
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 

 
1. ชื่อหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
 Bachelor of Science Program in Biology 
 
2. ชื่อปริญญา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
 Bachelor of Science (Biology) 
 วท.บ. (ชีววิทยา) 
 B.Sc. (Biology) 
 
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ   
 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
4. หลักการและเหตุผลของหลักสูตร 
 การพัฒนาวิทยาศาสตร จําเปนตองอาศัยรากฐานของทฤษฎีและหลักการทางความคิด 
จิตวิทยาศาสตร ที่สอดคลองกันในทุกสาขาวิชา อันจะนําไปสูการสรางสรรคงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ
ที่มีประโยชนตอประเทศชาติ ในปจจุบันการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร ถูกกําหนดกรอบ
มาตรฐานแยกไปในแตละสาขารายวิชา ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึง
มุงพัฒนาความเปนเลิศทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน ดวยการบูรณาการตรรกะทางดานความคิดและ
หลักการกลไกธรรมชาติของแตละรายสาขาวิชา ใหมีความสอดคลองกันและใหสามารถเขาใจ
วิทยาศาสตรแขนงอื่นๆ ได เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศทางวิทยาศาสตรอันพึงประสงค เปยม
ดวยคุณธรรม จริยธรรม เปนที่ตองการแกสังคม 
 
5. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 5.1 ปรัชญา 
 ความเจริญงอกงามทางสติปญญา จากการเขาถึงกฎธรรมชาติดวยรากฐานของเหตุผล 
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 5.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 เพื่อผลิตบัณฑิตโดยใชคุณธรรมสรางความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหมี
ความสามารถศึกษาคนควา และวิจัย เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู อยางมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
6. กําหนดการเปดสอน 
 ภาคการศึกษา 1  ปการศึกษา  2552 
 
7. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตรหรือเทียบเทา 
 
8. การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
9. ระบบการศึกษา 
 ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
10. ระยะเวลาการศึกษา 
 ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
11. การลงทะเบียนเรียน 
 ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
12. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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13. อาจารยผูรับผิดชอบประจําหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร/และอาจารยผูสอน 

 13.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิและสาขาวิชา 
1 นางนงลักษณ  สุวรรณพินิจ รองศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
2 นายเฉลิมชัย   วงศวัฒนะ รองศาสตราจารย วท.บ. (เกษตรศาสตร-พืชไรนา) 

วท.ม. (เกษตรศาสตร-วิทยาการวัชพืช) 
Ph.D. (Agriculture-Weed Science) 

3 นางสาวพูนสุข  รัตนภุมมะ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา) 
4 นางรุจิวรรณ  พานิชชัยกุล ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา) 
5 นางสุวณิจ  พรหมสุทธิรักษ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา) 

 

 13.2  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิและสาขาวิชา 
1 นางนงลักษณ  สุวรรณพินิจ รองศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
2 นางรุจิวรรณ  พานิชชัยกุล ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา) 
3 นางสาวพูนสุข  รัตนภุมมะ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา) 

 13.3 อาจารยผูสอน 

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิและสาขาวิชา 
1 นายไพศาล   สิทธิกรกุล ศาสตราจารย กศ.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา) 

Ph.D. (Zoology) 
2 นายเฉลิมชัย   วงศวัฒนะ รองศาสตราจารย วท.บ. (เกษตรศาสตร-พืชไรนา) 

วท.ม. (เกษตรศาสตร-วิทยาการวัชพืช)
Ph.D. (Agriculture-Weed Science) 

3 นายวิเชียร   มากตุน รองศาสตราจารย กศ.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (ชีววิทยา) 
Ph.D. (Fishery Sciences) 

4 นางทรรศนียา   ศักดิ์ดี รองศาสตราจารย วท.บ. (ประมง) 
Master of Natural Resources 

5 นายธวัช    ดอนสกุล รองศาสตราจารย กศ.บ. (ชีววิทยา) กศ.ม. (ชีววิทยา) 
6 นางนงลักษณ   สุวรรณพินิจ รองศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
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ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิและสาขาวิชา 
7 นางพรพรรณ    เลิศทวีสินธุ รองศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
8 นางสมใจ    ศิริโภค รองศาสตราจารย วท.บ. (วิทยาศาสตรการอาหาร) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
9 นางสุภาพร   สุกสีเหลือง รองศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยาการประมง) 

วท.ม. (พันธุศาสตร) 
10 นางสุมาลี   เหลืองสกุล รองศาสตราจารย วท.บ. (จุลชีววิทยา) วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
11 นายสุรจิต   วรรณจันทร รองศาสตราจารย กศ.บ. (มัธยมศึกษา) M.S. (Botany) 
12 นางกรองแกว   พูพิทยาสถาพร ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

วท.ม. (พันธุศาสตร) 
13 นางขจีนาฏ     โพธิเวชกุล ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (จุลชีววิทยา)  

วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) 
14 นายปรินทร     ชัยวิสุทธางกูร ผูชวยศาสตราจารย  วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา-ไวรัสวิทยา) 
Ph.D. (Molecular Biology) 

15 นางสาวพูนสุข     รัตนภุมมะ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา) 
16 นางยุวดี     นาคะผดุงรัตน ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เทคนิคการแพทย) วท.ม. (ชีวเคมี) 

Ph.D. (Biochemistry) 
17 นางรุจิวรรณ   พานิชชัยกุล ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา) 
18 นายวีระพงศ    เกียรติสุนทร ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เกษตรศาสตร-กีฏวิทยา) 

วท.ม. (เกษตรศาสตร-พืชไรนา) 
Ph.D. (Agronomy-Weed Science) 

19 นายศิวาพร     ลงยันต ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (เคมีชีวภาพ) 
วท.ด. (วิทยาศาสตรทางทะเล) 

20 นายสันติ   เรืองมณีไพฑูรย ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา) 
21 นางสายสุณีย      ล้ิมชูวงศ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (พืชสวน) วท.ม. (พันธุศาสตร) 
22 นางสุวณิจ     พรหมสุทธิรักษ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา) 
23 นางสาวอัจฉริยา     รังษิรุจิ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา) M.S. (Biochemistry and 

Genetics) Ph.D. (Molecular Systematics 
and Evolution) 

24 นางสาวจิตติมา     เหมกิตติวัฒน อาจารย กศ.บ. (ชีววิทยา) กศ.ม. (ชีววิทยา) 
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ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิและสาขาวิชา 
25 นางสาวณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย อาจารย วท.บ. (จุลชีววิทยา) วท.ม. 

 (จุลชีววิทยา) วท.ด. (จุลชีววิทยา) 
26 นางดวงใจ     บุญกุศล อาจารย วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา) 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร) 
27 นางนลินา    ประไพรักษสิทธิ์ อาจารย  สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร) 

Ph.D. (Neuroscience) 
28 นางนงลักษณ  สกุลญานนทวิทยา อาจารย วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา) 
29 นายประวัติ     อังประภาพรชัย อาจารย  วท.บ. (ชีววิทยา) M.Sc. (Microbiology) 

Ph.D. (Microbiology) 
30 นางสาวผองพรรณ  ประสารกก อาจารย วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (สัตววิทยา) 

วท.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ) 
31 นางสาวพิชาภัค  สมยูรทรัพย อาจารย วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

วท.ม. (พันธุวิศวกรรม) 
Ph.D. (Natural Science and Technology) 

32 นางสาวภัทริน     ศรีดุลยกุลย อาจารย วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (วิทยาศาสตร
การแพทย) วท.ด. (สรีรวิทยา) 

33 นางสาวรักชนก โคโต อาจารย วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม. (พันธุศาสตร) 
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) 

34 นายวันชาติ     สุมโนจิตราภรณ อาจารย วท.บ. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดลอม) 

35 นายสมเกียรติ  พรพิสุทธิมาศ อาจารย วท.บ. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
ปร.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา) 

36 นางสาวอรอนงค  พร้ิงศุลกะ อาจารย วท.บ. (จุลชีววิทยา)  
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) 
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
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14. จํานวนนิสิต 
 จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับเขาศึกษาและจํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร ในแตละปการศึกษา 

ปการศึกษา หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

ระดับ 

2552 2553 2554 2555 2556 
 ช้ันปที่ 1 90 90 90 90 90 
 ช้ันปที่ 2 - 90 90 90 90 
 ช้ันปที่ 3 - - 90 90 90 
 ช้ันปที่ 4 - - - 90 90 
 รวม 90 180 270 360 360 
 จํานวนผูที่คาดวา

สําเร็จการศึกษา 
- - - 90 90 

 
15. สถานที่และอุปกรณการสอน 
 15.1 สถานที่ 
 ใชสถานที่ของภาควิชาชีววิทยา หองบรรยายของคณะวิทยาศาสตรและมหาวิทยาลัย             
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 15.2 อุปกรณการสอน 
 ใชอุปกรณการสอนของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
16. หองสมุด 
 ใชวารสาร หนังสือ เอกสารทางวิชาการ ตําราเรียน และสื่อการสอนตางๆทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ  ที่มีอยูในสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
17. งบประมาณ 
 ใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดประจําปของมหาวิทยาลัย                        
ศรีนครินทรวิโรฒ 
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18. หลักสูตร 
 18.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 130 หนวยกิต 
 18.2 โครงสรางหลักสูตร 

รายละเอียด หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 94 
 2.1 วิชาแกน  ไมนอยกวา 25 
 2.1.1 วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน 16 
 2.1.2 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู 9 
 2.2 วิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 69 
 2.2.1 วิชาเฉพาะสาขา 20 
 2.2.2 วิชาเอกบังคับ 29 
 2.2.3 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 20 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 
 รวม ไมนอยกวา 130 

 18.3 รายวิชา 
 18.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดใหเรียนไมนอยกวา  30 หนวยกิต  โดยเลือกจาก
กลุมวิชาตาง ๆ ดังนี้  กลุมวิชาภาษา กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี กลุมวิชาศิลป
ศาสตร 
 1. กลุมวิชาภาษา กําหนดใหเรียนไมนอยกวา  9  หนวยกิต  ดังนี้ 
  1.1  ภาษาไทย  กําหนดใหเลือกเรียน  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต 
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
SWU 111 Thai for Communication  
มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน 3(2-2-5) 
SWU 112 Thai Literary Review  
  1.2  ภาษาตางประเทศ  กําหนดใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6  หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication I  
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication II  
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มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 3(2-2-5) 
SWU 123 English for International Communication I  
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 
SWU 124 English for International Communication II  
มศว 131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 131 French for Communication I  
มศว 132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 132 French for Communication II  
มศว 133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 133 German for Communication I  
มศว 134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 134 German for Communication II  
มศว 135 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 
SWU 135 Chinese for Communication I  
มศว 136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 
SWU 136 Chinese for Communication II  
มศว 137 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 137 Japanese for Communication I  
มศว 138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)  
SWU 138 Japanese for Communication II  

 2. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 
 กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอยกวา  6  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 
มศว 141 ทักษะการรูสารสนเทศ 3(2-2-5) 
SWU 141 Information Literacy Skills  
มศว 142 วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment  
มศว 143 พลังงานทางเลือก 3(2-2-5) 
SWU 143 Alternative Energy  
มศว 144 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
SWU 144 Mathematics in Daily Life  
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มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสรางสรรค 3(2-2-5) 
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle  
มศว 341 วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต 3(2-2-5) 
SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit  

 3. กลุมวิชาศิลปศาสตร 
 กําหนดใหเรียนไมนอยกวา  15  หนวยกิต  ดังนี้ 
  3.1  วิชาบังคับ  กําหนดใหเรียน  9  หนวยกิต  ดังนี้ 
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย 3(2-2-5) 
SWU 151 General Education for Human Development  
มศว 251 มนุษยกับสังคม 3(2-2-5) 
SWU 251 Man and Society  
มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
SWU 252 Aesthetics for Life  
  3.2  วิชาเลือก  กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอยกวา  6  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development  
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(2-2-5) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process  
มศว 353 มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม  
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics 3(2-2-5) 
มศว 354 มนุษยกับสันติภาพ  
SWU 354 Man and Peace  
มศว 355 พุทธธรรม 3(2-2-5) 
SWU 355 Buddhism  
มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปญญา 3(2-2-5) 
SWU 356 Literature for Intellectual Powers  
มศว 357 ศิลปะและความคิดสรางสรรค 3(2-2-5) 
SWU 357 Art and Creativity   
มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย 3(2-2-5) 
SWU 358 Music and Human Spirit  
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มศว 361 ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม 3(2-2-5) 
SWU 361 History and Effects on Society  
มศว 362 มนุษยกับอารยธรรม 3(2-2-5) 
SWU 362 Man and Civilization  
มศว 363 มนุษยกับการเมือง การปกครอง และกฎหมาย  3(2-2-5) 
SWU 363 Man and Politics, Government and Law  
มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัฒน 3(2-2-5) 
SWU 364 Economy in Globalization  
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม 3(2-2-5) 
SWU 365 Principles of Modern Management  
มศว 366 จิตวิทยาสังคม 3(2-2-5) 
SWU 366 Social Psychology  
มศว 367 กฎหมายทั่วไป 3(2-2-5) 
SWU 367 Legal Studies  
มศว 371 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรม และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology  
มศว 372 ภูมิปญญาทองถ่ิน 3(2-2-5) 
SWU 372 Local Wisdom  
มศว 373 ภูมิลักษณชุมชน  3(2-2-5) 
SWU 373 Man and Community  
มศว 374 สัมมาชีพเพื่อชุมชน 3(2-2-5) 
SWU 374 Ethical Careers for Community  
มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน 3(2-2-5) 
SWU 375 Good Governance in Community Management  
 
