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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลกัสูตร  

  3.1.1 จํานวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 135 หน่วยกติ 

  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

   จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกติ 

   ก. หมวดวชิาศึกษาทั�วไป   ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกติ 

    1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  เรียนไม่นอ้ยกว่า     6 หน่วยกติ

    2) กลุ่มวิชาภาษา   เรียนไม่นอ้ยกว่า     9 หน่วยกติ 

    3) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์  เรียนไม่นอ้ยกว่า     6 หน่วยกติ 

    4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  

        และเทคโนโลย ี  เรียนไม่นอ้ยกว่า     9 หน่วยกติ 

   ข. หมวดวชิาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า   99 หน่วยกติ

    1) กลุ่มวิชาแกน       41 หน่วยกติ

    2) กลุ่มวิชาเอกบงัคบั      26 หน่วยกติ 

  3) กลุ่มวิชาเอกบงัคบัเลือก      15 หน่วยกติ 

  4) กลุ่มวิชาเอกเลือก      15 หน่วยกติ 

  5) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       2 หน่วยกติ 

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี   ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ข. หมวดวชิาเฉพาะ    

   1) วชิาแกน                  41  หน่วยกติ 

4011305 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

3(3-0-6) 

4011306 ฟิสิกส์ 2 

Physics II 

3(3-0-6) 

4011601 ปฏิบตักิารฟิสิกส์ 1 

Physics Laboratory I 

1(0-3-2) 

4011602 ปฏิบตักิารฟิสิกส์ 2 

Laboratory Physics II 

1(0-3-2) 

4021105 เคมี 1 

Chemistry I 

3(3-0-6) 

4021106 ปฏิบตักิารเคมี 1 

Chemistry Laboratory I 

1(0-3-2) 

4022102 เคมี 2 

Chemistry II 

3(3-0-6) 

4022103 ปฏิบตักิารเคมี 2 

Chemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

4022307 เคมีอินทรีย ์1 

Organic Chemistry I 

3(3-0-6) 

4022308 ปฏิบตักิารเคมีอินทรีย ์1 

Organic Chemistry Laboratory I 

1(0-3-2) 

4022501 ชีวเคมีพื�นฐาน 

Basic Biochemistry 

3(2-3-6) 

4022616 เคมีวิเคราะห์ 

Analytical Chemistry 

3(3-0-6) 

4022617 ปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์ 

Analytical Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) 

4031101 ชีววิทยา 1 

Biology I 

3(3-0-6) 

4031102 ชีววิทยา 2 

Biology II 

3(3-0-6) 

4031103 ปฏิบตักิารชีววิทยา 1 

Biology Laboratory I 

 

1(0-3-2) 



4031104 ปฏิบตักิารชีววิทยา 2 

Biology Laboratory II 

1(0-3-2) 

4091612 คณิตศาสตร์สาํหรับวิทยาศาสตร์ 

Mathematics for Science 

3(3-0-6) 

4111101 หลกัสถิต ิ

Principles of Statistics 

3(3-0-6) 

 

   2) วชิาเอกบงัคบั                           26  หน่วยกติ   

4031301 สตัววิทยา 

Zoology 

3(2-3-6) 

4032201 พฤกษศาสตร์ 

Botany 

3(2-3-6) 

4032401 พนัธุศาสตร์ 

Genetics 

3(2-3-6) 

4032601 จุลชีววทิยา 

Microbiology 

3(2-3-6) 

 

4033101 นิเวศวิทยา 

Ecology 

3(2-3-6) 

4033104 ชีววิทยาของเซลล ์

Cell Biology 

 

3(2-3-6) 

4034901 โครงการวิจยัทางชีววทิยา 

Research Project in Biology 

3(2-3-6) 

4034906 สมัมนาทางชีววิทยา 1 

Seminar in Biology I 

1(1-0-2) 

4034907 สมัมนาทางชีววิทยา 2 

Seminar in Biology II  

1(1-0-2) 

4034905 สถิติทางชีววทิยา 

Statistics for Biology 

3(3-0-6) 

  

3) วชิาเอกบงัคบัเลอืกตามแผนที�เลอืกเรียน 

 สาขาวิชาชีววิทยาเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนแผนพฤกษศาสตร์หรือสัตววิทยา 

แผนใดแผนหนึ�ง โดยในแต่ละแผนมีรายวิชาบงัคบัให้เลือกเรียนแผนละ 15 หน่วยกติ ดงันี�  

   . 

 



แผน 1. พฤกษศาสตร์ 

4032202 สณัฐานวิทยาของพืช 

Plant Morphology 

3(2-3-6) 

4032203 กายวิภาคศาสตร์ของพืช 

Plant Anatomy  

3(2-3-6) 

4033202 สรีรวิทยาของพืช 

Plant Physiology 

3(2-3-6) 

4034106 อนุกรมวธิานของพืช 

Plant Taxonomy 

3(2-3-6) 

4034201 การเพาะเลี� ยงเนื�อเยื�อพืช 

Plant Tissue Culture 

3(2-3-6) 

 

4034202 การเจริญและพฒันาการของพชื 

Plant Growth and Development 

3(2-3-6) 

  

  แผน 2. สัตววทิยา 

4032302 สตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงั 

Invertebrates 

3(2-3-6) 

4033105 ชีววิทยาการเจริญ 

Developmental Biology  

3(2-3-6) 

4033301 สตัวมี์กระดูกสนัหลงั 

Vertebrates 

3(2-3-6) 

4034107 อนุกรมวธิานของสตัว ์

Animal Taxonomy 

3(2-3-6) 

4034301 สรีรวิทยาของสตัว ์

Animal Physiology 

3(2-3-6) 

4034304 มิญชวิทยาของสตัว ์

Animal Histology 

3(2-3-6) 

  

 4) กลุ่มวชิาเอกเลอืกสําหรับทั�งสองแผน ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า   15   หน่วยกติ 

4031302   กฏีวิทยา 

Entomology  

3(2-3-6) 

4031303 แมลงสงัคม 

Social Insects 

3(2-3-6) 

4031304 ชีววิทยาของผึ�งและการเลี� ยงผึ�ง 

Honeybee Biology and Apiculture 

3(2-3-6) 



4032301   ปรสิตวิทยา 

Parasitology    

3(2-3-6) 

4032502   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

School Botanical Garden   

3(2-3-6) 

4032604   สาหร่ายวิทยา 

Phycology  

3(2-3-6) 

4032608 ชีววิทยาเครื�องเทศและสมุนไพร 

Spices and Herbs Biology 

3(2-3-6) 

4032609 แพลงกต์อนวิทยา  

Planktology 

3(2-3-6) 

4032612 ชีววิทยาเห็ดรา 

Biology of Fungi 

3(2-3-6) 

4033102 วิวฒันาการ 

Evolution 

3(3-0-6) 

4033103 หลกัอนุกรมวิธาน 

Principles of Taxonomy  

3(2-3-6) 

4033106 นิเวศวิทยาป่าไม ้

Forest Ecology 

3(2-3-6) 

4033107 นิเวศวิทยาแหล่งนํ� าจืด 

Fresh Water Ecology 

3(2-3-6) 

4033108 นิเวศวิทยาลุ่มนํ� าโขง 

Ecology of Mekong Basin 

3(2-3-6) 

4033109 การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

Eco-tourism 

3(2-3-6) 

