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คําอธิบายรายวิชา
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551
สาขาพันธุศาสตร

----------------------------

416201

พันธุศาสตรกับชีวิต
3(3-0)
(Genetics and Life)
ชีวิตและวิวัฒนาการ ความตอเนื่องของชีวิตและพันธุกรรม สารพันธุกรรม
โครงสรางและการทํางานของสารพันธุกรรม ความตอเนื่องของชีวิต เพศและการกําหนด
เพศ การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมโดยธรรมชาติและโดยการกระทําของมนุษย พันธุ
ศาสตรกับสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน พันธุพิษวิทยา พันธุศาสตรกับการพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ
Life and evolution, continuity of life and heredity, genetic material, structure and
action of genetic material, inheritance, sex and sex determination, natural and artificial
mutations, genetics and environment in daily life, genetic toxicology, genetics and
biotechnology development.

416311

หลักพันธุศาสตร
3(3-0)
(Principles of Genetics)
พื้นฐาน : 424111
เซลลและออรแกเนลลที่เกี่ยวของกับพันธุศาสตร การถายทอดพันธุกรรมระหวางไม
โทซิสและไมโอซิส หลักการถายทอดพันธุกรรมของเมนเดลและกฎความนาจะเปน ภาคขยาย
ของกฎเมนเดล สารพันธุกรรม การจําลองและการซอมแซม การทํางานของยีนและการ
ควบคุมมิวเทชันของยีนและโครโมโซม พันธุศาสตรปริมาณและประชากร พันธุกรรมนอก
นิวเคลียส พันธุศาสตรวิวัฒนาการ
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.

416312

พันธุศาสตรภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in Genetics)
พื้นฐาน : 416311 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาหลักพันธุศาสตร
Laboratory for Principles of Genetics.
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416401

พันธุศาสตรกับสังคม
3(3-0)
(Genetics and Society)
พื้นฐาน : 424111
องคประกอบของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมของสารพันธุกรรม ความตอเนื่องของชีวิต
เพศและการกําหนดเพศ ลักษณะพันธุกรรมและการถายทอด สภาวะของยีนในประชากรและ
ผลกระทบโดยทั่วไป แนวทางการใชความรูทางพันธุศาสตรในการปรับปรุงสภาพของการ
ดํารงชีวิตมนุษย
Composition of life, genetic material behavior, continuity of life, sex and sex
determination systems, human traits and their inheritances, genes in population and the
effects of certain factors, improvement of the quality of life including genetic
conservation and genetic counseling.

416421

พันธุศาสตรมนุษย
3(3-0)
(Human Genetics)
พื้นฐาน : 416311
การถายทอดพันธุกรรมของมนุษยตามหลักเมนเดล หนาที่และพฤติกรรมของยีน
และโครโมโซม สาเหตุการทําใหยีนผิดปกติ วิธีการวินิจฉัย การบําบัดและการใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมและการประยุกตความรูพันธุศาสตรอิมมูโนโลยี พันธุศาสตรโมเลกุล
พันธุศาสตรของเซลล พันธุศาสตรกับมะเร็ง มลพิษของสิ่งแวดลอมตอมนุษย พันธุศาสตร
ประชากรและการวิวัฒนาการเพื่อความเขาใจพันธุศาสตรมนุษย
Mendelian 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.

416422

พันธุศาสตรพืช
3(3-0)
(Plant Genetics)
พื้นฐาน : 416311
หลักพื้นฐานทางพันธุศาสตรและการประยุกตกับพืชชั้นสูง ทฤษฎีของความนาจะเปน
ลิงคเกจ ความผันแปรของโครโมโซม การวิเคราะหโพลีพลอยดีย การยายยีนที่ตองประสงคสู
พืชที่ตองการปรับปรุง การเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อเพื่อการปรับปรุงพันธุ การเปลี่ยน
พันธุกรรมของเซลลพืช
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Basic concepts of genetics and its applications to higher plants. Probability,
linkage, chomosome aberrations, polyploidy analyses, gene transfer in wide crosses,
tissue and cell culture for plant improvement and genetic manipulation of plant cell.

416423

พันธุศาสตรสัตว
3(3-0)
(Animal Genetics )
พื้นฐาน : 416311 หรือพรอมกัน
พื้นฐานการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและการประยุกตเพื่อใชในการปรับปรุง
พันธุสัตว สถิติและพันธุศาสตรประชากรที่ประยุกตใชในการวางแผนทดลองผสมพันธุและ
ปรับปรุงพันธุ พันธุกรรมของลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณ ลักษณะการเปนโรคบาง
ชนิดในสัตวเลี้ยง ลักษณะตานทานโรค การใชวิทยาการใหมๆเชนเทคนิคในทางพันธุวิศวกรรม
เพื่อการปรับปรุงการเลี้ยงสัตว
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.

416424

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการถายฝากยีนในพืช
3(1-6)
(Tissue Culture for Gene Transfer in Plant )
พื้นฐาน : 416312
หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคเฉพาะในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการ
ปรับปรุงพันธุพืชโดยการชักนําใหเกิดการกลาย การเพาะเลี้ยงคัพภะ การเพาะเลี้ยงอับละออง
เรณู การเพาะเลี้ยงและการรวมโปรโตพลาสต การนําไปใชในดานอื่น ๆ เทคนิคตาง ๆ ที่ใชใน
การถายฝากยีนในพืช ความรูใหม ๆ ที่เกี่ยวของ
Principles of plant tissue culture; special techniques in plant tissue culture;
mutation breeding by tissue culture, embryo culture, anther culture, protoplast culture
and fusion; various techniques of plant gene transfer; recent knowledge in related fields.

416441

พันธุศาสตรของเซลลเบื้องตน
(Introduction to Cytogenetics )
พื้นฐาน : 416312 หรือพรอมกัน
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ชีววิทยาและพฤติกรรมของเซลลที่เกี่ยวกับการถายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต ความ
แปรปรวนในหนวยพันธุกรรม โครโมโซมและผลที่เกิดขึ้นตอลักษณะทางพันธุกรรม
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การประยุกตนําความรูเหลานี้ไปใชทางดานการแพทยและ
การเกษตรทั้งดานการปรับปรุงพันธุพืชและสัตว เทคนิคเบื้องตนในหองปฏิบัติการในการศึกษา
พันธุศาสตรเซลล
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 to
genetics in medicine, agriculture; plant and animal breeding. Laboratory techniques in
cytogenetics.

