หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชี ววิทยา
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2553)
1. ชื่ อ หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
Bachelor of Science Program in Biology
2. ชื่ อ ปริ ญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
Bachelor of Science
B. Sc.
3. ชื่ อ ที่ล งในใบ TRANSCRIPT
FIELD OF STUDY: BIOLOGY
3.1 แบบเอกเดี่ยว
Major: Biology
3.2 แบบเอก – โท
Major: Biology
Minor: ตามสาขาทีเ่ ลือก
3.3 โปรแกรมเกียรตินิยม : Honors Program
4. ประเภทหลักสู ตร
เชิงการจัดการ
 หลักสูตรปกติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เชิงการจัดเก็บเงิน
 หลักสูตรปกติ
หลักสูตรพิเ ศษ
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ความร่ วมมือ กับหน่วยงานอื่น
6.1 หลักสูตรนี้ จะมีความร่วมมือ กับหน่ วยงานอื่นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่ วยงานดังกล่าว ได้แก่
ทุกคณะ โดยให้ความร่วมมือในลักษณะทีน่ ิ สิตชีววิทยาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ ร่วมกับนิ สิตคณะอื่น
ๆ ตามหลักสูตรวิชาโทในสาขานั้น ๆ
6.2 หลักสูตรนี้ จะมีความร่วมมือ กับหน่ วยงานอื่นนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่ วยงานดังกล่าว ได้แก่
ไม่มี
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7. หลักการและเหตุผล
เป็ นทีย่ อมรับกันว่าในโลกปัจจุบ ัน เป็ นโลกของวิทยาศาสตร์ ชวี ภาพทีม่ ี การเปลี่ยนแปลง พัฒนา
ความรูแ้ ละเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและต่อเนื่ อง ประกอบกับการผสมผสานความรูใ้ นศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อนามา
พัฒนากระบวนการเพิ่มผลผลิ ตทุกด้าน ทาให้เ กิดการทางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม และมีการสร้างวัฒนธรรมและ
สังคมการทางานในรูปแบบใหม่ ดังนั้น เพื่อให้บ ัณฑิตสาขาชีววิทยาเป็ นผู ้ทีส่ ามารถบูรณาการองค์ความรู ้ เพื่อ
ประยุกต์ให้เ กิดความเจริญต่อประเทศชาติ และมีความรอบรู ้กว้างไกลต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็ นผู ้ชี้นาสังคม
ภาควิชาชีววิทยาจึ งมีว ัตถุประสงค์ทจี่ ะปรับปรุงหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ให้มีเนื้ อหา
ครบถ้วนในศาสตร์ด้านชีววิทยา ครอบคลุมการศึกษาสิ่งมีชีวิตทุกระดับ สามารถบูรณาการและพัฒนาสู่
การศึ กษาในเชิงลึก เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม พร้อมทัง้ สร้างบัณฑิ ตทีม่ ีความรู ้ทแี่ ข็งแกร่ง
พร้อมสาหรับการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มความสามารถและยัง่ ยืน
8. ปรั ชญา วัตถุ ประสงค์ ของหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ และภาวะความต้ อ งการบัณฑิต
8.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มนุ ษย์เ ป็ นทรัพยากรธรรมชาติทสี่ าคัญ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางด้านชีววิทยาเป็ นส่วนหนึ่ งที่
จาเป็ นอันจะก่อให้เ กิดความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ และเสริมสร้างความแข็งแรงมัน่ คงในสังคมมนุ ษย์ เป็ น
ความจริง ทีว่ า่ ทัง้ ในปัจจุบ ันและอนาคตการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และสังคมของมวลมนุ ษย์ มีแนวโน้ม
ทีจ่ ะเปลี่ยนไปในวิถีทางทีย่ ากทีจ่ ะกาหนดได้ หลักสู ตรมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทางด้านชีววิทยาให้มีท ักษะและ
แม่นยาในองค์ความรู ้ มีความสามารถและศักยภาพทีพ่ ร้อมจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มีคณุ ธรรม
และจริยธรรม ตลอดจนมีความพร้อมในด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ เพื่อทีจ่ ะเป็ นผู ้นาทีม่ ีคณุ ภาพของสังคม พร้อม
ทีจ่ ะแก้ไขปัญหาและก่อให้เ กิดประโยชน์ แก่สงั คมและมนุ ษยชาติได้
8.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
8.2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม
เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ีคณุ สมบัติตอ่ ไปนี้
1. มีโลกทัศน์ กว้าง
2. มีความรูด้ า้ นชีววิทยาพื้นฐาน และนาไปผสมผสานกับองค์ความรูข้ องศาสตร์ ตา่ ง ๆ ในเชิง
บูรณาการ เพื่อประยุกต์ให้เ กิดประโยชน์ และนาไปสู่นวัตกรรมและอุตสาหกรรม
3. มีความรูก้ ว้างขวางทางวิทยาศาสตร์ ชวี ภาพและกายภาพเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก
4. เป็ นผู ้แสวงหาความรู ้ มีความคิดริเ ริ่ม และวิเ คราะห์ ช้นี าสังคม มีท ักษะในการทางานเป็ น
กลุ่ม
5. เพื่อส่งเสริมนิ สิตผู ้ทีม่ ีความสามารถทางวิชาการดีเ ลิศ และมุ่งมัน่ ทีจ่ ะพัฒนาความรูท้ าง
วิชาการและวิจัยให้เ ต็มศักยภาพ
8.2.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง
1. เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ีความรูด้ า้ นชีววิทยาพื้นฐาน และนาไปผสมผสานกับองค์ความรูข้ อง
ศาสตร์ตา่ ง ๆ ในเชิงบูรณาการ เพื่อประยุกต์ให้เ กิดประโยชน์ และนาไปสู่นวัตกรรมและ
อุตสาหกรรม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ีคณุ ธรรมและจริยธรรม
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8.3 คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์
1. มีความรูท้ างด้านชีววิทยาพื้นฐาน
2. มีความรูก้ ว้างขวาง และใฝ่ แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
3. มีความคิดริเ ริ่มและวิเ คราะห์ อย่างมีวจิ ารณญาณ
4. มีโลกทัศน์ และวิสยั ทัศน์ กว้าง
5. มีความสามารถถ่ายทอดความรู ้ตอ่ สาธารณชนได้อย่างเหมาะสม
6. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
7. มีคณุ ธรรมและจริยธรรม
8. มีท ักษะในการทาวิจัยทางวิทยาศาสตร์
9. มีบคุ ลิกภาพทีด่ ี
8.4 ภาวะความต้องการบัณฑิต
วิทยาศาสตร์พื้นฐานมีความสาคัญและเป็ นพื้นฐานของการพัฒนาศาสตร์อื่น ๆ ชีววิทยาเป็ น
ศาสตร์พื้นฐานทีม่ ีความสาคัญยิง่ โดยความรูท้ างด้านชีววิทยาสามารถนาไปต่อยอดให้เ กิดการพัฒนาทัง้
ทางด้านเทคโนโลยีชวี ภาพ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ปศุ สตั ว์ สิง่ แวดล้อม การท่องเทีย่ ว และการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ จากการที่ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง จึ งมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องมี
บุคลากรทางด้านชีววิทยา ทีม่ ีความรูก้ ว้างและครบถ้วนในศาสตร์ด้ านชีววิทยา ครอบคลุมสิ่งมี ชวี ิตในทุก
ระดับ และสามารถบูรณาการความรูแ้ ละพัฒนาสู่การศึ กษาในเชิงลึก เพียงพอทีจ่ ะสามารถประกอบอาชีพ
เป็ นนักวิจัยและนักวิชาการทางด้านนี้ เพื่อช่วยชี้นา ให้ความรู ้ และตอบคาถามเกีย่ วกับชีววิทยาได้ ทัง้ ยัง
เป็ นกาลังสาคัญในการอนุ รกั ษ์แ ละบริหารจัดการทรัพยากรทีม่ ีค่าให้คงอยู่และก่อประโยชน์ สูงสุดแก่
ประเทศไทย
9. หลักสู ตรทีเ่ สนอมีล ักษณะคล้ายคลึงกับหลักสูตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนอยู่แล้ วในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่
ไม่มี
10. หลักสู ตรลักษณะนีม้ เี ปิ ดสอนอยู่แล้วที่มหาวิทยาลัยอืน่ ในประเทศ ได้แก่
หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) มีเ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยอื่น เช่น
1. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
6. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11. หลักสู ตรทีเ่ สนอเป็ นหลักสูตรทีจ่ ะมีความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหรื อไม่
 ไม่มี
มี เป็ นความร่วมมือในลักษณะ
Collaborative Degree Program
Double Degree Program
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12. หลักสู ตรของมหาวิทยาลัยในต่ างประเทศที่ใช้ ประกอบการพัฒนาหลักสูตรนี้ ได้แก่
ไม่มี
13. กาหนดการเปิ ดสอน
ปี การศึกษา 2553
เริ่มใช้หลักสูตรเดิมเมื่อปี การศึกษา 2548
14. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1. โปรแกรมปกติ เป็ นผู ้สาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่า และมีคณุ สมบัติอื่นเป็ นไปตาม
ระเบียบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หรือตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะประกาศเป็ นปี ๆ ไป
2. โปรแกรมเกียรตินิยม ผู ้ทีจ่ ะเข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยมจะต้องผ่านการเรียนในชัน้ ปี ที่ 1 ด้วยแต้มเฉลี่ย
สะสมไม่ตา่ กว่า 3.50 และเรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 36 หน่ วยกิต
15. การคัดเลือ กผู้เข้ าศึกษา
1. โปรแกรมปกติ สอบคัดเลือกโดยผ่านสานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา หรื อการคัดเลือกโดยตรง
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. โปรแกรมเกียรตินิยม ภาควิชาเป็ นผู ้พิจารณาคัดเลือกผู ้เข้าศึกษา โดยกาหนดวิธี การเลือกและเสนอผลการ
คัดเลือกให้คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์อนุ มตั ิ
16. ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่ ง ๆ แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึ กษา (semester) คือ ภาคการศึกษา
ต้น และภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดู รอ้ น (summer session) ต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก 1 ภาคได้
ภาคการศึกษาหนึ่ ง ๆ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่ วนภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาการศึกษา
ประมาณ 6 สัปดาห์ ทัง้ นี้ ต้องมีชวโมงเรี
ั่
ยนของแต่ละรายวิชาเท่ากับชัวโมงเรี
ยนในภาคการศึกษา
่
17. ระยะเวลาการศึกษา
เป็ นหลักสูตร 4 ปี มีระยะเวลาในการศึกษาไม่ตา่ กว่า 7 ภาคการศึกษา และไม่ เ กิน 16 ภาคการศึกษา
18. การลงทะเบียนเรี ยน
นิ สิตจะต้องลงทะเบียนในภาคการศึ กษาหนึ่ ง ๆ ไม่ตา่ กว่า 9 หน่ วยกิต และไม่เ กิน 22 หน่ วยกิต ส่วนในภาคฤดู
ร้อน จะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 7 หน่ วยกิต
19. การวัดผลและการสาเร็ จการศึกษา
19.1 เกณฑ์การวัดผล
19.1.1 นิ สิตต้องสอบได้เ กรด A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S จึ งถือว่าสอบผ่าน ถ้านิ สิตได้รับ
สัญลักษณ์ F, U หรือ W ถือว่าสอบไม่ผา่ น
19.1.2 นิ สิตโปรแกรมเกียรตินิยม ต้องสอบได้แ ต้มเฉลี่ยสะสมไม่ตา่ กว่า 3.50 หากไม่สามารถสอบได้
แต้มเฉลี่ยสะสม 3.50 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา ต้องย้ายไปเรียนโปรแกรมปกติ
19.2 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
19.2.1 นิ สิตทีศ่ ึกษามาแล้วไม่ตา่ กว่า 7 ภาคการศึ กษา และเรียนครบตามหลักสูตรของภาควิชา จะต้อง
ยื่นความจานงขอสาเร็จการศึกษาทีส่ านักทะเบียนและประมวลผล ตามเวลาทีก่ าหนดให้ยื่นความ
จานง
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19.2.2 สานักทะเบียนและประมวลผล ส่งผลการลงทะเบียนเรียนและผลการสอบของนิ สิตทีย่ ื่นความ
จานงขอสาเร็จการศึกษา ให้คณะตรวจสอบหลักสูตร
19.2.3 คณะส่งให้อาจารย์ทปี่ รึกษาตรวจสอบหลักสูตร
19.2.4 เมื่อนิ สิตสอบครบตามหลักสู ตร และนิ สิตได้แ ต้มเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป งานทะเบียนคณะ
เสนอรายชือ่ ผู ้สาเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
เพื่อพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้สาเร็จ
การศึ กษาได้ และจัดทาประกาศรายชื่อผู ้ส าเร็จการศึกษา ส่งให้สานักทะเบียนและประมวลผล
เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุ มตั ปิ ริญญาต่อไป
20. คณาจารย์ ในหลักสู ตร
20.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ชือ่ - นามสกุล
คุณวุฒิ – สถานศึกษา
สาขาวิชา
ตาแหน่ งวิชาการ
ของคุณวุฒิสูงสุด
1 นางจิ รารัช กิตนะ
วท.บ. (จุฬาฯ), วท.ม. (จุฬาฯ), วิทยาศาสตร์
อาจารย์
วท.ด. (จุฬาฯ)
ชีวภาพ
2 น.ส. จุฑาพันธุ์ พิณสวัสดิ์
วท.บ. (จุฬาฯ), วท.ม. (จุฬาฯ), ชีววิทยาโมเลกุล
อาจารย์
Ph.D. (LSU Medical Center)
3 นายนพดล กิตนะ
วท.บ. (จุฬาฯ), วท.ม. (จุฬาฯ), ชีววิทยา
อาจารย์
M.A., Ph.D. (Boston U)
4 นางนิ พาดา เรือนแก้ว ดิษยทัต B.A. (Washington U), M.A.
นิ เ วศวิทยาและ
อาจารย์
(Princeton), Ph.D. (Princeton) ชีววิทยาเชิง
วิว ัฒนาการ
5 น.ส. วรัญญา อรัญวาลัย
วท.บ. (จุฬาฯ), วท.ม. (จุฬาฯ), วิทยาศาสตร์
อาจารย์
วท.ด. (จุฬาฯ)
ชีวภาพ

ลาดับ

20.2 อาจารย์ผู ้สอน
ชือ่ - นามสกุล

1

นายสมศักดิ์ ปัญหา

2

นางกิง่ แก้ว วัฒนเสริมกิจ

3

นายกาธร ธีรคุปต์

4
5

นางจริยา เล็กประยูร
น.ส. จันทร์เ พ็ญ จันทร์เ จ้า

คุณวุฒิ – สถานศึกษา
กศ.บ. (มศว.ประสานมิตร),
วท.ม. (จุฬาฯ),
D.Sc. (Kyoto U)
วท.บ. เกียรตินิยม (จุฬาฯ),
วท.ม. (จุฬาฯ), ปร.ด. (มหิ ดล)
วท.บ. (จุฬาฯ),
M.Sc. (Aberdeen),
Ph.D. (Purdue U)
วท.บ. (จุฬาฯ), วท.ม. (จุฬาฯ)
วท.บ. (จุฬาฯ), วท.ม. (จุฬาฯ),
Ph.D. (Virginia Tech)
5

สาขาวิชา
ของคุณวุฒิสูงสุด
สัตววิทยา

ตาแหน่ งวิชาการ
ศาสตราจารย์

ชีววิทยา

รองศาสตราจารย์

นิ เ วศวิทยา

รองศาสตราจารย์

สัตววิทยา
ชีววิทยา

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

6

นางนันทนา คชเสนี

7
8

นางนัยนา ชัยบุตร
น.ส. ผุสตี ปริย านนท์

9

น.ส. มาลินี ฉัตรมงคลกุล

10

นายวิช ัย เชิดชีวศาสตร์

11
12

นางวีณา เมฆวิช ัย
น.ส. สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์

13

นายเจษฎา เด่นดวงบริพนั ธ์

14

นางดวงแข สิทธิเ จริญชัย

15

นายพงชัย หาญยุทธนากร

16

นายวิเ ชฏฐ์ คนซือ่

17

นางสุรีรตั น์ เดี่ยววาณิชย์

18

น.ส. อรวรรณ สัตยาลัย

19

นายอาจอง ประทัตสุนทรสาร

20

นายจิ รศักดิ์ สุจริต

21

นางจิ รารัช กิตนะ

22

น.ส. จุฑาพันธุ์ พิณสวัสดิ์

23

นายชัชวาล ใจซือ่ กุล

วท.บ. (จุฬาฯ), M.S. (Eastern
Michigan), Ph.D. (Edinburgh)
สพ.บ. (จุฬาฯ), วท.ม. (มหิ ดล)
วท.บ. (ขอนแก่น),
M.S. (Creightion U)
วท.บ. (จุฬาฯ), วท.ม. (จุฬาฯ),
Dr.rer.nat. (Bonn)
วท.บ. (จุฬาฯ), วท.ม. (จุฬาฯ),
M.Sc. (Vrije U. Brussels),
Ph.D. (Vrije U. Brussels)
วท.บ. (จุฬาฯ), วท.ม. (จุฬาฯ)
วท.บ. (ขอนแก่น), วท.ม. (จุฬา
ฯ), วท.ด. (จุฬาฯ)
วท.บ. (จุฬาฯ), วท.ม. (มหิ ดล),
Ph.D. (Edinburgh)
วท.บ. (จุฬาฯ), วท.ม. (จุฬาฯ),
Ph.D. (Clemson U)
วท.บ. (จุฬาฯ),
Ph.D. (Edinburgh)
วท.บ. (จุฬาฯ), วท.ม. (จุฬาฯ),
Dr. Human and Environment
Studies (Kyoto U)
วท.บ. (จุฬาฯ), วท.ม. (จุฬาฯ),
D. Agr. (Tamagawa U)
วท.บ. (จุฬาฯ), วท.ม. (จุฬาฯ),
M.Sc. (Vrije U. Brussels),
ปร.ด. (มหิ ดล)
วท.บ. (จุฬาฯ), วท.ม. (จุฬาฯ),
Ph.D. (Aberdeen)
วท.บ. (จุฬาฯ), วท.ด. (จุฬาฯ)
วท.บ. (จุฬาฯ), วท.ม. (จุฬาฯ),
วท.ด. (จุฬาฯ)
วท.บ. (จุฬาฯ), วท.ม. (จุฬาฯ),
Ph.D. (LSU Medical Center)
B.A. (Delaware), M.S.
(Georgia), Ph.D. (Georgia)
6