 18.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 94 หนวยกิต 
 โดยเลือกจากกลุมวิชาตางๆ ดังนี้ 
 18.3.2.1 วิชาแกน กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 25 หนวยกิต 
 1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน กําหนดใหเรียน 16 หนวยกิต ดังนี้ 
 คณ 111 คณิตศาสตร 1 4(4-0-8) 
 MA 111 Mathematics I 
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 คม 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
 CH 100 General Chemistry 
 คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-2-1) 
 CH 190 General Chemistry Laboratory 
 ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 BI 101 Biology I 
 ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
 BI 191 Biology Laboratory I 
 ฟส 100 ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6) 
 PY 100 General Physics 
 ฟส 180 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1(0-2-1) 
 PY 180 General Physics Laboratory 
 2) กลุมวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู กําหนดใหเรียนทุกสาขาวิชา 9 หนวยกิต ดังนี้ 
 วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1 2(2-0-4) 
 SCI 301 English for Science I 
 วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2 2(2-0-4) 
 SCI 302 English for Science II 
 อก 301 การอานเฉพาะกิจ 1 2(2-0-4) 
 EN 301 Reading for Specific Purposes I 
 วทศ 411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร 1(0-2-1) 
 SCI 411 Science  Seminar 
 วทศ 421 โครงงานสําหรับวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ 2(0-6-0) 
 SCI 421 Project  for Pure Science 
 18.3.2.2 วิชาเฉพาะ กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 69 หนวยกิต 
 1) วิชาเฉพาะสาขา กําหนดใหเรียน  20 หนวยกิต  ดังนี้ 
 คม 101 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 CH 101 Principles of Chemistry 
 คม 191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-2-1) 
 CH 191 Principles of Chemistry Laboratory 
 คม 221 เคมีอินทรีย 3(3-0-6) 
 CH 221 Organic Chemistry 
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 คม 241 ชีวเคมี 1 3(3-0-6) 
 CH 241 Biochemistry I 
 คม 292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1(0-3-0) 
 CH 292 Organic Chemistry Laboratory 
 คม 296 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 
 CH 296 Biochemistry Laboratory 
 คม 350 เคมีวิเคราะห 3(3-0-6) 
 CH 350 Analytical Chemistry 
 คม 396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1(0-3-0) 
 CH 396 Analytical Chemistry Laboratory 
 ชว 102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 BI 102 Biology II 
 ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
 BI 192 Biology Laboratory II 
 2) วิชาเอกบังคับ กําหนดใหเรียน  29 หนวยกิต  ดังนี้ 
 ชว 261 นิเวศวิทยา 3(2-3-4) 
 BI 261 Ecology 
 ชว 301 ชีววิทยาของเซลล 3(3-0-6) 
 BI 301 Cell Biology 
 ชว 302 ชีวสถิติ 3(2-3-4) 
 BI 302 Biostatistics 
 ชว 341 พันธุศาสตร 4(3-3-6) 
 BI 341 Genetics 
 ชว 342 ชีววิทยาการเจริญ 3(2-3-4) 
 BI 342 Developmental Biology 
 ชว 351 สรีรวิทยาทั่วไป 4(3-3-6) 
 BI 351 General Physiology 
 ชว 401 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
 BI 401 Evolution 
 ชว 481 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1) 
 BI 481 Seminar in Biology 
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 ชว 491 ฝกงาน 1(0-100-0) 
 BI 491 Internship 
 วจช 201 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
 SMB 201 Microbiology 
 วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 
 SMB 202 Laboratory in Microbiology 
 3) วิชาเอกเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา  20 หนวยกิต โดยเลือกวิชาดังตอไปนี้ 
 ชว 201 วิทยาโพรโทซัว 3(2-3-4) 
 BI 201 Protozoology 
 ชว 202 ปรสิตวิทยา 3(2-3-4) 
 BI 202 Parasitology 
 ชว 211 สัณฐานวิทยาของพืช 4(3-3-6) 
 BI 211 Plant Morphology 
 ชว 272 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-4) 
 BI 272 Plant Tissue Culture 
 ชว 303 การเพาะเลี้ยงในน้ํา 3(2-3-4) 
 BI 303 Aquaculture 
 ชว 311 กายวิภาคศาสตรของพืช 3(2-3-4) 
 BI 311 Plant Anatomy 
 ชว 321 มิญชวทิยา 4(3-3-6) 
 BI 321 Histology 
 ชว 322 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 4(3-3-6) 
 BI 322 Invertebrate Zoology 
 ชว 323 สัตวมีกระดูกสันหลัง 4(3-3-6) 
 BI 323 Vertebrate Zoology 
 ชว 324 กีฏวิทยา 3(2-3-4) 
 BI 324 Entomology 
 ชว 361 นิเวศวิทยาของพืช 3(2-3-4) 
 BI 361 Plant Ecology 
 ชว 362 พฤติกรรมวิทยา 3(2-3-4) 
 BI 362 Ethology 
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 ชว 371 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน 3(3-0-6) 
 BI 371 Introduction to Biotechnology 
 ชว 391 ไมโครเทคนิค 3(0-6-3) 
 BI 391 Microtechniques 
 ชว 402 หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 1 2(1-3-2) 
 BI 402 Special Topics in Biology I 
 ชว 403 หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 2 3(2-3-4) 
 BI 403 Special Topics in Biology II 
 ชว 404 วิทยาสาหราย 3(2-3-4) 
 BI 404 Phycology 
 ชว 411 อนุกรมวิธานพืช 4(3-3-6) 
 BI 411 Plant Taxonomy 
 ชว 412 พืชสมุนไพร 3(2-3-4) 
 BI 412 Medicinal Plants 
 ชว 421 มีนวิทยา 3(2-3-4) 
 BI 421 Ichthyology 
 ชว 431 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 3(3-0-6) 
 BI 431 Plant Molecular Biology 
 ชว 441 พัฒนาการพืช 3(2-3-4) 
 BI 441 Plant Growth and Development 
 ชว 442 พันธุวิศวกรรม 4(3-3-6) 
 BI 442 Genetic  Engineering 
 ชว 443 ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน 2(1-3-2) 
 BI 443 Introduction to Bioinformatics 
 ชว 444 พันธุศาสตรระดับเซลล 3(2-3-4) 
 BI 444 Cytogenetics 
 ชว 445 มนุษยพันธุศาสตร 3(3-0-6) 
 BI 445 Human Genetics 
 ชว 451 สรีรวิทยาของพืช 4(3-3-6) 
 BI 451 Plant Physiology 
 ชว 452 ฮอรโมนพืช 3(2-3-4) 
 BI 452 Plant Hormones 
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 ชว 453 วิทยาระบบประสาทและตอมไรทอ 4(3-3-6) 
 BI 453 Neuro-Endocrinology 
 ชว 454 วิทยาภูมิคุมกัน 3(2-3-4) 
 BI 454 Immunology 
 ชว 461 ลิมโนโลยี 3(2-3-4) 
 BI 461 Limnology 
 ชว 462 ชีววิทยาการอนุรักษ 3(3-0-6) 
 BI 462 Conservation Biology 
 ชว 471 หลักการปรับปรุงพันธุพืช 3(3-0-6) 
 BI 471 Principles of Plant Breeding 
 ชว 472 พืชสวน 3(2-3-4) 
 BI 472 Horticulture 
 ชว 473 ไมดอกไมประดับ 3(2-3-4) 
 BI 473 Flowering and Ornamental Plants 
 ชว 474 วัชพืชและการปองกันกําจัด 3(2-3-4) 
 BI 474 Weeds and Weed Controls 
 ชว 475 โรคพืชวิทยา 3(2-3-4) 
 BI 475 Plant Pathology 
 ชว 476 การออกแบบการทดลองทางชีววิทยา 3(2-3-4) 
 BI 476 Experimental Designs for Biology 
 
 18.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกติ 
 โดยใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย 
 
ความหมายของรหัสวิชา 
 วทศ หรือ SCI หมายถึง รายวิชาในคณะวิทยาศาสตร 
 ชว หรือ BI หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา 
 วจช หรือ SMB หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 ความหมายของเลขรหัสวิชา 
 เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ช้ันปที่เปดสอน 
 เลขรหัสตัวกลาง   
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 ความหมายของเลขรหัสวิชาคณะวิทยาศาสตร 
 0 หมวดวิชา ภาษาอังกฤษ 
 1 หมวดวิชา สัมมนา 
 2 หมวดวิชา โครงงาน 
 ความหมายของเลขรหัสวิชา ชว ของภาควิชาชีววิทยา 
 0 หมวดวิชา เซลล-ชีววิทยาทั่วไป 
 1 หมวดวิชา พฤกษศาสตร 
 2 หมวดวิชา สัตววิทยา 
 3 หมวดวิชา ชีววิทยาโมเลกุล 
 4 หมวดวิชา พันธุศาสตรและการเจริญ 
 5 หมวดวิชา สรีรวิทยา 
 6 หมวดวิชา นิเวศวิทยา 
 7 หมวดวิชา ชีววิทยาประยุกต 
 8 หมวดวิชา การวิจัยและสัมมนา 
 9 หมวดวิชา เทคนิคและฝกงาน 
เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 
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แผนการเรียนสาขาวิชาชีววิทยา 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป 9 หนวยกิต วิชาศึกษาทั่วไป 9 หนวยกิต 
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพ 3(2-2-5) การสื่อสาร 2  
การสื่อสาร 1  มศว142 วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 3(2-2-5) 
มศว 141ทักษะการรูสารสนเทศ 3(2-2-5) ชีวิตและสิ่งแวดลอม  

วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน 8 หนวยกิต มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย 3(2-2-5) 

คม 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) วิชาเฉพาะสาขา 8 หนวยกิต 
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-2-1) คม 101เคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) คม 191 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-2-1) 
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) ชว 102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
  ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 

รวมจํานวนหนวยกิต 17 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 17 หนวยกิต 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป 3 หนวยกิต วิชาศึกษาทั่วไป 3 หนวยกิต 
มศว 251 มนุษยกับสังคม 3(2-2-5) มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 

วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน 8 หนวยกิต วิชาเฉพาะสาขา 4 หนวยกิต 
คณ 111 คณิตศาสตร 1 4(4-0-8) คม 221 เคมีอินทรีย 3(3-0-6) 
ฟส 100 ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6) คม 292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1(0-3-0) 
ฟส 180 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1(0-2-1) วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู 4 หนวยกิต 

วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู 2 หนวยกิต วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1 2(2-0-4) 

อก 301 การอานเฉพาะกิจ 1 2(2-0-4) วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2 2(2-0-4) 

วิชาเฉพาะ วิชาเอกบังคับ    7 หนวยกิต วิชาเฉพาะ วิชาเอกบังคับ 3 หนวยกิต 
ชว 261 นิเวศวิทยา 3(2-3-4) ชว 342 ชีววิทยาการเจริญ 3(2-3-4) 
วจช 201 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) วิชาเฉพาะ วิชาเอกเลือก 3 หนวยกิต 
วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0)   

รวมจํานวนหนวยกิต 20 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 17 หนวยกิต 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป 3 หนวยกิต วิชาศึกษาทั่วไป 3 หนวยกิต 
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะสาขา 8 หนวยกิต วิชาเฉพาะ วิชาเอกบังคับ 7 หนวยกิต 
คม 241 ชีวเคมี 1 3(3-0-6) ชว  351 สรีรวิทยาทั่วไป 4(3-3-6) 
คม 296 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) ชว  302 ชีวสถิติ 3(2-3-4) 
คม 350 เคมีวิเคราะห 3(3-0-6) วิชาเฉพาะ วิชาเอกเลือก 9-12 หนวยกิต 
คม 396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1(0-3-0)   

วิชาเฉพาะ วิชาเอกบังคับ 7 หนวยกิต   

ชว 301 ชีววิทยาของเซลล 3(3-0-6)   
ชว 341 พันธุศาสตร 4(3-3-6)   

วิชาเฉพาะ วิชาเอกเลือก 3 หนวยกิต   

รวมจํานวนหนวยกิต 21 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 19-22 หนวยกิต 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู 1 หนวยกิต วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู 2 หนวยกิต 
วทศ 411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร 1(0-2-1) วทศ 421 โครงงานสําหรับวิทยาศาสตร 2(0-6-0) 

วิชาเฉพาะ วิชาเอกบังคับ 4 หนวยกิต บริสุทธิ์  

ชว 401 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) วิชาเฉพาะ วิชาเอกบังคับ 1 หนวยกิต 
*ชว 491 ฝกงาน 1(0-100-0) ชว 481 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1) 

วิชาเฉพาะ วิชาเอกเลือก 3-6 หนวยกิต วิชาเฉพาะ วิชาเอกเลือก  

วิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจนไดหนวยกิตรวมไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

  วิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต 
  หรือใหเลือกเรียนจนไดหนวยกิตรวม 
  ไมนอยกวา   130 หนวยกิต 

รวมจํานวนหนวยกิต 11-14 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 6  หนวยกิต 
 
* ฝกงานระหวางภาคฤดูรอน 
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 18.4 คําอธิบายรายวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1. กลุมวิชาภาษา 
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
SWU 111 Thai for Communication  
 ศึกษาองคประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนาความ 

สรุปความ ยอความ ขยายความ และการสังเคราะหความคิดเพื่อการสื่อสาร ฝกปฏิบัติการใช
ภาษาเพื่อส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 

มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน 3(2-2-5) 
SWU 112 Thai Literary Review  
 ศึกษากระบวนการคิด การถายทอดความรู ภูมิปญญา คุณคาของภาษาและความเปนไทยใน

งานวรรณกรรม  ทั้งนี้โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต รวมสมัย รอยแกวหรือรอยกรอง 
ดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication I  
 พัฒนาทักษะทางดานภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน โดยเรียนรู เขาใจ และฝกทักษะ

ภาษาดานการฟง พูด อาน เขียน และคําศัพทในชีวิตประจําวัน ดวยกระบวนการเรียนรูที่
หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน  สงเสริมการเรียนรูแบบพึ่งพาตน  นําภาษาอังกฤษไปใช
ในการสื่อสารในสถานการณตางๆ และเปนพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรูภาษาตอไป 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication II  
 พัฒนาทักษะดานภาษาและกระบวนการเรียนรูเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน โดยฝกทักษะ

ภาษา  ดานการฟง พูด อาน และเขียน ดวยส่ือกระบวนการเรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่หลากหลาย  สงเสริม การเรียนรูแบบพึ่งพาตน สนับสนุนใหนําภาษาอังกฤษไปใชในการ
สรางความรวมมือในการเรียนรูและเปนประโยชนตอตนเองและสังคม  

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 3(2-2-5) 
SWU 123 English for International Communication I  
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียน และดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ  

เรียนรูภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางดานภาษาผาน
ส่ือและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน  เรียนรูวิธีการนําความรูและ
กระบวนการเรียนรูภาษา ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและในการศึกษา  เพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาตนใหเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก 
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มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 
SWU 124 English for International Communication II 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียน และดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
เพิ่มพูนทักษะและประสบการณการสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษานานาชาติ  
พัฒนาการนําเสนอขอมูลและความคิด   สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อและ
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน นําความสามารถทางภาษาและการ
จัดการกระบวนการเรียนรูมาประยุกตใชสําหรับการพัฒนาตนใหเปนผูเรียนภาษาแบบยั่งยืน 

มศว 131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 131 French for Communication I  

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องตน โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน 
และเขียนเพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
ทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

มศว 132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 132 French for Communication II  
 บุรพวิชา : มศว 131 

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องตน ตอจากวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อ
เพิ่มพูนความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณที่
หลากหลายยิ่งขึ้น ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียน
ภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น 

มศว 133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 133 German for Communication I  
 ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน 

และเขียนเพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
ทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

มศว 134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 134 German for Communication II  
 บุรพวิชา : มศว 133 

ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร ตอจากวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1  เพื่อ
เพิ่มพูนความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณที่
หลากหลายยิ่งขึ้น  ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียน
ภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น 
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มศว 135 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 135 Chinese for Communication I  
 ศึกษาภาษาจีนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน  และ

เขียนเพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้ง
ในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

มศว 136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 136 Chinese for Communication II  
 ศึกษาภาษาจีนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร ตอจากวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูน

ความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณที่
หลากหลายยิ่งขึ้น  ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียน
ภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น 

มศว 137 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 137 Japanese for Communication I  
 ศึกษาภาษาญี่ปุนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน 

และเขียนเพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
ทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

มศว 138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 138 Japanese for Communication II  
 ศึกษาภาษาญี่ปุนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร ตอจากวิชาภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1  เพื่อเพิ่มพูน

ความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณที่
หลากหลายยิ่งขึ้น  ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียน
ภาษาญี่ปุนในระดับที่สูงขึ้น 

