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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

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

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
 ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Biology 
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) 
   ชื่อย่อ :  วท.ม. (ชีววิทยา) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Master of Science (Biology) 
   ชื่อย่อ :  M.Sc. (Biology) 
 
จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกติ 
แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน       5  ปีการศึกษา 
และส าเร็จการศึกษาได้หลังจากเข้าศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า     2   ภาคการศึกษา 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

 

หมวดวิชา 
หลักสูตร (หน่วยกิต) 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
1. หมวดวิชาเฉพาะ 
 1.1 วิชาบังคับ 
 1.2  วิชาเลือก 

-  
  10 

    14* 
2. หมวดวิชาประสบการณ์วิจัยวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  36 ไม่น้อยกว่า  12 

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  36 ไม่น้อยกว่า  36 
*    สามารถเรียนหมวดวิชาเลือกเพ่ิมเติมได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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รายวิชาในหลักสูตร 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
แผน ก แบบ ก1 ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วนกิต 
0203 593 สัมมนาชีววิทยา 1* 1(0-2-1) 
 Seminar in Biology 1 
0203 594 สัมมนาชีววิทยา 2* 1(0-2-1) 
 Seminar in Biology 2 
0299 501  วิธีทางสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์* 3(3-0-6) 

Statistical Methods for Sciences 
0299 502 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวทิยาศาสตร์*  3(3-0-6) 
 Research Methodology for Science 
* เป็นรายวิชาที่บังคับให้นิสิต แผน ก แบบ ก1 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และต้องได้ผลการเรียนเป็น S 
(Satisfactory) 
 
แผน ก แบบ ก2 เรียนวิชาบังคับ 10 หน่วยกิต 
0203 503  ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา 2(0-4-2)
  Special Problems in Biology  
0203 507 ชีววิทยาของเซลล์ขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Cell Biology 
0203 583 เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยา 3(2-2-5) 

 Biology Research Techniques 
0203 593 สัมมนาชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
 Seminar in Biology 1 
0203 594 สัมมนาชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
 Seminar in Biology 2 
0299 501  วิธีทางสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์* 3(3-0-6) 

Statistical Methods for Sciences 
0299 502 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวทิยาศาสตร์* 3(3-0-6) 
 Research Methodology for Science 
 
* เป็นรายวิชาที่บังคับให้นิสิตแผน ก แบบ ก 2  เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และต้องได้ผลการเรียนเป็น S 
(Satisfactory) 
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วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 
 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาทางชีววิทยาตามความสนใจ  โดยนิสิตแผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต จากรายวิชา  ดังนี้ และนิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกเพ่ิมเติมจาก
รายวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
กลุ่มวิชาชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาระดับเซลล์ 
0203 501 เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนทางชีววิทยา 3(2-2-5) 
 Electron Microscopy Techniques in Biology 
0203 508 ชีววิทยาโมเลกุลของยีน 3(3-0-6) 

 Molecular Biology of Gene 
0203 541 เรื่องคัดสรรทางชีววิทยา 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Biology 
0203 542 เซลล์พันธุศาสตร์ของสัตว์ 3(2-2-5) 

Animal Cytogenetics 
0203 543 พันธุศาสตร์ของเห็ดรา 3(3-0-6) 

 Fungal Genetics 
0203 544 ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(3-0-6)
 Biodiversity 
0203 545 เทคโนโลยีเชิงโมเลกุลส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(3-0-6) 
 Molecular Technologies for Plant Breeding  
0203 547  เทคโนโลยีการถ่ายโอนยีน  3(2-2-5) 

Gene Transfer Technology 
0203 559 สรีรวิทยาของเซลล์สัตว์ขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Animal Cell Physiology 
0203 568  ความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศไทย 3(3-0-6) 
  Biodiversity and Traditional Knowledge in Thailand 
0203 571 ชีววิทยาเชิงโมเลกุลของสัตว์ขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Animal Molecular Biology  
0203 589 การวิเคราะห์การวัดทางสัณฐาน 3(2-2-5)
 Morphometric Analysis 
0203 599 ชีวสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Bioinformatics 
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กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์ 
0203 504  เรณูวิทยา 3(2-2-5) 
              Palynology 
0203 511 พืชพลังงาน 3(3-0-6) 
 Phytofuels 
0203 512 วิทยาสาหร่ายประยุกต์ 3(2-2-5) 
 Applied Phycology 
0203 516  อนุกรมวิธานของพืชวงศ์หญ้าและกก 3(2-2-5) 

Taxonomy of Poaceae and Cyperaceae  
0203 517  กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของเนื้อไม้ 3(2-2-5) 

Comparative Wood Anatomy  
0203 518 ไบรโอโลยี 3(2-2-5) 
  Bryology 
0203 555 สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของเมล็ดพืช 3(2-2-5) 
 Morphology and Physiology of Seeds 
0203 556 สรีรวิทยาและชีวเคมีของพืช 3(2-2-5) 
 Plant Physiology and Biochemistry 
0203 557 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 3(1-4-4) 
 Advanced Plant Tissue Culture 
0203 558 สรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวของผักและผลไม้ 3(3-0-6) 
 Postharvest Physiology of Vegetables and Fruits  
0203 574 พฤกษศาสตร์ประยุกต์ 3(2-2-5) 
 Applied Botany 
 
กลุ่มวิชาสัตววิทยา 
0203 505  สารรบกวนต่อมไร้ท่อ 3(3-0-6) 
               Endocrine Disruptors0203 506   
 สรีรวิทยาของระบบประสาท 3 (3-0-6) 
              Neurophysiology 
0203 509  สรีรวิทยาประยุกต์การสืบพันธุ์ของสัตว์ 3(3-0-6) 
 Applied Reproductive Physiology of Animals 
0203 521 โภชนศาสตร์ของไหม 3(3-0-6) 
 Silkworm Nutrition 
0203 522 ชีววิทยาของครัสตาเชียน  3(3-0-6) 
 Biology of Crustaceans 
0203 523 วิทยาเอมบริโอของสัตว์ขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Animal Embryology 
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0203 527 หม่อนไหมและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6) 
 Sericulture Application 
0203 528 สรีรวิทยาเปรียบเทียบของสัตว์ 3(2-2-5) 

Comparative Animal Physiology  
0203 529  สัตว์เศรษฐกิจ   3(2-2-5) 

Economic Animals 
0203 548 แมลงน้ า 3(2-2-5) 
 Aquatic Insects 
0203 549 ซิสเทมาติกส์ของหนอนพยาธิ 3(2-2-5) 
              Systematics of Helminthes 
0203 573  แมลงเศรษฐกิจ  3(2-2-5) 

Economic Insects 
0203 575  กีฏวิทยาทางการแพทย์  3(2-2-5) 

Medical Entomology 
0203 576 ชีววิทยาของแมลงสังคม 3(2-2-5) 
 Biology of Social Insects 
0203 577 พิษวิทยาในสัตว์ 3(3-0-6) 

Animal Toxicology 
0203 584 ชีววิทยาของสัตว์กลุ่มมอลลัสค์ 3(2-2-5) 
 Biology of Molluscs 
0203 585 สรีรวิทยาและชีวเคมีของหนอนไหม 3(3-0-6)
 Physiology and Biochemistry of Silkworm 
0203 591 เทคนิคการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ 3(2-2-5) 
 Research Techniques for Biodiversity in Animals 
  
กลุ่มวิชานิเวศวิทยา 
0203 546 นิเวศวิทยาเชิงโมเลกุล 3(3-0-6) 
 Molecular Ecology 
0203 551  สรีรวิทยาเชิงนิเวศของพืช 3(2-2-5) 
              Plant Ecophysiology 
0203 554 การฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมโดยใช้พืช 3(3-0-6) 
  Phytoremediation 
0203 561 นิเวศวิทยาระบบ 3(2-2-5) 
 Ecosystem Ecology 
0203 562 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส าหรับการวิจัยทางนิเวศวิทยา 3(2-2-5) 
 Statistical Analyses for Ecological Researches  
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0203 563 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์ 3(2-2-5) 
 Landscape Ecology 
0203 564 นิเวศวิทยาของสัตว์ขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Animal Ecology 
0203 566 การจัดการระบบนิเวศ 2(2-0-4) 

Ecosystem Management 
0203 569 นิเวศวิทยาการฟ้ืนฟู 3(2-2-5) 
 Restoration Ecology 
0203 572 นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม 3(2-2-5) 
 Behavioral Ecology 
 
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา 
0203 513 นิเวศวิทยาและอนุกรมวิธานของเห็ด 3(2-2-5) 
 Ecology and Taxonomy of Mushroom  
0203 514 เทคนิคทางอนุกรมวิธานของไลเคนส์ 3(2-2-5) 
 Taxonomy Technique of Lichens  
0203 531 จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Food Microbiology 
0203 532 วิทยาเห็ดราขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Mycology 
0203 533 วิทยาไวรัสขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Virology 
0203 535 ชีววิทยาของมัยคอร์ไรซา 3(2-2-5) 

 Biology of Mycorrhiza 
0203 536 เอนไซม์จากจุลินทรีย์ 3(2-2-5) 

 Microbial Enzymes 
0203 537 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี 3(2-2-5) 

