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™◊ËÕÀ≈—° Ÿμ√
¿“…“‰∑¬ : À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫—≠™’

¿“…“Õ—ß°ƒ… : Doctor of Philosophy Program in Accounting

™◊ËÕª√‘≠≠“
¿“…“‰∑¬ (™◊ËÕ‡μÁ¡) : ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°“√∫—≠™’)

(™◊ËÕ¬àÕ) : ª√.¥. (°“√∫—≠™’)

¿“…“Õ—ß°ƒ… (™◊ËÕ‡μÁ¡) : Doctor of Philosophy (Accounting)

(™◊ËÕ¬àÕ) : Ph.D. (Accounting)

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
§≥–°“√∫—≠™’·≈–°“√®—¥°“√ ·≈–∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

À≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à À√◊Õ„Àâ‡√’¬π

√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õ∑”°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ·μàμâÕß‰¥âº≈ —¡ƒ∑∏‘Ïμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.». 2548 ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)

83

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

 

 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย	 	 	 	 :	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  

	 ภาษาอังกฤษ	 	 	 	 :	 Doctor of Philosophy Program in Biology 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 	 :	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) 

	 	 	 (ชื่อย่อ)	 	 :	 ปร.ด. (ชีววิทยา) 

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 	 :	 Doctor of Philosophy (Biology) 

	 	 	 (ชื่อย่อ)	 	 :	 Ph.D. (Biology) 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		
 

หลักสูตร 

	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		สาขาวิชาชีววิทยาใช้ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาไม่เกิน	3	ปี	

	 	 จำนวนหน่วยกิต	 	 แบบ	1.1	และ	2.1	จำนวน	48	หน่วยกิต		

	 	 	 	 	 	 แบบ	1.2	และ	2.2	จำนวน	72	หน่วยกิต	
 

โครงสร้างหลักสูตร 

 

หมวดรายวิชา
หลักสูตร (หน่วยกิต)

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2

1.	หมวดรายวิชา - - - -

	 1.1	หมวดวิชาแกน - - - -

	 1.2	หมวดวิชาเฉพาะสาขา - -

		 	 1.2.1	กลุ่มวิชาบังคับ 6 6

			 	 		1.2.2	กลุ่มวิชาเลือก 6 18

2.	หมวดวิทยานิพนธ์ 48 72 36 48

จำานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 72 48 72
 

หมายเหตุ :	นิสิตที่เรียนแบบ	1.1	และ	1.2	อาจต้องเรียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติมตามที่	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด	โดยนับหน่วยกิต	
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√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

รายวิชาในหลักสูตร			
	

	 หมวดวิชาแกน	 11		หน่วยกิต		

0105	507	 ภาษาอังกฤษ	สำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์*	 2(1-2-4)	

	 	 English	for	Thesis	Writing	 	

0105	508	 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิชาการ**	 3(2-2-5)	

	 	 English	for	Academic	Purposes			

0299	501	 วิธีทางสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์***	 3(3-0-6)	

	 	 Statistical	Methods	for	Sciences	

0299	502	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์**	 3(3-0-6)	

	 	 Research	Methodology	for	Sciences	
	

*	 เป็นรายวิชาสำหรับเลือกเรียนในกรณีที่นิสิตไม่สามารถสอบผ่านความ

รู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย	 โดยไม่นับหน่วยกิต	

และจะต้องได้ผลการประเมินระดับขั้น	S	(Satisfactory)	

**	เป็นรายวิชาที่บังคับให้นิสิตเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต	และต้องได้ผลการ

ประเมินระดับขั้น	S	(Satisfactory)	

***	 เป็นรายวิชาที่บังคับสำหรับนิสิตแบบ	1.2	 และ	 2.2	 ให้นิสิตเรียนโดย		

ไม่นับหน่วยกิต	และต้องได้ผลการประเมินระดับขั้น	S	(Satisfactory)	
	

	 หมวดวิชาเฉพาะสาขา 	

	 กลุ่มวิชาบังคับ		 6		หน่วยกิต		

0203	697	 สัมมนาชีววิทยา	1*	 1(0-2-1)	

