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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา 
(หลักสตูรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

Doctor of Philosophy Program in Palaeontology  
(International Program / Adjusted 2018) 

 
****************************** 

 
ชื่อหลักสูตร (Core and Title of Program) 
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา 
 ภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Philosophy Program in Palaeontology 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (Title of Degree and Field of Study) 
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บรรพชีวินวิทยา) 
   (ชื่อย่อ) :  ปร.ด. (บรรพชีวินวิทยา) 
 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) :  Doctor of Philosophy (Palaeontology) 
   (ชื่อย่อ) :  Ph.D. (Palaeontology) 
 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร (Total Credits in the Curriculum)  
 แบบ  1.1  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

Type 1.1  at least 48 credits 
แบบ  1.2  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
Type 1.2  at least 72 credits 
แบบ  2.1  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
Type 2.1  at least 48 credits 
แบบ  2.2  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
Type 2.2  at least 72 credits 

 
ความสัมพันธ์กับหลกัสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

(Relationship with other Programs in the other Faculties of the Institution) 
1. กลุ่มวิชาหรือรายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะหรือภาควิชาหรือหลักสูตรอ่ืน 

(Subject or group of subjects conducted by other faculties, departments 
or programs) 
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาอ่ืน ได้แก่  

หมวดวิชาแกน เปิดสอนโดยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 2 
รายวิชา ได้แก่ 

The program has core courses offered by Department of Mathematics, 
Faculty of Science, Mahasarakham University. There are 2 subjects as the follows: 
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0299 501   วิธีทางสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์*                          3(3-0-6) 
  Statistic Methods for Sciences* 
0299 502   วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวทิยาศาสตร์*               3(3-0-6) 
 Research Methodology for Sciences*         
* เป็นรายวิชาที่บังคับให้นิสิตเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และต้องได้ผลการประเมินระดับขั้น S (Satisfactory) 
ในกรณีที่นิสิตไม่เคยเรียนรายวิชานี้มาก่อน 

* A required subject which graduate students have to register for as a non-credit course 
and get the evaluated rank of S (Satisfactory) in case that they do not registered these 
subjects before.  

 
หลักสูตร (Curriculum)  
 การส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา 
 ผู้ที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิตแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้ใช้เวลาศึกษาอย่าง
น้อย 3 ปี และไม่เกิน 8 ปี  
 ผู้ที่ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้ใช้เวลาศึกษา
อย่างน้อย 2 ปี และไม่เกิน 6 ปี 

Doctor of Philosophy Program in Palaeontology, Bachelor degree holder takes at 
least 3 years and not more than 8 years maximum for graduation while Master degree 
holder takes at least 2 years and not more than 6 years maximum for graduation  

จ านวนหน่วยกิต (Credits) 
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 

ประกอบด้วย 2 แผน ดังนี้ 
แบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า        48  หน่วยกิต 

แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน             6  ปีการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน               4  ภาคการศึกษา 

แบบ 1.2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า        72  หน่วยกิต 
แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน              8  ปีการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน             6  ภาคการศึกษา 

Type 1: This curriculum emphasizes research work on a thesis that initiates 
new knowledge which includes 2 plans as follows: 

Type 1.1 Total credits of enture program as at least 48 credits 
 Full-time study not exceed 6 academic years 

 Graduation not before 4 semester enrollment 
Type 1.2 Total credits of enture program as at least 72 credits 
 Full-time study not exceed 8 academic years 

 Graduation not before 6 semester enrollment 
แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และ 

ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้  
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แบบ 2.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า        48  หน่วยกิต 
แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน          6  ปีการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน         4  ภาคการศึกษา 

แบบ 2.2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า        72  หน่วยกิต 
แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน         8  ปีการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน         6  ภาคการศึกษา 

 Type 2: The program emphasizes research by accomplishing an advance 
quality thesis which initiates progress of academics, profession and supplementary 
subjects as follows: 

Type 2.1 Total credits of enture program as at least 48 credits 
 Full-time study not exceed 6 academic years 

 Graduation not before 4 semester enrollment 
 Type 2.2 Total credits of enture program as at least 72 credits 
  Full-time study not exceed 8 academic years 
  Graduation not before 6 semester enrollment 

 
โครงสร้างหลักสูตร (Curriculum Structure)  
 

หมวดรายวิชา 
Course  Category 

หลักสูตร (หน่วยกิต) 
Courses on offer (Credits) 

แบบ 1 (Type 1) แบบ 2 (Type 2) 

แบบ 1.1 
Type 1.1 

แบบ 1.2 
Type 1.2 

แบบ 2.1 
Type 2.1 

แบบ 2.2 
Type 2.2 

1 หมวดวิชาแกน  
   Core course category  - - - - 

2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา 
   Major course category     