 Yeast and Yeast Technology 
0203 539 จุลชีววิทยาของการบ าบัดน้ าเสีย 3(2-2-5) 

 Microbiology of Waste Water Treatment 
0203 552 การย่อยสลายและการบ าบัดทางชีวภาพ 3(3-0-6) 
 Biodegradation and Bioremediation 
0203 553 วิทยาภูมิคุ้มกันด้านเซลล์และโมเลกุล 3(2-2-5) 
 Cellular and Molecular Immunology 
0203 578  สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ด 3(2-2-5)   
 Bioactive Compounds from Mushrooms 
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0203 579 แอคติโนมัยซีทและการประยุกต์ 3(2-2-5) 
 Actinomycete and Their Application 
0203 587 เทคโนโลยีการเพาะเห็ดและผลิตภัณฑ์จากเห็ด 3(2-2-5) 
 Mushroom Cultivation and Production Technology 
 
กลุ่มวิชาบรรพชีวินวิทยา 
0203 515 บรรพชีวินวิทยาพืช 3(2-2-5) 
 Palaeobotany 
0203 524 บรรพชีวินวิทยาสัตว์ 3(2-2-5) 
 Palaeozoology 
0203 538  จุลบรรพชีวินวิทยา 3(2-2-5) 

Micropalaeontology 
0203 581  เทคนิควิจัยทางบรรพชีวินวิทยา  3(2-2-5) 
 Research Techniques in Palaeontology 
0203 582  ธรณีประวัติ      3(2-2-5) 
 Historical Geology 
0203 588 ทาโฟโนมี 3(2-2-5) 
 Taphonomy  
0203 592 เรณูวิทยาบรรพกาล      3(2-2-5) 
 Palaeopalynology 
0203 595 การล าดับชั้นหินตามชีวภาพ 3(2-2-5) 
 Biostratigraphy 

0203 596 บรรพนิเวศวิทยา   3(2-2-5) 
 Palaeoecology 
0203 597 วิทยากระดูก      3(2-2-5) 
 Osteology   
0203 598 ชีววิทยาไดโนเสาร์ 3(2-2-5) 
 Biology of Dinosaurs 
 
หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
0203 694 วิทยานิพนธ์* 12 หน่วยกิต 
 Thesis 
0203 695 วิทยานิพนธ์** 36 หน่วยกิต 
 Thesis 
*ส าหรับนิสิตเลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 
**ส าหรับนิสิตเลือกเรียนแผน ก แบบ ก 1 
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ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

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

 
1) หมวดวิชาเฉพาะ 
 1.1) วิชาบังคับ  
0203 503 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา     2(0-4-2) 
  Special Problems in Biology    

การศึกษาค้นคว้าทางชีววิทยาโดยใช้วิทยาระเบียบวิธีวิจัย และเรียบเรียงเขียน 
เป็นรายงาน 

The study on special topics in biology using a research methodology; 
writing reports and presentation 

 
0203 507 ชีววิทยาของเซลล์ขั้นสูง      3(3-0-6) 

 Advanced Cell Biology 
  โครงสร้างอย่างละเอียดและหน้าที่ของเซลล์ยูคาริโอตและออร์แกเนลล์ การขนส่ง
โมเลกุลและอิออนขนาดเล็กข้ามผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ คุณสมบัติทางไฟฟ้าของเยื่อหุ้มเซลล์ การจัดระบบ
โครงร่างของเซลล์และการก าหนดรูปร่างและการเคลื่อนที่ของเซลล์ อณูพันธุศาสตร์ของเซลล์ การ
ควบคุมการแสดงออกของยีน การติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ ภูมิคุ้มกันด้านเซลล์ เซลล์ต้นก าเนิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง 

Ultrastructure and function of the eukaryotic cell and its organelles; 
transports of small molecules and ions across cell membrane; electrical properties of 
cell membrane; cytoskeleton organization and regulation of cell form and movement; 
molecular genetics of the cell; Control of gene expression; cellular communication; 
cellular immunity; stem cell and related theory; cell biology of cancer 
 
0203 583 เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยา     3(2-2-5) 
  Biology Research Techniques 
  หลักการ แนวคิดและเทคนิควิธีวิเคราะห์ปัญหาที่ใช้ในงานวิจัยทางชีววิทยา  
  Principles; concepts and techniques in analysis and method in biology 
research problems 
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0203 593 สัมมนาชีววิทยา 1      1(0-2-1) 
  Seminar in Biology 1 
  น าเสนอแบบปากเปล่าและรายงานในหัวข้อทางด้านชีววิทยาจากการสืบค้นข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศ    
  The oral presentation and report of selected topics in field of biology, 
searching from literature review by using information system 
 
0203 594 สัมมนาชีววิทยา 2      1(0-2-1) 
  Seminar in Biology 2 
  การเสนอผลงาน การค้นคว้าและการวิจัยทางชีววิทยาในระดับบัณฑิตศึกษา 
  Individual student must present his/her a research project concerning 
biology and/or related field at a graduate study level 
 
0299 501  วิธีทางสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์     3(3-0-6) 

Statistical Methods for Sciences 
  ความหมายและประเภทของวิธีการทางสถิติ เทคนิคการชักตัวอย่าง การแจกแจง
ค่าสถิติ แผนการทดลอง  การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น การแปลงข้อมูลสถิติพาราเมทริกและนันพารา
เมทริก  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย 
  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 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและกระบวนการวิจัย  
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การเสนอผลงานวิจัย  
การเขียนเค้าโครงวิจัยและการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 
  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 
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 1.2) วิชาเลือก 
กลุ่มวิชาชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาระดับเซลล์ 
0203 501       เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนทางชีววิทยา    3(2-2-5) 

          Electron Microscopy Techniques in Biology 
การเตรียมเนื้อเยื่อเพ่ือศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและแบบ

ส่องผ่าน เทคนิคการตัดเนื้อเยื่อ การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและแบบส่องผ่าน 
รวมทั้งเทคนิคการถ่ายภาพ 

Tissue preparation for scanning and transmission electron microscopy; 
techniques of ultramicrotomy; operation of scanning and transmission electron 
microscopy along with photography 

 
0203 508  ชีววิทยาโมเลกุลของยีน      3(3-0-6) 
  Molecular Biology of Gene 

พันธุศาสตร์และหลักการ  การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการด ารงของจีโนม การแสดงออก
ของยีนและการควบคุม  เทคนิคมาตรฐานและตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่ใช้โดยทั่วไปในการศึกษาทางชีวโมเลกุล 

The fundamental genetic concepts, a comprehensive survey of genome 
maintenance, gene expression and regulation, the standard techniques and model 
organisms commonly used in molecular biology studies  

 
0203 541 เรื่องคัดสรรทางชีววิทยา      2(2-0-4) 
  Selected Topics in Biology 
  ความรู้ใหม่และเรื่องน่าสนใจทางชีววิทยา 
  Novel knowledge and interesting topics in biology 
 
0203 542 เซลล์พันธุศาสตร์ของสัตว์     3(2-2-5) 

Animal Cytogenetics 
เทคนิคและวิธีการเตรียมโครโมโซมของสัตว์ การวิเคราะห์คาริโอไทป์ การย้อมแถบสี

โครโมโซมแบบต่างๆ การย้อมสารเรืองแสง ในต าแหน่งจ าเพาะ และการประยุกต์ใช้ 
Techniques and methodology for chromosome preparation of animal, 

karyotype analysis, chromosome banding, fluorescent in situ hybridization, cytogenetics 
applications 
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0203 543 พันธุศาสตร์ของเห็ดรา      3(3-0-6) 
  Fungal Genetics 

พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลของเชื้อราก่อโรคในมนุษย์ พืช รวมถึงเชื้อราชนิดที่ให้
ประโยชน์ การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต การพัฒนา และพันธุวิศวกรรมของเชื้อรา วิวัฒนาการของเชื้อรา 
ข้อมูลจีโนมของเชื้อรา การศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเชื้อราในปัจจุบัน 

Molecular genetics of human and plant pathogenic fungi including 
useful species; Fungal reproduction, growth, development and genetic engineering; 
Fungal evolution; Fungal genome databases, Current research investigations of fungi 
 
0203 544 ความหลากหลายทางชีวภาพ     3(3-0-6) 
  Biodiversity 

ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับพันธุกรรม ความแปรผันทางพันธุกรรมใน
ประชากร กลไกท่ีท าให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม การประยุกต์ใช้เทคนิคทางพันธุศาสตร์ 
ในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ    
  Biodiversity at genetic level, genetic variation in populations, 
mechanisms generating genetic diversity, application of genetic techniques for 
biodiversity studies 
 
0203 545 เทคโนโลยีเชิงโมเลกุลส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช   3(3-0-6) 
  Molecular Technologies for Plant Breeding 

 การศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลชนิดต่าง ๆ เช่น การระบุชนิด การใช้ประโยชน์ และการ
น ามาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช เพ่ือให้มีความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์และสัตว์ 
และวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดทั้งภาพรวมของวิธีการและตัวอย่างงานวิจัยที่มีการประยุกต์ใช้
เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อช่วยกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ 

