หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
คําอธิบายรายวิชา
01401114

3(2-3)
พฤกษศาสตรทั่วไป
(General Botany)
ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา สรีรวิทยา
นิเวศวิทยา การจัดหมวดหมูและวิวฒ
ั นาการ การใชประโยชนจากพืช
General principles of plant morphology, anatomy, physiology,
ecology, classification and evolution. Uses of plants.

01401341

หลักอนุกรมวิธานพืช
3(2-3)
(Principles of Plant Taxonomy)
พื้นฐาน : 01401114
ความหลากหลายของพรรณพืช ระบบการจําแนก การตั้งชื่อ การระบุชื่อ
ลักษณะทางอนุกรมวิธาน การกระจายพันธุ และความสัมพันธทาง
วิวัฒนาการ มีการศึกษานอกสถานที่
Plant diversity, classification system, nomenclature, identification,
taxonomic characters, distribution and phylogeny. Field trip required.

01401351

สรีรวิทยาเบื้องตนของพืช
3(2-3)
(Introductory Plant Physiology)
พื้นฐาน : 01401114 และ 01403221
ความรูเบือ้ งตนทางสรีรวิทยาของพืชเกี่ยวกับการเติบโตและการเจริญ
เมแทบอลิซึม ความสัมพันธของน้ํากับพืชและธาตุอาหาร
Basic knowledge in plant physiology: growth and development,
metabolism, plant-water relations and mineral nutrition.

01401411

กายวิภาคของพืช (Plant Anatomy)
3(2-3)
พื้นฐาน : 01401114
ลักษณะภายในของเซลลและเนื้อเยื่อพืช พัฒนาการ วิวัฒนาการของ
การเจริญของโครงสรางพืชชั้นสูง
Internal structures of plant cells and tissues, ontogeny and
evolutionary, development of structural features of higher plants.
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01401414

01401423

01401442

3(2-3)
ชีววิทยาเมล็ดพันธุ
(Seed Biology)
พื้นฐาน : 01401114
กระบวนการสืบพันธุ การพัฒนาของเมล็ด และกระบวนการทางสรีรวิทยา
ที่เกีย่ วของ นิเวศวิทยา การจัดจําแนกเมล็ดพันธุ มีการศึกษานอกสถานที่
Reproductive processes, seed development and associated
physiological processes, ecology and classification of seed. Field trip
required.
เฟรน
3(2-3)
(Ferns)
พื้นฐาน : 01401114
สัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา การจําแนกและวิวฒ
ั นาการของเฟรน ตลอดทั้ง
ความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ มีการศึกษานอกสถานที่
Morphology, ecology, classification and evolution of ferns.
Economic significance. Field trip required.
พรรณไมน้ํา
(Aquatic Plants)

3(2-3)

พื้นฐาน : 01401114
ลักษณะทางพฤกษศาสตร นิเวศวิทยา การจําแนก และความสําคัญ
ทางดานเศรษฐกิจของพรรณไมน้ํา มีการศึกษานอกสถานที่
Botanical structure, ecology, classification and economic
significance of aquatic plants. Field trip required.
01401461

พฤกษศาสตรภาคสนาม
3(2-3)
(Field Botany)
พื้นฐาน : 01401114
การสํารวจและวิเคราะหสังคมพืช โดยเนนศึกษาความสัมพันธ
ทางสรีรวิทยาและนิเวศวิทยา การจัดการพืช มีการศึกษานอกสถานที่
Survey and analysis of vegetation with the emphasis on
physiological and ecological relationship. Plant management. Field trip
required.
-2-

01401462

พฤกษเศรษฐกิจ
3(3-0)
(Economic Botany)
พื้นฐาน : 01401114
ประวัติ ลักษณะทางพฤกษศาสตร การกระจายทางภูมิศาสตร การผลิต
และความสําคัญทางเศรษฐกิจของพืชคารโบไฮเดรต พืชโปรตีน พืชน้ํามัน
พืชเสนใย พืชใหสี พืชเครื่องดื่ม พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ พืชสวนและปาไม
เศรษฐกิจ มีการศึกษานอกสถานที่
History, botanical structure, geographic distribution, production
and economic significance of plants yielding carbohydrate, protein,
oil, fiber, dye and beverage. Medicinal plant and spices, horticultural
crops and economic forest. Field trip required.

01402311

ชีวเคมี I
2(2-0)
(Biochemistry I)
พื้นฐาน : 01403211 หรือ 01403223 หรือเรียนพรอมกัน
เซลลและองคประกอบของเซลล โครงสรางและหนาที่ของน้ําใน
กระบวนการทางชีวเคมีในเซลล สารละลายบัฟเฟอร โครงสราง สมบัติ หนาที่
ของคารโบไฮเดรท โปรตีน กรดนิวคลีอิก ลิพิด เอนไซม และโคเอนไซม
และการประยุกต
Cells and cell components; structure and functions of water in
cellular biochemical processes; buffer solutions; structure, properties,
functions of carbohydrates, proteins, nucleic acids, lipids, enzymes
and coenzymes; and applications.

