หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 135 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
135
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
ไม่น้อยกว่า
30
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 6
2) กลุ่มวิชาภาษา
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 9
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 6
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 9
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
99
1) กลุ่มวิชาแกน
41
2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
26
3) กลุ่มวิชาเอกบังคับเลือก
15
4) กลุ่มวิชาเอกเลือก
15
5) กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
2
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาแกน
4011305 ฟิ สิกส์ 1
Physics I
4011306 ฟิ สิกส์ 2
Physics II
4011601 ปฏิบตั กิ ารฟิ สิกส์ 1
Physics Laboratory I
4011602 ปฏิบตั กิ ารฟิ สิกส์ 2
Laboratory Physics II
4021105 เคมี 1
Chemistry I
4021106 ปฏิบตั กิ ารเคมี 1
Chemistry Laboratory I
4022102 เคมี 2
Chemistry II
4022103 ปฏิบตั กิ ารเคมี 2
Chemistry Laboratory II
4022307 เคมีอินทรี ย ์ 1
Organic Chemistry I
4022308 ปฏิบตั กิ ารเคมีอินทรี ย ์ 1
Organic Chemistry Laboratory I
4022501 ชีวเคมีพืนฐาน
Basic Biochemistry
4022616 เคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry
4022617 ปฏิบตั กิ ารเคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry Laboratory
4031101 ชีววิทยา 1
Biology I
4031102 ชีววิทยา 2
Biology II
4031103 ปฏิบตั กิ ารชีววิทยา 1
Biology Laboratory I

41 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)

4031104 ปฏิบตั กิ ารชีววิทยา 2
Biology Laboratory II
4091612 คณิตศาสตร์สาํ หรับวิทยาศาสตร์
Mathematics for Science
4111101 หลักสถิติ
Principles of Statistics
2) วิชาเอกบังคับ
4031301 สัตววิทยา
Zoology
4032201 พฤกษศาสตร์
Botany
4032401 พันธุศาสตร์
Genetics
4032601 จุลชีววิทยา
Microbiology
4033101 นิเวศวิทยา
Ecology
4033104 ชีววิทยาของเซลล์
Cell Biology
4034901 โครงการวิจยั ทางชีววิทยา
Research Project in Biology
4034906 สัมมนาทางชีววิทยา 1
Seminar in Biology I
4034907 สัมมนาทางชีววิทยา 2
Seminar in Biology II
4034905 สถิติทางชีววิทยา
Statistics for Biology

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

26 หน่ วยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

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

3) วิชาเอกบังคับเลือกตามแผนทีเลือกเรียน
สาขาวิชาชีววิทยาเปิ ดโอกาสให้นัก ศึก ษาเลื อ กเรี ยนแผนพฤกษศาสตร์ ห รื อ สัตววิทยา
แผนใดแผนหนึง โดยในแต่ละแผนมีรายวิชาบังคับให้เลือกเรี ยนแผนละ 15 หน่วยกิต ดังนี
.

แผน 1. พฤกษศาสตร์
4032202 สัณฐานวิทยาของพืช
Plant Morphology
4032203 กายวิภาคศาสตร์ของพืช
Plant Anatomy
4033202 สรี รวิทยาของพืช
Plant Physiology
4034106 อนุกรมวิธานของพืช
Plant Taxonomy
4034201 การเพาะเลียงเนือเยือพืช
Plant Tissue Culture
4034202 การเจริ ญและพัฒนาการของพืช
Plant Growth and Development
แผน 2. สัตววิทยา
4032302 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrates
4033105 ชีววิทยาการเจริ ญ
Developmental Biology
4033301 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrates
4034107 อนุกรมวิธานของสัตว์
Animal Taxonomy
4034301 สรี รวิทยาของสัตว์
Animal Physiology
4034304 มิญชวิทยาของสัตว์
Animal Histology

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

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

4) กลุ่มวิชาเอกเลือกสําหรับทังสองแผน ให้เลือกเรี ยน ไม่น้อยกว่า 15 หน่ วยกิต
4031302 กีฏวิทยา
3(2-3-6)
Entomology
4031303 แมลงสังคม
3(2-3-6)
Social Insects
4031304 ชีววิทยาของผึงและการเลียงผึง
3(2-3-6)
Honeybee Biology and Apiculture

4032301 ปรสิตวิทยา
Parasitology
4032502 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
School Botanical Garden
4032604 สาหร่ ายวิทยา
Phycology

3(2-3-6)

4032608 ชีววิทยาเครื องเทศและสมุนไพร
Spices and Herbs Biology
4032609 แพลงก์ตอนวิทยา
Planktology
4032612 ชีววิทยาเห็ดรา
Biology of Fungi
4033102 วิวฒั นาการ
Evolution
4033103 หลักอนุกรมวิธาน
Principles of Taxonomy
4033106 นิเวศวิทยาป่ าไม้
Forest Ecology
4033107 นิเวศวิทยาแหล่งนําจืด
Fresh Water Ecology
4033108 นิเวศวิทยาลุ่มนําโขง
Ecology of Mekong Basin
4033109 การท่องเทียวเชิงนิเวศ
Eco-tourism
4033206 เห็ดและเทคโนโลยีการเพาะเห็ด
Mushroom and Mushroom Cultivation Technology
4033207 การวาดภาพทางชีววิทยา
Biological Drawing
4033401 พันธุศาสตร์ประชากร
Population Genetics
4033402 พันธุศาสตร์มนุษย์
Human Genetics
4033403 ชีววิทยาระดับโมเลกุล
Molecular Biology

3(2-3-6)

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

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

4033601 เทคโนโลยีชีวภาพเบืองต้น
Fundamental Biotechnology
4033602 โพรโทซัววิทยา
Protozoology
4034109 ความหลากหลายทางชีวภาพ
Biodiversity
4034203 ไบรโอโลยี
Bryology
4034204 เฟิ ร์น
Fern
4034205 การสํารวจและการเก็บรวบรวมพันธุพ์ ืชในท้องถิน
Local Plant Survey and Collection
4034206 พยาธิวิทยาของพืช
Plant Pathology
4034302 กายวิภาคศาสตร์เปรี ยบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
Comparative Vertebrates Anatomy
4034303 วิทยาเอ็มบริ โอ
Embryology
4034305 พฤติกรรมของสัตว์
Animal Behavior
4034306 ปักษีวิทยา
Ornithology
4034307 การเก็บตัวอย่างสัตว์
Animal Specimen Collection
4034308 แมลงเศรษฐกิจ
Economic Insects
4034403 เทคโนโลยีของเอนไซม์และเซลล์
Enzyme Technology and Cells
4034404 พันธุวิศวกรรมเบืองต้น
Fundamental Genetics Engineering
4034501 ไมโครเทคนิค
Microtechnique
4034502 เทคนิคทางชีววิทยา
Biotechniques
4034612 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางชีววิทยา

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

Computer and Information Technology in Biology
4034616 การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางชีววิทยา
Biological Technology Transfer
4034903 หัวข้อเลือกสรรทางชีววิทยา
Selected Topics in Biology
5) กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
4034805 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา
Professional Practice in Biology

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

2 หน่ วยกิต
2(200)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่ วยกิต
เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆ ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไม่ซาก
ํ บั รายวิ ชาทีเคย
เรี ยนมาแล้วและต้องไม่เป็ นรายวิชาทีก าํ หนดให้ เรี ยนโดยไม่ นับหน่ วยกิตรวมในเกณฑ์ก ารสําเร็ จหลัก สู ตรของ
สาขาวิชา

2) หมวดวิชาเฉพาะ
4011305

ฟิ สิกส์ 1
3(3-0-6)
Physics I
การวัดความแม่ นยําและความเทียงตรงในการวัด หน่ วย ปริ ม าณสเกลาร์ และเวคเตอร์
ตําแหน่งและการเคลือนทีของวัตถุ กฏการเคลือนทีของนิ วตัน งาน ก าํ ลัง พลังงาน กฎการอนุ รัก ษ์ ข อง
พลังงานและโมเมนตัม ความยืดหยุน่ ของวัตถุ คลืนกล ปรากฏการณ์ทางความร้อน หลักการเบืองต้นทาง
อุณหพลศาสตร์ การขยายตัว การเปลียนสถานะ และการถ่ายเทความร้อน
4011306

ฟิ สิกส์ 2
3(3-0-6)
Physics II
ประจุไฟฟ้ า กฎของคู ล อมบ์ สนามไฟฟ้ า กฎของเกาส์ ศัก ย์ไฟฟ้ า ความจุ ไฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้ า กฎของโอห์ ม กฎของเคอร์ ชอพฟ์ แรงของรอเรนซ์ สนามแม่ เหล็ ก อันเนื องมาจาก
กระแสไฟฟ้ า แรงเคลือนไฟฟ้ าเหนียวนํา สารแม่เหล็ก การแกว่งกวัดของสนามไฟฟ้ า แสงเชิ งเรขาคณิ ต
สเปกตรัมของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า ทฤษฎีสมั พันธภาพพิเศษ โครงสร้างอะตอม กมั มันตภาพรังสี นิวเคลียส
และการสลายนิวเคลียส
4011601

ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ 1
1(0-3-2)
Physics Laboratory I
ปฏิบตั ิการเกียวกับการวัดและหาค่าผิดพลาด เนืองจากการวัดการเคลือนทีของวัตถุและกฎ
การเคลือนทีของนิวตัน การเปลียนรู ปพลังงานตามกฎของจูล การกระทบของวัตถุ ใน 1 มิ ติ และ 2 มิ ติ
การเคลือนทีแบบซิมเปิ ลฮาร์มอนิก สมบัติการยืดหยุน่ ของวัตถุ การหาค่ าความจุค วามร้อ น และความจุ
ความร้อนจําเพาะวัตถุ
4011602

ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ 2
1(0-3-2)
Physics Laboratory II
ปฏิบตั ิการเกียวกับการเกิดประจุไฟฟ้ าและอิเล็กโทรสโคป การหาความสัม พันธ์ระหว่าง
กระแสและความต่ า งศัก ย์ไ ฟฟ้ า กฎของโอห์ ม การอัด ประจุ แ ละการคายประจุ ไ ฟฟ้ าในวงจร
สนามแม่เหล็กอันเนืองจากกระแสไฟฟ้ าในลวดตัวนําตรงและขดลวดโซลี นอยด์ การทดลองหาประจุ
ไฟฟ้ าต่อมวลโดยใช้หลอด การทดลองเกียวกับความถี การกาํ ทอน และการเกิดคลืนนิงในเส้นเชือก ชนิด
และการสลายของสารกมั มันตรังสี
4021105 เคมี 1
3(3-0-6)
Chemistry I
มวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบืองต้น สมบัติต่างๆ ของแก๊ส
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์ และจลนพลศาสตร์

4021106

ปฏิบตั ิการเคมี 1
1(0-3-2)
Chemistry Laboratory II
ปฏิบตั ิการเกียวก บั เทคนิ ค เบืองต้นและหลัก ปฏิบตั ิทวไปในการปฏิ
ั
บตั ิก ารเคมี การจัด
สารเคมี เกรดของสารและการใช้สารเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิก ารเคมี เทคนิ ค การใช้เครื องมื อ
พืนฐานให้ถูกต้อ ง เทคนิ ค การเตรี ยมสารละลายเบืองต้น ศึก ษาสมบัติข องธาตุ กฎของแก๊ส อุ ณหพล
ศาสตร์และจลนพลศาสตร์
4022102

เคมี 2
3(3-0-6)
Chemistry II
สมดุลเคมี สมดุลไอออนในนํา กรด เบส เกลื อ บัฟเฟอร์ เคมี ไฟฟ้ า เคมี อิ นทรี ยเ์ บืองต้น เคมี
นิวเคลียร์เบืองต้น เคมีสิงแวดล้อม
4022103

ปฏิบตั ิการเคมี 2
1(0-3-2)
Chemistry Laboratory II
การทดลองเกียวกบั สมดุลเคมี ค่าความเป็ นกรด-เบส ค่าคงตัวของการแตกตัวของกรดและเบส
ปฏิก ริ ิ ยาและเบส เคมี ไฟฟ้ า เคมี อิ นทรี ยเ์ บืองต้น เช่ น การหาจุดหลอมเหลว จุดเดื อด การตกผลึ ก ความ
แตกต่างระหว่างสารอินทรี ยก์ บั สารอนินทรี ย ์ เคมีสิงแวดล้อม เช่น การหาปริ มาณออกซิเจนทีละลายในนํา
4022307

เคมีอนิ ทรีย์ 1
3(3-0-6)
Organic Chemistry I
ความรู ้ เบื องต้นเกียวก บั เคมี อิ นทรี ย ์ ไฮบริ ไดเซซันของคาร์ บอนพันธะในสารประกอบ
อินทรี ย ์ การเรี ยกชือสารประกอบอิ นทรี ย ์ สเตริ โอเคมี ชนิ ดและกลไกของปฏิก ริ ิ ยาเคมี อิ นทรี ย ์ สมบัติทาง
กายภาพ การเตรี ยมปฏิกริ ิ ยาของสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนด์ สารประกอบอะโรเมติ ก และสารประกอบ
อิ นทรี ย ์ทีมี หมู่ ฟั งก์ชัน ชนิ ดต่ างๆ เช่ น แอล-คิ ล เฮไลด์ แอลกอฮอล์ อี เธอร์ แอลดี ไฮ คี โตน กรด
คาร์บอกซิลิกและอนุพนั ธ์และอะมีน การเกิดพอลิเมอร์
4022308