 
 2. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 
มศว 141 ทักษะการรูสารสนเทศ 3(2-2-5) 
SWU 141 Information Literacy Skills  
 ศึกษาความสําคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร  พัฒนาทักษะในการสืบคนและอางอิง

ขอมูล  การใชซอฟทแวรตาง ๆ  และการจัดการความรูจากเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิต  ตลอดจนฝกทักษะการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ  โดยตระหนักใน
จรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีตอบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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มศว 142 วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment  
 ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลยี ศึกษาระบบ

นิเวศวิทยาเพื่อใหเขาใจถึงความสําคัญของการอยูรวมกันอยางสมดุล  รวมทั้งศึกษา
ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอส่ิงแวดลอม สังคม และ
เศรษฐกิจ  เพื่อปลูกฝงใหตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติส่ิงแวดลอม  เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสันติสุขอยางยั่งยืน 

มศว 143 พลังงานทางเลือก 3(2-2-5) 
SWU 143 Alternative Energy  
 ศึกษาผลกระทบจากการใชพลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวของกับปรากฏการณโลกรอน ภาวะ 

เรือนกระจก และความไมยั่งยืนทางเศรษฐกิจ  ความหมายและความสําคัญของการใช
พลังงานทางเลือก  การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศนที่มีตอการจัดการพลังงานใหมีความ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความยั่งยืนของชุมชนมากกวาเปาหมายทางเศรษฐกิจเพียงอยาง
เดียว  การสรางภูมิคุมกันใหเกิดขึ้นในระบบพลังงาน  การสรางภูมิปญญาและเทคโนโลยีใน
การใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ิน เพื่อสงผลตอการดําเนินชีวิตที่สันติสุขและยั่งยืน 

มศว 144 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
SWU 144 Mathematics in Daily Life  
 ศึกษาคณิตศาสตรกับการใชเหตุผล  ความรูทางสถิติ   คณิตศาสตรสําหรับผูบริโภค  

คณิตศาสตรกับศิลปะ  คณิตศาสตรกับการแกปญหาในชีวิตประจําวัน  และเปนฐานความคิด
ในเชิงตรรกะและเหตุผล  การเรียนรูและการดํารงชีวิตในสังคม 

มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสรางสรรค 3(2-2-5) 
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle  
 ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองครวม  การบูรณาการแนวคิดดังกลาวเขากับ

วิถีชีวิต โดยเนนการสรางเสริมศักยภาพสวนบุคคลของนิสิต ใหสามารถพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายและคุณภาพชีวิตของตนเอง  ตลอดจนเลือกใชวิถีชีวิตในเชิงสรางสรรคไดอยาง
เหมาะสมกับบริบททางสังคม 

มศว 341 วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต 3(2-2-5) 
SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit 

ศึกษาความรูดานวิทยาศาสตรฟสิกสที่เปนความจริงของธรรมชาติ เชน ทฤษฎีของกาลิเลโอ   
กฎของนิวตัน ทฤษฎีของไอนสไตน ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎีฟสิกส
ควอนตัม  ทฤษฎีเทอรโมไดนามิกส  นําไปสูความเขาใจเรื่องของกฎของธรรมชาติ พลังงาน 
และความจริงแทของจิต 
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 3. กลุมวิชาศิลปศาสตร 
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย 3(2-2-5) 
SWU 151 General Education for Human Development  

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และคุณคาของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางดานมนุษยศาสตร  
สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร ศาสตรและศิลป  โดยเนนการพัฒนาศักยภาพการรับรูและการ
ส่ือสาร  การแสวงหาความรู  การพัฒนาจิตใจ  การพัฒนาเชาวนปญญา ใหสามารถคิด
วิเคราะห สังเคราะห และแสวงหาแนวทางในการแกปญหา  เพื่อใหผูเรียนเปนบัณฑิตที่มี
คุณภาพ 

มศว 251 มนุษยกับสังคม 3(2-2-5) 
SWU 251 Man and Society  
 ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยและสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุงใหผูเรียน

มีความเขาใจในพฤติกรรมของมนุษย และนําความรูมาพัฒนาตนเองใหรูเทาทันสังคม  มี
ความรับผิดชอบ  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีคุณธรรมจริยธรรม  ซาบซึ้งในวัฒนธรรม 
ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษยมีจิตสํานึกในการอยูรวมกันในสังคมและธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอมอยางสันติ ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและ
สมาชิกของสังคม   

มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
SWU 252 Aesthetics for Life 

ศึกษาแนวคิดทางดานสุนทรียศาสตร แสวงหาประสบการณและคุณคาของสุนทรียะที่มีตอ
การดํารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตรในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ ศิลปะ การ
แสดง ดนตรี วรรณกรรม  สุนทรียะที่ผสานสัมพันธกับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม โดยมุงเนนกระบวนการเรียนรู ส่ือและประสบการณที่หลากหลาย 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development 

ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม  มี
วินัย รูกาลเทศะ ทั้งในโลกสวนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ทามกลางขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมความเปนไทยทามกลางกระแสสังคมโลก  ดวยส่ือและกระบวนการ
เรียนรูและประสบการณที่หลากหลาย 
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มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(2-2-5) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process 

ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตก 
พัฒนาการคิดวิเคราะห สังเคราะห ปรัชญาที่เปนกระบวนการคิดที่สัมพันธกับชีวิต สังคม 
ธรรมชาติส่ิงแวดลอม เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ มีคุณธรรมจริยธรรม 

มศว 353 มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5) 
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics 

ศึกษาการใชเหตุผลและจริยธรรม  สรางเสริมใหเปนผูใฝรูความจริงและคิดอยางมีเหตุผล  
ตลอดจนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม  เหตุผล  จริยธรรมที่เกี่ยวของกับตนเอง ผูอ่ืน และบริบท
ที่เกี่ยวของ ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 

มศว 354 มนุษยกับสันติภาพ 3(2-2-5) 
SWU 354 Man and Peace  
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแยงในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม 

ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
รวมถึงแนวคิดและการปฏิบัติของผูที่มีอุดมการณ  ที่เกี่ยวกับสันติภาพ และสันติสุขของมวล
มนุษยชาติ 

มศว 355 พุทธธรรม 3(2-2-5) 
SWU 355 Buddhism  
 ศึกษาภูมิปญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต การพัฒนา

คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม  ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร ปรัชญา และศาสนา เพื่อเปนแนวทาง
ไปสูการดําเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา  มีระเบียบวินัยและสันติสุข 

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปญญา 3(2-2-5) 
SWU 356 Literature for Intellectual Powers 

ศึกษาแนวคิด คุณคา และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเนนการศึกษาในเชิงคิด 
วิเคราะห  ที่กอใหเกิดพลังปญญา  พลังจินตนาการ และพลังในการดําเนินชีวิต อันจะชวย
พัฒนาการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ 

มศว 357 ศิลปะและความคิดสรางสรรค 3(2-2-5) 
SWU 357 Art and Creativity  

ศึกษา คนควาเกี่ยวกับพลังความคิดสรางสรรคและจินตนาการที่กอใหเกิดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะนําไปสูการ
สรางสรรคในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้โดยใชกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย 
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มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย 3(2-2-5) 
SWU 358 Music and Human Spirit 

ศึกษาและแสวงหาประสบการณทางดานดนตรีที่กวางและหลากหลาย ดนตรีจากอดีตและ
รวมสมัย ดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบาน ดนตรีที่พัฒนาจากอดีต
กาล ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ดวยส่ือและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 

มศว 361 ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม 3(2-2-5) 
SWU 361 History and Effects on Society 

ศึกษาคนควาขอมูลทางประวัติศาสตร  ประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรสากล ที่พัฒนา
จากกระบวนการคิดของมนุษย ประวัติศาสตรที่เปนพลังขับเคลื่อนสังคม ประวัติศาสตร
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม 

มศว 362 มนุษยกับอารยธรรม 3(2-2-5) 
SWU 362 Man and Civilization 

ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแตยุคโบราณถึง
ปจจุบัน  ตลอดจนการแพรขยายและการถายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนตาง ๆ ซ่ึง
มีผลตอสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปจจุบัน  รวมทั้งการศึกษาใน
สวนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทยซึ่งเปนสวนหนึ่งของอารยธรรมโลก 

มศว 363 มนุษยกับการเมือง 3(2-2-5) 
SWU 363 Man and Politics 

ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษยและสังคมการเมือง  การจัดระเบียบทางการเมือง  องคกรที่
ใชอํานาจการปกครอง  การรวมกลุมทางการเมือง  กระบวนการทางการเมือง  พฤติกรรมและ
พลวัตทางการเมือง การบริหารงานของรัฐ  โดยเนนระบบการเมือง การปกครอง และ
กฎหมายที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน 3(2-2-5) 
SWU 364 Economy in Globalization 

ศึกษาพื้นความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลก ในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตที่มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต  ตลอดจน
บทบาทและความสัมพันธขององคกรธุรกิจที่มีผลตอการดํารงชีวิตประจําวัน 
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มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม 3(2-2-5) 
SWU 365 Principles of Modern Management 

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
องคกร การจัดการทรัพยากรขององคกร  ประเด็นตางๆที่นาสนใจเกี่ยวกับแนวโนมในการ
จัดการสมัยใหม การจัดการที่เกี่ยวของกับคน ภาวะผูนํา การพัฒนาองคกร และการพัฒนา
สังคมที่กาวหนาและสันติสุข 

มศว 366 จิตวิทยาสังคม 3(2-2-5) 
SWU 366 Social Psychology  
 ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย พฤติกรรมสังคม  ตัวแปรตาง ๆ 

ทางสังคมที่ทําใหเกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย  โครงสรางทางสังคม  
กระบวนการตาง ๆ ทางสังคม เจตคติ การรับรูทางสังคม ความสัมพันธระหวางบุคคล ความ
กาวราว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ  และแนวทาง
การแกไขปญหาความขัดแยงทางสังคม  

มศว 367 กฎหมายทั่วไป 3(2-2-5) 
SWU 367 Legal Studies 

ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับ
ศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  ประเภท ลําดับชั้น และหมวดหมูของกฎหมาย  
กฎหมายสําคัญที่จําเปนตองรูในการดําเนินชีวิต โดยเนนกระบวนการเรียนรู และสื่อที่
หลากหลาย 

มศว 371 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology 

ศึกษาคนควาและฝกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการตาง ๆ  
การจัดการภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่ง
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธกับชุมชน
และสิ่งแวดลอม โดยเนนกระบวนการเรียนรูและ ส่ือที่หลากหลาย 

มศว 372 ภูมิปญญาทองถ่ิน 3(2-2-5) 
SWU 372 Local Wisdom 

ศึกษาและคนควาภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาชุมชน ภูมิปญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด 
การเรียนรูการพัฒนาดวยการกระทําและปฏิสัมพันธในชุมชน ภูมิปญญาในการดํารงชีวิต
รวมกับผูอ่ืน ภูมิปญญาในการอยูรวมกับธรรมชาติส่ิงแวดลอม ภูมิปญญาในการแสวงหา
คุณคาและตัวตนในความเปนมนุษย   โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย 
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มศว 373 ภูมิลักษณชุมชน 3(2-2-5) 
SWU 373 Man and Community 

ศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาภูมิลักษณชุมชน ภูมิลักษณที่แสดงความเปนทองถ่ิน ลักษณะเฉพาะ 
และความผสานสัมพันธในชุมชนในบริบทของพื้นที่ทางภูมิศาสตร พื้นที่ทางวัฒนธรรม 
และพื้นที่ทางชาติพันธุ  บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเนน
กระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย 

มศว 374 สัมมาชีพชุมชน 3(2-2-5) 
SWU 374 Ethical Careers for Community  
 ศึกษาคนควาและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสรางสัมมาชีพที่เขมแข็ง ปลูกฝง สรางสํานึก 

และสรางความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนน
กระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย  

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน 3(2-2-5) 
SWU 375 Good Governance in Community Management 

ศึกษาคนควา ปลูกฝงแนวคิด และการปฏิบัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหาร
จัดการบนความถูกตองและนิติธรรม ความโปรงใสเชื่อถือได การอธิบายตรวจสอบได การมี
สวนรวมการรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่เพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให
เขมแข็งและยั่งยืน โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย 

 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 1 วิชาแกน 
 1.1 วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน 
คณ 111 คณิตศาสตร  1 4(4-0-8) 
MA 111 Mathematics I  
 ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน  อนุพันธ  การอินทิเกรตฟงกชันหนึ่งตัวแปร  และการ

ประยุกต 
คม100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
CH100 General Chemistry  
 ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม แกส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี กรด

และเบส เคมีอินทรียเบื้องตน สารประกอบชีวโมเลกุล และเคมีส่ิงแวดลอม 
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คม190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-2-1) 
CH190 General Chemistry Laboratory  
 การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา  คม 100  
ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
BI 101 Biology I  
 ศึกษาหลักการสําคัญของโครงสรางและหนาที่องคประกอบของเซลลทั้งโพรแคริโอตและยูแค

ริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสาร
พันธุกรรม การแบงเซลล ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตไดแก ไวรัส มอเนอราโพรทิสต เห็ด 
รา พืชและสัตว ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดลอม และวิวัฒนาการ 

ชว191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
BI191 Biology Laboratory I  
 บุรพวิชา :  ชว 101 หรือเรียนควบคู 

ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคลองกับวิชา ชว 101 
 

ฟส100 ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6) 
PY100 General Physics   
 กลศาสตรของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล ความรอน

และอุณหพลศาสตร คล่ืน เสียง แสง สนามไฟฟาและอันตรกิริยาทางไฟฟา สนามแมเหล็ก
และอันตรกิริยาทางแมเหล็ก สนามแมเหล็กไฟฟาที่ขึ้นกับเวลา ฟสิกสควอนตัม ฟสิกส
นิวเคลียร 

ฟส 180 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1(0-2-1) 
PY 180 General Physics Laboratory   
 ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคลองกับ ฟส 100  

 1.2 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู 
วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1 2(2-0-4) 
SCI301 English for Science I  
 ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการฟงและการพูดในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และ/หรือ

คณิตศาสตร 
วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2 2(2-0-4) 
SCI302 English for Science II  
 ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการอานและการเขียนในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และ/

หรือคณิตศาสตรเฉพาะสาขา 
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อก 301 การอานเฉพาะกิจ 1 2(2-0-4) 
EN301 Reading for Specific Purposes I  
 ฝกการอานขอความภาษาอังกฤษในสาขาวิชาตาง ๆ ที่มีโครงสรางไมซับซอน 
วทศ 411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร 1(0-2-1) 
SCI 411 Science Seminar  
 รายงานอภิปรายบทวิจัยทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการความรู 

และการประยุกต 
วทศ 421 โครงงานสําหรับวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ 2(0-6-0) 
SCI421 Project for Pure Science  
 ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู การคนควา วิจัยปญหาตาง ๆ ดําเนินการวิจัยและการ

วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาทางดานวิทยาศาสตร แลวนํามาเรียบเรียงเปนรายงานพรอมทั้ง
สอดแทรกความรับผิดชอบตอสังคมอันเปนประโยชนตอวิชาชีพ และ การพัฒนาประเทศ 