4033206 เห็ดและเทคโนโลยกีารเพาะเห็ด 

Mushroom and Mushroom Cultivation Technology 

3(2-3-6) 

4033207 การวาดภาพทางชีววิทยา 

Biological Drawing 

2(1-3-4) 

4033401 พนัธุศาสตร์ประชากร 

Population Genetics    

3(2-3-6) 

4033402 พนัธุศาสตร์มนุษย ์

Human Genetics   

3(2-3-6) 

4033403 ชีววิทยาระดบัโมเลกลุ 

Molecular Biology 

3(2-3-6) 



4033601 เทคโนโลยชีีวภาพเบื�องตน้ 

Fundamental Biotechnology 

3(2-3-6) 

4033602   โพรโทซวัวิทยา 

Protozoology 

3(2-3-6) 

4034109 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

Biodiversity 

3(2-3-6)  

4034203 ไบรโอโลย ี

Bryology  

3(2-3-6)  

4034204 เฟิร์น 

Fern  

3(2-3-6) 

4034205 การสาํรวจและการเกบ็รวบรวมพนัธ์ุพืชในทอ้งถิ�น 

Local Plant Survey and Collection 

2(1-3-4) 

4034206 พยาธิวิทยาของพืช 

Plant Pathology 

3(2-3-6) 

4034302 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสตัวมี์กระดูกสนัหลงั 

Comparative Vertebrates Anatomy 

3(2-3-6) 

4034303 วิทยาเอ็มบริโอ 

Embryology  

3(2-3-6) 

4034305 พฤติกรรมของสตัว ์

Animal Behavior 

3(2-3-6) 

4034306 ปักษีวิทยา 

Ornithology  

3(2-3-6) 

4034307 การเกบ็ตวัอยา่งสตัว ์

Animal Specimen Collection 

2(1-3-4) 

4034308 แมลงเศรษฐกจิ 

Economic Insects   

2(1-3-4) 

4034403 เทคโนโลยขีองเอนไซม์และเซลล ์

Enzyme Technology and Cells 

3(2-3-6) 

4034404 พนัธุวิศวกรรมเบื�องตน้ 

Fundamental Genetics Engineering 

3(2-3-6) 

4034501 ไมโครเทคนิค 

Microtechnique   

3(2-3-6) 

4034502 เทคนิคทางชีววิทยา 

Biotechniques  

3(2-3-6) 

4034612 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางชีววิทยา 3(1-4-4) 



Computer and Information Technology in Biology 

4034616 การถ่ายทอดเทคโนโลยทีางชีววิทยา 

Biological Technology Transfer 

3(2-3-6) 

4034903 หัวขอ้เลือกสรรทางชีววิทยา 

Selected Topics in Biology 

1(2-0-4) 

   

 5) กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                               2   หน่วยกติ 

4034805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 

Professional Practice in Biology 

2(200) 

 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี    ไม่น้อยกว่า         6   หน่วยกติ 

  เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที�เปิดสอนในมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี โดยไม่ซํ� ากบัรายวิชาที�เคย

เรียนมาแลว้และตอ้งไม่เป็นรายวิชาที�กาํหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกติรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของ

สาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) หมวดวชิาเฉพาะ  

      

4011305  

 

ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

3(3-0-6) 

การวดัความแม่นยาํและความเที�ยงตรงในการวดั หน่วย ปริมาณสเกลาร์ และเวคเตอร์ 

ตาํแหน่งและการเคลื�อนที�ของวตัถุ กฏการเคลื�อนที�ของนิวตนั งาน กาํลัง พลังงาน กฎการอนุรักษ์ของ

พลงังานและโมเมนตมั ความยดืหยุน่ของวตัถุ คลื�นกล ปรากฏการณ์ทางความร้อน หลกัการเบื�องตน้ทาง

อุณหพลศาสตร์ การขยายตวั การเปลี�ยนสถานะ และการถ่ายเทความร้อน 

 

4011306 ฟิสิกส์ 2 

Physics II 

3(3-0-6) 

ประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมบ ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศกัย์ไฟฟ้า ความจุ ไฟฟ้า 

กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอพฟ์ แรงของรอเรนซ์ สนามแม่เหล็กอันเนื�องมาจาก

กระแสไฟฟ้า แรงเคลื�อนไฟฟ้าเหนี�ยวนาํ สารแม่เหล็ก การแกว่งกวดัของสนามไฟฟ้า แสงเชิงเรขาคณิต 

สเปกตรัมของคลื�นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสมัพนัธภาพพิเศษ โครงสร้างอะตอม กมัมนัตภาพรังสี นิวเคลียส

และการสลายนิวเคลียส 

 

4011601 ปฏิบตัิการฟิสิกส์ 1  

Physics Laboratory I 

1(0-3-2) 

ปฏิบตัิการเกี�ยวกบัการวดัและหาค่าผดิพลาด เนื�องจากการวดัการเคลื�อนที�ของวตัถุและกฎ

การเคลื�อนที�ของนิวตนั การเปลี�ยนรูปพลงังานตามกฎของจูล การกระทบของวตัถุใน 1 มิติ และ 2 มิติ 

การเคลื�อนที�แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก สมบตัิการยดืหยุน่ของวตัถุ การหาค่าความจุความร้อน และความจุ

ความร้อนจาํเพาะวตัถุ 

 

4011602  ปฏิบตัิการฟิสิกส์ 2  

Physics  Laboratory II 

1(0-3-2) 

ปฏิบตัิการเกี�ยวกบัการเกดิประจุไฟฟ้าและอิเล็กโทรสโคป การหาความสัมพนัธ์ระหว่าง

กระแสและความต่ างศักย์ไฟฟ้า  กฎของโอห์ม การอัดประจุและการคายประจุไฟฟ้าในวงจร 

สนามแม่เหล็กอนัเนื�องจากกระแสไฟฟ้าในลวดตวันําตรงและขดลวดโซลีนอยด์ การทดลองหาประจุ

ไฟฟ้าต่อมวลโดยใชห้ลอด การทดลองเก ี�ยวกบัความถี� การกาํทอน และการเกดิคลื�นนิ�งในเสน้เชือก ชนิด

และการสลายของสารกมัมนัตรังสี 

4021105 เคม ี1  

Chemistry I 

3(3-0-6) 

มวลสารสมัพนัธ ์โครงสร้างอะตอม ตารางธาต ุพนัธะเคมีเบื�องตน้ สมบตัิต่างๆ ของแกส๊ 

ของแขง็ ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์ และจลนพลศาสตร์  



4021106 ปฏิบตัิการเคม ี1  

Chemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

ปฏิบตัิการเก ี�ยวกบัเทคนิคเบื�องตน้และหลักปฏิบตัิท ั�วไปในการปฏิบตัิการเคมี การจดั

สารเคมี เกรดของสารและการใชส้ารเคมี ความปลอดภยัในห้องปฏิบตัิการเคมี เทคนิคการใช้เครื�องมือ

พื�นฐานให้ถูกตอ้ง เทคนิคการเตรียมสารละลายเบื�องตน้ ศึกษาสมบตัิของธาตุ กฎของแกส๊ อุณหพล

ศาสตร์และจลนพลศาสตร์ 

 

4022102 เคม ี2  

Chemistry II 

3(3-0-6) 

สมดุลเคมี สมดุลไอออนในนํ� า กรด เบส เกลือ บฟัเฟอร์ เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรียเ์บื�องตน้ เคมี

