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รายละเอียดของหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  

สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

วิทยาเขต หาดใหญ คณะ วิทยาศาสตร ภาควิชา ชีววิทยา   

หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม) 
 หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม) 

 1.2 ชื่อหลักสูตร  

  (ภาษาไทย)  : หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
  (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Science Program in Biology (International Program) 

  (ภาษาไทย)  : หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
  (ภาษาอังกฤษ)  : Doctor of Philosophy Program in Biology (International Program) 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
2.1 ชื่อปริญญาระดับมหาบณัฑิต 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววทิยา) 
              (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science  (Biology) 
  ชื่อยอ (ภาษาไทย) : วท.ม. (ชีววิทยา) 

                  (ภาษาอังกฤษ)   : M.Sc. (Biology) 

2.2 ชื่อปริญญาระดับดุษฎบีัณฑิต 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (ชีววิทยา) 
              (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Biology) 
  ชื่อยอ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (ชีววิทยา) 

                  (ภาษาอังกฤษ)   : Ph.D. (Biology) 

 

3.  วิชาเอก (ถามี) 
- 

 

4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 4.1 จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
 แผน ก แบบ ก 1 36 หนวยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 36 หนวยกิต 
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 4.2 จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรระดับดษุฎบีัณฑิต 
 แบบ  1.1  48 หนวยกิต 
 แบบ  1.2  72 หนวยกิต 
 ทั้งนี้ วิทยานพินธแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
 แบบ  2.1  ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
 แบบ  2.2  ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 
 ทั้งนี้ วิทยานพินธแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 รูปแบบของหลักสูตรระดบัมหาบัณฑิต 
 5.1. รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาโท  
 5.2. ภาษาที่ใช 
  หลักสูตรจัดการศกึษาเปนภาษาอังกฤษ 
 5.3. การรับเขาศึกษา 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาต ิ
 5.4. ความรวมมือกับสถาบันอื่น 
  เปนหลักสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
 5.5. การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
 รูปแบบของหลักสตูรระดบัดษุฎีบัณฑิต 
 5.1. รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาเอก  
 5.2. ภาษาที่ใช 
  หลักสูตรจัดการศกึษาเปนภาษาอังกฤษ 

5.3. การรับเขาศึกษา 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาต ิ

5.4. ความรวมมือกับสถาบันอื่น 
  เปนหลักสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 

5.5. การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรใหม      กําหนดเปดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560    
- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ ในคราวประชุมครั้งที่ 14(4/2559) 
 เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 380(10/2559) 
 เมื่อวันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  วิทยาเขตหาดใหญ  คณะวิทยาศาสตร 

 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ปจจุบันทั่วโลกกําลังประสบวิกฤตปญหาการเพ่ิมขึ้นของประชากร ทําใหเกิดการขาดแคลนอาหารและพลังงาน 
รวมทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เปนไปอยางรวดเร็ว จึงทําใหมีการแยงชิงและการใชทรัพยากรอยาง
มากมาย ปญหาเหลานี้มีผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะแวดลอมของโลก ที่กระทบตอ
สิ่งมีชีวิตทั้งโดยตรงและโดยออม  เชน  ทําใหเกิดการสูญเสียสมดุลของระบบนิเวศ  การทําลายแหลงที่อยูอาศัยของ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่ถูกละเลย และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน ประเทศไทยเปนประเทศที่มี
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทั้งบนบกและในทะเล ถือเปนอูขาวอูน้ําแหงหนึ่งในเอเชียอาคเนย ดังจะเห็นไดจาก
การเปนผูสงออกสินคาทางการเกษตรที่สําคัญประเทศหนึ่งของโลก เชน ขาว น้ําตาล และยางพารา  และจัดวาเปน
ประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก ดังนั้น การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยยอมขึ้นอยูกับการ
จัดการบริหารการอนุรักษ และการใชทรัพยากรธรรมชาติใหไดประโยชนสูงสุดอยางยั่งยืน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับทรพัยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม ยอมสงผลกระทบตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจของประเทศ  อีกทั้งการ
เขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงเกิดการแขงขันทาง
เศรษฐกิจ ประเทศไทยซึ่งมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ เปนเอกลักษณ จําเปนตองมีองคความรูที่สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรเหลานั้นใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางยั่งยืน หลักสูตรชีววิทยานี้นอกจากมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) แลว ยังสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ มี
การบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ รวมทั้งสามารถประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวของ ผสมผสานกับ
จุดแข็งในสังคมไทยและเปาหมายยทุธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสังคม
ได 

 
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ภาคใตเปนพ้ืนที่ที่มีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางจากภาคอื่นของประเทศไทย อีกทั้งยังมีสภาพภูมิ
ประเทศที่เปนคาบสมุทรซึ่งเปนเอกลักษณ ผูคนที่อาศัยอยูในภาคใตนั้นมีสัดสวนของประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม
อยูคอนขางมาก โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก ยะลา ปตตานี และนราธิวาส ดังนั้นสภาพทาง
สังคมและวัฒนธรรม ประเพณี จึงมีความแตกตางจากภูมิภาคอ่ืนอยางมาก การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จําเปนตองสรางความรู ความเขาใจ ของสังคมที่มีลักษณะเปนแบบพหุวัฒนธรรมผานเครือขายความรวมมือ ศึกษา
สภาพปญหา และความตองการ เนนการทําความเขาใจกับปญหาซึ่งเกิดจากสภาพแวดลอมในทองถ่ินเปนหลัก โดยการ
ใชกระบวนการวิจัยและพัฒนาแบบมีสวนรวม ปลูกจิตสํานึกความเปนเจาของชุมชน รวมทั้งการสรางความเขาใจใน
ธรรมชาติและระบบนิเวศที่อยูในชุมชนนั้น เพื่อใหเกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืน ซึ่งหลักสูตรชีววิทยานี้จะมีการ
สงเสริมใหบัณฑิตไดมีการสื่อสารกับชุมชนในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือกอใหเกิดการสรางจิตสํานึกรักทรัพยากรธรรมชาติและ
การอยูรวมกับธรรมชาต ิ
 
11.3 ผลการประเมินหลักสูตร 
 จากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอยางตอเนื่องในประเทศไทย ซึ่งไดสงผลกระทบในวงกวางในหลาย
สาขา จึงเปนแรงผลักดันหนึ่งที่ทําใหมีผูสนใจศึกษาศาสตรทางชีววิทยาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาในเชิงลึก
เพื่อใหเขาใจอยางลึกซึ้งและถองแท ดังนั้นในการจัดทําหลักสูตรไดมีการรวบรวมขอมูลความตองการของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาทางดานชีววิทยาวามีความสนใจจะศึกษาตอในสาขาเฉพาะทางใดบาง รวมทั้งสอบถามความตองการของ
หนวยการที่เก่ียวของ อาทิ เชน กรมปาไม กรมประมง สถานศึกษาตาง ๆ เปนตน เพื่อนํามาจัดทําโครงสรางของ
หลักสูตรและรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร ใหสามารถผลิตบัณฑิตระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่ตรงกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน อีกทั้งจากการประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิเห็นไดวาหลักสูตรชีววิทยานี้มีเปนหลักสูตร
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ที่มีคุณภาพ มีเปาหมายและแผนการเรียนการสอนที่ชัดเจน รวมทั้งระยะเวลาที่ใชมีความสอดคลองกับจํานวนและ
หนวยกิตของรายวิชาที่ปรากฎในหลักสูตร 

  
12.  ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

 การพัฒนาหลักสูตรเปนไปในเชิงรุก มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของสังคม ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ อีกทั้งเตรียมความพรอมใหแกบุคลากรของประเทศทางดานชีววิทยา เพื่อรับมือกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่กําลังปรบัตัวเขาสูประชาคมอาเซียน ควบคูกับความตองการองคความรูของทองถ่ิน ซึ่ง
มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง รวมทั้งคํานึงถึงความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ มีการพัฒนาศักยภาพความคิด
เชิงสรางสรรค เพื่อการสรางองคความรู และการแกไขปญหาในทางวิชาการบนพ้ืนฐานของหลักวชิา โดยเปดโอกาสให
เลือกเรียนในรายวิชาที่เก่ียวของกับหัวขอวิจัยมากขึ้น และใหมีการทําวิจัยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมุงเนนสงเสริม
ความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งทางดานการศึกษาและการวิจัยของคณาจารย นักวิจัยและนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ โดยจะผลิตบุคลากรที่มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที มีศักยภาพสูงในการพัฒนา
ตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเขาใจในผลกระทบของวิทยาศาสตรตอสังคม 
 

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมุงธํารงปณิธานในการสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปนผูนําทางวิชาการ สามารถนํา
ความรูและประสบการณไปประยุกตใชในการแกไขปญหาตาง ๆ เนนการสรางคนดีที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบตอสังคม 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน    
 ไมม ี
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 

 หลักสูตร วท.ม.(ชีววิทยา) นานาชาต ิ
 เนนการผลิตมหาบัณฑิตที่มีองคความรูลึกซึ้งทางชีววิทยา มีทักษะการเรียนรูของศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบดวย
การคิดอยางมีวิจารณญาณ การสรางองคความรูอยางเปนระบบ  นําไปสูความสามารถที่จะถายทอดความรูในรูป
ผลงานตีพิมพระดับชาติและนานาชาติได อีกทั้งสามารถสื่อสารความรูสูสาธารณะโดยใชสื่อรูปแบบตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถเขาใจปญหาและนํามาคิดวเิคราะหสรางโจทยวิจัยที ่นําไปสูความเขาใจอยางลุมลึกตอทรพัยากร
ชีวภาพและระบบนิเวศโดยเฉพาะในเขตเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 หลักสูตร ปร.ด.(ชีววิทยา) นานาชาติ 
 เนนการผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูลึกซึ้ง และเปนผูนําทางวิชาการในสาขาชีววิทยาที่มีความเชี่ยวชาญ
เปนพิเศษเชิงธรรมชาติวิทยาในเรื่องทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศในเขตเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปน
ผูที่สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ สังเคราะห วิเคราะห และสรางสรรคองคความรูใหมที่ลุมลึก  สามารถถายทอด
ความรูนั้นในรูปผลงานตีพิมพระดับนานาชาติได และสื่อสารความรูสูสาธารณะโดยใชสื่อรูปแบบตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล  

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตั้งอยูในบริเวณที่เปนพื้นที่วิกฤติสุดยอดทางความหลากหลายทางชีวภาพหนึ่งใน
สามแหงของโลก (Hottest Global Biodiversity hotspot) ซึ่งประกอบดวยทรัพยากรทางชีวภาพทั้งทางบก และ
ทางทะเลที่หลากหลายและซับซอน มีลักษณะเดนเปนเอกลักษณแหงหนึ่งของโลกซึ่งอยูในเสนทางการกระจายพันธุ
ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตจากซีกโลกเหนือ โดยเฉพาะจากเขตเทือกเขาหิมาลัย (Himalaya) ผานมาสูหมูเกาะในเขต
มาเลเซีย (Malay Archipelagos) และในทางกลับกัน ทําใหบริเวณนี้จัดเปนบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
ทางบกสูงที่สุดในโลก เปนรองเพียงแคเขตแนวปะการังใหญ (The Great Barrier Reef) ของทวีปออสเตรเลียที่อยูใน
ทะเลเทานั้น ในทางทะเลนับไดวาเปนบริเวณที่สําคัญในแงของการกระจายพันธุสัตวน้ํา เนื่องจากเปนบริเวณบรรจบ
ของมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟก ซึ่งมีความจําเพาะของปจจัยทางสิ่งแวดลอม (Environmental factors) 
คลายกับที่พบในสาธารณรัฐปานามาในทวีปอเมริกา ทรัพยากรเหลานี้จึงเปนที่มาของบริการของระบบนิเวศ 
(Ecosystem services) ซึ่งสนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม การอยูดี กินดี และคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชากรมนุษย แตประชากรที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเมือง และระบบเกษตรเชิงเดี่ยวที่เอ้ือตอการใช
ประโยชนของทรัพยากรในรูปแบบที่ทําลายธรรมชาติ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก กอใหเกิดการ
สูญเสียทรัพยากรทางชีวภาพอยางรุนแรงตอเนื่อง ตลอดจนการเสียสมดุลของระบบนิเวศ สงผลกระทบตอการลดลง
ทั้งปริมาณและคุณภาพของบริการของระบบนิเวศ ซึ่งปญหาเหลานี้ยิ่งทวีความรุนแรงและขยายตัวในวงกวางมากขึ้น
จนเปนผลกระทบทั้งในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระดบัโลกอยางหลีกเลี่ยงไมได 
 ดังนั้นการที่จะคุมครองและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืนนั้น จําเปนตองเริ่มจากการวิจัยทั้งเชิงลึก
และเชิงกวาง ตั้งแตเรื่องอนุกรมวิธานจนถึงนิเวศวิทยา ทั้งในระดับหนวยชีวิต ระดับประชากร ชนิดพันธุ สังคม
สิ่งมีชีวิต และระบบนเิวศ ซึ่งปจจุบันภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญโดดเดนโดยเฉพาะดานนิเวศวิทยา และอนุกรมวิธาน ของกลุมสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว ที่มีความ
หลากหลายทั้งทางบกและทางทะเล เชน พรรณไมกลุมตาง ๆ ทั้งพืชดอก และพืชไรดอก หญาทะเล สาหรายทะเล 
คางคาว สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก สัตวเลื้อยคลาน มด แพลงตอน ปะการัง รวมทั้งชีวภูมิศาสตรของสิ่งมีชีวิตกลุมตาง 
ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงการศึกษากลไกทางสรีวิทยาของสิ่งมีชีวิตตลอดจนกายวิภาค และพันธุศาสตรทั้งระดับโมเลกุล 
และประชากร จึงนับวาเปนภาควิชาที่มีความพรอมที่สุดแหงหนึ่งของภูมิภาคนี้ ประกอบกับภาควิชาชีววิทยา
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มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทรไดเปดดําเนินการสอนและการวิจัยมานานกวา 40 ป จึงมีความพรอมในดานบุคลากรสูง
ที่สุดแหงหนึ่งของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในเชิงชีววิทยา ซึ่งประสบการณและความเชี่ยวชาญดังกลาวนี่เอง ที่
นับเปนจุดแข็งที่ภาควิชาจะสามารถเปนผูนําของภูมิภาคในการสรางบัณฑิตระดับสากล สรางองคความรูระดับ
นานาชาติที่จําเปนและใชประโยชนไดจริง เพื่อการจัดการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืนของสังคมและ
ชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคที่เปราะบางเชน เอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือเอเชียใต จากสถานการณวิกฤตของ
สิ่งแวดลอมในปจจุบัน พบวาหลายประเทศไดประสบปญหาเชนเดียวกับประเทศไทย ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงออกแบบให
เปนหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือรองรับผูสนใจที่มาจากนานาประเทศในภูมิภาคเหลานีห้รือภูมิภาคอ่ืน แตสนใจที่จะทําวิจัย
ในภูมิภาคเอเชียใตตอเนื่องมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 
1.3 วัตถุประสงค 