ปฏิบตั ิการเคมีอนิ ทรีย์ 1
1(0-3-2)
Organic Chemistry Laboratory I
เทคนิคเบืองต้นในการทําสารให้บริ สุทธิ เช่ น การสกัด การกลัน การกรอง การตกผลึ ก และ
โครมาโตรกราฟี ปฏิบตั ิการเกียวกบั สเตอริ โอเคมี การวิเคราะห์ สารอินทรี ยเ์ บืองต้น การหาธาตุ องค์ประกอบ
ในสารอินทรี ย ์ ทดสอบหมู่ฟังก์ชนั การเตรี ยมอนุพนั ธ์สารอินทรี ย ์

4022501

ชีวเคมีพืนฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
โมเลกุ ล ของสารในสิ งมี ชี วิ ต พร้ อ มทังสมบัติ หน้า ที และบทบาทของเซลล์ และ
องค์ประกอบของเซลล์ กรด เบส บัฟ เฟอร์ ในเซลล์ โปรตีน เอนไซม์ คาร์ โ บไฮเดรต ลิ ปิด วิตามิ น
ฮอร์โมน การาย่อยและการดูดซึมอาหาร เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต
4022616

เคมีวเิ คราะห์
3(3-0-6)
Analytical Chemistry
บทนําเกียวก บั เคมี วิเคราะห์ หลัก การวิเคราะห์ ในเชิ งปริ ม าณ การคํานวณปริ ม าณสาร
สัมพันธ์ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ ทฤษฎีและการประยุกต์การวิเคราะห์เชิงปริ มาณขันพืนฐานของ
การวิเคราะห์โดยปริ มาตรและการชังนําหนัก การวิเคราะห์โดยปริ มาตรจะเน้นเกียวกับการไทเทรต กรดเบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรี ดอกซ์ และการไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซ้อน ทัง
ในสารละลายนําและไม่ใช่นาํ การวิเคราะห์โดยการชังนําหนักจะรวมทังการตกตะกอนและการระเหย
4022617

ปฏิบตั ิการเคมีวเิ คราะห์
1(0-3-6)
Analytical Chemistry Laboratory
การใช้อุปกรณ์เกียวกับการวัดปริ มาตร การวิเคราะห์ ห าปริ ม าณโดยการวัดปริ ม าตร การ
ไทเทรตสารละลายประเภทต่างๆ การวิเคราะห์หาปริ มาณโดยนําหนัก โดยใช้ตวั ตกตะกอนอิ นทรี ยแ์ ละ
อนินทรี ย ์ การเตรี ยมสารละลายบัฟเฟอร์
4031101

ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
Biology I
หลักชีววิทยาทัวไป สมบัติของสิงมีชีวิต สารประกอบทางเคมีในสิงมีชีวิต สารพันธุ ก รรม
เซลล์และเนือเยือ การสืบพันธุ์และการเจริ ญเติบโต อนุ ก รมวิธาน อาณาจัก รของสิ งมี ชีวิต นิ เวศวิทยา
วิวฒั นาการของสิงมีชีวิต
4031102

ชีววิทยา 2
3(3-0-6)
Biology II
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031101 ชีววิทยา 1
เมแทบอลิซึม การขนส่งสารผ่านเยือหุ ้มเซลล์ เอนไซม์ การสังเคราะห์ดว้ ยแสง การหายใจ
ระดับเซลล์ การขนส่งและการคายนําของพืช สมดุลภายในเซลล์ การทํางานของระบบต่างๆ ในร่ างกาย
หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม พฤติกรรมและการปรับตัว

4031103

ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1
1(0-3-2)
Biology Laboratory I
วิชาทีต้องเรี ยนควบคู่ : 4031101 ชีววิทยา 1
องค์ประกอบ วิธีใช้ และการเก็บรักษากล้องจุลทรรศน์ เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์
การทดสอบสารอาหาร สารพันธุ ก รรม การแบ่งเซลล์ เนื อเยือพืช เนื อเยือสัตว์ การเจริ ญเติบโตของ
สิงมีชีวิต อาณาจักรของสิงมีชีวิต และระบบนิเวศ
4031104

ปฏิบตั ิการชีววิทยา 2
1(0-3-2)
Biology Laboratory II
วิชาทีต้องเรี ยนควบคู่ : 4031102 ชีววิทยา 2
ปฏิบตั ิการเกียวกับเมแทบอลิ ซึม ของสิ งมี ชีวิต การแพร่ และออสโมซิ ส การทํางานของ
เอนไซม์และปัจจัยทีมีผลต่อการทํางานของเอนไซม์ การสังเคราะห์ดว้ ยแสง การหายใจระดับเซลล์ ระบบ
ต่างๆ ของร่ างกาย การรักษาสมดุลของสิงมีชีวิต การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
4031301

สัตววิทยา
3(2-3-6)
Zoology
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031102 ชีววิทยา 2 หรื อ 4031107 ชีววิทยาทัวไป
ชี ววิทยาของสัตว์ เซลล์ เนื อเยือ การจําแนกประเภท สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์
สรี รวิทยา การสืบพันธุ์ การเจริ ญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว์ วิวฒั นาการ การรวบรวมและเก็บตัวอย่าง
สัตว์ การศึกษาภาคสนาม
4031302

กีฏวิทยา
3(2-3-6)
Entomology
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031301 สัตววิทยา
ชีววิทยาของแมลง สัณฐานวิทยา สรี รวิทยา การจําแนกประเภท การกระจายความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ การใช้เครื องควบคุมและการกําจัดแมลง การรวบรวมและการเก็บตัวอย่างแมลง การศึกษา
ภาคสนาม
4031303

แมลงสังคม
2(1-3-4)
Social Insect
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031301 สัตววิทยา หรื อ 4031302 กีฏวิทยา
ชีววิทยาของแมลงสังคม ชนิดของแมลงสังคม พฤติกรรมทางสังคม ประโยชน์ข องแมลง
สังคม บทบาทของแมลงสังคมในระบบนิเวศ การเลียงแมลงสังคมทีมีประโยชน์

4031304

ชีววิทยาของผึงและการเลียงผึง
3(2-3-6)
Honeybee Biology and Apiculture
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031301 สัตววิทยา หรื อ 4031302 กีฏวิทยา
ชีววิทยาทัวไปของผึง การจัดจําแนก พฤติกรรม การสือสาร การเพิมจํานวนประชากร การ
แยกรัง โรคและศัตรู ของผึง ผลิตภัณฑ์จากผึง การจัดการและการเลียงผึง ความสําคัญและประโยชน์ข อง
ผึง งานวิจยั เกียวกับผึง
4032201