To studies of molecular marker systems such as identification, utilization, 
and integration for plant breeding programs; environmentally sustainable, production 
of food, feed, and industrial material; overview of terminology, methodology, and 
applied examples of utilizing molecular markers for assisting breeding strategies 
 
0203 547  เทคโนโลยีการถ่ายโอนยีน      3(2-2-5) 
  Gene Transfer Technology 

เทคนิคและวิธีการถ่ายโอนยีนในพืชและสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์โดยวิธีทาง 
พันธุวิศวกรรม ดีเอ็นเอพาหะที่ใช้ในการถ่ายโอนยีน ชีววิทยาของเชื้ออโกรแบคทีเรียม การถ่ายโอนยีน
โดยใช้ อโกรแบคทีเรียมและโดยวิธีตรง การเตรียมตัวอ่อน การใช้พลาสมิดเวคเตอร์ การถ่ายโอนยีนด้วย
ไวรัส และประโยชน์ของการถ่ายโอนยีน 
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Techniques and methods of genetic transformation in plants and 
animals,  improvement of plants and animals by genetic engineering, DNA vector for 
gene transfer, Agrobacterium biology, Agrobacterium mediated transformation and 
direct gene transfer, embryo preparation, using plasmid vectors, gene transfer based on 
viral infection, usefulness of gene transfer 
 
0203 559 สรีรวิทยาของเซลล์สัตว์ขั้นสูง     3(2-2-5) 

Advanced Animal Cell Physiology 
  สรีรวิทยาเชิงหน้าที่การท างานของเซลล์สัตว์และออร์แกเนลล์ของเซลล์สัตว์ ชีวเคมี       
เมแทบอลิซึมและกลไกการควบคุมเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลในเซลล์สัตว์ รอยเชื่อมต่อและการส่ง
สัญญาณของเซลล์สัตว์ สรีรวิทยาของเซลล์ประสาทและเซลล์กล้ามเนื้อ การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ แนวคิด
เชิงทฤษฎี สาขาการวิจัย และแนวโน้มที่เกิดขึ้นของงานวิจัยที่ทันสมัยทางด้านสรีรวิทยาของเซลล์สัตว์ 
ขั้นสูง 
  Functional physiology of animal cell and its organelles; biochemistry, 
metabolism and metabolic control mechanisms of biomolecules in animal cell; animal 
cell junction and signaling; physiology of neuron and muscle cell; animal cell culture; 
theoretical concepts, research areas and emerging trends on modern research in 
advanced animal cell physiology 
 
0203 568 ความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศไทย       3(3-0-6) 
  Biodiversity and Traditional Knowledge in Thailand 

 บริบททางทฤษฎี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ การ
ติดตามการเปลี่ยนแปลง การวัด การประเมิน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ กฎหมาย นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ ระดับนานาชาติ 
ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์และจัดการทรัพยากรชีวภาพใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การใช้เครื่องมือและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือช่วยในการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย การเก็บรวบรวม บันทึกข้อมูล ทรัพยากรชีวภาพในชุมชนของประเทศ
ไทย กระบวนการวิจัยในชุมชน การปกป้องสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่น กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ความเท่าเทียมในการวิจัยระหว่างชุมชน และคนภายนอกชุมชนความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าถึงพันธุกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ระบบการ
จัดเก็บข้อมูลในสมุดปกแดง กฎหมาย และองค์กรที่เก่ียวข้อง การใช้ระบบสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์
เพ่ือการอนุรักษ์ในประเทศไทย 

Theoretical aspects of biodiversity; factors those influencing biodiversity 
status; monitoring, measuring, assessing, analyzing, synthesis of biodiversity data; 
international, national, and local law/policy/process involve in biodiversity 
conservation and management;  traditional knowledge of local community in 
northeastern Thailand for accessing and conserving biological resources; using 
geographical information system for biodiversity conservation in Thailand 
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0203 571  ชีววิทยาเชิงโมเลกุลของสัตว์ขั้นสูง          3(2-2-5) 
  Advanced Animal Molecular Biology 
  โครงสร้างและคุณสมบัติของสารพันธุกรรม การแสดงออกของยีนและกลไกการ
ควบคุมการแสดงออกของยีนในสัตว์ กลไกระดับโมเลกุลของการเจริญเติบโตและการพัฒนาของสัตว์ 
เทคโนโลยีการสร้างดีเอ็นเอสายผสมในสัตว์และสัตว์ดัดแปรพันธุกรรม เครื่องมือและเทคนิคที่ทันสมัย
ทางชีววิทยาเชิงโมเลกุลของสัตว์ขั้นสูง 
  Structure and properties of genetic materials; gene expression and 
regulatory mechanisms of gene expression in animals; Molecular mechanisms in animal 
growth and development; recombinant DNA technology in animals and transgenic 
animals; modern instruments and techniques used in advanced animal molecular 
biology 
 
0203 589 การวิเคราะห์การวัดทางสัณฐาน          3(2-2-5) 
  Morphometric Analysis 
  ความหมาย ความส าคัญ การวิเคราะห์ความแปรผันของรูปทรงในสิ่งมีชีวิต  
การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางชีววิทยา  
  Definition, importance, analysis of variation in biological shape, 
applications on biological research 
 
0203 599  ชีวสนเทศศาสตร์           3(3-0-6) 
  Bioinformatics 

  เทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาประยุกต์ใช้ทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลในการ 
เก็บรวบรวม การบ ารุงรักษา การกระจาย การวิเคราะห์ และการน าข้อมูลระดับชีวโมเลกุลไปใช้ 
  Information technology applied to molecular biology, collection, 
maintenance, distribution, analysis and usage of molecular biology data 

 
กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์ 
0203 504  เรณูวิทยา           3(2-2-5) 
              Palynology 
  สัณฐานวิทยา การจ าแนก การระบุพืช การถ่ายเรณู ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิค 
การเตรียมสไลด์ละอองเรณูและสปอร์จากตัวอย่างต่างๆ ส าหรับการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้
แสงและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านวิทยาศาสตร์ 
สาขาอ่ืนๆ  
  Morphology, classification, identification, pollination, preparation applied 
acetolysis method through permanent slide for light and scanning microscope; 
application to other branches of science 
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0203 511 พืชพลังงาน       3(3-0-6) 
  Phytofuels 
  ชีววิทยาของพืชที่ให้น้ ามันที่ส าคัญในประเทศไทย การปลูกและการขยายพันธุ์
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสกัดน้ ามัน และการดัดแปลงคุณภาพน้ ามันให้สามารถใช้เป็นพลังงาน 
ชีวมวลได้ 
  Biology of major oils plant in Thailand, cultivation and propagation; 
appropriated technology in oil extraction and modification for usage as biofuels 
 
0203 512 วิทยาสาหร่ายประยุกต์      3(2-2-5) 

 Applied Phycology 
ความรู้เบื้องต้นและความส าคัญเชิงนิเวศวิทยาของสาหร่าย สัณฐานวิทยา พันธุศาสตร์ 

และการกระจายพันธุ์  การส ารวจสาหร่าย การวินิจฉัยสาหร่ายและการรวบรวมสาหร่ายจากธรรมชาติ   
โดยเน้นสาหร่ายในท้องถิ่น พัฒนาการของเทคนิคในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย การประยุกต์ใช้ในเชิง
พาณิชย์ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสาหร่าย ดัชนีทางชีวภาพเพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ าโดยใช้สาหร่าย 
และศึกษาตัวอย่างจริง นอกสถานที่  

Basic knowledge and important ecology of algae; morphology, genetics 
and source of distributions,  survey, diagnosis and collections from natural sources  
with an emphasis on native algae, development an algae cultivation, commercial 
applications, bioactive compounds, biological indicator to monitor water quality using 
an algae, and field trip 

 
0203 516 อนุกรมวิธานของพืชวงศ์หญ้าและกก    3(2-2-5) 
  Taxonomy of Poaceae and Cyperaceae 
  การจัดจ าแนก การตรวจสอบเอกลักษณ์ และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืช 
วงศ์หญ้าและกก การกระจายพันธุ์ วิวัฒนาการ และการใช้ประโยชน์ มีการศึกษาภาคสนาม 
  Classification, identification and morphology of Poaceae and 
Cyperaceae; distribution, evolution and utilization; field works required 
 
0203 517  กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของเนื้อไม้     3(2-2-5) 

Comparative Wood Anatomy   
โครงสร้างและการเจริญของเนื้อเยื่อเจริญท่อล าเลียง วงปี โครงสร้างของไซเล็มทุติยภูมิ 

ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อไม้ที่ใช้ในการจัดจ าแนกพืช เนื้อไม้ของพืชเมล็ดเปลือยและพืชใบเลี้ยงคู่ 
การประยุกต์ใช้ วิธีการศึกษากายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของเนื้อไม้ 
  Structure and ontogeny of vascular cambium; growth ring; structure of 
secondary xylem; wood anatomical features that useful for classification and 
identification of plant; wood anatomy of gymnosperm and dicotyledon; the 
applications; methods for comparative wood anatomy studies 
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0203 518 ไบรโอโลยี       3(2-2-5) 
  Bryology 
  สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีพจักร การสืบพันธุ์ วิวัฒนาการ การจัดจ าแนกหมวดหมู่ 
และนิเวศวิทยาของพืชไบรโอไฟต์  
  Morphology, physiology, life cycles, reproduction, classification, 
evolution, and ecology of bryophytes 
 