416453

พันธุศาสตรโมเลกุลเบื้องตน
3(3-0)
(Introductory Molecular Genetics)
พื้นฐาน : 416311
โครงสรางและหนาที่ของสารพันธุกรรม โครงสรางของดีเอ็นเอ กลไกระดับเซลลและ
ระดับโมเลกุลอันเกี่ยวกับการเพิ่มตัวเองของดีเอ็นเอ การรวมตัวกันใหมของสารพันธุกรรม การ
กลายพันธุ
การซอมแซมดีเอ็นเอ การลอกรหัส การแปลรหัสและรวมทั้งการควบคุมในขั้นตอนตางๆเหลานี้
การอภิปรายถึงความกาวหนาในวิทยาการสาขานี้
Introduction to the structure and function of the genetic material. Structure of
DNA and the cellular and molecular mechanism underlying DNA replication,
recombination, mutation, DNA repair, transcription, translation and their regulations. The
recent development in this area will be discussed.

416456**

พันธุวิศวกรรม I
3(3-0)
(Genetic Engineering I)
พื้นฐาน : 416311
เทคนิคการโคลนยีน ดีเอ็นเอพาหะและเอนไซมที่ใชในการตรวจสอบและวิเคราะหยีนที่
โคลนได การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยปฎิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส การถายยีนในพืชและสัตว
การศึกษาการทํางานของยีนโดยทําใหเกิดการกลาย เครื่องหมายดีเอ็นเอ การประยุกตใชทาง
การเกษตร อุตสาหกรรม การแพทยและสิ่งแวดลอม
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, applications in
agriculture, industry, medicine and environment.
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416457

**

จีโนมและเครื่องหมายทางดีเอ็นเอ
3(2-3)
(Genome and DNA Markers)
พื้นฐาน : 416456
จีโนมของพืชและสัตว การวิเคราะหจีโนม การสกัดดีเอ็นเอและหลักการทั่วไปในการ
ทํางานเกี่ยวกับดีเอ็นเอ เทคนิคไฮบริไดเซชันและพีซีอาร หลักของเครื่องหมายทางดีเอ็นเอ
เครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใชวิธีไฮบริไดเซชันและที่ใชพีซีอารเปนพื้นฐาน การประยุกตใชและการ
พิจารณาเลือกใชเครื่องหมาย
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 PCR-based DNA markers, applications and
consideration for choosing markers.

วิชาปรับปรุง

416458

พันธุวิศวกรรมปฏิบัติการ
1(0-3)
(Laboratory in Genetic Engineering)
พื้นฐาน : 416456 หรือพรอมกัน
การแยกดีเอ็นเอทั้งหมดและพลาสมิด การตัดและเชื่อมดีเอ็นเอ ทรานสมอรเมชัน การ
ตรวจสอบและวิเคราะหดีเอ็นเอสายผสม
Isolation of total DNA and plasmid, DNA digestion and ligation, transformation,
recombinant DNA detection and analysis.

416471

พันธุศาสตรประชากรและปริมาณเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Population and Quantitative Genetics)
พื้นฐาน : 416311
ประชากรสมดุล การเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน การผสมพันธุแบบไมสุมพันธุกรรม
โดย
อิทธิพลของยีนหลายคู ความคลายคลึงระหวางเครือญาติ อัตราพันธุกรรม ลักษณะ
พันธุกรรมแบบเทรสโฮลด การพิสูจนประชากรสมดุลโดยใชเครื่องหมายโมเลกุล
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.

416472

พันธุศาสตรลักษณะปริมาณ

3(3-0)
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(Quantitative Genetics)
พื้นฐาน : 416311
องคประกอบพันธุกรรมของประชากร ปจจัยทีม่ ีอิทธิพล ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน การผสมในสายเลือด การประมาณคาของลักษณะปริมาณ คา
อัตราพันธุกรรม วิธีคัดเลือกพันธุและสหสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสิ่งแวดลอม
Composition of genes 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.
416473

พันธุศาสตรคณิตศาสตร
3(3-0)
(Mathematical Genetics)
พื้นฐาน : 416312
ความนาจะเปนและการประยุกตกับประชากรของเมนเดลและพันธุศาสตรลักษณะ
ปริมาณ
Probability and it application to Mendelian population and quantitative genetics.

416481

พันธุศาสตรวิวัฒนาการ
3(3-0)
(Genetics and Evolution)
พื้นฐาน : 416311
ทฤษฎีของวิวัฒนาการ ลักษณะผันแปรอันเนื่องมาจากการผันแปรทางพันธุกรรม
การรักษาลักษณะผันแปรในประชากร การรักษาสภาวะที่เปนอยูของยีน กําเนิดสปซีสและการ
รักษาเอกลักษณ บทบาทของลูกผสมในวิวัฒนาการ
The evolutionary theory, phenotypic variation as a result of genetic variation,
maintenance of polymorphism, population genetics, the origin of species and the
maintenance of uniqueness, role of hybrid in evolution.

416482

พันธุศาสตรนิเวศวิทยาและพฤติกรรม
3(2-3)
(Ecological Genetics and Behavior)
พื้นฐาน : 416311
บทบาทของนิเวศวิทยา และพฤติกรรมการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตที่มีสารพันธุกรรมตางๆ
พันธุ
The roles of ecology and behavior on the survival of species possessing
different hereditary factor.
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416483

พันธุพิษวิทยา
3(3-0)
(Genetic Toxicology)
พื้นฐาน : 416311
โรคทางพันธุกรรม กลไกทางชีวเคมีของการกลาย การสังเคราะหเพื่อซอมแซมดีเอ็น
เอ สิ่งกอกลายและสิ่งกอมะเร็งในสิ่งแวดลอม ระบบการทดสอบระยะสั้นนอกกายและในกาย
การตีความการทดสอบและการประเมินอัตราเสี่ยง
Diseases of genetic, the biochemical mechanisms of mutation, the mechanism
of DNA repair systhesis, mutagens and carcinogens in environment, the short-term test
systems of mutagenicity.