 หลักสูตร วท.ม.(ชีววิทยา) นานาชาต ิ
 1. เพื่อสงเสริมใหเกิดการสรางความรูจากการวิจัยในศาสตรของชีววิทยาที่เปนสากลในสาขายอยตาง ๆ ทาง
ชีววิทยาอยางรอบดานแลวแตความสนใจของผูศึกษา ทั้งดานพฤกษศาสตร สัตววิทยา นิเวศวิทยา และพันธุศาสตร  
 2. ผูเรียนสามารถออกแบบ วางแผนการทดลองทางวิทยาศาสตร วิเคราะห และสังเคราะหองคความรูที่เก่ียวของ
กับศาสตรที่ตนสนใจไดอยางถูกตอง เปนระบบ มีหลักทฤษฎีที่เปนสากล รวมทั้งสามารถดัดแปลง ปรับใช ขอมูล
พื้นฐานที่ไดจากการสืบคนและการทําวิจัยในการสงเสริมการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 3. สามารถเผยแพรองคความรูจากการวิจัยเชิงลึกนั้นใหสาธารณชนทั่วไป ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาไดเขาใจ
ปรากฏการณเชิงธรรมชาติวิทยาที่เกิดข้ึนในโลก  

 หลักสูตร ปร.ด.(ชีววิทยา) นานาชาติ 
  1. สรางนักวิจัยที่เปนผูเชี่ยวชาญเชิงลึกระดับสากลในเรื่องสิ่งมีชีวิตกลุมตางๆทั้งพืชและสัตวที่สามารถทําวิจัยเชิง
ลึกในทางชีววิทยาที่เนนเรื่องธรรมชาติวิทยาเปนสําคัญ 
   2. ผูเรียนสามารถทําวิจัยอยางอิสระและมีความสามารถในการสังเคราะหวิธีการที่นําไปสูการคนพบ
ปรากฎการณทางชีววิทยา สามารถคนพบองคความรูทางชีววิทยาไดดวยตนเอง ตลอดจนสามารถอธิบายปรากฎการณ 
หรือเผยแพรองคความรูไดโดยขนบทางวิทยาศาสตรทั้งการใหปฐกถา และการเผยแพรทางวารสารสิ่งพิมพที่มี
มาตรฐานสากล 
  3. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีเอกลักษณโดดเดนตางจากหลักสูตรประเภทเดียวกันในประเทศไทย โดยมีความเชี่ยวชาญ
เปนพิเศษในเรื่ององคความรูทางธรรมชาติวิทยาในภูมิภาคเอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดอยางถูกตอง 
แมนยํา จนนําไปสูการขับเคลือ่นสังคมเพ่ือพัฒนาไปในทิศทางที่ใชทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน เขาใจคุณคา ไมเฉพาะ
เพียงคุณคาเชิงเศรษฐกิจเทานั้น หากแตเปนคุณคาเชิงธรรมชาติวิทยาในระดับภูมิภาคเอเชียได  
 นอกจากนี้นักศึกษาทั้งสองหลักสูตรจะมีความรูความสามารถทั้งในดานทฤษฎีและปฏิบัติแลว จะตองเปนผูมี
ความตระหนักในดานคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน รวมถึงการมีจิตสาธารณอีก
ดวย  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
โดยคาดวาจะดาํเนินการแลวเสร็จภายใน 5 ป 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1.  ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ 
     มาตรฐานของ สกอ.  

1.  ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 
2.  ประชุม/สัมมนาผูรับผิดชอบหลักสูตร 
     และอาจารยประจําอยางนอยปละ  
     ครั้ง 
3.  ติดตามผลสัมฤทธิ ์

1.  เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร 
2.  ผลสรุปและผลการประเมินการ 
    ประชุมสัมมนา 
3. แบบประเมินจากมหาบัณฑิต และ  
    ดุษฎีบัณฑิต รวมทัง้หนวยงานที่ใช 
    บริการมหาบัณฑิตและดุษฎบีัณฑิต 

2.  สงเสริมการเรียนการสอน 
     ใหเปน Active learning 

1.  จัดการเรียนการสอนแบบ  
     Active learning 
2.  ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ 
     สอนแบบ Active learning 

1.  ผลการประเมินประสิทธิภาพการ 
    เรียนการสอนแบบ Active learning 
2.  ความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรยีน 
     การสอนแบบ Active learning 

3.  พัฒนาวิธีการวัดและ 
    ประเมินผล 

1.  เพิ่มมาตรฐานการติดตามผลการเรียน 
    และการทําวจิัยวิทยานิพนธ  
2.  กําหนดใหมีคณะกรรมการควบคุม 
    เกณฑการประเมินใหมีประสทิธิภาพ 

1.  รายงานความกาวหนาของผลการ 
    เรียนและการทําวจิัยวิทยานิพนธของ 
    นักศึกษาทุก 6 เดือน  
2.  นักศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร 

4.  พัฒนาอาจารย 1.  สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุม  
    อบรม สัมมนา และฝกอบรมเชิง 
    ปฏิบัติการดานการเรียนการสอนและ 
    วิจัย 
2.  จัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย 

1.  การเขารวมประชุม อบรม สมัมนา  
    และฝกอบรมเชิงปฏบิัติการดานการ 
    เรียนการสอนและวิจัย 
2.  งบประมาณเพ่ือการวิจัย 



 

 

9

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนนิการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจดัการศึกษา  

1.1 ระบบ  
 ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
ไมมีภาคฤดูรอน 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 วัน – เวลาราชการปกต ิ

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
- ตามเกณฑมาตรฐาน คือ เปนผูสําเร็จการศกึษาปรญิญาตรหีรือเทียบเทาในหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ 
- มีเกณฑคณุสมบัติเพิ่มเติม  ดังนี้        
 1. แผน ก แบบ ก 1 

1.1 เปนผูสําเรจ็การศึกษาขั้นปริญญาตรี สาขาชีววิทยา หรือสาขาที่เก่ียวของ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่าํ
กวา 3.50 และเคยผานการทํางานวิจัยหรือโครงงานที่เก่ียวของกับชีววิทยา 

1.2 มีผลการสอบความรูภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแลวไมเกิน 2 ป ณ 
วันสมัครเขาศึกษา เชน TOEFL (Paper Based) ไมนอยกวา 450 คะแนน, TOEFL (Computer 
Based) ไมนอยกวา 133 คะแนน, TOEFL (Internet Based, iBT) ไมนอยกวา 45 คะแนน, IELTS ไม
นอยกวา 4.0 คะแนน, CU-TEP ไมนอยกวา 45 คะแนน หรือ PSU-TEP ไมนอยกวารอยละ 45 ทั้งนี้ให
อยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนกรณีไป         

 2. แผน ก แบบ ก 2  
2.1 เปนผูสําเรจ็การศึกษาขั้นปริญญาตร ีสาขาชีววิทยา หรือสาขาที่เก่ียวของ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม

ต่ํากวา 2.50 หรือเปนผูมีประสบการณในการทํางานที่เก่ียวของกับงานวิจัยในสาขาวิชาชีววิทยาหรือ
สาขาที่เก่ียวของมาไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2.2 มีผลการสอบความรูภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแลวไมเกิน 2 ป   ณ 
วันสมัครเขาศึกษา เชน TOEFL (Paper Based) ไมนอยกวา 450 คะแนน, TOEFL (Computer 
Based) ไมนอยกวา 133 คะแนน, TOEFL (Internet Based, iBT) ไมนอยกวา 45 คะแนน, IELTS ไม
นอยกวา 4.0 คะแนน, CU-TEP ไมนอยกวา 45 คะแนน หรือ PSU-TEP ไมนอยกวารอยละ 45 ทั้งนี้ให
อยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนกรณีไป 

 
 คุณสมบัติของผูเขาศึกษาหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  

- ตามเกณฑมาตรฐาน คือ เปนผูสําเร็จการศกึษาปรญิญาโทหรือเทียบเทาในหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ 

- มีเกณฑคณุสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 
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 1.  หลักสูตรแบบ 1.1 
1.1  เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาที่เก่ียวของ มีผลการเรียนอยูใน

ระดับดีมาก โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.25 หรือเปนผูมีประสบการณในการทําวิจัยในสาขาวิชา
ชีววิทยาหรือสาขาที่ เกี่ยวของมาไมนอยกวา 2 ป และมีผลงานตีพิมพอยางตอเนื่องในระดับ
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1.2  มีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการที่อยูในฐาน Scopus  
1.3  มีผลการสอบความรูภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแลวไมเกิน 2 ป ณ 

วันสมัครเขาศึกษา เชน TOEFL (Paper Based) ไมนอยกวา 450 คะแนน, TOEFL (Computer 
Based) ไมนอยกวา 133 คะแนน, TOEFL (Internet Based, iBT) ไมนอยกวา 45 คะแนน, IELTS 
ไมนอยกวา 4.0 คะแนน, CU-TEP ไมนอยกวา 45 คะแนน หรือ PSU-TEP ไมนอยกวารอยละ 45 
ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนกรณีไป 

 
 2.  หลักสูตรแบบ 1.2 

2.1  เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาที่เก่ียวของ มีผลการเรียนอยูใน
ระดับดีมาก โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50 หรือเปนผูมีประสบการณในการทําวิจัยในสาขา
ชีววิทยาหรือสาขาที่ เกี่ยวของมาไมนอยกวา 2 ป และมีผลงานตีพิมพอยางตอเนื่องในระดับ
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2.2  มีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการที่อยูในฐาน Scopus  
2.3  มีผลการสอบความรูภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแลวไมเกิน 2 ป ณ 

วันสมัครเขาศึกษา เชน TOEFL (Paper Based) ไมนอยกวา 450 คะแนน, TOEFL (Computer 
Based) ไมนอยกวา 133 คะแนน, TOEFL (Internet Based, iBT) ไมนอยกวา 45 คะแนน, IELTS 
ไมนอยกวา 4.0 คะแนน, CU-TEP ไมนอยกวา 45 คะแนน หรือ PSU-TEP ไมนอยกวารอยละ 45 
ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนกรณีไป 

 
 3.  หลักสูตรแบบ 2.1 

3.1  เปนผูสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาที่เก่ียวของ มีผลการเรียนอยูใน
ระดับดีโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.25 หรือเปนผูมีประสบการณในการทําวิจัยในสาขาวิชา
ชีววิทยาหรือสาขาที่ เกี่ยวของมาไมนอยกวา 3 ป และมีผลงานตีพิมพอยางตอเนื่องในระดับ
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3.2  มีผลการสอบความรูภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแลวไมเกิน 2 ป ณ 
วันสมัครเขาศึกษา เชน TOEFL (Paper Based) ไมนอยกวา 450 คะแนน, TOEFL (Computer 
Based) ไมนอยกวา 133 คะแนน, TOEFL (Internet Based, iBT) ไมนอยกวา 45 คะแนน, IELTS 
ไมนอยกวา 4.0 คะแนน, CU-TEP ไมนอยกวา 45 คะแนน หรือ PSU-TEP ไมนอยกวารอยละ 45 
ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนกรณีไป 

 
 4.  หลักสูตรแบบ 2.2 

4.1  เปนผูสําเร็จการศึกษา ขั้นปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาที่เก่ียวของ มีผลการเรียนอยูใน
ระดับดีมาก โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50  และเปนผูมีประสบการณในการทําวิจัยใน
สาขาวิชาชีววิทยาหรือสาขาที่เก่ียวของมาไมนอยกวา 3 ป และมีผลงานตีพิมพอยางตอเนื่องในระดับ
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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4.2  มีผลการสอบความรูภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแลวไมเกิน 2 ป ณ 
วันสมัครเขาศึกษา เชน TOEFL (Paper Based) ไมนอยกวา 450 คะแนน, TOEFL (Computer 
Based) ไมนอยกวา 133 คะแนน, TOEFL (Internet Based, iBT) ไมนอยกวา 45 คะแนน, IELTS 
ไมนอยกวา 4.0 คะแนน, CU-TEP ไมนอยกวา 45 คะแนน หรือ PSU-TEP ไมนอยกวารอยละ 45 
ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนกรณีไป 

  
 2.3 ปญหาของนักศกึษาแรกเขา  

1. นักศึกษาบางสวนยังขาดความพรอมในการเริ่มดําเนินงานวิจัยในระดับสูงหรือลึกซึ้ง และขาดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหเชิงวิทยาศาสตร รวมทั้งขอจํากัดในการวางแผนการทดลอง และการวิเคราะหผลการศึกษาดวย
สถิติชั้นสูง  

2. ความตองการเพิ่มพูนทักษะทางดานภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะดานการพูด การเขียน และการอาน ซึ่งตองใช
เวลาในการปรับพื้นฐานความรูและความคิด   

3. ความตองการในเรื่องของทุนการศึกษา  
 
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

1. การจัดใหมีการเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนเปดภาคการศึกษา โดยการจัดโปรแกรมสําหรับ
นักศึกษาใหมเปนเวลา 1 สัปดาหกอนเปดการศึกษา เพ่ือทําใหนักศึกษาไดทราบถึงเปาหมาย และรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนการแนะนําถึงอุปกรณ เครื่องมือวิจัย แนวทางการจัดการเวลา  

2. เพิ่มทักษะทางดานภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา โดยใหนักศึกษาเขารวมเรียนภาษาอังกฤษที่ทางคณะ
วิทยาศาสตร และที่จัดโดยคณาจารยของภาควิชาชีววิทยาจัดใหแกนักศึกษาในหลักสูตร มีการจัดการเพิ่มพูนความรู
เรื่องการออกแบบการทดลองและการวิเคราะหผลทางสถิติ รวมทั้งใหนักศึกษาแนบเอกสารแสดงคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษในระหวางการสมัคร เพื่อกระตุนใหเห็นถึงความสําคัญและขอจํากัดดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
และยังสามารถใชในการวางแผนการเรยีนการสอน เพื่อปรับปรงุภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาตอไป   