01402312

ปฏิบัติการชีวเคมี I
1(0-3)
(Laboratory in Biochemistry I)
พื้นฐาน : 01402311 หรือเรียนพรอมกัน
ปฏิบัติการเรื่องพีเอชและบัฟเฟอร สเปกโทรโฟโตเมตรี การจําลอง
โครงสรางของชีวโมเลกุล สมบัติทางกายภาพและเคมี และการวิเคราะห
ชีวโมเลกุล กิจกรรม เอนไซม เทคนิคโครมาโทกราฟ
Laboratory on pH and buffer, spectrophotometry, biomolecular
modeling, physical and chemical properties; and analysis of
biomolecules, enzyme activities, chromatography techniques.
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01402313

ชีวเคมี II
3(3-0)
(Biochemistry II)
พื้นฐาน : 01402311
ธรรมชาติของเอนไซมและการเรงปฏิกิริยาโดยเอนไซม เมแทบอลิซึม
และชีวพลังงาน วิถกี ารทําใหแตกสลายและชีวสังเคราะหของสารชีวโมเลกุล
ชีวสังเคราะหของสารประกอบพลังงานสูงและการสังเคราะหดว ยแสง
การหาลําดับของดีเอ็นเอ และการควบคุมการแสดงออกของยีนในโพรแคริโอต
Nature of enzyme and enzyme catalysis, metabolism and
bioenergetics, biomolecular degradation and biosynthesis pathways,
biosynthesis of high energy compounds and photosynthesis, DNA
sequencing and control of gene expression in prokaryotes.

01402441

วิทยาเอนไซม
3(3-0)
(Enzymology)
พื้นฐาน : 01402313
โครงสรางและหนาที่ของเอนไซม จลนพลศาสตรของเอนไซม กลไก
ปฏิกิริยาของเอนไซม ตัวเรงปฏิกิริยาชีวภาพที่ไมใชโปรตีน การประยุกต
เอนไซม
Enzyme structure and function, enzyme kinetics, enzymatic
reaction mechanisms, non-protein biocatalysts, applications of
enzymes.

01402451

ชีวเคมีของมนุษย
3(3-0)
(Human Biochemistry)
พื้นฐาน : 01402313
องคประกอบ กลไกทางชีวเคมี เมแทบอลิซึม และการควบคุมในระดับ
โมเลกุลของอวัยวะและเนื้อเยื่อในมนุษย
Components, Biochemical mechanisms, metabolism and
molecular controls of important organs and tissues in human.
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01402461

ชีวเคมีของพืช
3(3-0)
(Plant Biochemistry)
พื้นฐาน : 01402313
โครงสรางและหนาที่ของออรแกเนลลพืช โครงสราง สมบัติ และหนาทีท่ าง
ชีวภาพของผนังเซลลพืช การสังเคราะหดว ยแสง การหายใจภายใตแสง
เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรทและลิพิด การตรึงไนโตรเจน ไฟโตฮอรโมน
และตัวควบคุมการเจริญเติบโต รงควัตถุของพืช และเมแทบอไลททตุ ิยภูมิ
จีโนมพืช การแสดงออกของยีน และการควบคุมการเจริญของพืช
Structure and function of plant cell organelle, Structures, properties
and biological functions of plant cell wall, Photosynthesis,
Photorespiration, Carbohydrate and lipid metabolism, Nitrogen
fixation, Phytohormone and growth regulator, Plant pigments and
secondary metabolites, Plant genome, gene expression and regulation
in plant development..

01402471

ชีวเคมีโภชนาการ
3(3-0)
(Nutritional Biochemistry)
พื้นฐาน : 01402313
เมแทบอลิซึม ความตองการ การขาด การดูดซึม การลําเลียง และการขับถาย
ของสารอาหารหลัก วิตามินและแรธาตุที่จาํ เปน ความตองการโภชนาการ
ในภาวะพิเศษ และการประยุกตทางอาหารและยา
Metabolism, requirement, deficiency, absorption, transport and
excretion of major nutrients, vitamins and essential minerals; nutritional
requirement under special conditions and applications in food and
medicine.
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01416311

หลักพันธุศาสตร
3(3-0)
(Principles of Genetics)
พื้นฐาน : 01424111
เซลลและออรแกเนลลทเี่ กี่ยวของกับพันธุศาสตร การถายทอดพันธุกรรม
ระหวางไมโทซิสและไมโอซิส หลักการถายทอดพันธุกรรมของเมนเดล และกฎ
ความนาจะเปน ภาคขยายของกฎเมนเดล สารพันธุกรรม การจําลอง และการ
ซอมแซม การทํางานของยีน และการควบคุมมิวเทชันของยีน และโครโมโซม
พันธุศาสตรปริมาณและประชากร พันธุกรรมนอกนิวเคลียส พันธุศาสตร
วิวัฒนาการ
Cell and organelles related to genetics; genetic inheritance during
mitosis and meiosis; Mendelian inheritance and probability; the
extension of Mendelian laws; genetic materials, replications and
repair; function and regulation; gene and chromosome mutations;
quantitative and population genetics; extranuclear inheritance;
evolutionary genetics.