   2.1 กลุ่มวชิาบังคับ 
        Required courses - - 6 6 

   2.2 กลุ่มวชิาเลือก 
        Elective courses - - 6 18 

3. หมวดวชิาประสบการณ์วิจัย 
   (Research experience course category)     

    วิทยานิพนธ์  
    Thesis 48 72 36 48 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
Total credit  48 72 48 72 

หมายเหตุ : นิสิตที่เรียนแบบ 1.1 และ 2.1 อาจต้องเรียนรายวิชาอ่ืนจากหมวดวิชาเฉพาะสาขาเพ่ิมเติม
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด โดยไมน่ับหน่วยกิต 
Note : Students in Type 1.1 and 2.1 might take subject from major course category 
depending on consideration of adviser, auditing credit  

26 
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รายวิชา (Course) 
 
1) หมวดวิชาแกน 6 หน่วยกิต (Core course category 6 credits)  
  ประกอบด้วย 2 รายวิชา เป็นรายวิชาที่บังคับให้นิสิตเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และต้องได้ผล
การประเมินระดับข้ัน S (Satisfactory) ในกรณีที่นิสิตไม่เคยเรียนรายวิชานี้มาก่อน ได้แก่ 
   Composed of 2 subjects which graduate students have to register as a non-
credit course and get the evaluated rank of S (Satisfactory), in case that they do not 
registered these subjects before, that is:  
0299 501   วิธีทางสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์                           3(3-0-6) 
  Statistic Methods for Sciences 
0299 502   วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวทิยาศาสตร์                 3(3-0-6) 
 Research Methodology for Sciences       
  
2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา (Major course category) 

2.1 กลุ่มวิชาบังคับ ส าหรับนิสิตแบบ 2.1 และ 2.2 ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้  
Required courses: Students who enroll on Type 2.1 and 2.2 must attend 

6credits  
 from the following subjects:  

 
0203 596  เทคนิควิจัยขั้นสูงทางบรรพชีวินวิทยา         3(2-2-5) 
  Advanced Research Techniques in Palaeontology 
0203 699 สัมมนาทางบรรพชีวินวิทยา 1*     1(0-2-1) 
  Seminar in Palaeontology 1*  
0203 670 สัมมนาทางบรรพชีวินวิทยา 2*          1(0-2-1) 
  Seminar in Palaeontology 2* 
0203 671 หัวข้อปัจจุบันทางบรรพชีวินวิทยา     1(0-2-1) 

Current Topic on Palaeontology  
 
*   เป็นรายวิชาบังคับส าหรับนิสิตแบบ 2.1 และ 2.2 เรียน และเป็นวิชาบังคับส าหรับนิสิตแบบ 1.1 

และ 1.2 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และต้องได้ผลการประเมินระดับข้ัน S (Satisfactory)  
    A required subject for students who enroll on Type 2.1 and 2.2 whereas students  
 who enroll on Type 1.1 and1.2 have to register for as a non-credit course and get  
 the evaluated rank of S (Satisfactory). 
 

 

2.2 กลุ่มวิชาเลือก ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาทางบรรพชีวินวิทยาตามความสนใจ โดยนิสิต 
แบบ 2.1 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ แบบ 2.2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต นิสิต 
สามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกเพ่ิมเติมจากรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
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Elective courses: Students who enroll on Type 2.1 can choose at least 6 
credits while Type 2.2 can choose at least 18 credits from these following subjects 
from the Doctor of Philosophy Program in Palaeontology. Furthermore, students can 
choose some other elective subjects from Doctor of Philosophy Program in Biology.   
 
0203 489   ธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาทวีปเอเชีย    3(2-2-5) 