นิ เ วศวิทยา

รองศาสตราจารย์

พยาธิชวี วิทยา
ชีววิทยา

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

สัตววิทยา

รองศาสตราจารย์

ชีววิทยาโมเลกุล

รองศาสตราจารย์

สัตววิทยา
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ
ชีววิทยาโมเลกุล

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

กีฏวิทยา

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์

ชีววิทยาโมเลกุล

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษามนุ ษย์
และสิ่งแวดล้อม

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์

กีฏวิทยา

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์

ชีววิทยา

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์

นิ เ วศวิทยา

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์

วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ
ชีววิทยาโมเลกุล

อาจารย์

กีฏวิทยา

อาจารย์

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์
อาจารย์

24

นายธงชัย งามประเสริฐวงศ์

25

นายธนะกุล วรรณประเสริฐ

26

น.ส. นนทิวชิ ญ ตัณฑวณิช

27

นายนพดล กิตนะ

28

นางนิ พาดา เรือนแก้ว ดิษยทัต

29

นางบัณฑิกา อารีย์กลุ บุทเชอร์

30

น.ส. ปิ โยรส ทองเกิด

31

นายภัทรดร ภิญโญพิชญ์

32
33

นายมารุต เฟื่ องอาวรณ์
น.ส. วรัญญา อรัญวาลัย

34

น.ส. สุก ัญญา เจริญพร

35

น.ส. อัมพร วิเ วกแว่ว

วท.บ. (จุฬาฯ), วท.ม. (จุฬาฯ),
Ph.D. (Aberdeen)
วท.บ. (จุฬาฯ), วท.ม. (จุฬาฯ)

สัตววิทยา

อาจารย์

วิทยาศาสตร์
การแพทย์
วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล
ชีววิทยา

อาจารย์

นิ เ วศวิทยาและ
ชีววิทยาเชิง
วิว ัฒนาการ
วท.บ. (มหิ ดล), วท.ม. (มหิ ดล), อนุ กรมวิธาน
Ph.D. (Imperial College)
วท.บ. (จุฬาฯ), วท.ด. (จุฬาฯ) วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ
วท.บ. เกียรตินิยม (จุฬาฯ),
ชีววิทยา
Ph.D. (UC San Diego)
วท.บ. (จุฬาฯ), วท.ม. (จุฬาฯ) สัตววิทยา
วท.บ. (จุฬาฯ), วท.ม. (จุฬาฯ), วิทยาศาสตร์
วท.ด. (จุฬาฯ)
ชีวภาพ
วท.บ. (มหิ ดล), วท.ม. (จุฬาฯ), วิทยาศาสตร์การ
Ph.D. (TUAT)
สัตวแพทย์
วท.บ. (จุฬาฯ), วท.ม. (มหิ ดล) ชีววิทยา
D.Sc. (Shinshu U)

อาจารย์

B.S. (UC San Diego),
วท.ม. (จุฬาฯ)
วท.บ. (จุฬาฯ), วท.ม. (จุฬาฯ),
M.A., Ph.D. (Boston U)
B.A. (Washington U), M.A.
(Princeton), Ph.D. (Princeton)

20.3 อาจารย์พิเ ศษ
ภาควิชาจะเชิญผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย มาบรรยายวิชาต่าง
21. จานวนนิสิ ต
ปี การศึกษา
จานวนนิ สิต
2551
2552
2553
ชัน้ ปี ที่ 1
ชัน้ ปี ที่ 2
38
50
50
ชัน้ ปี ที่ 3
14
38
50
ชัน้ ปี ที่ 4
23
14
38
รวม
75
102
138
ทีค่ าดว่าจะจบ
21
14
38
การศึกษา
หมายเหตุ ชัน้ ปี ที่ 1 ยังไม่สงั กัดภาควิชา
7

อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ๆ เป็ นครั้งคราวตามความจาเป็ น

2554
50
50
50
150

2555
50
50
50
150

50

50

22. สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้สถานทีแ่ ละอุปกรณ์การสอนทีม่ ีอยู่แล้วของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่
จานวนทีม่ ีอยู่ (ห้อง)
จานวนทีต่ ้องการเพิม่ เติมในอนาคต
(ห้อง)
3
ห้องเรียน
8
ห้องปฏิบ ัติการการเรียนการสอน
2
ห้องปฏิบ ัติการวิจัยกลาง
21
ห้องปฏิบ ัติการวิจัยเฉพาะสาขา
1
ห้องคอมพิวเตอร์
1
ห้องสมุด
6
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวทิ ยาฯ
1
เรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง
23. ห้ อ งสมุด
นิ สิตสามารถใช้บริการของห้องสมุดภาควิชาชีววิทยา และห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีหนังสือ ตารา และ
วารสารส าหรับค้นคว้า และบริการของสถาบันวิทยบริ การ ซึ่งมีหนังสือ เอกสาร และวารสารมากเพียงพอ
นอกจากนี้ ยังสามารถใช้บริ การโครงการข่ายงานสารนิ เ ทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CHULALINET)
ซึ่งบริการนิ สิตให้เ ข้าถึงข้อมูลทีม่ ีอยู่ในห้องสมุดคณะ/สถาบัน ทุกแห่ งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24. งบประมาณ
งบประมาณแผ่นดินประจาปี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเงินนอกงบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรรเงิน
ค่าธรรมเนี ยมพิเ ศษ โดยมียอดรวมประมาณคนละ 200,000 บาท ตลอดหลักสูตร
25. หลักสู ตร
25.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบเอกเดี่ยว
134
หน่ วยกิต
แบบเอก – โท
134
หน่ วยกิต
โปรแกรมเกียรตินิยม
143
หน่ วยกิต
25.2 โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
30
หน่ วยกิต
่
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
หน่ วยกิต
- กลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์
3
หน่ วยกิต
- กลุ่มวิชาสหศาสตร์
3
หน่ วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่ วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
3
หน่ วยกิต
- กลุ่มวิชาศึกษาทัวไปกลุ
่มพิเ ศษ
6
หน่ วยกิต
่
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ก. แบบเอกเดี่ยว
98
หน่ วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์
38
หน่ วยกิต
- กลุ่มวิชาบังคับสาขา
45
หน่ วยกิต
8

- กลุ่มวิชาเลือกสาขา
15
ข. แบบเอก – โท
98
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์
38
- กลุ่มวิชาเอก
45
- กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า
15
ค. โปรแกรมเกียรตินิยม
107
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์
38
- กลุ่มวิชาบังคับสาขา
51
- กลุ่มวิชาเลือกสาขา
18
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
25.3 รายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีรายวิชาดังต่อไปนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
กลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์
3
กลุ่มวิชาสหศาสตร์
3
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
3
หมายเหตุ เลือกจากรายวิชาทีส่ านักงานจัดการศึกษาทัวไปประกาศในแต่
ละกลุ่ม
่
กลุ่มวิชาภาษา
12
5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูใ้ นชีวติ จริง 1
3(2-2-5)
Experiential English I
5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูใ้ นชีวติ จริง 2
3(2-2-5)
Experiential English II
5500204 ภาษาอังกฤษสาหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 1
3(2-2-5)
English for Academic Purpose I
5500496 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Communication in Science and Technology
กลุ่มวิชาศึกษาทัวไปกลุ
่มพิเ ศษ
6
่
2301170* คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(3-0-6)
Computer and Programmimg
เลือกรายวิชาตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์
3
หมวดวิชาเฉพาะ
ก. แบบเอกเดี่ยว
98
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ พืน้ ฐานและคณิตศาสตร์
38
2301113 แคลคูลสั 1
4(4-0-8)
Calculus I
2301114 แคลคูลสั 2
3(3-0-6)
9

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

Calculus II
2302111 เคมีทวไป
ั่ 1
General Chemistry I
* รายวิชาเปิ ดใหม่
2302112 เคมีทวไป
ั่ 2
General Chemistry II
2302115 ปฏิบ ัติการเคมีทวไป
ั่ 1
General Chemistry Laboratory I
2302116 ปฏิบ ัติการเคมีทวไป
ั่ 2
General Chemistry Laboratory II
2303101 ชีววิทยาทัวไป
่ 1
General Biology I
2303102 ปฏิบ ัติการชีววิทยาทัวไป
่ 1
General Biology Laboratory I
2303399 การเสนอโครงงาน
Project Proposal
2303491 สัมมนา
Seminar
2303499 โครงงานวิทยาศาสตร์
Senior Project
2304101 ฟิ สิกส์ทวไป
ั่ 1
General Physics I
2304183 ปฏิบ ัติการฟิ สิกส์ทวไป
ั่ 1
General Physics Laboratory I
2304102 ฟิ สิกส์ทวไป
ั่ 2
General Physics II
2304184 ปฏิบ ัติการฟิ สิกส์ทวไป
ั่ 2
General Physics Laboratory II
2305101 ชีววิทยาทัวไป
่ 2
General Biology II
2305102 ปฏิบ ัติการชีววิทยาทัวไป
่ 2
General Biology Laboratory II
2305383 ชีวสถิติ
Biological Statistics
2305384 ปฏิบ ัติการชีวสถิติ
Biological Statistics Laboratory
กลุ่มวิชาบังคับสาขา
2302271 เคมีอินทรีย์ 1
10

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
45
หน่วยกิต
3(3-0-6)

2302272
2302273
2302274
2303221
2303222
2303237
2303238
2303403
2303433
2303434
2303453
2303454
2303492
2303562
2305261
2305262
2305313
2305314

Organic Chemistry I
เคมีอินทรีย์ 2
Organic Chemistry II
ปฏิบ ัติการเคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry Laboratory I
ปฏิบ ัติการเคมีอินทรีย์ 2
Organic Chemistry Laboratory II
นิ เ วศวิทยา
Ecology
ปฏิบ ัติการนิ เ วศวิทยา
Ecology Laboratory
กายวิภาคศาสตร์เ บือ้ งต้น
Basic Anatomy
ปฏิบ ัติการกายวิภาคศาสตร์เ บือ้ งต้น
Basic Anatomy Laboratory
วิว ัฒนาการ
Evolution
ชีววิทยาการเจริญ
Developmental Biology
ปฏิบ ัติการชีววิทยาการเจริญ
Developmental Biology Laboratory
สรีรวิทยาเซลล์
Cell Physiology
ปฏิบ ัติการสรีรวิทยาเซลล์
Cell Physiology Laboratory
การฝึ กงาน
Training
ชีววิทยาโมเลกุล
Molecular Biology
พันธุศาสตร์ทวไป
ั่
General Genetics
ปฏิบ ัติการพันธุศาสตร์ทวไป
ั่
General Genetics Laboratory
อนุ กรมวิธาน
Taxonomy
ปฏิบ ัติการอนุ กรมวิธาน
Taxonomy Laboratory
11

3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
0
3(3-0-9)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

2310310 ชีวเคมีทวไป
ั่
General Biochemistry
2310360 ปฏิบ ัติการชีวเคมีทวไป
ั่
General Biochemistry Laboratory
2312302 จุลชีววิทยาทัวไป
่
General Microbiology
กลุ่มวิชาเลือ กสาขา
2303213 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Zoology
2303214 ปฏิบ ัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Zoology Laboratory
2303313 กีฏวิทยาทัวไป
่
General Entomology
2303314 ปฏิบ ัติการกีฏวิทยาทัวไป
่
General Entomology Laboratory
2303315 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Zoology
2303316 ปฏิบ ัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Zoology Laboratory
2303331 ฮิสโตโลยี
Histology
2303332 ปฏิบ ัติการฮิสโตโลยี
Histology Laboratory
2303335 กายวิภาคศาสตร์เ ปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
Comparative Vertebrate Anatomy
2303336 ปฏิบ ัติการกายวิภาคศาสตร์เ ปรียบเทียบของสัตว์มี
กระดูกสันหลัง
Comparative Vertebrate Anatomy Laboratory
2303351 สรีรวิทยาสัตว์
Animal Physiology
2303352 ปฏิบ ัติการสรีรวิทยาสัตว์
Animal Physiology Laboratory
2303401 ไมโครเทคนิ ค
Microtechnique
2303402 ปฏิบ ัติการไมโครเทคนิ ค
Microtechnique Laboratory
12

3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
15
หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
2(0-6-0)

2303404 การศึกษาภาคสนามทางชีววิทยา
Field Studies in Biology
2303421 พฤติกรรมวิทยา
Ethology
2303422 ปฏิบ ัติการพฤติกรรมวิทยา
Ethology Laboratory
2303423 การควบคุมโดยชีววิธี
Biological Control
2303431 เอมบริโอโลยี
Embryology
2303432 ปฏิบ ัติการเอมบริโอโลยี
Embryology Laboratory
2303441 การเลี้ยงผึง้
Apiculture
2303443 ปรสิตวิทยาทัวไป
่
General Parasitology
2305310 ปฏิบ ัติการพฤกษอนุ กรมวิธาน
Plant Taxonomy Laboratory
2305311 พฤกษอนุ กรมวิธาน
Plant Taxonomy
2305341 เห็ ดราวิทยา
Mycology
2305342 ปฏิบ ัติการเห็ ดราวิทยา
Mycology Laboratory
2305343 สาหร่ายวิทยา
Phycology
2305344 ปฏิบ ัติการสาหร่ายวิทยา
Phycology Laboratory
2305350 ปฏิบ ัติการสรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology Laboratory
2305351 สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
2305411 พืชน้ า
Aquatic plants
2305422 พฤกษนิ เ วศวิทยา
Plant Ecology
13

3(1-6-2)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-3-7)
3(2-3-4)

2305481 เทคโนโลยีชวี ภาพของพืช
Plant Biotechnology
2305482 ปฏิบ ัติการเทคโนโลยีชวี ภาพของพืช
Plant Biotechnology Laboratory
2309417 หลักการวาริชกรรมการเพาะเลี้ยง
Principles of Aquaculture
2312361 พันธุศาสตร์ของจุลชีพ
Microbial Genetics
2312482 วิทยาภูมิคมกัน
ุ้
Immunology
2312483 ไวรัสวิทยา
Virology
ข. แบบเอก – โท
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ พืน้ ฐานและคณิตศาสตร์
2301113 แคลคูลสั 1
Calculus I
2301114 แคลคูลสั 2
Calculus II
2302111 เคมีทวไป
ั่ 1
General Chemistry I
2302112 เคมีทวไป
ั่ 2
General Chemistry II
2302115 ปฏิบ ัติการเคมีทวไป
ั่ 1
General Chemistry Laboratory I
2302116 ปฏิบ ัติการเคมีทวไป
ั่ 2
General Chemistry Laboratory II
2303101 ชีววิทยาทัวไป
่ 1
General Biology I
2303102 ปฏิบ ัติการชีววิทยาทัวไป
่ 1
General Biology Laboratory I
2303399 การเสนอโครงงาน
Project Proposal
2303491 สัมมนา
Seminar
2303499 โครงงานวิทยาศาสตร์
Senior Project
14

2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
98
หน่วยกิต
38
หน่วยกิต
4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(2-0-4)