01416312

พันธุศาสตรภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in Genetics)
พื้นฐาน : 01416311 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาหลักพันธุศาสตร
Laboratory for Principles of Genetics.

01416421

พันธุศาสตรมนุษย
3(3-0)
(Human Genetics)
พื้นฐาน : 01416311
การถายทอดพันธุกรรมของมนุษยตามหลักเมนเดล หนาที่และพฤติกรรม
ของยีนและโครโมโซม สาเหตุการทําใหยนี ผิดปกติ วิธกี ารวินิจฉัย การบําบัด
และการใหคําปรึกษาเกีย่ วกับโรคทางพันธุกรรม และการประยุกตความรู
พันธุศาสตรอิมมูโนโลยี พันธุศาสตรโมเลกุล พันธุศาสตรของเซลล พันธุศาสตร
กับมะเร็ง มลพิษของสิง่ แวดลอมตอมนุษย พันธุศาสตรประชากร
และการวิวัฒนาการ เพื่อความเขาใจพันธุศาสตรมนุษย
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1(0-3)

01416422

01416423

Mandelian heredity in human, function and behavior of genes and
chromosomes, diagnosis, therapy and genetic counseling of inherited
diseases. Applications of immunology, molecular genetics,
cytogenetics, cancer, environmental hazards, population and
evolutionary in understanding human genetics.
3(3-0)
พันธุศาสตรพชื
(Plant Genetics)
พื้นฐาน : 01416311
หลักพืน้ ฐานทางพันธุศาสตรและการประยุกตกับพืชชั้นสูง ทฤษฎีของ
ความนาจะเปน ลิงคเกจ ความผันแปรของโครโมโซม การวิเคราะหโพลีพลอย
ดีย การยายยีนที่ตองประสงคสูพืชที่ตองการปรับปรุง การเพาะเลีย้ งเซลล
และเนื้อเยื่อเพือ่ การปรับปรุงพันธุ การเปลีย่ นพันธุกรรมของเซลลพืช
Basic concepts of genetics and its applications to higher plants.
Probability, linkage, chromosome aberrations, polyploidy analyses,
gene transfer in wide crosses, tissue and cell culture for plant
improvement, and genetic manipulation of plant cell.
พันธุศาสตรสัตว
3(3-0)
(Animal Genetics)
พื้นฐาน : 01416311 หรือพรอมกัน
พืน้ ฐานการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและการประยุกตเพื่อใชในการ
ปรับปรุงพันธุส ัตว สถิติและพันธุศาสตรประชากรที่ประยุกตใชในการวางแผน
ทดลองผสมพันธุและปรับปรุงพันธุ พันธุกรรมของลักษณะคุณภาพและ
ลักษณะปริมาณ ลักษณะการเปนโรคบางชนิดในสัตวเลีย้ ง ลักษณะดานทาน
โรคการใชวิทยาการใหม ๆ เชนเทคนิคในทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการปรับปรุง
การเลี้ยงสัตว
Fundamental of genetics and application in animal improvement.
Statistical procedures, population genetics application for breeding,
estimation of breeding value, heritability etc. Qualitative and
quantitative genetics. Genetic basis of some animal diseases and
disease resistance. The application of new biotechnologies such as
genetic engineering in animal husbandry.
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01416441

พันธุศาสตรของเซลลเบื้องตน
3(2-3)
(Introduction to Cytogenetics)
พื้นฐาน : 01416312 หรือพรอมกัน
ชีววิทยาหรือพฤติกรรมของเซลลทเี่ กี่ยวกับการถายทอดลักษณะของ
สิ่งมีชีวิต ความแปรปรวนในหนวยพันธุกรรม โครโมโซมและผลที่เกิดขึน้ ตอ
ลักษณะทางพันธุกรรม วิวฒ
ั นาการของสิ่งมีชีวิต การประยุกตนาํ ความรู
เหลานี้ไปใชทางดานการแพทยและการเกษตรทั้งดานการปรับปรุงพันธุพืชและ
สัตว เทคนิคเบื้องตนในหองปฏิบัติการในการศึกษาพันธุศาสตรของเซลล
Cell biology and behavior related to inheritance. Variation in
genetic material and the effect on expression and as well as evolution
of organism. Application of genetics in medicine, agriculture; plant and
animal breeding. Laboratory techniques in cytogenetics.