3. สนับสนุนใหอาจารยที่ปรึกษาไดสมัครขอทุนผูชวยสอน (TA) ทุน คปก. หรือทุนปริญญาเอกอื่น ๆ ใหกับ
นักศึกษา 

  
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรระดบัมหาบัณฑติ 

จํานวนนักศกึษา 
จํานวนนักศกึษาแตละปการศึกษา  

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปที่ 1 6 6 6 7 7 
ชั้นปที่ 2 - 6 6 6 7 

รวม 6 12 12 13 14 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - 6 6 6 

 หมายเหตุ: รับนักศึกษาไมนอยกวา 6 คนแตไมเกิน 10 คน  
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 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรระดบัดุษฎีบัณฑิต 

จํานวนนักศกึษา 
จํานวนนักศกึษาแตละปการศึกษา  

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปที่ 1 3 3 3 3 3 
ชั้นปที่ 2 - 3 3 3 3 
ชั้นปที่ 3 - - 3 3 3 

รวม 3 6 9 9 9 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 3 3 

 หมายเหตุ: รับนักศึกษาไมนอยกวา 3 คนแตไมเกิน 7 คน 
 
  2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท) ของหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

 
2560 2561 2562 2563 2564 

คาบํารุงการศึกษา 288,000 576,000 576,000 780,000 840,000 
คาลงทะเบียน 432,000 864,000 864,000 936,000 1,008,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 210,000 420,000 420,000 455,000 490,000 
รวมรายรบั 930,000 1,860,000 1,860,000 2,171,000 2,338,000 
 

  งบประมาณรายรับ (หนวยบาท) ของหลักสตูรระดบัดุษฎบีณัฑิต 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

 
2560 2561 2562 2563 2564 

คาบํารุงการศึกษา 144,000 288,000 432,000 540,000 540,000 
คาลงทะเบียน 216,000 432,000 648,000 648,000 648,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 105,000 210,000 315,000 315,000 315,000 
รวมรายรบั 465,000 930,000 1,395,000 1,503,000 1,503,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) ของหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ก. งบดําเนินการ  

1. คาใชจายบุคลากร 1,784,699 1,891,781 2,005,288 2,125,606 2,253,142

2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3) 322,298 537,913 543,809 584,999 626,499

3. ทุนการศกึษา - - - - - 

4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 288,000 576,000 576,000 780,000 840,000

รวม (ก) 2,394,998 3,005,694 3,125,097 3,490,605 3,719,641
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หมวดเงิน ปงบประมาณ 

ข. งบลงทุน 
คาครุภัณฑ 279,277 293,241 307,903 323,298 339,463

รวม (ข) 279,277 293,241 307,903 323,298 339,463
รวม (ก) + (ข) 2,674,275 3,298,935 3,433,000 3,813,903 4,059,104
จํานวนนักศึกษา  6 12 12 13 14 
คาใชจายตอหัวนักศึกษา 445,712 274,911 286,083 283,377 289,936

 
2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) ของหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ก. งบดําเนินการ  

1. คาใชจายบุคลากร 696,159 737,929 782,205 829,137 878,885

2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3) 148,804 255,994 363,294 365,709 368,244

3. ทุนการศกึษา - - - - - 

4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 144,000 288,000 432,000 540,000 540,000

รวม (ก) 988,964 1,281,923 1,577,499 1,734,846 1,787,129

ข. งบลงทุน 
คาครุภัณฑ 660,230 693,241 727,903 764,298 802,513

รวม (ข) 660,230 693,241 727,903 764,298 802,513
รวม (ก) + (ข) 1,649,193 1,975,165 2,305,402 2,499,144 2,589,643
จํานวนนักศึกษา  3 6 9 9 9 
คาใชจายตอหัวนักศึกษา 549,731 329,194 256,156 277,683 287,738

 
 2.7 ระบบการศึกษา  

แบบชัน้เรียน  

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)  
 ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร  

 3.1.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 
 โครงสรางหลักสูตร 

 แผน ก แบบ ก 1 36 หนวยกิต  

 -  วิทยานพินธ 36 หนวยกิต   
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 แผน ก แบบ ก 2 36 หนวยกิต 
 - หมวดวิชาบงัคับ  2 หนวยกิต   
 - หมวดวิชาเลือก 14 หนวยกิต    
 - วิทยานพินธ 20 หนวยกิต   

 
 3.1.2 หลักสูตรระดับดษุฎีบัณฑติ 
  โครงสรางหลักสูตร 

 แบบ 1.1 48 หนวยกิต  

  -  วิทยานพินธ 48 หนวยกิต 

 แบบ 1.2 72 หนวยกิต  

  -  วิทยานพินธ 72 หนวยกิต  

 แบบ 2.1 48 หนวยกิต 

  - หมวดวิชาบงัคับ  2 หนวยกิต    

  - หมวดวิชาเลือก 10 หนวยกิต    

  - วิทยานพินธ 36 หนวยกิต   

 แบบ 2.2 72 หนวยกิต 

  - หมวดวิชาบงัคับ  2 หนวยกิต    

  - หมวดวิชาเลือก 22 หนวยกิต    

  - วิทยานพินธ 48 หนวยกิต   

   
 3.1.3 รายวิชา  
    รายวิชาหลักสูตรระดับมหาบณัฑิต 

      หมวดวิชาบังคับ 2 หนวยกิต 
 330–673* สัมมนาทางชีววิทยา 1           1(0-2-1) 
                   (Seminar in Biology I) 
 330-674*  สัมมนาทางชีววิทยา 2            1(0-2-1) 
                   (Seminar in Biology II) 
 * บังคับเรียนแบบไมนบัหนวยกิต สําหรับแผน ก แบบ ก 1 
 

   รายวิชาหลักสูตรระดับดุษฎบีณัฑิต 
       หมวดวิชาบังคับ 2 หนวยกิต 

 330–770* สัมมนาทางชีววิทยา 1           1(0-2-1) 
                   (Seminar in Biology I) 
 330-771* สัมมนาทางชีววิทยา 2            1(0-2-1) 
                   (Seminar in Biology II) 
 * บังคับเรียนแบบไมนบัหนวยกิต สําหรับแบบ 1.1 และ 1.2 
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       หมวดวิชาเลือก 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ หรือเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนที่เปดสอน
ภายในภาควิชาฯ จากภาควิชาอื่น จากคณะอ่ืนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรหรือมหาวิทยาลัยอื่นไดโดยความเห็นชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 
 วิชาในหมวดพฤกษศาสตร สามารถเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี ้
  330-501   บรรพพฤกษศาสตร    3(2-3-4) 
     (Paleobotany) 
  330-503   พฤกษภูมิศาสตร     3(2-3-4) 
     (Plant Geography) 
  330-510   สัณฐานวิทยาขั้นสูงของพชืมีทอลําเลียง  3(2-3-4) 
     (Advanced Morphology of Vascular Plants) 
  330-513   เรณวูิทยา     3(2-3-4) 
     (Palynology) 
  330-520   การสังเคราะหดวยแสง    3(2-3-4) 
     (Photosynthesis)  
  330-521   หัวขอปจจุบันทางสรีรวิทยาของพืช   2(2-0-4) 
     (Current topic in Plant Physiology) 
  330-522  เมแทบอลิซึมของพืช    3(1-6-2) 
     (Plant Metabolism) 
  330-529  ความสัมพันธของน้าํกับพืชและอาหารพืช  3(3-0-6) 
     (Plant-Water Relations and Mineral Nutrition) 
  330-530   อนุกรมวิธานพืชขัน้สูง    3(2-3-4) 
     (Advanced Plant Taxonomy) 
  330-540   การเจริญเติบโตของพืช    3(3-0-6) 
     (Plant Growth and Development) 
  330-561   พันธุศาสตรโมเลกุลของพืช   3(3-0-6) 
     (Plant Molecular Genetics) 
  330-572   การเพาะเลี้ยงสาหราย    3(2-3-4) 
     (Algal Culture) 
  330-573   เทคโนโลยโีพรโทพลาสต    3(2-3-4) 
     (Protoplast Technology) 

330-575  ระเบียบวธิวีจิัยทางพฤกษศาสตร   2(2-2-2) 
            (Research Methods in Botany) 

            330-589  พฤกษศาสตรชายฝง    3(2-3-4) 
   (Coastal Botany) 

330-601   วิวัฒนาการของพืช    3(3-0-6) 
    (Plant Evolution) 
330-630  หัวขอปจจุบันทางอนุกรมวิธานพืช   3(2-3-4) 
    (Current topic in Plant Taxonomy) 
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330-641  การเกิดสัณฐานของพืช    3(2-3-4) 
     (Plant Morphogenesis) 
 
  วิชาในหมวดสัตวศาสตร สามารถเลือกเรยีนจากรายวิชาตอไปนี ้
  330-502   สัตวภูมิศาสตร     2(2-0-4) 
     (Zoogeography) 

 330-512   แมลงน้ํา     3(2-3-4) 
    (Aquatic Insects) 

  330-514   ศิรบาทวิทยา     3(2-3-4) 
     (Teuthology) 

           330-515  บรรพศิรบาทวิทยา    3(2-3-4) 
            (Palaeoteuthology) 

  330-523   สัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของแมลง  4(3-3-6) 
     (Insect Morphology and Physiology) 

 330-527  นิเวศวทิยาทางสรีระของสัตวทะเล                3(3-0-6) 
                 (Physiological Ecology of Marine Animals) 

  330-531   วิทยาสัตวสะเทนิน้าํสะเทนิบก และสัตวเลื้อยคลาน 3(2-3-4) 
     (Herpetology) 
  330-532  ชีววิทยาของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม   3(2-3-4) 
     (Biology of Mammals) 
  330-534   ชีววิทยาของมอลลัสก    3(2-3-4) 
     (Biology of Molluscs) 
  330-536   ชีววิทยาของครัสเตเชียน    3(2-3-4) 
     (Biology of Crustaceans) 
  330-537   ชีววิทยาของลูกปลาวัยออน   3(2-3-4) 
     (Biology of Fish Larvae) 
  330-541   ชีววิทยาการเจริญของสัตว   3(3-0-6) 
     (Biology of Animal Development) 
  330-542   การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงรูปรางของแมลง 3(3-0-6) 
     (Insect Growth and Metamorphosis) 
  330-550   นิเวศวิทยาแนวปะการัง    3(2-3-4) 
     (Coral Reef Ecology) 
  330-551   นิเวศวิทยาประชากรสัตว           3(3-0-6) 
     (Animal Population Ecology) 
  330-553   นิเวศวิทยาไพรเมต    4(4-0-8) 
     (Primate Ecology) 
  330-554   นิเวศวิทยาแมลง     3(2-3-4) 
     (Insect Ecology) 

 330-571  ฮีสโตเคมี                 3(1-6-2) 
                   (Histochemistry) 
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  330-581   ปฏิสัมพันธระหวางพชืและสัตว             3(3-0-6) 
     (Plant-Animal Interactions) 

 330-583  หลักสังคมชีววทิยา    4(3-3-6) 
                  (Principles of Sociobiology) 

            330-585   นิเวศวิทยาของพฤติกรรม    3(2-3-4) 
     (Behavioral Ecology) 

 330-653  นิเวศวทิยามนุษย                         3(3-0-6) 
                  (Human Ecology) 
 

 วิชาในหมวดนิเวศวิทยาและการอนุรักษ สามารถเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี ้
            330-552  นิเวศวทิยาปาชายเลน    3(3-0-6) 
                         (Mangrove Ecology) 

 330-555  นิเวศวิทยาทางทะเลเขตรอนและผลกระทบตอชายฝง 3(2-3-4) 
    (Tropical Marine Ecology and Coastal Impacts) 
 330-556  นิเวศวทิยาแพลงกตอน            3(2-3-4) 
                  (Plankton Ecology) 
 330-558  การจัดการระบบนิเวศบนบก          3(2-3-4) 
                 (Management of Terrestrial Ecosystems) 
           330-559  นิเวศวทิยาปาเขตรอน    3(3-0-6) 
    (Tropical Forest Ecology) 

330-576  เทคนิคการสํารวจสัตวปา    3(2-3-4) 
    (Wildlife Sampling Technique)  

  330-579   ออกแบบแผนการวิจัยและวิเคราะหผลสาํหรับ 3(3-0-6) 
  การศึกษาวิจัยทางนิเวศวิทยา 

     (Design and Analysis of Ecological Studies) 
  330-586   การประยุกตใชสถิติในงานวิจยัชีวภาพ  4(3-3-6) 
     (Application of Statistics for Biological Research) 

330-587  หลักการคนหาความจริงทางวิทยาศาสตร  3(2-3-4) 
                  (Principles of Scientific Inquiry) 
  330-588   นิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ    3(2-3-4) 
     (Evolutionary Ecology) 

 330-651  นิเวศวทิยาระบบ                3(2-3-4) 
                   (Systems Ecology) 
  330-652   การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมระดับโลก  2(2-0-4) 
     (Global Environmental Change) 

330-671  วิธีการศึกษาทางนิเวศวิทยา   3(2-3-4) 
     (Ecological Methods) 
 
  วิชาในหมวดทั่วไป สามารถเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี ้

 330-504  ชีวภูมิศาสตร                                  2(2-0-4) 
                (Biogeography) 
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 330-505  การจัดระบบสิ่งมชีีวติทางชีววิทยา   3(3-0-6) 
      (Systematics Biology) 
 330-506  ปรัชญาวิทยาศาสตรเบื้องตน   2(2-0-4) 
        (Introduction to Philosophy of Science) 
   330-560  พันธุศาสตรข้ันสงู    3(3-0-6) 

     (Advanced Genetics) 
  330-570   เทคนิคการถายรูปงานวิจัยทางชีววิทยา  3(1-6-2) 
     (Photographic Techniques in Biological Research) 
  330-574   การสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรและรูปจําลอง 3(2-3-4) 
     ทางชวีวิทยา  
     (Computer Programming and Modeling Techniques in Biology) 
  330-577   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชข้ันสงู   3(2-3-4) 
     (Advanced Plant Tissue Culture) 