2304101 ฟิ สิกส์ทวไป
ั่ 1
General Physics I
2304183 ปฏิบ ัติการฟิ สิกส์ทวไป
ั่ 1
General Physics Laboratory I
2304102 ฟิ สิกส์ทวไป
ั่ 2
General Physics II
2304184 ปฏิบ ัติการฟิ สิกส์ทวไป
ั่ 2
General Physics Laboratory II
2305101 ชีววิทยาทัวไป
่ 2
General Biology II
2305102 ปฏิบ ัติการชีววิทยาทัวไป
่ 2
General Biology Laboratory II
2305383 ชีวสถิติ
Biological Statistics
2305384 ปฏิบ ัติการชีวสถิติ
Biological Statistics Laboratory
กลุ่มวิชาเอก
2302271 เคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry I
2302272 เคมีอินทรีย์ 2
Organic Chemistry II
2302273 ปฏิบ ัติการเคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry Laboratory I
2302274 ปฏิบ ัติการเคมีอินทรีย์ 2
Organic Chemistry Laboratory II
2303221 นิ เ วศวิทยา
Ecology
2303222 ปฏิบ ัติการนิ เ วศวิทยา
Ecology Laboratory
2303237 กายวิภาคศาสตร์เ บือ้ งต้น
Basic Anatomy
2303238 ปฏิบตั กิ ารกายวิภาคศาสตร์เ บือ้ งต้น
Basic Anatomy Laboratory
2303403 วิว ัฒนาการ
Evolution
2303433 ชีววิทยาการเจริญ
15

3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
45
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

Developmental Biology
2303434 ปฏิบ ัติการชีววิทยาการเจริญ
Developmental Biology Laboratory
2303453 สรีรวิทยาเซลล์
Cell Physiology
2303454 ปฏิบ ัติการสรีรวิทยาเซลล์
Cell Physiology Laboratory
2303492 การฝึ กงาน
Training
2303562 ชีววิทยาโมเลกุล
Molecular Biology
2305261 พันธุศาสตร์ทวไป
ั่
General Genetics
2305262 ปฏิบ ัติการพันธุศาสตร์ทวไป
ั่
General Genetics Laboratory
2305313 อนุ กรมวิธาน
Taxonomy
2305314 ปฏิบ ัติการอนุ กรมวิธาน
Taxonomy Laboratory
2310310 ชีวเคมีทวไป
ั่
General Biochemistry
2310360 ปฏิบ ัติการชีวเคมีทวไป
ั่
General Biochemistry Laboratory
2312302 จุลชีววิทยาทัวไป
่
General Microbiology
กลุ่มวิชาโท ไม่น้อ ยกว่ า
ค. โปรแกรมเกียรตินยิ ม
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ พืน้ ฐานและคณิตศาสตร์
2301113 แคลคูลสั 1
Calculus I
2301114 แคลคูลสั 2
Calculus II
2302111 เคมีทวไป
ั่ 1
General Chemistry I
2302112 เคมีทวไป
ั่ 2
General Chemistry II
2302115 ปฏิบ ัติการเคมีทวไป
ั่ 1
16

1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
0
3(3-0-9)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
15
หน่วยกิต
107
หน่วยกิต
38
หน่วยกิต
4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

General Chemistry Laboratory I
2302116 ปฏิบ ัติการเคมีทวไป
ั่ 2
General Chemistry Laboratory II
2303101 ชีววิทยาทัวไป
่ 1
General Biology I
2303102 ปฏิบ ัติการชีววิทยาทัวไป
่ 1
General Biology Laboratory I
2303399 การเสนอโครงงาน
Project Proposal
2303491 สัมมนา
Seminar
2303499 โครงงานวิทยาศาสตร์
Senior Project
2304101 ฟิ สิกส์ทวไป
ั่ 1
General Physics I
2304183 ปฏิบ ัติการฟิ สิกส์ทวไป
ั่ 1
General Physics Laboratory I
2304102 ฟิ สิกส์ทวไป
ั่ 2
General Physics II
2304184 ปฏิบ ัติการฟิ สิกส์ทวไป
ั่ 2
General Physics Laboratory II
2305101 ชีววิทยาทัวไป
่ 2
General Biology II
2305102 ปฏิบ ัติการชีววิทยาทัวไป
่ 2
General Biology Laboratory II
2305383 ชีวสถิติ
Biological Statistics
2305384 ปฏิบ ัติการชีวสถิติ
Biological Statistics Laboratory
กลุ่มวิชาบังคับสาขา
2302271 เคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry I
2302272 เคมีอินทรีย์ 2
Organic Chemistry II
2302273 ปฏิบ ัติการเคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry Laboratory I
2302274 ปฏิบ ัติการเคมีอินทรีย์ 2
17

1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
51
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)

2303221
2303222
2303237
2303238
2303403
2303433
2303434
2303453
2303454
2303492
2303562
2303591
2303598
2303599
2305261
2305262
2305313
2305314

Organic Chemistry Laboratory II
นิ เ วศวิทยา
Ecology
ปฏิบ ัติการนิ เ วศวิทยา
Ecology Laboratory
กายวิภาคศาสตร์เ บือ้ งต้น
Basic Anatomy
ปฏิบ ัติการกายวิภาคศาสตร์เ บือ้ งต้น
Basic Anatomy Laboratory
วิว ัฒนาการ
Evolution
ชีววิทยาการเจริญ
Developmental Biology
ปฏิบ ัติการชีววิทยาการเจริญ
Developmental Biology Laboratory
สรีรวิทยาเซลล์
Cell Physiology
ปฏิบ ัติการสรีรวิทยาเซลล์
Cell Physiology Laboratory
การฝึ กงาน
Training
ชีววิทยาโมเลกุล
Molecular Biology
เอกัตศึกษา 1
Individual Study I
โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 1
Undergraduate Research Project I
โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 2
Undergraduate Research Project II
พันธุศาสตร์ทวไป
ั่
General Genetics
ปฏิบ ัติการพันธุศาสตร์ทวไป
ั่
General Genetics Laboratory
อนุ กรมวิธาน
Taxonomy
ปฏิบ ัติการอนุ กรมวิธาน
Taxonomy Laboratory
18

3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
0
3(3-0-9)
3(0-0-12)
3(0-9-3)
3(0-9-3)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

2310310 ชีวเคมีทวไป
ั่
General Biochemistry
2310360 ปฏิบ ัติการชีวเคมีทวไป
ั่
General Biochemistry Laboratory
กลุ่มวิชาเลือ กสาขา
2303213 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Zoology
2303214 ปฏิบ ัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Zoology Laboratory
2303313 กีฏวิทยาทัวไป
่
General Entomology
2303314 ปฏิบ ัติการกีฏวิทยาทัวไป
่
General Entomology Laboratory
2303315 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Zoology
2303316 ปฏิบ ัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Zoology Laboratory
2303331 ฮิสโตโลยี
Histology
2303332 ปฏิบ ัติการฮิสโตโลยี
Histology Laboratory
2303335 กายวิภาคศาสตร์เ ปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
Comparative Vertebrate Anatomy
2303336 ปฏิบ ัติการกายวิภาคศาสตร์เ ปรียบเทียบของสัตว์มี
กระดูกสันหลัง
Comparative Vertebrate Anatomy Laboratory
2303351 สรีรวิทยาสัตว์
Animal Physiology
2303352 ปฏิบ ัติการสรีรวิทยาสัตว์
Animal Physiology Laboratory
2303401 ไมโครเทคนิ ค
Microtechnique
2303402 ปฏิบ ัติการไมโครเทคนิ ค
Microtechnique Laboratory
2303404 การศึกษาภาคสนามทางชีววิทยา
Field Studies in Biology
19

3(3-0-6)
1(0-3-0)
18
หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
2(0-6-0)
3(1-6-2)

2303421 พฤติกรรมวิทยา
Ethology
2303422 ปฏิบ ัติการพฤติกรรมวิทยา
Ethology Laboratory
2303423 การควบคุมโดยชีววิธี
Biological Control
2303441 การเลี้ยงผึ้ง
Apiculture
2303443 ปรสิตวิทยาทัวไป
่
General Parasitology
2303502 วิธีวจิ ัยทางชีววิทยา
Research Method in Biology
2303503 การจัดการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวทิ ยา
Natural History Museum Management
2303511 โปรโตซูโอโลยี
Protozoology
2303514 มีนวิทยา
Ichthyology
2303515 วิทยาสัตว์เ ลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก
Herpetology
2303516 ปักษิณวิทยา
Ornithology
2303517 วิทยาสัตว์เ ลี้ย งลูกด้วยนม
Mammalogy
2303518 อะคาโลโลยี
Acarology
2303519 หลักอนุ กรมวิธานสัตว์
Principles of Animal Taxonomy
2303520 นิ เ วศวิทยาประยุกต์
Applied Ecology
2303521 ภูมิศาสตร์สตั ว์
Zoogeography
2303522 นิ เ วศวิทยาน้ าจื ด
Limnology
2303523 กีฏวิทยาเศรษฐกิจ
Economic Entomology
20

2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-9)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
4(3-3-10)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
3(3-0-9)
2(2-0-6)
3(2-3-7)
3(2-3-7)

2303524 นิ เ วศวิทยาสัตว์
Animal Ecology
2303525 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Biology
2303526 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
Principle of Natural Resource Management
2303528 พิษวิทยาของสารฆ่าแมลง
Insecticide Toxicology
2303529 นิ เ วศวิทยาระบบนิ เ วศ
Ecosystem Ecology
2303542 กีฏวิทยาการแพทย์
Medical Entomology
2303543 นิ ตกิ ฏี วิทยา
Forensic Entomology
2303547 สัตว์เ ศรษฐกิจทีไ่ ม่มีกระดูกสันหลัง
Economic Invertebrate
2303552 วิทยาต่อมไร้ทอ่ เปรียบเทียบ
Comparative Endocrinology
2303554 สรีรวิทยาแมลง
Insect Physiology
2303555 สรีรวิทยาการปรับตัวของสัตว์
Animal Physiological Adaptation
2303557 การปฏิสนธิในหลอดทดลองและการถ่ายฝาก
เอมบริโอสัตว์เ ลี้ยงลูกด้วยนม
IVF/ET Mammals
2303561 นิ เ วศวิทยาประชากร
Population Ecology
2303604 วิว ัฒนาการเชิงโมเลกุล
Molecular Evolution
2303607 เทคนิ คทางไบโอฟิ สิกส์
Biophysical Techniques
2303609 เซลล์ชวี วิทยาขั้นสูง
Advanced Cell Biology
2303612 มาลาโคโลยี
Malacology
2303613 คาร์ซโิ นโลยี
21

3(2-3-7)
4(3-3-7)
3(3-0-9)
3(2-3-7)
3(3-0-9)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
4(3-3-10)
3(2-3-7)
3(3-0-9)
3(2-3-7)

3(2-3-7)
3(3-0-9)
2(1-3-4)
4(3-3-10)
3(2-3-7)
3(2-3-7)

2303622
2303633
2303641
2303642
2303651
2303655
2303698
2312302

Carcinology
ซิสเต็มมาติคและนิ เ วศวิทยา
Systematics and Ecology
ฮิสโตเคมี
Histochemistry
ปรสิตวิทยาขัน้ สูง
Advanced Parasitology
คิวลิซโิ ดโลยี
Culicidology
สรีรวิทยาขัน้ สูง
Advanced Physiology
สรีรวิทยาการสืบพันธุ์
Reproductive Physiology
ปัญหาเฉพาะเรื่อง
Special Problem
จุลชีววิทยาทัวไป
่
General Microbiology

3(2-3-7)
4(2-6-8)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
4(3-3-10)
4(3-3-10)
2(0-6-2)
3(2-3-4)

หมวดวิชาเลือ กเสรี
รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22

6

หน่วยกิต

25.4 แผนการศึกษา
ก. แบบเอกเดี่ยว
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชือ่ รายวิชา
2301113 แคลคูลสั 1
2302111 เคมีทวไป
ั่ 1
2302115 ปฏิบ ัติการเคมีทวไป
ั่ 1
2303101 ชีววิทยาทัวไป
่ 1
2303102 ปฏิบ ัติการชีววิทยาทัวไป
่ 1
2304101 ฟิ สิกส์ทวไป
ั่ 1
2304183 ปฏิบ ัติการฟิ สิกส์ทวไป
ั่ 1
5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูใ้ น
ชีวติ จริง 1
รวม

หน่ วยกิต
4(4-0-8)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
2301114
2302112
2302116
2304102
2304184
2305101
2305102
5500112

19

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชือ่ รายวิชา
หน่ วยกิต
2301170* คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(3-0-6)
2302271 เคมีอินทรีย์ 1
2302273 ปฏิบ ัติการเคมีอินทรีย์ 1
3(3-0-6)
2303221 นิ เ วศวิทยา
1(0-3-0)
2303222 ปฏิบ ัติการนิ เ วศวิทยา
3(3-0-6)
5500204 ภาษาอังกฤษสาหรับสาขาวิชา
1(0-3-0)
วิทยาศาสตร์ 1
3(2-2-5)
xxxxxxx กลุ่มวิชาเลือกสังคมศาสตร์ หรือ
มนุ ษยศาสตร์ หรือสหศาสตร์
6
รวม

* รายวิชาเปิ ดใหม่

รหัสวิชา
2302272
2302274
2305261
2305262
2305313
2305314
xxxxxxx
xxxxxxx

20

23

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชือ่ รายวิชา
แคลคูลสั 2
เคมีทวไป
ั่ 2
ปฏิบ ัติการเคมีทวไป
ั่ 2
ฟิ สิกส์ทวไป
ั่ 2
ปฏิบ ัติการฟิ สิกส์ทวไป
ั่ 2
ชีววิทยาทัวไป
่ 2
ปฏิบ ัติการชีววิทยาทัวไป
่ 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูใ้ น
ชีวติ จริง 2
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชือ่ รายวิชา
เคมีอินทรีย์ 2
ปฏิบ ัติการเคมีอินทรีย์ 2
พันธุศาสตร์ทวไป
ั่
ปฏิบ ัติการพันธุศาสตร์ทวั่ ไป
อนุ กรมวิธาน
ปฏิบ ัติการอนุ กรมวิธาน
กลุ่มวิชาเลือกวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาเลือกสังคมศาสตร์ หรือ
มนุ ษยศาสตร์ หรือสหศาสตร์
รวม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
18

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3
3
18

รหัสวิชา
2303237
2303238
2303315
2303316
2312302
xxxxxxx

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชือ่ รายวิชา
กายวิภาคศาสตร์เ บือ้ งต้น
ปฏิบ ัติการกายวิภาคศาสตร์
เบือ้ งต้น
ชีวเคมีทวไป
ั่
ปฏิบ ัติการชีวเคมีทวไป
ั่
จุลชีววิทยาทัวไป
่
รายวิชาเลือกสาขา

หน่ วยกิต รหัสวิชา
3(3-0-6) 2303399
1(0-3-0) 2303403
2303453
3(3-0-6) 2303454
1(0-3-0) 2305383
3(2-3-4) 2305384
9
5500496
xxxxxxx

รวม

รหัสวิชา
2303433
2303434
2303491
2303492
2303562
xxxxxxx

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชือ่ รายวิชา
ชีววิทยาการเจริญ
ปฏิบ ัติการชีววิทยาการเจริญ
สัมมนา
การฝึ กงาน
ชีววิทยาโมเลกุล
รายวิชาเลือกเสรี
รวม

20

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
0
3(3-0-9)
2
10

รหัสวิชา
2303499
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชือ่ รายวิชา
การเสนอโครงงาน
วิว ัฒนาการ
สรีรวิทยาเซลล์
ปฏิบ ัติการสรีรวิทยาเซลล์
ชีวสถิติ
ปฏิบ ัติการชีวสถิติ
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
รายวิชาเลือกสาขา
รวม
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชือ่ รายวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์
รายวิชาเลือกสาขา
รายวิชาเลือกเสรี
รายวิชาศึกษาทัวไปกลุ
่มพิเ ศษ
่

รวม

24

หน่ วยกิต
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3
17

หน่ วยกิต
2(2-0-4)
3
4
3

12

รหัสวิชา
2301113
2302111
2302115
2303101
2303102
2304101
2304183
5500111

ข. แบบเอก – โท
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชือ่ รายวิชา
แคลคูลสั 1
เคมีทวไป
ั่ 1
ปฏิบ ัติการเคมีทวไป
ั่ 1
ชีววิทยาทัวไป
่ 1
ปฏิบ ัติการชีววิทยาทัวไป
่ 1
ฟิ สิกส์ทวไป
ั่ 1
ปฏิบ ัติการฟิ สิกส์ทวไป
ั่ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูใ้ น
ชีวติ จริง 1
รวม

หน่ วยกิต
4(4-0-8)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
2301114
2302112
2302116
2304102
2304184
2305101
2305102
5500112

19

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชือ่ รายวิชา
หน่ วยกิต
2301170* คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(3-0-6)
2302271 เคมีอินทรีย์ 1
2302273 ปฏิบ ัติการเคมีอินทรีย์ 1
3(3-0-6)
2303221 นิ เ วศวิทยา
1(0-3-0)
2303222 ปฏิบ ัติการนิ เ วศวิทยา
3(3-0-6)
5500204 ภาษาอังกฤษสาหรับสาขาวิชา
1(0-3-0)
วิทยาศาสตร์ 1
3(2-2-5)
xxxxxxx กลุ่มวิชาเลือกสังคมศาสตร์ หรือ
มนุ ษยศาสตร์ หรือสหศาสตร์
6
รวม