0203 555 สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของเมล็ดพืช    3(2-2-5) 
  Morphology and Physiology of Seeds 
  สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา อนุกรมวิธาน เทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับเมล็ดพืช เน้นพืชที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ 
  Morphology, physiology, taxonomy, techniques used for the study of 
seeds emphasizing seeds from commercial plants  
 
0203 556 สรีรวิทยาและชีวเคมีของพืช     3(2-2-5) 
  Plant Physiology and Biochemistry 
  การควบคุมกระบวนการทางสรีรวิทยาต่าง ๆ ในระดับเซลล์ เนื้อเยื่อของพืชตั้งแต่ 
การดูดกลืนพลังงานแสงในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจนถึงการเจริญเติบโตของพืช รวมถึง
กระบวนการสังเคราะห์สารอินทรีย์ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 
  Control of physiological processes of cells and tissues from absorption 
of light energy in photosynthesis to growth and development of plants including 
organic synthesis under normal and critical conditions 
 
0203 557 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชข้ันสูง     3(1-4-4) 
  Advanced Plant Tissue Culture 
  การประยุกต์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะของพืช การเพาะเลี้ยงเซลล์และ 
โปรโตพลาสต์ของพืช การประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ  

Application of plant tissue and organ culture, and culture of plant cells 
and protoplasts, application for various domains 

 
0203 558 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้   3(3-0-6) 
  Postharvest Physiology of Vegetables and Fruits  
  การเจริญของผลไม้และผักเศรษฐกิจ ดัชนีการเก็บเกี่ยว การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา 
หลังการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา 
  Economic fruits and vegetables development, harvesting index, 
physiological changes after harvested, postharvest handing to extending storage life 
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0203 574 พฤกษศาสตร์ประยุกต์      3(2-2-5) 
  Applied Botany 
  การประยุกต์ความรู้ การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ ความก้าวหน้า และพัฒนาการ 
ทางพฤกษศาสตร์สาขาต่าง ๆ ทั้งระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นพื้นฐาน
แห่งวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของมนุษย์ การใช้ประโยชน์จากพืชอย่างคุ้มค่าทางด้านอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม โภชนาการ การแพทย์ ตลอดจนด้านสังคมและมนุษยวิทยา มีการศึกษาภาคสนาม 
  Application of knowledge, synthesis, analysis, progress and development 
of various fields of botany including cell, tissue and organ relevant to basic needs for 
life of human beings; valuable usage of plants and plant products in industry, 
agriculture, nutrition, medicine and social and anthropological dimensions; field study 
required 
 
กลุ่มวิชาสัตววิทยา 
0203 505  สารรบกวนต่อมไร้ท่อ      3(3-0-6) 
               Endocrine Disruptors 

แนวคิดเก่ียวกับการรบกวนการท างานของระบบต่อมไร้ท่อจากสิ่งแวดล้อม ชนิดของ
สารรบกวนการท างานของระบบต่อมไร้ท่อ กลไกการท างานที่ส าคัญของระบบต่อมไร้ท่อและการรบกวน
การท างานของระบบต่อมไร้ท่อ ผลของสารรบกวนการท างานของระบบต่อมไร้ท่อต่อสรีรวิทยาของสัตว์
และมนุษย์ ตัวอย่างโครงการวิจัยที่น่าสนใจในโลกปัจจุบันที่มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการรบกวนการ
ท างานของระบบต่อมไร้ท่อในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ 

Concepts of environmental endocrine disruption; types of endocrine 
disruptors; key mechanisms of endocrine action and disruption; effects of endocrine 
disruptors on animal and human physiology; real-world examples of research projects 
focused on studying endocrine disruption in laboratory animals and in humans 

 
203 506  สรีรวิทยาของระบบประสาท     3(3-0-6) 
              Neurophysiology 

หน้าที่และการท างานของสมอง ไขสันหลัง ปมประสาท ใยประสาท และเซลล์ประสาท 
พฤติกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ของสมองและระบบประสาท รวมทั้งกลไกการท างานและการควบคุมของ
ระบบประสาท 

The functions and activities of brain, spinal cord, ganglion, nerve fiber 
and neuron; nervous system- and brain-based behaviors, mechanisms of action and 
control of the nervous system 
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203 509  สรีรวิทยาประยุกต์การสืบพันธุ์ของสัตว์    3(3-0-6) 
  Applied Reproductive Physiology of Animals 

สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์ พยาธิ
สรีรวิทยาในการสืบพันธุ์  ผลของความแก่ต่ออวัยวะสืบพันธุ์ และองค์ความรู้จากงานวิจัยของสรีรวิทยา
การสืบพันธุ์ 

 Physiological aspects of mammalian reproductive system, reproductive 
hormones, pathophysiology in reproduction, effects of aging on reproductive organs 
and body knowledge from researches of reproductive physiology 
 
0203 521 โภชนศาสตร์ของไหม      3(3-0-6) 
         Silkworm Nutrition 
  พืชอาหารของไหม เน้นความหลากหลายของสายพันธุ์ สัณฐานวิทยาของใบหม่อน  
พืชที่เป็นอาหารของหนอนไหมชนิดอ่ืนๆ อาหารเทียม ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของหนอนไหม 
  Silkworm food; focus on diversity of variety, morphology of mulberry 
leave, food crops of other silworms, artificial diet, relation of diet on silkworm growth 
and development 
 
0203 522 ชีววิทยาของครัสตาเชียน     3(3-0-6) 
  Biology of Crustaceans   
  ชีววิทยาทั่วไปของครัสตาเชียน การจัดจ าแนก ลักษณะทางสัณฐานวิทยา วงชีวิต        
การเพาะพันธุ์ สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การใช้ประโยชน์ 
  General biology of crustaceans, classification, morphology, life cycle, 
nursery and culture, environmental effects on growth, use of crustaceans 
 
0203 523 วิทยาเอมบริโอของสัตว์ขั้นสูง     3(2-2-5) 

Advanced Animal Embryology 
กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การเจริญเติบโตของไข่ที่ได้รับการผสม 

จนเป็นตัวอ่อน บทบาทของฮอร์โมนที่มีต่อการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ กลไกการเกิดอวัยวะต่างๆ กลไก
ควบคุมการเจริญของสัตว์หลังระยะเอมบริโอ กลไกการแปรสภาพของเซลล์ระดับโมเลกุล บทบาท 
ของไซโตพลาสซึมต่อการแสดงออกของยีนในนิวเคลียส ศึกษาเทคนิคท่ีใช้ในการถ่ายฝากนิวเคลียส 
รวมทั้งศึกษาถึงกลไกในการเสื่อมสลายของเซลล์ 
  Gametogenesis, fertilization, development of the fertilized egg into an 
embryo, organ formation, roles of hormones on the processes of gametogenesis, basic 
mechanisms controlling post embryonic development and cell differentiation, 
totipotency on gene expression, nuclear transplantation techniques and apoptosis 
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0203 527 หม่อนไหมและการประยุกต์ใช้     3(3-0-6) 
  Sericulture Application 
  การใช้ประโยชน์จากหม่อนไหมในด้านต่างๆ ทั้งในลักษณะของเส้นใย โปรตีนไหม  
มูลไหม สารประกอบอ่ืนๆ ที่ได้จากไหม การใช้หนอนไหมผลิตโปรตีนในทางการแพทย์ รวมทั้งอิทธิพล
ของไหมในเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
  Multi-utilization of mulberry and silkworm; silk fibers, silk proteins, 
silkworm feces and other silk constituents, insect factory medical protein production 
and impact of silk related to culture and economy 
 
0203 528  สรีรวิทยาเปรียบเทียบของสัตว์     3(2-2-5) 

Comparative Animal Physiology 
การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนา หน้าที่และการควบคุมเชิงสรีรวิทยาของระบบ

อวัยวะต่างๆ ระหว่างชนิดของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  
Comparative studies on the development, physiological functions and 

controls of organ systems between species of vertebrates 
 
0203 529  สัตว์เศรษฐกิจ        3(2-2-5) 

Economic Animals    
สัณฐานวิทยา กายวิภาค นิเวศวิทยา การกระจาย ถิ่นอาศัย การจัดจ าแนกหมวดหมู่

ของสัตว์ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ รูปแบบความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ วิธีการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์      
การควบคุมก าจัดสัตว์ 

Morphology, anatomy, ecology, distribution, habitat, classification of 
economic important animals, types of damages, collecting and preserving techniques, 
methods of pest control 