 
 2 วิชาเฉพาะ 
 2.1 วิชาเฉพาะสาขา 
 คม 101 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 CH 101 Principles of Chemistry 
 บุรพวิชา : คม 100 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับพันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ สารประกอบของธาตุ

เรพพรีเซนเททีฟ ธาตุแทรนซิชันและสารประกอบโคออรดิเนชัน อุณหพล
ศาสตรเคมี จลนพลศาสตรเคมี เคมไีฟฟา เคมีอุตสาหกรรม และเคมีนิวเคลียร 

 คม 191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-2-1) 
 CH 191 Principles of Chemistry Laboratory 
 การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา คม 101 โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม และ

ความรับผิดชอบ 
 คม 221 เคมีอินทรีย 3(3-0-6) 
 CH 221 Organic Chemistry 
 บุรพวิชา:  คม 101 หรือ คม 106 
 ศึกษาโครงสราง ปฏิกิริยา และสเตอริโอเคมีของสารประกอบไฮโดรคารบอน 

สารอินทรียที่มีหมูฟงกชันนัลตาง ๆ รวมทั้ง สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก และ
สารผลิตภัณฑธรรมชาติ 
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 คม 241 ชีวเคมี 1 3(3-0-6) 
 CH 241 Biochemistry I 
 บุรพวิชา:  คม 100 
 ศึกษาหลักการทํางานและหนาที่ทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล กระบวนการ

เปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารชีวโมเลกุล ตลอดจนการควบคุมในระดับตางๆ ใน
เซลลของสิ่งมีชีวิต  

 คม 292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1(0-3-0) 
 CH 292 Organic Chemistry Laboratory 
 บุรพวิชา:  คม 221 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา คม 221 โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม และ

ความรับผิดชอบ 
 คม 296 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 
 CH 296 Biochemistry Laboratory 
 บุรพวิชา:  คม 241 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา คม 241 โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม และ

ความรับผิดชอบ 
 คม 350 เคมีวิเคราะห 3(3-0-6) 
 CH 350 Analytical Chemistry 
 บุรพวิชา:  คม 101 
 ศึกษาหลักการทางเคมีวิเคราะห การวิเคราะหเชิงปริมาณโดยการชั่งน้ําหนักและ

การวัดปริมาตร การแยกสารดวยวิธีตางๆ การวิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณ
โดยเทคนิคสเปกโทรสโกปและโครมาโทกราฟ 

 คม 396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1(0-3-0) 
 CH 396 Analytical Chemistry Laboratory 
 บุรพวิชา:  คม 350 
 การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา คม 350 โดยเนนคุณธรรม จริยธรรม และ

ความรับผิดชอบ 
 ชว 102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 BI 102 Biology II 
 ศึกษาหลักการสําคัญเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสราง สรีรวิทยา การสืบพันธุ 

และการเจริญของพืชและสัตว 
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 ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
 BI 192 Biology Laboratory II 
 ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคลองกับวิชา ชว 102 
 
 2.2 วิชาเอกบังคับ 
 ชว 261 นิเวศวิทยา 3(2-3-4) 
 BI 261 Ecology 
 ศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ

ส่ิงแวดลอม โครงสรางและกระบวนการในระบบนิเวศ ประชากร พฤติกรรม 
สังคมสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การปรับตัว การแพรกระจายความ
หลากหลายทางชีวภาพ  ปญหาดานสิ่งแวดลอม  และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

 ชว 301 ชีววิทยาของเซลล 3(3-0-6) 
 BI 301 Cell Biology 
 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางของเซลลยูแคริโอต เซลลโพรแคริโอต และ

ไวรัส โครงสรางและการทํางานของออรแกเนลลของเซลล องคประกอบของ
เซลล พันธุศาสตรโมเลกุล เซลลดิฟเฟอเรนทิเอชัน การบาดเจ็บและการแกของ
เซลล ระบบภูมิคุมกันของเซลล และเทคโนโลยีของเซลล 

 ชว 302 ชีวสถิติ 3(2-3-4) 
 BI 302 Biostatistics 
 ศึกษาขอมูลและตัวอยางขอมูลทางชีววิทยา การหาสถิติมูลฐานเกี่ยวกับขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูล  การวิเคราะหและแปลผลขอมูลดวย
วิธีการทางสถิติ และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

 ชว 341 พันธุศาสตร 4(3-3-6) 
 BI 341 Genetics 
 ศึกษาหลักการเบื้องตนในการถายทอดทางพันธุกรรม  รูปรางของโครโมโซม  

การกลาย  พันธุศาสตรประชากร  วิวัฒนาการ  พันธุศาสตรระดับโมเลกุล จีโนม 
และการประยุกต และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
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 ชว 342 ชีววิทยาการเจริญ 3(2-3-4) 
 BI 342 Developmental Biology 
 ศึกษาการเจริญของสิ่งมีชีวิต ตั้งแตระยะการสรางเซลลสืบพันธุ ขั้นตอนการ

ปฏิสนธิ การเจริญเปนเอ็มบริโอ และการเจริญระยะหลังเอ็มบริโอ หลักการและ
กลไกการควบคุมการเจริญของสิ่งมีชีวิต และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย 

 ชว 351 สรีรวิทยาทั่วไป  4(3-3-6) 
 BI 351 General Physiology 
 ศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางและหนาที่ของสิ่งมีชีวิต การ

ประสานงานกันของระบบประสาท และกลไกการควบคุมการทํางานของรางกาย
เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถาย ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบ
กลามเนื้อและโครงกระดูก ระบบหายใจ ระบบสืบพันธุ ระบบประสาท ระบบ
ตอมไรทอ   สมดุลของรางกาย และสรีรวิทยาของพืช และมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

 ชว 401 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
 BI 401 Evolution 
 บุรพวิชา :  ชว 341 
 ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ การกําเนิดของเอกภพ 

โมเลกุลอินทรีย   เซลลโพรแคริโอตและยูแคริโอต  การเกิดสปชีสใหม 
ความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุล วิวัฒนาการของพืชและสัตว 
กลไกการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากร ตลอดจนกลไกที่เกี่ยวของกับ
การแขงขัน และการคัดเลือก ทางเพศ 

 ชว 481 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1 
 BI 481 Seminar in Biology 
 ฝกคนควาบทวิจัยทางวิชาการทางชีววิทยาในเรื่องที่สนใจทางอินเตอรเน็ต 

วิธีการ และการทําสื่อในการนําเสนอดวยโปรแกรมการนําเสนองานตางๆ การ
เขียนเรื่องยอ และวเิคราะหวิจารณผลงานวิจัย 

 ชว 491 ฝกงาน 1(0-100-0) 
 BI 491 Internship 
 ฝกใหนิสิตเรียนรูการทํางานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ และนําความรูทาง

ชีววิทยาไปใชประโยชนในการทํางาน โดยกําหนดใหมีจํานวนชั่วโมงฝกงาน
ไมนอยกวา 100 ช่ัวโมง และมีการประเมินผลการเรียนเปนสัญลักษณ S หรือ U 
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 วจช 201 จุลชีววิทยา 3(3-0-6 
 SMB 201 Microbiology 
 ศึกษาโครงสราง  การเจริญ  การสืบพันธุ และวิธีการควบคุมจุลินทรีย

ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพันธของจุลินทรียทางดานอาหาร  น้ํา  ดิน  
อุตสาหกรรม สาธารณสุข และภูมิคุมกัน 

 วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0 
 SMB 202 Laboratory in  Microbiology 
 บุรพวิชา :  วจช 201  หรือเรียนควบคู 
 เพื่อเรียนรูหลักการ ขอควรปฏิบัติ และฝกฝนเกี่ยวกับเทคนิคทางดานจุล

ชีววิทยา 
 
 2.3 วิชาเอกเลือก 
ชว 201 วิทยาโพรโทซัว 3(2-3-4) 
BI 201 Protozoology  
 ศึกษารูปราง อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา และวัฏจักรชีวิตของโพรโทซัวบางชนิดทั้งที่หากินอยาง

อิสระและที่เปนปรสิต และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 202 ปรสิตวิทยา 3(2-3-4) 
BI 202 Parasitology  
 ศึกษาหลักเกณฑทางปรสิตวิทยา และกระบวนการเมแทบอลิซึม วิวัฒนาการ การสืบพันธุ 

และวัฏจักรชีวิตของปรสิตตางๆ ความสัมพันธระหวางปรสิตกับผูถูกอาศัย วิธีการปองกัน และ
วิธีการตรวจหา วิธีจําแนกชนิด และเก็บรักษาปรสิตตาง ๆ และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 211 สัณฐานวิทยาของพืช 4(3-3-6) 
BI 211 Plant  Morphology  
 ศึกษาโครงสราง การจัดจําแนก วิวัฒนาการ วัฏจักรชีวิต และพัฒนาการของพืชกลุมตาง ๆ   

และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 272 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-4) 
BI 272 Plant Tissue Culture  
 ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการในการเพาะเลี้ยงเซลล เนื้อเยื่อและอวัยวะจากสวนตาง ๆ ของ

พืช การนําเอาวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใชประโยชนทางดานตาง ๆ และมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
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ชว 303 การเพาะเลี้ยงในน้ํา 3(2-3-4) 
BI 303 Aquaculture  
 ศึกษาหลักการเพาะเลี้ยง  การเพาะพันธุ  การปรับปรุงพันธุ  การวางแผน  การจัดการและการ

ลงทุน โดยเนนสัตวและพืชน้ําเศรษฐกิจ และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 311 กายวิภาคศาสตรของพืช 3(2-3-4) 
BI 311 Plant Anatomy  
 ศึกษาโครงสรางภายในของพืชที่มีทอลําเลียงในเรื่องลักษณะเฉพาะ หนาที่ การเรียงตัวการ

เจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการของเซลล เนื้อเยื่อ ระบบเนื้อเยื่อ และอวัยวะของพืช  
เนนหนักในพืชดอก และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 321 มิญชวิทยา 4(3-3-6) 
BI 321 Histology  
 ศึกษาโครงสรางและสมบัติของเซลล เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพันรวมทั้งกระดูกออน กระดูก 

เลือดและการสรางเม็ดเลือด เนื้อเยื่อกลามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาท โครงสรางและหนาที่ของ
เนื้อเยื่อของอวัยวะในระบบตาง ๆ ในสัตวมีกระดูกสันหลัง และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 322 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 4(3-3-6) 
BI 322 Invertebrate Zoology  
 ศึกษารูปราง การเจริญเติบโต สรีรวิทยา นิเวศวิทยา และอนุกรมวิธานของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง

ตั้งแตฟองน้ําถึงคอรเดตชั้นต่ํา โดยเนนความสัมพันธกันในแงวิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และ
พฤติกรรมของสัตวเหลานั้น ปฏิบัติการเกี่ยวกับการผาตัดสัตวบางชนิด การสาธิตและทัศนศึกษา 

ชว 323 สัตวมีกระดูกสันหลัง 4(3-3-6) 
BI 323 Vertebrate Zoology  
 ศึกษารูปราง โครงสราง และอนุกรมวิธานของคอรเดตชั้นต่ํา และสัตวมีกระดูกสันหลัง และมี

ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 324 กีฏวิทยา 3(2-3-4) 
BI 324 Entomology  
 ศึกษาสัณฐานวิทยา ชีววิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน การจัดเก็บรักษาตัวอยาง โทษ ประโยชน 

และวิธีการปองกันกําจัดแมลง และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
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ชว 361 นิเวศวิทยาของพืช 3(2-3-4) 
BI 361 Plant Ecology  
 บุรพวิชา : ชว 261 
 ศึกษาระบบของสังคมพืช ความสัมพันธของพืชกับสิ่งแวดลอมโดยทั่วไป  ความหลากหลาย  

เทคนิคในการสุมตัวอยางและศึกษา  และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 362 พฤติกรรมวิทยา 3(2-3-4) 
BI 362 Ethology  
 ศึกษาพฤติกรรมของสัตว  ความสําคัญของพฤติกรรมที่มีตอความสามารถในการอยูรอดใน

ธรรมชาติ   พื้นฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม  การพัฒนาพฤติกรรม  พฤติกรรมทางสังคม 
พฤติกรรมกับสิ่งแวดลอม  และพฤติกรรมกับวิวัฒนาการ และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย 

ชว 371 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน 3(3-0-6) 
BI 371 Introduction to Biotechnology  
 ศึกษาหลักการและพัฒนาการทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยเนนปรากฏการณและกลไกสําคัญทาง

เคมี ฟสิกส และชีววิทยา ตอกระบวนการพันธุวิศวกรรม การโคลน การสรางสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม บทบาทการนําสิ่งมีชีวิตมาใชประโยชนใหผลิตภัณฑชีวภาพใหม ๆ แนวโนม
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ โครงการจีโนม กระบวนการพัฒนาผลผลิตชีวภาพเปน
สินคาชีวภาพสูธุรกิจชีวภาพในวงการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม การ
สาธารณสุข และนิติวิทยาศาสตรภายใตความปลอดภัยทางชีวภาพ จริยธรรมและกฎหมายสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

ชว 391 ไมโครเทคนิค 3(0-6-3) 
BI 391 Microtechniques  
 ศึกษาวิธีการที่ใชเตรียมตัวอยางพืชและสัตวสําหรับการศึกษาทางชีววิทยาดวยกลองจุลทรรศน 
ชว 402 หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 1 2(1-3-2) 
BI 402 Special Topics in Biology I  
 ศึกษาหัวขอที่นาสนใจทางชีววิทยาใหสอดคลองกับภาวะปจจุบัน 
ชว 403 หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 2 3(2-3-4) 
BI 403 Special Topics in Biology II  
 ศึกษาหัวขอที่นาสนใจทางชีววิทยาใหสอดคลองกับภาวะปจจุบัน 
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ชว 404 วิทยาสาหราย 3(2-3-4) 
BI 404 Phycology  
 ศึกษาสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน ชีววิทยา บทบาททางนิเวศวิทยา และความสําคัญทาง

เศรษฐกิจของสาหราย  และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 411 อนุกรมวิธานพืช 4(3-3-6) 
BI 411 Plant Taxonomy  
 ศึกษาการจําแนกพืชเขาเปนหมวดหมู ประวัติ หลักและระบบในการจําแนก รวมทั้งแนวคิดใหม

ในการจําแนก โดยเนนในพืชดอกที่พบมากในประเทศไทย และมีปฏิบัติการที่ สอดคลองกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 412 พืชสมุนไพร 3(2-3-4) 
BI 412 Medicinal Plants  
 ศึกษาประโยชนของการใชพืชสมุนไพร การนํามาใช และสารออกฤทธิ์ รวมทั้งลักษณะทาง   

พฤกษศาสตร ช่ือสามัญ และชื่อวิทยาศาสตรของพืชสมุนไพรที่สําคัญ และมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 421 มีนวิทยา 3(2-3-4) 
BI 421 Ichthyology  
 ศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรม วัฏจักรชีวิต  นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน และ

