trips
**SC 153 110 พฤติกรรมของสัตว
2(2-0-4)
Animal Behavior
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 101 001 และ SC 101 002
พฤติ ก รรมของสั ต ว เ พื่ อ การอยู ร อด พื้ น ฐานทางสรี ร วิ ท ยา การจํ า แนก พั น ธุ ก รรม และ
วิวัฒนาการ พฤติกรรมเชิงนิเวศวิทยา พฤติกรรมทางสังคมและความสําเร็จของพฤติกรรม
Animal behavior for survival, physiological basis, classification, genetics and
evolution, ecological behavior, social behavior and importance of behavior
**SC 153 111 ปฏิบัติการพฤติกรรมของสัตว
1(0-3-2)
Animal Behavior Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 153 110
พฤติ ก รรมของสั ต วจ ากวี ดิ ทัศ น ค น คว า ข อ มู ลเกี่ ย วกั บพฤติ ก รรมเของสัต ว ทํ า การทดลอง
เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตวในหองปฏิบัติการหรือในภาคสนาม เขียนรายงานและนําเสนอดวย
ปากเปลา
Animal behavior from video, literature review of animal behavior, experiments
on animal behavior in the laboratory or the field, writing report and oral
presentation
ชุดวิชาที่ 2 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษพชื และสาหราย
*SC 152 201 ความหลากหลายและสัณฐานวิทยาสาหรายและพืช
2(2-0-4)
Algal and Plant Diversity and Morphology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
กําเนิดสิ่งมีชีวิตที่สังเคราะหดวยแสงได ไซยาโนแบคทีเรีย โครงสราง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและนิเวศวิทยาของสาหราย บรรพบุรุษพืช การจัดจําแนกพืช ความหลากหลายและ
สั ณ ฐานวิ ท ยาของพื ช ไม มี ร ะบบท อ ลํ า เลี ย งและพื ช ที่ มี ร ะบบท อ ลํ า เลี ย ง ได แ ก ไบรโอไฟต
ไลโคไฟต เฟนและกลุมใกลเคียงกับชิดเฟน พืชเมล็ดเปลือย และพืชดอก โครงสรางและการ
สื บ พั น ธุ ข องพื ช ที่ เ ป น ตั ว แทนในแต ล ะกลุ ม ความสํ า คั ญ ทางนิ เ วศวิ ท ยา สั ณ ฐานวิ ท ยา
เปรียบเทียบและสายสัมพันธวิวัฒนาการ
Origin of photosynthetic life, cyanobacteria, structure, biodiversity, and ecology
of algae, ancestor of plants, classification of plants, diversity and morphology of
non-vascular and vascular plants including bryophytes, lycophytes, fern and fern
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allies, gymnosperms, and angiosperms, structure and reproduction of
representative types of different plant groups, ecological significance,
comparative morphology and evolutionary relationship
*SC 152 202

ปฏิบัติการความหลากหลายและสัณฐานวิทยาสาหรายและพืช
1(0-3-2)
Algal and Plant Diversity and Morphology Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 152 201
ปฏิ บัติ การเกี่ ยวกับ การเก็ บ ตัว อย างและความหลากหลายทางชี ว ภาพของสาหรา ย รู ปร า ง
โครงสรางทางรางกาย การสืบพันธุ และนิเวศวิทยาของพืชตัวอยางในสาหรายและพืชที่เปน
ตัวแทนของแตละกลุม และการศึกษาภาคสนาม
Laboratory work dealing with algal sample collection and biodiversity, form,
vegetative and reproductive structure, and ecology of representative types of
different plant groups, and filed study

*SC 152 203

อนุกรมวิธานพืชและการอนุรักษ
2(2-0-4)
Plant Taxonomy and Conservation
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
หลักการพื้นฐานทางอนุกรมวิธานพืช การจําแนกพืช การตั้งชื่อพืช การระบุพืชดอก วิธีการสราง
และใชรูปวิธาน สายสัมพันธทางวิวัฒนาการ ลักษณะประจําวงศ ถิ่นกําเนิดและการกระจายพันธุ
การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของพืช และพืชอนุรักษ
Principles of plant taxonomy, plant classification, plant nomenclature and
flowering plant identification, construction and use of keys, phylogenetic
relationship, family characteristics, origin and distribution, conservation of plant
biodiversity, and conserved plants

*SC 152 204

ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืชและการอนุรักษ
1(0-3-2)
Plant Taxonomy and Conservation Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 152 203
การศึกษาภาคสนาม พิพิธภัณฑพืช ตัวอยางอางอิงทางพฤกษศาสตร เทคนิคในการเก็บและ
รักษาตัวอยางพืช ลักษณะทางอนุกรมวิธาน การระบุพืชระดับวงศ สกุล และชนิด โดยใชรูป
วิธาน ลักษณะที่ใชในการระบุพืชภาคสนาม การประเมินสถานะการอนุรักษพืช
Field study, herbarium, voucher specimens, plant collection and preservation
techniques, taxonomic characteristics, identification to plant families, genera and
species by means of artificial keys, field characters, evaluation of plant
conservation status
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**SC 153 205 กายวิภาคศาสตรของพืช
2(2-0-4)
Plant Anatomy
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 101 003 และ SC 101 004
เซลล เนื้อเยื่อและระบบเนื้อเยื่อของพืช พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเซลลและเนื้อเยื่อ
ในระยะตาง ๆ ของการเติบโตและการเจริญของอวัยวะพืช
Plant cells, tissues and tissue systems, cell and tissue differentiation in stages of
growth and development of plant organs
**SC 153 206 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรของพืช
1(0-3-2)
Plant Anatomy Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 153 205
การฝกปฏิบัติการใหสอดคลองกับวิชา SC 153 205 กายวิภาคศาสตรของพืช
Laboratory experiments to accompany SC 153 205 Plant Anatomy
**SC 153 207 พฤกษศาสตรเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Economic Botany
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
บทนํ า เกี่ ย วกั บ พื ช อุ ต สาหกรรมและพื ช เศรษฐกิ จ ชี ว ประวั ติ ถิ่ น กํ า เนิ ด การกระจายพั น ธุ
สัณฐานวิทยาของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
Introduction to industrial and economic plants, life history, origin, distribution,
morphology of an important economic plants, excursions
*SC 153 208

พฤกษศาสตรพื้นบานเพื่อโมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG
3(3-0-6)
Ethnobotany for Bio-Circular-Green Economic Model
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
บทนําสูแขนงวิชาพฤกษศาสตรพื้นบาน ความสัมพันธระหวางพืชและมนุษย บทบาทของพืชตอ
ความเปนอยูและวัฒนธรรมของมนุษย แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG การใชประโยชนจาก
พืชอยางยั่งยืนตามแนวคิด BCG เทคนิคและวิธีการที่ใชในสาขาพฤกษศาสตรพ้ืนบาน วิธีการ
ประเมินการใชประโยชนทางพฤกษศาสตรพื้นบาน ความรูพฤกษศาสตรพื้นบานดั้งเดิมในชุมชน
ทองถิ่น การถายทอดความรูพฤกษศาสตรพื้นบานสูชุมชน และการศึกษาภาคสนาม
Introduction to the discipline of ethnobotany, relationship between people and
plants, role of plants in human being and culture, concept of Bio-Circular-Green
Economic (BCG) model, sustainable utilization of plants based on BCG concept,
techniques and methods used in ethnobotanical field, method for assessing
ethnobotanical utilization, traditional ethnobotanical knowledge in local
community, transfer knowledge of ethnobotany to community, and field trips
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**SC 113 209 พฤกษศาสตรการเกษตร
2(2-0-4)
Agricultural Botany
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
แนวคิดพื้นฐานในพฤกษศาสตรการเกษตร ความสัมพันธของพฤกษศาสตรและเกษตรศาสตร
หลัก การจํ าแนกพืช การระบุ การตั้ งชื่ อพื ช วงชี วิต ของพื ช เซลล พืช โครงสรา งและรูป รา ง
สัณฐานวิทยา การเจริญ หนาที่ทางสรีรวิทยา การถายละอองเรณู และชีววิทยาการสืบพันธุของ
พืชอาหารและพืชสวน เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืชทางการเกษตร
Basic concept in agricultural botany, relevance of botany and agriculture,
principles of plant classification, identification, nomenclature, plant life cycle,
plant cell, structure and form, morphology, development, physiological
function, pollination and breeding biology of crop and horticultural plants, and
biotechnology for agricultural crop production
**SC 113 210 ปฏิบัติการพฤกษศาสตรทางการเกษตร
1(0-3-2)
Agricultural Botany Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 113 209 หรือ รายวิชาควบ SC 113 209
ทักษะปฏิบั ติการในการเก็บ รวบรวบและการรั กษาพืช เพื่ อการศึกษาสั ณฐานวิทยา การจั ด
จําแนก
พืช และการระบุชนิดพืชดวยรูปวิธาน การสํารวจสัณฐานวิทยาทั่วไป ใบ ลําตน ราก ผลของพืช
อาหารสําคัญ พืชประดับ และพืชสวน โครงสรางทางกายวิภาคศาสตรพื้นฐาน การวัดคาดัชนี
ทางสรีรวิทยาที่สําคัญบางคาเพื่อติดตามสุขภาพพืช การทดสอบการมีชีวิตของละอองเรณู การ
เจริญของออวุลและเมล็ด การขยายพันธุที่ไมเกี่ยวของกับอวัยวะสืบพันธุ ธาตุอาหารพืชและการ
ปลูกพืชดวยระบบไฮโดรโพนิกส การศึกษาภาคสนาม
Laboratory skills in plant collection and fixation for morphological studies, plant
classification and identification by dichotomous keys, survey of typical
morphology leaves, stems, roots, fruits of important crop, ornamental and
horticultural plants, basic anatomical structures, measurements of some
important physiological parameters for monitoring plant health, pollen viability
test, ovule and seed development, vegetative propagation, plant nutrition and
hydroponic culture system, field study
*SC 153 211