416496

เรื่องเฉพาะทางพันธุศาสตร
3(3-0)
(Selected Topics in Genetics)
พื้นฐาน : 416311
หัวขอที่นาสนใจทางพันธุศาสตร หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Interesting topics in genetics. Topics are subjected to change in each

semester.
416497

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางพันธุศาสตรในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in genetics at the
bachelor ‘s degree level.

416498

ปญหาพิเศษ
3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาขั้นปริญญาตรี แลวเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Research study at the bachelor ‘s degree level and writing a report.

สาขารังสีประยุกตและไอโซโทป
421211**

รังสี ชีวิต และสิ่งแวดลอม
3(3-0)
(Radiation Life and Environment)
พลังงานกับมนุษยชาติ ประเภทและแหลงกําเนิดของรังสี รังสีกับชีวิต ผลทางชีวภาพ
ของรังสี นิเวศวิทยารังสี พลังงานนิวเคลียรในชีวิตประจําวัน
Energy and human, types of radiation and sources, radiation and life, biological
effects of radiation, radioecology, nuclear energy in everyday life.

421212**

วิทยาศาสตรนิวเคลียร
(Nuclear Science)

3(3-0)
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พื้นฐาน : 420112 หรือ 420118
นิวเคลียสของอะตอม นิวไคลด กัมมันตภาพรังสี กฎการสลายตัวของธาตุ
กัมมันตรังสีและอนุกรมของธาตุกัมมันตรังสีในธรรมชาติ อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร ปฏิกิริยา
นิวเคลียรและปฏิกรณนิวเคลียร
Atomic nuclei, nuclides, radioactivity, law of radioactive decay and the natural
radioactive series, interaction of radiation with matters, nuclear reactions and nuclear
reactors.
421311**

**

การปองกันรังสี
3(3-0)
(Radiation Protection)
พื้นฐาน : 421212
กัมมันตภาพรังสี หลักการวัดปริมาณรังสีและเครื่องมือวัดรังสี ผลของรังสีตอสสารและ
สิ่งมีชีวิต ผลทางชีววิทยาของรังสี แนวทางการปองกันอันตรายจากรังสี การปองกันรังสีจากตน
กําเนิดภายนอกและภายในรางกาย รังสีจากสิ่งแวดลอม พระราชบัญญัติและกฏกระทรวง
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
Radioactivity, principles of radiation, dosimetry and instruments, effects of
radiation with matters and living organisms, biological effects of radiation, radiation
protection guides, external and internal exposure protection, environmental radiations,
acts and regulations: atomic energy for peace.

วิชาปรับปรุง

421312*

การปองกันรังสีภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in Radiation Protection)
พื้นฐาน : 421311 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาการปองกันรังสี
Laboratory for Radiation Protection.

421313**

เทคนิคการวัดรังสี
3(3-0)
(Radiation Detection Techniques)
พื้นฐาน : 421212
วิธีการตรวจหาและการวัดรังสี รังสีที่ทําใหเกิดการแตกตัวและอันตรกิริยากับสสาร
สถิติของระบบการวัดรังสี หัววัดรังสีและระบบการวัดรังสี หัววัดรังสีแบบบรรจุแกส เครื่องวัดซอ

1(0-3)
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ลิดซินทิลเลชัน เครื่องวัดลิควิดซินทิลเลชัน หัววัดรังสีแบบสารกึ่งตัวนําและระบบการวัดที่ไมใช
อิเล็กทรอนิกส
Radiation detection and measurement, ionizing radiation and its interaction with
matter, statistics of detection system, radiation detector and detection system, gas-filled
detector, solid scintillation counting, liquid scintillation counting, semiconductor detector
and non-electronic detector system.
421314**

เทคนิคการวัดรังสีภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in Radiation Detection Techniques)
พื้นฐาน : 421313 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาเทคนิคการวัดรังสี
Laboratory for Radiation Detection Techniques.

421315*

เทคนิคทางนิวเคลียรในอุตสาหกรรม
3(3-0)
(Nuclear Techniques in Industry)
พื้นฐาน : 421311
การถายภาพดวยรังสีในอุตสาหกรรม เทคนิคการวาวแสงรังสีเอกซ เทคนิคการสงผาน
รังสี เทคนิคการกระเจิงของรังสี เทคนิคนิวตรอน เทคนิคตัวตามรอยรังสี กระบวนการฉาย
รังสี
Industrial radiography, X-ray fluorescence technique, radiation transmission
technique, radiation scattering technique, neutron technique , radiotracer technique,
radiation processing.

*
**

1(0-3)

วิชาเปดใหม
วิชาปรับปรุง

421316**

เทคนิคการถายภาพดวยรังสี
3(1-6)
(Radiation Imaging Technique)
พื้นฐาน : 424111
ทฤษฎีการถายภาพดวยรังสี ชนิดและสมบัติของรังสีในการถายภาพ ฟลมและ
กระบวนการลางฟลม แผนบันทึกภาพและการประยุกตในอุตสาหกรรมและเกษตร หลักเทคนิค
ออโตเรดิโอกราฟ การประมวลผลเชิงเลข การประยุกตทางชีววิทยาและการเกษตร มี
การศึกษานอกสถานที่
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Theory of radiography, types and properties of radiation in radiography, films
and film processing, image plates and their applications in industry and agriculture,
principles of autoradiography techniques, digital processing, applications in biology and
agriculture. Field trip required.
421321**

ชีววิทยารังสีเบื้องตน
3(2-3)
(Introduction to Radiobiology)
พื้นฐาน : 424111
การดูดกลืนรังสีและเคมีรังสี การแตกตัวของน้ําโดยรังสี ชีวเคมีรังสีและอันตรกิริยา
ของอนุมูลอิสระ ผลของรังสีตอความเสียหายระดับเซลล การตอบสนองตอรังสีและการดัดแปร
ชีววิทยารังสีในการประยุกตทางคลินิก ผลของรังสีตอระบบอวัยวะหลักของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
และผลของรังสีตอพืช
Radiation absorption and radiation chemistry, water radiolysis, radiation
biochemistry and interaction of free radicals, radiation effects on cellular damage,
radiosensitivity and modification, radiobiology in clinical application, radiation effects on
major organ system of mammals and radiation effects on plants.