Geology and Palaeontology of Asia     
0203 490 สภาพแวดล้อมบรรพกาล      3(2-2-5) 
 Palaeoenvironment     
0203 491 การล าดับชั้นหินแบบซีเควน          3(2-2-5) 
 Sequence Stratigraphy  
0203 492 การล าดับชั้นหินตามชีวภาพขั้นสูง     3(2-2-5) 
 Advanced Biostratigraphy 
0203 493 แอ่งตะกอน                 3(3-0-6)
 Sedimentary Basin  
0203 589 การจัดการพิพิธภัณฑ์           3(3-0-6) 
 Museum Management 
0203 611 บรรพชีวานุกรมวิธาน       3(2-2-5) 
 Systematic Palaeontology   
0203 612  บรรพชีวภูมิศาสตร์      3(2-2-5) 
 Palaeobiogeography 
0203 613  บรรพชีวินวิทยาประยุกต์      3(2-2-5) 
 Applied Palaeontology 
0203 620 บรรพชีวินวิทยาสัตว์ไมม่ีกระดูกสันหลัง         3(2-2-5) 
  Invertebrate Palaeontology 
0203 621 บรรพชีวินวิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลัง              3(2-2-5) 
  Vertebrate Palaeontology 
0203 622 บรรพชีวินวิทยาของมนุษย์          3(2-2-5) 
 Human Palaeontology 
0203 623 บรรพชีวินวิทยาของไดโนเสาร์          3(2-2-5) 
 Palaeontology of Dinosaurs 
0203 624 บรรพชีวินวิทยาของปลา               3(2-2-5) 
 Palaeontology of Fishes 
0203 625 บรรพชีวินวิทยาของฉลาม           3(2-2-5) 
 Palaeontology of Sharks 
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0203 626 บรรพชีวินวิทยาของสัตว์เลื้อยคลาน         3(2-2-5) 
 Palaeontology of Reptiles 
0203 627 บรรพชีวินวิทยาของนก           3(2-2-5) 
 Palaeontology of Birds 
0203 628 บรรพชีวินวิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม         3(2-2-5) 
 Palaeontology of Mammals 
0203 629 บรรพชีวินวิทยาของสัตว์พวกหอย          3(2-2-5) 
 Palaeontology of Molluscs 
0203 720 บรรพชีวินวิทยาของสัตว์พวกผิวหนาม    3(2-2-5) 
 Palaeontology of Echinoderms 
0203 721 บรรพชีวินวิทยาของสัตว์ขาปล้อง                    3(2-2-5) 
 Palaeontology of Arthropods 
0203 722 บรรพชีวินวิทยาของพืดหินใต้น้ า          3(2-2-5) 
 Palaeontology of Reefs 
0203 723  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับบรรพชีวินวิทยา        3(2-2-5) 
 Geographical Information System for  Palaeontology  
0203 724 วิทยากระดูก            3(2-2-5) 
 Osteology  
 
3) หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย (Research experience course category) 
0203 793 วิทยานิพนธ์* 72 หน่วยกิต 
 Thesis 
0203 794 วิทยานิพนธ์** 48 หน่วยกิต 
 Thesis 
0203 795 วิทยานิพนธ์*** 36 หน่วยกิต 
 Thesis 
*    ส าหรับนิสิตเลือกเรียนแบบ 1.2 
 For students enrolled on Type 1.2  
**   ส าหรับนิสิตเลือกเรียนแบบ 1.1 และ 2.2 
 For students enrolled on Type 1.1 and Type 2.2 
***  ส าหรับนิสิตเลือกเรียนแบบ 2.1 
 For students enrolled on Type 2.1 
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ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา 
(หลักสตูรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

Course Description Doctor of Philosophy Program in Palaeontology  
(International Program / Adjusted 2018) 

 
****************************** 

 
 1) หมวดวิชาแกน (Core course category)  

0299 501   วิธีทางสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์                            3(3-0-6) 
Statistic Methods for Sciences 

   ความหมายและประเภทของวิธีการทางสถิติ  เทคนิคการชักตัวอย่าง การแจกแจง
ค่าสถิติ แผนการทดลอง การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น การแปลงข้อมูลสถิติศาสตร์อิงพารามิเตอร์และ 
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และการ
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัย 
   Definitions and types of statistical methods; sampling techniques; 
sampling distributions; experimental designs; tests on assumptions; transformation of 
parametric and non-parametric statistical data; statistical analysis using statistical 
packages; application in research studies 
 
0299 502   วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์                3(3-0-6) 
    Research Methodology for Sciences        
   ปรัชญาและแนวคิดในการวิจัย ระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การเสนอผลงานวิจัย การเขียนเค้าโครงวิจัย
และการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 
   Philosophy and concept of research; research methodology and 
research procedure; data collection and analysis; research writing; research 
presentation; research proposal practicum and research writing for publication 
 

 2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา (Major course category) 
 2.1) กลุ่มวิชาบังคับ (Required courses)  
0203 596 เทคนิควิจัยข้ันสูงทางบรรพชีวินวิทยา    3(2-2-5) 
  Advanced Research Techniques in Palaeontology  

การวิเคราะห์สัณฐานวิทยาและการสร้างรูปร่างจ าลองของซากดึกด าบรรพ์โดยใช้
โปรแกรมค านวณ การกราดภาพตัดขวางโดยวิธีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการพิมพ์ภาพสาม
มิติ หลักการวิเคราะห์ทางธรณีเคมีเพ่ือการสร้างแบบจ าลองสภาพแวดล้อมบรรพกาลรวมถึงการ
วิเคราะห์ไอโซโทปเสถียร การวิเคราะห์สเปกโทรเมทรีการเรืองแสงของรังสีเอกซ์ การวิเคราะห์
แมสสเปกโทรเมทรีโดยการชักน าพลาสมาคู่ 
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Morphometric analysis and fossil reconstruction using computational 
program, X-ray Computerized Tomography (CT-scan) and 3-D printing technology, 
principle of geochemical analysis for palaeoenvironmental reconstruction including 
stable isotope analysis, X-ray Fluorescence (XRF) spectrometry, Inductively Coupled 
Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS) 