* รายวิชาเปิ ดใหม่

รหัสวิชา
2302272
2302274
2305261
2305262
2305313
2305314
xxxxxxx
xxxxxxx

20

25

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชือ่ รายวิชา
แคลคูลสั 2
เคมีทวไป
ั่ 2
ปฏิบ ัติการเคมีทวไป
ั่ 2
ฟิ สิกส์ทวไป
ั่ 2
ปฏิบ ัติการฟิ สิกส์ทวไป
ั่ 2
ชีววิทยาทัวไป
่ 2
ปฏิบ ัติการชีววิทยาทัวไป
่ 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูใ้ น
ชีวติ จริง 2
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชือ่ รายวิชา
เคมีอินทรีย์ 2
ปฏิบ ัติการเคมีอินทรีย์ 2
พันธุศาสตร์ทวไป
ั่
ปฏิบ ัติการพันธุศาสตร์ทวไป
ั่
อนุ กรมวิธาน
ปฏิบ ัติการอนุ กรมวิธาน
กลุ่มวิชาเลือกวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาเลือกสังคมศาสตร์ หรือ
มนุ ษยศาสตร์ หรือสหศาสตร์
รวม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
18

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3
3
18

รหัสวิชา
2303237
2303238
2310310
2310360
2312302
xxxxxxx
xxxxxxx

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชือ่ รายวิชา
กายวิภาคศาสตร์เ บือ้ งต้น
ปฏิบ ัติการกายวิภาคศาสตร์
เบือ้ งต้น
ชีวเคมีทวไป
ั่
ปฏิบ ัติการชีวเคมีทวไป
ั่
จุลชีววิทยาทัวไป
่
รายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาโท
รายวิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา
2303433
2303434
2303491
2303492
2303562
xxxxxxx

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชือ่ รายวิชา
ชีววิทยาการเจริญ
ปฏิบ ัติการชีววิทยาการเจริญ
สัมมนา
การฝึ กงาน
ชีววิทยาโมเลกุล
รายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาโท
รวม

หน่ วยกิต รหัสวิชา
3(3-0-6) 2303399
1(0-3-0) 2303403
2303453
3(3-0-6) 2303454
1(0-3-0) 2305383
3(2-3-4) 2305384
6
5500496
3
xxxxxxx
20

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชือ่ รายวิชา
การเสนอโครงงาน
วิว ัฒนาการ
สรีรวิทยาเซลล์
ปฏิบ ัติการสรีรวิทยาเซลล์
ชีวสถิติ
ปฏิบ ัติการชีวสถิติ
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
รายวิชาเลือกเสรี
รวม
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชือ่ รายวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์
รายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาโท
รายวิชาศึกษาทัวไปกลุ
่มพิเ ศษ
่

หน่ วยกิต รหัสวิชา
3(3-0-6) 2303499
1(0-3-0) xxxxxxx
1(1-0-2) xxxxxxx
0
3(3-0-9)
6
14
รวม

26

หน่ วยกิต
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3
17

หน่ วยกิต
2(2-0-4)
3
3

8

รหัสวิชา
2301113
2302111
2302115
2303101
2303102
2304101
2304183
5500111

ค. โปรแกรมเกียรตินิยม
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชือ่ รายวิชา
แคลคูลสั 1
เคมีทวไป
ั่ 1
ปฏิบ ัติการเคมีทวไป
ั่ 1
ชีววิทยาทัวไป
่ 1
ปฏิบ ัติการชีววิทยาทัวไป
่ 1
ฟิ สิกส์ทวไป
ั่ 1
ปฏิบ ัติการฟิ สิกส์ทวไป
ั่ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูใ้ น
ชีวติ จริง 1
รวม

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชือ่ รายวิชา
2301170* คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
2302271 เคมีอินทรีย์ 1
2302273 ปฏิบ ัติการเคมีอินทรีย์ 1
2303221 นิ เ วศวิทยา
2303222 ปฏิบ ัติการนิ เ วศวิทยา
5500204 ภาษาอังกฤษสาหรับสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ 1
xxxxxxx กลุ่มวิชาเลือกสังคมศาสตร์ หรือ
มนุ ษยศาสตร์ หรือสหศาสตร์
รวม

* รายวิชาเปิ ดใหม่

หน่ วยกิต
4(4-0-8)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
2301114
2302112
2302116
2304102
2304184
2305101
2305102
5500112

19

3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
2302272
2302274
2305261
2305262
2305313
2305314
xxxxxxx

6

xxxxxxx

3(3-0-6)

20
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ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชือ่ รายวิชา
แคลคูลสั 2
เคมีทวไป
ั่ 2
ปฏิบ ัติการเคมีทวไป
ั่ 2
ฟิ สิกส์ทวไป
ั่ 2
ปฏิบ ัติการฟิ สิกส์ทวไป
ั่ 2
ชีววิทยาทัวไป
่ 2
ปฏิบ ัติการชีววิทยาทัวไป
่ 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูใ้ น
ชีวติ จริง 2
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชือ่ รายวิชา
เคมีอินทรีย์ 2
ปฏิบ ัติการเคมีอินทรีย์ 2
พันธุศาสตร์ทวไป
ั่
ปฏิบ ัติการพันธุศาสตร์ทวไป
ั่
อนุ กรมวิธาน
ปฏิบ ัติการอนุ กรมวิธาน
กลุม่ วิชาเลือกวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาเลือกสังคมศาสตร์ หรือ
มนุ ษยศาสตร์ หรือสหศาสตร์
รวม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
18

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3
3
18

รหัสวิชา
2303237
2303238
2310310
2310360
xxxxxxx

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชือ่ รายวิชา
กายวิภาคศาสตร์เ บือ้ งต้น
ปฏิบ ัติการกายวิภาคศาสตร์
เบือ้ งต้น
ชีวเคมีทวไป
ั่
ปฏิบ ัติการชีวเคมีทวไป
ั่
รายวิชาเลือกสาขา

หน่ วยกิต รหัสวิชา
3(3-0-6) 2303399
1(0-3-0) 2303403
2303453
3(3-0-6) 2303454
1(0-3-0) 2303591
12
2305383
2305384
5500496
xxxxxxx

รวม

รหัสวิชา
2303433
2303434
2303491
2303492
2303562
2303598
xxxxxxx
xxxxxxx

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชือ่ รายวิชา
ชีววิทยาการเจริญ
ปฏิบ ัติการชีววิทยาการเจริญ
สัมมนา
การฝึ กงาน
ชีววิทยาโมเลกุล
โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 1
รายวิชาเลือกเสรี
รายวิชาเลือกสาขา
รวม

20

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
0
3(3-0-9)
3(0-9-3)
2
3
16

รหัสวิชา
2303499
2303599
xxxxxxx
xxxxxxx

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชือ่ รายวิชา
การเสนอโครงงาน
วิว ัฒนาการ
สรีรวิทยาเซลล์
ปฏิบ ัติการสรีรวิทยาเซลล์
เอกัตศึกษา 1
ชีวสถิติ
ปฏิบ ัติการชีวสถิติ
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
รายวิชาเลือกสาขา
รวม
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชือ่ รายวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 2
รายวิชาเลือกเสรี
รายวิชาศึกษาทัวไปกลุ
่มพิเ ศษ
่

รวม

28

หน่ วยกิต
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(0-0-12)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3
20

หน่ วยกิต
2(2-0-4)
3(0-9-3)
4
3

12

25.5 คาอธิบายรายวิชา
ตามภาคผนวก
25.6 เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง (เฉพาะกรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ข้อแตกต่างระหว่างโครงสร้างหลักสูตรเดิม และโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง ปรากฏในตาราง
เปรียบเทียบต่อไปนี้
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างของหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2548)
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2553)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หน่ วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่ วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
3 หน่ วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์
3 หน่ วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่ วยกิต
5500111 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรีย นรู้ในชีวิตจริง 1
3 หน่ วยกิต
5500112 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรีย นรู้ในชีวิตจริง 2
3 หน่ วยกิต
5500204 ภาษาอังกฤษสาหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 1 3 หน่ วยกิต
รายวิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
5500495 ภาษาอังกฤษปฏิบัติการ
3 หน่วยกิต
5500496 การสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
1.6 กลุ่มวิชาบังคับเลือกตามกาหนดคณะ
6 หน่ วยกิต
2301171 คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้นและเทคนิคการทา
3 หน่ วยกิต
โปรแกรม
2305383 ชีวสถิต ิ
2305384 ปฏิบัตกิ ารชีวสถิต ิ

2 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
แบบเอกเดี่ย ว
95 หน่ วยกิต
แบบเอก – โท
95 หน่ วยกิต
โปรแกรมเกีย รตินิย ม
104 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พนื้ ฐานและคณิ ตศาสตร์ 35 หน่ วยกิต
2301113 แคลคูลัส 1
4(4-0-8)
2301114 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
2302111 เคมีทั่วไป 1
3(3-0-6)
2302112 เคมีทวั่ ไป 2
3(3-0-6)
2302115 ปฏิบัตกิ ารเคมีทวั่ ไป 1
1(0-3-0)
2302116 ปฏิบัตกิ ารเคมีทวั่ ไป 2
1(0-3-0)
2303101 ชีววิทยาทั่วไป 1
3(3-0-6)
2303102 ปฏิบัตกิ ารชีววิทยาทั่วไป 1
1(0-3-0)
2303399 การเสนอโครงงาน
1(1-0-2)
2303491 สัมมนา
1(1-0-2)

* รายวิชาเปิ ดใหม่

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่ วยกิต
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
1.5 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่ วยกิต
5500111 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรีย นรูใ้ นชีวติ จริง 1
3 หน่ วยกิต
5500112 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรีย นรู้ในชีวิตจริง 2
3 หน่ วยกิต
5500204 ภาษาอังกฤษสาหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 1 3 หน่ วยกิต
ตัดออก
5500496 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่ วยกิต
1.6 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มพิเศษ
6 หน่ วยกิต
2301170* คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3 หน่ วยกิต
หมายเหตุ เพือ่ ให้นิสิตได้ศึกษารายวิชาที่เหมาะสม
รายวิชาตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์
3 หน่ วยกิต
ปรับไปอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์พนื้ ฐานและคณิ ตศาสตร์
ปรับไปอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์พนื้ ฐานและคณิ ตศาสตร์
หมายเหตุ เพือ่ ให้นิสิตได้ศึกษารายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปได้
หลากหลายขึ้น
2. หมวดวิชาเฉพาะ
แบบเอกเดี่ย ว
98 หน่ วยกิต
แบบเอก – โท
98 หน่ วยกิต
โปรแกรมเกีย รตินิย ม
107 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พนื้ ฐานและคณิ ตศาสตร์
38 หน่ วยกิต
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

29

2303499
2304101
2304183
2304102
2304184
2305101
2305102

โครงงานวิทยาศาสตร์
ฟิ สิกส์ทวั่ ไป 1
ปฏิบัตกิ ารฟิ สิกส์ทวั่ ไป 1
ฟิ สิกส์ทวั่ ไป 2
ปฏิบัตกิ ารฟิ สิกส์ทั่วไป 2
ชีววิทยาทัว่ ไป 2
ปฏิบัตกิ ารชีววิทยาทั่วไป 2

2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา / กลุ่มวิชาเอก
45 หน่ วยกิต
2302271 เคมีอินทรีย ์ 1
3(3-0-6)
2302272 เคมีอินทรีย ์ 2
3(3-0-6)
2302273 ปฏิบัตกิ ารเคมีอินทรีย ์ 1
1(0-3-0)
2302274 ปฏิบัตกิ ารเคมีอินทรีย ์ 2
1(0-3-0)
2303221 นิเวศวิทยา
3(3-0-6)
2303222 ปฏิบัตกิ ารนิเวศวิทยา
1(0-3-0)
2303237 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
2303238 ปฏิบัตกิ ารกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
1(0-3-0)
2303403 วิวัฒนาการ
3(3-0-6)
2303433 ชีววิทยาการเจริญ
3(3-0-6)
2303434 ปฏิบัตกิ ารชีววิทยาการเจริญ
1(0-3-0)
2303453 สรีรวิทยาเซลล์
3(3-0-6)
2303454 ปฏิบัตกิ ารสรีรวิทยาเซลล์
1(0-3-0)
2303492 การฝึ กงาน
0
2303562 ชีววิทยาโมเลกุล
3(3-0-9)
2305261 พันธุศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
2305262 ปฏิบัตกิ ารพันธุศาสตร์ทั่วไป
1(0-3-0)
2305313 อนุกรมวิธาน
3(3-0-6)
2305314 ปฏิบัตกิ ารอนุกรมวิธาน
1(0-3-0)
2310310 ชีวเคมีทั่วไป
3(3-0-6)
2310360 ปฏิบัตกิ ารชีวเคมีทั่วไป
1(0-3-0)
2312302 จุลชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-4)
2.3 กลุ่มวิชาเลือกสาขา / กลุ่มวิชาโท
15 หน่ วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่ภาควิชา / คณะเปิ ดสอน หรือ เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของวิชาโทที่เลือก
2.4 กลุ่มวิชาบังคับสาขา (โปรแกรมเกีย รตินิย ม)
51 หน่ วยกิต
2302271 เคมีอินทรีย ์ 1
3(3-0-6)
2302272 เคมีอินทรีย ์ 2
3(3-0-6)
2302273 ปฏิบัตกิ ารเคมีอินทรีย ์ 1
1(0-3-0)
2302274 ปฏิบัตกิ ารเคมีอินทรีย ์ 2
1(0-3-0)
2303221 นิเวศวิทยา
3(3-0-6)
2303222 ปฏิบัตกิ ารนิเวศวิทยา
1(0-3-0)

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
2305383 ชีวสถิต ิ
2 หน่ วยกิต
2305384 ปฏิบัตกิ ารชีวสถิต ิ
1 หน่ วยกิต
หมายเหตุ เป็ นวิชาพืน้ ฐานที่มีความสาคัญในการศึกษาทางด้าน
ชีววิทยา
2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา / กลุ่มวิชาเอก
45 หน่ วยกิต
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
2.3 กลุ่มวิชาเลือกสาขา / กลุ่มวิชาโท
15 หน่ วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่ภาควิชา / คณะเปิ ดสอน หรือ เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของวิชาโทที่เลือก
2.4 กลุ่มวิชาบังคับสาขา (โปรแกรมเกีย รตินิย ม)
51 หน่ วยกิต
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
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2303237 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
2303238 ปฏิบัตกิ ารกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
2303403 วิวัฒนาการ
2303433 ชีววิทยาการเจริญ
2303434 ปฏิบัตกิ ารชีววิทยาการเจริญ
2303453 สรีรวิทยาเซลล์
2303454 ปฏิบัตกิ ารสรีรวิทยาเซลล์
2303492 การฝึ กงาน
2303562 ชีววิทยาโมเลกุล
2303591 เอกัตศึกษา 1
2303598 โครงงานวิจัย ปริญญาบัญฑิต 1
2303599 โครงงานวิจัย ปริญญาบัญฑิต 2
2305261 พันธุศาสตร์ทั่วไป
2305262 ปฏิบัตกิ ารพันธุศาสตร์ทั่วไป
2305313 อนุกรมวิธาน
2305314 ปฏิบัตกิ ารอนุกรมวิธาน
2310310 ชีวเคมีทั่วไป
2310360 ปฏิบัตกิ ารชีวเคมีทั่วไป
2.5 กลุ่มวิชาเลือกสาขา (โปรแกรมเกีย รตินิย ม)
2303213 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
2303214 ปฏิบัตกิ ารสัตว์มีกระดูกสันหลัง
2303313 กีฏวิทยาทั่วไป
2303314 ปฏิบัตกิ ารกีฏวิทยาทั่วไป
2303315 สัตว์ไม่ มีกระดูกสันหลัง
2303316 ปฏิบัตกิ ารสัตว์ไ ม่ มีกระดูกสันหลัง
2303335 กายวิภาคศาสตร์เปรีย บเทีย บของสัตว์
มีกระดูกสันหลัง
2303336 ปฏิบัตกิ ารกายวิภาคศาสตร์เปรีย บเทีย บ
ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
2303331 ฮิสโตโลยี
2303332 ปฏิบัตกิ ารฮิสโตโลยี
2303351 สรีรวิทยาสัตว์
2303352 ปฏิบัตกิ ารสรีรวิทยาสัตว์
2303401 ไมโครเทคนิค
2303402 ปฏิบัตกิ ารไมโครเทคนิค
2303404 การศึกษาภาคสนามทางชีววิทยา
2303421 พฤติกรรมวิทยา
2303422 ปฏิบัตกิ ารพฤติกรรมวิทยา
2303423 การควบคุมโดยชีววิธี
2303441 การเลี้ย งผึ้ง
2303443 ปรสิตวิทยาทั่วไป
2303502 การวิจัย ทางชีววิทยา

3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
0
3(3-0-9)
3(0-0-12)
3(0-9-3)
3(0-9-3)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
18 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
2.5 กลุ่มวิชาเลือกสาขา (โปรแกรมเกีย รตินิย ม)
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

1(0-3-0)

คงเดิม

3(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
2(0-6-0)
3(1-6-2)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-9)