ความสําคัญทางเศรษฐกิจของปลา และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 431 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 3(3-0-6) 
BI 431 Plant Molecular Biology  
 บุรพวิชา : ชว 341  
 ศึกษา วิเคราะห  และวิจารณกระบวนการตาง ๆ  ในพืชช้ันสูง   ในระดับชีววิทยาโมเลกุล โครงการ

จีโนมของพืช  และการประยุกตใชพืชดัดแปรพันธุกรรม 
ชว 441 พัฒนาการพืช 3(2-3-4) 
BI 441 Plant Growth and Development  
 ศึกษากระบวนการตาง ๆ  ในการเจริญเติบโตของพืช รวมถึงปจจัยตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการ สารที่ควบคุมหรือเกี่ยวของกับอัตราการเจริญเติบโต อิทธิพลของ
ส่ิงแวดลอม เชน ชวงความยาวของวัน แสง อุณหภูมิ ฯลฯ  และการตอบสนองของพืชใน
รูปแบบตาง ๆ  จากปจจัยดังกลาว  รวมทั้งวิธีการ ที่สําคัญที่ใชในการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ
ของพืช และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 



 37 

 

ชว 442 พันธุวิศวกรรม 4(3-3-6) 
BI 442 Genetic Engineering  
 บุรพวิชา : ชว 341  
 ศึกษาโครงสรางและหนาที่ของดีเอ็นเอ การเตรียมดีเอ็นเอสําหรับการโคลน เอนไซมที่ใชในการ

โคลนยีน เวกเตอร การตรวจหาโคลนที่ตองการ การวิเคราะหและตรวจสอบดีเอ็นเอที่โคลนได 
การถายฝากยีนในยูแคริโอต การดัดแปรพันธุกรรมในพืชและสัตว  โครงการจีโนมมนุษย การ
บําบัดดวยยีน และ ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

ชว 443 ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน 2(1-3-2) 
BI 443 Introduction to Bioinformatics  
 บุรพวิชา : ชว 442  
 การสืบคนขอมูลทางพันธุศาสตรจากระบบฐานขอมูลทางอินเทอรเน็ต การวิเคราะหความ

เหมือนและความแตกตางของลําดับเบสของดีเอ็นเอ และลําดับกรดอะมิโน และศึกษา
ความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  รวมทั้งการบันทึกขอมูลลงในระบบฐานขอมูลเพื่อ
การเผยแพร 

ชว 444 พันธุศาสตรระดับเซลล 3(2-3-4) 
BI 444 Cytogenetics  
 บุรพวิชา : ชว 341  
 ศึกษาโครงสรางและการเปลี่ยนแปลงของเซลลและโครโมโซมในระหวางการแบงเซลลแบบไม

โทซิสและไมโอซิส ความสัมพันธระหวางความผิดปกติของโครโมโซมกับการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม ปจจัยที่ทําใหโครโมโซมผิดปกติทั้งทางดานรูปรางและจํานวน และมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว445 มนุษยพันธุศาสตร 3(3-0-6) 
BI 445 Human Genetics  
 บุรพวิชา : ชว 341  
 ศึกษาการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของคน โครโมโซมและความผิดปกติของโครโมโซม 

พันธุศาสตรกับระบบภูมิคุมกัน การเกิดมะเร็งและโรคทางพันธุกรรมที่มาจากหลายปจจัย 
โครงการจีโนมมนุษยและการประยุกตใชขอมูลหลังการศึกษาจีโนม 
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ชว 451 สรีรวิทยาของพืช 4(3-3-6) 
BI 451 Plant Physiology  
 บุรพวิชา :   ชว 351  
 ศึกษากระบวนการตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตในพืชช้ันสูง โดยเนนองคประกอบทางเคมี ความสําคัญ

ของน้ํา  แรธาตุ การสังเคราะหดวยแสง การหายใจ เมแทบอลิซึมของสารอินทรีย และการ
เจริญเติบโต ซ่ึงสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายในและภายนอก และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 452 ฮอรโมนพืช 3(2-3-4) 
BI 452 Plant Hormones  
 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางเคมีของฮอรโมนพืชกลุมตาง ๆ และสารชะลอการเจริญเติบโตของพืช 

ผลของสารเหลานั้นตอการเจริญเติบโต และกระบวนการทางสรีรวิทยาตาง ๆ ของพืช และการ
นําไปประยุกตใช และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 453 วิทยาระบบประสาทและตอมไรทอ 4(3-3-6) 
BI 453 Neuro-Endocrinology  
 ศึกษาโครงสรางและสมบัติเชิงชีววิทยาของอวัยวะในระบบประสาทและระบบตอมไรทอของ

สัตวและมนุษย และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 454 วิทยาภูมิคุมกัน 3(2-3-4) 
BI 454 Immunology  
 ศึกษาโครงสรางและการทํางานของระบบภูมิคุมกัน การตอบสนองของระบบภูมิคุมกันตอส่ิง

แปลกปลอม  โรคที่เกิดจากภาวะภูมิคุมกันผิดปกติ ตลอดจนการประยุกตใชในการสรางเสริม
ภูมิคุมกัน การวินิจฉัยและการรักษาโรค และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 461 ลิมโนโลยี 3(2-3-4) 
BI 461 Limnology  
 บุรพวิชา : ชว 261  
 ศึกษาสิ่งแวดลอมภายในสระหรือลําคลอง ทั้งทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ ศึกษาพืชและสัตว

น้ําจืด และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตเหลานั้นกับสิ่งแวดลอม และมีปฏิบัติการที่สอดคลอง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย 
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ชว 462 ชีววิทยาการอนุรักษ 3(3-0-6) 
BI 462 Conservation Biology  
 บุรพวิชา : ชว 261  
 ศึกษาหลักการและแบบแผนทางชีววิทยาการอนุรักษโดยมุงถึงอิทธิพลของระบบนิเวศและ

กระแสวิวัฒนาการที่สงผลตอกระบวนการเกิดและการผันแปร ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ชีวมณฑล ซ่ึงประกอบดวยชีวภูมิศาสตร สภาวะอากาศโลก กระบวนการและการทํางานของ
ระบบนิเวศ การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ สภาวะเสี่ยงตอการสูญพันธุ ชีววิทยาของชนิดพันธุ
บุกรุก กลยุทธการจัดการเชิงอนุรักษสูสมดุลแบบยั่งยืนของทรัพยากรชีวภาพ 

ชว 471 หลักการปรับปรุงพันธุพืช 3(3-0-6) 
BI 471 Principles of Plant Breeding  
 บุรพวิชา : ชว 341  
 ศึกษาหลักและวิธีการปรับปรุงพันธุพืช การปรับปรุงพันธุพืชเศรษฐกิจที่สําคัญในประเทศไทย 
ชว 472 พืชสวน 3(2-3-4) 
BI 472 Horticulture  
 ศึกษาหลักการและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูก การบํารุงรักษา และการขยายพันธุพืชสวน 
ชว 473 ไมดอกไมประดับ 3(2-3-4) 
BI 473 Flowering and Ornamental Plants  
 ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร วิธีการปลูก การขยายพันธุ และการดูแลรักษาไมดอกไมประดับ 

การใชไมดอกไมประดับตกแตงบาน อาคาร สถานที่สาธารณะ การปลูกเปนการคา และมี
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 474 วัชพืชและการปองกันกําจัด 3(2-3-4) 
BI 474 Weeds and Weed Controls  
 ศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืช การจําแนกชนิด  การแพรระบาด  และการควบคุม

กําจัดโดยวิธีการตาง ๆ และสารกําจัดวัชพืช รวมทั้งการประยุกตใชทางการเกษตร และ มี
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 475 โรคพืชวิทยา 3(2-3-4) 
BI 475 Plant Pathology  
 ศึกษาสาเหตุ อาการ การติดตอ การวินิจฉัยของโรค ตลอดจนการปองกันกําจัดโรคพืช และมี

ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
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ชว 476 การออกแบบการทดลองทางชีววิทยา 3(2-3-4) 
BI 476 Experimental Designs for Biology  
 หลักการออกแบบการทดลอง การวิเคราะหขอมูลและอธิบายผลการทดลองดวยแผนและปจจัย

แบบตางๆ และสถิติไรพารามิเตอร ตัวอยางที่ใชอธิบายสอดคลองกับงานทดลองดานชีววิทยา 
และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

19. ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยา 

หมวดวิชา เกณฑ สกอ 
พ.ศ. 2548 

หลักสูตร
เดิม 

พ.ศ. 2551 

หลักสูตร
ปรับปรุง 
พ.ศ. 2552 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 30 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 84 94 94 
 2.1 วิชาแกน  43 25 
 2.1.1 วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน  16 16 
 2.1.2 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู  - 9 
 2.1.3 วิชาเฉพาะสาขา  27 - 
 2.2 วิชาเฉพาะ  51 69 
 2.2.1 วิชาเฉพาะสาขา  - 20 
 2.2.2 วิชาเอกบังคับ  29 29 
 2.2.3 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  22 20 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6   6   6 

หนวยกิตรวม ไมนอยกวา 120 130 130 

* นิสิตตองผานการฝกงานอยางนอย 100 ช่ัวโมง จึงจะสําเร็จการศึกษา 
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20. รายละเอียดการปรับปรุง 
 1 วิชาแกน 
 1.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน 

หลักสูตรเดิม (2551) หลักสูตรปรับปรุง (2552) หมายเหตุ 
ชว 101  ชีววิทยา 1                           3(3-0) ชว 101  ชีววิทยา 1                     3(3-0-6)  
ศึกษาหลักการสําคัญของโครงสรางและ
หนาที่ องคประกอบของเซลลทั้งโพรคารีโอต 
และยูคารีโอต  สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีใน
เซลลหลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
และสารพันธุกรรม  การแบงเซลล  ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตไดแก ไวรัส มอเนอ
ร า  โ ป ร ติ ส ต  เ ห็ ด  ร า  พื ช แ ล ะ สั ต ว 
ความสัมพันธ ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสภาวะ
แวดลอม และวิวัฒนาการ 

ศึกษาหลักการสําคัญของโครงสรางและ
หนาที่ องคประกอบของเซลลทั้งโพรแคริโอต 
และยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีใน
เ ซลล   ห ลักก า รถ า ยทอดลั กษณะทา ง
พันธุกรรม และ สารพันธุกรรม การแบงเซลล 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ไดแก ไวรัส 
มอเนอรา  โพรทิสต  เห็ด  รา  พืชและสัตว 
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสภาวะ
แวดลอม และวิวัฒนาการ 

เปลี่ยนแปลง 
1.คําอธิบายรายวิชา 

ชว 181  ปฏิบัติการชีววิทยา 1                1(0-2) ชว 191  ปฏิบัติการชีววิทยา 1             1(0-2-1)  
ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคลองกับวิชา 
 ชว 101 

ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคลองกับวิชา ชว 101 เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 

 1.2 กลุมวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู 
หลักสูตรเดิม (2551) หลักสูตรปรับปรุง (2552) หมายเหตุ 

วทอ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1      
2(2-0) 

วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1 
2(2-0-4) 

ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการฟงและ
การพูดในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และ/
หรือคณิตศาสตร 

ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการฟงและ
การพูดในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และ/
หรือคณิตศาสตร 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2.ยายมาจากวิชาเฉพาะสาขา 

วทอ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2 
2(2-0) 

วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2 
2(2-0-4) 

ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการอานและ
การเขียนในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และ/
หรือคณิตศาสตรเฉพาะสาขา 

ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการอานและ
การเขียนในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และ/
หรือคณิตศาสตรเฉพาะสาขา 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2.ยายมาจากวิชาเฉพาะสาขา 

 วทศ 411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร     1(0-2-1)
รายงานอภิปรายบทวิจัยทางวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการ
ความรูและการประยุกต 

รายวิชาใหม 
1.คําอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (2551) หลักสูตรปรับปรุง (2552) หมายเหตุ 
 วทศ 421 โครงงานสําหรับวิทยาศาสตร

บริสุทธิ์                                               3(0-6-3) 
รายวิชาใหม 
1.คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู การคนควา 
วิจัยปญหาตางๆ ดําเนินการวิจัย และการ
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาทางดาน
วิทยาศาสตร แลวนํามาเรียบเรียงเปนรายงาน  
พรอมทั้งสอดแทรกความรับผิดชอบตอสังคม 
อันเปนประโยชนตอวิชาชีพ และการพัฒนา
ประเทศ 

 

 2. วิชาเฉพาะ 
 2.1 วิชาเฉพาะสาขา 

หลักสูตรเดิม (2551) หลักสูตรปรับปรุง (2552) หมายเหตุ 
ชว 182  ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2) ชว 192  ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2 -1) 
ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคลองกับวิชา ชว 102 ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคลองกับวิชา ชว 102 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 

 2.2 วิชาเอกบังคับ 
หลักสูตรเดิม (2551) หลักสูตรปรับปรุง (2552) หมายเหตุ 

ชว 261  นิเวศวิทยา 3(2-3) ชว 261  นิเวศวิทยา 3(2-3-4) 
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102 
ศึกษาความสัมพันธในหมูสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม โครงสรางและ
กระบวนการทํางานในระบบนิเวศ ประชากร 
พฤติกรรม ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การปรับตัว 
การแพรกระจาย และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต  และ
ความสัมพันธระหว างสิ่ งมี ชี วิตกับสิ่ งแวดลอม 
โครงสรางและกระบวนการในระบบนิเวศ ประชากร 
พฤติกรรม สังคมสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแทนที่ 
การปรับตัว การแพรกระจาย ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ปญหาดานสิ่งแวดลอม และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.ลดบุรพวิชา 
2.เปลี่ยนแปลง
คําอธิบาย
รายวิชา 

ชว 341  พันธุศาสตร 4(3-3) ชว 341  พันธุศาสตร 4(3-3-6) 
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 
 ศึกษาหลักการเบื้องตนในการถายทอดทางพันธุกรรม  
รูปรางของโครโมโซม   การกลาย   พันธุศาสตร
ประชากร  วิวัฒนาการ  พันธุศาสตรระดับโมเลกุล จี
โนม และการประยุกต และมีปฏิบัติการที่สอดคลอง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ศึกษาหลักการเบื้องตนในการถายทอดทางพันธุกรรม  
รูปรางของโครโมโซม   การกลาย   พันธุศาสตร
ประชากร  วิวัฒนาการ  พันธุศาสตรระดับโมเลกุล จี
โนม และการประยุกต และมีปฏิบัติการที่สอดคลอง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.ลดบุรพวิชา 
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หลักสูตรเดิม (2551) หลักสูตรปรับปรุง (2552) หมายเหตุ 
ชว 342  ชีววิทยาของการเจริญ 3(2-3) ชว 342  ชีววิทยาการเจริญ 3(2-3-4) 
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102 
ศึกษากระบวนการพัฒนาของเอ็มบริโอของสิ่งมีชีวิต 
รวมทั้งปจจัยตาง ๆ ที่ควบคุมการพัฒนา และมี
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ศึกษาการเจริญของสิ่งมีชีวิต ต้ังแตระยะการสรางเซลล
สืบพันธุ ขั้นตอนการปฏิสนธิ การเจริญเปนเอ็มบริโอ 
และการเจริญระยะหลังเอ็มบริโอ หลักการและกลไก
การควบคุมการเจริญของสิ่งมีชีวิต และมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.ช่ือวิชา 
2.คําอธิบาย
รายวิชา 
3. ลดบุรพวิชา 