	 	 Seminar	in	Biology	1	 	

0203	698	 สัมมนาชีววิทยา	2*	 1(0-2-1)	

	 	 Seminar	in	Biology	2	 	

0203	699	 สัมมนาชีววิทยา	3*	 1(0-2-1)	

	 	 Seminar	in	Biology	3	 	

0203	741	 ชีววิทยาสำหรับการวิจัยขั้นสูง**	 3(3-0-6)	

	 	 Biology	for	Advanced	Research	
	

*	เป็นรายวิชาบังคับสำหรับนิสิตแบบ	2.1	และ	2.2	เรียน	และเป็นวิชาบังคับ

สำหรับนิสิตแบบ	 1.1	 และ	 1.2	 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต	 และต้องได้ผล

การประเมินระดับขั้น	S	(Satisfactory)		

**	เป็นรายวิชาบังคับสำหรับนิสิตแบบ	2.1	และ	2.2	

	 กลุ่มวิชาเลือก	ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาทางชีววิทยาตามความ

สนใจ	 โดยนิสิตแบบ	 2.1	 เลือกเรียน	 ไม่น้อยกว่า	 6	 หน่วยกิต	 และ	 แบบ	

2.2	เลือกเรียนไม่น้อยกว่า	18	หน่วยกิต	นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใน

กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมจากรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	

สาขาวิชาชีววิทยา	
	

	 สาขาวิชาพฤกษศาสตร ์	

0203	514	 นิเวศวิทยาและอนุกรมวิธานของไลเคนส์	 3(2-2-5)	

	 	 Ecology	and	Taxonomy	of	Lichens		

0203	517	 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของเนื้อไม้	 3(2-2-5)	

	 	 Comparative	Wood	Anatomy	

0203	518	 ไบรโอโลยี	 3(2-2-5)	

	 	 Bryology	

0203	555	 สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของเมล็ดพืช	 3(2-2-5)	

	 	 Morphology	and	Physiology	of	Seeds	

0203	557	 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง	 3(1-4-5)	

	 	 Advanced	Plant	Tissue	Culture	

0203	713	 สรีรวิทยาของพืชขั้นสูง	 3(2-2-5)	

	 	 Advanced	Physiology	of	Plant				

0203	714	 อนุกรมวิธานของพืชขั้นสูง	 3(2-2-5)	

	 	 Advanced	Taxonomy	of	Plant	 	

0203	715	 พฤกษเคมี	 3(2-2-5)	

	 	 Phytochemistry	 	
	

	 สาขาวิชาสัตววิทยา 	

0203	522	 ชีววิทยาของครัสตาเชียน	 3(3-0-6)	

	 	 Biology	of	Crustaceans	

0203	523	 วิทยาเอมบริโอของสัตว์ชั้นสูง	 3(2-2-5)	

	 	 Advanced	Animal	Embryology	

0203	526	 พฤติกรรมเปรียบเทียบของสัตว์	 3(2-2-5)	

	 	 Comparative	Animal	Behavior		

0203	528	 การศึกษาเปรียบเทียบสรีรวิทยาของสัตว์	 3(2-2-5)	

	 	 Comparative	Animal	Physiology		

0203	529	 สัตว์เศรษฐกิจ	 3(2-2-5)	

	 	 Economic	Animals				

0203	559	 สรีรวิทยาของเซลล์สัตว์ขั้นสูง	 3(2-2-5)	

	 	 Advanced	Animal	Cell	Physiology	

0203	573	 แมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ	 3(2-2-5)	

	 	 Economic	Insects			

0203	575	 กีฏวิทยาทางการแพทย์	 3(2-2-5)	

	 	 Medical	Entomology	

0203	576	 ชีววิทยาของแมลงสังคม	 3(2-2-5)	

	 	 Biology	of	Social	Insects	

0203	726	 ปรสิตวิทยาขั้นสูง	 3(2-2-5)	

	 	 Advanced	Parasitology				
	

	 สาขาจุลชีววิทยา 	

0203	512	 วิทยาสาหร่ายขั้นสูง	 3(2-2-5)	