 
0203 699 สัมมนาทางบรรพชีวินวิทยา 1     1(0-2-1) 
  Seminar in Palaeontology 1 
  การอภิปรายผลการวิเคราะห์สาระส าคัญจากบทความวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยาที่มี
คุณภาพสูง เพ่ือเป็นแนวทางสู่การเลือกหัวข้อวิจัย 
  Discussion on the main outcome of research results from high quality 
palaeontological research articles which can be used for thesis topic guidance  
 
0203 670 สัมมนาทางบรรพชีวินวิทยา 2       1(0-2-1) 
  Seminar in Palaeontology 2 
  การอภิปรายหลักการพ้ืนฐาน และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยา 
การเปรียบเทียบสมติฐานและวิธีการวิจัยกับผลงานวิชาการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  Discussion on fundamental concept and theory of palaeontology 
research articles, comparison on assumption and methodology with other relevant 
research articles 
 
0203 671 หัวข้อปัจจุบันทางบรรพชีวินวิทยา     1(0-2-1) 

Current Topic on Palaeontology  
การอธิบายหัวข้อซึ่งเก่ียวข้องกับบรรพชีวินวิทยาที่สนใจในปัจจุบัน ตลอดจนทฤษฎีทาง

ธรณีวิทยาและชีววิทยา เพ่ิมความช านาญในการสืบสวนเอกสารและองค์ความรู้ปัจจุบันในหัวข้อที่
เกี่ยวข้อง 

Description on some of the current issue that contributions made by the 
field of paleontology to theories in geology and biology, gaining skills on literature 
review and current knowledge on treated topics 
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 2.2) กลุ่มวิชาเลือก (Elective courses)  
0203 489   ธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาทวีปเอเชีย    3(2-2-5) 
 Geology and Palaeontology of Asia  
 ธรณีวิทยา องค์ประกอบธรณีแปรสัณฐานของทวีปเอเชีย แผ่นดินกอนด์วานา ตะเข็บ
ธรณี ธรณีแอ่นตัวเททิสบรรพกาล ชั้นหินและจุดแบบฉบับมาตรฐานโลกในทวีปเอเชีย การก่อเทือกเขา
หิมาลัย ธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาของแหล่งซากดึกด าบรรพ์ส าคัญในทวีปเอเชีย 
 Geology, Tectonic framwork of Asia, Gondwana, geosuture, Palaeotethys, 
Global standard section and point in Asia, Himalayan orogeny, geology and 
palaeontology of major fossil sites in Asia 
  
0203 490   สภาพแวดล้อมบรรพกาล      3(2-2-5) 

Palaeoenvironment      
ตัวแปรเสริมของการสะสมตะกอนและสภาพแวดล้อม แนวคิดชุดลักษณะ ทาโฟโนมี 

สัณฐานวิทยาการปรับตัวตามหน้าที่ ประชากรและสังคม ซากดึกด าบรรพ์ร่องรอย แอ่งตะกอน รูปแบบ
ของการล าดับชั้นหินและวิวัฒนาการของแอ่ง การตีความสภาพแวดล้อมบรรพกาลจากไอโซโทป  

Depositional and environmental parameters, concept of facies, 
taphonomy, adaptive functional morphology, populations and communities, trace 
fossils, sedimentary basin, stratigraphic architecture and basin evolution, isotopes 
palaeoenvironmental interpretation 
 
0203 491 การล าดับชั้นหินแบบซีเควน          3(2-2-5) 
 Sequence Stratigraphy 
 แนวคิดและหลักการของการล าดับชั้นหินแบบซีเควน ระดับน้ าทะเลสัมพัทธ์ ธรณีแปร
สัณฐานและการเปลี่ยนระดับทะเล ปริมาณตะกอนที่พัดพามา การสะสมตะกอนตามช่วงของ
ระดับน้ าทะเลสัมพัทธ์ การล าดับชั้นหินแบบซีเควนขั้นละเอียดสูง พาราซีเควน การล าดับชั้นหินจากคลื่น
ไหวสะเทือนและการล าดับชั้นหินตามชีวภาพในการศึกษาการล าดับชั้นหินแบบซีเควน การล าดับชั้นหิน
แบบซีเควนของระบบสะสมตะกอน 
 Concept and principle in sequence stratigraphy, relative sea-level, 
tectonics and eustasy, sedimentary supply, system tract, high-resolution sequence 
stratigraphy, parasequence, seismic stratigraphy and biostratigraphy in sequence 
stratigraphy, sequence stratigraphy of depositional system  
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0203 492 การล าดับชั้นหินตามชีวภาพขั้นสูง    3(2-2-5) 
 Advanced Biostratigraphy 
  แนวคิดส่วนชั้นชีวภาพของซากดึกด าบรรพ์ขนาดจุลภาค การเทียบสัมพันธ์ไขว้  
การเทียบมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ โฮโมแทซีและไดอะโครนี วิวัฒนาการและชีวกาลวิทยา  
การล าดับชั้นหินตามชีวภาพแบบซีเควน ช่วงชีวินการล าดับชั้นหินตามหน่วยอนุกรมวิธานและการล าดับ 
ชั้นหินตามชีวภาพเชิงปริมาณ  