ชีววิทยา นิเวศวิทยา และการใชประโยชนสาหราย
3(2-3-6)
Algal Biology, Ecology and Utilization
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 152 201
บทนําสูสาหราย กําเนิด วิวัฒนาการ ความหลากหลาย รูปราง และนิเวศวิทยาของสาหราย
บทบาทของแพลงกตอนพืชในระบบนิเวศน้ําจืดและทะเล การใชสาหรายเปนดัชนีบงชี้คุณภาพ
น้ํา การบลูมของสาหรายอันตราย สาหรายเศรษฐกิจ พลังงานชีวภาพจากสาหราย สาหราย
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ในทางการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเพาะเลี้ยงสาหรายทางการคา และการศึกษา
ภาคสนาม
Introduction to algae, origin, evolution, diversity, form, and ecology of algae, role
of phytoplankton in freshwater and marine ecosystems, harmful algal bloom,
use of algae as bioindicators for monitoring water quality, economic algae, algal
biofuel, algae in agriculture and aquaculture, commercial culture of algae, and
field trips
*SC 153 212

พืชสมุนไพรและพืชมีพิษ
3(3-0-6)
Medicinal and Poisonous Plants
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
ความรูทางพฤกษศาสตรของพืชสมุนไพรและพืชมีพิษ ประวัติของการใชสมุนไพรรักษาโรค พืช
และสารที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาจากพืชในการแพทยทางเลือก เคมีและความสําคัญทางชีวภาพ
ของสารผลิตภัณฑธรรมชาติ สารผลิตภัณฑธรรมชาติจากพืชชั้นสูงในการแพทยสมัยใหม พืชที่ให
สารออกฤทธิ์ตอจิตประสาท เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลในการระบุชนิดพืชสมุนไพรและพืชมี
พิษ การแพทยแผนไทยและสมุนไพร และการทัศนศึกษา
Botanical knowledge of medicinal and poisonous plants, history of herbal
medicine, plants and their derived pharmaceuticals in alternative medicine,
chemistry and biological significance of natural products, natural products from
higher plants in modern medicine, psychoactive plants, molecular techniques
for identification of herbal and poisonous plants, Thai traditional medicine and
medicinal plants, and excursion.

ชุดวิชาที่ 3 สรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต
**SC 153 301 สรีรวิทยาของสัตว
2(2-0-4)
Animal Physiology
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 101 001 และ SC 101 002 หรือเทียบเทา
หนาที่และการควบคุมการทํางานของระบบตาง ๆ ของสัตว ตั้งแตเยื่อหุมเซลลจนถึงระบบ
อวัยวะ ระบบประสาท กลามเนื้อ วงจรโลหิต หายใจ ยอยอาหาร ขับถาย สืบพันธุ และระบบ
ตอมไรทอ ความสัมพันธของระบบเหลานี้ การควบคุมอุณหภูมิและการรักษาภาวะธํารงดุลของ
รางกาย
Functions and controls of animal systems from cell membrane to organ
systems;
nervous, muscular, circulatory, respiratory, digestive, excretory, reproductive and
endocrine systems, interrelationship among these systems, body thermal
regulation and maintenance of homeostasis
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**SC 153 302 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว
1(0-3-2)
Animal Physiology Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 153 301
การศึกษาเชิงปฏิบัติการสมบัติและกลไกการเคลื่อนที่ของสารผานเยื่อหุมเซลล สรีรวิทยาของ
ระบบอวัยวะ ระบบประสาท ระบบกลามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบวงจรโลหิต และระบบสืบพันธุ
แสดงวิธีการศึกษาและการทํางานของอวัยวะของบางระบบดวยวีดีทัศน เชน การทํางานของ
ระบบประสาท การศึกษาการเกิดกระแสประสาท การทํางานของไต และการทํางานของระบบ
ตอมไรทอ
Experimental studies on properties and transport mechanisms of cell
membrane,
physiology of organ systems; nervous, muscular, respiratory circulatory and
reproduction system, video illustration of some system
**SC 153 320 สรีรวิทยาของพืช
2(2-0-4)
Plant Physiology
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 101 003 หรือ เทียบเทา
หลักทางสรีรวิทยาของพืช การลําเลียงน้ําและอาหารของพืช ธาตุอาหารพืช การสังเคราะหดวย
แสง การหายใจระดับเซลล การลําเลียงในโฟลเอ็มและการจัดสรรอาหาร การสรางสารอินทรีย
จากแร ธ าตุ สรี ร วิ ท ยาภายใต ส ภาวะเครี ย ด สารประกอบทุ ติ ย ภู มิ ใ นพื ช การเจริ ญ เติ บ โต
สารควบคุมการเจริญเติบโต การเคลื่อนไหวและตอบสนองตอสัญญาณสิ่งแวดลอม การควบคุม
การออกดอก
Principles of physiology of plants, transport of water and solutes, mineral
nutrients, photosynthesis, cellular respiration, phloem transport and assimilate
partitioning, assimilation of mineral nutrients, stress physiology, plant secondary
metabolites, growth and development, growth regulators, movement and
response to environmental signals, control of flowering
**SC 153 321 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช
1(0-3-2)
Plant Physiology Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 153 320
การทดลองปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช การลําเลียงน้ํา
และอาหาร ธาตุอาหารพืช การสังเคราะหดวยแสง การหายใจระดับเซลล การลําเลียงในโฟล
เอ็มและการจัดสรรอาหาร การสรางสารอินทรียจากแรธาตุ สรีรวิทยาภายใตสภาวะเครียด
สารประกอบทุติยภูมิในพืช การเจริญเติบโต สารควบคุมการเจริญเติบโต การเคลื่อนไหวและ
ตอบสนองตอสัญญาณสิ่งแวดลอม การควบคุมการออกดอก
Laboratory experiments in principles of physiology of plants, transport of water
and solutes, mineral nutrients, photosynthesis, cellular respiration, phloem
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transport and assimilate partitioning, assimilation of mineral nutrients, stress
physiology, plant secondary metabolites, growth and development, growth
regulators, movement and response to environmental signals, control of
flowering
ชุดวิชายอย 3.1 ชุดวิชาดานสรีรวิทยาและระบบโครงสรางสัตวและมนุษย
**SC 153 303 ชีววิทยาภูมิคุมกันพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Immunobiology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
บทนําเกี่ยวกับระบบภูมิคุมกัน ภูมิคุมกันตามธรรมชาติ การจับและการนําเสนอแอนติเจนแก
ลิมโฟไซต การจดจําแอนติเจนในระบบภูมิคุมกันแบบจําเพาะ ภูมิคุมกันที่เกิดจากการทํางาน
ของทีเซลล กลไกการทํางานของทีเซลล การตอบสนองทางภูมิคุมกันโดยใชสารน้ํา กลไกการ
ทํางานของภูมิคุมกันโดยใชสารน้ํา สภาวะไมตอบสนองทางภูมิคุมกันและโรคภูมิคุมกันตอตนเอง
การตอบสนองทางภูมิคุมกันตอเนื้องอกและเนื้อเยื่อปลูกถาย ภาวะภูมิคุมกันไวเกิน โรคพรองมิ
คุมกันที่เปนมาแตกําเนิดและที่เกิดขึ้นในภายหลัง
Introduction to the immune system, innate immunity, antigen capture and
presentation to lymphocytes, antigen recognition in the adaptive immune
system, T cell-mediated immunity, effector mechanisms of T cell-mediated
Immunity, humoral immune responses, effector mechanisms of humoral
immunity, immunological tolerance and autoimmunity, immune responses
against tumors and transplants, hypersensitivity, congenital and acquired
immunodeficiencies
*SC 153 304

สัตวทดลองและเทคนิคการดูแลสัตวทดลอง
3(2-3-6)
Laboratory Animals and Handling Techniques
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ความสําคัญของสัตวทดลองในงานวิจัย ขอแนะนําทางกฎหมาย
และจรรยาบรรณการใชสัตวในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร ลักษณะทางชีวภาพและพฤติกรรม
สัตวทดลอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผูใชสัตว การเลี้ยงและดูแลสัตวทดลอง โรค
ของสัตวทดลองและโรคติดตอจากสัตวทดลองสูคน เทคนิคทางปฏิบัติดานการทําเครื่องหมาย
การระบุเพศ การควบคุมและจับบังคับอยางถูกวิธี การฉีดยาหรือสารใหสัตวทดลอง วิถีทางใหยา
และสารเคมี ต า ง ๆ การทํ า ให ส ลบ การเจาะเก็ บ เลื อ ด การการุ ณ ยฆาต และการชั น สู ต ร
ทางเลือกอื่นเพื่อทดแทนการทดลองในสัตว และทัศนศึกษาดูงาน
Animals for scientific purpose, importance of laboratory animals in research
work, laws and ethical guidelines for the use of animals in scientific research,
biological characteristics and behaviors of laboratory animals, occupational
health and safety, rearing and care of laboratory animals, diseases of laboratory
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animals and zoonosis, practical techniques including identification, sexing,
handling and restraint, infection, route of administration collection of blood,
euthanasia, and necropsy, alternatives for animal experimentation, and
excursion
*SC 154 301

ประสาทชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Neurobiology
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
การจั ด องคก รของระบบประสาท เนื้อ เยื่ อ ประสาท การสื่อ สารของเซลล ประสาท สารสื่ อ
ประสาท ระบบรับความรูสึกและระบบประสาทสั่งการ ระบบประสาทควบคุมพฤติกรรมและ
อารมณ การเรียนรูและความจํา
Organization of nervous system, nervous tissue, neuronal communication,
neurotransmitter, sensory and motor system, neural control of behavior and
mood, leaning and memory.