ชว 351  สรีรวิทยาทั่วไป 4(3-3) ชว 351  สรีรวิทยาทั่วไป 4(3-3-6) 
บุรพวิชา : ชว 101 ชว 102 และ คม 221 
ศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางและหนาที่ของ
สิ่งมีชีวิต การประสานงานกันของระบบประสาท และ
กลไกการควบคุมการทํางานของรางกายเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบขับถาย ระบบหมุนเวียนโลหิต 
ระบบกลามเนื้อและโครงกระดูก ระบบหายใจ ระบบ
สืบพันธุ ระบบประสาท ระบบตอมไรทอ   สมดุลของ
รางกาย และสรีรวิทยาของพืช และมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางและหนาที่ของ
สิ่งมีชีวิต การประสานงานกันของระบบประสาท และ
กลไกการควบคุมการทํางานของรางกายเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบขับถาย ระบบหมุนเวียนโลหิต 
ระบบกลามเนื้อและโครงกระดูก ระบบหายใจ ระบบ
สืบพันธุ ระบบประสาท ระบบตอมไรทอ   สมดุลของ
รางกาย และสรีรวิทยาของพืช และมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.ลดบุรพวิชา 

ชว 481  การฝกงานทางชีววิทยา  ชว 491 ฝกงาน                                             1(0-100-0) 
1 หนวยกิต (ไมนอยกวา 100 ช่ัวโมง) 
ฝกใหนิสิตเรียนรูการทํางานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 
และเพื่อใหนิสิตรูจักนําความรูทางชีววิทยาไปใชงาน 
โดยกําหนดใหมีจํานวนชั่วโมงฝกงานไมนอยกวา 100 
ช่ัวโมง 

 ฝกใหนิสิตเรียนรูการทํางานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 
และนําความรูทางชีววิทยาไปใชประโยชนในการ
ทํางาน โดยกําหนดใหมีจํานวนชั่วโมงฝกงานไมนอย
กวา 100 ช่ัวโมง และการประเมินผลการเรียนเปน
สัญลักษณ S หรือ U 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2. ช่ือวิชา 
3. คําอธิบาย
รายวิชา 

ชว 491  ปญหาพิเศษทางชีววิทยา 2(0-4)   
 การวิจัยปญหาตางๆ ทางชีววิทยาในระดับปริญญาตรี     

เปลี่ยนแปลง 
1.ตัดออก 

ชว 492  สัมมนาทางชีววิทยา 1 1(0-2)   
       ฝกวิธีการเสนอผลงานวิจัยทางชีววิทยา  

เปลี่ยนแปลง 
1.ตัดออก 

ชว 493  สัมมนาทางชีววิทยา 2 1(0-2) ชว 481  สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1) 
BI 493  Seminar in Biology II BI 481  Seminar in Biology 
 ฝกวิธีการเสนอและวิเคราะหวิจารณผลงานวิจัยทาง
ชีววิทยา 

ฝกคนควาบทวิจัยทางวิชาการทางชีววิทยาในเรื่องที่
สนใจทางอินเตอรเน็ต วิธีการ และการทําสื่อในการ
นําเสนอดวยโปรแกรมการนําเสนองานตางๆ การเขียน
เรื่องยอ และวิเคราะหวิจารณผลงานวิจัย 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2.ช่ือวิชา 
2. คําอธบิาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (2551) หลักสูตรปรับปรุง (2552) หมายเหตุ 
ชว 503  วิวัฒนาการ 3(3-0) ชว 401  วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
บุรพวิชา : ชว 341   บุรพวิชา : ชว 341 
ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ การ
กําเนิดของเอกภพ โมเลกุลอินทรีย  เซลลโพรแคริโอต
และยูแคริโอต การเกิดสปชีสใหม ความสัมพันธเชิง
วิวัฒนาการในระดับโมเลกุล วิวัฒนาการของพืชและ
สัตว กลไกการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากร 
ตลอดจนกลไกที่เกี่ยวของกับการแขงขัน และการ
คัดเลือกทางเพศ 

ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ การ
กําเนิดของเอกภพ โมเลกุลอินทรีย  เซลลโพรแคริโอต
และยูแคริโอต การเกิดสปชีสใหม ความสัมพันธเชิง
วิวัฒนาการในระดับโมเลกุล วิวัฒนาการของพืชและ
สัตว กลไกการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากร 
ตลอดจนกลไกที่เกี่ยวของกับการแขงขัน และการ
คัดเลือกทางเพศ 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2.ยายหมวดจาก
วิชาเอกเลือก
เปนวิชาเอก
บังคับ 

 2.3 วิชาเอกเลือก 
หลักสูตรเดิม (2551) หลักสูตรปรับปรุง (2552) หมายเหตุ 

ชว 412  สัณฐานวิทยาของพืช 4(3-3) ชว 211 สัณฐานวิทยาของพืช 4(3-3-6) 
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102 
ศึกษาโครงสราง การจัดจําแนก วิวัฒนาการ วัฏจักร
ชีวิต และพัฒนาการของพืชกลุมตางๆ และมี
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

 ศึกษาโครงสราง การจัดจําแนก วิวัฒนาการ วัฏจักร
ชีวิต และพัฒนาการของพืชกลุมตางๆ และมีปฏิบัติการ
ที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2.ลดบุรพวิชา 

ชว 413  กายวิภาคศาสตรของพืช 3(2-3) ชว 311  กายวิภาคศาสตรของพืช 3(2-3-4) 
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102 
 ศึกษาโครงสรางภายในของพืชที่มีทอลําเลียงในเรื่อง
ลักษณะเฉพาะ หนาที่ การเรียงตัว การเจริญเติบโต การ
เปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการของเซลล เนื้อเยื่อ ระบบ
เนื้อเยื่อ และอวัยวะของพืช  เนนหนักในพืชดอก และ
มีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

 ศึกษาโครงสรางภายในของพืชที่มีทอลําเลียงในเรื่อง
ลักษณะเฉพาะ หนาที่ การเรียงตัว การเจริญเติบโต การ
เปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการของเซลล เนื้อเยื่อ ระบบ
เนื้อเยื่อ และอวัยวะของพืช  เนนหนักในพืชดอก และมี
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2.ลดบุรพวิชา 

ชว 414  อนุกรมวิธานพืช 4(3-3) ชว411  อนุกรมวิธานพืช 4(3-3-6) 
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102 
 ศึกษาการจําแนกพืชเขาเปนหมวดหมู ประวัติ หลัก
และระบบในการจําแนก รวมทั้งแนวคิดใหมในการ
จําแนก โดยเนนในพืชดอกที่พบมากในประเทศไทย 
และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ศึกษาการจําแนกพืชเขาเปนหมวดหมู ประวัติ หลักและ
ระบบในการจําแนก รวมทั้งแนวคิดใหมในการจําแนก 
โดยเนนในพืชดอกที่พบมากในประเทศไทย และมี
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2.ลดบุรพวิชา 
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หลักสูตรเดิม (2551) หลักสูตรปรับปรุง (2552) หมายเหตุ 
ชว 415  พืชสมุนไพร 3(2-3) ชว412  พืชสมุนไพร 3(2-3-4) 
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102 และ คม 221  หรือโดย
ความเห็นชอบของภาควิชา 
 ศึกษาประโยชนของการใชพืชสมุนไพร การนํามาใช 
และสารออกฤทธิ์ รวมทั้งลักษณะทางพฤกษศาสตร ช่ือ
สามัญ และชื่อวิทยาศาสตรของพืชสมุนไพรที่สําคัญ 
และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

 ศึกษาประโยชนของการใชพืชสมุนไพร การนํามาใช 
และสารออกฤทธิ์ รวมทั้งลักษณะทางพฤกษศาสตร ช่ือ
สามัญ และชื่อวิทยาศาสตรของพืชสมุนไพรที่สําคัญ 
และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2.ลดบุรพวิชา 

ชว 416  พืชน้ํา 3(2-3)   
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102  
ศึกษาสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา การ
สืบพันธุ การกระจายพันธุ และการปลูกเลี้ยง  
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของพืชน้ํา เนนกลุมพืชที่มี
ทอลําเลียง และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

 

เปลี่ยนแปลง 
1.ตัดออก 

ชว 417  วิทยาสาหราย 3(2-3) ชว 404 วิทยาสาหราย 3(2-3-4) 
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102 
ศึกษาสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน ชีววิทยา บทบาท
ทางนิเวศวิทยา และความสําคัญทาง เศรษฐกิจของ
สาหราย และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

ศึกษาสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน ชีววิทยา บทบาททาง
นิเวศวิทยา และความสําคัญทางเศรษฐกิจของสาหราย 
และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2.ลดบุรพวิชา 

ชว 454  พัฒนาการพืช 3(2-3) ชว 441  พัฒนาการพืช 3(2-3-4) 
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102 
ศึกษากระบวนการตางๆ ในการเจริญเติบโตของพืช 
รวมถึงปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ สารที่ควบคุมหรือเกี่ยวของกับอัตราการ
เจริญเติบโต อิทธิพลของสิ่งแวดลอม เชน ชวงความ
ยาวของวัน แสง อุณหภูมิ ฯลฯ  และการตอบสนอง
ของพืชในรูปแบบตางๆ จากปจจัยดังกลาว   รวมทั้ง
วิธีการที่สําคัญที่ใชในการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ
ของพืช และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

ศึกษากระบวนการตางๆ ในการเจริญเติบโตของพืช 
รวมถึงปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ สารที่ควบคุมหรือเกี่ยวของกับอัตราการ
เจริญเติบโต อิทธิพลของสิ่งแวดลอม เชน ชวงความยาว
ของวัน แสง อุณหภูมิ ฯลฯ  และการตอบสนองของพืช
ในรูปแบบตางๆ จากปจจัยดังกลาว   รวมท้ังวิธีการที่
สําคัญที่ใชในการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของพืช และ
มีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2.ลดบุรพวิชา 
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ชว 455  วิทยาเอ็มบริโอของพืชดอก 3(2-3)   
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102  
 ศึกษาขั้นตอนตางๆในกระบวนการสืบพันธุ เชน การ
สรางเซลลสืบพันธุเพศผูและเพศเมีย กระบวนการถาย
ละอองเกสร การปฏิสนธิ การพัฒนาการของดอกจาก
ไซโกตไปเปนเอ็มบริโอของพืชชนิดตางๆ รวมทั้ง
เอ็มบริโอที่ไมไดเกิดจากการปฏิสนธิ และมีปฏิบัติการ
ที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

 

เปลี่ยนแปลง 
1.ตัดออก 

ชว 456  ฮอรโมนพืช 3(2-3) ชว 452  ฮอรโมนพืช 3(2-3-4) 
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102 
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางเคมีของฮอรโมนพืชกลุม
ตางๆและสารชะลอการเจริญเติบโตของพืช ผลของสาร
เหลานั้นตอการเจริญเติบโต และกระบวนการทาง
สรีรวิทยาตางๆของพืช และการนําไปประยุกตใช และ
มีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางเคมีของฮอรโมนพืชกลุมตาง 
ๆ และสารชะลอการเจริญเติบโตของพืช ผลของสาร
เหลานั้นตอการเจริญเติบโต และกระบวนการทาง
สรีรวิทยาตางๆของพืช และการนําไปประยุกตใช และมี
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2.ลดบุรพวิชา 

ชว 457  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3) ชว 272  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-4) 
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102 
ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการในการเพาะเลี้ยงเซลล 
เนื้อเยื่อและอวัยวะจากสวนตางๆ ของพืช การนําเอา
วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใชประโยชนทางดาน
ตางๆ และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการในการเพาะเลี้ยงเซลล 
เนื้อเยื่อและอวัยวะจากสวนตางๆ ของพืช การนําเอา
วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใชประโยชนทางดาน
ตางๆ และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2.ลดบุรพวิชา 

ชว 461  นิเวศวิทยาของพืช 3(2-3) ชว 361  นิเวศวิทยาของพืช 3(2-3-4) 
บุรพวิชา : ชว 261 บุรพวิชา : ชว 261 
  ศึกษาระบบของสังคมพืช ความสัมพันธของพืชกับ
สิ่งแวดลอมโดยทั่วๆ ไป ความหลากหลาย เทคนิคใน
การสุมตัวอยางและศึกษา และมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ศึกษาระบบของสังคมพืช ความสัมพันธของพืชกับ
สิ่งแวดลอมโดยทั่วๆ ไป ความหลากหลาย เทคนิคใน
การสุมตัวอยางและศึกษา และมีปฏิบัติการที่สอดคลอง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
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ชว 511  วิทยาสาหรายขั้นสูง 3(2-3)   
บุรพวิชา : ชว 417  
ศึกษาแหลงกระจายพันธุ เก็บรวบรวม จําแนกชนิด 
สรีรวิทยา และโครงสรางโดยละเอียดของสาหราย
กลุมตาง ๆ การเพาะเลี้ยงสาหรายที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

 

เปลี่ยนแปลง 
1.ตัดออก 

ชว 516  ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 3(3-0) ชว 431  ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 3(3-0-6) 
บุรพวิชา : ชว 341 บุรพวิชา : ชว 341 
ศึกษา วิเคราะห และวิจารณกระบวนการตางๆ ในพืช
ช้ันสูง  ในระดับชีววิทยาโมเลกุล  โครงการจีโนมของ
พืช  และการประยุกตใชพืชดัดแปรพันธุกรรม 

ศึกษา วิเคราะห และวิจารณกระบวนการตาง ๆ ในพืช
ช้ันสูง  ในระดับชีววิทยาโมเลกุล  โครงการจีโนมของพืช  
และการประยุกตใชพืชดัดแปรพันธุกรรม 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 

ชว 321  มิญชวิทยา 4(3-3) ชว 321  มิญชวิทยา 4(3-3-6) 
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102 
ศึกษาโครงสรางและสมบัติของเซลล เนื้อเยื่อบุผิว 
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กระดูกออน กระดูกแข็ง เลือดและการ
สรางเม็ดเลือด กลามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาท ตลอดจน
โครงสรางและหนาที่ของเนื้อเยื่อของอวัยวะในระบบ
ตาง ๆ ในสัตวมีกระดูกสันหลัง และมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ศึกษาโครงสรางและสมบัติของเซลล เนื้อเยื่อบุผิว 
เนื้อเยื่อเกี่ยวพันรวมทั้งกระดูกออน กระดูก เลือดและ
การสรางเม็ดเลือด เนื้อเยื่อกลามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาท 
โครงสรางและหนาที่ของเนื้อเยื่อของอวัยวะในระบบ
ตาง ๆ ในสัตวมีกระดูกสันหลัง และมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.คําอธิบาย
รายวิชา 
2. ลดบุรพวิชา 

ชว 421  สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 4(3-3) ชว 322 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 4(3-3-6) 
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102 
ศึกษารูปราง การเจริญเติบโต สรีรวิทยา นิเวศวิทยา 
และอนุกรมวิธานของสัตวไมมีกระดูกสันหลังตั้งแต
ฟองน้ําถึงคอรเดตชั้นต่ํา โดยเนนความสัมพันธกันใน
แงวิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรมของสัตว
เหลานั้น ปฏิบัติการเกี่ยวกับการผาตัดสัตวบางชนิด 
การสาธิตและทัศนศึกษา 