 330-578  เทคนิคในการจําแนกชนิดของแพลงกตอน  3(1-6-2) 
                  (Techniques in Plankton Identification) 
  330-582   พิษวิทยาของระบบนิเวศ    3(3-0-6) 
     (Ecotoxicology) 

           330-602  เซลลวิทยาขั้นสูง     3(2-3-4) 
     (Advanced Cell Biology) 
  330-661  เทคนิคทางชีวโมเลกุลสําหรับชีววิทยา  3(2-3-4) 
     (Molecular Technique in Biology) 
  330-670  การดาํน้ําเพื่อการวิจยั    2(1-2-3) 
     (Scientific Diving and Data Collection) 

330-682  หัวขอพิเศษทางชีววทิยา 1         2(1-3-2) 
                   (Special Topic in Biology I) 

330-683 หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 2         2(1-3-2) 
                  (Special Topic in Biology II) 

330-684 ปญหาพิเศษทางชีววิทยา 1    2(1-3-2) 
    (Special Problem in Biology I) 

330-685 ปญหาพิเศษทางชีววิทยา 2    2(1-3-2) 
    (Special Problem in Biology II) 
 
  รายวิชาเลือกที่เก่ียวของกับวิทยานิพนธ  ในสาขาอื่นของภาควิชาชีววิทยา หรือของภาควิชาอ่ืน หรือ
ของคณะอ่ืน ในมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
  หมวดวิทยานิพนธหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
  แผน ก แบบ  ก 1 
  331-691 วิทยานิพนธ     36(0-108-0) 
    (Thesis) 
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แผน ก แบบ  ก 2 
  331-692   วิทยานพินธ     20(0-60-0) 
     (Thesis) 
 
  หมวดวิทยานิพนธหลักสูตรระดับดุษฎบีณัฑติ 
  แบบ  1.1 
  331-791  วิทยานิพนธ     48(0-144-0) 
    (Thesis) 
  แบบ  1.2 
  331-792   วิทยานพินธ     72(0-216-0) 
     (Thesis) 
  แบบ  2.1 
  331-793   วิทยานพินธ     36(0-108-0) 
     (Thesis)  
  แบบ  2.2 
  331-794   วิทยานพินธ     48(0-144-0) 
     (Thesis) 
 
หมายเหตุ หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  

นักศึกษาจะตองเสนอโครงรางวิทยานิพนธ พรอมชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม (ถามี) ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา และตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการสอบโครงรางตองไดรับแตงตั้งโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร การ
สอบและการแตงตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธใหดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร      
วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ฉ) ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศมาตรการเรงรัดการสําเร็จการศึกษาตาม
กําหนดเวลาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร (ภาคผนวก ช) 
 
หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 

 1.   นักศึกษาที่เขาเรียนในแบบ 1.1 และแบบ 1.2 ตองเรียนวิชาสัมมนาทางชีววิทยาสําหรับดุษฎีบัณฑิต
แบบลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิตอยางนอย 2 ครั้ง กอนจบการศึกษา 

2. นักศึกษาตองสอบประมวลความรอบรูใหผานกอน จึงจะสามารถเสนอขออนุมัติสอบโครงราง
วิทยานิพนธได โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรูโดย
ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาและขอบเขตการศึกษา (Scope of study) ของนักศึกษาแตละคน 

3.  นักศึกษาจะตองเสนอโครงรางวิทยานิพนธ พรอมชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา และตองไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการสอบโครงรางตองไดรบัแตงตั้งโดยอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร การสอบและการแตงตั้ งกรรมการสอบวิทยานิพนธ ใหดํ า เนินการตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ประกาศกระทรวง
ศึกษา เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศมาตรการเรงรัดการ
สําเรจ็การศึกษาตามกําหนดเวลาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร  
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 3.1.4 ความหมายของรหัสวิชา 
  รหัสวิชา ประกอบดวยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังตอไปนี้   
   ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง ภาควิชาหรือหนวยงานที่รบัผิดชอบการจัดการศึกษาในรายวชิานั้น ๆ  
    เลข 330  หมายถึง รายวิชาภาคทฤษฎีที่เปดสอนโดยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
    เลข 331  หมายถึง รายวิชาภาคปฏิบัติที่เปดสอนโดยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

 ตัวเลขหลักรอย  หมายถึง  ชั้นปหรือระดับการศึกษาของรายวชิานัน้ 

 ตัวเลขหลักสิบ  หมายถึง  วิชาในแตละกลุมวชิา 
  เลข 0  หมายถึง กลุมวิชา    general biology 
   เลข 1  หมายถึง กลุมวิชา    structure 
   เลข 2  หมายถึง กลุมวิชา    function 
   เลข 3  หมายถึง กลุมวิชา    classification 
   เลข 4  หมายถึง กลุมวิชา    growth and development 
   เลข 5  หมายถึง กลุมวิชา    ecology 
   เลข 6  หมายถึง กลุมวิชา    genetics 
   เลข 7  หมายถึง กลุมวิชา    biological methodology 
   เลข 8  หมายถึง กลุมวิชา    integrated biology 
   เลข 9  หมายถึง กลุมวิชา    research 
 ตัวเลขหลักหนวย  หมายถึง ลําดับรายวชิาในแตละกลุมวชิา 
 
 3.1.5 ความหมายของจํานวนหนวยกิต เชน 3(2-3-4) มีความหมายดังตอไปนี ้
 ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง   จํานวนหนวยกิตรวม 
 ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง   จํานวนชัว่โมงบรรยายตอสัปดาห 
 ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง   จํานวนชัว่โมงปฏิบัตกิารตอสัปดาห 
 ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง   จํานวนชั่วโมงศกึษาดวยตนเองตอสัปดาห 
 
 3.1.6 แผนการศึกษา  

 
แผนการศึกษาหลักสูตรระดบัมหาบัณฑิต 
 
 แผน ก แบบ ก 1 
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 330–673*  สัมมนาทางชีววิทยา 1          1(0-2-1) 
  (Seminar in Biology I) 
 331-691 วิทยานิพนธ 9(0-27-0) 
  (Thesis) 

 รวม 9(0-29-1) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 30 
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ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 330-674*  สัมมนาทางชีววิทยา 2          1(0-2-1) 
  (Seminar in Biology II) 
 331-691 วิทยานิพนธ 9(0-27-0) 
  (Thesis) 

 รวม 9(0-29-1) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 30 
 

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 331-691  วิทยานพินธ 9(0-27-0) 
  (Thesis) 

 รวม  9(0-27-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 27 

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 331-691  วิทยานพินธ 9(0-27-0) 
  (Thesis) 

 รวม 9(0-27-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 27 
 * ลงทะเบียนเรียนแบบไมนับหนวยกิต 
 
  แผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 330–673  สัมมนาทางชีววิทยา 1          1(0-2-1) 
  (Seminar in Biology I) 
 331-692 วิทยานิพนธ 1(0-3-0) 
  (Thesis) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 2(x-x-x) 
  
 รวม 10(x-x-x) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 30 

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 330-674  สัมมนาทางชีววิทยา 2          1(0-2-1) 
  (Seminar in Biology II) 
 331-692  วิทยานิพนธ 2(0-6-0) 
  (Thesis) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 
 xxx-xxx วิชาเลือก  3(x-x-x) 
 รวม 9(x-x-x) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 17 
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           ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 331-692  วิทยานิพนธ 9(0-27-0) 
  (Thesis) 

 รวม 9(0-27-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 27 

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 331-692  วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
 

แผนการศึกษาหลักสูตรระดบัดษุฎีบัณฑิต 
 
 แบบ 1.1 
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

  330-770* สัมมนาทางชีววิทยา 1           1(0-2-1)                    
   (Seminar in Biology I) 
 331-791 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-26-1) 
  ชั่วโมง /สัปดาห = 27 
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 331-791 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
  ชั่วโมง /สัปดาห = 24 

 
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 331-791 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
  ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 331-791 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
  ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
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ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 331-791 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 330-771* สัมมนาทางชีววิทยา 2            1(0-2-1) 
                   (Seminar in Biology II) 
 331-791 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-26-1) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 27 

 * ลงทะเบียนเรียนแบบไมนับหนวยกิต 
 

 แบบ 1.2 
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

  330-770* สัมมนาทางชีววิทยา 1           1(0-2-1)                    
  (Seminar in Biology I) 
 331-792 วิทยานิพนธ 5(0-15-0) 
  (Thesis) 

 รวม 5(0-17-1) 
  ชั่วโมง /สัปดาห = 18 
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 331-792 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
  ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
 
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 331-792 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 331-792 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
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ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 331-792 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 331-792 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
 
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

 331-792 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 331-792 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
 
ชั้นปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 

 331-792 วิทยานิพนธ 6(0-18-0) 
  (Thesis) 

 รวม 6(0-18-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 18 
ชั้นปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 

 330-771* สัมมนาทางชีววิทยา 2            1(0-2-1) 
                   (Seminar in Biology II) 
 331-792 วิทยานิพนธ 5(0-15-0) 
  (Thesis) 

 รวม 5(0-17-1) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 18 

 * ลงทะเบียนเรียนแบบไมนับหนวยกิต 
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 แบบ 2.1 
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 330–770  สัมมนาทางชีววิทยา 1          1(0-2-1) 
  (Seminar in Biology I) 
 331-793 วิทยานิพนธ 1(0-3-0) 
  (Thesis) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 8(x-x-x) 
  ชั่วโมง /สัปดาห = 23 
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 330–771  สัมมนาทางชีววิทยา 2          1(0-2-1) 
  (Seminar in Biology II) 
 331-793 วิทยานิพนธ 3(0-9-0) 
  (Thesis) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 4(x-x-x) 

 รวม 8(x-x-x) 
  ชั่วโมง /สัปดาห = 23 
 
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 331-793 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 331-793 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
 
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 331-793 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 331-793 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชัว่โมง /สัปดาห = 24 
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 แบบ 2.2 
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 9(x-x-x) 
  ชั่วโมง /สัปดาห = 27 
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 331-794 วิทยานิพนธ 1(0-3-0) 
  (Thesis) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 3(x-x-x) 
  ชั่วโมง /สัปดาห = 21 
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 330–770  สัมมนาทางชีววิทยา 1          1(0-2-1) 
  (Seminar in Biology I) 
 331-794 วิทยานิพนธ 3(0-9-0) 
  (Thesis) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 7(x-x-x) 
  ชั่วโมง /สัปดาห = 20 
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 330–771  สัมมนาทางชีววิทยา 2          1(0-2-1) 
  (Seminar in Biology II) 
 331-794 วิทยานิพนธ 3(0-9-0) 
  (Thesis) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 4(x-x-x) 

 รวม 8(x-x-x) 
  ชั่วโมง /สัปดาห = 23 
ชัน้ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 331-794 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 331-794 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 331-794 วทิยานพินธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 331-794 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 

 
ชั้นปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 

 331-794 วิทยานิพนธ 5(0-15-0) 
  (Thesis) 

 รวม 5(0-15-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 15 
ชั้นปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 

 331-794 วิทยานิพนธ 4(0-12-0) 
  (Thesis) 

 รวม 4(0-12-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 12 

 
3.1.7 คําอธิบายรายวิชา 
330-501 บรรพพฤกษศาสตร 3(2-3-4) 
  (Paleobotany) 
 วงศวานวิวัฒนาการ การจัดจําแนก กระบวนการเกิดซากดึกดําบรรพ และ บรรพนิเวศวิทยา 
ของซากดึกดําบรรพพืช การออกภาคสนาม และการศึกษาวิธีการทางบรรพพฤกษศาสตรและการศึกษาตัวอยาง
ซากดึกดําบรรพ 
  Phylogeny, classification, taphonomy and paleoecology (e.g. plant - climate / 
plant-animal interactions) of fossil plants; practice incudes field trips; study of paleobotanical 
techniques and specimens 
 
330-502 สัตวภูมิศาสตร 2(2-0-4) 
 (Zoogeography) 
 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวิทยา หรือเทียบเทา  
 Prerequisites: Ecology or equivalent 
 การแพรกระจายของสัตวตามหลักวิวัฒนาการและนิเวศวิทยา โครงสรางของโลก กลไกของ
การแยกทวีปและผลที่เกิดข้ึน อิทธิพลของปจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่มีตอการกระจายพันธุสัตว แหลงที่
สิ่งมีชีวิตอาศัยอยูไดในโลก ชีวภูมิศาสตรของเกาะ มหาสมุทร  
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 Distribution of animals according to evolution and ecology; land masses 
structure; impacts of physical as well as biological factors to animals distributions; animals 
habitats as well as biogeography islands and Ocean 

 
330-503 พฤกษภูมิศาสตร 3(2-3-4) 
  (Plant Geography) 
  รายวิชาบังคบักอน : นิเวศวิทยา หรือเทียบเทา 
  Prerequisites: Ecology or equivalent 
 นิยามและประวัติของพฤกษภูมิศาสตร ถิ่นกําเนิด วิวัฒนาการ และการกระจายของพรรณ
พฤกษชาติตามสภาพภูมิศาสตรโลก การแยกของทวีปในบรรพกาลที่มีผลตอรูปแบบการกระจายพันธุพืชอิทธิพล
ของสิ่งแวดลอมและการกระทําของมนุษยที่มีตอการกระจายพรรณพืช ตลอดจนการกระจายพรรณพฤกษชาติ
ระดับโลกและในประเทศไทย 
  Definition and history of plant geography, origin, evolution and distribution of 
plants relating to world geography, tectonic movement effects to plant distribution patterns, 
effects of environmental factors and human to plant distribution; vegetation communities of 
the world and Thailand 
 
330-504 ชีวภมิูศาสตร 2(2-0-4) 
 (Biogeography) 
 รายวิชาบังคบักอน : นิเวศวทิยาหรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
 Prerequisites: Ecology or equivalent or consent of curriculum council members 
 การศึกษาถึงการกระจายของสิ่งมีชีวิตในเชิงสถานที่ และเวลา เนนการวิเคราะหและการ
อธิบายถึงรูปแบบการกระจาย สาเหตุของรูปแบบการกระจายที่แตกตางกันของสิ่งมีชีวิตตางๆ ทั้งพืชและสัตว 
และความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในรูปของวิวัฒนาการ 
สรางความเขาใจและตระหนักถึงผลของกิจกรรมมนุษยตอนิเวศวิทยาและการกระจายของสิ่งมีชีวิตอ่ืน 
 Distribution of living organisms in a spatial and temporal context; focusing on 
pattern of distribution analysis; causes of different patterns of distributions in both plants and 
animals as well as the relationship of evolutionary dynamic and the impacts of human to 
ecology and distribution of organism. 