	 	 Advanced	Phycology	

0203	513	 นิเวศวิทยาและอนุกรมวิธานของเห็ด	 3(2-2-5)	

	 	 Ecology	and	Taxonomy	of	Mushrooms		

0203	532	 วิทยาเห็ดราขั้นสูง	 3(2-2-5)			

	 	 Advanced	Mycology																					
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À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (ª√.¥.)
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™◊ËÕÀ≈—° Ÿμ√
¿“…“‰∑¬ : À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫—≠™’

¿“…“Õ—ß°ƒ… : Doctor of Philosophy Program in Accounting

™◊ËÕª√‘≠≠“
¿“…“‰∑¬ (™◊ËÕ‡μÁ¡) : ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°“√∫—≠™’)

(™◊ËÕ¬àÕ) : ª√.¥. (°“√∫—≠™’)

¿“…“Õ—ß°ƒ… (™◊ËÕ‡μÁ¡) : Doctor of Philosophy (Accounting)

(™◊ËÕ¬àÕ) : Ph.D. (Accounting)

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
§≥–°“√∫—≠™’·≈–°“√®—¥°“√ ·≈–∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

À≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à À√◊Õ„Àâ‡√’¬π

√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õ∑”°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ·μàμâÕß‰¥âº≈ —¡ƒ∑∏‘Ïμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.». 2548 ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)

85

0203	578	 เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา	 3(3-0-6)	

	 	 Medicinal	Mushroom			

0203	587	 การเพาะเห็ดและผลิตภัณฑ์จากเห็ด	 3(2-2-5)	

	 	 Mushroom	Cultivation	and	Production	

0203	731	 เทคนิคประยุกต์ทางจุลชีววิทยา	 3(2-2-5)	

	 	 Applied	Techniques	in	Microbiology	 	

0203	733	 ตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพที่ถูกตรึง	 3(2-2-5)	

	 	 Immobilized	Biocatalysts	 	

0203	734	 ยีสต์เพื่อการอุตสาหกรรม	 3(2-2-5)	

	 	 Yeast	for	Industry	 	

0203	735	 ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์	 3(2-2-5)						

	 	 Microbial	Products	 		

	 สาขาวิชานิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ 

0203	562	 สถิติและการวิจัยทางนิเวศวิทยา	 3(2-2-5)	

	 	 Statistics	and	Research	in	Ecology	

0203	564	 นิเวศวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง	 3(2-2-5)	

	 	 Invertebrate	Ecology	

0203	565	 นิเวศวิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง	 3(2-2-5)	

	 	 Vertebrate	Ecology	

0203	572	 นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม	 3(2-2-5)	

	 	 Behavioral	Ecology	

0203	761	 การวัดและการติดตามการเปลี่ยนแปลง	 3(2-2-5)	

	 	 ความหลากหลาย	ทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ	์

	 	 Measuring	and	Monitoring	Biodiversity		

	 	 for	Conservation	Science				

0203	762	 การใช้และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน	 3(3-0-6)															

	 	 Land	Used	and	Land	Cover	Changed	

	0203	792	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางความ	 	3(3-0-6)	

	 	 หลากหลายทางชีวภาพ									

	 	 Research	Methodology	for	Biodiversity			
	

	 สาขาวิชาพันธุศาสตร ์	

0203	508	 ชีววิทยาของยีน	 3(3-0-6)	

	 	 Biology	of	Genes	

0203	542	 เซลล์พันธุศาสตร์ของสัตว์	 3(2-2-5)	

	 	 Animal	Cytogenetics	

0203	543	 พันธุศาสตร์ของเห็ดรา	 3(2-2-5)	

	 	 Fungal	Genetics	

0203	544	 พันธุศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ	 3(3-0-6)	

	 	 Genetics	and	Biodiversity	

0203	546	 นิเวศวิทยาโมเลกุล	 3(3-0-6)	

	 	 Molecular	Ecology	
	

 สาขาวิชาชีววิทยาทั่วไป 	

0203	791	 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา	 3(0-6-3)	

	 	 Special	Topics	in	Biology			

0203	793	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางด้านชีววิทยาชนเผ่า	 3(2-2-5)	