Concept in microfossil zones, cross-correlation, calibration and quality 
control, homotaxy and diachrony, evolution and biochronology, sequence 
biostratigraphy, taxic stratigraphic range and quantitative biostratigraphy 
 
0203 493 แอ่งตะกอน                 3(3-0-6) 
 Sedimentary Basin  
 การจ าแนกแอ่ง ระบบสะสมตะกอน ตัวแบบชุดลักษณะ ตะกอนทวีป ตะกอนชายฝั่ง
และทะเลตื้น ตะกอนสมุทร การทรุดตัว การเกลี่ยผิวแผ่นดิน อัตราตะกอน แอ่งทรุดตัว ขอบทวีปและ
แอ่งลาดความชัน แอ่งภายในทวีป ร่องในทะเลลึก แอ่งด้านหน้าและด้านหลังหมู่เกาะรูปโค้ง 
   Basin classification, depositional system, facies model, continental 
sediments, coastal and shallow-marine sediments, oceanic sediments, subsidence, 
denudation, sedimentary rate, rift basin, continental margin and slope basins, 
intracratonic basin, deep-sea trenches, forearc and backarc basins 
 
0203 589  การจัดการพิพิธภัณฑ์      3(3-0-6) 
  Museum Management   
  การจัดการและอนุรักษ์ การดูแลรักษาตัวอย่าง การจัดการตัวอย่าง งานวิจัยด้านภัณฑ
รักษ์ พัฒนาการด้านการจัดแสดงนิทรรศการ การบริหารพิพิธภัณฑ์ การศึกษา การเรียนรู้และตีความ
ข้อมูลที่เก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ การหาแหล่งทุนและผู้สนับสนุน 
  Archival management, care of collections, collections management, 
curatorial research, exhibition development, museum administration, museum studies, 
educational and interpretative programming, fundraising and grantsmanship 
 
0203 611 บรรพชีวานุกรมวิธาน      3(2-2-5) 

Systematic Palaeontology 
หลักซิสเต็มมาติกส์ ลักษณะทางอนุกรมวิธานและความแปรผัน กลไกการแบ่งแยก

ทางการสืบพันธุ์ การแตกแขนงของสปีชีส์ ค าจ ากัดความของของสปีชีส์ หลักการของคลาดิสติก ข้อมูล
สัณฐานวิทยาที่ใช้ในงานซิสเต็มมาติกส์ การเลือกลักษณะและวิธีการที่ใช้ในการสร้างสายวิวัฒนาการชาติ
พันธุ์จากลักษณะทางสัณฐานวิทยา การใช้ข้อมูลในการล าดับชั้นหินช่วยในการสร้างสายวิวัฒนาการชาติ
พันธุ์ การสร้างแผนภาพวิวัฒนาการชาติพันธุ์ 
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Principles of systematics, taxonomic characters and variation, 
reproductive isolating mechanism, speciation, species concept, cladistic concept, 
morphological data in systematic, character selection and methodology of 
morphological phylogenetics, stratigraphic information in phylogenetics, cladogram  
construction 
 
0203 612 บรรพชีวภูมิศาสตร์      3(2-2-5) 
  Palaeobiogeography  
  ทฤษฎีทางชีวภูมิศาสตร์และบรรพชีวภูมิศาสตร์ การเกิดชนิดใหม่แบบอัลโลแพทริค 
การแพร่พันธุ์ ธรณีแปรสัณฐาน สมภาค จุดวิกฤตของความหลากหลายทางชีวภาพ การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ 
และรูปแบบของกลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพหลักในช่วงธรณีกาล 

Theory of biogeography and paleobiogeography, allopatric speciation, 
dispersal, plate tectonics, congruence, biodiversity crisis, mass extinctions and major 
extant biodiversity patterns in geological time  
 