 
0203 548 แมลงน้ า       3(2-2-5) 
  Aquatic Insects 

ความหมาย ความส าคัญและบทบาทหน้าที่ทางนิเวศวิทยาของแมลงน้ า วิวัฒนาการ 
สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน ความหลากหลายของแมลงน้ า และพฤติกรรมการ การปรับตัวในการ
ด ารงชีวิต นิเวศวิทยาและการกระจายทางภูมิศาสตร์ การใช้แมลงน้ าเพ่ือเป็นดัชนีทางชีวภาพบ่งชี้
คุณภาพน้ า และการใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ รวมทั้งเทคนิคการเก็บตัวอย่าง การศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้อง 
กับแมลงน้ า 
  Definition, the importance of ecological functions, evolution, 
morphology, taxonomy and biodiversity of aquatic insect, including adaptive behaviors, 
ecology and geographical distribution; using aquatic insect as bio-indicator for water 
quality assessment; aquatic insect collecting techniques and methods for aquatic 
insect research aspect 
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0203 549  ซิสเทมาติกส์ของหนอนพยาธิ     3(2-2-5) 
              Systematics of Helminthes 

การจัดจ าแนกและระบุชนิดหนอนพยาธิของสัตว์มีกระดูกสันหลัง การกระจาย 
ทางสภาพภูมิศาสตร์ สายวิวัฒนาการ และการเก็บตัวอย่าง 

Classification and identification of helminthes of vertebrates; geographic 
distribution, evolution and preservation of helminthes 
 
0203 573  แมลงเศรษฐกิจ        3(2-2-5) 

Economic Insects   
สัณฐานวิทยา กายวิภาค นิเวศวิทยา การกระจาย ถิ่นอาศัย การจัดจ าแนกหมวดหมู่

ของแมลงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ พืชอาศัยและรูปแบบความเสียหายที่เกิดจากแมลง วิธีการ 
เก็บรักษาตัวอย่างแมลง การควบคุมก าจัดแมลง 

Morphology, anatomy, ecology, distribution, habitat, classification  
of economic important insects, host plants and types of damages, collecting and 
preserving techniques, methods of insect control 

 
 
 

0203 575  กีฏวิทยาทางการแพทย์       3(2-2-5) 
Medical Entomology 

  ศึกษาชีววิทยา สัณฐานวิทยา การจัดจ าแนกหมวดหมู่ และการแพร่โรคของ 
อาร์โทรพอดที่เป็นพาหะน าโรคสู่มนุษย์และสัตว์ โดยเฉพาะแมลงพาหะที่มีความส าคัญทางการแพทย์ 
ตลอดจนการป้องกันก าจัดและควบคุมการแพร่ระบาด 
  Study of biology, morphology, classification, cause and carry disease to 
humans and animals of medical entomology, especially the important of insect 
vectors, including their prevention and control method 
 
0203 576 ชีววิทยาของแมลงสังคม       3(2-2-5) 
  Biology of Social Insects 
  ความส าคัญของแมลงสังคม ระดับของพฤติกรรมแมลงสังคม วรรณะในสังคมของ
แมลง พฤติกรรม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ การสื่อสาร การสืบพันธุ์ การรักษาสภาพสมดุลภายในสังคม  
การอยู่ร่วมกันในสังคมของแมลง การอยู่ร่วมกันของแมลงสังคมและสัตว์ขาข้อชนิดอื่น 
  Importance of social insects, degree of social behavior, caste behavior, 
genetic, evolution, communication, reproduction, social homeostasis, symbiosis among 
social insects, symbiosis with other arthropods 
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0203 577 พิษวิทยาในสัตว์       3(3-0-6) 
  Animal Toxicology       
   รูปแบบของพิษวิทยา รูปแบบของกลไกของสารพิษและเมแทบอลิซึมของ
สารพิษในสัตว์ ผลของสารพิษต่อการท างานของเอนไซม์ท าลายพิษในระดับโมเลกุลของสัตว์ แบบจ าลอง
ที่เก่ียวข้องกับ  การดูดซึมและการก าจัดสารพิษ การวิเคราะห์และตรวจสอบสารพิษตกค้างในเนื้อเยื่อ
และผลิตภัณฑ์สัตว์ 

 Types of toxicology, types of toxicant mechanisms and metabolism in 
animals, effects of toxicants on function of detoxification enzyme in animal's molecular 
levels, models involving absorption, elimination of toxicants, detection and evaluation 
of toxicant residues in animal tissues and animal products 
 
0203 584 ชีววิทยาของสัตว์กลุ่มมอลลัสค์     3(2-2-5) 
  Biology of Molluscs 

ชีววิทยาทั่วไปของสัตว์กลุ่มมอลลัสค์ อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา วงชีวิต ชีววิทยา 
การสืบพันธุ์ นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ และการใช้ประโยชน์ของสัตว์กลุ่มนี้ 
  General biology of Mollusca, taxonomy, morphology, life cycle, 
reproductive biology, ecology, evolution and utilization of this group 
 
0203 585 สรีรวิทยาและชีวเคมีของหนอนไหม    3(3-0-6) 
  Physiology and Biochemistry of Silkworm 
  สรีรวิทยาและชีวเคมีเชิงพันธุศาสตร์ สารอาหารและการเจริญเติบโตของหนอนไหม     
การกินการย่อยใบหม่อน อาหารเทียม และการใช้ประโยชน์จากอาหารที่ย่อยได้ เมแทบอลิซึมของ
สารอาหารต่างๆ ปริมาณโปรตีนในไหมวัยต่างๆ โครงสร้างของเลือด ปริมาณเลือดในไหมวัย 5 เพศผู้
และเพศเมียและการไหลเวียนโลหิต สรีระในระบบสืบพันธุ์ การพัฒนาการของไข่และการขับสาร 
  Physiological and biochemical genetics. Larval growth and nutrients, 
ingestion, digestion of mulberry leave and artificial diet and food efficiency, 
metabolism of nutrient; blood structure and quality in different sex of 5 instars larvae; 
physiology in reproductive system, egg development and silk excretion 

 
0203 591 เทคนิคการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์   3(2-2-5) 
  Research Techniques for Biodiversity in Animals  
  หลักการ แนวคิดและเทคนิคการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ 
  Principles, concepts and techniques of measuring and monitoring 
biodiversity in animals 
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กลุมวิชานิเวศวิทยา 
0203 546 นิเวศวิทยาเชิงโมเลกุล      3(3-0-6) 
  Molecular Ecology 

การประยุกต์ใช้เทคนิคด้านอณูพันธุศาสตร์ในการศึกษาด้านนิเวศวิทยา ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม  สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์ ชีววิทยา 
เชิงพฤติกรรม และชีววิทยาเชิงอนุรักษ์   

Applications of molecular techniques for ecological study, interaction 
between organisms and their environments, phylogeography, behavioral biology and 
biological conservation 
 
0203 551 สรีรวิทยาเชิงนิเวศของพืช      3(2-2-5) 

Plant Ecophysiology 
หลักการสรีรวิทยาของพืชเบื้องต้น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและสิ่งแวดล้อม กลไกการ

ปรับตัวของพืชทางสรีระและโมเลกุลต่อสภาวะเครียด 
Basic plant physiological principles, interactions between plants and 

their environment, physiological/molecular mechanisms of plant adaptation to various 
environmental stresses 
 
0203 554 การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยใช้พืช    3(3-0-6) 
  Phytoremediation 
  นิยาม ความส าคัญ และ ประโยชน์ ของการฟ้ืนฟูด้วยพืช กลไกทางชีววิทยาของพืช
และจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนสารมลพิษอนินทรีย์และสารมลพิษ
อินทรีย์ทั้ง ในน้ า ดิน และอากาศ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการฟ้ืนฟดู้วยพืช การคัดเลือกพืช การใช้เทคนิค
ทางพันธุวิศวกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบ าบัด  บทบาทของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดสาร
มลพิษ การออกแบบการทดลองเพ่ือศึกษาการฟ้ืนฟูด้วยพืช และตัวอย่างการฟ้ืนฟูด้วยพืชในพ้ืนที่
ปนเปื้อนมลพิษท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
  Definition, importance and benefits of phytoremediation, biological 
mechanisms of plants and microorganisms relevant to phytoremediation of organic and 
inorganic pollutants in terrestrial soils, water and air, phytoremediation technologies, 
plant selection, genetic engineering approaches to enhance these efficiency, role of 
microorganism to remove and remediate pollutants, experimental designs for 
phytoremediation study, and examples of field application of phytoremediation on 
contaminated sites both Thailand and overseas, by focusing on sustainable 
development 
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0203 561 นิเวศวิทยาระบบ       3(2-2-5) 
  Ecosystem Ecology 

 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของนิเวศวิทยาระบบนิเวศ โครงสร้าง หน้าที่ ผลผลิต 
และการบริการของระบบนิเวศ บทบาทและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในแต่ละล าดับ การเสพใน
ด้านการหมุนเวียน ถ่ายทอดสสารและพลังงาน การปรับตัวโดยการควบคุมกระบวนการโดยกลไกภายใน
และภายนอกของระบบนิเวศ แรงขับต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในสภาวะ 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ความส าคัญของผลผลิตและบริการจากระบบนิเวศ และ
ผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตและบริการของระบบนิเวศ หลักการ
และหลักคิดในการจัดการระบบนิเวศไปสู่ความยั่งยืน  

 The study emphasis on principles and theories of ecosystem. Role and 
relevance of ecosystem compositions, structures, functions, goods, and services on 
matters and energy flows. Adaptive and changing of ecosystems regulated by internal 
and external processes. Factors those are driving ecosystems change among the 
currently situations of climate change. The importance of ecosystem goods and 
services and impacts of ecosystems change related to human wellbeing. Principles  
and concepts for ecosystems managements and restoration towards sustainability 
 