พฤกษศาสตร์
3(2-3-6)
Botany
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031102 ชีววิทยา 2 หรื อ 4031107 ชีววิทยาทัวไป
ชีววิทยาของพืช โครงสร้างเซลล์ เนือเยือ สัณฐานวิทยา กายวิภาคของพืชมีดอก สรี รวิทยา
นิเวศวิทยาของพืช วิวฒั นาการ การจําแนกประเภท การรวบรวมเก็บตัวอย่างพืช การศึกษาภาคสนาม
4032202

สัณฐานวิทยาของพืช
3(2-3-6)
Plant Morphology
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4032201 พฤกษศาสตร์
โครงสร้างพืชไม่มีระบบท่อ ลําเลี ยงและพืชทีมี ระบบท่อ ลําเลี ยง ลัก ษณะนิ สัย ถิ นอาศัย
ขันตอนการเจริ ญและพัฒนา วงจรชีวิต ความสัมพันธ์เชิงวิวฒั นาการ การจําแนก และระบบสื บพันธุ์ข อง
พืชในแต่ละสกุล

4032203

กายวิภาคศาสตร์ ของพืช
3(2-3-6)
Plant Anatomy
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4032201 พฤกษศาสตร์
โครงสร้างภายนอกและโครงสร้ างภายในของพืช เซลล์ เนื อเยือ พัฒ นาการและการ
เปลียนแปลงของเซลล์และเนือเยือในระยะต่างๆ ของการเติบโต และการเจริ ญเป็ นส่วนต่างๆ ของพืช
4032301

ปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Parasitology
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031301 สัตววิทยา
ความรู ้พืนฐานเกียวกับปรสิ ตวิทยา การจําแนกประเภท วัฏจัก รชี วิต สัณฐานวิทยา และ
สรี รวิทยาของปรสิตในไฟลัมทีเกียวข้อ ง ความสัม พันธ์ก บั มนุ ษ ย์ การรวบรวมและเก็บตัวอย่างปรสิ ต
การศึกษาภาคสนาม

4032302

สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลัง
3(2-3-6)
Invertebrates
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031301 สัตววิทยา
ความรู ้พืนฐานเกียวกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การจําแนกประเภทตังแต่ โพรโทซัวจนถึง
โพรโทคอร์เดต ศึกษาสัณฐานวิทยา สรี รวิทยา นิเวศวิทยา การรวบรวมและเก็บตัวอย่างสัตว์ การศึก ษา
และเก็บข้อมูลภาคสนาม
4032401

พันธุศาสตร์
3(2-3-6)
Genetics
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031102 ชีววิทยา 2
ความรู ้พืนฐานทางพันธุศาสตร์ หลัก การถ่ ายทอดลัก ษณะทางพันธุ ก รรม การคาดคะเน
ผลลัพธ์ทีเกิดในลูกผสม หลักความน่าจะเป็ นและการทดสอบทางสถิติ ยีนและโครโมโซม การจําลองของ
สารพันธุกรรม การทํางานของยีนและกลไกการควบคุมการทํางานของยีน การกลายพันธุ์ระดับยีน และ
ระดับโครโมโซม การเชือมโยงของยีนและรี คอมบิเนชัน โครโมโซมเพศและการกาํ หนดเพศ มัลติเปิ ลอัล
ลีล การถ่ายทอดพันธุกรรมลักษณะปริ มาณและคุ ณภาพ ความแปรปรวนของลู ก ผสม เทคโนโลยีพ นั ธุ
วิศวกรรมเบืองต้น พันธุศาสตร์ประชากร การถ่ายทอดพันธุกรรมนอกส่วนนิวเคลียส
4032502

สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
3(2-3-6)
School Botanical Garden
พระราชดําริ ความหมายของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน แนวทางการดําเนิ นงานสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรี ยน องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน การเรี ยนรู ้ธรรมชาติแห่ งชี วิต
การรู ้สรรพสิงล้วนพันเกียว การรู ้ประโยชน์แท้แห่ งมหาชน การเรี ยนรู ้ผนั สู่วิถีใหม่ในฐานไทย
4032601

จุลชีววิทยา
3(2-3-6)
Microbiology
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031101 ชีววิทยา 1
ความรู ้พืนฐานของจุลชีววิทยาศึกษาเปรี ยบเทียบโพรคาริ โอตและยูคาริ โอต การจัดจําแนก
ประเภทสัณฐานวิทยา สรี รวิทยา การเจริ ญเติบโต การสืบพันธุ์ การควบคุมความสัมพันธ์ของจุลินทรี ยต์ ่อ
อาหาร นํา ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การสุขาภิบาลโรคติดต่อและภูมิตา้ นทาน การศึกษาภาคสนาม
4032604 สาหร่ ายวิทยา
3(2-3-6)
Phycology
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031101 ชีววิทยา 1
โครงสร้าง สรี รวิทยา วัฏจัก รชี วิต อนุ ก รมวิธาน บทบาททางนิ เวศวิทยา วิวฒั นาการ
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของสาหร่ ายต่อสิงมีชีวิตอืน การเก็บรวบรวม การเพาะเลี ยง การแยกสายพันธุ์
บริ สุทธิ การศึกษาภาคสนาม

4032608

ชีววิทยาเครืองเทศและสมุนไพร
3(2-3-6)
Spices and Herbs Biology
ความหมายของพืชเครื องเทศและสมุนไพร ประโยชน์ของพืชเครื องเทศและสมุนไพร พืช
เครื องเทศและสมุนไพรทีสําคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สภาพแวดล้อมทีเหมาะสม วิธีก ารปลู ก การ
ปฏิบตั ิดูแลรักษา การเก็บเกียว การจําหน่าย
4032609

แพลงก์ตอนวิทยา
3(2-3-6)
Planktology
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031101 ชีววิทยา 1 หรื อ 4031107 ชีววิทยาทัวไป
แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ประโยชน์และความสําคัญ การจําแนกชนิดและปัจจัยทีมี
ผลต่อการดํารงชีวิต การแพร่ กระจายของแพลงก์ตอนในแหล่งนํา เครื องมือและวิธีการเก็บตัวอย่าง
4032612

ชีววิทยาเห็ดรา
3(2-3-6)
Biology of Fungi
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4032601 จุลชีววิทยา
พัฒนาการการศึกษาของเห็ดราในประเทศไทย ลัก ษณะทัวไปและโครงสร้างของเชื อรา
การจัดหมวดหมู่เห็ดรา ราเมือก อาณาจักรสแตรมินิพิลา ไฟลัมไคตริ ดิโอมัยคอตา ไฟลัม ไซโกมัยคอตา
ไฟลัมแอสโคมัยคอตา ไฟลัมแบซิดิโอมัยคอตา ไฟลัมดิวเทอโรมัยคอตา นิเวศวิทยาของเชือรา บทบาทที
สําคัญของเชือราต่อมนุษย์ เทคนิคและปฏิบตั ิการในการศึกษาเห็ดรา
4033101