01416453

พันธุศาสตรโมเลกุลเบื้องตน
3(3-0)
(Introductory Molecular Genetics)
พื้นฐาน : 01416311
โครงสรางและหนาที่ของสารพันธุกรรม โครงสรางของดีเอ็นเอ กลไกระดับ
เซลล และระดับโมเลกุลอันเกี่ยวกับการเพิม่ ตัวเองของดีเอ็นเอ การรวมตัวกัน
ใหมของสารพันธุกรรม การกลายพันธุ การซอมแซมดีเอ็นเอ การลอกรหัส
การแปลรหัส และรวมทัง้ การควบคุมในขั้นตอนตางๆ เหลานี้ การอภิปรายถึง
ความกาวหนาในวิทยาการสาขานี้
Introduction to the structure and function of the genetic material.
Structure of DNA and the cellular and the molecular mechanism
underlying DNA replication, recombination, mutation, DNA repair,
transcription, translation and their regulations. The recent development
in this area will be discussed.
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01416454

ชีวสารสนเทศเบื้องตน
3(2-3)
(Introduction to Bioinformatics)
พื้นฐาน : 01416311
ฐานขอมูลทางชีววิทยา การคนคืนขอมูล การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
เพื่อการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดและลําดับกรดอะมิโน การเทียบลําดับ
นิวคลีโอไทดและลําดับกรดอะมิโน การทํานายโครงสรางของอารเอ็นเอ
และโปรตีน การทําเหมืองขอมูล การวิเคราะหจีโนม
Biological database, information retrieval, computer software
usage for nucleotide and amino acid sequence analyses, nucleotide
sequence and amino acid sequence alignments, prediction of RNA
and protein structures, data mining, genome analysis.

01416456

พันธุวิศวกรรม I
3(3-0)
(Genetic Engineering I)
พื้นฐาน : 01416311
เทคนิคการโคลนยีน พาหะดีเอ็นเอ การตรวจสอบและการวิเคราะหยีนที่
โคลนได การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกริ ิยาลูกโซพอลิเมอเรส การถายยีน
ในพืชและสัตว หนาที่ของยีนโดยทําใหเกิดการกลายเครื่องหมายดีเอ็นเอ
การประยุกตทางการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย และสิ่งแวดลอม
Gene cloning technique, DNA vectors, detection and analysis of
cloned genes, DNA amplification by polymerase chain reaction, gene
transformation in plants and animals, studying gene function by
induced mutation, DNA markers, application in agriculture, industry,
medicine and environment.

01416457

จีโนมและเครือ่ งหมายทางดีเอ็นเอ
3(2-3)
(Genome and DNA Markers)
พื้นฐาน : 01416456
จีโนมของพืชและสัตว การวิเคราะหจีโนม การสกัดดีเอ็นเอ และหลักการ
ทั่วไปในการทํางานเกี่ยวกับดีเอ็นเอ เทคนิคไฮบริไดเซซันและพีซีอาร หลักของ
เครื่องหมายทางดีเอ็นเอ เครือ่ งหมายดีเอ็นเอที่ใชวิธีไฮบริไดเซซันและทีใ่ ช
พีซีอาร เปนพืน้ ฐาน การประยุกตใชและการพิจารณาเลือกใชเครื่องหมาย
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Plant and animal genomes, genome analysis, extraction of DNA
and general principles for handling DNA, hybridization and PCR
techniques, principles of DNA markers, hybridization based and PCRbased DNA markers, applications and consideration for choosing
markers.
01416458

พันธุวิศวกรรมปฏิบัติการ
1(0-3)
(Laboratory in Genetic Engineering)
พื้นฐาน : 01416456 หรือพรอมกัน
การแยกดีเอ็นเอทัง้ หมดและพลาสมิด การตัดและเชือ่ มดีเอ็นเอ
แทรนสฟอรเมชั่น การตรวจสอบและวิเคราะหดีเอ็นเอสายผสม
Isolation of total DNA and plasmid, DNA digestion and ligation,
transformation, recombinant DNA detection and analysis.

01416471

พันธุศาสตรประชากรและปริมาณเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Population and Quantitative Genetics)
พื้นฐาน : 01416311
ประชากรสมดุล การเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน การผสมพันธุแบบ
ไมสุมพันธุกรรม โดยอิทธิพลของยีนหลายคู ความคลายคลึงระหวางเครือญาติ
อัตราพันธุกรรม ลักษณะพันธุกรรมแบบเทรสโฮลด การพิสูจนประชากรสมดุล
โดยใชเครื่องหมายโมเลกุล
Equilibrium population, change in gene frequency non random
mating, genetics by polygene effects, resemblance, between relatives
heritability, threshold characters and testing of equilibrium population
by molecular markers.