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
2303503 การจัดการพิพธิ ภัณฑสถานธรรมชาติวทิ ยา 3(2-3-7)
หมายเหตุ เพือ่ ให้นิสิตได้มีโอกาสเรีย นรายวิชาเลือกสาขามากขึ้น
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18 หน่ วยกิต

2303511 โปรโตซูโอโลยี
2303514 มีนวิทยา

3(2-3-7)
4(3-3-10)

2303516
2303517
2303518
2303519

ปักษิณวิทยา
วิทยาสัตว์เลี้ย งลูกด้วยนม
อะคาโรโลยี
หลักอนุกรมวิธานสัตว์

3(2-3-7)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
3(2-3-7)

2303521
2303522
2303523
2303524
2303525
2303526

ภู มิศาสตร์สัตว์
นิเวศวิทยาน้าจืด
กีฏวิทยาเศรษฐกิจ
นิเวศวิทยาสัตว์
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

2(2-0-6)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
4(3-3-7)
3(3-0-9)

2303529 นิเวศวิทยาระบบนิเวศ
2303542 กีฏวิทยาการแพทย์

3(3-0-9)
3(2-3-7)

2303547
2303552
2303554
2303555
2303557

3(2-3-7)
4(3-3-10)
3(2-3-7)
3(3-0-9)
3(2-3-7)

สัตว์เศรษฐกิจที่ไ ม่ มีกระดูกสันหลัง
วิทยาต่อไร้ท่อเปรีย บเทีย บ
สรีรวิทยาแมลง
สรีรวิทยาการปรับตัวของสัตว์
การปฏิสนธิในหลอดทดลองและการ
ถ่ ายฝากเอมบริโอสัตว์เลี้ย งลูกด้วยนม
2303561 นิเวศวิทยาประชากร

3(2-3-7)

2303607 เทคนิคทางไบโอฟิ สิกส์

2(1-3-4)

2303612 มาลาโคโลยี
2303613 คาร์ซโิ นโลยี

3(2-3-7)
3(2-3-7)

2303633 ฮิสโตเคมี
2303641 ปรสิตวิทยาขั้นสูง

4(2-6-8)
3(2-3-7)

2303651 สรีรวิทยาขั้นสูง

4(3-3-10)

คงเดิม
คงเดิม
2303515 วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์
3(2-3-7)
สะเทินนา้ สะเทินบก
หมายเหตุ เพือ่ ให้นิสิตได้มีโอกาสเรีย นรายวิชาเลือกสาขามากขึ้น
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
2303520 นิเวศวิทยาประยุกต์
3(3-0-9)
หมายเหตุ เพือ่ ให้นิสิตได้มีโอกาสเรีย นรายวิชาเลือกสาขามากขึ้น
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
2303528 พิษวิทยาของสารฆ่าแมลง
3(2-3-7)
หมายเหตุ เพือ่ ให้นิสิตได้มีโอกาสเรีย นรายวิชาเลือกสาขามากขึ้น
คงเดิม
คงเดิม
2303543 นิตกิ ีฏวิทยา
3(2-3-7)
หมายเหตุ เพือ่ ให้นิสิตได้มีโอกาสเรีย นรายวิชาเลือกสาขามากขึ้น
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
2303604 วิวัฒนาการเชิงโมเลกุล
3(2-3-7)
หมายเหตุ เพือ่ ให้นิสิตได้มีโอกาสเรีย นรายวิชาเลือกสาขามากขึ้น
คงเดิม
2303609 เซลล์ชวี วิทยาชั้นสูง
4(3-3-10)
หมายเหตุ เพือ่ ให้นิสิตได้มีโอกาสเรีย นรายวิชาเลือกสาขามากขึ้น
คงเดิม
คงเดิม
2303622 ซิสเต็มมาติคและนิเวศวิทยา
3(2-3-7)
หมายเหตุ เพือ่ ให้นิสิตได้มีโอกาสเรีย นรายวิชาเลือกสาขามากขึ้น
คงเดิม
คงเดิม
2303642 คิวลิซโิ ดโลยี
3(2-3-7)
หมายเหตุ เพือ่ ให้นิสิตได้มีโอกาสเรีย นรายวิชาเลือกสาขามากขึ้น
คงเดิม
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2303655 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์
4(3-3-10)
2303698 ปัญหาเฉพาะเรื่อง
2(0-6-2)
2312302 จุลชีววิทยาทัว่ ไป
3(2-3-4)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
รวมตลอดหลักสูตร
แบบเอกเดี่ย ว
131 หน่ วยกิต
แบบเอก – โท
131 หน่ วยกิต
โปรแกรมเกีย รตินิย ม
140 หน่ วยกิต

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
รวมตลอดหลักสูตร
แบบเอกเดี่ย ว
134 หน่ วยกิต
แบบเอก – โท
134 หน่ วยกิต
โปรแกรมเกีย รตินิย ม
143 หน่ วยกิต

25.7 แนวทางและเป้ าหมายการนา e-learning มาเสริมการเรียนการสอน
กาหนดเป้ าหมายการนา e-learning มาเสริมการเรียนการสอนในรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกใน
หลักสูตร ประมาณร้อยละ 5 ของรายวิชาทัง้ หมด
26. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
26.1 การบริหารหลักสูตร
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็ นผู ้ดูแลหลักสูตร
26.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
- ด้านวัสดุอุปกรณ์
จัดทาแผนงบประมาณทัง้ วัสดุและครุภณั ฑ์
- ด้านบุคคลากร
จัดทาแผนอัตรากาลังคนเพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีคณุ ภาพ
- ด้านสถานที่
มีการปรับปรุงสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบ ัติการให้มีความเหมาะสมเพื่อสนับสนุ นการเรียนรู ้
26.3 การสนับสนุ นและการให้คาแนะนานิ สิต
- มีการจัดตัง้ กรรมการโครงการอาจารย์ทปี่ รึ กษาด้านพัฒนาบุคลิ กภาพนิ สิต
- มีการสนับสนุ นทุนการศึกษานิ สิต จากแหล่งทุนภายนอก
- มีการจัดกิจกรรมปฐมนิ เ ทศ และปัจฉิมนิ เ ทศนิ สิต
26.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู ้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลการได้งานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึ กษา โดยใช้แบบสอบถาม
27. การพัฒนาหลักสูตร
27.1 กาหนดการประเมินหลักสูตรทุก ๆ ระยะเวลา 5 ปี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ท ันสมัย
27.2 ดัชนี บง่ ชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของหลักสู ตร มีดงั นี้
- การสาเร็จการศึกษาของบัณฑิตในระยะเวลา 4 ปี
- จานวนนิ สิตทีไ่ ด้รบั ทุนศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
- จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหลังจบการศึกษา
- การได้รบั รางวัลต่าง ๆ ทางวิชาการ
- การเข้าร่วม หรือการเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการ
ทัง้ นี้ กาหนดการประเมินหลักสูตรปรับปรุง ในปี การศึกษา 2557
33

ภาคผนวก
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เนื้อหารายวิชาของสาขาชีววิทยา
คาอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย)
2303101 ชี ววิทยาทั่วไป 1
3(3-0-6)
ส าหรั บนิสิ ตวิทยาศาสตร์ ครุ ศาสตร์ และเคมีปฏิบตั ิ
เงือ่ นไขรายวิชา : แนวคิดทัวไปทางชี
ววิทยา สมบัติ ลักษณะจาเพาะ และกระบวนการพื้นฐานของสิ่งมีชวี ติ ได้แ ก่ การจัดระเบียบ
่
โครงสร้างและหน้าทีข่ องเซลล์ สรีรวิทยาสัตว์ เน้นในคน การสืบพันธุ์ การเจริญ วิว ัฒนาการ นิ เ วศวิทยา พฤติกรรมของ
สัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพ
2303102 ปฏิบตั ิการชี ววิทยาทั่วไป 1
1(0-3-0)
เงื่อ นไขรายวิชา : - รายวิชาบังคับร่ วม 2303101
การสาธิตและฝึ กปฏิบ ัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ และเนื้ อเยื่อ ระบบอวัยวะของสัตว์ ได้แก่ ย่อยอาหาร
ไหลเวียนเลือด ระบบประสาท การสืบพันธุ์ การเจริญ อนุ กรมวิธาน วิว ัฒนาการ นิ เ วศวิทยา และพฤติกรรม
2303213 สั ตว์ มกี ระดูกสั นหลัง
3(3-0-6)
เงื่อ นไขรายวิชา :- รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303101, 2303102 หรื อ 2303103, 2303104 หรื อ 2303105, 2303106
สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ ระบบอวัยวะ อนุ กรมวิธาน และวิว ัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิ ดต่าง ๆ
2303214 ปฏิบตั ิการสั ตว์ มกี ระดูกสันหลัง
1(0-3-0)
เงื่อ นไขรายวิชา : - รายวิชาบังคับร่ วม 2303213
ฝึ กปฏิบ ัติเ กีย่ วกับรู ปร่างและอนุ กรมวิธานของสัตว์มีกระดูกสัน หลัง ได้แ ก่ ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่ง น้ า สัตว์เ ลื้อยคลาน นก
และสัตว์เ ลี้ยงลูกด้วยน้ านม การสต๊าฟสัตว์
2303221 นิเวศวิทยา
3(3-0-6)
เงื่อ นไขรายวิชา:-รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน2303101,2303102และ 2305101, 2305102
อิทธิพลของปัจจัยทางสภาวะแวดล้อมต่อสิง่ มีชวี ิตในระบบนิ เ วศบกและน้ า การปรับตัวการแพร่ กระจาย และอันตรกิริยา
ของพืชและสัตว์ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ และการถ่ายทอดพลังงานของสังคมสิ่งมีชีวติ นิ เ วศวิทยาทางพฤติกรรมและ
ประชากร การประยุกต์เ พื่อการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสัตว์ป่า
2303222 ปฏิบตั ิการนิเวศวิทยา
1(0-3-0)
เงื่อ นไขรายวิชา : - รายวิชาบังคับร่ วม 2303221
การศึ กษาภาคสนามและการทดลองในห้องปฏิบ ัติการเกีย่ วกับปัจจัยทางสภาวะแวดล้อมทีม่ ีอิทธิพลต่อสิง่ มีชีวติ ในระบบ
นิ เ วศบกและน้ า
2303237 กายวิภาคศาสตร์ เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
เงื่อ นไขรายวิชา : - รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303102 และ 2305102
ความรูพ้ ื้นฐานทางกายภาคศาสตร์ของสัตว์และพืช เน้นกายวิภาคศาสตร์ในเชิงการทางานของสัตว์ความแตกต่างทางกาย
วิภาคศาสตร์ระหว่างภายในกลุ่มกับระหว่างกลุ่มของพืช
2303238 ปฏิบตั ิการกายวิภาคศาสตร์ เบือ้ งต้ น
1(0-3-0)
เงื่อ นไขรายวิชา : - รายวิชาบังคับร่ วม 2303237
ปฏิบ ัติการเบือ้ งต้นทางกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์และพืช การจาแนกความแตกต่างทางกายวิภ าคศาสตร์ของสัตว์และพืช
35

2303313 กีฏวิทยาทั่วไป
2(2-0-4)
เงื่อ นไขรายวิชา : - รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303101, 2303102
แมลงและสัตว์พวกอาร์ โทรพอดส์ ทใี่ กล้กบั แมลง เน้นสัณฐานวิทยา ระบบอวัยวะ กายวิภาคศาสตร์เ ปรีย บเทียบ วัฏจักร
ชีวิต สรี รวิทยา นิ เ วศวิทยา อนุ กรมวิธาน การป้ องกันและกาจัดแมลง การใช้ยาฆ่าแมลง ตลอดจนความสาคัญทาง
เศรษฐกิจ
2303314 ปฏิบตั ิการกีฏวิทยาทั่วไป
เงื่อ นไขรายวิชา : - รายวิชาบังคับร่ วม 2303313
ฝึ กปฏิบ ัติเ กีย่ วกับลักษณะภายนอก และภายใน รวมทัง้ การจัดจาแนกแมลง

1(0-3-0)

2303315 สั ตว์ ไม่มกี ระดูกสันหลัง
3(3-0-6)
เงื่อ นไขรายวิชา : - รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303101, 2303102
สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีร วิทยา นิ เ วศวิทยา วิว ัฒนาการ และอนุ กรมวิธ านของสัตว์ไม่มีกระดู กสันหลัง ตัง้ แต่
โปรโตซัวจนถึงคอร์เ ดตชัน้ ตา่
2303316 ปฏิบตั ิการสั ตว์ ไม่มกี ระดูกสันหลัง
1(0-3-0)
เงื่อ นไขรายวิชา : - รายวิชาบังคับร่ วม 2303315
การสาธิตและฝึ กปฏิบ ัติเ กีย่ วกับอนุ กรมวิธาน วัฏจักรชีวิต ไฟโลจี นีของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ระบบอวัยวะของสัตว์ใน
ไฟลัมหรือคลาสทีส่ าคัญ และศึกษาสัตว์ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
2303331 ฮี ส โตโลยี
2(2-0-4)
เงื่อ นไขรายวิชา : - รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303101, 2303102
โครงสร้าง และลักษณะของเนื้ อเยื่อระดับเซลล์ และระดับโครงสร้างละเอียด การเกิดและหน้าทีข่ องเนื้ อเยื่อของอวัยวะใน
ระบบต่าง ๆ
2303332 ปฏิบตั ิการฮี ส โตโลยี
เงื่อ นไขรายวิชา : - รายวิชาบังคับร่ วม 2303331
ศึกษาลักษณะเซลล์ของเนื้ อเยื่อต่าง ๆ และรายละเอียดของระบบอวัยวะด้วยกล้องจุลทรรศน์

1(0-3-0)

2303335 กายวิภาคศาสตร์ เปรี ยบเทียบของสัตว์ มกี ระดูกสันหลัง
3 (3-0-6)
เงื่อ นไขรายวิชา : แนวคิดและศัพท์เ ทคนิ คทางกายวิภาคศาสตร์ ประวัติความเป็ นมาและวิว ัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มต่าง ๆ
กายวิภาคเปรียบเทียบของระบบอวัยวะต่าง ๆ ในสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มต่าง ๆ
2303336 ปฏิบตั กิ ารกายวิภาคศาสตร์ เปรี ยบเทียบของสัตว์ มกี ระดูกสันหลัง
1 (0-3-0)
เงื่อ นไขรายวิชา :- รายวิชาบังคับร่ วม 2303336
ฝึ กปฏิบ ัติในการผ่าตัดและเพื่อเปรียบเทียบระบบอวัยวะต่าง ๆ ในสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มต่าง ๆ
2303351 สรี รวิทยาสัตว์
3(3-0-6)
เงื่อ นไขรายวิชา : - รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303101, 2303102
หลักการทางสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ ได้แก่ การย่อยอาหาร การแลกเปลี่ยนก๊าซ การไหลเวียน การขับถ่าย ระบบ
ประสาท การทางานของกล้ามเนื้ อ ระบบต่อมไร้ทอ่ และระบบสืบพันธุ์
2303352 ปฏิบตั ิการสรี รวิทยาสัตว์

1(0-3-0)
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เงื่อ นไขรายวิชา : - รายวิชาบังคับร่ วม 2303351
การใช้เครื่ องมือและสัตว์ทดลองเพื่อการศึ กษาทางสรี รวิทยา การคิดคานวณ และประเมินประสิทธิภาพการทางานของ
ระบบต่าง ๆ
2303399 การเสนอโครงงาน
1(1-0-2)
เงื่อ นไขรายวิชา : การสืบค้นสารสนเทศและการวิเ คราะห์ ขอ้ มูลจากเอกสาร การวางแผนการวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย
2303403 วิวัฒนาการ
3(3-0-6)
เงื่อ นไขรายวิชา : - รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2305261
กลไกและกระบวนการวิว ัฒนาการ อันตรกิริยาระหว่างพันธุศาสตร์ประชากร และการคัดเลือกโดยธรรมชาติในสิ่งมีชวี ิต
2303404 การศึกษาภาคสนามทางชี ววิทยา
3(1-6-2)
เงื่อ นไขรายวิชา:- รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303101 หรื อ 2303102 หรื อ 2303221
หลักการเชิงทฤษฎีและเทคนิ คต่าง ๆ ในการศึกษาภาคสนามทางชีววิทยาทีเ่ กีย่ วข้องกับอนุ กรมวิธ าน สัณฐานวิทยา และ
นิ เ วศวิทยา รวมทัง้ การปฏิบ ัติงานภาคสนามทีเ่ ป็ นระบบ เพื่อการวิเ คราะห์ ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องอย่างมีนัยสาคัญ
2303421 พฤติกรรมวิทยา
2(2-0-4)
เงื่อ นไขรายวิชา:-รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน2303221,2303222หรื อ รายวิชาที่ได้ รับอนุญาตจากคณะฯ
พฤติกรรมของสัตว์ โดยเน้นหลักการของพฤติกรรมในด้านสรีรวิทยา การเจริญ และนิ เ วศวิทยา
2303422 ปฏิบตั ิการพฤติกรรมวิทยา
1(0-3-0)
เงื่อ นไขรายวิชา : - รายวิชาบังคับร่ วม 2303421
ฝึ กปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับเทคนิ คต่าง ๆ ทีใ่ ช้ศึ กษาพฤติกรรมในห้องทดลอง โดยเน้นอันตรกิริยาระหว่างกันทางพฤติกรรม
ตลอดจนข้อได้เ ปรียบ และเสียเปรียบของพฤติกรรมต่าง ๆ ในการดาเนิ น ชีวติ ของสัตว์
2303423 การควบคุมโดยชี ววิธี
3(3-0-6)
เงื่อ นไขรายวิชา : - รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303101, 2303102, 2305101, 2305102
การควบคุมประชากรของศัตรูพืช และศัตรูส ัตว์ โดยอาศัยหลักการสมดุลย์ของธรรมชาติ ชีววิทยาของตัวให้อาศัยและ
ศัตรูธรรมชาติ
2303431 เอ็มบริ โอโลยี
2(2-0-4)
เงื่อ นไขรายวิชา : - รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303101, 2303102
การเจริญและการเปลี่ยนสภาพในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและมีกระดูกสันหลัง การเจริญ ของหอยเม่น กบ ไก่ หมู และ
คน กลไกการเจริญทดแทนส่วนของร่างกายทีส่ ูญหายไปรวมทัง้ การเจริญปกติ และผิดปกติ
2303432 ปฏิบตั ิการเอ็มบริ โอโลยี
1(0-3-0)
เงื่อ นไขรายวิชา : - รายวิชาบังคับร่ วม 2303431
ปฏิบ ัติการเพื่อให้เ ห็นภาพรวมของกระบวนการเจริญของเอ็มบริโอสัตว์ โดยเน้นเอ็มบริโอของหอยเม่น ปลาดาว
มฟิ ออกซัส กบ ไก่ และหมู
2303433 ชี ววิทยาการเจริ ญ
เงื่อ นไขรายวิชา : - รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303101, 2303102, 2305101, 2305102
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3(3-0-6)