นิเวศวิทยา
3(2-3-6)
Ecology
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031101 ชีววิทยา 1
ความรู ้พืนฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงาน ปัจจัยจํากดั วัฏจักรของสาร ประชากร
ชุมชน การเปลียนแปลงแทนที การกระจาย มลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม การใช้
ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาป้ องกนั และแกไ้ ขปัญหาสิงแวดล้อม การศึกษาภาคสนาม
4033102

วิวฒ
ั นาการ
3(3-0-6)
Evolution
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031101 ชีววิทยา 1
ความหมายของวิวฒั นาการ และทฤษฎี วิวฒั นาการ หลัก ฐานต่างๆ สนับสนุ นทฤษฎี
วิวฒั นาการ ได้แก่ คัพภะวิทยา สรี รวิทยา กายวิภาคศาสตร์เปรี ยบเทียบ ชีวเคมี โบราณวิทยา พันธุ ศาสตร์
และอืนๆ ความสัมพันธ์ของอนุกรมวิธานกับวิวฒั นาการ

4033103

หลักอนุกรมวิธาน
3(2-3-6)
Principles of Taxonomy
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031101 ชีววิทยา 1
ความรู ้ พื นฐานในการจัด จํา แนกประเภทสิ งมี ชี วิ ต หลัก เกณฑ์ก ารจํา แนกประเภท
ปฏิบตั ิการจําแนกประเภทสิงมีชีวิต การสร้างไดโคโทมัสคียจ์ ากตัวอย่างในห้องปฏิบตั ิการและภาคสนาม
การรวบรวมและเก็บตัวอย่าง การศึกษาภาคสนาม
4033104

ชีววิทยาของเซลล์
3(2-3-6)
Cell Biology
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031101 ชีววิทยา 1
โครงสร้างและหน้าทีของเซลล์โพรคาริ โอตและยูคาริ โอตระดับโมเลกุล กลไกควบคุมการ
ทํางานของวัฏจักรเซลล์ การแบ่งเซลล์ เมแทบอลิซึมของเซลล์ สารพันธุกรรมในเซลล์โพรคาริ โอตและ
เซลล์ยคู าริ โอต การแสดงออกของยีน กลไกการผ่านเข้า-ออกของสารภายในเซลล์และระหว่างเซลล์
4033105

ชีววิทยาการเจริญ
3(2-3-6)
Developmental Biology
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031101 ชีววิทยา 1
การพัฒนาด้านชีวภาพ เคมี และสรี รวิทยาของเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ ข องไข่ ภายหลัง
การถูกผสม การเจริ ญของอวัยวะต่างๆ ของพืชและสัตว์
4033106

นิเวศวิทยาป่ าไม้
3(2-3-6)
Forest Ecology
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4033101 นิเวศวิทยา
ลักษณะเฉพาะของระบบนิ เวศวิทยาป่ าไม้ องค์ประกอบและความสัม พันธ์ข องสิ งมี ชีวิ ต
ความสําคัญ การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากระบบนิ เวศป่ าไม้ ตัวอย่างระบบนิ เวศป่ าไม้ การก าํ หนด
พืนทีในการศึกษาระบบนิเวศป่ าไม้
4033107

นิเวศวิทยาแหล่งนําจืด
3(2-3-6)
Fresh Water Ecology
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4033101 นิเวศวิทยา
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสิ งมี ชี วิ ต ก บั สิ งแวดล้อ มของแหล่ ง นําจื ด วัฏ จัก รของสาร
การแพร่ กระจายของสิงมีชีวิต ประชากร มลพิษ การอนุรักษ์แหล่งนําจืด

4033108

นิเวศวิทยาลุ่มนําโขง
3(2-3-6)
Ecology of Mekong Basin
นิเวศวิทยาบริ เวณลุ่มนําโขง ความสัม พันธ์ระหว่างสิ งมี ชีวิตรวมทังมนุ ษ ย์ก บั แม่ นาโขง
ํ
ความหลากหลายของสิงมีชีวิต ความสําคัญของแม่ นาโขง
ํ
วิถี ชีวิตชาวบ้านทีมี จุดก าํ เนิ ดจากแม่ นาโขง
ํ
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การขยายเส้นทางเดินเรื อ การสร้างเขือน ทีมีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
4033109

การท่ องเทียวเชิงนิเวศ
3(2-3-6)
Eco-tourism
ความหมายและประเภทสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการอนุรักษ์ หลักการและแนวคิดเกียวกับระบบนิเวศ ปฎิสมั พันธ์และผลกระทบระหว่างระบบนิเวศ
กบั สังคมมนุษย์ ศึกษาความหมาย หลักการ องค์ประกอบ ความเป็ นมา แนวคิ ด และวิธีก ารจัดการการ
ท่องเทียวเชิงนิเวศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื อ เศรษฐกิจของ
ชุมชนท้องถิน กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน บทบาทของประชาชนในการจัดการทรัพยากรเพือ
การท่องเทียวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ การวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ ของการจัดการ
ท่องเทียวเชิงนิเวศอย่างยังยืน
4033202

สรีรวิทยาของพืช
3(2-3-6)
Plant Physiology
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4032201 พฤกษศาสตร์
กระบวนการดํารงชีวิตของพืช ปัจจัยทีมีผลต่อการเจริ ญเติบโต และการเปลียนแปลงสภาพ
ของพืช นํา แร่ ธาตุ แสง และฮอร์โมน กลไกและกระบวนการทางชีวเคมีของการสังเคราะห์ดว้ ยแสง การ
หายใจ การขนส่ง การคายนํา กระบวนการงอกและการพักตัวของเมล็ด
4033206

เห็ดและเทคโนโลยีการเพาะเห็ด
3(2-3-6)
Mushroom and Mushroom Cultivation Technology
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4032601 จุลชีววิทยา
ชีววิทยาของเห็ด ลักษณะโครงสร้างและหน้าที เมแทบอลิ ซึม การเจริ ญและการสื บพันธุ์
การจัดหมวดหมู่ การจําแนกชนิดของเห็ด เทคนิคการเพาะเห็ด การผลิตเชือเห็ด วิธีการเพาะเห็ดบางชนิด
การจัดการโรงเรื อนและการดูแลรักษาเห็ด การเก็บเกียวและการแปรรู ปเบืองต้น
4033207 การวาดภาพทางชีววิทยา
2(1-3-4)
Biological Drawing
หลักการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ขันตอนและอุปกรณ์การวาด วิธีการเก็บรัก ษาภาพวาด
การร่ างภาพตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ การให้แสงและเงา เทคนิคการลงหมึกในภาพด้านพฤกษศาสตร์