01416472

พันธุศาสตรลักษณะปริมาณ
3(3-0)
(Quantitative Genetics)
พื้นฐาน : 01416311
องคประกอบพันธุกรรมของประชากร ปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน การผสมในสายเลือด การประมาณคาของ
ลักษณะปริมาณ คาอัตราพันธุกรรม วิธีคดั เลือกพันธุและสหสัมพันธระหวาง
พันธุกรรมกับสิ่งแวดลอม
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Composition of gene in populations, environmental effects on gene
frequency, inbreeding and outbreeding, estimation of gene
quantitative contribution, heritability, selection and the correlation
between genetical and environmental effects.
01416483

พันธุพิษวิทยา (Genetic Toxicology)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01416311
โรคทางพันธุกรรม กลไกทางชีวเคมีของการกลาย การสังเคราะหเพื่อ
ซอมแซมดีเอ็นเอ สิง่ กอกลายและสิ่งกอมะเร็งในสิง่ แวดลอม ระบบการทดสอบ
ระยะสั้นนอกกายและในกาย การตีความการทดสอบและการประเมินอัตรา
เสี่ยง
Diseases of genetic, the biochemical mechanisms of mutation, the
mechanism of DNA repair synthesis, mutagens and carcinogens in
environment, the short-test systems of mutagenicity.

01423113

สัตววิทยาทั่วไป
3(2-3)
(General Zoology)
ั นาการ
ชีววิทยาทางดานสัตว หลักการในการจําแนกประเภทสัตวและวิวฒ
ของสัตว
Biology of the animals, principles of animal classification and their
evolution.

01423351

สรีรวิทยาของสัตว
3(3-0)
(Animal Physiology)
พื้นฐาน : 01423113
หนาทีท่ ั่วไปของระบบภายในรางกายของสัตว
Systematic functions of a living organism in animal kingdom.

01423352

สรีรวิทยาของสัตวภาคปฏิบัติการ
(Animal Physiology Laboratory)
พื้นฐาน : 01423351 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับ 01423351
Laboratory work in animal physiology.
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1(0-3)

01423421

3(3-0)
สัตวมีกระดูกสันหลัง
(Vertebrate Zoology)
พื้นฐาน : 01423113
ลักษณะรูปรางของสัตวมีกระดูกสันหลัง การจัดประเภท เนนในดาน
วิวัฒนาการ มีการศึกษานอกสถานที่
Morphology, structure and characteristics of the vertebrates
classification with emphasis on evolution. Field trip required.

01423431

อนุกรมวิธานของสัตว
3(3-0)
(Animal Taxonomy)
พื้นฐาน : 01423113
ศาสตรของอนุกรมวิธาน ลักษณะอนุกรมวิธานและการแปรผันในประชากร
การเกิดสปชีส และการตัดสินในระดับสปชีส ลําดับขั้นอนุกรมวิธานและ
แนวทางการจําแนกประเภท สายวิวฒ
ั นาการ และวิธกี ารสรางสายวิวัฒนาการ
กฎการเรียกชือ่ ทางสัตววิทยา และสิง่ พิมพทางอนุกรมวิธาน
Science of taxonomy, taxonomic characters and intrapopulational
variation, speciation and taxonomic decision on the species level,
taxonomic category and procedure of classifying, phylogeny and
method for constructing phylogeny, the rule of zoological
nomemclature and taxonomic publication.

01423441

สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
4(3-3)
(Invertebrate Zoology)
พื้นฐาน : 01423113
สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของสัตว
ไมมีกระดูกสันหลัง มีการศึกษานอกสถานที่
Morphology, anatomy, physiology, taxonomy and ecology of the
invertebrates. Field trip required.
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01423451

3(3-0)
วิทยาตอมไรทอ
(Endocrinology)
พื้นฐาน : 01423351 หรือ 002341
ฮอรโมนในสัตว หนาที่ และความสําคัญของตอมไรทอ
Anatomy, physiology, chemistry and regulation of the major
endocrine glands.

01423454

พฤติกรรมของสัตว
3(3-0)
(Ethology)
พื้นฐาน : 01423113
วิวัฒนาการของพฤติกรรมของสัตว พฤติกรรมของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
และสัตวมีกระดูกสันหลัง รวมทั้งการวิเคราะหพฤติกรรมของสัตวแตละชนิด
มีการศึกษานอกสถานที่
Evolution of animal behavior, behavior of invertebrate and
vertebrate animals including of analysis behavior. Field trip required.
3(2-3)
นิเวศวิทยาของสัตว
(Animal Ecology)
พื้นฐาน : 01423113 และ 01422111
พลวัตรประชากร และปจจัยตางๆ ที่เกีย่ วของกับพฤติกรรมของสัตว
มีการศึกษานอกสถานที่
Behavior, population dynamics and related environmental factors,
Field trip required.
3(3-0)
หลักชีววิทยา
(Principles of Biology)
หลักการตางๆ ของสิง่ มีชีวิต องคประกอบของเซลล หลักเบื้องตนของ
เมแทบอลิซึมในเซลลและสิ่งมีชีวิต อิทธิพลของชีวเคมีตอเซลลและอนุภาคของ
เซลล ขบวนการตอบสนองและการประสานงานภายในรางกาย ทัง้ ระบบ
ประสาทและระบบตอมไรทอ การสืบพันธุแ ละการเจริญ หลักพันธุกรรมและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชวี ิต
Biological concepts, cells, introduction to metabolism, chemical
effect, cell structures, response and coordination, reproduction and
development, genetics and evolution.