นิวเคลียร์เบื�องตน้ เคมีสิ�งแวดลอ้ม 

 

4022103 ปฏิบตัิการเคม ี2  

Chemistry Laboratory II 

1(0-3-2) 

การทดลองเก ี�ยวกบัสมดุลเคมี ค่าความเป็นกรด-เบส ค่าคงตวัของการแตกตวัของกรดและเบส 

ปฏิกริิยาและเบส เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรียเ์บื�องตน้ เช่น การหาจุดหลอมเหลว จุดเดือด การตกผลึก ความ

แตกต่างระหว่างสารอินทรียก์บัสารอนินทรีย ์เคมีสิ�งแวดลอ้ม เช่น การหาปริมาณออกซิเจนที�ละลายในนํ� า  

 

4022307 เคมอีนิทรีย์ 1  

Organic Chemistry I 

3(3-0-6) 

ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซซันของคาร์บอนพนัธะในสารประกอบ

อินทรีย ์การเรียกชื�อสารประกอบอินทรีย ์สเตริโอเคมี ชนิดและกลไกของปฏิกริิยาเคมีอินทรีย ์สมบตัิทาง

กายภาพ การเตรียมปฏิกริิยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนด์ สารประกอบอะโรเมติก และสารประกอบ

อินทรีย์ที�มีหมู่ฟังกช์ั�น ชนิดต่างๆ เช่น แอล-คิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์  อีเธอร์ แอลดีไฮ คีโตน กรด 

คาร์บอกซิลิกและอนุพนัธ์และอะมีน การเกดิพอลิเมอร์ 

 

4022308 ปฏิบตัิการเคมอีนิทรีย์ 1  

Organic Chemistry Laboratory I 

1(0-3-2) 

เทคนิคเบื�องตน้ในการทาํสารให้บริสุทธิ�  เช่น การสกดั การกลั�น การกรอง การตกผลึก และ

โครมาโตรกราฟี ปฏิบตัิการเก ี�ยวกบัสเตอริโอเคมี การวิเคราะห์ สารอินทรียเ์บื�องตน้ การหาธาตุองค์ประกอบ

ในสารอินทรีย ์ทดสอบหมู่ฟังกช์ั�น การเตรียมอนุพนัธ์สารอินทรีย ์

 

 

 

 



4022501 ชีวเคมพีื �นฐาน 

Basic Biochemistry 

3(2-3-6) 

โมเลกุลของสารในสิ� งมีชีวิตพร้อมทั� งสมบัติ  หน้าที�  และบทบาทของเซลล์  และ

องค์ประกอบของเซลล์ กรด เบส บฟัเฟอร์ในเซลล์ โปรตีน เอนไซม์  คาร์โบไฮเดรต ลิปิด วิตามิน 

ฮอร์โมน การายอ่ยและการดูดซึมอาหาร เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต 

 

4022616 เคมวีเิคราะห์ 

Analytical Chemistry 

3(3-0-6) 

บทนําเก ี�ยวกบัเคมีวิเคราะห์ หลักการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ การคาํนวณปริมาณสาร

สมัพนัธ์ และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ ทฤษฎีและการประยกุตก์ารวิเคราะห์เชิงปริมาณขั�นพื�นฐานของ

การวิเคราะห์โดยปริมาตรและการชั�งนํ� าหนกั การวิเคราะห์โดยปริมาตรจะเนน้เก ี�ยวกบัการไทเทรต กรด-

เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรีดอกซ์ และการไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซอ้น ทั�ง

ในสารละลายนํ� าและไม่ใช่นํ� า การวิเคราะห์โดยการชั�งนํ� าหนกัจะรวมทั�งการตกตะกอนและการระเหย 

 

4022617 ปฏิบตัิการเคมวีเิคราะห์ 

Analytical Chemistry Laboratory 

1(0-3-6) 

การใชอุ้ปกรณ์เก ี�ยวกบัการวดัปริมาตร การวิเคราะห์หาปริมาณโดยการวดัปริมาตร การ

ไทเทรตสารละลายประเภทต่างๆ การวิเคราะห์หาปริมาณโดยนํ� าหนักโดยใช้ตวัตกตะกอนอินทรียแ์ละ 

อนินทรีย ์การเตรียมสารละลายบฟัเฟอร์ 

 

4031101 ชีววทิยา 1 

Biology I 

3(3-0-6) 

หลกัชีววิทยาทั�วไป สมบตัิของสิ�งมีชีวิต สารประกอบทางเคมีในสิ�งมีชีวิต สารพนัธุกรรม 

เซลล์และเนื�อเยื�อ การสืบพนัธุ์และการเจริญเติบโต อนุกรมวิธาน อาณาจกัรของสิ�งมีชีวิต นิเวศวิทยา

วิวฒันาการของสิ�งมีชีวิต 

 

4031102 ชีววทิยา 2 

Biology II 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031101  ชีววิทยา 1 

3(3-0-6) 

เมแทบอลิซึม การขนส่งสารผา่นเยื�อหุ้มเซลล์ เอนไซม์ การสงัเคราะห์ดว้ยแสง การหายใจ

ระดบัเซลล์ การขนส่งและการคายนํ� าของพืช สมดุลภายในเซลล์ การทาํงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย 

หลกัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม พฤติกรรมและการปรับตวั  

 

 

 



4031103 ปฏิบตัิการชีววทิยา 1 

Biology Laboratory I 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู ่: 4031101  ชีววิทยา 1 

1(0-3-2) 

องคป์ระกอบ วิธีใช ้และการเกบ็รักษากลอ้งจุลทรรศน์  เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ 

การทดสอบสารอาหาร สารพนัธุกรรม การแบ่งเซลล์ เนื�อเยื�อพืช เนื�อเยื�อสัตว์ การเจริญเติบโตของ

สิ�งมีชีวิต อาณาจกัรของสิ�งมีชีวิต และระบบนิเวศ 

 

4031104 ปฏิบตัิการชีววทิยา 2 

Biology Laboratory II 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู ่: 4031102  ชีววิทยา 2 

1(0-3-2) 

ปฏิบตัิการเกี�ยวกบัเมแทบอลิซึมของสิ�งมีชีวิต การแพร่และออสโมซิส การทาํงานของ

เอนไซม์และปัจจยัที�มีผลต่อการทาํงานของเอนไซม์ การสงัเคราะห์ดว้ยแสง การหายใจระดบัเซลล์  ระบบ

ต่างๆ ของร่างกาย การรักษาสมดุลของสิ�งมีชีวิต การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม  

 

4031301  

 

สัตววทิยา  

Zoology 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031102 ชีววิทยา 2 หรือ 4031107 ชีววิทยาทั�วไป 

3(2-3-6) 

ชีววิทยาของสัตว ์ เซลล์ เนื�อเยื�อ การจาํแนกประเภท สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ 

สรีรวิทยา การสืบพนัธ์ุ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว์ วิวฒันาการ การรวบรวมและเกบ็ตวัอย่าง

สตัว ์การศึกษาภาคสนาม 

 

4031302 กฏีวทิยา  

Entomology 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031301  สตัววิทยา 

3(2-3-6) 