421322**

เทคนิคการตามรอยดวยไอโซโทปทางชีววิทยา
3(2-3)
(Isotope Tracer Techniques in Biology)
พื้นฐาน : 424111
ความรูเบื้องตนทางเคมีนิวเคลียร การจัดตั้งหองปฏิบัติการไอโซโทป ปฏิกริ ิยา
นิวเคลียรและการสังเคราะหสารประกอบติดฉลากดวยไอโซโทป หลักการวัดรังสีและชนิดของ
หัววัดรังสี เครื่องวัดการเปลงแสงวับในของเหลวและการเตรียมตัวอยาง การออกแบบการ
ทดลองทางชีววิทยาโดยใชเทคนิคตัวตามรอยดวยไอโซโทป การประยุกตทางการเกษตรและ
สิ่งแวดลอม
Basic knowledge of nuclear chemistry setting up isotope laboratory, nuclear
reaction and synthesis of isotopically labelled compounds, principles of radiation
measurement and types of radiation detector, liquid scintillation counter and sample
preparation, experimental design using isotope tracer techniques in biology, applications
in agriculture and environment.

**

วิชาปรับปรุง

421323**

เวชศาสตรนิวเคลียรเบื้องตน
(Introduction to Nuclear Medicine)

3(3-0)
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พื้นฐาน : 424111
หลักของเวชศาสตรนิวเคลียร ความปลอดภัยทางรังสีในงานเวชศาสตรนิวเคลียร การ
วัดปริมาณรังสีจากการนําสารไอโซโทปรังสีเขาสูรางกาย เครื่องมือทางเวชศาสตรนิวเคลียร
เคมีภัณฑรังสีและเภสัชภัณฑรังสี เวชศาสตรนิวเคลียรคลินิก
Principles of nuclear medicine, radiation safety in nuclear medicine, dosimetry
of internally administered radionuclides, nuclear medicine instruments, radiochemicals
and radiopharmaceuticals, clinical nuclear medicine.
421331**

กัมมันตภาพรังสีสิ่งแวดลอม
3(3-0)
(Environmental Radioactivity)
พื้นฐาน : 424111
แหลงของกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดลอม วิธีทางการเคลื่อนยายทางกายภาพและ
ชีวภาพจากบรรยากาศ พื้นดิน และแหลงน้ํา เขาสูโซอาหาร ตัวติดตามและการดูแล
สิ่งแวดลอม บทเรียนจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม
Sources of environmental radioactivity, physical and biological transport
pathway in atmosphere, terrestrial and aquatic through food chain, environmental
monitoring and surveillance, lesson from nuclear accidents, risk and environmental
impact assessment.

421411**

การวิเคราะหโดยวิธีทางนิวเคลียร
3(3-0)
(Nuclear Method of Analysis)
พื้นฐาน : 403111
หลักเคมีนิวเคลียรและวิธีวิเคราะห การวิเคราะหโดยเครื่องมือทางนิวเคลียรและการ
ประยุกตในกระบวนการทางเคมี เวชศาสตรนิวเคลียร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดลอม
Principles of nuclear chemistry and analytical methods, nuclear instrumental
analysis, applications in chemical processes, nuclear medicine, industries and
environment.

421412**

การวิเคราะหโดยการเรืองแสงรังสีเอกซ
3(2-3)
(X-ray Fluorescence Analysis)
การกระตุนอะตอม การเรืองแสงรังสีเอกซ ตนกําเนิดรังสีปฐมภูมิ หลอดรังสีเอกซ
รังสีทุติยภูมิ หัววัดรังสีเอกซ ผลของเมทริกซ การวิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณ
Atom excitation, X-ray fluorescence, sources of primary radiation, X-ray tube,
secondary radiation, X-ray detectors, matrix effects, qualitative and quantitative analysis.

**

วิชาปรับปรุง
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421421**

รังสีและการกลายพันธุ
3(3-0)
(Radiation and Mutation)
พื้นฐาน : 416311
รังสีและสารเคมีกอกลายพันธุ การเหนี่ยวนําใหกลายพันธุโดยรังสีและสารเคมีการ
กลายพันธุในระดับโมเลกุลและกลไกการซอมแซมดีเอ็นเอ งานวิจัยการกลายพันธุและการ
ประยุกตใช กระบวนการกลายพันธุในสิ่งแวดลอมและการทดสอบสารกอกลายพันธุ
Radiation and chemical mutagens, induced mutations by radiation and
chemical mutagens, molecular basis of mutation and DNA repair mechanisms, mutation
research and its application, environmental mutagenesis and mutagen testing.

421422**

รังสีและไอโซโทปในการเกษตร
3(3-0)
(Radiation and Isotopes in Agriculture)
พื้นฐาน : 416311
การประยุกตรังสีและไอโซโทปทางการเกษตรและชีววิทยา การใชรังสีในการถนอม
อาหารและผลิตผลการเกษตร ทางกีฏวิทยา การปรับปรุงพันธุพืช การผลิตสัตวและสุขภาพสัตว
การประยุกตไอโซโทปในการวิจัยทางการเกษตร
Applications of radiation and isotopes in agriculture and biology, uses of
radiation in food and agricultural product preservation, entomology and plant
breeding,animal production and
health, applications of isotopes in agricultural researches.

421496

เรื่องเฉพาะทางรังสีประยุกตและไอโซโทป
3
(Selected Topics in Applied Radiation and Isotopes)
เรื่องเฉพาะทางรังสีประยุกตและไอโซโทปในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลง
ไปแตละภาคการศึกษา
Selected topics in applied radiation and isotopes at the bachelor ‘s degree
level, Topics are subjected to changed in each semester.

421497

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางรังสีประยุกตและไอโซโทประดับปริญญา
ตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in applied radiation
and isotopes at the bachelor ‘s degree level.
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**

วิชาปรับปรุง

421498

ปญหาพิเศษ
3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางรังสีประยุกตและไอโซโทประดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียน
เปนรายงาน
Study and research in applied radiation and isotopes at the bachelor ‘s degree
level and compile into a written report.