0203 613 บรรพชีวินวิทยาประยุกต์           3(2-2-5) 
  Applied Palaeontology  
  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เหตุการณ์ส าคัญทาง
ชีววิทยา กลุ่มซากดึกด าบรรพ์หลัก จุลบรรพชีวินวิทยา การล าดับชั้นหินตามชีวภาพและการเทียบ
สัมพันธ์ การประยุกต์ข้อมูลทางบรรพชีวินวิทยาในเชิงอุตสาหกรรมรวมถึงการส ารวจแหล่งปิโตรเลียม
และแหล่งแร่ การท าเหมืองแร่และวิศวกรรม 

Evolution of life and environmental processes, biological event, principal  
fossil groups, micropalaeontology, biostratigraphy and correlation, the applications of 
palaeontology in industry including petroleum and mineral exploration, mining and 
engineering 
 
0203 620  บรรพชีวินวิทยาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง    3(2-2-5) 
  Invertebrate Palaeontology 
  หลักบรรพชีวินวิทยา วิวัฒนาการ และซากดึกด าบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
เหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต ซิสเตมาติกส์ วิวัฒนาการ และการตั้งชื่อซากดึกด าบรรพ์
ฟองน้ า ไนดาเรีย ไบรโอซัว แบรคิโอพอด มอลลัสก์ เอไคโนเดิร์ม แกรพโตไลต์ และสัตว์ขาข้อ  
  Principles of palaeontology, evolution and the fossil record of 
invertebrates, major events in the history of life as well as systematics, evolution and 
nomenclature of sponges, cnidarians, bryozoans, brachiopods, mollusks, echinoderms, 
graptolites, and arthropods. 
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0203 621  บรรพชีวินวิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลัง    3(2-2-5) 
  Vertebrate Palaeontology   

  ก าเนิดสัตว์มีกระดูกสันหลัง ศึกษาซากดึกด าบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังตั้งแต่ปลา
โบราณ สัตว์โบราณที่มี 4 รยางค์และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก วิวัฒนาการของพวกสัตว์มีถุงน้ าคร่ า 
สัตว์เลื้อยคลาน ปลา ไดโนเสาร์ นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม และมนุษย์   
  Vertebrate origins, studying fossil vertebrates, early fishes, early 
tetrapods and amphibians, evolution of early amniotes, reptiles, fishes, dinosaurs, birds, 
mammals, and human evolution 
 
0203 622   บรรพชีวินวิทยาของมนุษย์       3(2-2-5) 
  Human Palaeontology 
  วิธีตรวจหาอายุ ระบบสัณฐานวิทยา การฝังศพ ขนาด รูปร่าง สมอง พลังงาน 
พฤติกรรม และโครงสร้างทางสังคมของมนุษย์ ความสัมพันธ์กับกลุ่มลิงใหญ่ไร้หาง การเดินสองขา 
ขากรรไกรและฟัน การปรับตัวของโฮโมนิด มนุษย์ยุคใหม่ วิวัฒนาการของสมอง ความส านึก เครื่องมือ 
ภาษา ศิลปะ และการท าเกษตรกรรม 
  Dating methods, morphological systematics, burial, size, shape, brains, 
energy, behavior, social structure, ape and human relations, bipedalism, jaws and 
teeth, hominine adaptation, modern humans, evolution of brain, consciousness, tools, 
language, art, and agriculture 
 

0203 623   บรรพชีวินวิทยาของไดโนเสาร์     3(2-2-5) 
  Palaeontology of Dinosaurs   
  ค าจ ากัดความ จุดก าเนิดของไดโนเสาร์ วิวัฒนาการชาติพันธุ์ การประมาณอายุ กาย
วิภาคศาสตร์ บทบาทหน้าที่ทางสัณฐานวิทยา ระบบกล้ามเนื้อ การเจริญเติบโต คัพภวิทยา พฤติกรรม 
พฤติกรรมการสืบพันธุ์ กล่องสมอง เชาว์ปัญญา ชีวกลศาสตร์ ความแปรผัน ชีวภูมิศาสตร์ ต้นก าเนิดของ
นก พืชและไดโนเสาร์ ทาโฟโนมี การสูญพันธ์ 
  Definition, origin of dinosaurs, phylogeny, age determination, anatomy, 
functional  morphology, musculature, growth and embryology, behaviour, reproductive 
behaviour, brain case,  intelligence, biomechanics, variation, biogeography, birds origin,  
plants and dinosaurs, taphonomy, and extinction 
 