ชีววิทยาของแมลง สณัฐานวิทยา สรีรวิทยา การจาํแนกประเภท การกระจายความสําคญั

ทางเศรษฐกจิ การใชเ้ครื�องควบคุมและการกาํจดัแมลง การรวบรวมและการเกบ็ตวัอยา่งแมลง การศึกษา

ภาคสนาม 

 

4031303 แมลงสังคม  

Social Insect 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031301 สตัววิทยา หรือ 4031302  กฏีวิทยา 

2(1-3-4) 

ชีววิทยาของแมลงสงัคม ชนิดของแมลงสงัคม พฤติกรรมทางสงัคม ประโยชน์ของแมลง

สงัคม บทบาทของแมลงสงัคมในระบบนิเวศ การเลี� ยงแมลงสงัคมที�มีประโยชน์ 

 

 



 

4031304 ชีววทิยาของผึ�งและการเลี�ยงผึ�ง 

Honeybee Biology and Apiculture 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031301 สตัววิทยา หรือ 4031302  กฏีวิทยา 

3(2-3-6) 

 

 

ชีววิทยาทั�วไปของผึ�ง การจดัจาํแนก พฤติกรรม การสื�อสาร การเพิ�มจาํนวนประชากร การ

แยกรัง โรคและศตัรูของผึ�ง ผลิตภณัฑจ์ากผึ�ง การจดัการและการเลี� ยงผึ�ง ความสาํคญัและประโยชน์ของ

ผึ�ง งานวิจยัเก ี�ยวกบัผึ�ง 

 

4032201 พฤกษศาสตร์  

Botany 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031102 ชีววิทยา 2 หรือ 4031107 ชีววิทยาทั�วไป 

3(2-3-6) 

ชีววิทยาของพืช โครงสร้างเซลล์ เนื�อเยื�อ สณัฐานวิทยา กายวิภาคของพืชมีดอก สรีรวิทยา 

นิเวศวิทยาของพืช วิวฒันาการ การจาํแนกประเภท การรวบรวมเกบ็ตวัอยา่งพืช การศึกษาภาคสนาม 

 

4032202 สัณฐานวทิยาของพืช 

Plant Morphology 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4032201  พฤกษศาสตร์ 

3(2-3-6) 

โครงสร้างพืชไม่มีระบบท่อลําเลียงและพืชที�มีระบบท่อลําเลียง ลักษณะนิสัย ถิ�นอาศยั 

ข ั�นตอนการเจริญและพฒันา วงจรชีวิต ความสมัพนัธ์เชิงวิวฒันาการ การจาํแนก และระบบสืบพนัธุ์ของ

พืชในแต่ละสกุล 

 

 

4032203 กายวภิาคศาสตร์ของพืช 

Plant Anatomy  

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4032201  พฤกษศาสตร์ 

3(2-3-6) 

โครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายในของพืช เซลล์  เนื� อเยื�อ พฒันาการและการ

เปลี�ยนแปลงของเซลล์และเนื�อเยื�อในระยะต่างๆ ของการเติบโต และการเจริญเป็นส่วนต่างๆ ของพืช 

 

4032301 ปรสิตวทิยา 

Parasitology 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031301  สตัววิทยา 

3(2-3-6) 

ความรู้พื�นฐานเก ี�ยวกบัปรสิตวิทยา การจาํแนกประเภท วฏัจกัรชีวิต สัณฐานวิทยา และ

สรีรวิทยาของปรสิตในไฟลมัที�เก ี�ยวขอ้ง ความสัมพนัธ์กบัมนุษย ์การรวบรวมและเกบ็ตวัอย่างปรสิต 

การศึกษาภาคสนาม 

 



4032302 สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลงั  

Invertebrates 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031301  สตัววิทยา 

3(2-3-6) 

ความรู้พื�นฐานเก ี�ยวกบัสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงั การจาํแนกประเภทตั�งแต่ โพรโทซวัจนถึง

โพรโทคอร์เดต ศึกษาสณัฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา การรวบรวมและเกบ็ตวัอย่างสัตว์ การศึกษา

และเกบ็ขอ้มูลภาคสนาม 

 

4032401 พันธุศาสตร์  

Genetics 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031102  ชีววิทยา 2 

3(2-3-6) 

ความรู้พื�นฐานทางพนัธุศาสตร์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม การคาดคะเน 

ผลลพัธ์ที�เกดิในลูกผสม หลกัความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ ยนีและโครโมโซม การจาํลองของ

สารพนัธุกรรม การทาํงานของยนีและกลไกการควบคุมการทาํงานของยนี การกลายพนัธุ์ระดับยีน และ

ระดบัโครโมโซม การเชื�อมโยงของยนีและรีคอมบิเนชนั โครโมโซมเพศและการกาํหนดเพศ มลัติเปิลอลั

ลีล การถ่ายทอดพนัธุกรรมลกัษณะปริมาณและคุณภาพ ความแปรปรวนของลูกผสม เทคโนโลยีพนัธุ

วิศวกรรมเบื�องตน้ พนัธุศาสตร์ประชากร การถ่ายทอดพนัธุกรรมนอกส่วนนิวเคลียส 

 

4032502 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน      

School Botanical Garden 

3(2-3-6) 

พระราชดาํริ ความหมายของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แนวทางการดําเนินงานสวน

พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน องคป์ระกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต  

การรู้สรรพสิ�งลว้นพนัเกี�ยว การรู้ประโยชน์แทแ้ห่งมหาชน การเรียนรู้ผนัสู่วิถีใหม่ในฐานไทย  

 

4032601 จุลชีววทิยา 

Microbiology 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031101  ชีววิทยา 1  

3(2-3-6) 

ความรู้พื�นฐานของจุลชีววิทยาศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอตและยคูาริโอต การจดัจาํแนก

ประเภทสณัฐานวิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโต การสืบพนัธ์ุ การควบคุมความสมัพนัธ์ของจุลินทรียต์่อ

อาหาร นํ� า ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การสุขาภิบาลโรคติดต่อและภูมิตา้นทาน การศึกษาภาคสนาม 

4032604  

 

สาหร่ายวทิยา 

Phycology 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031101  ชีววิทยา 1  

3(2-3-6) 

โครงสร้าง สรีรวิทยา วฏัจกัรชีวิต อนุกรมวิธาน บทบาททางนิเวศวิทยา วิวฒันาการ 

ความสาํคญัทางเศรษฐกจิของสาหร่ายต่อสิ�งมีชีวิตอื�น การเกบ็รวบรวม การเพาะเลี� ยง การแยกสายพนัธุ์

บริสุทธิ�  การศึกษาภาคสนาม 



 

4032608 ชีววทิยาเครื�องเทศและสมุนไพร 

Spices and Herbs Biology 

3(2-3-6) 

ความหมายของพืชเครื�องเทศและสมุนไพร ประโยชน์ของพืชเครื�องเทศและสมุนไพร  พืช

เครื�องเทศและสมุนไพรที�สาํคญั ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ สภาพแวดลอ้มที�เหมาะสม วิธีการปลูก การ

ปฏิบตัิดูแลรักษา การเกบ็เก ี�ยว การจาํหน่าย 

 

4032609 แพลงก์ตอนวทิยา 

Planktology 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031101 ชีววิทยา 1 หรือ 4031107 ชีววิทยาทั�วไป 

3(2-3-6) 