สาขาสัตววิทยา
423113

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

423243

การเก็บรักษาตัวอยาง
3(2-3)
(Museum Collection)
พื้นฐาน : 424111
การรวบรวมและเก็บรักษาสัตวสําหรับการเรียนการสอนและหองพิพิธภัณฑ การ
จัดสรางพิพิธภัณฑ การเตรียมตัวเพื่อออกเก็บตัวอยางสัตว การเขียน อธิบายและจําแนก
รายชื่อของตัวอยางในพิพิธภัณฑ วิธีการเก็บรักษาตัวอยางสัตวไมมีกระดูกสันหลังและมีกระดูก
สันหลัง การทําโครงกระดูก การดองใสและการหลอตัวอยางเทียม
Animal collection and preservation for class study and museum, zoological
management, preparation for collection animals labeling and catalogue of museum
specimens, preservation method for invertebrates and vertebrates, the preparation of
vertebrate skeletons animals transparency, and moulding methods.

423251

สรีรวิทยาของมนุษย
(Human Physiology)
พื้นฐาน : 424111
หนาที่และระบบภายในรางกายของมนุษย
Systematic functions of the human body.

3(2-3)

423311

กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของคอรเดต

5(3-6)
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(Chordate Comparative Anatomy)
พื้นฐาน : 423113 หรือ 424114
การเปรียบเทียบสัตวมีกระดูกสันหลังแตละพวกในดานโครงสรางและวิวัฒนาการ
Comparative study of the vertebrate in their structure and evolution.

423351

สรีรวิทยาของสัตว
3(3-0)
(Animal Physiology)
พื้นฐาน : 423311
หนาที่ทั่วไปของระบบภายในรางกายของสัตว
Systematic functions of a living organism in animal kingdom.

423352

สรีรวิทยาของสัตวภาคปฺฎิบัติการ
(Animal Physiology Laboratory)
พื้นฐาน : 423351 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับสรีรวิทยาของสัตว
Laboratory work in animal physiology.

423361

ปรสิตวิทยาเบื้องตนของมนุษย
3(2-3)
(Introduction to Human Parasitology)
พื้นฐาน : 424111
สันฐานวิทยา วัฎจักรชีวิต การติดตอ พยาธิกําเนิดวิธีการควบคุมและปองกันสัตวเซลล
เดียวหนอนพยาธิและสัตวขาปลองชนิดสําคัญที่ทําใหเกิดโรคในมนุษย
Morphology, life cycle, transmission, pathogenesis, method of control and
prevention of important protozoa, helminths, and arthropods cuasing disease of man.

423413

ไมโครเทคนิคทางสัตว
3(1-6)
(Animal Microtechnique)
พื้นฐาน : 423113
วิธีเตรียมเนื้อเยื่อของสัตว ทําเปนสไลดถาวรเพื่อการศึกษา ดวยกลองจุลทรรศน
Preparation of permanent slide from animal tissue of microscopic study.

423414

วิทยาเอมบริโอ
4(3-3)
(Embryology)
พื้นฐาน : 423113 หรือ 424111
การสรางเซลลสืบพันธุและการปฏิสนธิ การเจริญเติบโต ของไขที่ผสมแลวจนเปนตัว
ออนของสัตวมีกระดูกสันหลัง การเจริญที่ผิดปกติ

1(0-3)
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Gametogenesis, fertilization, development of zygote and embryogeny of
vertebrates, anomalies.

423415

วิทยาเอมบริโอของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
3(2-3)
(Embryology of Invertebrates)
พื้นฐาน : 423113
การสรางเซลลสืบพันธุ การปฏิสนธิ การเจริญเติบโตของไขที่ผสมแลวจนเปนตัวออน
ของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
Gametogenesis, fertilization, development of zygote and embryogeny of
invertebrates.

423416

จุลกายวิภาคศาสตร
4(2-4)
(Microanatomy)
พื้นฐาน : 423113 หรือ 424111
โครงสรางและสวนประกอบของเซลลเนื้อเยื่อ และระบบ อวัยวะในสัตวมีกระดูกสันหลัง
โครงสรางจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน และคุณสมบัติของการติดสี
Structure and component of cells, tissue and organ system in the vertebrate
body, the ultrastructure and staining properties.

423417

การเติบโตของเซลลสัตว
3(3-0)
(Animal Cell Growth)
พื้นฐาน : 423113 หรือ 424111
การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี การควบคุมการเติบโตภายในเซลล การเกิดเซลลผิดปกติ
สภาพแวดลอม และปจจัยที่มีผลตอการเติบโต
Biochemical changes, growth regulation at molecular level, cell transformation,
reactions neighbouring cells as well as its surroundings, factors controlling cell growth.

423419

วิทยากระดูก
3(2-3)
(Osteology)
พื้นฐาน : 423311
การเจริญของกระดูก สวนประกอบ โครงสราง และสัณฐานวิทยาปกติของระบบโครงราง
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Development composition, structures and normal morphology of the skeletal
system.
423421

สัตวมีกระดูกสันหลัง
3(3-0)
(Vertebrate Zoology)
พื้นฐาน : 423113
ลักษณะรูปรางของสัตวมีกระดูกสันหลัง การจัดประเภท เนนในดานวิวัฒนาการ มี
การศึกษานอกสถานที่
Morphology, structure and characteristics of the vertebrates classification with
emphasis on evolution. Field trip required.

423426

ปกษินวิทยา
3(2-3)
(Ornithology)
พื้นฐาน : 423113
ลักษณะโครงสราง และหนาที่ของอวัยวะแตละระบบของนก พฤติกรรม ชีววิทยาและ
นิเวศวิทยา การจําแนกตามหลักอนุกรมวิธาน มีการศึกษานอกสถานที่
Structure and functional characteristics of birds, behavior, biology and ecology,
classification. Field trip required.

423427

3(2-3)
วิทยาสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
(Mammalogy)
พื้นฐาน : 423113
ลักษณะโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะแตละระบบของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม กําเนิด
และวิวัฒนาการ พฤติกรรม ชีววิทยา และนิเวศวิทยา การจําแนกสัตวเลี้ยงลูกดวยนมตามหลัก
อนุกรมวิธาน มีการศึกษานอกสถานที่
Structural and functional characteristics of mammals, origin and phylogenetic
relationships, behavior, biology and ecology, classification, Field trip required.