       ศึกษารูปราง การเจริญเติบโต สรีรวิทยา นิเวศวิทยา 
และอนุกรมวิธานของสัตวไมมีกระดูกสันหลังตั้งแต
ฟองน้ําถึงคอรเดตชั้นต่ํา โดยเนนความสัมพันธกันในแง
วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรมของสัตวเหลานั้น 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการผาตัดสัตวบางชนิด การสาธิต
และทัศนศึกษา 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2.ลดบุรพวิชา 

ชว 422  สัตวมีกระดูกสันหลัง 4(3-3) ชว 323  สัตวมีกระดูกสันหลัง 4(3-3-6) 
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102 
       ศึกษารูปราง โครงสราง และอนุกรมวิธานของ
คอรเดตชั้นต่ํา และสัตวมีกระดูกสันหลัง และมี
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

       ศึกษารูปราง โครงสราง และอนุกรมวิธานของคอร
เดตชั้นต่ํา และสัตวมีกระดูกสันหลัง และมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2.ลดบุรพวิชา 
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ชว 423  กายวิภาคเปรียบเทียบของสัตว 
             มีกระดูกสันหลัง 

4(3-3)   

บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102  
       ศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางของรางกาย เนื้อเยื่อ 
อวัยวะ และระบบอวัยวะของสัตวมีกระดูกสันหลัง 
ตามลําดับวิวัฒนาการ และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 

 

เปลี่ยนแปลง 
1.ตัดออก 

ชว 425  ประสาทชีววิทยา 3(2-3)   
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 

 

       ศึกษาโครงสรางและสมบัติ เ ชิงชีววิทยาของ
อวัยวะในระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัสของสัตว
และ มนุษย และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย 

 

เปลี่ยนแปลง 
1.ตัดออก 

ชว 458  วิทยาภูมิคุมกัน 3(2-3) ชว 454 วิทยาภูมิคุมกัน 3(2-3-4) 
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102  
       ศึกษาโครงสรางและการทํางานของระบบภูมิคุมกัน 
การตอบสนองของระบบภูมิคุมกันตอสิ่งแปลกปลอม  
โรคที่เกิดจากภาวะภูมิคุมกันผิดปกติ ตลอดจนการ
ประยุกตใชในการสรางเสริมภูมิคุมกัน การวินิจฉัย
และการรักษาโรค และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 

       ศึกษาโครงสรางและการทํางานของระบบภูมิคุมกัน 
การตอบสนองของระบบภูมิคุมกันตอสิ่งแปลกปลอม  
โรคที่เกิดจากภาวะภูมิคุมกันผิดปกติ ตลอดจนการ
ประยุกตใชในการสรางเสริมภูมิคุมกัน การวินิจฉัยและ
การรักษาโรค และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2.ลดบุรพวิชา 

ชว 463  พฤติกรรมวิทยา 3(2-3) ชว 362  พฤติกรรมวิทยา 3(2-3-4) 
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102  
       ศึกษาพฤติกรรมของสัตว   ความสําคัญของ
พฤติกรรมที่ มี ต อความสามารถในการอยู รอด  
ในธรรมชาติ   พ้ืนฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม  
การพัฒนาพฤติกรรม  พฤติกรรมทางสังคม พฤติกรรม
กับสิ่งแวดลอม  และพฤติกรรมกับวิวัฒนาการ และ  
มีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

        ศึกษาพฤติกรรมของสัตว   ความสําคัญของ
พฤ ติกรรมที่ มี ต อคว ามสามารถในการอยู ร อด  
ในธรรมชาติ   พ้ืนฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม   การ
พัฒนาพฤติกรรม  พฤติกรรมทางสังคม พฤติกรรมกับ
สิ่งแวดลอม  และพฤติกรรมกับวิวัฒนาการ และ  
มีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2.ลดบุรพวิชา 
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ชว 465  นิเวศวิทยาของสัตว 3(2-3)   
บุรพวิชา : ชว 261  
       ศึกษาความสัมพันธระหวางสัตวและสิ่งแวดลอม 
โครงสรางและการเปลี่ยนแปลงของประชากร ชุมชน
ของสัตวและความสัมพันธระหวางสมาชิกในชุมชน 
การปรับตัว การแพรกระจาย และการอนุรักษสัตว 
และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

 

เปลี่ยนแปลง 
1.ตัดออก 

ชว 476  กีฏวิทยา 3(2-3) ชว 324  กีฏวิทยา 3(2-3-4) 
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102 
       ศึกษาสัณฐานวิทยา ชีววิทยา นิเวศวิทยา 
อนุกรมวิธาน การจัดเก็บรักษาตัวอยาง โทษ 
ประโยชน และวิธีการปองกันกําจัดแมลง และมี
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

       ศึกษาสัณฐานวิทยา ชีววิทยา นิเวศวิทยา 
อนุกรมวิธาน การจัดเก็บรักษาตัวอยาง โทษ ประโยชน 
และวิธีการปองกันกําจัดแมลง และมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2.ลดบุรพวิชา 

ชว 477  กีฏวิทยาทางการแพทย 3(2-3)   
บุรพวิชา : ชว 476  
 ศึกษาชีวประวัติของแมลงและอารโทรพอดอื่นที่มี
ความสําคัญทางการแพทย การแพรและระบาดของโรค 
มาสูมนุษยและสัตว  และวิธีปองกันและกําจัด และมี
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

 

เปลี่ยนแปลง 
1.ตัดออก 

ชว 478  แมลงสําคัญทางเศรษฐกิจ 3(2-3)   
บุรพวิชา : ชว 476  
ศึกษาแมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ การปองกัน
กําจัดแมลงศัตรู การเลี้ยงและการอนุรักษ และมี
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

 

เปลี่ยนแปลง 
1.ตัดออก 

ชว 479  ปรสิตวิทยา 3(2-3) ชว 202  ปรสิตวิทยา 3(2-3-4) 
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102 
ศึกษาหลักเกณฑทางปรสิตวิทยา และกระบวนการเม
แทบอลิซึม วิวัฒนาการ การสืบพันธุ และวัฏจักรชีวิต
ของปรสิตตางๆ ความสัมพันธระหวางปรสิตกับผูถูก
อาศัย วิธีการปองกัน และวิธีการตรวจหา วิธีจําแนก
ชนิด และเก็บรักษาปรสิตตาง ๆ และมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ศึกษาหลักเกณฑทางปรสิตวิทยา และกระบวนการเม
แทบอลิซึม วิวัฒนาการ การสืบพันธุ และวัฏจักรชีวิต
ของปรสิตตางๆ ความสัมพันธระหวางปรสิตกับผูถูก
อาศัย วิธีการปองกัน และวิธีการตรวจหา วิธีจําแนก
ชนิด และเก็บรักษาปรสิตตาง ๆ และมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2.ลดบุรพวิชา 
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หลักสูตรเดิม (2551) หลักสูตรปรับปรุง (2552) หมายเหตุ 
ชว 522  มาลาโคโลยี 3(2-3)   
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102  
ศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรม วัฏจักรชีวิต  
นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน และความสําคัญทาง
เศรษฐกิจของมอลลัสก และมีปฏิบัติการที่สอดคลอง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย 

 

เปลี่ยนแปลง 
1.ตัดออก 

ชว 523  มีนวิทยา 3(2-3) ชว 421  มีนวิทยา 3(2-3-4) 
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102 
       ศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรม วัฏจักร
ชีวิต  นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน และความสําคัญทาง
เศรษฐกิจของปลา และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 

       ศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรม วัฏจักร
ชีวิต  นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน และความสําคัญทาง
เศรษฐกิจของปลา และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2.ลดบุรพวิชา 

ชว 551  วิทยาตอมไรทอ 3(2-3)   
บุรพวิชา : ชว 351  
       ศึกษาเปรียบเทียบกายวิภาค และสรีรวิทยาของ
ระบบตอมไรทอในสัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวไมมี
กระดูกสันหลัง และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย 

 

เปลี่ยนแปลง 
1.ตัดออก 

ชว 552  สรีรวิทยาบูรณาการของมนุษย 3(3-0)   
       ศึกษาหนาที่และกลไกทางสรีรวิทยาของมนุษยใน
ลักษณะบูรณาการ โดยเนนการบูรณาการหนาที่ของ
ระบบหลักของรางกาย ไดแก ระบบประสาท ระบบ
ควบคุมการเคลื่อนไหว ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบ
หายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบขับถาย ระบบสืบพันธุ 
และการเปลี่ยนแปลง เมื่อเกิดพยาธิสภาพ 

 
เปลี่ยนแปลง 
1.ตัดออก 

  ชว 453 วิทยาระบบประสาทและตอมไรทอ 4(3-3-6) 
 
 

      ศึกษาโครงสรางและสมบัติเชิงชีววิทยาของอวัยวะ
ในระบบประสาทและระบบตอมไรทอของสัตวและ
มนุษย และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.เพิ่มรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (2551) หลักสูตรปรับปรุง (2552) หมายเหตุ 
ชว 521  วิทยาโพรโทซัว 3(2-3) ชว 201 วิทยาโพรโทซัว 3(2-3-4) 
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102 
       ศึกษารูปราง อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา และวัฏจักร
ชีวิตของโพรโทซัวบางชนิดทั้งที่หากินอยางอิสระและ
ที่เปนปรสิต และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย 

       ศึกษารูปราง อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา และวัฏจักร
ชีวิตของโพรโทซัวบางชนิดทั้งที่หากินอยางอิสระและ
ที่เปนปรสิต และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2.ลดบุรพวิชา 

ชว 541  พันธุศาสตรเชิงชีวเคมี 3(2-3)   
บุรพวิชา : ชว 341  
       ศึกษาโครงสรางทางชีวเคมีของสารพันธุกรรม 
กระบวนการสังเคราะห  การแสดงออก  และการ
ควบคุมการแสดงออกของยีน และการควบคุมการ
ทํางานของสารชีวเคมีตาง  ๆ  ที่มีผลเกิดจากสาร
พันธุกรรม การสงถายสารพันธุกรรมระหวางเซลล ผล
ของการกลายพันธุทางชีวเคมีในระดับตาง ๆ รวมถึง
โรคจากกรรมพันธุเนื่องจากความผิดปกติทางชีวเคมี 
และเนื้อหารวมสมัยทาง พันธุศาสตรเชิงชีวเคมี และมี
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

 

เปลี่ยนแปลง 
1.ตัดออก 

ชว 542  พันธุศาสตรของสัตวเศรษฐกิจ 3(3-0)   
บุรพวิชา : ชว 341  หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 

 

       ศึกษาหลักการทางพันธุกรรม ความผิดปกติ  
โรคพันธุกรรม ที่นํามาประยุกตใชในการเพาะเลี้ยง  
คัดเลือก และปรับปรุงพันธุสัตวบกและสัตวน้ําที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

 

เปลี่ยนแปลง 
1.ตัดออก 

ชว 543  พันธุวิศวกรรม 4(3-3) ชว 442  พันธุวิศวกรรม 4(3-3-6) 
บุรพวิชา : ชว 341 บุรพวิชา : ชว 341 
       ศึกษาโครงสรางและหนาที่ของดีเอ็นเอ การเตรียม
ดีเอ็นเอสําหรับการโคลน เอนไซมที่ใชในการโคลน
ยีน เวกเตอร การตรวจหาโคลนที่ตองการ  
การวิ เคราะหและตรวจสอบดี เอ็นเอที่ โคลนได  
การถายฝากยีนในยูแคริโอต การดัดแปรพันธุกรรม  
ในพืชและสัตว  โครงการจีโนมมนุษย การบําบัดดวย
ยีน และ ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน และ  
มีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

       ศึกษาโครงสรางและหนาที่ของดีเอ็นเอ การเตรียม
ดีเอ็นเอสําหรับการโคลน เอนไซมที่ใชในการโคลน
ยีน เวกเตอร การตรวจหาโคลนที่ตองการ  
การวิ เคราะหและตรวจสอบดี เอ็นเอที่ โคลนได  
การถายฝากยีนในยูแคริโอต การดัดแปรพันธุกรรม  
ในพืชและสัตว  โครงการจีโนมมนุษย การบําบัดดวย
ยีน และ ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน และ  
มีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม (2551) หลักสูตรปรับปรุง (2552) หมายเหตุ 
ชว 544  หัวขอพิเศษทางพันธุศาสตรโมเลกุล 2(0-4)   
บุรพวิชา : ชว 341  
       ศึกษา วิเคราะห วิจารณ หัวขอใหมที่นาสนใจทาง
พันธุศาสตรโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต 

 

เปลี่ยนแปลง 
1.ตัดออก 

ชว 545  ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน 2(1-3) ชว 443  ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน 2(1-3-2) 
บุรพวิชา : ชว 543 หรือ วจช 311 บุรพวิชา : ชว 442 
       การสืบคนขอมูลทางพันธุศาสตรจากระบบ
ฐานขอมูลทางอินเทอรเน็ต การวิเคราะหความเหมือน
และความแตกตางของลําดับเบสของดีเอ็นเอ และ
ลําดับกรดอะมิโน และศึกษาความสัมพันธเชิง
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  รวมทั้งการบันทึกขอมูลลง
ในระบบฐานขอมูลเพื่อการเผยแพร 

       การสืบคนขอมูลทางพันธุศาสตรจากระบบ
ฐานขอมูลทางอินเทอรเน็ต การวิเคราะหความเหมือน
และความแตกตางของลําดับเบสของดีเอ็นเอ และลําดับ
กรดอะมิโน และศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต  รวมทั้งการบันทึกขอมูลลงในระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการเผยแพร 

เปลี่ยนแปลง 
1. รหัสวิชา 
2. บุรพวิชา 

ชว 546  มนุษยพันธุศาสตร 3(3-0) ชว 445  มนุษยพันธุศาสตร 3(3-0-6) 
บุรพวิชา : ชว 341  หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 

บุรพวิชา : ชว 341   

       ศึกษาการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของคน 
โครโมโซมและความผิดปกติของโครโมโซม  
พันธุศาสตรกับระบบภูมิคุมกัน การเกิดมะเร็งและ โรค
ทางพันธุกรรมที่มาจากหลายปจจัย โครงการจีโนม
มนุษยและการประยุกตใชขอมูลหลังการศึกษา จีโนม 

       ศึกษาการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของคน 
โครโมโซมและความผิ ดปกติ ของโครโมโซม  
พันธุศาสตรกับระบบภูมิคุมกัน การเกิดมะเร็งและ โรค
ทางพันธุกรรมที่มาจากหลายปจจัย โครงการจีโนม
มนุษยและการประยุกต ใชขอมูลหลังการศึกษา  
จีโนม 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2.บุรพวิชา 

ชว 547  พันธุศาสตรประชากรและ 
              วิวัฒนาการ 

3(3-0)   

บุรพวิชา : ชว 341  
       ศึกษาความสมดุล การเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน
และจีโนไทปในประชากร ผลของความถี่ของยีนตอ
ความผันแปรของลักษณะตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และ
กระบวนการเกิดวิวัฒนาการ 

 