4033301

สัตว์มกี ระดูกสันหลัง
3(2-3-6)
Vertebrates
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031301 สัตววิทยา
ลัก ษณะทางสัณ ฐานวิ ท ยา กายวิ ภ าคศาสตร์ สรี ร วิ ท ยา วงจรชี วิ ต ความเป็ นอยู่
ความสัมพันธ์ต่อสิงแวดล้อม การเจริ ญเติบโตของตัวอ่อนและการแบ่งหมวดหมู่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
4033401 พันธุศาสตร์ ประชากร
3(2-3-6)
Population Genetics
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4032401 พันธุศาสตร์
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในหมู่ประชากร อัตราการเปลียนแปลงจีโนไทป์ และ
ฟี โนไทป์ ในหมู่ประชากร การนํากฎของเมนเดลมาใช้ การเปลี ยนแปลงของประชากรเนื องด้วยสาเหตุ
ต่างๆ และการสมดุลของประชากร
4033402

พันธุศาสตร์ มนุษย์
3(2-3-6)
Human Genetics
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4032401 พันธุศาสตร์
พืนฐานทางพันธุ ศาสตร์ ทีเกียวก บั มนุ ษ ย์ โรคทางพันธุ ก รรมทีพบบ่อ ย การซัก ประวัติ
ครอบครัว และการเขียนพันธุประวัติ พันธุศาสตร์ประชากร เซลล์พนั ธุศาสตร์ อณูพนั ธุศาสตร์ ชีวเคมีทาง
พันธุศาสตร์ อิมมูโนพันธุกรรม มะเร็งพันธุกรรม และพันธุศาสตร์ประยุกต์
4033403

ชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(2-3-6)
Molecular Biology
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4032401 พันธุศาสตร์
โครงสร้าง หน้าที และกลไกการทํางานของสารพันธุ ก รรม การถ่ ายแบบดี เอ็ นเอ การ
ซ่อมแซมดีเอ็นเอ การแสดงออกและการควบคุมการทํางานของยีน เทคโนโลยีดีเอ็ นเอสายผสม การส่ ง
ถ่ายยีนในพืชและสัตว์ การโคลนนิง การประยุก ต์ชีววิทยาระดับโมเลกุ ล สําหรับการปรับปรุ งพันธ์พืช
และสัตว์ การใช้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
4033601

เทคโนโลยีชีวภาพเบืองต้ น
3(2-3-6)
Fundamental Biotechnology
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4032401 พันธุศาสตร์
ความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ เซลล์และกระบวนการทางชี ววิทยาของสิ งมี ชีวิต การ
เพาะเลียงเซลล์ การเพาะเลียงเนือเยือ การนําความรู ้ทางชีววิทยาและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในทาง
อุตสาหกรรม การปรับปรุ งพันธุ์พืชและสัตว์ และการควบคุมโดยกระบวนการชีววิทยา

4033602

โพรโทซัววิทยา
3(2-3-6)
Protozoology
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031101 ชีววิทยา 1
ชี ววิทยาของโพรโทซัว การจําแนกประเภท สัณฐานวิทยา สรี รวิทยา วัฏจัก รชี วิตของ
โพรโทซัวบางชนิดทีดํารงชีวิตเป็ นอิสระและเป็ นปรสิต การเก็บ รวบรวม การเพาะเลียง การแยกสายพันธุ์
บริ สุทธิ การศึกษาภาคสนาม
4034106

อนุกรมวิธานของพืช
3(2-3-6)
Plant Taxonomy
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031101 ชีววิทยา 1
แนวคิด หลักเกณฑ์การตังชือวิทยาศาสตร์ วิธีการจําแนกชนิดของพืช ความสัม พันธ์ทาง
วิวฒั นาการ และความเกียวข้องทางชีววิทยาในแขนงอืนๆ
4034107

อนุกรมวิธานของสัตว์
3(2-3-6)
Animal Taxonomy
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031101 ชีววิทยา 1
หลัก การและแนวคิ ด หลัก เกณฑ์ก ารตังชื อวิ ทยาศาสตร์ การจําแนกชนิ ดของสัต ว์
ความสัมพันธ์ทางวิวฒั นาการ และความเกียวข้องกบั ชีววิทยาในแขนงอืน ๆ
4034109

ความหลากหลายทางชีวภาพ
3(2-3-6)
Biodiversity
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031101 ชีววิทยา 1 หรื อ 4031107 ชีววิทยาทัวไป
ความหมายของความหลากหลายทางชี วภาพ ความหลากหลายทางพันธุ ก รรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพระหว่างสายพันธุ์ ชนิดพันธุ์ และนิเวศวิทยา แนวคิดการอนุรักษ์ การวางแผนและ
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
4034201

การเพาะเลียงเนือเยือพืช
3(2-3-6)
Plant Tissue Culture
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031101 ชีววิทยา 1 หรื อ 4031107 ชีววิทยาทัวไป
เทคนิคและวิธีการเพาะเลียงเนือเยือพืชในสภาวะปลอดเชื อ โดยการใช้อ าหารสังเคราะห์
และฮอร์โมน การนําเทคนิคการเพาะเลี ยงเนื อเยือพืชไปใช้ในการขยายพันธุ์พืชและปรับปรุ งพันธุ์พืช
การเก็บรักษา

4034202

การเจริญและการพัฒนาของพืช
3(2-3-6)
Plant Growth and Development
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4032201 พฤกษศาสตร์
การเจริ ญเติบโตของพืช ปัจจัยทีเกียวข้องและสารทีควบคุมอัตราการเจริ ญเติบโต ประวัติ
ลักษณะ และการจําแนกประเภทของสารทีควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืช อิทธิพลของสิงแวดล้อมทีมีตอ่
การตอบสนองของพืชในรู ปแบบต่างๆ การขยายพันธุ์ การสุ ก และการร่ วง การใช้สารควบคุ ม การ
เจริ ญเติบโตเพือเพิมผลผลิต
4034203

ไบรโอโลยี
3(2-3-6)
Bryology
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031101 ชีววิทยา 1
สัณฐานวิทยา สรี รวิทยา การสืบพันธุ์ วัฏจักรชีวิต วิวฒั นาการ นิเวศวิทยาของไบรโอไฟต์
การเก็บรวบรวมตัวอย่าง การศึกษาภาคสนาม
4034204

เฟิ ร์ น
3(2-3-6)
Fern
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031101 ชีววิทยา 1
สัณ ฐานวิ ท ยา สรี ร วิ ท ยา การสื บ พัน ธุ์ วัฏ จัก รชี วิ ต นิ เ วศวิ ท ยา วิ ว ัฒ นาการ
การจําแนกประเภทของเฟิ ร์น การเพาะเลียง การรวบรวมและเก็บตัวอย่าง การศึกษาภาคสนาม
4034205