*SC 154 302

สรีรวิทยาเยื่อหุมเซลล
3(3-0-6)
Membrane Physiology
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
พื้นฐานของเยื่อหุมชีวภาพ ประวัติของทฤษฎีเยื่อหุมเซลล โครงสรางและสมบัติของเยื่อหุมเซลล
ลิพิด โปรตีน และตัวรับบนเยื่อหุมเซลล วิธีการทดลองสําหรับศึกษาความสามารถในการเปนเยื่อ
เลือกผานของเยื่อหุมเซลล การขนสงโมเลกุลและไอออนผานเยื่อหุมเซลล การขนสงน้ําและการ
ควบคุมปริมาตรเซลล หนาที่ทางสรีรวิทยาของเยื่อหุมเซลล ศักยไฟฟาของเยื่อหุมเซลลและ
ศักยะงานในเซลลประสาท การควบคุมการเคลื่อนที่ผานแผนเยื่อในสวนตาง ๆ ของรางกาย
โปรตีนของเยื่อหุมเซลลและการแสดงออก การประยุกตความรูดานสรีรวิทยาของเยื่อหุมเซลล
ในทางการแพทยและการเกษตร
Fundamentals of biological membranes, history of cell membrane theory,
structure and properties of cell membrane, membrane lipids, proteins, and
receptors, experimental methods for the study of membrane permeabilities,
transport processes of molecules and ions across the membrane, transport of
water and the regulation of cell volume, physiological function of the
membrane, membrane potentials and action potentials in neurons, regulation of
membrane transport in various tissues, membrane protein and expression,
physiological application of membrane in medicine and agriculture

ชุดวิชายอย 3.2 ชุดวิชาดานสรีรวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร
**SC 154 320 สรีรวิทยาระดับโมเลกุลและสิ่งแวดลอมของพืช
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3 (3-0-6)

Environmental and Molecular Plant Physiology
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 101 103 หรือ SC 153 320
หลักการและกฎทางฟสิกสและเคมี กระบวนการทางชีวภาพและสรีรวิทยาของพืช พื้นฐานระดับ
โมเลกุลของเซลลและโครงสรางพืช พื้นฐานระดับโมเลกุลของพลวัตพลังงานในพืช อิทธิพลของ
ปจจัยทางสิ่งแวดลอม ปฏิสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรีย สรีรวิทยา ชีวเคมี ชีววิทยาระดับ
โมเลกุลของพืชในการตอบสนองตอความเครียดสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม
ชีววิทยาสังเคราะห นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
Principles and laws of physics and chemistry for biological and physiological
processes in plants, molecular basis of plant cells and structures, molecular
basis of energy dynamics in plants, influence of environmental factors, plants
and microbe interaction, physiological, biochemical, molecular basis of
environmental stress responses of plants, biotechnology, genetic engineering,
synthetic biology, nanobiotechnology
*SC 154 321

ฮอรโมนพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตในการผลิตพืช
3(2-3-6)
Plant Hormone and Growth Regulators in Plant Production
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
ประเภทของฮอรโมนพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช บทบาทของฮอรโมนพืชและสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตในการเจริญและสรีรวิทยาของพืช ฮอรโมนพืชและสารควบคุมการ
เจริญเติบโตในการเพาะปลูกและการขยายพันธุพืชในหลอดทดลอง ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับ
การเตรียมฮอรโมนพืชและสารควบคุมการเจริญสําหรับการเพาะปลูกและขยายพันธุพืชในหลอด
ทดลอง และทัศนศึกษาดูงาน
Type of plant hormone and growth regulators, role of plant hormone and
growth regulators in plant development and physiology, plant hormone and
growth regulators in plant culture and in vitro micropropagation. Laboratory
involved in preparation of plant hormone and growth regulators for plant
culture and in vitro micropropagation, and excursion

*SC 154 322

ธาตุอาหารพืชและการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส
3(2-3-6)
Plant Nutrition and Hydroponic Culture
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
พื้นฐานดานปริมาณธาตุอาหารที่ตองการและนําไปใช การดูดซึม การนําไปใช การขนสง หนาที่
และการขาดธาตุอาหาร อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่อยูรอบรากพืชและสรีรวิทยาของรากตอ
สภาวะธาตุ อ าหารพื ช ผลกระทบของธาตุ อ าหารต อ การเติ บ โต การเจริ ญ ผลผลิ ต และ
ความสัมพันธระหวางโรคพืชและศัตรูพืช การปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกสและการประยุกตทาง
การคา ทัศนศึกษาดูงาน
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Fundamentals of plant nutrient availability, uptake, assimilation, transport,
function, and deficiencies. Influence of plant root environment and root
physiology on plant nutrient status, effect of plant nutrient on plant growth,
development, crop yield, and relationship to plant diseases and pests,
hydroponic culture and commercial application, and excursion
*SC 154 323

นาโนเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Nanobiotechnology
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
พื้นฐานนาโนเทคโนโลยี การประยุกตของนาโนเทคโนโลยีในการเกษตรยุคใหม ไดแก การผลิต
พืช การควบคุมและจัดการโรคพืช ปุยนาโน และการผลิตสัตว นาโนเทคโนโลยีชีวภาพสีเขียว
เพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน
และความกาวหนาดานนาโนอเทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร
Basic nanotechnology, application of nanotechnology in modern agriculture
including plant production, plant disease control and management,
nanofertilizers, and animal production, green nanotechnology for sustainable
agriculture development, and recent advance in agricultural nanobiotechnology

ชุดวิชาที่ 4 ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
**SC 153 401 ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
เงื่อนไขรายวิชา: SC 112 501 หรือเทียบเทา
โครงสรางและหนาที่ของเซลล สารชีวโมเลกุล กําเนิดและวิวัฒนาการของเซลล เซลลโพรคาริ
โอตและยูคาริโอต โครงสรางและการขนสงผานเยื่อหุมเซลล ไมโทคอนเดรีย คลอโรพลาสต ไบ
โอเอเนอรเจติกสและเมแทบอลิซึม ระบบเอ็นโดเมมเบรน การขนสงโปรตีนภายในเซลล ไซ
โทสเกเลตั น และการเคลื่ อ นที่ ข องเซลล เมทริ ก ซ น อกเซลล แ ละปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งเซลล
นิวเคลียส ยีนและจีโนม โครงสรางยีน การจําลองและการซอมแซมดีเอ็นเอ การควบคุมการ
แสดงออกของยีนในเซลลโพรคาริโอตและยูคาริโอต การสงสัญญาณของเซลล วัฏจักรเซลลและ
กลไกควบคุมวัฏจักรเซลล การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล การแกและการตายของเซลล การ
เกิดเซลลใหมทดแทนและเซลลตนกําเนิด เซลลของระบบภูมิคุมกัน และกลไกการควบคุมระดับ
โมเลกุลของมะเร็ง
Cell structure and functions, biomolecules, origins and evolution of cells,
prokaryotic and eukaryotic cells, structure and transport across plasma
membrane, mitochondria, chloroplast, bioenergetics and metabolism,
endomembrane system, protein sorting and transport, cytoskeleton and cell
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movement, extracellular matrix and cell interaction, the nucleus, gene and
genome, gene structure, DNA replication and repair, control of gene expression
in prokaryotes and eukaryotes, cell signaling, cell cycle and its regulation, cell
differentiation, cell aging and cell death, cell renewal and stem cells, immune
cells, and molecular regulation of cancers
**SC 153 402 ปฏิบัติการชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
1(0-3-2)
Cell and Molecular Biology Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 153 401
การฝกเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานที่สอดคลองกับการศึกษาวิชา SC 113 401 ชีววิทยาระดับเซลล
และโมเลกุล
A practical course introducing basic techniques to accompany SC 113 401 Cell
and Molecular Biology
**SC 153 403 ชีววิทยาการเจริญ
2(2-0-4)
Developmental Biology
เงื่อนไขรายวิชา: SC 112 501 หรือเทียบเทา
กระบวนการการเจริญและพัฒนาของสัตวและพืช ผลของฮอรโมนและสิ่งแวดลอมตอการเจริญ
ของสัตวและพืช การเจริญและพัฒนาของสิ่งมีชีวิตในระดับเซลลและระดับโมเลกุล กลไกการ
แสดงออกของยีนที่ควบคุมการเจริญและพัฒนาของสิ่งมีชีวิต
Animal and plant growth and development processes, hormonal and
environmental effects on animal and plant development, cellular and
molecular developmental biology and gene expression during animal and plant
development.
**SC 153 404 มิญชวิทยา
3(3-0-6)
Histology
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 101 001 และ SC 101 002 หรือเทียบเทา
จุลกายวิภาคของโครงสรางและหนาที่ของเซลลเนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะของมนุษย เนื้อเยื่อ
บุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อกลามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาท เนื้อเยื่อในอวัยวะรับความรูสึก ระบบ
หอหุมรางกาย ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบผลิตเลือดและน้ําเหลือง ระบบทางเดินอาหาร
ระบบหายใจ ระบบขับถายระบบตอมไรทอ และระบบสืบพันธุ
Histology of structure and function of cells, tissues, organs, organ system in
human
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body, tissues of epithelium, connective tissue, muscle tissue, nerve tissue,
tissues of sense organs, integument, blood and lymph circulation, digestive,
respiratory, urinary, endocrine and reproductive systems
**SC 153 405 ปฏิบัติการมิญชวิทยา
1(0-3-2)
Histology Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 153 404
ปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของเซลลเนื้อเยื่อและอวัยวะของระบบภายในรางกาย
Laboratory on structure and function of cells, tissue and organs inside body
** SC 154 401 ชีววิทยาระดับโมเลกุลประยุกต
3(3-0-6)
Applied Molecular Biology
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 112 501 หรือ SC 153 401 หรือ SC803 305 หรือเทียบเทา
พันธุศาสตรระดับโมเลกุล กลไกการถายแบบและซอมแซมดีเอ็นเอ การควบคุมการแสดงออก
ของยีน กลไกการรวมยีน พันธุศาสตรของจุลินทรีย เทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม พื้นฐานชีวสา
รสนเทศศาสตร การสงถ ายยีนและพัน ธุวิศวกรรมพื ช การโคลนและสง ถายยี นในสัต ว การ
ประยุกตชีววิทยาระดับโมเลกุลสําหรับการปรับปรุงพันธุพืช การแพทย และอุตสาหกรรมอาหาร
และยา
Molecular genetics, DNA replication and repair mechanisms, control of gene
expression, genetic recombination mechanisms, microbial genetics, recombinant
DNA technology, basic bioinformatics, plant gene transfer and genetic
engineering, animal gene cloning and gene transfer, application of molecular
techniques in crop improvement and plant breeding, medicine, and food and
drug industry
*SC 154 402

เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(1-6-5)
Basic Technique in Molecular Biology
เงื่อนไขรายวิชา: SC 112 501 หรือ SC 153 401 หรือ SC 803 305 หรือเทียบเทา
เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล การใชอุปกรณในหองปฏิบัติการทางชีววิทยาระดับ
โมเลกุล การคํานวณและการเตรียมสารเคมีในงานดานชีววิทยาระดับโมเลกุล การสกัดพลาสมิด
ดีเอ็นเอ การเตรียมคอมพิเทนตเซลล การเชื่อมดีเอ็นเอและนําดีเอ็นเอลูกผสมเขาสูเซลล การ
แยกดีเอ็นเอจากสิ่งมีชีวิตกลุมตาง ๆ การแยกแถบดีเอ็นเอดวยเทคนิคอิเล็กโทรโฟริซิส การสกัด
และวัดปริมาณโปรตีน การแยกขนาดโปรตีนดวยเทคนิค SDS-PAGE เทคนิค PCR การวิเคราะห
ลายพิมพดีเอ็นเอดวยเทคนิค PCR การแยกอารเอ็นเอทั้งหมด และการศึกษาการแสดงออกของ
ยีนดวยเทคนิค RT-PCR
Basic techniques in molecular biology, instrumental usage in molecular biology
laboratory, calculation and preparation of chemicals in molecular biology,
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plasmid DNA extraction, competent cell preparation, DNA ligation and
transformation, DNA extraction from different types of organisms, separation of
DNA using electrophoresis, protein extraction and quantification, separation of
protein by SDS-PAGE, polymerase chain reaction (PCR) technique, PCR-based
DNA fingerprinting analysis, total RNA isolation, and gene expression analysis
using RT-PCR
*SC 154 403

การเพาะเลี้ยงเซลลสัตว
Animal Cell Culture
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี

3(1-6-5)

เทคนิค พื้นฐานของการเพาะเลี้ยงเซลลสัต ว ประเภทของเซลลและลักษณะเฉพาะของการ
เพาะเลี้ยง สภาวะการเพาะเลี้ยงและประเภทของอาหารที่ใชในการเลี้ยงเซลลสัตวเลี้ยงลูกดวย
น้ํานม การเปลี่ยนแปลงรูปรางและหนาที่ของเซลลเพาะเลี้ยง การประยุกตใชการเพาะเลี้ยง
เซลลสัตวในการศึกษาดานพิษวิทยาและสรีรวิทยาและปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
Basic culture techniques of animal cells, cell types and culture characteristics,
cell culture media, culture conditions and types of growth media for
mammalian cells, changes in shape and function of cultured cells, the
applications of animal cell culture in toxicology and physiology, and related
laboratory.

วิชาเลือกชุดวิชาที่ 5 พันธุศาสตรและวิวัฒนาการ
**SC 112 501 พันธุศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Elementary Genetics
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 101 001 หรือเทียบเทา
การแบงเซลลและการสรางเซลลสืบพันธุ การถายทอดพันธุกรรมตามกฎของเมนเดลและสวน
ขยายกฎของเมนเดล มัลติเพิลแอลลีล การถายทอดลักษณะพันธุกรรมที่ถูกควบคุมดวยจีนที่อยู
นอกนิวเคลียส ความนาจะเปนที่ใชในพันธุศาสตร การกําหนดเพศและการถายทอดลักษณะ
พั น ธุ ก รรมที่ ถู ก ควบคุ ม ด ว ยจี น ที่ อ ยู บ นโครโมโซมเพศ การถ า ยทอดลั ก ษณะเชิ ง ปริ ม าณ
ลิงเกจและรีคอมบิเนชัน สารพันธุกรรม การแสดงออกของจีนและการควบคุมการทํางานของจีน
การกลายระดับจีนและโครโมโซม พันธุศาสตรของมนุษย พันธุศาสตรของจุลินทรีย พันธุศาสตร
ประชากรและวิวัฒนาการ เทคโนโลยีดีเอ็นเอและความรูทางพันธุศาสตรที่คนพบใหม ๆ
Cell division and gametogenesis, Mendelian and extension of Mendelian
genetics, multiple alleles, cytoplasmic inheritance and maternal effect,
probability in genetics, sex determination and sex-linked gene inheritance,
quantitative inheritance, linkage and recombination, genetic material, gene
115

expression and regulation, gene and chromosomal mutations, human genetics,
microbial genetics, population genetics and evolution, DNA technology and
current topics in genetics
**SC 112 502 ปฏิบัติการพันธุศาสตรเบื้องตน
1(0-3-2)
Elementary Genetics Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 112 502
เทคนิคพื้นฐานในการใชแมลงหวี่เปนวัสดุในการทดลองทางพันธุศาสตร ศึกษาการถายทอด
พันธุกรรมลักษณะเดียวและสองลักษณะพรอมกัน การทดสอบไค-สแควร การแบงเซลลแบบ
ไมโทซิสและไมโอซิส และการวิเคราะหจํานวนโครโมโซม เซ็กสโครมาทิน พันธุศาสตรของมนุษย
พันธุศาสตรประชากร พันธุศาสตรเชิงปริมาณ และการสกัดดีเอ็นเอเบื้องตน
Basic technique in using Drosophila melanogaster for an experiment in genetics,
monohybrid and dihybrid cross, Chi-square test, mitosis and meiosis divisions
and chromosome number analysis, sex chromatin, human genetics, population
genetics, quantitative genetics and basic DNA extraction
**SC 154 501 วิวัฒนาการ
3(3-0-6)
Evolution
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 112 501
ประวั ติ ก ารศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการ ทฤษฎี วิ วั ฒ นาการ หลั ก ฐานที่ แ สดงการเกิ ด กระบวนการ
วิวัฒนาการ การคัด เลือกทางธรรมชาติ และการปรับตัว วิวั ฒนาการระดับมหภาค การเกิ ด
สิ่งมีชีวิตชนิดใหม รูปแบบการเกิดวิวัฒนาการ กําเนิดและวิวัฒนาการของอาณาจักรสิ่งมีชีวิต
วิ วั ฒ นาการระดั บ จุ ล ภาค พั น ธุ ศ าสตร ป ระชากรพื้ น ฐาน วิ วั ฒ นาการเชิ ง ชี ว วิ ท ยาโมเลกุ ล
วิวัฒนาการทางชีววิทยาของการพัฒนา วิวัฒนาการของมนุษย ทฤษฎีการอพยพของมนุษย
ปจจุบัน
Evolutionary history, evolutionary theory, evidence of evolution, natural
selection and adaptation biodiversity, macro-evolution, speciation, pattern of
evolution, origin and evolution of kingdom of life, micro-evolution, basic
population genetics, molecular evolution, evolutionary development biology,
human evolution and theory of modern human migration
**SC 153 501 เซลลพันธุศาสตรเบื้องตน
2(2-0-4)
Elementary Cytogenetics
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 112 501
การแบงเซลลและพฤติกรรมของโครโมโซม โครงสรางของโครโมโซมในสิง่ มีชีวิตชั้นสูง โครโมโซม
ที่มีลักษณะพิเศษ การกําหนดเพศและโครโมโซมเพศ การเปลี่ยนแปลงจํานวนและรูปรางของ
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โครโมโซม เทคนิ ค การศึ ก ษาโครโมโซมและการย อ มแถบสี โ ครโมโซม โครโมโซมและ
ความสัมพันธทางวิวัฒนาการ การศึกษาเซลลพันธุศาสตรของพืชสัตวและมนุษย
Cell division and behavior of chromosome, chromosome structure in higher
organisms, giant and lamp brush chromosome, sex-determination and sex
chromosome, chromosome aberration, chromosome techniques and
chromosome banding, chromosome and evolution, cytogenetics of plants,
animals and human
**SC 153 502 ปฏิบัติการเซลลพันธุศาสตรเบื้องตน
Elementary Cytogenetics Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 113 501
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางเซลลพันธุศาสตร
Laboratory techniques in cytogenetics