 
330-505 การจัดระบบสิ่งมีชีวิตทางชีววทิยา 3(3-0-6) 
 (Systematics Biology) 
 หลักการจัดหมวดหมูสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของระบบที่ใชในการจัดจําแนกกลุมสิ่งมีชีวิต 
ปรัชญา แนวทางของระบบที่ใชในการจัดจําแนกกลุมของสิ่งมีชีวิตที่สําคัญ ไดแก จุลินทรีย สัตวและพืช ศึกษา
หัวขอพิเศษเพื่อใชเปนกรณีตัวอยาง 
 Principle of systematics biology; evolutionary of classification; philosophy; 
systematic; classification of microbe, animal and plant; case study 
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330-506 ปรัชญาวทิยาศาสตรเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
 (Introduction to Philosophy of Science) 
 พัฒนาการของแนวคิดแบบวิทยาศาสตรตั้งแตเกิดสงัคมมนุษยขึน้ในโลกจนถึงปจจุบัน การตั้ง
คําถามทางวิทยาศาสตร และ กระบวนการทางวทิยาศาสตร มีกรณีศึกษา 
 Development of scientific thinking through the development of human society 
to the present time; scientific inquiry as well as scientific process with case study. 

 
330-510 สัณฐานวิทยาขั้นสูงของพืชมีทอลําเลียง 3(2-3-4) 
  (Advanced Morphology of Vascular Plants) 
  รายวิชาบังคับกอน : สัณฐานวิทยาของพืชที่มีทอลําเลียง หรือเทียบเทา  
  หรือโดยความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  Prerequisites: Morphology of Vascular Plants or equivalent or consent of  
  curriculum council members 
 การเจริญเปลี่ยนแปลงดานกายวิภาคศาสตรและสัณฐานวิทยาของพืชที่มีระบบทอลําเลียง โดย
ใชเทคนิคการศึกษาที่สามารถเขาถึงรายละเอียด เทคนิคทางกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนทั้งแบบสองกราด และ
แบบสองผาน เพื่อการตอบปญหาทางสัณฐานวิทยาของพืชโดยเนนงานวิจัยรวมสมัย 
 Developmental anatomy and morphogenesis of selected groups of vascular 
plants by using various techniques; scanning and transmission electron microscopies; plant 
morphological problems in details, focusing on the current researches of plant morphology 
 
330-512 แมลงน้ํา  3(2-3-4) 
 (Aquatic Insects) 
 รายวิชาบังคับกอน : กีฏวิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 Prerequisites: Entomology or equivalent or consent of curriculum  
 council members 
 ชีววิทยาทั่วไป และ วิวัฒนาการของแมลงน้ํา  ความสัมพันธระหวางแมลงน้ํากับสิ่งแวดลอม 
วิธีการเก็บ รักษาตัวอยางในการจัดจําแนกการวินิจฉัย  
 Biology and evolution of aquatic insects; relation between aquatic insects and 
environments; collection; preservation and identification 

 
330-513 เรณูวิทยา  3(2-3-4) 

  (Palynology) 

  รายวิชาบังคับกอน : ชีววิทยาเบื้องตน หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  Prerequisites: General biology or equivalent or consent of curriculum  

  council members 

  รูปรางลักษณะ ของสปอร และเรณู แนววิวัฒนาการและรูปแบบของละอองเรณูและสปอร 

การจัดจําแนกรูปแบบของละอองเรณูและสปอรพืชบางวงศ  การนําความรูไปประยุกตใชกับงานในสาขาอ่ืน 
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ไดแก นิเวศวิทยาและชีววิทยาของการถายละอองเรณู พฤกษภูมิศาสตร ธรณีวิทยา โบราณคดี บรรพชีววิทยา 

นิติวิทยาศาสตรและการแพทย ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิค การเตรียมสไลดละอองเรณูและสปอรจากตัวอยาง

ตางๆสําหรับการศึกษาดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสงและกลองจุลทรรศนแบบสองกราด  

  Spore and pollen morphology, evolutionary and morphological trends of spore 

and angiosperm pollen, pollen and spore morphology of some selected families, applied to 

the pollination ecology and biology, plant geography, geology, archeology, paleontology, 

forensic science and medical science including the preparation acetolysis method through 

permanent slide for light and scanning microscope 

 

330-514 ศริบาทวิทยา  3(2-3-4) 

  (Teuthology) 

 สัณฐานวิทยาและสัณฐานมิติ  พฤติกรรม การเจริญ  ชีวประวัติและกลวิธีการดํารงชีวิต  

บทบาทในโซอาหาร  กําเนิดและวิวัฒนาการ  ความสัมพันธทางวิวัฒนาการ  การจําแนกชนิดและการจัด

หมวดหมูชนิดที่เปนฟอสซิลและชนิดปจจุบัน นิเวศวิทยาและการแพรกระจาย การเพาะเลี้ยงและการใช

ประโยชนของปลาหมึก 

 Morphology and morphometry; behaviour, growth; life history and life strategy; 

roles in food chain; origin and evolution; phylogeny; identification and classification; fossil and 

recent forms; ecology and distribution; aquaculture and utilization of cephalopod 

 

330-515 บรรพศิรบาทวิทยา  3(2-3-4) 

  (Palaeoteuthology) 

 สัณฐานวิทยา และสัณฐานมิติ ชีวประวัติ กําเนิดและวิวัฒนาการ  ความสัมพันธทาง

วิวัฒนาการ  การจําแนกชนิดและการจัดหมวดหมูชนิดที่เปนฟอสซิล 

 Morphology and morphometry; life history and life strategy; origin and 

evolution; phylogeny; identification and classification; fossil and recent forms 

 

330-520 การสังเคราะหดวยแสง 3(2-3-4) 

 (Photosynthesis) 

 รายวิชาบังคับกอน : สรีรวิทยาของพืช หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Plant physiology or equivalent 

 กระบวนการและกลไกตาง ๆ ที่เก่ียวของกับกระบวนการสังเคราะหดวยแสง นิเวศสรีรวิทยา

ของการสังเคราะหดวยแสง กลไกการปรับตัวของพืชตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพอากาศในปจจุบัน การศึกษากลไกการสังเคราะหดวยแสงดวยวิธีการตาง ๆ การศึกษาใน

หองปฏิบัติการและการทําโครงงาน 
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 Processes and mechanisms of photosynthesis; ecophysiological aspects of 

photosynthesis; various photosynthetic strategies in different environments and the 

photosynthetic response to future global change scenarios; photosynthesis measurement 

techniques; laboratory studies and mini projects 

 

330-521 หัวขอปจจุบันทางสรรีวิทยาของพืช 2(2-0-4) 

 (Current topic in Plant Physiology) 

 รายวิชาบังคับกอน : สรีรวิทยาของพืช หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Plant physiology or equivalent 

 การรวบรวม นําเสนอ และอภิปรายงานวิจัยในปจจุบันที่เก่ียวของกับสรีรวิทยาของพืช 

กระบวนการและกลไกตาง ๆ ของการผลิตพลังงานในเซลลพืช เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรตและไนโตรเจน 

อาหารพืช การลําเลียงในพืชและกลไกที่เก่ียวของกับการเจริญเติบโตของพืช 

 A literature review, presentation and discussion on the current topics or 

concepts in plant physiology; processes and mechanisms of energy production in plant cells, 

carbohydrate and nitrogen metabolism, plant nutrition, transport and mechanism involving 

plant growth 

 

330-522 เมแทบอลิซึมของพืช  3(1-6-2) 

 (Plant Metabolism) 

 รายวิชาบังคับกอน : สรีรวิทยาของพืช หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Plant physiology or equivalent 

 กระบวนการตางๆ ของเมแทบอลิซึมในพืช  หลักเมแทบอลิซึม ไบโอเอนเนอรเจติกส  

เมแทบอลิซึมของคารบอน ไนโตรเจน และซัลเฟอร เมแทบอลิซึมของผลิตผลและสวนประกอบที่สําคัญของพืช 

 Processes of plant metabolism, principles of metabolism, bioenergetics, 

metabolism of carbon, nitrogen and sulphur; metabolism of plant products and constituents 

 

330-523 สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของแมลง 4(3-3-6) 

 (Insect Morphology and Physiology) 

 รายวิชาบังคับกอน : กีฏวิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Entomology or equivalent or consent of curriculum  

 council members 

 สัณฐานวิทยาของโครงสรางแมลง  การศึกษาในเชิงเปรียบเทียบของโครงสรางและการทํางาน

ของอวัยวะและระบบตาง ๆ ของแมลงที่เปนตัวแทน 
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 Morphology of structure of insects; comparative study of structure and 

functional of organs and organ systems of various representative insects 

 

330-527 นิเวศวิทยาทางสรรีะของสัตวทะเล 3(3-0-6) 

 (Physiological Ecology of Marine Animals) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Ecology or equivalent or consent of curriculum council members 

 ลักษณะการปรับตัวทางสรีระตอสิ่งแวดลอมที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู การหาอาหารและการกิน

อาหาร  การจัดสรรพลังงานที่ไดจากอาหาร อัตราการเจริญเติบโต การควบคุมขนาดของรางกาย แบบแผนการ

สืบพันธุ  การปรับตัวทางอุณหภูมิ  และการตอบสนองตอความเครยีดทางสภาวะแวดลอม 

 Physiological adaptation of organisms to their habitats; searching for food and 

foraging, energy allocation for food, development rate, control of body size, reproduction 

pattern, adaptation to temperature and response to environmental stress 

 

330-529 ความสัมพันธของน้ํากับพืชและอาหารพืช 3(3-0-6) 

 (Plant-Water Relations and Mineral Nutrition) 

 รายวิชาบังคับกอน : สรรีวิทยาของพืช หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Plant physiology or equivalent 

 ความสัมพันธระหวางน้ํากับพืช ปญหาความเครียดเก่ียวกับน้ําในพืช  หลักการเกี่ยวกับอาหาร

พืช การดูดซึมและการสะสมเกลือแรและการวิเคราะหหาธาตุองคประกอบของพืช 

 The relationship between water and plant, problems on water stress, mineral 

nutrition, principles such as absorption and accumulation of mineral salts, and analysis of 

elements of plant constituents 

 

330-530 อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง  3(2-3-4) 

 (Advanced Plant Taxonomy) 

 รายวิชาบังคับกอน : อนุกรมวิธานของพืช หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Plant taxonomy or equivalent 

 พัฒนาการของปรัชญาของการจัดระบบในทางอนุกรมวิธานพืช ขอปญหาทางอนุกรมวิธานพืช 

และแนวทางแกปญหา การศึกษาทบทวนในทางอนุกรมวิธานพืช งานวิจัยในปจจุบันสมัยทางอนุกรมวิธานพืช 

โดยเนนไมดอกในเขตการกระจายพรรณพืชคาบสมุทรไทยตอเนื่องไปถึงเขตมาเลเซียนา 

 Development of philosophy of classification systems of plants, plant 

taxonomic problems and the solution techniques, taxonomic revision works; current 
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researches in plant taxonomy focusing on flowering plants in the peninsular Thailand and the 

Malesian regions 

 

330-531 วิทยาสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก และสัตวเลื้อยคลาน 3(2-3-4) 

 (Herpetology) 

 รายวิชาบังคับกอน : ชีววิทยาเบื้องตน หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: General biology or equivalent or consent of curriculum  

 council members 

 ลักษณะทั่วไปของสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําและสัตวเลื้อยคลาน วิวัฒนาการของอาหาร ที่อยูอาศัย 

การปรับตัวและการแพรกระจาย การสืบพันธุและการเจริญของตัวออน  ประชากรและการจัดจําแนกชนิด 

ศึกษานอกสถานที่ 

 General characteristics of amphibians and reptiles, evolution of food selection, 

habitats, adaptation and distribution, reproduction and development, population and 

identification; field trips 

 

330-532 ชีววิทยาสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 3(2-3-4) 

 (Biology of Mammals) 

 รายวิชาบังคับกอน : ชีววิทยาเบื้องตน หรือเทียบเทาหรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: General biology or equivalent or consent of curriculum  

 council members 

 ลักษณะทั่วไปของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม การปรับตัวทางสรีรวิทยาและกายวิภาค การจําแนก 

วิวัฒนาการ อาหาร ที่อยูอาศัยและการแพรกระจาย การเจริญและการเปลี่ยนแปลงของตัวออนและพฤติกรรม 

ประชากรและการอนุรักษ ศึกษานอกสถานที่ 

 General morphology of mammals, adaptation in physiology and anatomy, 

identification, evolution, food, habitats and distribution, growth and development of embryo 

and behavior, population and conservation of mammals, field studies in natural habitats 

 

330-534 ชีววิทยาของมอลลัสก  3(2-3-4) 

 (Biology of Molluscs) 

 รายวิชาบังคับกอน : สัตวไมมีกระดูกสันหลัง หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Invertebrate zoology or equivalent or consent of  

 curriculum council members 
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 สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา คัภวิทยา นิเวศวิทยาและการจําแนกชนิดของหอย  เนน

ความสําคัญทางเศรษฐกิจและการแพทย  ความสัมพันธระหวางหอยกับปรสิต  หอยที่เปนศัตรูพืช  การ

เพาะเลี้ยง  การเก็บตัวอยางและการจําแนกชนิด  การเก็บรักษาตัวอยางและศึกษานอกสถานที่   

 Morphology, anatomy, physiology, embryology, ecology and classification of 

molluscs, with emphasis on medical and economic importance, relationship between host 

and parasite, pests and horticulture, collection, identification and curation, field surveys 

 

330-536 ชีววิทยาของครัสเตเชียน 3(2-3-4) 

 (Biology of Crustaceans) 

 รายวิชาบังคับกอน : สัตวไมมีกระดูกสันหลัง หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Invertebrate zoology or equivalent  

 สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรรีวิทยา คัพภวิทยา นิเวศวิทยาและอนุกรมวิธานของครัสตาเชียน 

เนนความสําคัญทางเศรษกิจ ศึกษาภาคสนาม 

 Morphology, anatomy, physiology, embryology, ecology and taxonomy of 

crustaceans; emphasis on the economic importances, field surveys 

 

330-537 ชีววิทยาของลูกปลาวัยออน 3(2-3-4) 

 (Biology of Fish Larvae) 

 รายวิชาบังคับกอน : ชีววิทยาเบื้องตนหรือเทียบเทาหรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: General biology or equivalent or consent of curriculum  

 council members 

 ชีววิทยา การจําแนกชนิดและนิเวศวิทยาของลูกปลาวัยออน อิทธิพลของสิ่งแวดลอมในแหลง

น้ําที่มีผลตอการอยูรอดของลูกปลา 

 Biology, taxonomy and ecology of fish larvae, effects of environmental factors 

on survival of fish larvae. 