แพลงกต์อนพืช แพลงกต์อนสตัว ์ประโยชน์และความสาํคญั การจาํแนกชนิดและปัจจยัที�มี

ผลต่อการดาํรงชีวิต การแพร่กระจายของแพลงกต์อนในแหล่งนํ� า เครื�องมือและวิธีการเกบ็ตวัอยา่ง 

 

4032612 ชีววทิยาเหด็รา 

Biology of Fungi  

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4032601  จุลชีววทิยา 

3(2-3-6) 

พฒันาการการศึกษาของเห็ดราในประเทศไทย ลักษณะทั�วไปและโครงสร้างของเชื�อรา 

การจดัหมวดหมู่เห็ดรา ราเมือก อาณาจกัรสแตรมินิพิลา ไฟลมัไคตริดิโอมยัคอตา ไฟลัมไซโกมัยคอตา 

ไฟลมัแอสโคมยัคอตา ไฟลมัแบซิดิโอมยัคอตา ไฟลมัดิวเทอโรมยัคอตา นิเวศวิทยาของเชื�อรา บทบาทที�

สาํคญัของเชื�อราต่อมนุษย ์เทคนิคและปฏิบตัิการในการศึกษาเห็ดรา 

 

4033101 นิเวศวทิยา  

Ecology 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031101  ชีววิทยา 1   

3(2-3-6) 

ความรู้พื�นฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลงังาน ปัจจยัจาํกดั วฏัจกัรของสาร ประชากร 

ชุมชน การเปลี�ยนแปลงแทนที� การกระจาย มลพิษ การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม การใช้

ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสิ�งแวดลอ้ม การศึกษาภาคสนาม 

 

4033102 ววิฒันาการ  

Evolution 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031101  ชีววิทยา 1  

3(3-0-6) 

ความหมายของวิวฒันาการ และทฤษฎีวิวฒันาการ หลักฐานต่างๆ สนับสนุนทฤษฎี

วิวฒันาการ ไดแ้ก ่คพัภะวิทยา สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ ชีวเคมี โบราณวิทยา พนัธุศาสตร์

และอื�นๆ ความสมัพนัธ์ของอนุกรมวิธานกบัวิวฒันาการ 

 



4033103  

 

หลกัอนุกรมวธิาน  

Principles of Taxonomy 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031101  ชีววิทยา 1  

3(2-3-6) 

ความรู้พื�นฐานในการจดัจ ําแนกประเภทสิ� งมีชีวิต หลักเกณฑ์การจําแนกประเภท

ปฏิบตัิการจาํแนกประเภทสิ�งมีชีวิต การสร้างไดโคโทมสัคียจ์ากตวัอยา่งในห้องปฏิบตัิการและภาคสนาม 

การรวบรวมและเกบ็ตวัอยา่ง การศึกษาภาคสนาม 

 

4033104 ชีววทิยาของเซลล์  

Cell Biology 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031101  ชีววิทยา 1  

3(2-3-6) 

โครงสร้างและหนา้ที�ของเซลล์โพรคาริโอตและยคูาริโอตระดบัโมเลกุล กลไกควบคุมการ

ทาํงานของวฏัจกัรเซลล์ การแบ่งเซลล์  เมแทบอลิซึมของเซลล์ สารพนัธุกรรมในเซลล์โพรคาริโอตและ

เซลล์ยคูาริโอต การแสดงออกของยนี กลไกการผา่นเขา้-ออกของสารภายในเซลล์และระหว่างเซลล์ 

 

4033105  

 

ชีววทิยาการเจริญ 

Developmental Biology 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031101  ชีววิทยา 1  

3(2-3-6) 

การพฒันาดา้นชีวภาพ เคมี และสรีรวิทยาของเซลล์สืบพนัธุ์ การปฏิสนธิของไข่ภายหลัง

การถูกผสม การเจริญของอวยัวะต่างๆ ของพืชและสตัว ์

 

4033106 นิเวศวทิยาป่าไม้ 

Forest Ecology 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4033101 นิเวศวิทยา 

3(2-3-6) 

ลักษณะเฉพาะของระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ องค์ประกอบและความสัมพนัธ์ของสิ�งมีชีวิต 

ความสาํคญั การอนุรักษ์ และการใชป้ระโยชน์จากระบบนิเวศป่าไม้ ตวัอย่างระบบนิเวศป่าไม้ การกาํหนด

พื�นที�ในการศึกษาระบบนิเวศป่าไม ้ 

 

4033107 นิเวศวทิยาแหล่งนํ�าจืด 

Fresh Water Ecology 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4033101 นิเวศวิทยา 

3(2-3-6) 

ความสัมพ ันธ์ระหว่างสิ� ง มีชีวิตกบัสิ� งแวดล้อมของแหล่งนํ� าจืด  ว ัฏจ ักรของสาร  

การแพร่กระจายของสิ�งมีชีวิต ประชากร มลพิษ การอนุรักษ์แหล่งนํ� าจืด  

 

 



 

4033108 นิเวศวทิยาลุ่มนํ�าโขง 

Ecology of Mekong Basin 

3(2-3-6) 

 

นิเวศวิทยาบริเวณลุ่มนํ� าโขง ความสัมพนัธ์ระหว่างสิ�งมีชีวิตรวมทั�งมนุษยก์บัแม่นํ� าโขง  

ความหลากหลายของสิ�งมีชีวิต ความสาํคญัของแม่นํ� าโขง วิถีชีวิตชาวบา้นที�มีจุดกาํเนิดจากแม่นํ� าโขง 

ผลกระทบจากการประกอบธุรกจิ การขยายเสน้ทางเดินเรือ การสร้างเขื�อน ที�มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

สงัคม เศรษฐกจิ และวฒันธรรม 

 

4033109 

 

การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

Eco-tourism 

3(2-3-6) 

ความหมายและประเภทสิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ

และการอนุรักษ์ หลกัการและแนวคิดเก ี�ยวกบัระบบนิเวศ ปฎิสมัพนัธ์และผลกระทบระหว่างระบบนิเวศ

กบัสงัคมมนุษย ์ศึกษาความหมาย หลกัการ องคป์ระกอบ ความเป็นมา แนวคิด และวิธีการจดัการการ

ท่องเที�ยวเชิงนิเวศ การใชท้รัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ ประเพณี วฒันธรรม ความเชื�อ เศรษฐกจิของ

ชุมชนทอ้งถิ�น กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน บทบาทของประชาชนในการจดัการทรัพยากรเพื�อ

การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงวฒันธรรมและสุขภาพ การวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ ของการจดัการ

ท่องเที�ยวเชิงนิเวศอยา่งย ั�งยนื 

 

4033202 สรีรวทิยาของพืช  

Plant Physiology  

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4032201  พฤกษศาสตร์ 

3(2-3-6) 

กระบวนการดาํรงชีวิตของพืช ปัจจยัที�มีผลต่อการเจริญเติบโต และการเปลี�ยนแปลงสภาพ

ของพืช นํ� า แร่ธาตุ แสง และฮอร์โมน กลไกและกระบวนการทางชีวเคมีของการสงัเคราะห์ดว้ยแสง การ

หายใจ การขนส่ง การคายนํ� า กระบวนการงอกและการพกัตวัของเมล็ด 

 

4033206 เหด็และเทคโนโลยีการเพาะเหด็ 

Mushroom and Mushroom Cultivation Technology 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4032601 จุลชีววทิยา 

3(2-3-6) 