0203 624   บรรพชีวินวิทยาของปลา       3(2-2-5) 
  Palaeontology of Fishes 
  ปลาไม่มีขากรรไกร จุดก าเนิดของขากรรไกรและความสัมพันธ์กับปลาพวก 
Gnathostome, Placodermi, Chondrichthyes, Acanthodii และปลากระดูกแข็ง Osteichthyes 
วิวัฒนาการของปลากลุ่มแรกเริ่มและการสูญพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ่ ฉลามและไคเมร่ากลุ่มแรก การปรับตัวของ
ปลากระดูกอ่อนช่วงหลังมหายุคพาลีโอโซอิก ปลากระดูกแข็งกลุ่มแรกๆ การปรับตัวของปลากลุ่ม 
teleosts วิวัฒนาการของปลาช่วงหลังยุคดีโวเนี่ยน 
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  Jawless fishes, origin of jaws and Gnathostome relationships, Placodermi, 
Chondrichthyes, Acanthodii, Osteichthyes, early fish evolution and mass extinction, 
early sharks and chimaeras, post-palaeozoic Chondrichthyan radiation, early bony  
fishes, radiation of the teleosts, and post-Devonian evolution of fishes 
 
0203 625   บรรพชีวินวิทยาของฉลาม     3(2-2-5) 
  Palaeontology of Sharks   
  จุดก าเนิดและการแผ่ขยายพันธุ์ของฉลามกลุ่ม neoselachian ความหลากหลายของ
ฉลามในยุคไทรแอสซิกตอนต้น ชีวกลศาสตร์ของฟันฉลาม การปรับตัวของฉลามไฮโบดอนท์เข้าสู่
สภาพแวดล้อมน้ าจืด  
  Origin and early radiation neoselachian sharks, diversity of Upper Triassic 
sharks, biomechanics of shark teeth, and adaptations of hybodont sharks to freshwater 
environments 
 
0203 626   บรรพชีวินวิทยาของสัตว์เลื้อยคลาน      3(2-2-5) 
  Palaeontology of Reptiles 
  วิวัฒนาการของสัตว์กลุ่มอาร์โคซอร์ตั้งแต่ช่วงยุคไทรแอสซิก พวกสัตว์เลื้อยคลานทะเล 
ยุคไทรแอสซิก และก าเนิดของไดโนเสาร์ 
     The Triassic evolution of the Archosauromorphs, Triassic seas, and origin 
of the dinosaurs 
 
0203 627   บรรพชีวินวิทยาของนก      3(2-2-5) 
  Palaeontology of Birds   
  อาร์คีออพเทอริก จุดก าเนิดของนกที่บินได้ นกยุคครีเทเชียส วิวัฒนาการแตกแขนง
ของนกยุคใหม่ นกที่บินไม่ได้ในกลุ่มพาลีโอนาที และนีโอนาที ความหลากหลายของนก 
  Archaeopteryx, origin of bird flight, birds of the Cretaceous, radiation of 
modern birds, flightless birds: Palaeognathae and Neognathae, and diversification of birds 
 
0203 628   บรรพชีวินวิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม    3(2-2-5) 
  Palaeontology of Mammals   
  ไซโนดอนท์และลักษณะที่เพ่ิมขึ้นมาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่ม
แรก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคครีเทเชียส สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกระเป๋าหน้าท้อง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มี
รก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทวีปอเมริกาใต้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับสัตว์กีบคี่ สัตว์ผู้ล่า ลิ่น อาร์
ชอนต้า กระต่าย และ สัตว์ฟันแทะ การสูญพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในยุคน้ าแข็ง แบบ
แผนการเกิดวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
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  Cynodonts and the acquisition of mammalian characters, first mammals, 
Mesozoic mammals, marsupials, South American mammals, placental mammals, 
Laurasiatherians,  Cetartiodactyla, Perissodactyla, Carnivora and Pholidota, Archonta, 
Glires, ice age extinction of large mammals, and pattern of mammalian evolution 
 
0203 629   บรรพชีวินวิทยาของสัตว์พวกหอย         3(2-2-5) 
  Palaeontology of Molluscs   

  ลักษณะพ้ืนฐานทางสัณฐานวิทยา การจัดหมวดหมู่ทางอนุกรมวิธาน ถิ่นที่อยู่อาศัย 
นิเวศวิทยา และวิวัฒนาการของ อะพลาโคฟอแรน หอยฝาชีโบราณ ลิ่นทะเล หอยฝาเดียว เซฟาโรพอด 
หอยสองฝา โรสโทรคอนเคีย และหอยงาช้าง ในช่วงเวลาต่าง ๆ ทางธรณีกาล และการล าดับชั้นหินทาง
ชีวภาพด้วยซากดึกด าบรรพ์หอยฝาเดียว หอยสองฝา และเซฟาโรพอด 
  Basic attributes, classification, habitat, ecology and evolution of 
Aplacophora, Polyplacophora, Gastropoda, Cephalopoda, Bivalvia, Rostroconchia, 
Scaphopoda through geologic time and biochronological correlations 
 
0203 720   บรรพชีวินวิทยาของสัตวพ์วกผิวหนาม    3(2-2-5) 
  Palaeontology of Echinoderms   