	 	 Research	Methodology	in	Ethnobiology	 	

0203	794	 เทคนิคการวิจัยเชิงบูรณาการ	 3(2-2-5)	

	 	 Integrating	Research	Techniques			
	

 หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 	

0203	891	 วิทยานิพนธ์*	 72		หน่วยกิต	

	 	 Thesis	

0203	892	 วิทยานิพนธ์**	 48		หน่วยกิต	

	 	 Thesis	

0203	893	 วิทยานิพนธ์***	 36		หน่วยกิต	

	 	 Thesis	
	

*สำหรับนิสิตเลือกเรียนแบบ	1.2	

**สำหรับนิสิตเลือกเรียนแบบ	1.1	และ	2.2	

***สำหรับนิสิตเลือกเรียนแบบ	2.1	
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À≈—° Ÿμ√√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ªï°“√»÷°…“ 2555

190

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา 

	 หมวดวิชาแกน 
	

0105 507 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ 2(1-2-4) 

  English for Thesis Writing 

	 	 การฝึกอ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	

การฝึกเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบต่างๆ	และการเขียนวิทยานิพนธ์

ตามสาขาวิชาที่เรียน	

	 	 Practices	in	reading	thesis	or	dissertation	abstracts	

from	academic	journals;	practices	in	writing	various	formats	of	

thesis	or	dissertation	abstracts;	writing	a	thesis	or	dissertation	

according	to	one’s	field	of	study	
	

0105 508 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิชาการ 3(2-2-5) 

  English for Academic Purposes 

	 	 ลักษณะรูปแบบของการเขียนทางวิชาการ	 หลักการอ่านและ

เขียนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์	 และหลักการเสนอผลงานทางวิชาการและ

การตีพิมพ์											

	 	 Academic	writing	formats;	advanced	analytical	and	

critical	 reading	 and	 writing	 techniques;	 and	 academic	

presentation	and	publication	
	

0299 501 วิธีทางสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

  Statistical Methods for Science 

	 	 ความหมายและประเภทของวิธีการทางสถิติ	 เทคนิคการชัก

ตัวอย่าง	การแจกแจงค่าสถิติ	แผนการทดลอง	การทดสอบข้อตกลงเบ้ืองต้น	

การแปลงข้อมูลสถิติศาสตร์อิงพารามิเตอร์และ	 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิ-	

เตอร์	การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้	โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ	และการประยุกต์

ใช้ในงานวิจัย	

	 	 Definitions	 and	 types	 of	 statistical	 methods;	

sampling	 techniques;	 sampling	 distributions;	 experimental	

designs;	 tests	 on	 assumptions;	 transformation	 of	 parametric	

and	non-parametric	 statistical	 data;	 statistical	 analysis	 using	

statistical	packages;	application	in	research	studies	
	

0299 502 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

  Research Methodology for Science 

	 	 ปรัชญาและแนวคิดในการวิจัย	 ระเบียบวิธีและกระบวนการ

วิจัย	 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล	การเขียนรายงานการ

วิจัย	การเสนอผลงานวิจัย	การเขียนเค้าโครงวิจัยและการเขียนผลงานวิจัย

เพื่อตีพิมพ์	

	

	 	 Philosophy	 and	 concept	 of	 research;	 research	

methodology	and	research	procedure;	data	collection	and	analysis;	

research	writing;	 research	 presentation;	 research	 proposal	

practicum	and	research	writing	for	publication	
	

 หมวดวิชาเฉพาะสาขา 

 กลุ่มวิชาบังคับ			

0203 697 สัมมนาชีววิทยา 1 1(0-2-1) 

  Seminar in Biology 1 

	 	 การค้นคว้า	 การนำเสนอผลงานและการอภิปรายหัวข้อที่น่า

สนใจทางชีววิทยา	

	 	 Investigating	 an	 interested	 topic	 in	 the	 field	 of	

biology;	oral	presentation	and	discussion			
	

0203 698 สัมมนาชีววิทยา 2 1(0-2-1) 