ชีววิทยาของเห็ด ลกัษณะโครงสร้างและหนา้ที� เมแทบอลิซึม การเจริญและการสืบพนัธุ์ 

การจดัหมวดหมู่ การจาํแนกชนิดของเห็ด  เทคนิคการเพาะเห็ด การผลิตเชื�อเห็ด วิธีการเพาะเห็ดบางชนิด 

การจดัการโรงเรือนและการดูแลรักษาเห็ด การเกบ็เก ี�ยวและการแปรรูปเบื�องตน้  

4033207 การวาดภาพทางชีววทิยา 

Biological Drawing 

2(1-3-4) 

หลกัการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ข ั�นตอนและอุปกรณ์การวาด วิธีการเกบ็รักษาภาพวาด 

การร่างภาพตวัอยา่งทางวิทยาศาสตร์ การให้แสงและเงา เทคนิคการลงหมึกในภาพดา้นพฤกษศาสตร์ 



 

4033301 สัตว์มกีระดูกสันหลงั 

Vertebrates 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031301  สตัววิทยา 

3(2-3-6) 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา วงจรชีวิต ความเป็นอยู ่

ความสมัพนัธ์ต่อสิ�งแวดลอ้ม การเจริญเติบโตของตวัอ่อนและการแบ่งหมวดหมู่ของสตัวมี์กระดูกสนัหลงั 

4033401 พันธุศาสตร์ประชากร  

Population Genetics 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4032401  พนัธุศาสตร์ 

3(2-3-6) 

การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมในหมู่ประชากร อตัราการเปลี�ยนแปลงจีโนไทป์ และ 

ฟีโนไทป์ในหมู่ประชากร การนาํกฎของเมนเดลมาใช ้การเปลี�ยนแปลงของประชากรเนื�องด้วยสาเหตุ

ต่างๆ และการสมดุลของประชากร 

 

4033402  

 

พันธุศาสตร์มนุษย์   

Human Genetics 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4032401 พนัธุศาสตร์ 

3(2-3-6) 

พื�นฐานทางพนัธุศาสตร์ที�เก ี�ยวกบัมนุษย ์โรคทางพนัธุกรรมที�พบบ่อย การซักประวัติ

ครอบครัว และการเขียนพนัธุประวตัิ พนัธุศาสตร์ประชากร เซลล์พนัธุศาสตร์ อณูพนัธุศาสตร์ ชีวเคมีทาง

พนัธุศาสตร์ อิมมูโนพนัธุกรรม มะเร็งพนัธุกรรม และพนัธุศาสตร์ประยกุต ์

 

4033403 ชีววทิยาระดบัโมเลกุล 

Molecular Biology 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4032401 พนัธุศาสตร์ 

3(2-3-6) 

โครงสร้าง หน้าที� และกลไกการทาํงานของสารพนัธุกรรม การถ่ายแบบดีเอ็นเอ การ

ซ่อมแซมดีเอ็นเอ การแสดงออกและการควบคุมการทาํงานของยนี เทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม การส่ง

ถ่ายยนีในพืชและสตัว ์การโคลนนิ�ง  การประยกุต์ชีววิทยาระดับโมเลกุลสําหรับการปรับปรุงพนัธ์พืช

และสตัว ์การใชป้ระโยชน์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

 

4033601 เทคโนโลยีชีวภาพเบื �องต้น  

Fundamental Biotechnology 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4032401 พนัธุศาสตร์ 

3(2-3-6) 

ความหมายของเทคโนโลยชีีวภาพ เซลล์และกระบวนการทางชีววิทยาของสิ�งมีชีวิต การ

เพาะเลี� ยงเซลล์ การเพาะเลี� ยงเนื�อเยื�อ การนาํความรู้ทางชีววิทยาและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในทาง

อุตสาหกรรม การปรับปรุงพนัธ์ุพืชและสตัว ์และการควบคุมโดยกระบวนการชีววิทยา 

 



 

 

4033602 โพรโทซัววทิยา 

Protozoology 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031101  ชีววิทยา 1 

3(2-3-6) 

ชีววิทยาของโพรโทซัว การจาํแนกประเภท สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา วฏัจกัรชีวิตของ 

โพรโทซวับางชนิดที�ดาํรงชีวิตเป็นอิสระและเป็นปรสิต การเกบ็ รวบรวม การเพาะเลี� ยง การแยกสายพนัธุ์

บริสุทธิ�  การศึกษาภาคสนาม 

 

4034106 อนุกรมวธิานของพืช 

Plant Taxonomy 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031101  ชีววิทยา 1 

3(2-3-6) 

แนวคิด หลกัเกณฑก์ารตั�งชื�อวิทยาศาสตร์ วิธีการจาํแนกชนิดของพืช ความสัมพนัธ์ทาง

วิวฒันาการ และความเก ี�ยวขอ้งทางชีววิทยาในแขนงอื�นๆ 

 

4034107 อนุกรมวธิานของสัตว์ 

Animal Taxonomy 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031101  ชีววิทยา 1 

3(2-3-6) 

หลักการและแนวคิด หลักเกณฑ์การตั� งชื�อวิทยาศาสตร์ การจาํแนกชนิดของสัตว ์

ความสมัพนัธ์ทางวิวฒันาการ และความเก ี�ยวขอ้งกบัชีววิทยาในแขนงอื�น ๆ 

 

4034109 ความหลากหลายทางชีวภาพ  

Biodiversity 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031101 ชีววิทยา 1 หรือ 4031107 ชีววิทยาทั�วไป 

3(2-3-6) 

ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางพนัธุกรรม ความ

หลากหลายทางชีวภาพระหว่างสายพนัธ์ุ ชนิดพนัธ์ุ และนิเวศวิทยา แนวคิดการอนุรักษ์ การวางแผนและ

การจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ  

 

4034201 การเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อพืช  

Plant Tissue Culture 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031101 ชีววิทยา 1 หรือ 4031107 ชีววิทยาทั�วไป 

3(2-3-6) 

เทคนิคและวิธีการเพาะเลี� ยงเนื�อเยื�อพืชในสภาวะปลอดเชื�อ โดยการใช้อาหารสังเคราะห์ 

และฮอร์โมน การนาํเทคนิคการเพาะเลี� ยงเนื�อเยื�อพืชไปใช้ในการขยายพนัธุ์พืชและปรับปรุงพนัธุ์พืช  

การเกบ็รักษา 

 



 

4034202 การเจริญและการพฒันาของพชื 

Plant Growth and Development 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4032201  พฤกษศาสตร์ 

3(2-3-6) 

การเจริญเติบโตของพืช ปัจจยัที�เก ี�ยวขอ้งและสารที�ควบคุมอตัราการเจริญเติบโต ประวตัิ 

ลกัษณะ และการจาํแนกประเภทของสารที�ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช อิทธิพลของสิ�งแวดลอ้มที�มีตอ่

การตอบสนองของพืชในรูปแบบต่างๆ การขยายพนัธุ์ การสุกและการร่วง การใช้สารควบคุมการ

เจริญเติบโตเพื�อเพิ�มผลผลิต 

 

4034203 ไบรโอโลย ี   

Bryology 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031101  ชีววิทยา 1  

3(2-3-6) 

สณัฐานวิทยา สรีรวิทยา การสืบพนัธ์ุ วฏัจกัรชีวิต วิวฒันาการ นิเวศวิทยาของไบรโอไฟต ์