1(0-3-2)

**SC 153 503 พันธุศาสตรมนุษย
3(3-0-6)
Human Genetics
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 112 501
ความรู พื้ น ฐานของดี เ อ็ น เอมนุ ษ ย โครโมโซม เซลล พั น ธุ ศ าสตร แ ละจี โ นมของมนุ ษ ย การ
ถายทอดทางพันธุกรรมของโรคและความผิดปกติพันธุกรรมในมนุษย โลหิตพันธุศาสตร พันธุ
ศาสตรของมะเร็ง พันธุศาสตรเชิงภูมิคุมกันและเชิงชีวเคมี พันธุศาสตรประชากร นิติพันธุศาสตร
และ หัวขอปจจุบันของการวิจัยทางพันธุศาสตรมนุษย
Basics knowledge of human DNA, chromosome, cytogenetics and genome,
genetic inheritance of human genetic disorders, hematogenetics, cancer genetics,
immunological and biochemical genetics, population genetics, forensic genetics
and current topics on human genetic research
**SC 153 504 เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช
3(3-0-6)
Plant Biotechnology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
เทคโนโลยีชีวภาพดานพืชดั้งเดิม เทคโนโลยีชีวภาพดานพืชสมัยใหมหลักการของเทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนา การจัดการความรู โครงการจีโนม ลายพิมพดีเอ็นเอผลผลิตพืชและการนําไปใช
ประโยชนความปลอดภัยและจริยธรรม ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพดานพืชและการลงทุน และ
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
Conventional plant biotechnology, modern plant biotechnology, principle of
technology, research and development, knowledge management, genome
project, DNA fingerprint, plant products and utilization, safety and ethics, plant
biotechnology business and investment, and excursions
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**SC 153 505 แหลงพันธุกรรมพืชและสัตว
2(2-0-4)
Plant and Animal Genetic Resources
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 112 501
ความสําคัญของแหลงพันธุกรรมทางพืชและสัตว การเก็บรวบรวมความผันแปรทางพันธุกรรม
ของพันธุพืชปาและพืชที่เพาะปลูก การศึกษาลักษณะ การประเมินผลเบื้องตนและการอนุรักษ
เชื้อพันธุพืชในธนาคารจีนและอื่น ๆ การอนุรักษเชื้อพันธุสัตวโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพในรูปของ
การแชแข็งน้ําเชื้อและตัวออน การโคลนนิง การใชเชื้อพันธุสาหรับการปรับปรุงพันธุ
Importance of plant and animal genetic resources, collection of genetic variation
of wild and cultivated plants, characterization, preliminary evaluation and
conservation of plant germplasm in gene banks and others, biotechnology for
conservation of animal germplasm such as cryopreservation of sperms and
embryos, cloning and uses of germplasm for genetic improvement
**SC 153 506 ปฏิบัติการแหลงพันธุกรรมพืชและสัตว
1(0-3-2)
Plant and Animal Genetic Resources Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 153 505
การเก็บรวบรวมพันธุพืชและสัตว และการทัศนศึกษาในหนวยงานของรัฐและเอกชน เทคนิค
พื้นฐานทางชีววิทยาที่ใชในการเก็บรวบรวมและอนุรักษ
Collection of plant and animal germplasm and field trips to private and
government sectors, biological basis for collection and conservation
**SC 153 507 พันธุศาสตรประชากร
3(3-0-6)
Population Genetics
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 112 501
ศัพทเทคนิคสําคัญทางพันธุศาสตรประชากรและสถิติ ชนิดและวิธีตรวจสอบความผันแปรทาง
พันธุกรรม สภาพสมดุลประชากร การผสมแบบสุม การผสมพันธุแบบไมสุม การเปลี่ยนแปลง
ความถี่ยีน โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในงานดานพันธุศาสตรประชากร และ หัวขอปจจุบันของ
การวิจัยทางพันธุศาสตรประชากร
Technical terms in population genetics and statistics, types of genetic variation
and assays for detect variants, population equilibrium, random and non-random
mating, change in gene frequency, computational software in population
genetics and current topics on population genetic research
วิชาเลือกชุดวิชาที่ 6 ทักษะวิจัยและเทคนิคทางหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
*SC 153 601 ไมโครเทคนิคและความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรชีวภาพ
Microtechnique and Laboratory Safety in Biological Science
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2(0-6-4)

เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
ความปลอดภัยทางเคมีและความปลอดภัยทางฃีวภาพในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
หลักการของไมโครเทคนิคทางพืชและสัตว การเตรียมสารเคมีเพื่อตรึงและรักษาสภาพเซลล
การเตรี ย มตัว อย า งเนื้ อ เยื่ อ พื ฃ และสั ตว เ พื่ อ ศึ ก ษาภายใต ก ล อ งจุล ทรรศน แ บบใช แ สง การ
ปฏิบัติงานพื้นฐานเกี่ยวกับการเตรียมตัวอยางเนื้อเยื่อ เชน การรักษาสภาพ การดึงน้ํา การตัด
ตัวอยา งดวยเครื่องไมโครโตม การยอมชิ้ นสวนเนื้อเยื่ อที่ตัดแลว และทักษะปฏิบัติอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของกับไมโครเทคนิค
Chemical and biological safety in biological science laboratory, principle of
microtechnique in plants and animals, chemical preparation for cell fixation and
preservation, sample preparation of plant and animal tissues for light
microscopic examination, basic practice of the preparation of tissue such as
fixation, dehydration, sectioning with microtome and staining of the sections,
and other practical skills in microtechnique
*SC 153 602

ระเบียบวิธีวิจัยและการเปนผูประกอบการทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
2(1-3-4)
Research Methodology and Entrepreneurship in Biological Science
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
พื้นฐานวิธีการทางวิทยาศาสตรเพื่อการทําวิจัย ระเบียบวิธิวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ คําถาม
และสมมุติฐานในทางวิทยาศาสตรชีวภาพ ฐานขอมูลวิชาการและการสืบคนขอมูล การออกแบบ
การทดลองและการวิเคราะหขอมูล จรรยาบรรณวิจัยและความซื่อสัตยทางวิชาการ การคัดลอก
ผลงานทางวิชาการ การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยและรายงานวิจัย การออกแบบโปสเตอรทาง
วิชาการ ทักษะการนําเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย ความรูเบื้องตนดานทรัพยสินทางและ
การละเมิดผลงานทรัพยสินทางปญญา การเรียนรูกิจกรรมที่เกี่ยวของกับกระบวนการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่อาศัยความรูทางวิทยาศาสตรชีวภาพโดยมีผูเชี่ยวชาญจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและบริษัทมาเปนโคช การดูงานนอกสถานที่
Basis of the scientific method for research, qualitative and quantitative method
of research, biological science questions and hypothesis, academic database and
searching, research design and data analysis, research ethics and academic
integrity, academic plagiarism, writing a research proposal and a research report,
academic poster design, academic oral presentation skills, introduction to
intellectual property and infringement, learning activities linked to the process
of innovating technologies based on biological science knowledge coached by
industry and company experts, and excursion

**SC 154 601 สัมมนาทางชีววิทยา

1(0-3-2)
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Seminar in Biology
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
นําเสนอผลงานวิจัยที่สนใจและทันสมัยที่สืบคนจากบทความวิจัยทางชีววิทยาและสาขาวิชาที่
เกี่ยวของที่ตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลวิชาการ การเตรียมตัวและบุคลิกภาพสําหรับการนําเสนอ
ผลงานแบบบรรยาย การฝกซอมนําเสนอผลงานแบบบรรยาย การเตรียมสื่อเพื่อนําเสนอผลงาน
แบบบรรยาย การเตรีย มบทยอเรื่องประกอบการนํ าเสนอแบบบรรยายและบทคัดย อแบบ
กราฟก

Presenting current research of interest in biology and related fields
published in academic database, preparation and personality for oral
presentation, oral presentation training, medias preparation for oral
presentation, preparation of summary for oral presentation and graphical
abstracts
**SC 154 602 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา
3(0-9-5)
Research Project in Biology
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
โครงงานวิจัยอิสระและรายบุคคลในดานชีววิทยาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของภายใตการแนะนํา
ของอาจารยผูสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ที่ทําหนาที่เปนอาจารยที่
ปรึกษาหลัก กิจกรรมการเรียน ไดแก การเขียนเคาโครงงานวิจัยและนําเสนอเคาโครงงานวิจัย
การนํา เสนอรายงานความกา วหนางานวิจั ย การสอบนําเสนอผลงานวิจั ยภาคบรรยายของ
โครงงานวิ จัยรายบุคคลที่มีอาจารยประจําหลั กสูตรเปนกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน
รวมกับอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา และการสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณใหกับสาขาวิชา
ชีววิทยา
An independent and individual research project in biology and related fields
under the supervision of curriculum lecturer of B.Sc. in Biology program as a
main advisor, class activities including research proposal writing and
presentation, research progress presentation, examination of individual research
project by oral presentation assessed by three committee of the B.Sc.
curriculum lecturer together with student’s advisor, and final research report
submission to the Department.
**SC 153 603 การใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
Instrument Usage in Biological Science
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
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3(2-3-6)

หลักการและการทํางานของเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือที่ใชในงานเฉพาะดานที่จําเปนตองใช
ในการศึกษาวิจัยทางดานชีววิทยาของพืช ทางดานชีววิทยาระดับโมเลกุลและพันธุศาสตร และ
ทางดานสัตววิทยาและสิ่งแวดลอม การประยุกตใชเครื่องมือในงานวิจัยดานตาง ๆ การศึกษา
นอกสถานที่
Principles of instruments and operation of basic and specific instruments
essential for research studies in the field of plant biology, molecular biology and
genetics, and zoology and environment. Application of tools in various research
fields. field trips
**SC 153 604 การผลิตสื่อทางวิทยาศาสตร
3(2-3-6)
Scientific Media Production
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
วิท ยาศาสตรแ ละมุ มมองดา นการสื่ อ สาร ประชาสั มพั น ธ ประเภทของสื่ อ วิ ธีก ารเลื อ กสื่ อ
เปาหมายการผลิต ผูบริโภค ธีม การวางแผนการผลิต กรอบงาน สื่อ โปรแกรม การเขียนสคริปต
ภาพและเสียง การบันทึกวิดิทัศน มัลติมีเดีย สังคมออนไลน และจริยธรรม
Media, science and communication aspects, public relation, types of media,
media relation, goal of production, consumer, theme, production planning
media, framework, program, script writing, image and sound, recording, video,
multimedia, social network and ethics
*SC 154 610

เทคนิคทางเคมีจุลกายวิภาคศาสตร
3(1-6-5)
Techniques in Histochemistry
เงื่อนไขรายวิชา: SC 101 001 หรือเทียบเทา
เทคนิคทางเคมีจุลกายวิภาคศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการตาง ๆ ในการเตรียมเนื้อเยื่อและการ
ประยุกตของวิธีการทางเคมีจุลกายวิภาคศาสตร ไดแก การทําใหแหงภายใตความเย็น การ
แทนที่ดวยความเย็น การตรึงเนื้อเยื่อ การผลิตพาราฟนและการตัดตัวอยางที่เย็น หลักการของ
เคมีจุลกายวิภาคศาสตรที่เกี่ยวของกับเอนไซม การใชวิธีการทางเคมีจุลกายวิภาคศาสตรเพื่อ
แสดงคารโบไฮไดรต โปรตีน กรดอะมิโน ลิพิด กรดนิวคลีอิก สารสี และเอนไซมตาง ๆ ในเซลล
และเนื้อเยื่อที่ปกติและพยาธิสภาพ
Histochemical techniques dealing with different methods of tissue processing
and their application to histochemical procedures, including freeze drying and
freeze substitution, tissue fixation, production of paraffin and frozen sections,
principle of enzyme histochemistry, the use of histochemical method to
demonstrate carbohydrate, proteins, amino acids, lipids, nucleic acids, pigments,
and various enzyme in cell and tissues of normal and pathological condition.
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*SC 154 611

การควบคุมมาตรฐานและการจัดการในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรชีวภาพ 3(2-3-6)
Quality Control and Management in Life Science Laboratory
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
Introduction to laboratory quality, importance of laboratory quality, quality
management system, history of laboratory quality management, international
laboratory standards, facilities and safety, laboratory design, safety management
program, emergency management and first aid, equipment maintenance
program, purchasing and inventory, process control, sample management,
introduction to quality control, quality control for quantitative tests, quality
control for qualitative and semiquantitative procedures, assessment, audit
program, personnel. customer service, occurrence management, process
improvement, documents and records, and organizational requirement for a
quality management system

*SC 154 612

ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน
Introduction to Bioinformatics
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี

3(2-3-6)

หลักการพื้นฐาน วิธีการ และเครื่องมือที่ใชในทางชีวสารสนเทศ ฐานขอมูลและเซิรฟเวอร การ
เปรียบเทียบความเหมือนของลําดับและโครงสรางดีเอ็นเอและโปรตีน การทํานายโครงสราง
โปรตีน การจําลองพลวัตรโมเลกุล วิธีการวิเคราะหสายสัมพันธวิวัฒนาการ ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับพื้นฐานการเขียนโปรแกรม R การประยุกตชีวสารสนเทศในชีววิทยาศาสตรและ
เกษตรศาสตร ชีวสารสนเทศในสังคม
Basic concepts, methods, and tools used in bioinformatics, bioinformatics
database and servers, sequence and structure alignment, protein structure
prediction, molecular dynamics simulation, methods for phylogenetic analysis,
introduction to basic programming in R, applications of bioinformatic research in
life and agricultural science, bioinformatics in society
รายวิชาเลือกเฉพาะสาขาที่เปดสอนนอกสาขาวิชาชีววิทยา
*AG 002 206 แมลงและจุลนิ ทรียทางการเกษตร
3(2-3-5)
Insects and Agricultural Microbes
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
แมลงและโรคพืชในระบบนิเวศ ลักษณะทั่วไปของแมลง แมลงสําคัญทางเศรษฐกิจ การใช
ประโยชนการควบคุมแมลงศัตรูคณ
ุ ลักษณะประจําตัวของจุลินทรียก อโรคพืช โรคพืชและโรค
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เมล็ดพันธุ ความผิดปกติของพืชที่เกิดจากสิ่งไมมีชีวิต จุลินทรียที่มปี ระโยชนทางเกษตรและการ
ใชประโยชน การจัดการโรคพืชแบบผสมผสาน
Insects and plant diseases in ecosystem, general structure of insects, economic
insects, insect utilization, insect pest management, characteristic of plant
pathogens, plant diseases and seed diseases, abiotic disorders of plants,
beneficial microbes in agriculture and utilization, integrated plant disease
management
*SC 252 601

ความปลอดภัยทางเคมี
2(2-0-4)
Chemical Safety
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี
การจําแนกประเภทของสารเคมีอันตราย รูปสัญลักษณของสารเคมีอันตราย เอกสารขอมูลความ
ปลอดภัย การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย การประเมินความเสี่ยงในการทํางานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตราย ระบบการควบคุมเชิงวิศวกรรมและเชิงการจัดการ อุปกรณความปลอดภัยสวน
บุคคล การป องกันและการตอบโตเหตุ ฉุกเฉิน กฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ ยวขอ ง
สารเคมีอันตรายและปฏิกิริยาเคมีที่อันตรายในหองปฏิบัติการเคมีอินทรีย
Classification of hazardous chemicals, chemical hazard pictograms, safety data
sheet, management of chemicals and hazardous waste, risk assessment in
working with hazardous chemicals, engineering control and management
systems, personal protective equipment, prevention and emergency response,
laws and related regulation, hazardous chemicals and hazardous reactions in
organic chemistry laboratory

*SC 254 501

เคมีสีเขียวและการประยุกตใชในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง
2(2-0-4)
Green Chemistry and Application in Cosmetic Industry
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 251 002 หรือ SC 201 101
ความคิดรวบยอดของเคมีสีเขียวและการพัฒนาอยางยั่งยืน หลักการ 12 ประการของเคมีสีเขียว
การจัด การของเสีย และการปอ งกั นการเกิด ของเสีย การวั ดและการควบคุ มสมรรถนะทาง
สิ่งแวดลอม การใชสารละลายที่เปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม แหลงพลังงานทางเลือก วัตถุดิบ ที่
สามารถนํ า กลั บ มาใช ใ หม ไ ด การเร ง ปฏิ กิ ริ ย า กระบวนการเคมี ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง สารตั้งตนที่ใชการผลิตเครื่องสําอาง การพัฒนาผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ
ดูแลเสนผม ผลิตภัณฑดูแลผิว ผลิตภัณฑปองกันแสงแดด บรรจุภัณฑสําหรับเครื่องสําอาง เคมีสี
เขียวในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง สวนประกอบและสารที่ใชในเครื่องสําอางที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
Green chemistry concept and definition of sustainable development, the 12
principles of green chemistry, waste management and waste prevention,
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measuring and controlling environmental performance, greener solvents,
alternative energy sources, renewable resources, catalysis, greener chemical
processes, cosmetic industry, chemistry of raw materials for cosmetics, product
development, hair care product, skin care product, sun protection product,
cosmetic product packaging, green cosmetic chemistry, green formulation and
ingredients
ชุดวิชาโทดานนิเวศวิทยาและชีววิทยาสิ่งแวดลอม
*SC 153 701 ตัวบงชี้ทางชีวภาพและการประเมินคุณภาพน้ํา
3(2-3-6)
Bioindicators and Water Quality Monitoring
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
ความหมายของตั ว บ ง ชี้ ท างชี ว ภาพ หลั ก การและความสํ า คั ญ ของการติ ด ตามตรวจสอบ
สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ ตัวบงชี้ทางชีวภาพ ไดแก ปลา แมลง แพลงกตอนสัตว สาหราย หรือ
แพลงกตอนพืช และพืชน้ําในระบบนิเวศทางน้ํา ความสัมพันธระหวางตัวบงชี้ทางชีวภาพและ
คุณภาพน้ํา วิธีการและเทคนิคการวัดคุณภาพน้ํา เทคนิคการวัดและประเมินเพื่อการติดตาม
ตรวจสอบสิ่งแวดลอมทางชีวภาพในน้ําจืด ปรากฎการณในระบบนิเวศวิทยาทางน้ํา เชน ยูโทร
ฟเคชั่น การบลูมของสาหราย การสะสมสารพิษทางชีวภาพและการขยายสารพิษทางชีวภาพ
ขอดีและขอจํากัดของการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ การคาดคะเน และการ
จําลองสถานการณ การจัดการทรัพยากรทางน้ําและสิ่งแวดลอม การฝกปฏิบัติในภาคสนาม
Definition of bioindicators, principle and importance of environmental
biomonitoring, bioindicator organisms including fishes, insects, zooplankton,
algae or phytoplankton, and aquatic and plants in aquatic ecosystems,
relationship between bioindicators and water quality, methods and techniques
for measuring water quality, measurement and evaluation techniques used in
environmental freshwater biomonitoring, phenomenon in aquatic ecosystem,
e.g. eutrophication, algal bloom, bioaccumulation and biological magnification,
advantage and limits of biomonitoring, forecasting and simulation,
environmental and water resources management, practical training in the field.
**SC 154 701 ชีววิศวกรรมและเทคโนโลยีฟนฟูสิ่งแวดลอมดวยพืชขัน้ แนะนํา
3(2-3-6)
Introduction to Bioengineering and Phytoremediation
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
สารมลพิษและสารปนเปอนกําเนิดใหมในสิ่งแวดลอม หลักมูลกระบวนทางเคมีและฟสิกส การ
แปรสภาพและการเคลื่อนที่ของสารมลพิษในสิ่งแวดลอม จุลินทรียและกระบวนการบําบัดและ
การย อ ยสลายสารมลพิ ษ ด ว ยจุ ลิ น ทรี ย ไบโอเซนเซอร ส าหรั บ การตรวจหาสารมลพิ ษ ใน
สิ่งแวดลอม พื้นฐานดานชีววิทยาของพืชและพืชที่มี คุณสมบัติสะสมโลหะหนักไดสูง กลไกทาง
สรีรวิทยาและระดับโมเลกุลของการสะสมโลหะหนักในพืช วิธีการทางพันธุวิศวกรรมสําหรับการ
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ใชพืชดูดซับโลหะหนักเพื่อฟนฟูส่ิงแวดลอม มุมมองปจจุบันของการใชเทคโนโลยีจากพืช การ
ออกแบบทางวิศวกรรมและหลักการทําใหสิ่งแวดลอมสะอาดดวยเทคโนโลยีจากพืช วิธีการใชพืช
อยางยั่งยืนในการบําบัดและฟนฟูพื้นที่ขึ้นมาใหม พืชและระบบบึงประดิษฐ ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การบําบัดสารมลพิษทางชีวภาพและเทคโนโลยีฟนฟูสิ่งแวดลอมดวยพืช การศึกษาภาคสนาม
Pollutants and emerging contaminants in environments, fundamentals of
physicochemical processes, fate and transports of environmental pollutants,
microorganism and microbial process for bioremediation and biodegradation of
pollutants, biosensor to detect environmental pollutants, basic plant biology
and hyper-accumulator vegetation, physiological and molecular mechanism of
heavy metal accumulation in plants, genetic engineering methods for
phytoremediation of heavy metals and toxic contaminants, current view of
phyto-technology, engineering design and principles for environmental cleanup
using plant-based technologies, the use of sustainable plant-based approaches
to site remediation and rebuilding, plants and constructed wetlands, laboratory
practices in bioremediation and phytoremediation, filed study
*SC 902 201

