
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1 48 หน่วยกิต 
แบบ 1.2 72 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 48 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 72 หน่วยก ิ

(1) วิชาบังคับ จ านวน 2 หน่วยกิต 
      330-770 สัมมนาทางชีววิทยา 1 (1) 
      330-771 สัมมนาทางชีววิทยา 2 (1) 

(2) วิชาเลือก 
แบบ 2.1 จ านวน 10 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 จ านวน 22 หน่วยกิต 

     วิชาในหมวดพฤกษศาสตร์ 
     330-501 บรรพพฤกษศาสตร์ (3) 
     330-503 พฤกษภูมิศาสตร์ (3) 
     330-510 สัณฐานวิทยาข้ันสูงของพืช (3) 

มีท่อล าเลียง 
     330-513 เรณูวิทยา (3) 
     330-520 การสังเคราะห์ด้วยแสง (3) 
     330-521 หัวข้อปัจจุบันทางสรีรวิทยาของพืช (2) 
     330-522 เมแทบอลิซึมของพืช (3) 
     330-529 ความสัมพันธ์ของน้ ากับพืช (3) 

และอาหารพืช 
     330-530 อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง (3) 
     330-540 การเจริญเติบโตของพืช (3) 
     330-561 พันธุศาสตร์โมเลกุลของพืช (3) 
     330-572 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย (3) 
     330-573 เทคโนโลยีโพรโทพลาสต์ (3) 
     330-575 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤกษศาสตร์ (2) 
     330-589 พฤกษศาสตร์ชายฝั่ง (3) 
     330-601 วิวัฒนาการของพืช (3) 
     330-630 หัวข้อปัจจุบันทางอนุกรมวิธานพืช (3) 
     330-641 การเกิดสัณฐานของพืช (3) 
     วิชาในหมวดสัตวศาสตร์ 
     330-502 สัตวภูมิศาสตร์ (2) 
     330-512 แมลงน้ า (3) 
     330-514 ศิรบาทวิทยา (3) 
     330-515 บรรพศิรบาทวิทยา (3) 
     330-523 สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของแมลง (4) 
     330-527 นิเวศวิทยาทางสรีระของสัตว์ทะเล (3) 
     330-531 วิทยาสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก (3) 

และสัตว์เลื้อยคลาน 

     330-532   ชีววิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (3) 
     330-534 ชีววิทยาของมอลลัสก ์ (3) 
     330-536 ชีววิทยาของครัสเตเชียน (3) 
     330-537 ชีววิทยาของลูกปลาวัยอ่อน (3) 
     330-541 ชีววิทยาการเจริญของสัตว์ (3) 
     330-542 การเติบโตและการเปลี่ยนแปลง (3) 

รูปร่างของแมลง 
     330-550 นิเวศวิทยาแนวปะการัง (3) 
     330-551 นิเวศวิทยาประชากรสัตว์ (3) 
     330-553 นิเวศวิทยาไพรเมต (4) 
     330-554 นิเวศวิทยาแมลง (3) 
     330-571   ฮีสโตเคมี (3) 
     330-581 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและสัตว์ (3) 
     330-583   หลักสังคมชีววิทยา (4) 
     330-585 นิเวศวิทยาของพฤติกรรม (3) 
     330-653   นิเวศวิทยามนุษย์ (3) 
     วิชาในหมวดนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ 
     330-552   นิเวศวิทยาป่าชายเลน (3) 
     330-555   นิเวศวิทยาทางทะเลเขตร้อนและ (3) 

ผลกระทบต่อชายฝั่ง 
     330-556   นิเวศวิทยาแพลงก์ตอน (3) 
     330-558   การจัดการระบบนิเวศบนบก (3) 
     330-559   นิเวศวิทยาป่าเขตร้อน (3) 
     330-576   เทคนิคการส ารวจสัตว์ป่า (3) 
     330-579 ออกแบบแผนการวิจัยและวิเคราะห์ผล (3) 

ส าหรับการศึกษาวิจัยทางนิเวศวิทยา  
      330-586 การประยุกต์ใช้สถิติในงานวิจัยชีวภาพ (4) 
      330-587 หลักการค้นหาความจริงทาง (3) 

วิทยาศาสตร์ 
      330-588  นิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ (3) 
      330-651 นิเวศวิทยาระบบ (3) 
      330-652 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม (2) 

ระดับโลก 
      330-671   วิธีการศึกษาทางนิเวศวิทยา (3) 
    วิชาในหมวดทั่วไป 

      330-504 ชีวภูมิศาสตร์ (2) 
      330-505 การจัดระบบสิ่งมีชีวิตทางชีววิทยา (3) 
      330-506   ปรัชญาวิทยาศาสตร์เบื้องต้น (2) 
      330-560   พันธุศาสตร์ขั้นสูง (3) 
      330-570 เทคนิคการถ่ายรูปงานวิจัยทางชีววิทยา (3) 
      330-574 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3) 

และรูปจ าลองทางชีววิทยา 
      330-577 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง (3) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
ชื่อย่อปริญญาภาษาไทย ปร.ด. (ชีววิทยา) ภาษาอังกฤษ Ph.D. (Biology)



      330-578   เทคนิคในการจ าแนกชนิดของ (3) 
 แพลงก์ตอน  
      330-582 พิษวิทยาของระบบนิเวศ (3) 
      330-602   เซลล์วิทยาขั้นสูง (3) 
      330-661 เทคนิคทางชีวโมเลกุลส าหรับชีววิทยา (3) 
      330-670   การด าน้ าเพื่อการวิจัย (2) 
      330-682   หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 1 (2) 
      330-683 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 2 (2) 
      330-684 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา 1 (2) 
      330-685 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา 2 (2) 
 
3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ/์สารนิพนธ์   
     แบบ 1.1 จ านวน 48 หน่วยกิต 
     331-791 วิทยานิพนธ ์ (48) 
     แบบ 1.2 จ านวน 72 หน่วยกิต 
     331-792 วิทยานิพนธ ์ (72) 
     แบบ 2.1 จ านวน 36 หน่วยกิต 
     331-793 วิทยานิพนธ ์ (36) 
     แบบ 2.2 จ านวน 48 หน่วยกิต 
     331-794 วิทยานิพนธ ์ (48) 
 