การเกบ็รวบรวมตวัอยา่ง การศึกษาภาคสนาม 

 

4034204 เฟิร์น   

Fern 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031101  ชีววิทยา 1  

3(2-3-6) 

สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การสืบพันธุ์  ว ัฏจ ักรชีวิต นิ เวศวิทยา วิว ัฒนาการ 

การจาํแนกประเภทของเฟิร์น การเพาะเลี� ยง การรวบรวมและเกบ็ตวัอยา่ง การศึกษาภาคสนาม 

 

4034205  

 

การสํารวจและการเกบ็รวบรวมพันธ์ุพืชในท้องถิ�น  

Local Plant Survey and Collection  

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031101 ชีววิทยา 1 หรือ 4031107 ชีววิทยาทั�วไป 

2(1-3-4) 

สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การสืบพนัธุ์ วฏัจกัรชีวิต นิเวศวิทยา วิวฒันาการ การจาํแนก

ประเภทพืชที�สําคญัในทอ้งถิ�น การเพาะเลี� ยง ขยายพนัธุ์ การรวบรวมและเกบ็ตวัอย่าง การศึกษา

ภาคสนาม 

 

4034206  

 

พยาธิวทิยาของพืช  

Plant Pathology 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4032601 จุลชีววทิยา 

3(2-3-6) 

ความรู้พื�นฐานเก ี�ยวกบัพยาธิวิทยาของพืช วฏัจกัรชีวิต ปฏิกริิยาระหว่างปรสิต และพืช การ

วินิจฉัยพยาธิวิทยาของพืช ความสัมพนัธ์ระหว่างเชื�อโรคและสิ�งแวดล้อม การแพร่ระบาด และการ

ควบคุมโรคพืช การศึกษาภาคสนาม 

 



4034301 สรีรวทิยาของสัตว์   

Animal Physiology 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031301 สตัววิทยา 

3(2-3-6) 

เมแทบอลิซึม การทาํงานของระบบต่างๆ ในร่างกายสตัว ์ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครง

กระดูก ระบบกลา้มเนื�อ ระบบยอ่ยอาหาร ระบบหายใจ ระบบการหมุนเวียนโลหิต ระบบขบัถ่าย อวยัวะ

รับความรู้สึกพิเศษ ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพนัธ์ุ 

 

4034302 กายวภิาคศาสตร์เปรียบเทยีบของสัตว์มกีระดูกสันหลงั 

Comparative Vertebrate Anatomy 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4033301 สตัวมี์กระดูกสนัหลงั 

3(2-3-6) 

เปรียบเทียบการเจริญของสตัวมี์กระดูกสนัหลงั ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงกระดูก 

ระบบกลา้มเนื�อ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบขบัถ่าย 

ระบบสืบพนัธ์ุ ระบบประสาท และระบบรับความรู้สึกพิเศษ 

 

4034303 วทิยาเอม็บริโอ   

Embryology 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4033105 ชีววิทยาการเจริญ 

3(2-3-6) 

ขั�นตอนและแบบแผนต่างๆ ของการเจริญเติบโตของตวัอ่อน การสร้างเซลล์สืบพนัธุ์ การ

ปฏิสนธิ การพฒันาของไซโกตเป็นตวัเตม็วยั วิทยาเอ็มบริโอของพืชใบเลี� ยงคู่ วิทยาเอ็มบริโอของสัตว ์

เช่น ซีเลนเทอเรต แอมฟิออกซสั  กบ ไก ่สตัวเ์ลี� ยงลูกดว้ยนม ชนิดของรกในสตัวเ์ลี� ยงลูกดว้ยนม 

 

4034304 มญิชวทิยาของสัตว์ 

Animal Histology 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031101 ชีววิทยา 1 

3(2-3-6) 

รูปร่างของเซลล์ที�เป็นองค์ประกอบของเนื�อเยื�อ โครงสร้างและหน้าที�ของเนื�อเยื�อบุผิว 

เนื�อเยื�อเก ี�ยวพนั เนื�อเยื�อกลา้มเนื�อ และเนื�อเยื�อประสาท โครงสร้างเนื�อเยื�อของระบบต่างๆ ในร่างกาย 

ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างและหนา้ที�ของเนื�อเยื�อ การเตรียมสไลด์ถาวรเนื�อเยื�อสัตว์เพื�อศึกษาภายใต้

กลอ้งจุลทรรศน์ 

 

4034305 พฤติกรรมของสัตว์  

Animal Behavior 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031102  ชีววิทยา 2  

3(2-3-6) 

ประเภทของพฤติกรรม วิวฒันาการ การปรับตวั และเหตุปัจจยัในดา้นพฤติกรรมของสัตว์

ไม่มีกระดูกสนัหลงั และสตัวมี์กระดูกสนัหลงั 

 



4034306 ปักษีวทิยา 

Ornithology 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031301  สตัววิทยา 

3(2-3-6) 

สัณฐ าน วิท ยา  ก าย วิภ าค ศา สต ร์ สรี รวิ ทย า  กา รจําแ นก ปร ะเ ภท ขอ งน ก 

การสาํรวจนกในธรรมชาติ การกระจาย วิวฒันาการ พฤติกรรม การอนุรักษ์พนัธ์ุนก การศึกษาภาคสนาม 

 

4034307 การเกบ็ตัวอย่างสัตว์  

Animal Specimen Collection 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031301  สตัววิทยา 

2(1-3-4) 

วิธีการเกบ็ตวัอยา่งสตัว ์วิธีการรักษาตวัอยา่งสตัว ์การเพาะเลี� ยงตวัอยา่งสตัว์สําหรับใช้ใน

ห้องปฏิบตัิการ และการเกบ็รักษาตวัอย่างสัตว์ในพิพิธภณัฑ์ ขอ้ดีขอ้เสียของการเกบ็รักษาแต่ละวิธี 

การศึกษาภาคสนาม 

 

4034308  

 

แมลงเศรษฐกจิ  

Economic Insects 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031302  กฏีวิทยา 

2(1-3-4) 

ชนิดของแมลงเศรษฐกจิ สณัฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา วงจรชีวิต แหล่งที�อยู่

อาศยั การจาํแนกประเภท การกระจาย การเพาะเลี� ยง การป้องกนัการทาํลาย และการกาํจดัแมลงศตัรูพืช 

 

4034403 เทคโนโลยีของเอนไซม์และเซลล์ 

Enzyme Technology and Cells 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4032601 จุลชีววทิยา 

3(2-3-6) 

การจดัจาํแนกและการเรียกชื�อเอนไซม์ โครงสร้างระดบัต่างๆ ของเอนไซม์ จลนพลศาสตร์ของ

เอนไซม์  โคแฟคเตอร์และโคเอนไซม์  กลไกการเร่งปฏิกริิยาและความจาํเพาะเอนไซม์  การยบัย ั�งการทาํงาน

ของเอนไซม์  การผลิตเอนไซม์จากจุลินทรีย ์พืช และสตัว ์การแยกและการทาํบริสุทธิ� เอนไซม์  การตรึงเซลล์

และเอนไซม์  การดัดแปรเอนไซม์โดยใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา  การนําเซลล์และเอนไซม์ไปใช้ใน

อุตสาหกรรมต่างๆ การวิเคราะห์ ไบโอเซนเซอร์ และพนัธุวิศวกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



4034404 พันธุวศิวกรรมเบื �องต้น 

Fundamental Genetics Engineering 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4032401 พนัธุศาสตร์ 