  Seminar in Biology 2 

	 	 การเสนอผลงาน	 และการวิพากษ์งานวิจัยทางชีววิทยาที่น่า

สนใจในสถานการณ์	ปัจจุบันที่นำไปสู่การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิต	

	 	 	 Presentation	 and	discussion	 on	 topics	 related	 to	

biology	of	current	interests;	leading	to	the	selection	of	a	student’s	

research	topic	
	

0203 699 สัมมนาชีววิทยา 3 1(0-2-1) 

  Seminar in Biology 3 

	 	 การเสนอผลงาน	และการวิพากษ์งานวิจัยทางชีววิทยาที่เป็น

ประเด็นวิกฤตของ	 สถานการณ์ปัจจุบัน	 และนำเสนอความก้าวหน้างาน

วิจัยของนิสิต	

	 	 	 Presentation	 and	 discussion	 on	 a	 hot	 issue	 of	

biology	and	presentation	of	student’s	research	progress	
	

0203 741 ชีววิทยาสำหรับการวิจัยขั้นสูง 3(3-0-6) 

  Biology for Advanced Research 

	 	 การบูรณาการองค์ความรู้เรื่องอณูชีววิทยา	 อณูพันธุศาสตร์	

นิเวศวิทยา	กระบวนการวิวัฒนาการ	ความหลากหลายทางชีวภาพ	และการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการวิจัยขั้นสูง	

	 	 Integration	 of	 knowledge	 on	molecular	 biology;	

molecular	genetics;	ecology;	evolutionary	process;	biodiversity	

and	conservation	for	advanced	research	
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À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (ª√.¥.)
 “¢“«‘™“°“√∫—≠™’ (À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.». 2553)

™◊ËÕÀ≈—° Ÿμ√
¿“…“‰∑¬ : À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫—≠™’

¿“…“Õ—ß°ƒ… : Doctor of Philosophy Program in Accounting

™◊ËÕª√‘≠≠“
¿“…“‰∑¬ (™◊ËÕ‡μÁ¡) : ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°“√∫—≠™’)

(™◊ËÕ¬àÕ) : ª√.¥. (°“√∫—≠™’)

¿“…“Õ—ß°ƒ… (™◊ËÕ‡μÁ¡) : Doctor of Philosophy (Accounting)

(™◊ËÕ¬àÕ) : Ph.D. (Accounting)

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
§≥–°“√∫—≠™’·≈–°“√®—¥°“√ ·≈–∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

À≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à À√◊Õ„Àâ‡√’¬π

√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õ∑”°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ·μàμâÕß‰¥âº≈ —¡ƒ∑∏‘Ïμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.». 2548 ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)
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	 กลุ่มวิชาเลือก 

 สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 
	

0203 514 นิเวศวิทยาและอนุกรมวิธานของไลเคนส์ 3(2-2-5) 

  Ecology and Taxonomy of Lichens  

	 	 อนุกรมวิธาน	สัณฐานวิทยา	และนิเวศวิทยาของไลเคนส์	การ

ระบุชนิดของไลเคนส์	 การอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย	 ความสำคัญของ

ไลเคนส์กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศ	 เทคนิคการเก็บตัวอย่าง

ไลเคนส์ในพิพิธภัณฑ์	

	 	 Taxonomy;	 morphology;	 ecology	 of	 lichens;	

identification	 of	 lichens;	 symbiosis;	 air	 pollution	 and	 lichens;	

modern	herbarium	techniques	for	lichens	
	

0203 517 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของเนื้อไม้ 3(2-2-5) 

  Comparative Wood Anatomy   

	 	 โครงสร้างและการเจริญของเนื้อเยื่อเจริญท่อลำเลียง	 วงปี	

โครงสร้างของไซเล็มทุติยภูมิ	 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อไม้ที่ใช้ใน

การจัดจำแนกพืช	 เนื้อไม้ของพืชเมล็ดเปลือยและพืชใบเลี้ยงคู่	 วิธีการ

ศึกษากายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของเนื้อไม้	

	 	 Structure	 and	 ontogeny	 of	 vascular	 cambium;	

growth	 ring;	 structure	 of	 secondary	 xylem;	wood	 anatomical	

features	that	useful	for	classification	and	identification	of	plant;	

wood	 anatomy	 of	Gymnosperm	and	Dicotyledon;	methods	 for	

comparative	wood	anatomy	studies	
	

0203 518 ไบรโอโลยี 3(2-2-5) 