เปลี่ยนแปลง 
1.ตัดออก 
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หลักสูตรเดิม (2551) หลักสูตรปรับปรุง (2552) หมายเหตุ 
ชว 548  พันธุศาสตรระดับเซลล 3(2-3) ชว 444  พันธุศาสตรระดับเซลล 3(2-3-4) 
บุรพวิชา : ชว 341 บุรพวิชา : ชว 341  
       ศึกษาโครงสรางและการเปลี่ยนแปลงของเซลล
และโครโมโซมในระหว างการแบ ง เซลลแบบ  
ไมโทซิสและไมโอซิส ความสัมพันธระหวางความ
ผิดปกติของโครโมโซมกับการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม ปจจัยที่ทําใหโครโมโซมผิดปกติ  
ทั้งทางดานรูปรางและจํานวน และมีปฏิบัติการ  
ที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

       ศึกษาโครงสรางและการเปลี่ยนแปลงของเซลลและ
โครโมโซมในระหวางการแบงเซลลแบบ                  ไม
โทซิสและไมโอซิส ความสัมพันธระหวางความผิดปกติ
ของโครโมโซมกับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
ปจจัยที่ทําใหโครโมโซมผิดปกติ                    ทั้ง
ทางดานรูปรางและจํานวน  และมีปฏิบัติการ  
ที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 

ชว 371  พืชสวน 3(2-3) ชว 472 พืชสวน 3(2-3-4) 
บุรพวิชา : ชว 341 บุรพวิชา : ชว 341  
       ศึกษาหลักการและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกพืช
สวนและการบํารุงรักษา 

      ศึกษาหลักการและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูก การ
บํารุงรักษา และการขยายพันธุพืชสวน 

เปลี่ยนแปลง 
1. รหัสวิชา 
2. คําอธิบาย
รายวิชา 

ชว 373  ไมดอกไมประดับ 3(2-3) ชว 473  ไมดอกไมประดับ 3(2-3-4) 
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 
       ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร วิธีการปลูก การ
ขยายพันธุ และการดูแลรักษาไมดอกไมประดับ การใช
ไมดอกไมประดับตกแตงบาน อาคาร สถานที่
สาธารณะ การปลูกเปนการคา และมีปฏิบัติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

       ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร วิธีการปลูก การ
ขยายพันธุ และการดูแลรักษาไมดอกไมประดับ การใช
ไมดอกไมประดับตกแตงบาน อาคาร สถานที่สาธารณะ 
การปลูกเปนการคา และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2.ลดบุรพวิชา 

ชว 418  หลักการเพาะปลูก 3(2-3)   
       ศึกษาหลักเกณฑทั่วไปในการเพาะปลูกพืช  การ
ดูแลรักษา  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชเครื่องทุนแรง
ทางการเกษตรในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย 

 
เปลี่ยนแปลง 
1.ตัดออก 

ชว 419  การขยายพันธุพืช 3(2-3)   
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102  หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 

 

       ศึกษาวิธีการขยายพันธุโดยใชเพศและไมใชเพศ 
การจัดการในการขยายพันธุพืช การผลิตในแงการคา
ของพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

 

เปลี่ยนแปลง 
1.ตัดออก 
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หลักสูตรเดิม (2551) หลักสูตรปรับปรุง (2552) หมายเหตุ 
ชว 472  วัชพืชและการปองกันกําจัด 3(2-3) ชว 474  วัชพืชและการปองกันกําจัด 3(2-3-4) 
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102  
       ศึ กษ าชี ว วิท ย าและนิ เ ว ศวิ ท ย าขอ งวั ช พื ช  
การจําแนกชนิด การแพรระบาด และการควบคุมกําจัด
โดยวิธีการตาง ๆ และสารกําจัดวัชพืช รวมทั้งการ
ประยุกตใชทางการเกษตร  และมีปฏิบัติการ  
ที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

       ศึ ก ษ า ชี ว วิ ท ย า แ ล ะนิ เ ว ศ วิ ท ย า ข อ ง วั ช พื ช  
การจําแนกชนิด การแพรระบาด และการควบคุมกําจัด
โดยวิธีการตาง ๆ และสารกําจัดวัชพืช รวมทั้งการ
ประยุกตใชทางการเกษตร  และมีปฏิบัติการ  
ที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2.ลดบุรพวิชา 

ชว 474  โรคพืชวิทยา 3(2-3) ชว 475โรคพืชวิทยา 3(2-3-4) 
บุรพวิชา : วจช 201 และ วจช 202  หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 
       ศึกษาสาเหตุ อาการ การติดตอ การวินิจฉัย  
ของโรค ตลอดจนการปองกันกําจัดโรคพืช และ  
มีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

       ศึกษาสาเหตุ อาการ การติดตอ การวินิจฉัย  
ของโรค ตลอดจนการปองกันกําจัดโรคพืช และ  
มีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2.ลดบุรพวิชา 

ชว 475  พฤกษศาสตรพืชเศรษฐกิจ 3(2-3)   
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102  หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 

 

       ศึ ก ษ า ท า ง ด า นพฤ กษศ า ส ต ร ข อ ง พื ช ที่ มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และ  
มีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

 

เปลี่ยนแปลง 
1.ตัดออก 

ชว 372  หลักการเลี้ยงสัตว 3(3-0)   
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102  หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 

 

       ศึกษาหลักการในการเลี้ ยงสัตวที่สํ าคัญทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย 

 

เปลี่ยนแปลง 
1.ตัดออก 

ชว 573  การเพาะเลี้ยงในน้ํา 3(2-3) ชว 303  การเพาะเลี้ยงในน้ํา 3(2-3-4) 
       ศึกษาหลักการเพาะเลี้ยง การเพาะพันธุ  
การปรับปรุงพันธุ  การวางแผน  การจัดการและการ
ลงทุน โดยเนนสัตวและพืชน้ําเศรษฐกิจ และ  
มีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

       ศึกษาหลักการเพาะเลี้ยง  การเพาะพันธุ  
การปรับปรุงพันธุ  การวางแผน  การจัดการและการ
ลงทุน โดยเนนสัตวและพืชน้ําเศรษฐกิจ และ  
มีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม (2551) หลักสูตรปรับปรุง (2552) หมายเหตุ 
ชว 374  เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน 3(3-0) ชว 371  เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน 3(3-0-6) 
       ศึกษาหลักการและพัฒนาการทางเทคโนโลยี 
ชีวภาพโดยเนนปรากฏการณและกลไกสําคัญทางเคมี 
ฟสิกส และชีววิทยา ตอกระบวนการพันธุวิศวกรรม 
การโคลน การสรางสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 
บทบาทการนําสิ่งมีชีวิตมาใชประโยชนใหผลิตภัณฑ
ชีวภาพใหม ๆ แนวโนมความกาวหนาทางเทคโนโลย ี
ชีวภาพ โครงการจีโนม กระบวนการพัฒนาผลผลิต
ชีวภาพเปนสินคาชีวภาพสูธุรกิจชีวภาพในวงการ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม การ
สาธารณสุข และนิติวิทยาศาสตรภายใตความปลอดภัย
ทางชีวภาพ จริยธรรมและกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของ
กับเทคโนโลยีชีวภาพ 

       ศึกษาหลักการและพัฒนาการทางเทคโนโลยี 
ชีวภาพโดยเนนปรากฏการณและกลไกสําคัญทางเคมี 
ฟสิกส และชีววิทยา ตอกระบวนการพันธุวิศวกรรม 
การโคลน การสรางสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม บทบาท
การนําสิ่งมีชีวิตมาใชประโยชนใหผลิตภัณฑชีวภาพ
ใหม ๆ แนวโนมความกาวหนาทางเทคโนโลยี ชีวภาพ 
โครงการจีโนม กระบวนการพัฒนาผลผลิตชีวภาพเปน
สินคาชีวภาพสูธุรกิจชีวภาพในวงการเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม การสาธารณสุข 
และนิติวิทยาศาสตรภายใตความปลอดภัยทางชีวภาพ 
จ ริ ย ธ ร ร ม แล ะกฎหม า ยสํ า คั ญที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 

ชว 381  เทคนิคทางชีววิทยา 2(0-4)   
       ศึกษาถึงเทคนิคและวิธีการที่สําคัญในการศึกษา
สิ่งมีชีวิต เชน การเก็บตัวอยางพืชและสัตว การเก็บ
รักษาตัวอย างพืชและสัตว ใหคงสภาพเดิม เปน
เวลานาน เชน การทําตัวอยางพืชอัดแหง การดองใส 
การสตัฟฟสัตว การทําสไลดถาวรอยางงาย ๆ และการ
ถายรูปผานกลองจุลทรรศน ฯลฯ 

 
เปลี่ยนแปลง 
1.ตัดออก 

  ชว 462  ชีววิทยาการอนุรักษ 3(3-0-6) 
 

 
       ศึกษาหลักการและแบบแผนทางชีววิทยาการ
อนุรักษโดยมุงถึงอิทธิพลของระบบนิเวศและกระแส
วิวัฒนาการที่สงผลตอกระบวนการเกิดและการผันแปร 
ความหลากหลายทางชี วภาพและชีวมณฑล  ซึ่ ง
ประกอบด วย ชีว ภูมิ ศ าสตร  สภาวะอากาศโลก 
กระบวนการและการทํางานของระบบนิเวศ การทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ  สภาวะเสี่ยงตอการสูญพันธุ 
ชีววิทยาของชนิดพันธุบุกรุก กลยุทธการจัดการเชิง
อนุรักษสูสมดุลแบบยั่งยืนของทรัพยากรชีวภาพ 

เปลี่ยนแปลง 
1.เพิ่มรายวิชา 

ชว 462  ชีววิทยาทางทะเล 3(2-3)   
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102   
       ศึกษาชีววิทยาของพืช และสัตวทะเล ประโยชน 
และสิ่งแวดลอมของสิ่งมีชีวิตในทะเล และมี
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

 

เปลี่ยนแปลง 
1.ตัดออก 
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ชว 501  หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 1 2(1-3) ชว 402  หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 1 2(1-3-2) 
       การนําเสนอหัวขอที่นาสนใจทางชีววิทยา        ศึกษาหัวขอที่นาสนใจทางชีววิทยาใหสอดคลอง

กับภาวะปจจุบัน 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2. คําอธิบาย
รายวิชา 

ชว 502  หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 2 3(2-3) ชว 403  หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 2 3(2-3-4) 
       การนําเสนอหัวขอที่นาสนใจทางชีววิทยา        ศึกษาหัวขอที่นาสนใจทางชีววิทยาใหสอดคลอง

กับภาวะปจจุบัน 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2. คําอธิบาย
รายวิชา 

ชว 564  ลิมโนโลยี 3(2-3) ชว 461  ลิมโนโลยี 3(2-3-4) 
บุรพวิชา : ชว 261 บุรพวิชา : ชว 261 
       ศึกษาสิ่งแวดลอมภายในสระหรือลําคลอง ทั้ง
ทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ ศึกษาพืชและสัตวน้ํา
จืด และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตเหลานั้นกับ
สิ่งแวดลอม และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย 

       ศึกษาสิ่งแวดลอมภายในสระหรือลําคลอง ทั้ง
ทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ ศึกษาพืชและสัตวน้ํา
จืด และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตเหลานั้นกับ
สิ่งแวดลอม และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 

  ชว 476  การออกแบบการทดลองทาง
ชีววิทยา 

3(2-3-4) 

        หลักการออกแบบการทดลอง การวิเคราะหขอมูล
และอธิบายผลการทดลองดวยแผนและปจจัยแบบตางๆ 
และสถิติไรพารามิเตอร ตัวอยางที่ใชอธิบายสอดคลอง
กับงานทดลองด านชี ว วิทยา  และมีปฏิบั ติการที่
สอดคลองกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนแปลง 
1.เพิ่มรายวิชา 

ชว 581  ไมโครเทคนิค 3(0-6) ชว 391  ไมโครเทคนิค 3(0-6-3) 
บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 102 
       ศึกษาวิธีการที่ ใช เตรียมตัวอยางพืชและสัตว
สําหรับการศึกษาทางชีววิทยาดวยกลองจุลทรรศน 

       ศึกษาวิธีการที่ใชเตรียมตัวอยางพืชและสัตวสําหรับ
การศึกษาทางชีววิทยาดวยกลองจุลทรรศน 

เปลี่ยนแปลง 
1.รหัสวิชา 
2.ลดบุรพวิชา 
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21. การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
 หลักสูตรไดกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรไวอยางชัดเจนดังนี้ 
 21.1 การบริหารหลักสูตร 
 (1) มี คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร
และคณาจารยอ่ืนๆ เปนผูบริหารหลักสูตร ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร 
 (2) คณาจารยของภาควิชาเปนกลไกสําคัญในการผลิตบัณฑิต และพิจารณา
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด 
 (3) มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตตออาจารยผูสอนในแตละรายวิชา
ทุกภาคการศึกษา 
 21.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 (1) จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ และสถานฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
หลักสูตร 
 (2) จัดใหมีอุปกรณการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และคอมพิวเตอรใน
จํานวนที่เพียงพอสําหรับนิสิต 
 (3) จัดใหมีการเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิเปนอาจารยพิเศษ 
 21.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 
 (1) มีระบบอาจารยที่ปรึกษา โดยจัดอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวของนิสิตตลอด
หลักสูตร เพื่อใหคําแนะนําปรึกษาทั้งทางดานการศึกษาตามหลักสูตร การดําเนินชีวิต และการจัดการ
ปญหาดานตางๆ 
 (2) มีอาจารยที่ปรึกษาดานกิจกรรมนิสิต ที่พรอมจะใหคําแนะนําแกนิสิต 
 (3) มีอาจารยที่ปรึกษาโครงงานวิจัย ซ่ึงทําหนาที่สอน ใหคําแนะนําขั้นตอน
และเทคนิคเบื้องตนในการดําเนินงานและปฏิบัติงานโครงงานวิจัย 
 (4) มีการฝกงานและการดูงานในภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณในการนําความรูไปใชในการทํางานจริง 
 (5) มีกิจกรรมพัฒนานิสิตทั้งดานวิชาการและการปลูกจิตสํานึกทางคุณธรรม
และจริยธรรม และการเตรียมความพรอมของบัณฑิตในการประกอบอาชีพและการอยูรวมในสังคม 
 (6) มีการจัดสรรและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาแกนิสิตที่เรียนดี 
ประพฤติดี แตขาดแคลนทุนทรัพย 
 21.4 ความตองการของแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 (1) มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป 
 (2) มีการสํารวจการไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษาทุกป 
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22. การพัฒนาหลักสูตร 
 กําหนดระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 5 ป โดยนําผลการ
ประเมินหลักสูตรจากบัณฑิตและผูใชบัณฑิตมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรดวย เพื่อให
หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมทั้ง
เปนไปตามมาตรฐานเกณฑขั้นต่ําของหลักสูตรวิทยาศาสตรสาขาชีววิทยา 
 ดัชนีมาตรฐานเพื่อใชในการกําหนดคุณภาพและพัฒนาการศึกษาคือ 
 (1) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป เปนไปตามเกณฑ สมศ./สกอ. 
 (2) การไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษาทุกป เปนไปตามเกณฑ สมศ./สกอ. 
 (3) มีการการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป 
 (4) อาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ สมศ./สกอ. 
 (5) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ สมศ./สกอ. 
 