01423481

01424111
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1(0-3)

01424112

ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in Biology)
พื้นฐาน : 01424111 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับหลักวิชาชีววิทยา
Laboratory for principles of biology.

01424351

ชีววิทยาของเซลล
3(3-0)
(Cell Biology)
พื้นฐาน : 01424111
ลักษณะสําคัญของเซลลชนิดตางๆ โครงสราง หนาที่รวมทัง้ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในเซลล และการทํางานรวมกันระหวางนิวเคลียส
และไซโตพลาสซึม
Major features of different cell type, organelle structure and
function, metabolic pathway, interaction of nucleus and cytoplasm.

01424381

นิเวศวิทยา
3(2-3)
(Ecology)
พื้นฐาน : 01424111
ความสัมพันธระหวางสิง่ มีชีวิตและสิง่ แวดลอม แบบแผนการไหลของ
พลังงาน วัฏจักรของสาร ปจจัยจํากัดกลุม สิ่งมีชวี ิต การเติบโตของประชากร
ความสัมพันธในการอยูรว มกันของสิง่ มีชวี ติ ตางชนิดกัน และปญหามลพิษ
ในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
Relationship of living organisms and the environments, patterns of
energy flow, material cycles, limiting factor, community, population
growth, interspecific relationship and pollution problems in Thailand.
Field trip required.

01424482

ชีววิทยาของมลพิษ
3(3-0)
(Pollution Biology)
พื้นฐาน : 01424111
สภาพของสิ่งแวดลอมทีเ่ ปนพิษ ผลกระทบตอสิ่งมีชวี ิตและวิธีปองกัน
แกไข มีการศึกษานอกสถานที่
Environmental pollution and its effects to life, avoiding and
deduction of causes. Field trip required.
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01424483

02738311**

02738321

3(3-0)
ความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity)
พื้นฐาน : 01416311
นิยามและลักษณะเฉพาะของความหลากหลายทางชีวภาพ องคประกอบ
และสาเหตุของการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ผลของความหลากหลาย
ทางชีวภาพตอแบบอยางและกระบวนการของชุมนุมสิง่ มีชีวิต ความ
หลากหลายทางชีวภาพตอหนาที่ในระบบนิเวศ คุณคาและสาเหตุของการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ การวัด และการวิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพ
Definition characteristics of biodiversity, component and causes of
biodiversity. Effect of biodiversity on pattern and process of
community. Biodiversity and ecosystem function. Value and causes of
biodiversity loss. Conservation, biodiversity measurement and
research.
3(2-3)
พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
Behaviors of life
พื้นฐาน : 01424111
ประวัติและวิธีการศึกษาพฤติกรรมของสัตว และการตอบสนองของพืช
พื้นฐานความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมดานสรีรวิทยา พัฒนาการ และวิวัฒนาการ
คุณคาทางนิเวศ และการประยุกต มีการศึกษานอกสถานที่
History and study approaches of animal behaviors and plant
responses; basic knowledge of behaviors in their physiology,
development and evolution; ecological value and application. Field trip
required.
สารควบคุมทางชีวภาพของพืชและการใชประโยชน
3(3-0)
(Plant Bioregulators and Applications)
พื้นฐาน : 01401114
ประวัติและคุณสมบัติของสารควบคุมทางชีวภาพในกลุมของออกชิน
จิบเบอเรลลิน ไซโตไคนิน กรดแอบไซซิก เอทิลีน บราสสิโนสเตียรอยด
ซาลิไซเลท จัสโมเนท และการนํามาใชประโยชนในการเจริญเติบโตของพืช

** วิชาปรับปรุง
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History and property of plant bioregulators : auxins, gibberellins,
cytokinins, abscisic acid, ethylene, brassinosteroids, salicylates,
jasmonates and application in plant growth and development.
02738361

ชีววิทยาโมเลกุลเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Molecular Biology)
พื้นฐาน : 01424111
ความรูเบือ้ งตนทางชีววิทยาโมเลกุล ลักษณะจีโนมของโพรแคริโอตและ
ยูแคริโอต กระบวนการจําลอง การแลกเปลี่ยนชิน้ สวน และการเปลี่ยนลําดับ
ดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีนโดยกระบวนการสรางอารเอ็นเอ การแปลงรหัส
เปนโปรตีน การเกิดความผิดปกติของยีนและการซอมแซม ยีนกับการ
พัฒนาการ เทคโนโลยีทางดานรีคอมบิแนนทดีเอ็นเอ และเทคนิคทางดาน
พันธุวิศวกรรม จีโนมและเทคโนโลยีของจีโนม โรคทางพันธุกรรมและ
การรักษา
Introduction to molecular biology, genome structure of prokaryotes
and eukaryotes, DNA replication, recombination and rearrangement.
Gene expression ; transcription and translation. DNA mutation and
repair, genes and development, recombinant DNA technology and
genetic engineering, genome and genome technology, genetic
diseases and gene therapy.