423428

วิทยาสัตวเลื้อยคลาน
4(2-6)
(Herpetology)
พื้นฐาน : 423113
ลักษณะโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะแตละระบบของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและ
สัตวเลื้อยคลาน กําเนิด และวิวัฒนาการ พฤติกรรม ชีววิทยาและนิเวศวิทยา การจําแนกสัตว
สะเทินน้ําสะเทินบก และสัตวเลื้อยคลาน ตามหลักอนุกรวิธาน มีการศึกษานอกสถานที่
Structural and functional characteristics of amphibians and reptiles, origin and
phylogenetics relationships, behavior, biology and ecology, classification. Field trip required.
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423431**

อนุกรมวิธานสัตว
3(3-0)
(Animal Taxonomy)
พื้นฐาน : 423113
ศาสตรของอนุกรมวิธาน ลักษณะอนุกรมวิธานและการแปรผันในประชากร การเกิดส
ปซีสและการตัดสินในระดับสปซีส ลําดับขั้นอนุกรมวิธานและแนวทางการจําแนกประเภท สาย
วิวัฒนาการและวิธีการสรางสายวิวัฒนาการ กฎการเรียกชื่อทางสัตววิทยาและสิ่งพิมพทาง
อนุกรมวิธาน
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 nomenclature and taxonomic publication.

423441

สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
4(3-3)
(Invertebrate Zoology)
พื้นฐาน : 423113
สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของสัตวไมมีกระดูก
สันหลัง มีการศึกษานอกสถานที่
Morphology, anatomy, physiology, taxonomy and ecology of the invertebrates.
Field trip required.

423443**

ชีววิทยาของไนดาเรียน
3(2-3)
(Biology of Cnidarian)
พื้นฐาน : 423441
การจัดหมวดหมู ที่อยูอาศัย สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของไนดาเรียน มีการศึกษา
นอสถานที่
Classification, habitat, morphology and physiology of cnidarians. Field trip
required.

423445**

**
**

ชีววิทยาของโพรโทซัว
3(2-3)
(Biology of the Protozoa)
พื้นฐาน : 423113
โครงสราง พันธุศาสตรและออรแกเนลลของโพรโทซัว อนุกรมวิธาน การเก็บ
ตัวอยางและการเพาะเลี้ยง มีการศึกษานอกสถานที่

วิชาปรับปรุง
วิชาปรับปรุง
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Structures, genetics and organelles of protozoa, taxonomy, sample collection
and cultivation. Field trip required.
423451

วิทยาตอมไรทอ
3(3-0)
(Endocrinology)
พื้นฐาน : 423351 หรือ 002341
ฮอรโมนในสัตว หนาที่และความสําคัญของตอมไรทอ
Anatomy, physiology, chemistry and regulation of the major endocrine glands.

423452

การใชสัตวทดลอง
3(2-3)
(Using of Laboratory Animals)
พื้นฐาน : 423113
การเลือกสัตวทดลอง วิธีการปฏิบัติตอสัตวทดลองอยางถูกตอง เพื่อใหผลการทดลอง
คลาดเคลื่อนนอยที่สุด จรรยาบรรณสําหรับผูใชสัตวทดลอง
Choosing of laboratory animals and manipulation of them in order to obtain
exact experimental results, Ethics in using of laboratory animals.

423453

สรีรวิทยาชั้นสูงของสัตว
3(3-0)
(Advanced Animal Physiology)
พื้นฐาน : 423351 หรือ 423352
หนาที่ของบางระบบโดยละเอียดและการวิจัยใหม ๆ ทางสรีรวิทยาของสัตว
Function in detail of systems interested in the animal body and the current
published research.

423454

พฤติกรรมของสัตว
3(3-0)
(Ethology)
พื้นฐาน : 423113
วิวัฒนาการของพฤติกรรมของสัตว พฤติกรรมของสัตวไมมีกระดูกสันหลังและสัตวมี
กระดูกสันหลัง รวมทั้งการวิเคราะหพฤติกรรมของสัตวแตละชนิด มีการศึกษานอกสถานที่
Evolution of animal behavior, behavior of invertebrate and vertebrate

animals
including of analysis behavior. Field trip required.
423455**

**

สรีรวิทยาของระบบประสาท
(Neurophysiology)

วิชาปรับปรุง

3(3-0)
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พื้นฐาน : 423251 หรือ 423351
การทํางานของสมอง ไขสันหลัง ปมประสาท เซลลประสาทและพฤติกรรมตาง ๆ ซึ่ง
เปนหนาที่ของสมองและระบบประสาททั่วไป รวมกลไกการทํางานและการควบคุมของระบ
ประสาทในมนุษยและในสัตว
Functions of the brain, spinal cord, nerves, and sense receptors, and all
activities subjected to be brain functions, mechamisms in human and animal.
423459

วิทยาตอมไรทอและการสืบพันธุ
3(3-0)
(Endocrinology and Reproduction)
พื้นฐาน : 423351 หรือ 423352
ความสัมพันธระหวางระบบการสืบพันธุกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เอนโดไครนเนนถึงลักษณะที่สามารถจะปรับใชใหเปนประโยชนได สาเหตุของลักษณะที่ผิดปกติ
และการปองกันรักษา
Relationship of reproductive system and other systems, especially endocrine
with emphasis upon characteristics which altering for economic benefit and causes,
prevention and treatment of endocrine abnormalities.

423461**

ปรสิตวิทยา
3(2-3)
(Parasitology)
พื้นฐาน : 423113
สัณฐานวิทยา การจัดจําแนก วัฏจักรชีวิตของปรสิตที่เกี่ยวของกับมนุษยและสัตว
เลี้ยง เทคนิคการเก็บรักษาตัวอยาง
Morphology, identification, life cycle of human and domestic animal parasites,
techniques for sample preservation.

423462

วิทยาหนอนตัวกลม
3(2-3)
(Nematology)
พื้นฐาน 423113
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยาและวัฎจักรชีวิตของหนอนตัวกลม

**

วิชาปรับปรุง
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Morphology, physiology, ecology and life history of round worms.
423464

วิทยาภูมิคุมกันเปรียบเทียบ
3(3-0)
(Comparative Immunology)
พื้นฐาน : 423113
ออนโตจีนีและกลไกของระบบภูมิคุมกัน ฟาโกไซโทซิส ไฟโลจีนี่ของคอมพลีมนต
เปรียบเทียบระบบภูมิคุมกันในสัตวไมมีกระดูกสันหลังและสัตวมีกระดูกสันหลัง การประยุกต
ของวิทยาภูมิคุมกันเปรียบเทียบ
Ontogeny and mechanism of immune system, phagocytosis, phylogeny of
complement, comparison of the immune in invertebrate and vertebrate, application of
comparative immunology.