แอ

การเจริญของสิ่งมีชวี ติ การเคลื่อนทีข่ องกลุ่มเซลล์ขณะทีม่ ีการเกิดเป็ นรูปร่ าง การเติบโต อันตรกิริยาระหว่างเซลล์และ
เนื้ อเยื่อ แนวคิดของการเปลี่ยนสภาพสมบัติของเซลล์ทเี่ ปลี่ยนสภาพชนิ ดต่าง ๆ ตลอดจนหลักการและกลไกการควบคุม
การเจริญของสิ่งมีชวี ติ
2303434 ปฏิบตั ิการชี ววิทยาการเจริ ญ
1(0-3-0)
เงื่อ นไขรายวิชา : - รายวิชาบังคับร่ วม 2303433
ทดลองและฝึ กปฏิบตั กิ าร การเจริญของยูคาริโอท ได้แ ก่ ราเมือก พืช สัตว์ไม่มีกระดู กสันหลัง และมีกระดูกสันหลัง
ปัจจัยต่าง ๆ ทีม่ ีผลต่อการเจริญ ได้แก่ ฮอร์โมน อันตรกิริยาระหว่างเซลล์และเนื้ อเยื่อ
2303453 สรี รวิทยาเซลล์
3(3-0-6)
เงื่อ นไขรายวิชา : - รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2310310, 2310360 หรื อ ได้ รับอนุญาตจากคณะฯ
หลักการทางเคมีฟิสิก ัล และเคมีวเิ คราะห์ เพื่อศึกษาโครงสร้าง และหน้าทีข่ องเซลล์และออร์กาเนลล์ วิถีพลังงานในเซลล์
เมแทบอลิซมึ ของเซลล์ โครงสร้างและหน้าทีข่ องเยื่อเซลล์ การตอบสนองของเซลล์ตอ่ สิ่งแวดล้อม
2303454 ปฏิบตั ิการสรี รวิทยาเซลล์
1(0-3-0)
เงื่อ นไขรายวิชา : - รายวิชาบังคับร่ วม 2303453
ปฏิบ ัติการทีน่ าเครื่องมือ วิธีทางเคมีฟิสิก ัล และเคมีวเิ คราะห์ เพื่อใช้ศึกษาโครงสร้าง ส่ วนประกอบ และหน้าทีข่ องเซลล์
และออร์กาเนลล์
2303491 สั มมนา
เงื่อ นไขรายวิชา : ฝึ กค้นเอกสาร อ่าน นาเสนอ และวิจารณ์ผลงานใหม่ ๆ ทีน่ ่ าสนใจทางวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

1(1-0-2)

2303492 การฝึ กงาน
0(0-0-0)
เงื่อ นไขรายวิชา : ฝึ กงานในส่วนราชการ สถานทีเ่ อกชน ศูนย์วจิ ัยโรงงานหรือองค์การอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตามความเหมาะสมกับงานอาชีพที่
คาดหมายเมื่อจบการศึกษาออกไป
2303499 โครงงานวิทยาศาสตร์
เงื่อ นไขรายวิชา : ฝึ กหัดค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ นาเสนอผลงานและเขียนรายงาน

2(2-0-4)

2303502 วิธีวิจัยทางชี ววิทยา
3(3-0- 9)
เงื่อ นไขรายวิชา : แนวความคิดและระเบียบวิธีการวิจัย วางแผนการทดลอง การใช้สถิติ ตลอดจนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเตรียม
เอกสารเพื่อตีพิมพ์ กลยุทธ์ของการได้รับการอุ ดหนุ นการวิจัยประกอบกับการอภิปรายการสาธิ ต ในการทาวิจัยเรื่องต่างๆ
ทางชีววิทยาโดยใช้คอมพิวเตอร์
2303503 การจัดการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา
3(2-3-7)
เงื่อ นไขรายวิชา : ประวัตขิ องพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของพิพิธภัณ ฑ สถานธรรมชาติวทิ ยากับ
พิพิธภัณฑ์ของสาขาอื่น หลักการและแนวคิดด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ เน้นความสาคัญของการแบ่งประเภทของตัวอย่าง
อ้างอิงทีเ่ ก็บสะสม เทคนิ คในการเตรียมและการเก็บรักษาตัวอย่าง สภาพแวดล้อมของสถานทีเ่ ก็บตัวอย่าง ปัญหาทีเ่ กิด
ขึ้นกับตัวอย่างและการแก้ไข การอนุ รักษ์ในเชิงการป้ องกันปัญหา การวิเ คราะห์ ดัชนี ทบี่ ง่ ชี้สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ การ
38

จัดการพิพิธภัณฑ์เ พื่อสนับสนุ นงานวิจยั และการให้บริการความรู ้ก ับสาธารณชน
ตัวอย่างของการใช้ฐานข้อมูลและ
เครือข่ายข้อมูลด้านพิพิธภัณฑ์ มาตรฐานสากลและการประเมินผลพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวทิ ยา ปฏิบ ัติการด้านการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมของสถานทีเ่ ก็บรักษาตัวอย่างและของวัสดุ ทใี่ ช้ในพิพิธภัณฑ์ ด้านการเก็บ
ตัวอย่างในภาคสนาม การเยี่ยมชมและฝึ กการทางานในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวทิ ยา
2303511 โปรโตซูโอโลยี
3 (2-3-7)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303315 และ 2303316 หรื อ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน
สัณฐานวิทยา การจัดจาแนก การทางานและโครงสร้างในรายละเอียด ประวัติชวี ิตของโปรโตซัว ทัง้ ที่ดารงชีวิตอย่าง
อิสระ และทีอ่ ยู่ร่วมกับสิ่งมีชวี ติ อื่น ๆ รวมทัง้ การศึกษาทางภาคปฎิบ ัติ
2303514 มีนวิทยา
4 (3-3-10)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303213 และ 2303214 หรื อ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน
สัณฐานวิทยาและกายวิภาค สรี รวิทยา พฤติกรรม วิว ัฒนาการ ระบบอนุ กรมวิธาน และกฎเกณฑ์ของชือ่ วิทยาศาสตร์
นิ เ วศวิทยาและเขตกระจายพันธุ์ปลาทะเลและปลาน้ าจื ดทีส่ าคัญและน่ าสนใจ
รวมทัง้ การประมงของประเทศไทย
ปฏิบ ัติการในห้องเรียนและภาคสนาม
2303515 วิทยาสั ตว์ เลื้อ ยคลานและสัตว์ สะเทินนา้ สะเทินบก
3 (2-3-7)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303213 2303214 หรื อ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน
ความหลากหลายและการจาแนก นิ เ วศวิทยา วิว ัฒนาการ และการจัดการสัตว์เ ลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบก
2303516 ปักษิณวิทยา
3 (2-3-7)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303213 2303214 หรื อ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน
สัณฐานวิทยา หน้าที่ การจาแนกชนิ ด นิ เ วศวิทยา และประวัติชวี ติ นก ปฏิบ ัติการในห้องเรียน และภาคสนาม
2303517 วิทยาสั ตว์ เลี้ยงลูกด้ วยนม
3 (2-3-7)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303213 หรื อ 2303235 หรื อ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน
การจัดจาแนก การวินิจฉัยชือ่ วิทยาศาสตร์ และประวัตชิ ีวติ ของสัตว์เ ลี้ยงลูกด้วยน้ านม เน้นสัตว์เ ลี้ยงลูกด้วยน้ านมในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้การศึกษาในห้องปฏิบ ัติการและนอกสถานที่
2303518 อะคาโรโลยี
3 (2-3-7)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303313 และ 2303314 หรื อ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน
ไรและเห็ บทีม่ ีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสัตว์อื่น อนุ กรมวิธาน สัณฐานวิทยาและชีววิทยาของไรและเห็ บ ความสาคัญ
ของสัตว์ทง้ ั สองกลุ่มในแง่เ ศรษฐกิจและทางการแพทย์ ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการเก็บรวบรวม การรักษา ตลอดจนการ
วินิจฉัยชือ่ วิทยาศาสตร์ทถี่ ูกต้อง
2303519 หลักอนุกรมวิธานของสั ตว์
3 (2-3-7)
เงื่อ นไขรายวิชา: การจัดระบบ การจาแนกชนิ ด อนุ กรมวิธาน กฎเกณฑ์ชอื่ วิทยาศาสตร์ของสัตว์ ข้อมูลทางอนุ กรมวิธาน ลักษณะภายนอก
และลักษณะภายในทีใ่ ช้เป็ นเกณฑ์บอกความแตกต่าง อนุ กรมวิธานทีใ่ ช้ข้อมูลเป็ นตัวเลข ความสัมพันธ์เ ชิงไฟโลจิ นีและ
วิว ัฒนาการ การสร้างคีย์เ พื่อใช้วิเ คราะห์ หาชื่อวิทยาศาสตร์ ฝึ กปฏิบตั ิวธิ ีเ ก็บรวบรวม ดูแ ลการตัง้ ชือ่ วิทยาศาสตร์ การ
เรียบเรียงผลงานตีพิมพ์
2303520 นิเวศวิทยาประยุกต์

3 (3-0-9)
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เงื่อ นไขรายวิชา: องค์ประกอบของระบบนิ เ วศ การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรนิ เ วศวิทยาจากกิจกรรมของมนษย์ การเลือกดัชนี ดา้ น
ชีววิทยาทีส่ ามารถบ่งชี้ระดับผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา
2303521 ภูมศิ าสตร์ สัตว์
2 (2-0-6)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303221 และ 2303222 หรื อ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน
หลักการกระจายของสัตว์ตา่ งๆ ตามสภาพภูมิศาสตร์ตา่ ง ๆ ของโลก โดยเน้นการกระจายของสัตว์ ทีพ่ บในประเทศไทย
เป็ นหลัก และพบตามส่วนต่างๆ ของโลก
2303522 นิเวศวิทยานา้ จืด
3 (2-3-7)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303221 และ 2303222 หรื อ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง หน้าที่ และอัตราผลผลิตของระบบนิ เ วศน้ าจื ด อิทธิพลของปัจจัยทางกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ การจัดการทรัพยากรทางน้ าเพื่อประโยชน์ ทยี่ งั่ ยืน ปฏิบ ัติในห้อง เรียน และภาคสนาม
2303523 กีฏวิทยาเศรษฐกิจ
3 (2-3-7)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303313 และ 2303314 หรื อ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน
หลักเกณฑ์ของกีฏวิทยาทางเศรษฐกิจ การวินิจฉัยชือ่ แมลง ชีววิทยา นิ เ วศวิทยา และควบคุมแมลง โดยเน้นแมลงทีม่ ี
ความสาคัญทางการเกษตร ปฏิบ ัติการในห้องเรียนและภาคสนาม
2303524 นิเวศวิทยาสั ตว์
3 (2-3-7)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303221 และ 2303222 หรื อ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน
โครงสร้างหน้าทีข่ องระบบนิ เ วศบก และ ระบบนิ เ วศน้ า เน้นทีป่ ฏิสมั พันธ์ของสัตว์ก ับสภาพ แวดล้อม วิเ คราะห์ สงั คม
สัตว์ ประชากรสัตว์ และพฤติกรรม การประยุกต์เ พื่ออนุ รกั ษ์และจัดการสัตว์ป่า ปฎิบ ัติการในห้องเรียนและภาคสนาม
2303525 ชี ววิทยาสิ่ งแวดล้อ ม
4 (3-3-10)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303221 และ 2303222 หรื อ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน
การดารงอยู่ของชีวติ ในสภาพแวดล้อม รู ปแบบของการปรับตัวเพื่อการอยู่รอด เนื้ อหาเน้นในด้านนิเ วศวิทยา วิว ัฒนาการ
พันธุ์ศาสตร์ประชากร ชีววิทยา อนุ รกั ษ์และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ปฏิบ ัติการในห้องเรียนและภาคสนาม
2303528 พิษวิทยาของสารฆ่าแมลง
3 (2-3-7)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2310301 หรื อ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน
องค์ประกอบและปฏิกริ ิยาทางเคมีของสารฆ่าแมลง เมแทบอลิซมึ ในแมลงและสิ่งมีชวี ติ ชนิ ดอื่น ปฏิบ ัติการในห้องเรียน
และภาคสนาม
2303529 นิเวศวิทยาระบบนิเวศ
3 (3-0-9)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303221 และ 2303222 หรื อ ได้ รับอนุญาตจากคณะให้ เรี ยน
หลักการทางนิ เ วศวิทยาของสังคมชีวติ และระบบนิ เ วศโดยการวิเ คราะห์ องค์รวม ความหลากหลายของชนิ ดสิ่งมีชีวติ การ
ควบคุมกลไกการทางานและเสถียรภาพ พลังงานในระบบนิ เ วศ แบบจาลองระบบนิ เ วศ ความส าคัญของทฤษฎีทาง
นิ เ วศวิทยาระบบนิ เ วศต่อสังคมมนุ ษย์ และการจัดการระบบนิ เ วศ
2303541 ปรสิ ตวิทยา
3 (2-3-7)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303315 และ 2303316 หรื อ ได้ รับอนุญาตจากคณะให้ เรี ยน
ศึกษาและฝึ กปฏิบ ัติเ กีย่ วกับสัญฐานวิทยา สรีรวิทยา วัฎจักรชีวติ นิ เ วศวิทยา และการกระจายทางภูมิศาสตร์ของปรสิต
โดยเน้นปรสิตพวกโปรโตซัว และหนอนพยาธิ
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2303542 กีฏวิทยาการแพทย์
3 (2-3-7)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303313 และ 2303314 หรื อ ได้ รับอนุญาตจากคณะให้ เรี ยน
ศึกษาและฝึ กปฏิบ ัติเ กีย่ วกับแมลงทีเ่ ป็ นต้นเหตุ และเป็ นพาหะในการนาโรค ได้แก่ แมลงดูดเลือด ตัวมวน เหา แมลงวัน
และสัตว์ขาข้ออื่น ๆ ทีน่ าโรค
2303543 นิติกฏี วิทยา
3 (2-3-7)
เงื่อ นไขรายวิชา : ประวัตกิ ารศึกษานิ ตกิ ฏี วิทยา ประเภทของแมลง วงจรชีวิต ปัจจัยกายภาพและชีวภาพทีม่ ีผลต่อการเจริญของแมลง
ความส าคัญของการใช้ความรูท้ างนิ ติกฏี วิทยาตอบคาถามทางนิ ตเิ วช การนาตัวอย่างแมลงทีพ่ บในทีเ่ กิดเหตุมาประมาณ
เวลา และ/หรือ สถานทีเ่ สียชีวติ ได้โดยศึกษาจากชนิ ดและระยะการเจริญของแมลงทีพ่ บ วิธีเ ก็บและจัดการตัวอย่างแมลง
การบันทึกข้อมูลอย่างถู กต้อง การเขียนข้อมูลกากับตัวอย่าง การเก็บรักษาและระบุชอื่ วิทยาศาสตร์ของตัวแมลงกินซากที่
สาคัญในประเทศไทย ข้อจากัดของการนานิ ตกิ ฏี วิทยามาประยุกต์ใช้ทางอาชญาวิทยา
2303547 สั ตว์ เศรษฐกิจที่ไม่มกี ระดูกสันหลัง
3 (2-3-7)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303315 และ 2303316 หรื อ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน
ชีววิทยาและนิ เ วศวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดู กสันหลังทีม่ ีความส าคัญทางเศรษฐกิจ การแพทย์ เน้นวิธีการต่าง ๆ ในการ
นามาใช้ประโยชน์ และการพัฒนาเพื่อเศรษฐกิจ ปฏิบ ัติการในห้องเรียนและภาคสนาม
2303552 วิทยาต่ อ มไร้ ท่อ เปรี ยบเทียบ
4(3-3-10)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303351 หรื อ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน
ศึกษาเชิงเปรียบเทียบโครงสร้างละเอียดของเซลล์ การสร้างและการหลัง่ องค์ประกอบทางเคมีของฮอร์โมน และนิ วโรซีค
รีช ัน ความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ โดยเน้นเชิงวิว ัฒนาการในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และมี
กระดูกสันหลัง ฝึ กปฏิบ ัติโดยใช้สัตว์ทดลอง
2303554 สรี รวิทยาแมลง
3(2-3-7)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303313 และ 2303314 หรื อ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน
หลักการสรี รวิทยาของแมลงรวมทัง้ เมเทบอลิซมึ ระบบการสื่อด้วยสารเคมีโดยเน้นการย่อยอาหาร การหายใจ การขับถ่าย
ฮอร์โมนควบคุม การเติบโต การสืบพันธุ์ ระบบประสาท อวัยวะรับความ รูส้ ึก และพฤติกรรมของแมลงปฎิบตั ใิ น
ห้องเรียนและภาคสนาม
2303555 สรี รวิทยาการปรั บตัวของสั ตว์
3(3-0-9)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303351 หรื อ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน
เปรียบเทียบการปรับตัวของสัตว์มี กระดู กสันหลังกลุ่ม ต่าง ๆ โดยใช้กลไกทางสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ อธิบาย
กระบวนการปรับตัวของสัตว์ ประยุกต์วธิ ี ตา่ ง ๆ ทางสรีรวิทยา รวมทัง้ การวัดเพื่อหาความเครียด ความสัมพันธ์เ ชิง
นิ เ วศวิทยาและสรีรวิทยาของการปรับตัวของสัตว์
2303557 การปฏิส นธิในหลอดทดลองและการถ่ ายฝากเอมบริ โอสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนม
3 (2-3-7)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303351 หรื อ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน
การปฏิสนธิและการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอในหลอดทดลอง รวมทัง้ การถ่ายฝากในสัตว์เ ลี้ยงลูกด้วยน้ านม เน้นพืน้ ฐานหลัก
และ วิธีการเก็บและเตรียมเซลล์สืบพันธุ์เ พื่อการทาปฏิสนธิในหลอดทดลอง การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอในหลอดทดลอง
และ การถ่ายฝากเอ็มบริโอไปยังตัวรับทีเ่ หมาะสม
2303561 นิเวศวิทยาประชากร