02738371*

การวาดภาพทางชีววิทยา
2(1-3)
(Drawing for Biology Illustrations)
พื้นฐาน : 01401114 และ 01423113
ความสําคัญในการวาดภาพทางชีววิทยา หลักการวาดภาพ การระบายสี
และลงรายละเอียดภาพของสิ่งมีชีวิต การใชเครื่องมือในการวาดภาพ
มีการศึกษานอกสถานที่
Importance of biology illustrations. Principle of drawing, painting
and interpreting picture of organisms for biology illustrations. Field trip
required.

* วิชาเปดใหม
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02738421

3(1-6)
เทคนิคในการเตรียมและเก็บรักษาตัวอยางพืช
(Techniques for Preparation and Preservation of Plant
Specimen)
พื้นฐาน : 01401114
เทคนิคในการเตรียมและวิธีการเก็บรักษาตัวอยางสด ตัวอยางแหงและ
ตัวอยางดองของพืช เพื่อใชในงานทดลอง และการศึกษาทางดานอนุกรมวิธาน
การทําสไลดสด และสไลดถาวรวิธีตางๆ เพื่อศึกษาโครงสรางของพืช
มีการศึกษานอกสถานที่
Techniques for and methods of preservation of fresh and dried
tissues. Preservation of plant specimens soaked in fixative solution for
plant research and taxonomic studies. Various methods of preparing
temporary and permanent slides for microscopic research in botany.
Field trip required.

02738422

การเจริญและการเติบโตของพืช
3(2-3)
(Plant Growth and Development)
พื้นฐาน : 01401351
ขั้นตอนการเจริญเติบโตของพืชตั้งแตเริ่มงอก การเกิดราก การเจริญทาง
กิ่ง ใบ การออกดอก การติดผล การพัฒนาของผล การหลุดรวง การชราภาพ
การพักตัว การศึกษาปจจัยภายในและภายนอกที่มีผลตอการเจริญเติบโต
ของพืช
Processes of growth and development, germination, root
formation, vegetative growth, flowering, fruit setting, fruit development,
abscission, senescence, and dormancy. Internal and external factors
affecting growth and development.

02738423*

การใชประโยชนจากสารประกอบทุติยภูมใิ นพืช
3(3-0)
(Utilization of Plant Secondary Compounds)
พื้นฐาน : 01403221
การสังเคราะหสารประกอบทุติยภูมิในพืช การใชประโยชนและความเปนพิษ
Biosynthesis of plant secondary compounds. Utilization and toxic.

* วิชาเปดใหม
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02738431

3(3-0)
หลักภูมิศาสตรสัตว
(Principles of Zoogeography)
พื้นฐาน : 01423113
หลักการทางภูมิศาสตรสตั ว รูปแบบการแพรกระจาย บทบาททาง
ประวัติศาสตร อันตรกิริยาของพันธุกรรมและนิเวศวิทยาในการเกิดสปชีสใหม
ทฤษฎีสมดุลของสปชีส วิวัฒนาการของสังคมสัตวและภูมิศาสตรสัตวของโลก
Priciples of zoogeography, distribution pattern, the roles of history,
the interaction of genetics and ecology in development of speciation,
the species equillibruim theory, the evolutionary zoogeography of
communities and major zoogeographical regions of the world.

02738432*

ชีววิทยาของแมลงน้าํ
3(3-0)
Aquatic Insects Biology
พื้นฐาน : 01423113
กําเนิดและวิวฒ
ั นาการของแมลง อันดับและการจัดจําแนกอันดับของ
แมลงน้าํ แหลงที่อยูอาศัย โครงสรางชุมชน วงจรชีวิต การปรับตัวทางสัณฐาน
วิทยาและสรีรวิทยา ชีววิทยาประชากร พลวัตรประชากร ความสัมพันธใน
โซอาหาร การประยุกตในการติดตามคุณภาพน้ํา มีการศึกษานอกสถานที่
Origin and evolution of insects, orders and key to aquatic insect
orders, habitat, communities, life history, morphological and
physiological adaptations, population biology, population dynamics,
trophic relationships and application to water quality monitoring. Field
trip required.

02738451

ชีวเคมีประยุกต
3(3-0)
(Applied Biochemistry)
พื้นฐาน : 01402313
การประยุกตวิชาชีวเคมีในดานอาหาร ยา การเกษตร อุตสาหกรรม
การแพทยและสิ่งแวดลอม มีการศึกษานอกสถานที่
Application of biochemistry in food, pharmaceutical, agriculture,
industry, medicine and environment. Field trip required.