423481

นิเวศวิทยาของสัตว
3(2-3)
(Animal Ecology)
พื้นฐาน : 423113 และ 422111
พลวัตรประชากรและปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของสัตว มีการศึกษานอก
สถานที่
Behavior, population dynamics and related environmental factors, Field trip
required.

423491*

ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางสัตววิทยา
3(3-0)
(Basic Research Medthods in Zoology)
พื้นฐาน : 423113
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางสัตววิทยา การกําหนดปญหา การวางรูปแบบการ
วิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การ
วิเคราะหและตีความขอความ การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอ
ผลการวิจัย
Principles and research methods in zoology, identification of research
problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data,
construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of statistics
for research, report writing and presentation.

423496*

เรื่องเฉพาะทางสัตววิทยา

1-3
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(Selected Topics in Zoology)
พื้นฐาน : 423113
หัวขอที่นาสนใจทางสัตววิทยา หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Interesting topics in zoology, Topics are subjected to change in each
semester.
423497

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางสัตววิทยาในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interested topics in zoology at the bachelor ’s
degree level.

423498

ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางสัตววิทยาระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in zoology at the bachelor ‘s degree level and compiled

into a
written report.

สาขาชีววิทยา
424101

424111

*

วิชาเปดใหม

ชีววิทยาเบื้องตน
3(3-0)
(Introductory Biology)
สิ่งมีชีวิต สภาพของสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอสิ่งมีชีวิต หลักเกณฑวิชาการทางชีวภาพ
Living organisms, environment, life science concept.
หลักชีววิทยา
3(3-0)
(Principles of Biology)
หลักการตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต องคประกอบของเซลล หลักเบื้องตนของเมแทบอลิซึมใน
เซลลและสิ่งมีชีวิต อิทธิพลของชีวเคมีตอเซลลและอนุภาคของเซลล ขบวนการตอบสนองและ
การประสานงานภายในรางกาย ทั้งระบบประสาทและระบบตอมไรทอ การสืบพันธุและการเจริญ
หลักพันธุกรรมและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
Biological concept, cells, introduction to metabolism, chemical effect,
cellstructures, response and coordination, reproduction and development, genetics and
evolution.
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424112

ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in Biology)
พื้นฐาน : 424111 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาหลักชีววิทยา
Laboratory for Principles of Biology

1(0-3)

424114

ชีววิทยาพื้นฐานในการแพทย
3(2-3)
(Biology for Medical Science)
วิวัฒนาการ
หมวดหมูของสิ่งมีชีวิต
เซลล
องคประกอบของเซลลและหนาที่
กระบวนการ เมแทบอลิซึม อวัยวะและระบบการทํางานในสัตวชั้นสูง การเจริญของสิ่งมีชีวิต หลัก
พันธุศาสตรและพันธุศาสตรระดับโมเลกุล ระบบภูมิคุมกัน
Evolution and classification of living organisms, cell structure and function,
organs and system in higher vertebrates, development, principles of genetics and
molecular genetics, immune system.

424201

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
3(3-0)
(Life and Environmental Science)
ปญหาประชากร การอพยพถิ่นฐาน การปฏิวัติการเกษตรกรรมและการทําลายสภาวะ
แวดลอม
ที่มีอิทธิพลตอสิ่งมีชีวิต
The population problem, migration agricultural revolution and environmental
distribution which affect the living orgranisms.

424281

พิษวิทยาชีวภาพเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Biotoxicology)
พื้นฐาน : 424111
ขั้นตอนเบื้องตนของความเปนพิษและผลตกคางจากสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชตอ
ธรรมชาติและมวลชีวภาพ
Basic concepts of the toxicology and the residule effects of pesticides on the
nature and biotic community.
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424311*

ชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(3-0)
(Industrial Biology)
ความรู และเทคนิคทางชีววิทยาที่ใชในการเพาะเลี้ยง แปรรูปผลิตภัณฑ และสารสกัด
จาก
จุลินทรีย พืชและสัตวจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่อยูในความสนใจ กรณีศึกษาจาก
ผูเชี่ยวชาญและนักวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม มีการศึกษานอกสถานที่
Knowledge and techniques in Biology for uses in culturing, processing and
products extracted from microorganisms, plants and animals from several interesting
industries. Case studies from industrial experts and researchers will be presented.
Field trip required.

424331

ฟสิกสชีวภาพเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Biophysics)
พื้นฐาน : 424111 และ 420112
การใชหลักและระเบียบวิธีทางฟสิกส เพื่อศึกษาและอธิบายโครงสรางของสิ่งมีชีวิตและ
กลศาสตรของกระบวนการในสิ่งมีชีวิต
Effects of basic physical components on the mechanisms of biological
macromolecules, cells and organisms.

424381

นิเวศวิทยา
3(2-3)
(Ecology)
พื้นฐาน : 424111
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม แบบแผนการไหลของพลังงาน วัฎจักร
ของสาร ปจจัยจํากัดกลุมสิ่งมีชีวิต การเติบโต ของประชากร ความสัมพันธในการอยูรวมกันของ
สิ่งมีชีวิตตางชนิดกันและปญหามลพิษในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
Relationship of living organisms and the environments, patterns of energy flow,
metherial cycles, limiting factor, community, population growth, interspecific relationship
and pollution problems in Thailand. Field trip required.

424396

เอกสารทางชีววิทยา
(Biological Literature)
พื้นฐาน : 424111
การตรวจและการใชประโยชนเอกสารทางชีววิทยา
Types of information in biology publication, use of library.

*

วิชาเปดใหม

1(1-0)
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424451

กลไกและการทํางานในเซลล
4(4-0)
(Mechanism and Function in the Cell)
พื้นฐาน : 424111 และ 402311
กลไกและการทํางานของสารประกอบที่มีตอสิ่งมีชีวิตครอบคลุมถึงกิจกรรม และการ
ดําเนินงานในองคประกอบของเซลล
Mechanisms and function and chemical mediation in cells.