  ลักษณะสัณฐานวิทยาทั่วไป การจัดหมวดหมู่ทางอนุกรมวิธาน ถิ่นที่อยู่อาศัย 
นิเวศวิทยา และวิวัฒนาการของสัตว์ในกลุ่มเม่นทะเล ดาวทะเล ไครนอยด์ และบลาสโตซัว ในช่วงเวลา
ต่าง ๆ ทางธรณีกาล และการล าดับชั้นหินทางชีวภาพด้วยซากดึกด าบรรพ์ 
  General characteristics, taxonomic classification, habitat, ecology and evolution 
of Asterozoa, Echinozoa, Crinozoa, and Blastozoa through geologic time and 
biochronological correlations 
 
0203 721   บรรพชีวินวิทยาของสัตว์ขาปล้อง     3(2-2-5) 
  Palaeontology of Arthropods   

  ก าเนิดและการจัดจ าแนกประเภทถิ่นที่อยู่อาศัย นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของสัตว์ขา
ข้อกลุ่มไตรโลไบต์ ครัสเตเชีย เชลิเซอเรต แมลง อองโคฟอรา ทาร์ดิกราดาและเพนตะสโตมิดา การ
ขึ้นมาใช้ชีวิตบนบกของสัตว์ขาข้อ การใช้ซากดึกด าบรรพ์สัตว์ขาข้อในการล าดับชั้นหินทางชีวภาพ 
   Origin and classification, habitat, ecology and evolution of Trilobita, 
Crustacea, Chelicerata: Insecta, Onychophora, Tardigrada, and Pentastomida, 
colonization of arthropod on land, and biochronological correlations 
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0203 722   บรรพชีวินวิทยาของพืดหินใต้น้ า     3(2-2-5) 
  Palaeontology of Reefs   
  กระบวนการเกิด ความหลากหลายทางชีวภาพ การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิด 
การสร้างเสริมแนวปะการังให้แข็งแกร่ง การรบกวนตะกอนและการสึกกร่อนจากกิจกรรมของสิ่งมีชีวิต 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง  การตอบสนองต่อสภาวะโลกร้อนและรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงของแนวปะการังในช่วงเวลาต่าง ๆ ทางธรณีกาล 
  Process of formation, biodiversity, symbiosis, recruitment, bioturbation 
and bioerosion, interaction of the biota of the reef, response to global warming and  
changing patterns of carbonate buildups through time 
 
0203 723  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับบรรพชีวินวิทยา       3(2-2-5) 
 Geographical Information Systems for Palaeontology  
   องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงสร้างข้อมูล การจัดการข้อมูล และ
การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบและการประยุกต์ใช้ด้านบรรพชีวินวิทยา 

   The components of geographical information systems, data structure, 
data management, data analysis, design and application for palaeontological work 

 
0203 724 วิทยากระดูก            3(2-2-5) 
 Osteology  
   การศึกษากระดูกรวมถึงโครงสร้างกระดูก การระบุส่วนของโครงกระดูก สัณฐานวิทยา
โครงร่างของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย โดยเฉพาะกะโหลกศีรษะและกระดูกรยางค์ของปลา นก สัตว์สะเทิน
น้ าสะเทินบก จระเข้ ไดโนเสาร์ ไฟโตซอร์ และเลี้ยงลูกด้วยนม อาศัยเทคนิคการระบุที่หลากหลายและ
วิธีการแปลผลต่างๆ ในการวิเคราะห์ซากกระดูกสัตว์มีกระดูกสันหลัง  
   Study of bones, including bone structure, the identification of skeletal 
elements, skeletal morphology of several taxa with particular attention to the skull and 
appendicular bones of fish, birds, amphibians, crocodiles, dinosaurs, phytosaurs, and 
mammals using a variety of identification techniques and interpretive methods to 
analyze vertebrate osteological remains 
 
 3) หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย (Research experience course category)  
0203 793   วิทยานิพนธ์           72 หน่วยกิต 
  Thesis 
  งานวิจัยขั้นสูงเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีทางบรรพชีวินวิทยาที่เป็น
ที่ยอมรับ  
  Advanced research for constructing the new body of knowledge on the 
basis of acceptable theories on Palaeontology 
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0203 794   วิทยานิพนธ์            48 หน่วยกิต 
  Thesis 
  งานวิจัยขั้นสูงเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่บนพ้ืนฐานทางบรรพชีวินวิทยา  
  Advanced research for constructing a new body of knowledge on the 
basis of Palaeontology 
 
0203 795   วิทยานิพนธ์            36 หน่วยกิต 
  Thesis 
  งานวิจัยขั้นสูงเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านบรรพชีวินวิทยา 
  Advanced research for constructing a new body of the knowledge in the 
field of Palaeontology 