3 (2-3-7)
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เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303221และ 2303222 หรื อ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน
ปริมาณและการแพร่ กระจายของสัตว์ที่สมั พันธ์ก ับสภาวะแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ วิธีการ ต่าง ๆ ในการวัดค่า
ความหนาแน่ นของประชากร แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ทใี่ ช้ในการทานายการเปลี่ยนแปลงจานวนประชากร พร้อมกับ
วิธีการประยุกต์ใช้ปฏิบ ัติในห้องเรียนและภาคสนาม
2303562 ชี ววิทยาโมเลกุล
3 (2-3-7)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303471 หรื อ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน
การวิเ คราะห์ โครงสร้างของสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวติ เทคนิ คการโคลน การแยกยีนและการแสดงออกของยีน วิธีการ
ย้ายยีนแบบต่าง ๆ เข้าสู่เ ซลล์โปรคาริ โอตและยูคาริ โอต กลไกการยับยั้งและการกระตุนการแสดงออกของยี
้
น การ
ประยุกต์ใช้ความรูท้ างด้านชีววิทยาโมเลกุลในด้านการ เกษตร วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และอุ ตสาหกรรม แนวโน้มของ
ชีววิทยาโมเลกุล
2303572 ปฏิบตั ิการชี ววิทยาโมเลกุล
1 (0-3-1)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303562 2303101 และ2310301 หรื อ รายวิชาที่คณะ
อนุญาตให้ เรี ยน
การสาธิตและฝึ กปฏิบ ัติการในการวางแผนการทดลอง การบันทึก การอ่ านผล และการวิเ คราะห์ ผลการทดลองใน
งานวิจัยด้านชีววิทยาโมเลกุล ความรูเ้ กีย่ วกับเทคนิ ค เครื่ องมือ และวัสดุทใี่ ช้ในเทคนิ คต่าง ๆ รวมทัง้ แนวทางในการทา
เสนอผลงานวิจัย
2303591 เอกัตศึกษา 1
3 (0-0-12)
เงื่อ นไขรายวิชา : ศึกษาด้วยตนเองตามคาแนะนาของอาจารย์ทปี่ รึกษาเพื่อพัฒนาโครงร่างโครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 1
2303598 โครงงานวิจัยปริ ญญาบัณฑิต 1
3 (0-9-3)
เงื่อ นไขรายวิชา : การวิจัยทางชีววิทยาหรือสัตววิทยาทีน่ ิ สิ ตสนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ทปี่ รึกษาและนาเสนอผลงานวิจัย
2303599 โครงงานวิจัยปริ ญญาบัณฑิต 2
3 (0-9-3)
เงื่อ นไขรายวิชา : การวิจัยทางชีววิทยาหรือสัตววิทยาทีน่ ิ สิ ตสนใจทีเ่ ป็ นส่วนขยายของโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใต้การดูแ ลของอาจารย์ที่
ปรึกษาและนาเสนอผลงานวิจัย
2303604 วิวัฒนาการเชิ งโมเลกุล
3 (3-0-9)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303403 2305261 และ 2305262 หรื อ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน
หลักการและวิธีการต่าง ๆ ทางด้านวิว ัฒนาการเชิงโมเลกุล ได้แก่ โครงสร้างและการผ่าเหล่าของยีน วิว ัฒนาการของ
ลาดับนิ วคลีโอไทด์ วิว ัฒนาการของยีนในประชากร อัตราการเกิดวิว ัฒนาการ การสร้างไฟโลเจนี แบบใหม่ กลุ่มยีนและ
วิว ัฒนาการแบบพร้อมเพรียง และหัวข้ออื่นน่ าสนใจ การฝึ กวิเ คราะห์ ขอ้ มูลเชิงโมเลกุลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2303607 เทคนิคทางไบโอฟิ สิ กส์
2 (1-3-4)
เงื่อ นไขรายวิชา : หลักการและวิธี การใช้เทคนิ คต่าง ๆ สาหรับการศึ กษาชีววิทยา และ สรีรวิทยาระดับเซลล์ ไมโครสโคปี สเปคโตสโคปี อี
เล็กโทรโฟรีซลิ อัลตราเซนตริฟิวก์ และเทคนิ คการเพาะเลี้ยงเซลล์ การนาเอาเทคนิ คทางไบโอฟิ กส์มาประยุกต์ใช้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ็กซเรย์ดิฟแฟรกชัน่ กล้องจุลทรรศน์ อิเ ล็กตรอน การคานวณโดยอาศัยคุณสมบัตทิ างฟิ สิ กส์เ คมีของ
ชีวโมเลกุล
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2303609 เซลล์ชีววิทยาขั้นสูง
4 (3-3-10)
เงื่อ นไขรายวิชา :
สมบัติทางเคมีและกายภาพของเยื่อหุ ้มเซลล์ กลไกการผ่านเข้าออกของโมเลกุล การหลัง่ สาร การเคลื่อนทีข่ องเซลล์
พันธุกรรมระดับโมเลกุล เทคโนโลยีระดับเซลล์แ ละพันธุวศิ วกรรม กลไกการเปลี่ยนสภาพการเกิดมะเร็ง และระบบ
ภูมิคมกันระดั
ุ้
บเซลล์ กลไกการตอบสนองต่อสารพิษจากสิ่งแวดล้อมของเซลล์ ปฏิบตั กิ ารเน้นหัวข้อทีน่ ่ าสนใจและ
เหมาะสม
2303612 มาลาโคโลยี
3 (2-3-7)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303315และ 2303316 หรื อ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน
การจัดจาแนกหอย ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย วิธีการเก็บ การรักษาตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์ ความสัมพันธ์ในสาย
วิว ัฒนาการ ความสาคัญในด้านการแพทย์และเศรษฐกิจ ปฏิบ ัติการในห้อง เรียนและภาคสนาม
2303613 คาร์ ซิโนโลยี
4 (3-3-10)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ านก่อ น 2303315 และ2303316 หรื อ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน
หลักการทางอนุ กรมวิธาน การกระจาย โครงสร้าง และนิ เ วศวิทยาของ Crustaceans และปฏิบ ัติการ ภาคสนาม
2303622 ซิส เต็มมาติคและนิเวศวิทยา
3 (2-3-7)
เงื่อ นไขรายวิชา :
หลักการและแนวคิดของวิชาการจัดการระบบการจาแนกสิ่งมีชวี ิตตามแนววิว ัฒนาการและนิ เ วศวิทยา
อนุ กรมวิธาน
วิว ัฒนาการ ความแตกต่างทางชีวโมเลกุล สัณฐานวิทยา และนิ เ วศวิทยาของสปี ชสี ์แ ละประชากร การนาหลักการและ
แนวคิดไปประยุกต์ด้านการอนุ รกั ษ์แ ละการจั ดการความหลากหลายทางชีวภาพ วิธี การในการค้นคว้าวิจัยและหัวข้อวิจัย
ในเชิงสหวิทยาการ
2303633 ฮิ ส โตเคมี
4 (2-6-8)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303331 และ 2303332 หรื อ รายวิชาทีค่ ณะอนุญาตให้ เรี ยน
วิธีการคงสภาพเนื้ อเยื่อ สมบัติทางเคมีของน้ ายาทีใ่ ช้ และความเหมาะสมในการใช้ การแสดง ตาแหน่ งของสารเคมี และ
เอนไซม์ในเนื้ อเยื่อ เทนิ คทางออโตเรดิกราฟและอิมมิวโนฟลูออเรสเซนต์ การวิเ คราะห์ เ กลือแร่บางชนิ ดในเนื้ อเยื่อโดยใช้
อิเ ล็กตรอนโพรบ รวมทัง้ การศึกษาภาคปฏิบ ัติ
2303641 ปรสิ ตวิทยาขั้นสู ง
3 (2-3-7)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303541 หรื อ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน
ความรูแ้ ละวิทยาการใหม่ ๆ ในแขนงต่าง ๆ ทีเ่ กียวข้
่ องกับปรสิตทีม่ ี ความสาคัญต่อคนและสัตว์ รวมทัง้ การศึกษา
ภาคปฏิบ ัติ
2303642 คิวลิซิโดโลยี
3 (2-3-7)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303542 หรื อ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน
กายวิภาค ประวัตชิ ีวิต พฤติกรรม อนุ กรมวิธาน และนิ เ วศวิทยาของยุง การควบคุมยุงทีเ่ ป็ นพาหะนาโรค ปฏิบ ัติการใน
ห้องเรียนและภาคสนาม
2303651 สรี รวิทยาขั้นสู ง
4 (3-3-10)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303351 หรื อ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน
ศึกษาและฝึ กปฏิบ ัติเ กีย่ วกับหัวข้อเฉพาะทีท่ ันสมัยทางสรีรวิทยาของสัตว์เ ลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ ระบบประสาท กล้ามเนื้ อ
ไต ทางเดินอาหาร การไหลเวียนโลหิ ตและต่อมไร้ทอ่
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2303655 สรี รวิทยาการสื บพันธุ์
4 (3-3-10)
เงื่อ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้อ งสอบผ่ าน 2303351 หรื อ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน
ชีววิทยาพื้นฐานของการมีเ พศ สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์ของสัตว์มี กระดู กสันหลัง โดยเน้นในสัตว์เ ลี้ยงลูกด้วยนม การ
สร้างเซลล์สื บพันธุ์ การปฏิสนธิ การฝังตัวของตัวอ่อน การตัง้ ครรภ์ การคลอด การสร้างและการหลัง่ น้ านม บทบาท
ของไฮโปทาลามัส ต่อมไพเนี ยล และสิ่งเร้าจากภายนอกทีค่ วบคุม ระบบสื บพันธุ์ ตลอดจนฮอร์โมนทีค่ วบคุมพฤติกรรม
ทางเพศ ฝึ กปฏิบ ัติโดยใช้สัตว์ทดลอง
2303698 ปัญหาเฉพาะเรื่ อ ง
2 (0-6-2)
เงื่อ นไขรายวิชา :ระเบียบวิธีวจิ ัยทางชีววิทยา การเสนอโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง และปฏิบ ัติการวิจัยส่วนหนึ่ งของโครงการ พร้อมทัง้
อภิปรายผลและเขียนรายงาน
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คาอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ)
2303101 General Biology I (GEN BIO I)
3(3-0-6)
For Science and Education students
Condition : General concepts of biology, properties, characters and fundamental processes of living organisms: cell organization,
structure and function; animal physiology emphasis on human, reproduction, development, evolution, ecology, animal
behavior and biodiversity.
2303102 General Biology Laboratory I (GEN BIO LAB I)
1(0-3-0)
Condition : - Coreq 2303101
Demonstrations and laboratory practices on microscope, cell and tissue structure; animal organ systems: digestion,
circulation, nervous system, reproduction, development, taxonomy, evolution, ecology and behavior.
2303213 Vertebrate Zoology (VERT ZOOL)
Condition : - Prer 2303101, 2303102
Morphology, anatomy, organ systems, taxonomy and evolution of various vertebrates

3(3-0-6)

2303214 Vertebrate Zoology Laboratory (VERT ZOOL LAB)
1(0-3-0)
Condition : - Coreq 2303213
Laboratory practices in morphology and taxonomy of vertebrate: fish, amphibian, reptile, bird and mammal, animal
stuffing methods.
2303221 Ecology (ECOLOGY)
3(3-0-6)
Condition : - Prer 2303101, 2303102 and 2305101, 2305102
Effects of environmental factors on organisms of terrestrial and aquatic ecosystems, adaptation, distribution and
interaction of plants and animals, community succession and energy transfer, behavioral and population ecology,
application on natural resource conservation and wildfife management.
2303222 Ecology Laboratory (ECOL LAB)
1(0-3-0)
Condition : - Coreq 2303221
Field investigation and laboratory experiments on effects of various environmental factors on organisms of terrestrial
and aquatic ecosystems.
2303237 Basic Anatomy (BASIC ANATOMY)
3(3-0-6)
Condition : - Prer 2303101, 2305101
Basic knowledge of animal and plant anatomy with emphasis on in functional anatomical apporoach in animals,
anatomical differences within and among plant groups.
2303238 Basic Anatomy Laboratory (BSC ANAT LAB)
1(0-3-0)
Condition : - Coreq 2303237
Laboratory of basic animal and plant anatomy; anatomical differentiation in animal and plant organs.
2303313 General Entomology (GEN ENTOMOLOGY)
2(2-0-4)
Condition : - Prer 2303101, 2303102
Insects and related arthropods, emphasizing morphology, organ systems, comparative anatomy, life cycle, physiology,
ecology, taxonomy, insect control, insecticides and economic importance.
2303314 General Entomology Laboratory (GEN ENTOMOLOGY LAB)
Condition : - Coreq 2303313
Laboratory practices in external, internal morphology and identification of insects.

1(0-3-0)

2303315 Invertebrate Zoology (INVERT ZOOL)
3(3-0-6)
Condition : - Prer 2303101, 2303102
Morphology, anatomy, physiology, ecology, evolution and taxonomy of invertebrates from protozoan to protochordate.
2303316 Invertebrate Zoology Laboratory (INVERT ZOOL LAB)
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1(0-3-0)

Condition : - Coreq 2303315
Demonstrations and laboratory practices in taxonomy, life cycle, phylogeny of invertebrates, organ system of main
phylum or class representatives, field study to explore animal in natural habitat.
2303331 Histology (HISTOLOGY)
Condition : - Prer 2303101, 2303102
Cellular and ultrastructure of tissue, histogenesis and histophysiology of organ systems.

2(2-0-4)

2303332 Histology Laboratory (HISTOLOGY LAB)
Condition : - Coreq 2303331
Microscopic studies of tissue at cellular level, micro-anatomy of organ systems.

1(0-3-0)

2303335 Comparative Vertebrate Anatomy (COMP VERT ANAT)
3(3-0-6)
Condition : -Prerequisite 2303101, 2303102 Concurrent 2303336
Anatomical concepts and terminologi, history and evolution of vertebrate groups, comparative anatomy of organs and
organ systems in various vartebrate groups.
2303336 Comparative Verebrate Anatomy Laboratory (COMP VERT ANAT LAB)
Condition : - Coreq 2303335
Practice in dissection and learning on anatomical comparison between various vertebrates.