0203 562 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส าหรับการวิจัยทางนิเวศวิทยา       3(2-2-5) 
  Statistical Analyses for Ecological Researches 

การออกแบบ การวางแผนการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนิเวศวิทยาด้วยการใช้
สถิติแบบต่างๆ หลักสถิติพ้ืนฐานที่ส าคัญ การแปลงข้อมูล สถิติแบบไม่อิงตัวแปรและสถิติแบบหลายตัว
แปรที่ส าคัญ เช่น การวิเคราะห์อันดับ การวิเคราะห์กลุ่ม การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม การตีความผลการ
วิเคราะห์ทางสถิติ 

Research designs, planning and analyses in ecological data; principles  
in basic statistics, data transformation, important non-parametric and multivariate 
statistics such as ordination, cluster and discriminant analyses, interpretations for  
the analyses results  

 
0203 563 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์            3(2-2-5) 
  Landscape Ecology 
  แนวคิดและหลักการทางนิเวศวิทยาภูมิทัศน์ ความเกี่ยวข้องของปัจจัยและรูปแบบของ  
ภูมิทัศน์ในล าดับขั้นของ ประชากร สังคมชีวิต และระบบนิเวศ รูปแบบการกระจายในพ้ืนที่และ
กระบวนการทางนิเวศวิทยา รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านี้ในระดับภูมิทัศน์ วิธีการในการตรวจสอบ
และก าหนดรูปแบบของภูมิทัศน์ การวิเคราะห์รูปแบบทางมาตราพ้ืนที่ด้วยเทคนิคและเครื่องมือ 
ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ การผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางนิเวศวิทยาภูมิทัศน์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผน ออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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Concepts and principles of landscape ecology; implications of landscape 
pattern that focus on processes at three levels of organization: populations, 
communities and ecosystem processes; spatial patterns and ecological processes  
and their interaction at landscape level; methods for detecting and characterizing 
landscape patterns; geoinformatic tools and techniques in spatial analysis; integrated 
landscape ecology with natural resources management science for landscape planning, 
designing for sustainable natural management 
 
0203 564 นิเวศวิทยาของสัตว์ขั้นสูง          3(2-2-5) 
  Advanced Animal Ecology 
  นิเวศวิทยาของสัตว์ทั้งระดับตัวสิ่งมีชีวิตและระดับประชากร การคัดเลือกโดย
ธรรมชาติและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของประชากร ชีวประวัติทางนิเวศวิทยา
และวิวัฒนาการ นิเวศวิทยาพฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนิด การก่อเกิดชนิดใหม่ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการสูญพันธุ์ ประชากรที่มีศักยภาพในการอยู่รอด และการจัดการเพ่ือการอนุรักษ์สัตว์ 
ทีใ่กล้สูญพันธุ์ โดยเฉพาะสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ศึกษาภาคปฏิบัติและ
ภาคสนามเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของสัตว์ 

Ecology of animals at individual and population levels, natural selection 
and adaptation, demography, life history ecology and evolution, behavioral ecology, 
species interactions, speciation, biodiversity and extinction, population viability and 
endangered species management, conservation especially considering the animal 
ecology in Northeastern Thailand; laboratory and field study required 
 
0203 566 การจัดการระบบนิเวศ      2(2-0-4) 
  Ecosystem Management 

ความหมาย นิยาม และแนวทางการศึกษา เพ่ือการฟ้ืนฟู อนุรักษ์องค์ประกอบ ความ
ยั่งยืนของโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของระบบนิเวศ การใช้แนวคิดในการผสมผสานการจัดการแบบ
ปรับตัวระหว่างระบบชุมชนกับระบบนิเวศเพ่ือมุ่งไปสู่ประเด็นด้านการจัดการอย่างยั่งยืน การตรวจสอบ
ประวัติบทบาทของการจัดการระบบนิเวศท่ีผ่านมาเปรียบเทียบกับปัจจุบัน เพื่อน าไปสู่แนวทางการ
จัดการแบบปรับตัวในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นต่างๆ ได้แก่ ป่าชุมชน และและป่าปลูก  
ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือของไทย การฝึกฝนจ าลองสถานการณ์และพัฒนาเครื่องมือ ทั้งรูปแบบ
กิจกรรมปัจเจกและการท างานกลุ่ม ในการแก้ไขประเด็นปัญหาการจัดการระบบนิเวศและ
ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน 

Definition and approach to sustaining restoring and maintaining the 
composition, structure, and function of ecosystems; framework that integrated  
adaptive management of social and ecological systems directed towards sustainable 
management; examine the historical and current role of ecosystem management as an 
approach to managing local natural resources such as community forests and 
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plantations in northeastern Thailand; scenario practice and develop tools in critical 
reasoning through a series of individual and group activities that address current issues 
in managing ecosystems 
 
0203 569 นิเวศวิทยาการฟื้นฟู            3(2-2-5) 
  Restoration Ecology 

 การใช้หลักการและทฤษฎีทางนิเวศวิทยาร่วมกับหลักวิชาสหศาสตร์ เพ่ือการฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศเฉพาะถิ่น การฟ้ืนฟูโครงสร้างและกระบวนการของระบบนิเวศ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่มีสถานะ
เสี่ยงหรือ ภูมิทัศน์ที่อยู่ในสภาวะเสื่อมโทรม การพัฒนาใช้หลักวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ ทักษะ
เทคนิคทางนิเวศวิทยาประยุกต์ เพ่ือการฟ้ืนฟู ปรับปรุง ระบบนิเวศ สังคมชีวิตบนบกและน้ าที่เสื่อมโทรม 
ตลอดจนสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ กลุ่มสิ่งมีชีวิตท้องถิ่นที่หายาก นอกจากนี้ 
ยังใช้ศาสตร์ด้านนิเวศวิทยาการฟื้นฟูเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาระบบนิเวศ ให้เป็นไปตามที่ต้องการทั้งด้าน
การอนุรักษ์และอ่ืนๆ ตามเป้าประสงค์ 

Ecological principles and theory associated with interdisciplinary using for 
restoration of endemic biological communities, ecological structure and processes, and 
species on degraded or altered landscapes; development of science, social science, 
ecological application and techniques for restoration practices on disturbed, degraded 
communities/ecosystems, and also endangered/endemic species; restoration ecology 
also used to modify a particular ecosystem that it exists and functions in a preferred or 
desired condition 
 
0203 572 นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม            3(2-2-5) 
  Behavioral Ecology 

พฤติกรรมสัตว์ในแง่ของนิเวศวิทยา วิวัฒนาการการต่อสู้ป้องกันตัว การเลือกเพศ และ
พฤติกรรมทางสังคม โดยเน้นที่การปรับตัวทางพฤติกรรมของตัวสัตว์ในสภาวะแวดล้อมต่างๆ ทั้งท่ีเป็น
ปัจจัยทางชีวภาพและปัจจัยทางกายภาพ 

Animal behavior from an ecological, evolutionary of defense 
mechanisms, sexual selection and social behavior perspective, with emphasis on 
behavioural adaptations of organisms to their environmental conditions including both 
biotic and abiotic factors 
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กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา 
0203 513 นิเวศวิทยาและอนุกรมวิธานของเห็ด        3(2-2-5) 
  Ecology and Taxonomy of Mushroom  

หลักเบื้องต้นในการจัดจ าแนกและการระบุชนิดของเห็ด สัณฐานวิทยา  โครงสร้าง
ภายใน นิเวศวิทยา และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม เทคนิคการสร้างรูปวิธานในการระบุชนิดของเห็ด 
การตั้งชื่อของเห็ดตามหลักอนุกรมวิธาน คุณค่าความส าคัญของเห็ดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เทคนิค
การเก็บตัวอย่างในภาคสนามและตัวอย่างอ้างอิงในพิพิธภัณฑ์ 

Principles of classification and identification of mushroom, 
morphological anatomical ecological characteristics and phylogeny, technique for key 
to species, nomenclature of mushroom, values of micromushroom and 
macromushroom, technique for collecting mushroom in the field and reference 
specimen in herbarium 
 
0203 514 เทคนิคทางอนุกรมวิธานของไลเคนส์          3(2-2-5) 
  Taxonomy Technique of Lichens  

อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา และนิเวศวิทยาของไลเคนส์ การระบุชนิดของไลเคนส์ 
ความสัมพันธ์ด้านวิวัฒนาการ เทคนิคการสร้างรูปวิธานในการระบุชนิดของไลเคนส์ การตั้งชื่อของ 
ไลเคนส์ตามหลักอนุกรมวิธาน การอภิปรายการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย ความส าคัญของไลเคนส์ 
กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศ เทคนิคการเก็บตัวอย่างไลเคนส์ในภาคสนามและตัวอย่างอ้างอิง
ในพิพิธภัณฑ์  

Taxonomy, morphology, and ecology of lichenized fungi, based on 
identification to species, molecular phylogeny,  technique for key to species, 
nomenclature of lichens, other topics for discussion will include symbiosis, air pollution 
and lichens, modern herbarium techniques and collecting in the field for lichens 
 