424452

การเพาะเลี้ยงเซลล
(Cell Culture)
พื้นฐาน : 419213
หลักการและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อ
Techniques of cell and tissue cultures.

424453*

หลักชีววิทยาของเซลลและโมเลกุล
3(3-0)
(Principles of Cell and Molecular Biology)
พื้นฐาน : 424111
โครงสรางและหนาที่ของเซลลโพรแคริโอตและยูแคริโอต สวนประกอบของเซลล
เมแทบอลิซึมและอันตรกิริยาของเซลลกับสภาพแวดลอม
Stucture and function of prokaryotic and eukaryotic cells , cellular components,
metabolism and the interaction between cells and their environments.

424454

ชีววิทยาของการเจริญเติบโต
3(2-3)
(Developmental Biology)
พื้นฐาน : 424111
การพัฒนาทางดานชีวภาพ เคมี และสรีรวิทยาของเซลลสืบพันธุ การปฏิสนธิ การ
เจริญเติบโตของไขที่ไดรับการผสมแลวและการพัฒนาของอวัยวะตาง ๆ ทั้งในพืชและสัตว
Development biology, mechanism of fertilization, developmental processes,
organogenesis in plants and animals.

424473

ไบโอเมตรี
3(3-0)
(Biometry)
พื้นฐาน : 422111 และ 424111
วิธีการสุมตัวอยาง การคํานวณประชากร การทดสอบการกระจายของสิ่งมีชีวิต การ
วิเคราะหสหสัมพันธและสมการเสนตรง การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหขอมูลของการ
ทดลองทางชีววิทยา

*

วิชาเปดใหม

3(2-3)
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Samplings, population calculation, distribution, correlation analysis, linear
regression, experimental planning and data analysis.
424481

นิเวศวิทยาประชากร
4(3-3)
(Population Ecology)
พื้นฐาน : 424381
นิเวศวิทยาพื้นฐานและประยุกต ใชความรูและทฤษฎีทางดานการวิวัฒนาการและ
คณิตศาสตรในการจําแนกและแกปญหาทางนิเวศวิทยาในระดับประชากร มีการศึกษานอก
สถานที่
Basic and applied ecology, evolutionary and mathematical model to identify and
solve ecological problems. Field trip required.

424482

ชีววิทยาของมลพิษ
3(3-0)
(Pollution Biology)
พื้นฐาน : 424111
สภาพของสิ่งแวดลอมที่เปนพิษ ผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและวิธีปองกันแกไข มี
การศึกษานอกสถานที่
Environmental pollution and its effects to life, avoiding and deduction of
causes. Field trip required.

424483**

ความหลากหลายทางชีวภาพ
3(3-0)
(Biodiversity)
พื้นฐาน : 416311
นิยามและลักษณะเฉพาะของความหลากหลายทางชีวภาพ องคประกอบและสาเหตุ
ของการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ผลของความหลากหลายทางชีวภาพตอแบบอยาง
และกระบวนการของชุมนุมสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพตอหนาที่ในระบบนิเวศ
คุณคาและสาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ การวัดและการ
วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
Definition characteristic of biodiversity, component and causes of biodiversity.
Effects of biodiversity on pattern and process of community. Biodiversity and
ecosystem function. Value and causes of biodiversity loss. Conservation, biodiversity
measurement and research.

424484

วิวัฒนาการ
(Evolution)
พื้นฐาน : 416311
**

วิชาปรับปรุง

3(3-0)

26
ประวัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการ กําเนิดของเอกภพและสิ่งมีชีวิต ทฤษฎีวิวัฒนาการ
หลักฐานประกอบการศึกษาวิวัฒนาการ สาเหตุของการเกิดวิวัฒนาการ การเกิดสปชีสใหม
รูปแบบของสายวิวัฒนาการ
A history of evolutionary biology, origin of the Universe and life, the theories of
evolution, the evidences of evolution, causes of evolution, speciation, phylogenetic
pattern.

424485

ชีวภัณฑควบคุมทางการเกษตรและสาธารณสุข
3(3-0)
(Biological Control Agents in Agriculture and Public Health)
พื้นฐาน : 419211
ชนิดของชีวภัณฑที่ใชควบคุมศัตรูทางการเกษตรและสาธารณสุข การออกฤทธิ์ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ จุดเดนและจุดดอย การประยุกต กฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
มีการศึกษานอกสถานที่
Types of biological control agent used for controlling pests in agriculture and
public health, modes of action, product, development, advantage, application, related
law and regulations. Field trip required.

424491

ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางชีววิทยา
3(3-0)
(Basic Research Methods in Biology)
พื้นฐาน : 422111 และ 424111
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางชีววิทยา การวิเคราะหปญหาเพื่อกําหนดหัวขอ
งานวิจัย วิธีรวบรวมขอมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย วิธีการเสนอแผนการวิจัย การวิเคราะห แปล
ผล และการวิจารณผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอในการประชุม และการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ มีการศึกษานอกสถานที่
Research principles and methods in Biology, problem analysis for research
topic identification, data collecting for research planning, research proposal, data
analysis, result explanation and discussion, report writing, presentation and preparation
for journal publication. Field trip required.

424496

เรื่องเฉพาะทางชีววิทยา
3(3-0)
(Selected Topics in Biology)
พื้นฐาน : 424111
เรื่องเฉพาะทางชีววิทยาในระดับปริญญาตรี หัวขอเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in biology at the bachelor ‘s degree level. Topics are
subject to change in each semester.

424497

สัมมนา

1
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(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางชีววิทยาในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in biology at the
bachelor ‘s degree level.
424498

ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางชีววิทยาระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in biology at the bachelor ‘s degree level and compiled into
a written report.

449390

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(1-0)
(Cooperative Education Preparation)
หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การ
สื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน
Principles, concepts and processes of cooperative education. Related rules
and regulations. Basic knowledge and techniques in job application. Basic knowledge
and techniques in working. Communication and human relations. Personality
development. Quality management system in workplace. Presentation techniques.
Report writing.

449490

สหกิจศึกษา
6
(Cooperative Education)
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการที่ไดรับมอบหมาย
ตลอดจนการจัดทํารายงานและการนําเสนอ
On the job training as a temporary employee according to the assigned
project including report writing and presentation.