  Bryology 

	 	 สัณฐานวิทยา	 สรีรวิทยา	 ชีพจักร	 การสืบพันธุ์	 วิวัฒนาการ	

และนิเวศวิทยาของพืช	ไบรโอไฟต์		

	 	 Morphology;	 physiology;	 life	 cycles;	 reproduction;	

evolution;	and	ecology	of	bryophytes	
	

0203 555 สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของเมล็ดพืช 3(2-2-5) 

  Morphology and Physiology of Seeds 

	 	 สัณฐานวิทยา	 สรีรวิทยา	 อนุกรมวิธาน	 เทคนิคต่างๆ	 เกี่ยว

กับเมล็ดพืช	เน้นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	

	 	 Morphology;	 physiology;	 taxonomy;	 techniques	

used	for	the	study	of	seeds	emphasizing	seeds	from	commercial	

plants		
	

0203 557 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 3(1-4-5) 

  Advanced Plant Tissue Culture 

	 	 การประยุกต์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะของพืช	 การ

เพาะเลี้ยงเซลล์และโปรโตพลาสต์ของพืช	 การประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้าน

ต่างๆ	

	

	 	 Application	 of	 plant	 tissue	 and	organ	culture;	 and	

culture	 of	 plant	 cells	 and	 protoplasts;	 application	 for	 various	

domains	
	

0203 713 สรีรวิทยาของพืชขั้นสูง 3(2-2-5) 

  Advanced Physiology of Plant 

	 	 งานวิจัยในปัจจุบันที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาหารพืช	การลำเลียง

ในพืช	 กลไกภายในที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช	กระบวนการ

และกลไกต่างๆ	ของการผลิตพลังงานในเซลล์พืช	

	 	 Current	 interesting	 research	 studies	 in	 plant	

nutrition;	transport	and	mechanism	involving	growth;	processes	

and	mechanisms	of	energy	production	in	plant	cells		
	

0203 714 อนุกรมวิธานของพืชขั้นสูง 3(2-2-5) 

  Advanced Taxonomy of Plant  

	 	 หลักการอนุกรมวิธานของพืชโดยใช้ข้อมูลต่างๆ	 เช่น	

โครงสร้างของพืช	โครโมโซม	ระบบการสืบพันธุ์	นิเวศวิทยาและภูมิศาสตร์

ของพืช	เทคนิคทางด้านเคมี	คณิตศาสตร์	หรือชีววิทยาโมเลกุล	

	 	 Principles	 of	 plant	 taxonomy	 based	 on	 various	

sources	 of	 information	 such	 as	 plant	 structure;	 chromosomal	

data;	breeding	system;	plant	ecology	and	geography;	chemical;	

mathematical	and	molecular	techniques	
	

0203 715 พฤกษเคมี 3(2-2-5) 

  Phytochemistry  

	 	 สารประกอบทุติยภูมิกลุ่มต่างๆ	 ในพืชที่มีคุณสมบัติทาง

ชีวภาพ	ได้แก่	แอลคาลอยด์	ไอโซพรีนอยด์	ฟีนอลิกคาร์โบไฮเดรต	เป็นต้น	

เน้ือหาวิชาเน้นหนักคุณสมบัติทางเคมี	เทคนิคการแยกสารจากพืช	โครงสร้าง

ของสารบริสุทธิ์และฤทธิ์ทางชีวภาพ	

	 	 Secondary	 compounds	 of	 plant	 such	 as	 alkaloids;	

isoprenoids;	 phenolic	 and	 carbohydrate	with	 an	 emphasis	 on	

chemical	general	characterization;	isolation	technique;	structure	

and	biological	action	
	

	 สาขาวิชาสัตววิทยา 	

0203 522 ชีววิทยาของครัสตาเชียน 3(3-0-6) 