0203 531 จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง           3(2-2-5) 
  Advanced Food Microbiology 
  ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับจุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง ซึ่งรวมถึงจุลินทรีย์ก่อโรคทาง
อาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ และการควบคุมจุลินทรีย์ให้โทษทางอาหารและการ
ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร การประเมินความเสี่ยงทางด้านจุลชีววิทยา และการน าเสนอ
ผลงานวิจัย และอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคและวิธีการขั้นสูง 
  Current topics in food microbiology including emerging food pathogens, 
factors affecting growth and control of potentially harmful microorganisms in food, and 
applications of microorganisms in food products, microbiological risk, presentation and 
discussion of current issues especially in advance techniques and methodology in food 
microbiology 
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0203 532 วิทยาเห็ดราขั้นสูง            3(2-2-5) 
  Advanced Mycology 
  สัณฐานวิทยา โครงสร้างของเซลล์ การเจริญเติบโต การเปลี่ยนสภาพทางรูปร่างของ
เห็ดรา การกระจายและการงอกของสปอร์ของเห็ดรา การใช้สารอาหาร เห็ดราที่เป็นแซโพร์ไฟต์และ
ปรสิต การป้องกันและควบคุมการเจริญเติบโตของเห็ดราโดยชีววิธ ีการจ าแนกเห็ดราขั้นสูงและการ
สร้างวงศ์วานวิวัฒนาการด้วยวิธีการเชิงโมเลกุลที่ทันสมัย ระบบพันธุกรรมและพันธุวิศวกรรมของเห็ดรา 
และการใช้ประโยชน์จากเห็ดรา 
  Morphology, Fungal cell structure, growth and differentiation, fungal 
spore dispersion and germination, nutrition, fungi as saprophytes and parasites, 
prevention and biocontrol of fungal growth, classification of higher fungi and 
reconstruction of fungal phylogeny using modern molecular methods, genetic  
systems and genetic engineering of fungi, and exploitation of fungi 
 
0203 533 วิทยาไวรัสขั้นสูง             3(3-0-6) 
  Advanced Virology 
  การจัดจ าแนกไวรัส ระบบพันธุกรรมและการเพิ่มจ านวน กลไกในการก่อโรค 
การเพาะเลี้ยง การวินิจฉัยและควบคุม ไวรัสที่ก่อให้เกิดมะเร็ง การใช้ประโยชน์จากไวรัส 
  Viral classification, viral genetics and mechanism of viral replication, 
mechanism of pathogenesis, viral culture, viral diagnosis and their control, carcinogenic 
virus, beneficial use of viruses 
 
0203 535 ชีววิทยาของมัยคอร์ไรซา             3(2-2-5) 
  Biology of Mycorrhiza  
  ชนิดของมัยคอร์ไรซา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่าง 
เชื้อรามัยคอร์ไรซากับพืชอาศัย เทคนิคการศึกษามัยคอร์ไรซา 
  Types of mycorrhiza, morphology, physiology, ecology; relationship 
between mycorrhiza and host plant; techniques on mycorrhiza 
 
0203 536 เอนไซม์จากจุลินทรีย์             3(2-2-5) 
  Microbial Enzymes 
  สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการสร้างเอนไซม์ชนิดต่าง ๆ ของจุลินทรีย์ การควบคุม
การสร้างกระบวนการปลดปล่อยเอนไซม์ วิธีการสกัด และการท าให้บริสุทธิ์ วิธีการตรึงเอนไซม์และ 
การประยุกต์ 
  Optimization of microbial enzyme production; control of enzyme 
excreation, extraction, purification, enzyme immobilization and application 
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0203 537 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี           3(2-2-5) 
  Yeast and Yeast Technology 
  ชีววิทยาของยีสต์ การจ าแนกและการระบุชนิด การเก็บรักษา พันธุกรรม และ 
การปรับปรุงสายพันธุ์ ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยีสต์และเทคโนโลยีการผลิต 
จลนพลศาสตร์เบื้องต้นของการหมัก 
  Biology of yeast, classification and identification, preservation, genetics 
and strain improvement, industrial yeast products and technology of production; 
introductory kinetics of fermentation 
 
0203 539 จุลชีววิทยาของการบ าบัดน้ าเสีย           3(2-2-5) 
  Microbiology of Waste Water Treatment 
  คุณลักษณะของน้ าเสีย กระบวนการบ าบัดน้ าเสีย จุลินทรีย์ในน้ าเสียและปัจจัยที่มีผล
ต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ในการบ าบัดน้ าเสีย การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการบ าบัดน้ าเสีย การวิเคราะห์
ปัญหาและการควบคุมเพ่ือให้ระบบบ าบัดด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความเป็นพิษของสารเคมีใน
ระบบบ าบัดน้ าเสีย สาธารณะสุขของน้ าทิ้งหลังการบ าบัด การก าจัดกากชีวภาพและการน ากลับมาใช้  
  Characteristics of wastewater, processes in wastewater treatment, 
microorganism in wastewater and factors of microbial activities in wastewater 
treatment, biotechnology in wastewater treatment, problem analysis and process 
control to optimize efficiency of treatment system, chemical toxicity in wastewater 
treatment plants, public health aspects of wastewater effluents and biosolid disposal 
and reuse 
 
0203 552 การย่อยสลายและการบ าบัดทางชีวภาพ           3(3-0-6) 
  Biodegradation and Bioremediation 

 การย่อยสลายสารประกอบที่ย่อยสลายยาก และเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตโดยอาศัยกิจกรรม 
ของจุลินทรีย์ ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารดังกล่าว การคัดแยก        
การคัดเลือกจุลินทรีย์เพ่ือน าไปใช้ในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อน วิธีการทางชีวภาพเพ่ือฟ้ืนฟู
สภาพสิ่งแวดล้อมท่ีปนเปื้อน การติดตามและการประเมินประสิทธิภาพของการย่อยสลายและการฟ้ืนฟู
สภาพ  ของสิ่งแวดล้อม 

  Degradation of xenobiotic and recalcitrant compounds by 
microorganisms, factors influencing on microbial biodegradation, isolation and screening 
of microorganisms to remediate contaminated environment, bioremediation for 
contaminated sites, evaluation of biodegradation and bioremediation efficiency in 
environment 
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0203 553 วิทยาภูมิคุ้มกันด้านเซลล์และโมเลกุล         3(2-2-5) 
  Cellular and Molecular Immunology 

 หลักการของระบบภูมิคุ้มกัน การส่งสัญญาณ การเจริญของ T-cell และ B-cell 
กระบวนการในการจัดการแอนติเจน การน าเสนอ และการจดจ าแอนติเจน ภูมิคุ้มกันต่อมะเร็ง รวมทั้ง
กลไกและสาเหตุของการเกิดโรคในระบบภูมิคุ้มกัน 

Principles of immune system, signal transduction, maturation of T-cell 
and B-cell, antigen processing, presentation and recognition, tumor immunology, 
mechanisms and pathogenesis of immunologic disorders 
 
0203 578  สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ด            3(2-2-5) 
      Bioactive Compounds from Mushrooms 

ประเภทสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ด สมบัติและกลไกการออกฤทธิ์ การสกัด        
การแยกสาร การท าให้บริสุทธิ์ การศึกษาโครงสร้างทางเคมีของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการ
ประยุกต์ใช้      
  Type of bioactive compounds from mushrooms; properties, mode of 
action, extraction, separation, purification, structural elucidation of bioactive 
compounds and their application 
 
0203 579       แอคติโนมัยซีทและการประยุกต์            3(2-2-5) 
 Actinomycete and Their Application 
     ความหลากหลายของแอคติโนมัยซีท  สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และพันธุกรรม การ
จ าแนกแอคติโนมัยซีทด้วยวิธีที่หลากหลาย  ความสัมพันธ์ต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม การเก็บ
รักษา    และการประยุกต์ใช้ทางด้านอุตสาหกรรม การเกษตร เภสัชกรรม และทางการแพทย์ 
            Biodiversity of actinomycetes, morphology, physiology and  genetics, 
polyphasic taxonomy, relationship with  human, animal, plant and environment, 
preservation and their  application  in industry, agriculture, pharmacy and medicine 
 
0203 587 เทคโนโลยีการเพาะเห็ดและผลิตภัณฑ์จากเห็ด          3(2-2-5) 
  Mushroom Cultivation and Production Technology 

การเพาะและขยายพันธุ์เห็ดกินได้และเห็ดเป็นยา รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด  
Edible and medicinal mushroom cultivation, production of various 

mushrooms 
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กลุ่มวิชาบรรพชีวินวิทยา 
0203 515 บรรพชีวินวิทยาพืช             3(2-2-5) 
  Palaeobotany 
  อนุกรมวิธาน วิวัฒนาการและการตั้งชื่อพืชอย่างมีระบบ วิธีการสร้างรูปร่างจ าลอง
ส าหรับการเปลี่ยนทางวิวัฒนาการในซากดึกด าบรรพ์พืช วิธีการตรวจหาอายุ รูปลักษณ์ของพืชยุคแรก 
พืชบก     ป่ายุคแรก พืชมีเมล็ด พืชดอก หญ้า การด ารงอยู่และการสูญพันธุ์ของพืช กลไกท่ีเป็นแรงขับ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการในพืช  