 

330-540 การเจริญเติบโตของพืช 3(3-0-6) 

 (Plant Growth and Development) 

 รายวิชาบังคับกอน : สรรีวิทยาของพืช หรือเทียบเทา 

 Prerequisite: Plant physiology or equivalent 

 สารควบคุมการเติบโตของพืชและการประยุกต ปจจัยที่เก่ียวของกับการเจริญและการ

เปลี่ยนแปลงของพืชระยะตางๆ สรีรวิทยาของพืชในภาวะเครยีด 

 Plant growth regulator and their applications, factors controlling plant growth 

and development; stress physiology 
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330-541 ชีววิทยาการเจริญของสัตว 3(3-0-6) 

 (Biology of Animal Development) 

 รายวิชาบังคับกอน : ชีววิทยาเบื้องตน หรือเทียบเทาหรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: General biology or equivalent or consent of curriculum  

 council members 

 การเจริญของสัตวตั้งแตระยะสรางเซลลสืบพันธุ  ขั้นตอนการปฏิสนธิ  การเจริญเปนตัวออน

และตัวเต็มวัย  โดยเนนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี  กระบวนการกอตัวของเซลลเปนรูปราง  การควบคุมการ

เจริญจากภายในเซลล  การชักนําและปจจัยสิ่งแวดลอม 

 Animal development from gametogenesis, fertilization, embryonic 

development through adult emphasized on biochemical changes, morphogenesis, cellular 

control, induction and environmental factors 

 

330-542 การเตบิโตและการเปลี่ยนแปลงรูปรางของแมลง 3(3-0-6) 

 (Insect Growth and Metamorphosis) 

 รายวิชาบังคับกอน : กีฎวิทยา หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Entomology or equivalent 

 ระบบสืบพันธุของแมลง การเจริญของเอมบริโอระยะปฐมภูมิและระยะตัวเต็มวัย การ

เปลี่ยนแปลงรปูรางของแมลง และปจจัยที่ควบคุมกระบวนการดังกลาว 

 Insects breeding system, primary growth of their embryos and adults; 

metamorphosis and the impact factors involved in that process 

 

330-550 นิเวศวิทยาแนวปะการัง 3(2-3-4) 

 (Coral Reef Ecology) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวิทยา และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง หรือเทียบเทา 

 และควรวายน้ําเปน 

 Prerequisites: Ecology and Invertebrate zoology or equivalent with swim ability 

 ชีววิทยาของชีเลนเตอเรท อนุกรมวิธานของปะการัง การเกิดแนวปะการัง การกระจายพันธุ 

ความสัมพันธุของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง การหมุนเวยีนของสารอาหารในแนวปะการัง การอนุรกัษ 

 Biology of Coelenterate, Taxonomy of corals;  the reef forming system; their 

distribution, relationships between coral reef organisms; nutrient cycling in reef as well as reef 

conservation 
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330-551 นิเวศวิทยาประชากรสัตว 3(3-0-6) 

 (Animal Population Ecology) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวทิยา หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Ecology or equivalent 

 สัมมะโนประชากรสัตว วัฎจักรชีวิต การกระจายตามชวงอายุในประชากรสัตว การสังเคราะห

ตารางชีวิต การสํารวจการเจริญประชากรแบบลอจิสติค ความสัมพันธุในประชาการแบบผูลาและเหยื่อ การ

เปลี่ยนแปลงและการควบคุมประชากรของสัตวจากตัวอยางภาคสนาม 

 Census of animal populations; life cycle; age distribution in animal population 

and the life table achievement; the population logistic growth investigation; the relationship in 

population: predators and preys; the changes and controls of the animal populations with 

field samples 

 

330-552 นิเวศวิทยาปาชายเลน  3(3-0-6) 

 (Mangrove Ecology) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวทิยา และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Ecology; Invertebrate zoology or equivalent 

 สภาพแวดลอมของระบบนิเวศปาชายเลน โครงสราง องคประกอบชนิด การแพรกระจายของ

พืชและสัตวปา  ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอม การถายทอดพลังงาน  การหมุนเวียน

สารอาหารโดยเนนระบบลูกโซอาหารแบบเดตรีตัส การใชประโยชนและการอนุรักษปาชายเลน  ศึกษานอก

สถานที่ และโครงงานพิเศษภาคสนาม 

 Environmental condition of mangrove forests; structure, species composition, 

distribution of mangrove flora and fauna; interrelationships among organisms and their 

environment; energy flow, nutrient cycling with emphasis on detrital food chains; utilization 

and conservation of mangrove forests; field trips and special projects 

 

330-553 นิเวศวิทยาไพรเมต  4(4-0-8) 

 (Primate Ecology) 

 รายวชิาบังคบักอน : พฤติกรรมสัตวและนิเวศวิทยาประชากร หรือเทียบเทา 

 หรือโดยความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Perquisites: Animals behavior; Animal Population Ecology  

 or equivalent or consent of curriculum council members 

 วิวัฒนาการของพฤติกรรมสัตวกลุมไพรเมต นิเวศวิทยาและการอนุรักษ โดยปฐกถาเปนหลัก

และมีการศึกษาในภาคสนาม 

 Evolution of primate behavior ecology and conservation with mainly lectures, 

field observations 
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330-554 นิเวศวิทยาแมลง  3(2-3-4) 

 (Insect Ecology) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Ecology or equivalent or consent of curriculum council members 

 ผลกระทบของสิ่งแวดลอมตอวัฎจักรชีวิตของแมลง ความหนาแนนของประชากร การ

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงประชากรและการประยุกตใชในการควบคุมศัตรูพืช 

 Impacts of the environments to insect life cycle as well as their population 

density, analysis of population fluctuations and the applications to pest control 

 

330-555 นิเวศวิทยาทางทะเลเขตรอนและผลกระทบตอชายฝง 3(2-3-4) 

 (Tropical Marine Ecology and Coastal Impacts) 

 ผลกระทบตอระบบชายฝงทะเลเพิ่มสูงข้ึนทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก การ

ประมง การทองเที่ยวและกิจกรรมการพัฒนาตางๆ  นิเวศวทิยาของสิ่งมีชีวิตทางทะเลและผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต

บริเวณชายฝงทะเลในเขตทะเลอันดามัน ผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในทะเลเขตรอนโดยเฉพาะแนวปะการัง แนวทาง

ปฏิบัติที่เปนไปไดและมีความยั่งยืน 

 Impacts on coastal systems are increasing and include: climate change, 

fisheries, tourism and development; ecology of marine organisms and impacts on marine 

coastal assemblages in the Andaman Sea; provide an increased knowledge of marine 

organisms the impacts faced by tropical; reefs of the world and the potential for sustainable 

practices 

 

330-556 นิเวศวิทยาแพลงกตอน 3(2-3-4) 

 (Plankton Ecology) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Ecology or equivalent or consent of curriculum council members 

 ประวัติชีวิต ปฏิสัมพันธเชิงพลวัตร และผลผลิตของแพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตว 

ปจจัยที่ควบคุมการแพรกระจายและความชุกชุม หวงโซอาหารและผลผลิตทางประมง เทคนิคการเก็บตัวอยาง 

นับจํานวน จําแนกชนิด และเพาะเลี้ยงแพลงกตอน ศึกษานอกสถานที่ 

 Life history, dynamic interactions and the phytoplankton and zooplankton 

productions, impact factors to the distribution and density, food chain and fishery products ; 

the sampling technique, counting; identifying and plankton culture with field trips. 
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330-558 การจัดระบบนิเวศบนบก 3(2-3-4) 

 (Management of Terrestrial Ecosystems) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวิทยา หรือเทียบเทา หรอืโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Ecology or equivalent or consent of curriculum council members 

 การลําดับอายุ การเปลี่ยนแปลง และวงจรของอาหารธาตุในนิเวศวิทยาของพื้นดิน ความ

เก่ียวของระหวางฤดูกาล ดิน และสิ่งมีชีวิต 

 Soil-ages sequencing, changes and the soli nutrient cycling, soil ecology and 

the relationships to season changes and organisms 

 

330-559 นิเวศวิทยาปาเขตรอน  3(3-0-6) 

 (Tropical Forest Ecology) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Ecology or equivalent or consent of curriculum council members 

 การจําแนกชนิดปาในเขตรอน  องคประกอบของระบบนิเวศปาในเขตรอน  ชีววิทยาประชากร

ของสิ่งมีชีวิตในปา  การหมุนเวียนธาตุอาหาร  โครงสรางชุมชนและหนาที่ของปา  ความสัมพันธระหวางพืชและ

สัตว  นิเวศวิทยาของสัตวปา  เทคนิคทางนิเวศวิทยา ความสําคัญ ปญหาและการคุกคามปาในเขตรอน การ

อนุรักษและการจัดการ 

 Tropical forest formations, components of tropical forest ecosystems, 

population biology, nutrient cycling, community structure and functions, plant and animal 

relationships, wildlife ecology, ecological techniques, important, problems and threats, 

conservation, management of tropical forests 

 

330-560 พันธุศาสตรขั้นสูง  3(3-0-6) 

 (Advance Genetics) 

 รายวิชาบังคับกอน : พันธุศาสตร หรือเทียบเทา 

 Perquisites: Genetics or equivalent  

 ทฤษฎีทางพันธุศาสตรของโครงสรางยีนและหนาที่ เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมศาสตรที่เปน

ปจจุบันสมัยและประโยชน 

 Genetic theory of genes structures and functions, current technique in genetic 

engineering and its benefits. 
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330-561 พันธุศาสตรโมเลกุลของพืช 3(3-0-6) 

 (Plant Molecular Genetics) 

 รายวิชาบังคับกอน : พันธุศาสตร หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Perquisites: Genetics or equivalent or consent of curriculum council members 

 โครงสราง  การทํางานของยีน  และการสืบพันธุแบบตาง ๆ ในพืชชั้นสูง การผันแปรของ

พันธุกรรมในประชากร  การกลายพันธุ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและจํานวนโครโมโซมกับบทบาทที่มีตอ

วิวัฒนาการของพืช และการปรับปรุงพันธุพืช  การยายโครโมโซมและยีนจากพืชหนึ่งสูพืชหนึ่ง พันธุวิศวกรรม

และศักยภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุพืช 

 Gene structure, function and types of reproduction in higher plants; genetic 

variation in population; mutation, changes in structure and number of chromosomes and their 

roles in plant evolution and breeding; transfer of chromosomes and genes from plants to 

plants; genetic engineering and its potential for plant breeding 

 

330-570 เทคนิคการถายรูปงานวิจัยทางชีววิทยา 3(1-6-2) 

 (Photographic Techniques in Biological Research) 

 ทฤษฎีและการฝกทักษะการถายภาพสําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ การถายภาพ

ขยาย และการถายภาพจากกลองจุลทรรศน 

 Theory and practice of photography as applied to biological research,  

photomacrography and photomicrography 

 

330-571 ฮีสโตเคมี  3(1-6-2) 

 (Histochemistry) 

 รายวชิาบังคบักอน : ฮีสโตโลยีของสัตว หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Animal histology or equivalent 

 วิธีวิทยาสําหรับวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและการทํางานของเอนไซมของเชลและเนื้อเยื่อ

ภายใตกลอจุลทรรศน 

 Methodology for analysis of the chemical components and enzyme activities 

of cells and tissues under the microscopy 
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330-572 การเพาะเลี้ยงสาหราย 3(2-3-4) 

 (Algal Culture) 

 รายวิชาบังคับกอน : ชีววิทยาเบื้องตน หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: General biology or equivalent or consent of curriculum  

 council members 

 ชีววิทยาของสาหรายที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ เทคนิคการเพาะเลี้ยง ผลกระทบจากสิ่งแวดลอม

ที่มีตอการเจริญของสาหราย ผลิตผล  การเก็บเก่ียว และปญหา มีการออกภาคสนาม 

 Biology of the economic important algae, cultural techniques, environmental 

impacts to algal growth, products, harvesting and their problems with field trips 

 

330-573 เทคโนโลยีโพรโทพลาสต 3(2-3-4) 

 (Protoplast Technology) 

 รายวิชาบังคับกอน : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะพืช หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Plant tissues and cells culture or equivalent 

 การแยกโปรโตปลาสตโดยเอนไชม การเพาะเลี้ยงโปรโตปลาสต การเพิ่มจํานวนผนังเชล การ

รวมโปรโตปลาสต ผลิตผลการรวมโปรโตปลาสต และการเพ่ิมจํานวนพืชจากลูกผสมที่มาจากเชลรางกาย 

 Enzymatic isolation of protoplasts, protoplast culture, cell wall regeneration, 

fusion, selection, fusion products and plant regeneration from somatic hybrids 

 

330-574 การสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรและรูปจําลองทางชีววิทยา 3(2-3-4) 

 (Computer Programming and Modelling Techniques in Biology) 

 รายวชิาบังคบักอน :  แคลคูลัสเบื้องตนอยางนอย 8 หนวยกิต และความรูทางสถิติเบ้ืองตน 

 Prerequisites: Calculus at least 8 credits; Basic statistic 

 การประยุกตการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและการสรางรูปจําลองมาใชในทางนิเวศวิทยา 

พันธุศาสตรประชากร และทางอนุกรมวิธานโดยใชการสังคมสงเคราะหทางคณิตศาสตร ทางสถิติ และวิธีซิมู

เลชั่น 

 Applications of computer modeling program for ecology, population genetics 

and taxonomy by means of mathematical synthesis, statistic and stimulation methods 

 

330-575 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤกษศาสตร 2(2-2-2) 

 (Research Methods in Botany) 

 พัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางพฤกษศาสตร คําถามทางพฤกษศาสตร การ

คนควาเอกสาร เทคนิคในงานวิจัยทางพฤกษศาสตร การวางแผนงานวิจัย การวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร 

การนําเสนอและการตีพิมพผลงานวิจัย 
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 Development of concepts and theories in botany, botanical questions, 

literature review, techniques in botanical research, research planning, data analysis using 

computer, research presentation and publication 

 