การสํารวจและการเก็บรวบรวมพันธุ์พืชในท้ องถิน
2(1-3-4)
Local Plant Survey and Collection
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031101 ชีววิทยา 1 หรื อ 4031107 ชีววิทยาทัวไป
สัณฐานวิทยา สรี รวิทยา การสื บพันธุ์ วัฏจัก รชี วิต นิ เวศวิทยา วิวฒั นาการ การจําแนก
ประเภทพืชทีสําคัญในท้อ งถิ น การเพาะเลี ยง ขยายพันธุ์ การรวบรวมและเก็บตัวอย่าง การศึก ษา
ภาคสนาม
4034206

พยาธิวทิ ยาของพืช
3(2-3-6)
Plant Pathology
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4032601 จุลชีววิทยา
ความรู ้พืนฐานเกียวกับพยาธิวิทยาของพืช วัฏจักรชีวิต ปฏิกริ ิ ยาระหว่างปรสิต และพืช การ
วินิจฉัยพยาธิ วิทยาของพืช ความสัม พันธ์ระหว่างเชื อโรคและสิ งแวดล้อ ม การแพร่ ระบาด และการ
ควบคุมโรคพืช การศึกษาภาคสนาม

4034301

สรีรวิทยาของสัตว์
3(2-3-6)
Animal Physiology
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031301 สัตววิทยา
เมแทบอลิซึม การทํางานของระบบต่างๆ ในร่ างกายสัตว์ ระบบห่ อหุ ้มร่ างกาย ระบบโครง
กระดูก ระบบกล้ามเนือ ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบการหมุนเวียนโลหิ ต ระบบขับถ่ าย อวัยวะ
รับความรู ้สึกพิเศษ ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์
4034302

กายวิภาคศาสตร์ เปรียบเทียบของสัตว์มกี ระดูกสันหลัง
3(2-3-6)
Comparative Vertebrate Anatomy
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4033301 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
เปรี ยบเทียบการเจริ ญของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ระบบห่ อ หุ ้ม ร่ างกาย ระบบโครงกระดู ก
ระบบกล้ามเนือ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบขับถ่ าย
ระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาท และระบบรับความรู ้สึกพิเศษ
4034303

วิทยาเอ็มบริโอ
3(2-3-6)
Embryology
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4033105 ชีววิทยาการเจริ ญ
ขันตอนและแบบแผนต่างๆ ของการเจริ ญเติบโตของตัวอ่อน การสร้างเซลล์ สืบพันธุ์ การ
ปฏิสนธิ การพัฒนาของไซโกตเป็ นตัวเต็มวัย วิทยาเอ็มบริ โอของพืชใบเลี ยงคู่ วิทยาเอ็ ม บริ โอของสัตว์
เช่น ซีเลนเทอเรต แอมฟิ ออกซัส กบ ไก่ สัตว์เลียงลูกด้วยนม ชนิดของรกในสัตว์เลียงลูกด้วยนม
4034304

มิญชวิทยาของสัตว์
3(2-3-6)
Animal Histology
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031101 ชีววิทยา 1
รู ปร่ างของเซลล์ทีเป็ นองค์ประกอบของเนื อเยือ โครงสร้างและหน้าทีของเนื อเยือบุผิว
เนือเยือเกียวพัน เนือเยือกล้ามเนือ และเนื อเยือประสาท โครงสร้างเนื อเยือของระบบต่างๆ ในร่ างกาย
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าทีของเนือเยือ การเตรี ยมสไลด์ถ าวรเนื อเยือสัตว์เพือศึก ษาภายใต้
กล้องจุลทรรศน์
4034305

พฤติกรรมของสัตว์
3(2-3-6)
Animal Behavior
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031102 ชีววิทยา 2
ประเภทของพฤติกรรม วิวฒั นาการ การปรับตัว และเหตุปัจจัยในด้านพฤติกรรมของสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง

4034306

ปักษีวทิ ยา
3(2-3-6)
Ornithology
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031301 สัตววิทยา
สั ณ ฐานวิ ท ยา ก ายวิ ภ าค ศาสตร์ สรี รวิ ท ยา การจํ า แนก ประเภทขอ งนก
การสํารวจนกในธรรมชาติ การกระจาย วิวฒั นาการ พฤติกรรม การอนุรักษ์พนั ธุ์นก การศึกษาภาคสนาม
4034307

การเก็บตัวอย่ างสัตว์
2(1-3-4)
Animal Specimen Collection
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031301 สัตววิทยา
วิธีการเก็บตัวอย่างสัตว์ วิธีการรักษาตัวอย่างสัตว์ การเพาะเลียงตัวอย่างสัตว์สําหรับใช้ใน
ห้ อ งปฏิบตั ิก าร และการเก็บรัก ษาตัวอย่างสัตว์ในพิพิธภัณฑ์ ข้อ ดี ข อ้ เสี ยของการเก็บรัก ษาแต่ล ะวิธี
การศึกษาภาคสนาม
4034308

แมลงเศรษฐกิจ
2(1-3-4)
Economic Insects
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031302 กีฏวิทยา
ชนิดของแมลงเศรษฐกิจ สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรี รวิทยา วงจรชี วิต แหล่ งทีอยู่
อาศัย การจําแนกประเภท การกระจาย การเพาะเลียง การป้ องกนั การทําลาย และการกาํ จัดแมลงศัตรู พืช
4034403

เทคโนโลยีของเอนไซม์และเซลล์
3(2-3-6)
Enzyme Technology and Cells
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4032601 จุลชีววิทยา
การจัดจําแนกและการเรี ยกชือเอนไซม์ โครงสร้างระดับต่างๆ ของเอนไซม์ จลนพลศาสตร์ ของ
เอนไซม์ โคแฟคเตอร์และโคเอนไซม์ กลไกการเร่ งปฏิกริ ิ ยาและความจําเพาะเอนไซม์ การยับยังการทํางาน
ของเอนไซม์ การผลิตเอนไซม์จากจุลินทรี ย ์ พืช และสัตว์ การแยกและการทําบริ สุทธิ เอนไซม์ การตรึ งเซลล์
และเอนไซม์ การดัดแปรเอนไซม์ โดยใช้เทคนิ ค ทางอณู ชี ววิ ทยา การนําเซลล์ และเอนไซม์ ไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ การวิเคราะห์ ไบโอเซนเซอร์ และพันธุวิศวกรรม