* วิชาเปดใหม
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02738452**

4(3-3)
เคมีเชิงฟสิกสทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
(Physical Chemistry in Biological Science)
พื้นฐาน : 01403111
หลักอุณหพลศาสตรทางชีวเคมี จลนพลศาสตร และกลไกของปฏิกิริยา
ทางชีวเคมี เคมีไฟฟาในระบบชีวภาพ จลนพลศาสตรของเอนไซม และการ
ประยุกตในการศึกษาทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
Principles of biochemical thermodynamics, kinetics and
mechanisms of biochemical reaction, electrochemistry in biochemical
system, enzyme kinetics; application in biological science.

02738461

เทคนิคการถายยีนในพืช
3(3-0)
(Plant Gene Transfer Technology)
พื้นฐาน : 01416311
หลักและวิธีการสรางรีคอมบิแนนทดีเอ็นเอ และการถายทอดยีนลูกผสม
เขาสูพืช
Principles and experimental techniques of making recombinant
DNA and nonsexual gene transfer in plants.

02738462*

วิทยาศาสตรชวี ภาพเชิงประยุกตเพื่อชีวิต
3(3-0)
(Applied Biological Science for Life)
พื้นฐาน : 01425313
บทนําของวิทยาศาสตรชวี ภาพเชิงประยุกตที่มีผลตอสุขภาพชีวิตในโลก
ปจจุบันดานพลังงาน สิ่งแวดลอม และการแพทย แหลงที่มาและการผลิต
สารทางชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการผลิต การสลาย การควบคุม
และตรวจจับ พลังงานชีวภาพและการผลิต เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อรองรับการ
ระบาดในระดับตางๆ การอภิปรายหัวขอที่ใชในการแขงขันระดับนานาชาติ
ในการสรางผลิตภัณฑโดยใชเทคโนโลยีชวี ภาพ มีการศึกษานอกสถานที่

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
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Introduction of applied biological science for modern and
perspective life in energy, environmental and medical science. The
resources of biological macromolecules and production. Clean
technology for production, degradation, remediation and monitor.
Biofuel and production. Biotechnology for handle the epidemics.
Intellectual interaction in International Genetically Engineered Machine
competition (IGEM) projects. Field trip required.
02738471

การถายภาพทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
3(2-3)
(Biological Science Photography)
พื้นฐาน : 01424112
หลักการและเทคนิควิธีการถายภาพทางวิทยาศาสตรชีวภาพ มีการศึกษา
นอกสถานที่
Principles and techniques of biological science photography. Field
trip required.

02738472

เครื่องมือทางวิทยาศาสตรชวี ภาพ
3(2-3)
(Instrument for Biological Science)
พื้นฐาน : 01424351
หลักการและเทคนิควิธีการใชเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
มีการศึกษานอกสถานที่
Principles and methods of using the research instruments for
biological science. Field trip required.

02738473

การประยุกตคอมพิวเตอรทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
3(3-0)
(Computer Application in Biological Science)
พื้นฐาน : 01418112 หรือ 01418113
การสื่อสารขอมูลและอินเทอรเน็ต การศึกษาบนอินเทอรเน็ต ระบบ
สารสนเทศ ระบบฐานขอมูล และการประยุกตใชงานคอมพิวเตอรทางดาน
วิทยาศาสตรชวี ภาพ
Data communication and internet, the study on internet, information
system, database system and computer application in biological
science.
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02738481

3(3-0)
นิเวศวิทยาชุมชีพ
(Community Ecology)
พื้นฐาน : 01424381
หลักการทางนิเวศวิทยาของสังคมชีวิต ลักษณะสมบัติและแบบแผน
ปจจัยทีม่ ีผลตอโครงสราง เสถียรภาพ ความสัมพันธในเชิงอาหารและ
การถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การประยุกต การแกปญ
 หา
การจัดการธรรมชาติของสังคมสิ่งมีชีวิตที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือฟน ฟู
Principles of community ecology, characteristics and patterns,
factors affecting, community structure, stability, food web
relationships, energy transfers and succession. Application used to
solve problems concerning the management of natural, altered or
reconstructed communities.

02738496

เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
1-3
(Selected Topics in Biological Science)
หัวขอทีน่ า สนใจทางวิทยาศาสตรชีวภาพในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่อง
เปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in biological science at bachelor’s degree level.
Topics are subject to change each semester.

02738497

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอทีน่ าสนใจทางวิทยาศาสตรชีวภาพในระดับ
ปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in
biological science at the bachelor’s degree level.

02738498

ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตรชีวภาพระดับปริญญาตรี และเรียบเรียง
เขียนเปนรายงาน
Study and research in biological science at the bachelor’s degree
level and compiled into a written report.
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02738499

1
การฝกงานทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
(Specific Practicum in Biological Science)
การฝกงานเพื่อเสริมสรางทักษะและประสบการณในดานที่เกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตรชวี ภาพ
Specific practicum for technical and professional experience in
biological science.
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