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Science
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
ภาพรวมของวิ ท ยาศาสตร สิ่ ง แวดล อ ม หลั ก การทางนิ เ วศวิ ท ยาสํ า หรั บ นั ก วิ ท ยาศาสตร
สิ่งแวดลอม สาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอม พลังงาน ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาการเสื่อมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม ไดแก มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษ
จากขยะ และขยะอันตราย มลพิษอื่น ๆ การปองกันและเทคโนโลยีการจัดการมลพิษเบื้องตน
ความมั่นคงทางอาหาร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาที่ยั่งยืน
Overview of environmental science, ecological principles for environmental
scientists, causes of environmental problems, energy, environmental problems,
natural resources depletion, environmental pollution including water pollution,
air pollution, solid waste and hazardous waste pollution, other pollutions,
pollution prevention and basic environment pollution management technology,
food security, natural resource conservation, sustainable development

SC 902 203

ระบบนิเวศปาไมกับการอนุรักษ
3(3-0-6)
Forest Ecosystem and Conservation
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
นิยาม องคประกอบ โครงสรางและบทบาทหนาที่ของปาไม ปจจัยสิ่งแวดลอม ปาไมของโลกกับ
การกระจายตัว ปาไมของเมืองไทย บริการของ ระบบนิเวศปาไม การอนุรักษปาไม สถานภาพ
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ปจจุบัน ภัยคุกคามและรูปแบบการอนุรักษและมอบหมายงานเกี่ยวกับระบบนิเวศปาไมกับการ
อนุรักษ
Definitions, forest composition, structure and function, environmental factors,
forests of the world and distribution, forests of Thailand, forest ecosystem
services, forest conservation, current status, threats and conservation
approaches, term paper on forest ecosystems and conservation to be assigned
*SC 902 243

มลพิษสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
Environmental Pollution
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 902 231
ลักษณะของมลพิษโดยทั่วไป รวมทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษดิน ของเสีย และมลพิษเสียง การ
แกปญหามลพิษบางประเภท การปองกันและการอนุรักษสภาพแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึ้นในประเทศไทย
Pollution in general including air, water, soil, solid wastes and noise, treatment
of
some pollution problems, protection and environmental conservation,
environmental problems occurring in Thailand

*SC 902 244

ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดลอม
1(0-3-2)
Environmental Pollution Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 902 243 หรือรายวิชารวม SC902 244
การใชหองปฏิบัติการ อุปกรณ เครื่องมือ ผลกระทบของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มลพิษทางดิน
การตรวจวัดฝุนละอองในบรรยากาศ การตรวจหาควันดําจากทอไอเสียรถยนต การวิเคราะห
ลักษณะขยะชุมชน พลังงานทางเลือก
Usage of laboratory, equipment and instruments, effects of herbicides, soil
pollution, measurements of dust in the atmosphere. detection of black smoke
from car exhaust, analysis of community garbage, alternative energy

*SC 903 311

นิเวศวิทยาภาคพื้นและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
2(2-0-4)
Landscape Ecology and Geographic Information System
เงื่อนไขของรายวิชา : SC 901 102
นิยาม ขอบเขต และความสําคัญของนิเวศวิทยาภาคพื้น คําศัพทเทคนิค แนวคิดของนิเวศวิทยา
ภาคพื้น ภูมิประเทศ ลักษณะของภูมิประเทศ สิ่งปกคลุมพื้นดินและการใชที่ดิน สาเหตุของการ
เกิดรูปแบบ ของภูมิประเทศ สิ่งมีชีวิตกับรูปแบบของภูมิประเทศ กระบวนการทางนิเวศวิทยาใน
ภูมิประเทศ เทคนิคการรับรูระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร แนวคิดของนิเวศวิทยา
ภาคพื้นกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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Definition, scope and importance of landscape ecology, key technical terms,
concepts of landscape ecology, landscape, landscape features, land cover and
land use, causes of landscape pattern, organisms and landscape pattern,
ecological processes in landscape, remote sensing technique, geographic
information system, applied landscape ecology concepts in natural resource and
environmental conservation
*SC 903 312

ปฏิบัติการนิเวศวิทยาภาคพื้นและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
1(0-3-2)
Landscape Ecology and Geographic Information System Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 903 311 หรือรายวิชารวม SC 903 311
เทคนิคการสํารวจภาคสนาม การใชแผนที่ภูมิประเทศ เข็มทิศ เครื่องรับสัญญาณจีพีเอส การ
แปลภาพถายทางอากาศและการวิเคราะหเชิงพื้นที่ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ปฏิบัติการ
ภาคสนามที่สอดคลองกับหัวขอในรายวิชา SC903 311 นิเวศวิทยาภาคพื้นและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรโดยเนนในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Field survey techniques, use of topographic map, compass and GPS receiver,
aerial
photographic interpretation, spatial analysis using geographic information system,
field studies corresponding to the topics in SC903 311 Landscape Ecology and
Geographic Information System, focusing on northeastern Thailand

*SC 903 335

หลักมูลมลพิษทางอากาศ
3(3-0-6)
Fundamentals of Air Pollution
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 902 231
สวนประกอบที่สําคัญของมลพิษทางอากาศ อุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวของกับมลพิษทางอากาศ ชั้น
บรรยากาศ แหลงที่มาของมลพิษทางอากาศ ประเภทของมลพิษทางอากาศ ผลกระทบของ
มลพิษทางอากาศ การวัดสารมลพิษทางอากาศ การควบคุมทางวิศวกรรมสําหรับสารมลพิษทาง
อากาศและมีการดูงานนอกสถานที่
Elements of air pollution, meteorology, atmosphere, sources of air pollutants,
classification of air pollutants, effects of air pollutants, measurement of air
pollutants, control of particulates and gaseous pollutants. Excursion is required.
Practical study to accompany the course SC903 335 Fundamental of Air
Pollution.
Field trips and special projects are required.