3(2-3-6) 

 

โครงสร้างและคุณสมบตัิของยนี  ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ การแยกสกดัและวิเคราะห์ดีเอ็นเอ 

เอนไซม์ที�ใชใ้นการตดัจาํเพาะ การสร้างพาหะนาํดีเอ็นเอลูกผสมเพื�อการถ่ายฝากยีนเขา้ไปในเซลล์ การ

คดัเลือกยนีที�ตอ้งการ การทาํห้องสมุดดีเอ็นเอ  ปฏิกริิยาห่วงโซ่พอลีเมอเรส การวิเคราะห์ลําดับดีเอ็นเอ 

เทคนิคอิเล็กโตโฟเรซิส เซาเทิร์นไฮบริดไดเซชั�น และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีทางพนัธุวิศวกรรมและ

ความปลอดภยัในการใชเ้ทคโนโลย ี 

 

4034501 ไมโครเทคนิค   

Microtechnique 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031101  ชีววิทยา 1 

3(2-3-6) 

การเตรียมสไลด์ถาวรของเนื�อเยื�อพืชและเนื�อเยื�อสัตว์เพื�อศึกษาภายใตก้ล้องจุลทรรศน ์

เทคนิคพาราฟฟิน และการถ่ายภาพเนื�อเยื�อภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ 

 

4034502 เทคนิคทางชีววทิยา   

Biotechniques 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4031101  ชีววิทยา 1 

3(2-3-6) 

การใชเ้ทคนิคและวิธีการในการปฏิบตัิการทางชีววิทยา การเกบ็ตวัอยา่งพนัธ์ุพืชและพนัธุ์

สตัว ์การอดัแห้ง การดอง การสต๊าฟสตัว ์การทาํสไลด์ชั�วคราวและสไลด์ถาวร การถ่ายภาพภายใตก้ล้อง

จุลทรรศน์ 

 

4034612 

  

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางชีววทิยา 

Computer and Information Technology in Biology 

3(1-4-4) 

การใชง้านคอมพิวเตอร์เบื�องตน้ การสืบคน้เอกสารวิชาการและงานวิจยัทางชีววิทยาจาก

ฐานขอ้มูลและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การจดัการขอ้มูล การใช้งานโปรแกรม Endnote สําหรับการเขียน

บรรณานุกรม การออกแบบเวป็ไซต ์การใชง้านโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ และการประยกุตใ์ชส้ารสนเทศ

ทางชีววิทยา   

 

 

 

 

 

 

 



4034616 การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางชีววทิยา 

Biological Technology Transfer 

3(2-3-6) 

รูปแบบ ข ั�นตอน และวิธีการนาํเสนอในการถ่ายทอดเทคโนโลยทีางชีววิทยา การถ่ายทอด

ความรู้ เทคโนโลย ีและงานวิจยัทางดา้นชีววิทยา การเพาะเลี� ยงสาหร่าย การเพาะเลี� ยงเนื�อเยื�อ การเพาะ

เห็ด การสกดัสารจากพืชและสตัว ์การเลี� ยงผึ�ง การเพาะปลูก ขยายพนัธ์ุพืชเศรษฐกจิและพืชหายาก การ

ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยสู่ีชุมชน หมู่บา้น และสถานศึกษาในพื�นที�ใกลเ้คียง 

 

4034805 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพชีววทิยา  

Professional Practice in Biology 

2(200) 

การฝึกงานทางชีววิทยา ณ สถานที�ซึ�งสถานศึกษากาํหนด มีการเสนอผลงานและรายงาน

เป็นหลกัฐานว่าผา่นการฝึกงานแลว้ 

 

4034901 โครงการวจิัยทางชีววทิยา  

Research Project in Biology 

3(2-3-6) 

ศึกษา คน้ควา้ ทดลอง หัวขอ้วิจยัทางชีววิทยาที�สนใจ และเป็นหัวขอ้ใหม่ที�ไม่เคยมีผูศ้ึกษา

มากอ่น หรือหัวขอ้ที�เป็นการพฒันาวิจยัต่อเนื�องจากงานวิจยัเดิม การสรุปผลการทดลอง อภิปรายผล 

นาํเสนอผลการศึกษา และเขียนรายงานการวิจยั 

 

4034903 หวัข้อเลอืกสรรทางชีววทิยา 

Selected Topics in Biology 

1(2-0-4) 

การคน้ควา้เอกสารงานวิจยั บทความ หรือหัวขอ้ที�เป็นที�สนใจในปัจจุบนัทางดา้นชีววิทยา 

การอ่านเพื�อทาํความเขา้ใจ การนาํเสนอ แสดงความคิดเห็น และเขียนสรุปเก ี�ยวกบัเรื�องที�ศึกษา 

 

4034905 สถติิทางชีววทิยา 

Statistics for Biology 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4111101 หลกัสถิต ิ

3(3-0-6) 

ความรู้เบื�องตน้ทางสถิติ  การสุ่มตวัอย่าง การวดัแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการ

กระจายขอ้มูล ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์ขอ้มูล การทดสอบไควสแคว์ สหสัมพนัธ์และการถดถอย 

การทดสอบสมมติฐาน การวิ เคราะห์ความแปรปรวน การวางแผนการทดลองทางชีววิทยา การใช้

โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ การนาํเสนอขอ้มูลทางสถิติ 

 

4034906 สัมมนาชีววทิยา 1  

Seminar in Biology I 

1(2-0-4) 

การคน้ควา้เอกสาร วารสารงานวิจยัทางดา้นชีววิทยา หรือปัญหาทางชีววิทยามาอภิปราย

อยา่งมีเหตุผล เขียนโครงการ เขียนรายงาน และนาํเสนอ 



 

4034907 สัมมนาชีววทิยา 2   

Seminar in Biology II 

วิชาที�ตอ้งเรียนมากอ่น : 4034906  สมัมนาชีววทิยา 1 

1(2-0-4) 

การเขียนบทคดัยอ่ บทนาํ บททบทวนเอกสารที�เก ี�ยวขอ้งกบังานวิจยั การรายงานผลการ

ทดลอง การนาํเสนอความกา้วหนา้ของโครงการวิจยัทางชีววิทยา 

 

4091612 คณิตศาสตร์สําหรับวทิยาศาสตร์ 

Mathematics for Science 

3(3-0-6) 

ลิมิตของฟังกช์นั ฟังกช์นัต่อเนื�อง อนุพนัธ์และการหาอนุพนัธ์ของฟังกช์ัน การประยุกต์

อนุพนัธ์ ปริพนัธ์และการหาปริพนัธ์ของฟังกช์นั ปริพนัธ์จาํกดัเขตและเทคนิคการหาปริพนัธ์ 

 

4111101 หลกัสถิต ิ

Principles of Statistics 

3(3-0-6) 

ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ สถิติที�ใชใ้นชีวิตประจาํวนั ข ั�นตอน

ในการใชส้ถิติเพื�อการตดัสินใจ  หลกัเบื�องตน้ของความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม การแจกแจง ความน่าจะ

เป็นแบบทวินาม แบบปัวร์ซอง และแบบปกติ โมเมนต ์การแจกแจงค่าที�ไดจ้ากตวัอยา่ง หลกัการประมาณ

ค่า การทดสอบสมมติฐาน การหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร การพยากรณ์  
 