Systematics, evolution and nomenclature of plants as well as methods 
for reconstruction of evolutionary change in fossil plants, dating methods, earliest 
forms of plant life, plant terrestrialization, first forests, seed plants, flowering plants, 
grasses, persistence and extinction in the plant fossil record, and mechanisms of driving 
evolutionary change in the plant fossil record 
  
0203 524 บรรพชีวินวิทยาสัตว์             3(2-2-5) 
  Palaeozoology 
  กระบวนการเกิดฟอสซิล ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบรรพชีวินของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
และสัตว์มีกระดูกสันหลัง การจัดล าดับตามวิวัฒนาการของสายพันธุ์ เหตุการณ์ส าคัญในการแบ่งแยก
และการปรับตัว 
  Processes of fossilization, introduction to invertebrate and vertebrate 
palaeontology, systematics and evolution of the major lineages, major diversification 
events and adaptation 
   
0203 538 จุลบรรพชีวินวิทยา            3(2-2-5) 

Micropalaeontology 
การใช้ข้อมูลซากดึกด าบรรพ์ระดับจุลภาคท่ีส าคัญเพ่ือการศึกษาด้านบรรพนิเวศวิทยา 

บรรพชีวภูมิศาสตร์ และการล าดับชั้นหินตามชีวภาพ ซากดึกด าบรรพ์กลุ่มโครงร่างแข็งเนื้อปูน ได้แก่      
ฟอแรมมินิเฟอร์ ออสตราคอด และซากดึกด าบรรพ์นานโน ซากดึกด าบรรพ์กลุ่มโครงร่างแข็งเนื้อแก้ว 
ได้แก่ ไดอะตอม และเรดิโอลาเรีย และซากดึกด าบรรพ์กลุ่มโครงร่างแข็งเนื้อฟอสเฟส ได้แก่ โคโนดอนต์ 

Applications of important microfossils for palaeoecology, 
palaeobiogeography and biostratigraphy, calcareous skeletal microfossils such as 
foraminifers, ostracods and nannofossils, siliceous skeletal microfossils such as diatoms 
and radiolaria and phosphatic skeletal such as conodonts 
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0203 581 เทคนิควิจัยทางบรรพชีวินวิทยา          3(2-2-5) 
  Research Techniques in Palaeontology   

  การส ารวจเก็บตัวอย่าง การขุดค้น การอนุรักษ์ตัวอย่าง การระบุซากดึกด าบรรพ์        
การจัดเก็บตัวอย่าง การสร้างรูปร่างจ าลองของสัตว์และพืชโบราณ กระบวนการทางสถิติ  
  Exploration, excavation, preparation and conservation, fossil 
determination, collection, reconstruction ancient animals and plants, statistical 
methods   
 
0203 582   ธรณีประวัติ                3(2-2-5) 
  Historical Geology 
  ประวัติ อายุของโลก การก่อเทือกเขา รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง การหาอายุสัมบูรณ์  
หินตะกอน ชุดลักษณะ การรุกล้ าและการถอยกลับของทะเล กฎของวอลเทอร์ หินคาร์บอเนต 
วิวัฒนาการ ซากดึกด าบรรพ์ มหายุคพรีแคมเบรียน เหตุการณ์ส าคัญและสิ่งมีชีวิตในมหายุคพาลีโอโซอิก 
มีโซโซอิกและซีโนโซอิก 
  Earth history, age of earth, orogeny, unconformities, radiometric dating, 
sedimentary rocks, facies, transgressions, regressions, Walther’s law, carbonate rocks, 
evolution, fossil record, Precambrian, organisms and events in Palaeozoic, Mesozoic 
and Cenozoic eras  
 
0203 588   ทาโฟโนมี                3(2-2-5) 
  Taphonomy 
  รูปแบบและกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของซากดึกด าบรรพ์ระหว่างการสะสมตัว     
การตาย กระบวนการถูกพัดพา การครูดถู การละลาย การก่อตัวใหม่ การรบกวนตะกอน การเก็บรักษา
ในรูปแบบพิเศษ การเกิดหินตะกอน การล าดับชั้นหิน วัฏจักรของการเก็บรักษา การเปลี่ยนให้เป็นแร่
ธาตุโดยสิ่งมีชีวิตและทาโฟโนมีประยุกต์ 
  Models and classifications of fossil assemblages, necrolysis, transport, 
abrasion, dissolution, diagenesis, bioturbation, exceptional preservation, sedimentation, 
stratigraphy, cycles of preservation, biomineralization, and applied taphonomy 
 
0203 592   เรณูวิทยาบรรพกาล            3(2-2-5) 
  Palaeopalynology 
  ชีววิทยาของละอองเรณูและสปอร์ สัณฐานวิทยาของละอองเรณูและสปอร์ การล าดับ
ชั้นตะกอนด้วยละอองเรณู ตั้งแต่พรีแคมเบรียนถึงโฮโลซีน การผลิต การแพร่กระจายและการตกตะกอน
ของละอองเรณูและสปอร์ การฝึกปฏิบัติการ 
  Biology of pollen and spores, pollen and spore morphology, 
stratigraphic palynology: Precambrian to Holocene, production, dispersal, and 
sedimentation of pollen and spores; practical applications 
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0203 595   การล าดับชั้นหินตามชีวภาพ        3(2-2-5) 
  Biostratigraphy 
  หลักและการพัฒนาการล าดับชั้นหินตามชีวภาพ การกระจายตัวของซากดึกด าบรรพ์   
กลุ่มชีวิน การเทียบสัมพันธ์ ชีวภูมิศาสตร์ ความส าคัญของซากดึกด าบรรพ์กลุ่มต่างๆ ประวัติการล าดับ
ชั้นหินตามชีวภาพ 
  Principles of and developments in biostratigraphy, zonation, 
assemblages, correlation, biogeography, importance of various fossil groups,  
and case histories in biostratigraphy 
 
0203 596   บรรพนิเวศวิทยา        3(2-2-5) 
  Palaeoecology 
  การจ าลองสภาพแวดล้อมบรรพกาล สภาพแวดล้อมการตกตะกอน ทาโฟโนมี 
ความสมบูรณ์ของซากดึกด าบรรพ์ การเก็บรักษา ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตดึกด าบรรพ์ ชั้นตะกอนที่อยู่ใต้
พ้ืนผิว ตัวบ่งชี้ระดับความลึกของน้ า อุณหภูมิ ความเค็ม สารอาหาร การลอยตัวของน้ าทะเลในระดับลึก
ขึ้นสู่เบื้องบน ปริมาณออกซิเจน สังคมสิ่งมีชีวิตดึกด าบรรพ์ ความหลากหลาย ชีวภูมิศาสตร์บรรพกาล 
การกระจายของสิ่งมีชีวิต สภาพแวดล้อมบรรพกาล  
  Reconstructing paleoenvironments, sedimentary environments, 
taphonomy, completeness of the fossil record, preservation, trace fossils, substrata, 
water depth indicators, temperature indicators, salinity indicators, nutrient indicators, 
upwelling indicators, indicators of oxygenation, palaeocommunities, diversity, 
paleobiogeography, distribution of taxa, and palaeoenvironments 
 
0203 597 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 
 



32 
 

0203 598 ชีววิทยาไดโนเสาร์      3(2-2-5) 
  Biology of the Dinosaurs 

ระบบวิทยาของไดโนเสาร์ การเริ่มต้นแบ่งแยกสายพันธุ์ของไดโนเสาร์ ข้อมูล 
ทางชีววิทยาสรีรวิทยา พฤติกรรม และการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ 
  Systematics, early radiation of dinosaurs; biology, physiology, behavior, 
and extinction of dinosaurs 
 
 2) หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
0203 694 วิทยานิพนธ์*       12 หน่วยกิต 
  Thesis 
  การศึกษาค้นคว้าวิจัยขั้นสูงทางชีววิทยาโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและวิธีการทางสถิติ 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ภายใต้การให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
       Individual research in field of biology or related fields  by using  the 
statistical and research methodologies in order to construct novel knowledge under a 
close consultation of the thesis committee 
    
0203 695 วิทยานิพนธ์**       36 หน่วยกิต 
  Thesis 

       การศ ึกษาค ้นคว้าวิจัยขั้นสูงทางชีววิทยา โดยใช้ระเบียบว ิธีการวิจัยและวิธ ีการทาง
สถิติ เพ ื่อสร้างองค ์ความรู้ใหม่ ภายใต้การให้ค าปรึกษา อย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการควบคุม
วิทยาน ิพนธ์ 
       Individual research in field of biology or related fields  by using  the 
statistical and research methodologies in order to construct novel knowledge 
under a close consultation of the thesis committee 

 
 * เป็นรายวิชาที่บังคับให้นิสิต แผน ก แบบ ก2 เรียน และต้องได้ผลการเรียนเป็น S (Satisfactory) 
 ** เป็นรายวิชาที่บังคับให้นิสิต แผน ก แบบ ก1 เรียน และต้องได้ผลการเรียนเป็น S (Satisfactory) 
 
 