1(0-3-0)

2303351 Animal Physiology (ANIMAL PHYSIOL)
3(3-0-6)
Condition : - Prer 2303101, 2303102
Physiological processes of digestion, gas exchange, circulation, excretion, nervous system, muscular function,
endocrine and reproductive system.
2303352 Animal Physiology Laboratory (ANIMAL PHYSIOL LAB)
1(0-3-0)
Condition : - Coreq 2303351
Practical use of equipments and animal models in physiological study, calculation and determination of working
efficiency for various systems.
2303399 Project Proposal (PROJ PROPOSAL)
1(1-0-2)
Condition : Information searching and data analysis, experimental planning and design, writing of research proposal.
2303403 Evolution (EVOLUTION)
3(3-0-6)
Condition : - Prer 2305261
Mechanisms and processes of evolution, interaction between population genetics and natural selection in living
organisms.
2303404 FIELD STUDIES IN BIOLOGY (FLD STUD IN BIOL)
3(1-6-2)
Condition:- Prer 2303101 or 2303102 or 2303221
Theoretical and technical principles for field studies in biology related to taxonomy, morphology and ecology,
including systemetic field practices for significantly accurate data analysis.
2303421 Ethology (ETHOLOGY)
2(2-0-4)
Condition : - Prer 2303221, 2303222 or C.F
Animal behavior with emphasis on ethological concepts, behavioral physiology, development and ecology.
2303422 Ethology Laboratory (ETHOLOGY LAB)
1(0-3-0)
Condition : - Coreq 2303421
Laboratory practices on techniques used in behavioral study with emphasis on behavioral interaction and adaptive
value.
2303423 Biological Control (BIOL CONTROL)
3(3-0-6)
Condition : - Prer 2303101, 2303102, 265101, 265102
Biological control of population using natural balances concepts, the biology of hosts and natural enemies.
2303431 Embryology (EMBRYOLOGY)

2(2-0-4)
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Condition : - Prer 2303101, 2303102
Growth and differentiation in invertebrates and vertebrates: the development of sea urchin, frog, chick, pig and human
embryos, mechainsm of regeneration, normal and abnormal developments.
2303432 Embryology Laboratory (EMBRYOLOGY LAB)
1(0-3-0)
Condition : - Coreq 2303431
Practicing to visualize embryonic development of animals emphasizing sea urchin, starfish, amphioxus, frog, chick and
pig embryos.
2303433 Developmental Biology (DEV BIOL)
3(3-0-6)
Condition : - Prer 2303101, 2303102, 2305101, 2305102
Development of form and structure morphogenetic movement, differential growth, interaction of cells and tissues
during development, current concepts of differentiation, properties of major differentiated cell types and principal
mechanisms of control.
2303434 Developmental Biology Laboratory (DEV BIOL LAB)
1(0-3-0)
Condition : - Coreq 2303433
Experiments and practices on development of eukaryotes: slime mold, plants, invertebrates and vertebrates, factors
affecting development : hormones, cell and tissue interactions.
2303453 Cellular Physiology (CELL PHYSIOL)
3(3-0-6)
Condition : - Prer 2310310, 2310360 or C.F.
Physical and analytical chemistry principles for the study of structure and function of cells and organelles, energy
pathways in cells, cell metabolism, structure and function of cell membrane, physiological responses of cells to
environment.
2303454 Cellular Physiology Laboratory (CELL PHYSIOL LAB)
1(0-3-0)
Condition : - Coreq 2303453
Practical uses of equipment, physical and analytical chemistry methods for the study of structure and function o f cells
and organelles.
2303491 Seminar (SEMINAR)
1(1-0-2)
Condition : Literature searching, reading, presentating and discussing on selected topics of current interest in biological science .
2303492 Training (TRAINING)
0(0-0-0)
Condition : Training at a government, private institute, research station, factory or related organization appropriate for the future
career.
2303499 Senior Project (SENIOR PROJECT)
Condition : Supervised library and experimental research with conference and written reports.

2(2-0-4)

2303502 Research Method in Biology (RES MET IN BIOLOGY)
3(3-0-9)
Condition : Concepts of scientific research methodology in biology, problem selection, proposal writing, sampling techniques,
appropriate statistical analysis and instrument, literature survey and scientific manuscript preparation.
2303503 Natural History Museum Management (NAT HIST MUS MGT)
3(2-3-7)
Condition : History of natural history museums; similarities and differences of natural history museums and other types of
museums; principles and concepts of museum management with emphasis on categories of reference collections;
specimen preparation and preservation techniques; storage environment; collection problems and solutions; preventive
conservation; analysis of index indicating status of museums; management of museums for scientific research and
public education; examples of the use of specify database and web accessibility; professional standards and assessment
of natural history museums. practical training includes laboratory works for storage environment monitoring and
material testing; field trips for specimen collection; museum visits, and training in natural history museums.
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2303511 Protozoology (PROTOZOOLOGY)
3(2-3-7)
Condition : - Prer 2303315, 2303316 or C.F
Study and practice in morphology, classification, organelle function, ultrastructure, life history of free-living and
symbiotic protozoans.
2303514 Ichthyololgy (ICHTHYOLOGY)
4(3-3-10)
Condition : - Prer 2303213, 2303214 or C.F
Morphology, anatomy, physiology, behavior, evolution, systematics and nomenclature, ecology and ichthyogeography
of major groups and significances of Thai fresh water and marine fish, Thai fishery, laboratory work and field study.
2303515 Herpetology (HERPETOLOGY)
Condition :- Prer 2303213, 2303214 or C.F
Diversity and classification, ecology, evolution and management of reptiles and amphibians.

3(2-3-7)

2303516 Ornithology (ORNITHOLOGY)
3(2-3-7)
Condition Prer 2303213, 2303214 or C.F
Morphology, anatomy, physiology, classification, ecology and life history of birds, laboratory work and field study.
2303517 Mammalogy (MAMMALOGY)
3(2-3-7)
Condition : - Prer 2303213 or 2303235 or C.F
Classification, identification and life history of mammals, emphasizing mammals of South East Asia, laboratory work
and field study.
2303518 Acarology (ACAROLOGY)
3(2-3-7)
Condition : - Prer 2303313, 2303314 or C.F
Taxonomy, morphology and life cycle of mites and ticks, economical, medical and veterinary importances, laboratory
works concerning methods of collecting, curation and identification.
2303519 Principles of Animal Taxonomy (PRINC OF ANI TAX)
3(2-3-7)
Condition : - C.F
Systematics, classification, taxonomy, nomenclature, taxonomic data, differences between and within taxa; quantitative
taxonomy: numerical taxonomy, phylogenic and evolutionary relationships, key construction and nomenclature;
practicing in collecting, preservation, curation, identification of zoological materials, preparation of taxonomic papers.
2303520 Applied Ecology (APPLIED ECOLOGY)
3(3-0-9)
Condition : - C.F
Elements of the ecosystem; change of ecological resources resulting from human activities; selection of biological
indexes that can indicate environmental effects; case studies.
2303521 Zoogeography (ZOOGEOGRAPHY)
2(2-0-6)
Condition : - Prer 2303221, 2303222 or C.F
Principles of zoogeography, distribution pattern, roles of history, interaction of genetics and ecology in development of
speciation, species equilibrium theory, evolutionary zoogeography of communities and major zoogeographical regions
of the world.
2303522 Limnology (LIMNOLOGY)
3(2-3-7)
Condition : - Prer 2303221, 2303222 or C.F
Relationships between structure, function and productivity of freshwater ecosystem; effects of physical, chemical and
biological environment, aquatic resources management for sustainable utilization, laboratory work and field study.
2303523 Economic Entomology (ECON ENTOMOL)
3(2-3-7)
Condition : - Prer 2303313, 2303314 or C.F
Principles of economic entomology, identification, biology, ecology and control, emphasizing agricultural important
insects, laboratory work and field study.
2303524 Animal Ecology (ANIMAL ECOL)
Condition : - Prer 2303221, 2303222 or C.F

3(2-3-7)
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Structures and functions of terrestrial and aquatic ecosystem, interaction of animals and their environments, animal
community, population pattern, behavior, application on wildlife conservation management, laboratory work and field
study.
2303525 Environmental Biology (ENVIRON BIOL)
4(3-3-10)
Condition : - Prer 2303221, 2303222 or C.F
Existence of life in the environment, ecological concepts, evolution, population genetics, conservation biology, effects
of science and technology development on life with an emphasis on ecotoxicology.
2303526 Principles of Natural Resource Management (PRIN NAT RES MGT)
3(2-3-7)
Condition : - Prer 2303221, 2303222 or C.F
Theoretical concepts based on ecology and sustainability for natural resource management focusing on holistic
approach, system-thinking process by simulation model application, case studies of ecosystem-based management
2303528 Insecticide Toxicology (INSECT TOXICOL)
3(2-3-7)
Condition : - Prer 2310310 or C.F.
Chemical composition and reaction of insecticides, metabolism in target and non target species, laboratory work and
field study.
2303529 Ecosystem Ecology (ECOSYSTEM ECOL)
3(3-0-9)
Condition : - Prer 2303221, 2303222 or C.F
Holistic approach on principles of community and ecosystem ecology, species diversity, cybernetic control and
stability, ecosystem energetics, modeling, relevance of ecosystem theories to human ecology and ecosystem
management, laboratory work and field study.
2303541 Parasitology (PARASITOLOGY)
3(2-3-7)
Condition : - Prer 2303315, 2303316 or C.F
Study and practice in morphology, physiology, life cycles, ecology and geographic distribution of parasites: protozoan
and nemahelminth.
2303542 Medical Entomology (MEDICAL ENTOMOL)
3(2-3-7)
Condition : - Prer 2303313, 2303314 or C.F
Study and practice in causing and carrying disease insects: blood sucking insects, bugs, lice, muscoid flies and some
arthropod borne diseases.
2303543 Forensic Entomology (FOR ENT)
3(2-3-7)
Condition:History of forensic entomology; insects related to the carcasses; live history physical and biological factors that affect
their development; the importance of the use of forensic entomology and to answer forensic questions; use of the
specimens collected from the crime scene to estimate time and/or location of death by studying species and
developmental stages; methods of collecting and handing forensic insect specimens, correct recoding labeling,
preservation and identification; explaination of stages of insect succession related to the rate of carrion decomposition;
ecology of important forensic insects in Thailand: limitation of applying forensic entomology in criminology.
2303547 Economic Invertebrate (ECON INVERT)
3(2-3-7)
Condition : - Prer 2303315, 2303316 or C.F
Biology, ecology of some economic and medical invertebrates, utilization and economical development value,
laboratory work and field study.
2303552 Comparative Endocrinology (COMPAR ENDOCRIN)
4(3-3-10)
Condition : - Prer 2303351 or C.F
Comparative study on cell ultrastructure, synthesis and release, biochemical components of hormone and
neurosecretion, relationship between nervous system and endocrine system, emphasizing evolutionary trend from
invertebrates to vertebrates, laboratory practices in experimental animals.
2303554 Insect Physiology (INSECT PHYSIOL)
3(2-3-7)
Condition : - Prer 2303313, 2303314 or C.F
Study and practice in function of insect organ systems: digestion, excretion, respiration, hormonal control of growth,
reproduction, nervous system, sense organs, behavior, metabolism and chemical communication systems.
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2303555 Animal Physiology Adaptation (ANIM PHYSIOL ADAPT)
3(3-0-9)
Condition : - Prer 2303351 or C.F
Comparative aspects of adaptation in vertebrates, physiological mechanisms of various systems in adaptation,
application of physiological methods and measurements to determine stresses, ecological and physiological relevants
of adaptation.
2303557 In vitro Fertilization and Embryo Transfer in Mammals (IVF/ET MAMMALS) 3(2-3-7)
Condition : - Prer 2303351 or C.F
Basic principles, methodology for gamete collection and preparation for in vitro fertilization, embryo culture and
transfer to a suitable recipient, laboratory practices in experimental animals.
2303561 Population Ecology (POPULATION ECOL)
3(2-3-7)
Condition : - Prer 2303221, 2303222 or C.F
Abundance and distribution of animals in relation to physical and biological environments, techniques and methods for
estimating population size, mathematical models of population dynamics and their applications, laboratory work and
field study.
2303562 Molecular Biology (MOL BIOL)
3(3-0-9)
Condition:- Prer. 2303101 and 23010301 or C.F.
Analysis of structure and function of genetic material in living organism, gene cloning techniques, gene tagging, gene
isolation and gene expression, various modes of gene transfer to prokaryotic and eukaryotic cells, mechanism of gene
inactivation and reactivation, applications of molecular biology in agriculture, medical science and industry, trends in
molecular biology.
2303572 Molecular Biology lab (MOL BIO LAB)
1 (0-3-1)
Condition: Prer 2303562 2303101 and 2310301 or C.F.
Demonstrations and laboratory practices on experimental design, recording, reading and analysis of result in molecular
biology research, general knowledge of molecular biology techniques, equipment and materials used in these
techniques, concepts of research presentation.
2303591 Individual Study I (INDIV STU I)
3 (0-0-12)
Condition: An individual study of specific topics in according to the student's interest under the instructor's supervision in order to
develop an undergraduate research proposal I.
2303598 Undergraduate Research Project I (UNDERGD RES PRJ I)
3 (0-9-3)
Condition: Practice of biology / zoology research according to students' interest under the faculty's supervision and research
presentation.
2303599 Undergraduate Research Project II (UNDERGD RES PRJ I)
3 (0-9-3)
Condition: Practice of biology / zoology research extended from senior project under the faculty's supervision and research
presentation.
2303604 Molecular Evolution (MOLEC EVOLUTION)
3 (3-0-9)
Condition: - Prer 2303403 or 2305261 and 2305262 or C.F.
Concepts and methodologies in molecular evolution; gene structure and mutation, nucleotide sequence, evolutionary
rate, evolution of genes in populations, phylogeny reconstruction, gene family and concerted evolution, and some
current topics, molecular analysis by computer software programs.
2303607 Biophysical Techniques (BIOPHY TECH)
2(1-3-4)
Condition : Study and practices on principle and techniques for cell biology and cell physiology: microscopy, spectroscopy,
electrophoresis, ultracentrifugation and cell culture technique, application of some biophydical techniques: X-ray
diffraction, electronmicroscopy; calculation based on physicochemical properties of macromolecules for measureme nt
and prediction of cellular physiological events.
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2303609 Advanced Cell Biology (ADV CELL BIOL)
4(3-3-10)
Condition : Physical and chemical behavior of cell membrane, mechanism of cellular transport and secretion, cell motility,
molecular genetics, cellular technology and genetic-engineering, mechanism of cell differentiation, carcinogenesis and
cellular immunity, cell toxicology processes, laboratory practice of some highlight topics.
2303612 Malacology (MALACOLOGY)
3(2-3-7)
Condition :- Prer 2303315, 2303316 or consent of faculty
Classification, habitats and distribution of molluses, methods of specimens collecting and curating, evolutionary
relationships, medical importanecs and economic values, laboratory work and field study.
2303613 Carcinology (CARCINOLOGY)
4(3-3-10)
Condition: Prer 2303315, 2303316 or consent of faculty
Morphology, classification, distribution and life history of crustaceans, laboratory works and field study.
2303622 Systematics and Ecology (SYSTEMTICS ECOL)
3(2-3-7)
Condition :Integration and applicaiton of knowledge on systematics, evolution and ecology; the relationship between organisms in
the environment and their phylogenetic relationship, practical approach to develop skills on using computer program to
analyze data on systematics and ecology
2303633 Histochemistry (HISTOCHEMISTRY)
4(2-6-8)
Condition:- Prer 2303331, 2303332 or C.F.
Study and practices on methods of fixation, chemical nature and validity of various fixatives, histochemical reactions,
specific sites of chemical substances, enzyme activity, autoradiographic method and immunofluoresence.
2303641 Advanced Parasitology (ADVAN PHYSIO)
3(2-3-7)
Condition:- Prer2303541 or C.F.
Study and practices on recent advance knowledges of the most important parasites of man and animal.
2303642 Culicidology (CULICIDOLOGY)
3(2-3-7)
Condition:- Prer 2303541 or C.F.
Anatomy, life history, behavior, taxonomy and ecology of mosquitoes, control of diseases transmitted by mosquitoes,
laboratory work and field study.
2303651 Advanced Physiology (ADVAN PHYSIO)
4(3-3-10)
Condition :-Prer 2303351 or C.F.
Study and laboratory practices on selected topics of current research in ammmalian physiology: nervors, muscular,
renal, gastrointestinal, cardiovascular and endocrine system.
2303655 Reproductive Physiology (REPROD PHYSIOLOGY)
4(3-3-10)
Condition:- Prer 2303351 or C.F.
Biological basis of sex, physiological aspects of vertebrate reproduction : sex cell production, fertilization,
implantation, pregnancy, parturition, lactation, role of hypothalamic, pineal hormones and exteroceptive stimuli on
gonodal function, hormonal regulation of reproductive behavior, laboratory practices in experimental animals.
2303698 Special Problem (SPECIAL PROBLEM)
2(0-4-4)
Condition:Research methodology in biological science, research proposal on a special topic and practices in some phases of the
proposal, conference and written report.
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