4034404

พันธุวศิ วกรรมเบืองต้ น
3(2-3-6)
Fundamental Genetics Engineering
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4032401 พันธุศาสตร์
โครงสร้างและคุณสมบัติของยีน ดีเอ็นเอ อาร์ เอ็ นเอ การแยกสก ดั และวิเคราะห์ ดีเอ็ นเอ
เอนไซม์ทีใช้ในการตัดจําเพาะ การสร้างพาหะนําดีเอ็นเอลูกผสมเพือการถ่ายฝากยีนเข้าไปในเซลล์ การ
คัดเลือกยีนทีต้องการ การทําห้องสมุดดีเอ็นเอ ปฏิกริ ิ ยาห่ วงโซ่พอลีเมอเรส การวิเคราะห์ ล ําดับดี เอ็ นเอ
เทคนิคอิเล็กโตโฟเรซิส เซาเทิร์นไฮบริ ดไดเซชัน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางพันธุ วิศวกรรมและ
ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี
4034501

ไมโครเทคนิค
3(2-3-6)
Microtechnique
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031101 ชีววิทยา 1
การเตรี ยมสไลด์ถาวรของเนื อเยือพืชและเนื อเยือสัตว์เพือศึก ษาภายใต้ก ล้อ งจุล ทรรศน์
เทคนิคพาราฟฟิ น และการถ่ายภาพเนือเยือภายใต้กล้องจุลทรรศน์
4034502

เทคนิคทางชีววิทยา
3(2-3-6)
Biotechniques
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4031101 ชีววิทยา 1
การใช้เทคนิคและวิธีการในการปฏิบตั ิการทางชีววิทยา การเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชและพันธุ์
สัตว์ การอัดแห้ง การดอง การสต๊าฟสัตว์ การทําสไลด์ชวคราวและสไลด์
ั
ถาวร การถ่ายภาพภายใต้ก ล้อ ง
จุลทรรศน์
4034612

คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศทางชีววิทยา
3(1-4-4)
Computer and Information Technology in Biology
การใช้งานคอมพิวเตอร์เบืองต้น การสืบค้นเอกสารวิชาการและงานวิจยั ทางชี ววิทยาจาก
ฐานข้อมูลและเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต การจัดการข้อมูล การใช้งานโปรแกรม Endnote สําหรับการเขี ยน
บรรณานุกรม การออกแบบเว็ปไซต์ การใช้งานโปรแกรมตกแต่งรู ปภาพ และการประยุกต์ใช้สารสนเทศ
ทางชีววิทยา

4034616

การถ่ ายทอดเทคโนโลยีทางชีววิทยา
3(2-3-6)
Biological Technology Transfer
รู ปแบบ ขันตอน และวิธีการนําเสนอในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางชีววิทยา การถ่ ายทอด
ความรู ้ เทคโนโลยี และงานวิจยั ทางด้านชีววิทยา การเพาะเลียงสาหร่ าย การเพาะเลี ยงเนื อเยือ การเพาะ
เห็ด การสกดั สารจากพืชและสัตว์ การเลียงผึง การเพาะปลูก ขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจและพืชหายาก การ
ถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน หมู่บา้ น และสถานศึกษาในพืนทีใกล้เคียง
4034805

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพชีววิทยา
2(200)
Professional Practice in Biology
การฝึ กงานทางชีววิทยา ณ สถานทีซึงสถานศึกษากาํ หนด มี ก ารเสนอผลงานและรายงาน
เป็ นหลักฐานว่าผ่านการฝึ กงานแล้ว
4034901

โครงการวิจัยทางชีววิทยา
3(2-3-6)
Research Project in Biology
ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หัวข้อวิจยั ทางชีววิทยาทีสนใจ และเป็ นหัวข้อใหม่ทีไม่เคยมีผศู ้ ึกษา
มาก่อน หรื อหัวข้อทีเป็ นการพัฒนาวิจยั ต่อ เนื องจากงานวิจยั เดิ ม การสรุ ปผลการทดลอง อภิปรายผล
นําเสนอผลการศึกษา และเขียนรายงานการวิจยั
4034903

หัวข้อเลือกสรรทางชีววิทยา
1(2-0-4)
Selected Topics in Biology
การค้นคว้าเอกสารงานวิจยั บทความ หรื อหัวข้อทีเป็ นทีสนใจในปัจจุบนั ทางด้านชีววิ ทยา
การอ่านเพือทําความเข้าใจ การนําเสนอ แสดงความคิดเห็น และเขียนสรุ ปเกียวกับเรื องทีศึกษา
4034905

สถิติทางชีววิทยา
3(3-0-6)
Statistics for Biology
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4111101 หลักสถิติ
ความรู ้เบืองต้นทางสถิ ติ การสุ่ ม ตัว อย่าง การวัดแนวโน้ม เข้า สู่ ส่วนกลาง การวัดการ
กระจายข้อมูล ความน่าจะเป็ น การวิเคราะห์ขอ้ มูล การทดสอบไควสแคว์ สหสัม พันธ์และการถดถอย
การทดสอบสมมติฐาน การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวน การวางแผนการทดลองทางชี ว วิทยา การใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ การนําเสนอข้อมูลทางสถิติ
4034906

สัมมนาชีววิทยา 1
1(2-0-4)
Seminar in Biology I
การค้นคว้าเอกสาร วารสารงานวิจยั ทางด้านชีววิทยา หรื อ ปั ญหาทางชี ววิทยามาอภิปราย
อย่างมีเหตุผล เขียนโครงการ เขียนรายงาน และนําเสนอ

4034907

สัมมนาชีววิทยา 2
1(2-0-4)
Seminar in Biology II
วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : 4034906 สัมมนาชีววิทยา 1
การเขียนบทคัดย่อ บทนํา บททบทวนเอกสารทีเกียวข้องกบั งานวิจยั การรายงานผลการ
ทดลอง การนําเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจยั ทางชีววิทยา
4091612

คณิตศาสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematics for Science
ลิมิตของฟังก์ชนั ฟังก์ชนั ต่อเนือง อนุพนั ธ์และการหาอนุ พ นั ธ์ข องฟั งก์ชัน การประยุก ต์
อนุพนั ธ์ ปริ พนั ธ์และการหาปริ พนั ธ์ของฟังก์ชนั ปริ พนั ธ์จาํ กดั เขตและเทคนิคการหาปริ พนั ธ์
4111101

หลักสถิติ
3(3-0-6)
Principles of Statistics
ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ สถิติทีใช้ในชีวิตประจําวัน ขันตอน
ในการใช้สถิติเพือการตัดสินใจ หลักเบืองต้นของความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ ม การแจกแจง ความน่ าจะ
เป็ นแบบทวินาม แบบปัวร์ซอง และแบบปกติ โมเมนต์ การแจกแจงค่าทีได้จากตัวอย่าง หลักการประมาณ
ค่า การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การพยากรณ์