**SC 903 343 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
Environmental and Health Impact Assessment
เงื่อนไขของรายวิชา: SC 902 201
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3(3-0-6)

ความหมาย หลักการ และกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เทคนิค วิธีการ และ
แนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดัชนีและกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมการมีสวนรวมของประชาชน มาตรการควบคุม ปองกัน
ลด และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
Definition, principles and processes of environmental impact assessment,
techniques, methods, and ways for preparing environment impact assessment
report, index and law concerning environmental impact assessment, public
participation, measures in controlling, prevention, mitigation and solving
environmental impacts
*SC 904 411

นิเวศวิทยาสัตวปาและการอนุรักษ
3(3-0-6)
Wildlife Ecology and Conservation
เงื่อนไขของรายวิชา : SC 901 101
ความหมายของสัตวปา ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปา ปจจัยที่สัตวปาตองการในการ
ดํารงชีพ ผลผลิตของสัตวปาและปจจัยที่มีผลตอผลผลิต ปจจัยที่ทําลายสัตวปา เทคนิคสํารวจ
ปะชากรสัตวปา หลักการอนุรักษและจัดการสัตวปา
Wildlife definition, wildlife diversity, factor that wildlife need for their living,
productivity of wildlife and factors affecting productivity, factors that destroy
wildlife, wildlife census technique, principles of wildlife conservation and
management

*SC 904 422

นิเวศวิทยาปาไมขั้นแนะนํา
3(2-3-6)
Introduction to Forest Ecology
เงื่อนไขของรายวิชา : SC 901 101
ความหมายของระบบนิเวศปาไม การกระจายตัวของปาไมในโลก องคประกอบ โครงสรางและ
บทบาทหนาที่ของปาไม ปจจัยสิ่งแวดลอม ชีวิตพืช ความสัมพันธระหวางพืชและสัตว พลวัตของ
ปา ประเภทของปาไมในเขตรอนและการวิเคราะหปาไม ความสําคัญของปาไม การใชประโยชน
ปาไม และแนวทางการอนุรักษปาไมในปจจุบัน การศึกษาภาคปฏิบัติควบคูกับการฟงปาฐกถา
และการศึกษาภาคสนาม
Definition of forest ecosystems, world’s forest distribution, forest composition,
structure and function, environmental factors, plant life, interconnections
between plants and animals, forest dynamics, types of tropical forests and
forest analysis, importance of forests, use of forest resources, and current forest
conservation approaches, field survey, seminar and excursion required

ชุดวิชาโทดานนิติวิทยาศาสตร
*SC 153 720 นิติพฤกษศาสตรขั้นแนะนํา

3(3-0-6)
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Introduction to Forensic Botany
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
ประวัติและความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการประยุกตทางดานพฤกษศาสตรสูในการสืบสวนทางนิติ
วิทยาศาสตร แหลงหลักฐานดานนิติวิทยาศาสตรจากเรณูวิทยา รุกขวิทยา กาลานุกรมตนไม
ชลธี วิ ท ยา วิ ท ยาสาหร า ย กายวิ ภ าคศาสตร พื ช การระบุ ชิ้ น ส ว นหรื อ เศษพื ช และสาหร า ย
ชีววิทยาระดับโมเลกุลที่ประยุกตกับพืช พืชมีพิษและยาจากพืช สารออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
ชนิดใหมที่ไดจากพืช เทคนิคการศึกษาและกรณีศึกษา ปญหาและวิธีการในการแปลขอมูล การ
ประมวลเหตุการณในสถานที่เกิดเหตุและชวงเวลาการตาย และการดูงาน
History and basic knowledge about the application of botany to forensic
investigation, sources of forensic evidence from palynology, dendrology,
dendrochronology, limnology, phycology, plant anatomy, identification of plant
portions or remnants and algae, elements of molecular biology applied to
plants, poisonous plants and botanical drugs, new psychoactive substances from
plants, techniques of investigation and study cases, problems and methods in
the interpretation of data, reconstruction of crime scene and postmortem time,
and excursion.
*SC 153 721

นิติสัตวเวชขั้นแนะนํา
3(2-3-6)
Introduction to Wildlife Forensic Science
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
บทนําสูนิติเวช กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองและอนุรักษสัตวปา การตรวจสถานที่เกิด
เหตุในคดีสัตวปา เทคนิคและวิธีการสําหรับใชในการศึกษาดานนิติสัตวเวช เทคนิคทางชีววิทยา
ระดับโมเลกุลที่ประยุกตใชในงานดานนิติสัตวเวช การปฏิบัติงานและการศึกษาภาคสนาม
Introduction to wildlife forensic science, wildlife protection and conservation
laws and legislation, wildlife crime scene investigation, techniques and method
for wildlife forensic investigation, techniques in molecular biology applied to
wildlife forensic science, practical training and excursion

*SC 002 002

นิติวิทยาศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Elementary to Forensic Science
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การตรวจอาวุธปนและลูกกระสุน การตรวจพิสูจนลายพิมพนิ้วมือ การ
พิสูจนบุคคล การตรวจพิสูจนวัตถุพยานจากรางกาย การตรวจวัตถุพยานจากชิ้นสวนของพิช
การตรวจดีเอ็นเอทางนิติวิทยาศาสตร การตรวจโปรตีนในทางนิติวิทยาศาสตรการตรวจ
วิเคราะหวัตถุ พยานด วยเทคนิคทางอิมมูโนวิทยา วั ตถุพยานจากดิ นนิติวิท ยาศาสตรทาง
สิ่งแวดลอม
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Crime scene investigation, fire arms and ammunition examination, fingerprint
examination, personal identification, human evidence examination, plant
evidence examination, forensic DNA examination, forensic protein examination,
forensic evidence examination based on immunological technique, forensic soil
evidence, environmental forensic.
*SC 002 003

การวิเคราะหดีเอ็นเอในนิติวิทยาศาสตร
2(2-0-4)
DNA Analysis in Forensic Science
เงื่อนไขรายวิชา: SC 101 001 หรือ SC 101 009 หรือ SC 111 001
ดีเอ็นเอและการถายทอดทางพันธุกรรม วัตถุพยานทางชีวภาพ การสกัดดีเอ็นเอ ดีเอ็นเอจาก
นิวเคลียสและไมโตคอนเดรีย เทคนิคในการวิเคราะหดีเอ็นเอในงานนิติวิทยาศาสตร เชน การ
ตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจนบุคคล และการตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจนความเปนบิดา เปนตน
DNA and genetic inheritance, biological evidence, DNA extraction, nuclear and
mitochondrial DNA, techniques of DNA analysis in forensic science, such as DNA
personal identification and DNA paternity identification

*SC 002 004

หลักการระบุรูปพรรณสวนบุคคล
3(3-0-6)
Fundamental of Personal Identification
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
การระบุรูปพรรณบุคคลหลักมูล จากภาพถาย ลายพิมพนิ้วมือ ฝามือ ฝาเทา ลายมือเขียน
สติปญญา เสียงและการออกเสียง เสื้อผา การแตงกาย เพศ การเดิน ผิว เนื้อเยื่อ ตา ผม ฟน
โครงกระดูก รอยสัก และริมฝปาก
Fundamental of personal identification from photos, fingerprints, palms, soles,
hand writing, intelligence, voice and pronunciation, cloths, dressing, gender,
walking, skins, tissue, eyes, hair, teeth, skeleton, tattoo and lips

*SC 002 006

พิษวิทยาในนิติวิทยาศาสตรขั้นแนะนํา
3(3-0-6)
Introduction to Toxicology in Forensic Science
เงื่อนไขรายวิชา: ไมมี
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับชนิด แหลงกําเนิด ระบาดวิทยา ความเปนพิษ ผลตอสุขภาพและปญหา
สังคมจากสารพิษและสารเสพติดที่สําคัญตาง ๆ ที่มีโอกาสเกี่ยวของอยูในชีวิตประจําวัน ไดแก
กลุมอนุพันธของฝน สารหลอนประสาท สารกดและกระตุน ประสาทกลางแอลกอฮอล กรด-ดาง,
สารละลาย, โลหะหนัก, สารระเหยและแกส สารเติมแตงและสารปนเปอนในอาหาร การจัดการ
ตัวอยางและการตรวจวิเคราะหเบื้องตน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคนควา วิเคราะห และ
อภิปรายขอมูลที่เกี่ยวของ
Basic knowledge of types, sources, epidemiology, toxicity, health effect and
social problem of substance abuse which are involved in daily life including
130

opioids, hallucinogen, central nervous system depressant and stimulants
,alcohol, acid-base, solvent, inhalant and gas, food additives and contaminants,
specimen management and basic analysis, searching, analyzing and discussing
related information.
*SC 002 007

เทคนิคทางชีวโมเลกุลสําหรับนิตวิ ิทยาศาสตรยุคใหม
3(3-0-6)
Molecular Techniques in the New Era of Forensic Science
เงื่อนไขรายวิชา: SC 101 001 หรือ SC 101 005 หรือ SC 101 007 หรือ SC 101 009

หรือ
SC 101 011
ความสําคัญของการตรวจพิสูจนตัวอยางสารพันธุกรรมในงานดานนิติวิทยาศาสตร การดูแล
รักษาตัวอยางสารพันธุกรรมเพื่อปองกันการเสือ่ มสลายโดยเอนไซมหรือโดยกระบวนการทางเคมี
เทคนิคพื้นฐานที่ใชการตรวจพิสูจนตัวอยางสารพันธุกรรมในงานดานนิติวิทยาศาสตร ไดแก
เรียลไทมพีซีอาร การถอดลําดับเบสของสารพันธุกรรม ไมโครอะเรย วิทยาการใหม ๆ และการ
พัฒนาอุปกรณขนาดเล็กสําหรับพกพา ที่สามารถนําไปประยุกตใชไดในการตรวจพิสูจนภายนอก
หองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร ไดแก ไมโครฟลูอิดิกสชิพ ชุดตรวจสารพันธุกรรมแบบแถบสี
การเพิ่มจํานวนสารพันธุกรรมโดยอุณหภูมิเดี่ยว คริสเปอร-แคส และแอปตาเมอร
Importance of nucleic acid detection in forensic science, nucleic acid handling:
enzymatic and chemical degradation, real-time PCR, DNA sequencing, nextgeneration sequencing, microarray, microfluidic chip, lateral flow test strip,
isothermal amplification, CRISPR-Cas and aptamers

131