330-576   เทคนิคการสํารวจสัตวปา 3(2-3-4) 
   (Wildlife Sampling Technique)  

 แนวคิดและกระบวนการวางแผนสําหรับการสุมตัวอยางสัตว การประมาณการมีอยูโดย

คาดคะเนความชุกชุมโดยการสํารวจจากการปรากฎ การประมาณการและติดตามประชากรจากการสุมจับ   

 Concepts and planning process for wildlife sampling, estimate occupancy as 

surrogate to abundance using repeated presence-absence surveys, estimating & monitoring 

populations from capture-based methods 

 

330-577 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 3(2-3-4) 

 (Advanced Plant Tissue Culture) 

 รายวิชาบังคับกอน :  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะพืชหรือ 

 โดยความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Plant Tissues and organs culture or consent of  

 curriculum council members 

 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชยืนตนที่เปนพืชเศรษฐกิจเขตรอน เชน ไมผล ไมปา การศึกษาการ

ปรับสภาพของพืชทีใ่หผลผลิตแลวกลับคืนสูสภาพตนออน การปองกันและกําจัดสารพิษที่ปลอยออกจากชิ้นสวน

พืช ตลอดจนการปนเปอนของจุลินทรีย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไมดอก ไมประดับ พืชผักที่เปนพืชเศรษฐกิจ เนน

การใชเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการเพ่ิมจํานวนตนพันธุที่มีลักษณะดีที่คัดเลือกแลวใหมีปริมาณมากในเวลาอัน

สั้น 

 Tissue culture of economic tropical trees e.g. fruit trees and forest trees; 

techniques of in vitro culture for rejuvenation and for prevention and solving problems of 

explant browning and contamination, tissue culture of economic ornamentals and vegetables; 

use of tissue culture techniques for rapid mass propagation of desirable and selected plants 

 

330-578 เทคนิคในการจําแนกชนิดของแพลงกตอน 3(1-6-2) 

 (Techniques in Plankton Identification) 

 รายวิชาบังคับกอน : สาหรายวิทยา หรือแพลงกตอนวิทยา หรือเทียบเทา 

 หรือโดยความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Phycology or Planktonology or equivalent or consent  

 of curriculum council members 
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 เทคนิคที่ใชในการจําแนกชนิดของแพลงกตอน  การจัดทําสไลดถาวรเพ่ือใชอางอิง  การเตรยีม

ตัวอยางเพ่ือการวิเคราะหชนิดของแพลงกตอนการเตรียมตัวอยางและการจําแนกชนิดของแพลงกตอนดวยกลอง

จุลทรรศนทั่วไปและกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 

 Basic knowledge on morphology of plankton, techniques in plankton 

identification, preparation of permanent slide for reference collection, preparation and 

identification of plankton with light and electron microscope 

 

330-579 ออกแบบแผนการวิจัยและวิเคราะหผลสําหรับการศกึษาวิจัย 3(3-0-6) 

 ทางนิเวศวิทยา 

 (Design & Analysis of Ecological Studies) 

 พัฒนาทักษะการแกปญหาและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพ่ือการเก็บขอมูลในภาคสนามและ

การวิเคราะหผลเชิงวิจารณการแปรผลของขอมูลภาคสนามและผลการศกึษาที่ไดรับการตีพิมพในอดีตและการใช

วิธีการทางสถิติเพื่อออกแบบการศึกษาวิจัยโดยเนนที่คุณภาพขอมูลและความเหมาะสมของแบบแผนการ

ศึกษาวิจัยและการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทั้งการเขียนและพูดถึงแนวความคิดทางวิชาการและผลการ

ศึกษาวิจัย 

 Development of problem-solving skills and practical solutions to the collection 

of field data; Critical analysis and interpretation of field data and previously published studies; 

Application of statistical methodology to experimental design, focusing on data quality and 

design robustness; Development of competencies in written and verbal communication of 

scientific ideas and results 

 

330-581 ปฏิสัมพันธระหวางพืชและสัตว 3(3-0-6) 

 (Animal-Plant Interactions) 

 รายวิชาบังคับกอน : ชีววิทยาเบื้องตน หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: General Biology or equivalent or consent of curriculum  

 council members 

 ปฏิสัมพันธระหวางพืชและสัตว เนนความสัมพันธระหวางพืชและสัตวที่กินพืชเปนอาหาร 

ภาวะการพึ่งพา นิเวศวิทยา และวิวัฒนาการของสัตวที่กินพืชเปนอาหาร  

 Interactions between plants and animals especially herbivores, commensalism 

ecology and the evolution of the herbivores. 
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330-582 พิษวิทยาของระบบนิเวศ 3(3-0-6) 

 (Ecotoxicology) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Ecology or equivalent or consent of curriculum council members 

 อิทธิพลของสารปนเปอนตอความเปนอยูของสิ่งมีชีวิต ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและ

ตอระบบนิเวศทั้งระบบ โดยเนนอิทธิพลของสารปนเปอนที่ไมทําใหสิ่งมีชีวิตตาย แตทําใหความเปนอยูและการ

ทํางานทางสรรีะเปลี่ยนไป 

 The impacts of the environmental contaminants to the organisms and the 

environment as well as the ecosystem with the focus on the non-mortal impacts to the 

animal physiology 

 

330-583 หลักสังคมชีววิทยา  4(3-3-6) 

 (Principle of Sociobiology) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวิทยา และพฤติกรรมสัตว หรือเทียบเทา  

 หรือโดยความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Ecology and animal behavior or equivalent or consent  

 of curriculum council members 

 วิวัฒนาการของพฤติกรรมสังคมของสัตวในสายพันธุตาง ๆ รวมทั้งมนุษย หนาที่ และ

กระบวนการทํางานของพฤติกรรมสังคม การอาศัยอยูเปนกลุมและการแยกกลุม การจัดอาณาเขตที่อยูอาศัย 

กระบวนการสื่อความหมายในสังคม นิเวศวิทยาของระบบการผสมพันธุแบตาง ๆ การคัดเลือกทางเพศ ทฤษฎี

การคัดเลือกระหวางเครือญาติ การคัดเลือกระหวางกลุมและประชากร พฤติกรรมระหวางตัวพอแมกับลูก การ

จัดระเบียบในสังคมของแมลง สัตวมีกระดูกสันหลังอ่ืน และพวกไพรเมต สรุปหลักการอันเปนตัวจักรสําคัญของ

วิวัฒนาการของระบบสังคม การศึกษาแบงเปนภาคบรรยาย หรืออภิปรายรวมกันประกอบการศึกษาจากของจริง

ในธรรมชาติ 

 Evolution of various species social behaviors including human, functions and 

social behavioral process, social ability and isolated groups, territory, social signals, various 

breeding ecology, sex selection system, siblings selection theory, groups and populations 

selections, interactions between parents and juveniles, social hierarchy of insects, other 

invertebrates and primates as well as the principles of social evolutions with lectures and field 

trips. 

 

 

 

 



 

 

44

330-585 นิเวศวิทยาของพฤติกรรม 3(2-3-4) 

 (Behavioural Ecology) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Ecology or equivalent or consent of curriculum council members 

 คําถามและสมมติฐานเก่ียวกับการปรับตัวและวิวัฒนาการของพฤติกรรม การทดสอบ

สมมติฐานทางดานนิเวศวิทยาของพฤติกรรม กระบวนการตัดสินใจทางดานเศรษฐศาสตรของพฤติกรรมสัตว 

วิวัฒนาการโตตอบของพฤติกรรมผูลากับเหยื่อ การแขงขันเพ่ือครอบครองปจจัยดํารงชีพและสืบพันธุ เชน 

อาหาร ที่อยูอาศัย คูผสมพันธุ การอยูรวมกันเปนกลุม ความขัดแยงระหวางเพศ และการคัดเลือกทางเพศ การ

อนุบาลลูก และระบบการจับคูผสมพันธุ พฤติกรรมการเห็นแกตัว และการชวยเหลืออุทิศตนเพื่อสมาชิกในกลุม

ของสัตวตาง ๆ 

 Query and hypothesis in evolutions and adaptation behavior, hypothesis 

testing of behavioral ecology, economic decision making process of animal behavior, 

interactions between predators and preys, competitions for food, accommodations, breeding, 

social ability, sex conflicts, sex selections, juveniles maintenance,   couple matching, selfish 

behavior, devoting behavior of various animals 

 

330-586 การประยุกตใชสถิติในงานวิจัยชีวภาพ 4(3-3-6) 

 (Application of Statistics for Biological Research) 

 การสุมตัวอยาง การเก็บขอมูลทางชีวภาพ การวิเคราะหขอมูล การแปลผลการวิเคราะหจาก

ตัวอยางที่รวบรวมได การรายงานผลและการอางอิงทางสถิติในการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร การ

ประยุกตใชสถิติในงานชีววิทยา โดยเฉพาะการอธิบายรูปแบบการกระจาย ความชุกชุม และการตอบสนองของ

ประชากรตอพารามิเตอรชีวภาพ การวิเคราะหความถี่ สหสัมพันธ การถดถอยเชิงเสน สถิติตัวแปรเดี่ยวในการ

วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวและหลายทาง สถิติไรพารามิเตอร การใชสถิติแบบหลายตัวแปรในการ

ตอบคําถามทางชีวภาพ แบบฝกหัดและปญหาพิเศษทางชีววิทยา 

 Sampling, data collection for Biology, data analysis and interpretations as well 

as reporting, statistical references for Science, biological stat applications, especially in 

distribution patterns, density, impacts of biological parameter to populations, frequency 

analysis, multi-relations, regressions, one-way statistical analysis as well as two-ways statistical 

analysis, non-parameter statistics, multi-variant statistic in Biological Science with exercise and 

biological special problems 
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330-587 หลักการคนหาความจริงทางวิทยาศาสตร 3(2-3-4) 

 (Principles of Scientific Inquiry) 

 หลักญาณวิทยาเบื้องตน  ปรัชญาวิทยาศาสตร  แหลงที่อยูของความรูวิทยาศาสตร  ขอจํากัด

ในการรับรูปรากฏการณธรรมชาติ  วิธีไดความรู  ความหมายของระเบียบวิธีวิทยาศาสตรและทัศนคติ

วิทยาศาสตร  หลักการเชื่อมโยงเหตุกับผล  หลักการอธิบายความจริงทางวิทยาศาสตร  กระบวนการวิจัยและ

สถิติเบื้องตนในการวางแผน และวิเคราะหขอมูลชีวภาพ  การใชชุดสถิติในการวิเคราะหขอมูล  การตีพิมพ

ผลงานวิจัย และจริยธรรมในการวิจัยทางวิทยาศาสตร 

 Principles of epistemology and philosophy of science, sources of knowledge, 

limitation to an understanding of natural phenomena, modes of acquisition of knowledge, 

scientific method and attitude, principles of causality, scientific explanation, research process 

and the use of elementary statistics in research design and the analysis of biological data, 

statistical packages, publication of research finding, ethical issues in scientific research. 

 

330-588 นิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ 3(2-3-4) 

 (Evolutionary Ecology) 

 รายวิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: consent of curriculum council members 

 การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตตอสภาพแวดลอม โดยการศึกษาปฏิสัมพันธกับสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน

และสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน (สภาพแวดลอมทางชีวภาพ) และสภาพแวดลอมทางกายภาพ โดยจะใชหลักของการ

คัดเลือกตามธรรมชาติมาอธิบายการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตตอสิ่งแวดลอม การศึกษาปจจัยคัดเลือกจากสิ่งแวดลอม

และการตอบสนองเชิงวิวัฒนาการ การอธิบายถึงการที่สิ่งมีชีวิตไดรับการดัดแปลงจนเกิดเปนรูปรางเฉพาะอยาง  

และการปรับตัวรวมกันกับสิ่งมีชีวิตตางชนิด ในการศึกษาทางนิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการจะใชสามแนวทางไดแก 

การใชสมมุติฐาน optimization model วิธีการศึกษาเปรียบเทียบและการตรวจวัดผลการคัดเลือกตาม

ธรรมชาติโดยตรง ตามหลักสูตรจะประกอบดวยการบรรยาย การศึกษาโดยใชปญหาเปนหลัก การอภิปรายกลุม 

การพูดสัมมนา และการเขียนเรียบความ 

 Adaptation of organisms to their environments, including their interactions with 

members of their own and other species (the biotic environment) as well as the physical 

environment; principle of natural selection; the selective pressures imposed by the 

environment and the evolutionary response; predictive and optimization models; the 

comparative method; and direct measurement of natural selection; problem-based learning, 

group discussion, seminar presentation and essay writing 
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330-589 พฤกษศาสตรชายฝง  3(2-3-4) 

 (Coastal Botany) 

 รายวิชาบังคับกอน : อนุกรมวิธานพืช หรือเทียบเทา และพฤกษนิเวศวิทยา 

 Prerequisites: Plant Taxonomy or equivalent and Plant ecology 

 การกระจายพันธุ ตลอดจนนิเวศวิทยา การปรับตัวทางสัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของพรรณ

ไม พื้นเมืองในสังคมพืชตางๆที่อยูตามชายฝงทะเลที่พบในเขตพรรณพฤกษชาติคาบสมุทรไทย ตอเนื่องลงไปใน

เขตการกระจายพันธุพืชแบบมาเลเซียนา ตลอดจนเทคนิคในการระบุชื่อวิทยาศาสตรของพืช และหัวขอวิจัย

ปจจุบันทางอนุกรมวิธาน พฤกษภูมิศาสตร และนิเวศวิทยาของพรรณไมพื้นเมือง ที่อยูในสังคมพืชตามชายฝง

ทะเลเนนในเขตคาบสมุทรไทย-มาเลย รวมทั้งการศึกษาในภาคสนาม 

 Distribution patterns, phytosociology, morphological and physiological 

adaptations of native plants in various plant communities along the coast in Peninsular 

Thailand and the Malesian region together with identification techniques, current researches in 

taxonomy, phytogeography and plant ecology of the plant communities along the coast, 

focusing in peninsular Thailand and Malaysia, including field surveys 

 

330-601 วิวฒันาการของพืช  3(3-0-6) 

 (Plant Evolution) 

 รายวิชาบังคับกอน : สัณฐานวิทยาของพืชหรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Plant morphology or equivalent 

 วิวัฒนาการของพืชกลุมตางๆ ไดแก สาหรายสีเขียว ไบรโอไฟตและเทรคีโอไฟต แนวโนมของ

วิวัฒนาการของพืชในกลุมตางๆ  ววิัฒนาการรวม  ความสัมพันธระหวางพืชและถิ่นอาศัย 

 Evolution in various groups of plants including green algae, bryophytes, and 

tracheophytes; evolutionary trends in various groups of plants; coevolution; relationships 

between plants and their habitats 

 

330-602 เซลลวิทยาขั้นสูง  3(2-3-4) 

 (Advanced Cell Biology) 

 รายวิชาบังคับกอน : ชีววิทยาของเซลล หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Cells biology or equivalent or consent of curriculum  

 council members 

 ทฤษฎีตางๆ ที่ครอบคลุมหัวขอใหมๆ ที่นาสนใจทางเซลลวิทยา ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องกลอง

จุลทรรศน กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน  เอกซเรยดิฟแฟรคชั่น  โมเลกุลขนาดใหญของเซลล  การลําเลียงภายใน

เซลล  การบาดเจ็บและการแกตัวของเซลล  พันธุศาสตรระดับโมเลกุล  การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล และ

ภูมิคุมกันของเซลล 
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 Studies of selected topics in cell biology, including microscopy, electron 

microscopy, X-ray diffraction, cellular molecules, cellular transportation, cell injury and aging, 

molecular genetics, cell differentiation, cellular basis of immune system 

 

330-630 หัวขอปจจุบันทางอนุกรมวิธานพืช 3(2-3-4) 

 (Current topic in Plant Taxonomy) 

 รายวิชาบังคับกอน : อนุกรมวิธานของพืช หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Plant taxonomy or equivalent 

 งานวิจัยทางอนุกรมวิธานพืชในปจจุบัน หลักสากลของอนุกรมวิธานและการกําหนดชื่อขอมูล

เพ่ือการตรวจสอบลักษณะและการศึกษาทบทวนทางอนุกรมวิธาน การอภิปรายเก่ียวกับความรู และวิธีการที่ใช

ในปจจุบันทางอนุกรมวิธานของพืช กรณีศกึษาปญหาทางอนุกรมวิธานพืช ศึกษาเรื่องที่นาสนใจทางอนุกรมวิธาน

พืชดวยตนเอง 

 The current research in plant taxonomy; taxonomic concepts and international 

code of nomenclature; information for identification and taxonomic revision; discussion on 

current knowledge and methodology in plant taxonomy; case study of plant taxonomic 

problem; individual study of interesting plant taxonomic problem. 

 

330-641 การเกิดสัณฐานของพืช 3(2-3-4) 

 (Plant Morphogenesis) 

 รายวิชาบังคับกอน : สรีรวิทยาของพืช หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Plant physiology or equivalent 

 ตนกําเนิดและการเจริญพัฒนาของรูปรางและโครงสรางตางๆ ของพืชพืช  ในแงของการแบง

เซลล  การขยายขนาดของเซลล  การเปลี่ยนแปลงของเซลล  รวมทั้งปจจัยตางๆ ที่จะเปนตัวกําหนดการพัฒนา

ของรูปแบบและอวัยวะตางๆ ของพืช 

 Origin and development of plant form and structure, cell division, cell 

elongation, cell differentiation, including factors controlling the form of a plant and its various 

organ 

 

330-651 นิเวศวิทยาระบบ  3(2-3-4) 

 (System Ecology) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Ecology or equivalent or consent of curriculum council members 

 การเปลี่ยนแปลง การทําลาย และการพัฒนาของระบบนิเวศ การวิเคราะหทางคณิตศาสตร 

และการทําแบบจําลองของปรากฏการณทางนิเวศวิทยา การประยุกตคอมพิวเตอรในการศึกษาระบบนิเวศ 
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 Changes, termination and development of ecosystems, mathematical analysis, 

Biological phenomena modeling, Computer application for ecosystems analysis. 

 

330-652 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมระดับโลก 2(2-0-4) 

 (Global Environmental Change) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Ecology or equivalent or consent of curriculum council members 

 อิทธิพลจากกิจกรรมมนุษยตอเคมีของบรรยากาศ แหลงและการผลิตกาซคารบอนไดออกไซด 

ฟรีออน ซัลเฟอรไดออกไซด และกาซอื่น ๆ หลักฐานและสาเหตุที่มีการเปลี่ยนภูมิอากาศโลกในอดีต การ

แปรปรวนของภูมิอากาศ ตั้งแตสมัยที่วัดไดดวยเครื่องมือปรากฎการณเรือนกระจก อิทธิพลของอุณหภูมิสูงสุดขึ้น

ในโลก สาเหตุปรากฏการณหลุมโอโซนและฝนกรด 

 Anthropogenic impacts to the atmospheric chemical, source and productions 

of Carbon-dioxide, Freon, Sulfur-dioxide and other greenhouse gases, evident and global 

weather changes in the pass, weather fluctuations from the green-house effects 

measurements, impacts of the global heat, the Ozone hole and the Acid rain phenomena 

 

330-653 นิเวศวิทยามนุษย  3(3-0-6) 

 (Human Ecology) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Ecology or equivalent or consent of curriculum council members 

 ประชากรมนุษย การเปนอยู การผลิตอาหาร และระบบเกษตรกรรม บทบาทของสิ่งแวดลอม 

สังคม และวัฒนธรรม ที่เปนตัวกําหนดกระบวนการของมนุษย นิเวศวทิยา และการควบคุมโรคและปรสิต มลพิษ 

การอนุรกัษทรัพยากรสิ่งมีชีวิต ขอดีขอเสียของการพัฒนาและคุณภาพชีวิต 

 Human population, living and food production, agricultural system, impacts of 

environment, social and culture to Human process, Ecology and disease control as well as 

parasitism, pollutions, bio-resources conservation, advantages vs. disadvantages of life quality 

developments 
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330-661 เทคนิคทางชีวโมเลกุลสําหรับชีววิทยา 3(2-3-4) 

 (Molecular Technique in Biology) 

 รายวิชาบังคับกอน : พันธุศาสตร หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Genetics or equivalent or consent of curriculum  
 council members  
 การสกัดสารพันธุกรรมดีเอ็นเอและอารเอ็นเอ การเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอในหลอดทดลอง การ
วิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด การศึกษาการแสดงออกของยีน ชีวสารสนเทศศาสตร จีโนมิกส ทรานสคริปโตมิกส 
และโปรตีโอมิกส การศึกษาหนาที่ของยีน การสรางสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม  
 DNA and RNA extraction; polymerase chain reaction; DNA sequencing; gene 
expression analysis; bioinformatics; genomics, transcriptomics and proteomics; functional 
analysis of genes; transgenic techniques 

 

330-670 การดําน้ําเพื่อการวิจัย  2(1-2-3) 

 (Scientific Diving and Data Collection) 

 ก า ร สร า ง ค ว ามส า มา ร ถ ใน ก า ร ดํ า น้ํ า แบบ ใช ถั ง ดํ า น้ํ า (SCUBA)แล ะ แบบ ผิ ว น้ํ า 

(Snorkeling/free diving) ใหเพียงพอตอการทํางานภาคสนามทางทะเลอยางปลอดภัยและเชื่อถือไดในระดับ

มาตรฐานสากลและพัฒนาทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานใตน้ําการเก็บขอมูลวิธีการสุมตัวอยางและเก็บ

ตัวอยางสําหรับการศึกษาที่หลากหลายการใชเครื่องมือและการดูแลรักษาอุปกรณเบื้องตนและการเรียนรู

เครื่องมืออุปกรณของการดําน้ําแบบใชถังดําน้ําและแบบผิวน้ําแบบตางๆที่ใชในการเก็บขอมูลทางทะเลและการ

พัฒนาความเขาใจในเรื่องความปลอดภัยและทักษะการปฐมพยาบาลหรือการชวยชีวิตเบื้องตนสําหรับนักดําน้ํา

โดยเรียนรูเก่ียวกับผลกระทบทางสรีรวิทยาที่เกิดจากการดําน้ําและเทคนิคการหลีกเลี่ยงปญหาสุขภาพที่อาจ

เกิดขึ้นไดจากการดําน้ําและการใชทักษะเพื่อวางแผนการทํางานใตน้ําและดําน้ําเพื่อการศึกษาวิจัยอยางปลอดภัย 

 Establishment of competencies in SCUBA diving and snorkeling (free-diving) 

sufficient to safely and reliably engage in marine field work at an international standard; 

Development of practical skills in diving operations, data collection, equipment use and basic 

maintenance, and sample collection and storage for various types of study; Exposure to 

different types of SCUBA and free-diving equipment used in marine data collection; 

Development of safety awareness and first aid/rescue skills, awareness of the ways diving can 

affect physiology and techniques and skills to avert potential health risks that can arise from 

diving; Application of skills to plan and undertake multi-level and extended dive profiles 

safely in the context of research diving operations 
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330-671 วิธีการศกึษาทางนิเวศวิทยา 3(2-3-4) 

 (Ecological Methods) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวทิยา และสถิติพื้นฐานสําหรับชีววิทยา 

 Prerequisites: Ecology or equivalent or consent of curriculum council members 

 วิธีการศึกษาทางนิเวศวิทยา การศึกษาระดับประชากรในระบบนิเวศตาง ๆ การประเมิน

ปริมาณประชากร การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ การประเมินผลผลิต การถายทอดพลังงาน 

การศึกษาในระดับภูมิทัศนนิเวศวิทยา 

 Methods in Ecology; population studies in various habitats; population 

assessment; biodiversity assessment; productivity estimation and estimation of energy flow; 

landscape ecology 

 

330-673 สัมมนาทางชีววทิยา 1 1(0-2-1) 

 (Seminar in Biology I) 

 นําเสนอและรวมอภิปรายหัวขอที่นาสนใจและทันสมัยจากวารสารที่เก่ียวของกับชีววิทยา 

 Presentation and discussion of the interesting and recent scientific topics in 

biology 

 

330-674 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1(0-2-1) 

 (Seminar in Biology II) 

 นําเสนอหัวขอ ความกาวหนาของงานวิจัยและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจและทันสมัยจาก

วารสารที่เกี่ยวของกับชีววิทยา 

 Review literatures, researches proposal and progress of Master thesis 

 

330-682 หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 1 2(1-3-2) 

 (Special Topic in Biology I) 

 รายวิชาบังคับกอน : ตามดุลพินิจของอาจารยผูสอน 

 หัวขอพิเศษเก่ียวกับประเด็นปจจุบันและประเด็นเดนในสาขาชีววิทยา 

 Prerequisites: consent of instructors 

 Special topics on current and hot issues in biology 
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330-683 หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 2 2(1-3-2) 

 (Special Topic in Biology II) 

 รายวิชาบังคับกอน : ตามดุลพินิจของอาจารยผูสอน 

 หัวขอพิเศษเก่ียวกับประเด็นปจจุบันและประเด็นเดนในสาขาชีววิทยา 

 Prerequisites: consent of instructors  

 Special topics on current and hot issues in biology 

 

330-684 ปญหาพิเศษทางชีววิทยา 1 2(1-3-2) 

 (Special Problem in Biology I) 

 รายวิชาบังคับกอน : ตามดุลพินิจของอาจารยผูสอน 

 ปญหาพิเศษเก่ียวกับประเด็นปจจุบันและประเด็นเดนในสาขาชีววิทยา 

 Prerequisites: consent of instructors  

 Special problem on current and hot issues in biology 

 

330-685 ปญหาพิเศษทางชีววิทยา 2 2(1-3-2) 

 (Special Problem in Biology II) 

 รายวิชาบังคับกอน : ตามดุลพินิจของอาจารยผูสอน 

 ปญหาพิเศษเก่ียวกับประเด็นปจจุบันและประเด็นเดนในสาขาชีววิทยา 

 Prerequisites: consent of instructors  

 Special problem on current and hot issues in biology 

 

331-691 วิทยานิพนธ  36(0-108-0) 

 (Thesis) 

 ศึกษาคนควาวิจัยในหัวขอเรื่องทางดานชีววิทยา โดยการดูแล และใหคําแนะนํา 

ของอาจารยผูควบคุมการวิจัย 

 Individual research in biological problems under supervision of the  

advisory committee 

 

331-692 วิทยานิพนธ  20(0-60-0) 

 (Thesis) 

 ศึกษาคนควาวิจัยในหัวขอเรื่องทางดานชีววิทยา โดยการดูแล และใหคําแนะนํา 

ของอาจารยผูควบคุมการวิจัย 

 Individual research in biological problems under supervision of the  

advisory committee 
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330–770 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1(0-2-1) 

 (Seminar in Biology I) 

 นําเสนอและรวมอภิปรายหัวขอที่นาสนใจและทันสมัยจากวารสารที่เก่ียวของกับชีววิทยา 

 Presentation and discussion of the interesting and recent scientific  

topics in biology 

 

 

330–771 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1(0-2-1) 

 (Seminar in Biology II) 

 นําเสนอและรวมอภิปรายหัวขอที่นาสนใจและทันสมัยจากวารสารที่เก่ียวของกับชีววิทยา 

 Presentation and discussion of the interesting and recent scientific  

topics in biology 

 

331-791 วิทยานิพนธ  48(0-144-0) 

 (Thesis) 

 ศึกษาคนควาวิจัยในหัวขอเรื่องทางดานชีววิทยา โดยการดูแล และใหคําแนะนํา 

ของอาจารยผูควบคุมการวิจัย 

 Individual research in biological problems under supervision of  

the advisory committee 

 

331-792 วิทยานิพนธ  72(0-216-0) 

 (Thesis) 

 ศึกษาคนควาวิจัยในหัวขอเรื่องทางดานชีววิทยา โดยการดูแล และใหคําแนะนํา 

ของอาจารยผูควบคุมการวิจัย 

 Individual research in biological problems under supervision of  

the advisory committee 

 

331-793 วิทยานิพนธ  36(0-108-0) 

 (Thesis) 

 ศึกษาคนควาวิจัยในหัวขอเรื่องทางดานชีววิทยา โดยการดูแล และใหคําแนะนํา 

ของอาจารยผูควบคุมการวิจัย 

 Individual research in biological problems under supervision of  

the advisory committee 
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331-794 วิทยานิพนธ  48(0-144-0) 

 (Thesis) 

 ศึกษาคนควาวิจัยในหัวขอเรื่องทางดานชีววิทยา โดยการดูแล และใหคําแนะนํา 

ของอาจารยผูควบคุมการวิจัย 

 Individual research in biological problems under supervision of  

the advisory committee 

 