  Biology of Crustaceans   

	 	 ชีววิทยาทั่วไปของครัสตาเชียน	 การจัดจำแนก	ลักษณะทาง

สัณฐานวิทยา	วงชีวิต	การเพาะพันธุ์	สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโต	

การใช้ประโยชน์	

	 	 General	 biology	 of	 the	 crustaceans;	 classification;	

morphology;	life	cycle;	nursery	and	culture;	environmental	effects	

on	growth;	use	of	Crustaceans	
	

0203 523 วิทยาเอมบริโอของสัตว์ชั้นสูง 3(2-2-5) 

  Advanced Animal Embryology 
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√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

	 กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์	การปฏิสนธิ	การเจริญเติบโตของ

ไข่ที่ได้รับการผสมจนเป็นตัวอ่อน	 บทบาทของฮอร์โมนที่มีต่อการสร้าง

เซลล์สืบพันธุ์	 กลไกการเกิดอวัยวะต่างๆ	กลไกควบคุมการเจริญของสัตว์

หลังระยะเอมบริโอ	 กลไกการแปรสภาพของเซลล์ระดับโมเลกุล	บทบาท

ของไซโตพลาสซึมต่อการแสดงออกของยีนในนิวเคลียส	 เทคนิคที่ใช้ใน

การถ่ายฝากนิวเคลียส	กลไกในการเสื่อมสลายของเซลล์	

	 Gametogenesis;	 fertilization;	 development	 of	 the	

fertilized	egg	into	an	embryo;	organ	formation;	roles	of	hormones	

on	the	processes	of	gametogenesis;	basic	mechanisms	controlling	

post	embryonic	development	and	cell	differentiation;	totipotency	

on	gene	expression;	nuclear	transplantation	techniques;	apoptosis	
	

0203 526 พฤติกรรมเปรียบเทียบของสัตว์ 3(2-2-5) 

  Comparative Animal Behavior  

	 	 ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม	พฤติกรรมสังคม	วิวัฒนาการ

ของการต่อสู้ป้องกันตัว	 การเลือกคู่และวิธีการผสมพันธุ์	 พฤติกรรมการ

ครอบครองพื้นที่	 การเลือกแหล่งที่อยู่อาศัย	 และชีพจักร	 การศึกษานอก

สถานที่และกรณีศึกษา	

	 	 Comparative	 studies	 on	 the	 behavior;	 social	

behavior;	 evolution	 of	 defense	mechanisms;	 sexual	 selection	

and	mating;	 territorial	 behavior;	 habitat	 selection	 and	 cycles;	

field	study	and	a	case	study	required	
	

0203 528 การศึกษาเปรียบเทียบสรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-2-5) 

  Comparative Animal Physiology  

	 	 ศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนา	 การทำงานและการควบคุม

การทำงานของระบบต่างๆ	 เช่น	 ระบบประสาท	 ระบบไหลเวียน	 ระบบย่อย

อาหาร	 ระบบการทำงานของกล้ามเนื้อ	 ระบบสืบพันธุ์	 และระบบขับถ่ายใน

สัตว์มีกระดูกสันหลัง	

	 	 Comparative	 studies	 on	 the	 development;			

function;	 control	 of	 organ	 systems;	 such	 as	 nervous	 system;	

circulatory	 system;	 digestive	 system;	 muscular	 system;	

reproductive	system	and	excretory	system	in	vertebrates	
	

0203 529 สัตว์เศรษฐกิจ 3(2-2-5) 

  Economic Animals    

	 	 สัณฐานวิทยา	กายวิภาค	นิเวศวิทยา	การกระจาย	ถิ่นอาศัย	

การจัดจำแนกหมวดหมู่ของสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	 รูปแบบ

ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์	 วิธีการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์	 การควบคุม

กำจัดสัตว์	

	 	 Morphology;	 anatomy;	 ecology;	 distribution;			

habitat;	classification	of	economic	 important	animals;	 types	of	

damages;	 collecting	 and	 preserving	 techniques;	methods	 of	

pest	control	

	

0203 559 สรีรวิทยาของเซลล์สัตว์ขั้นสูง  3(2-2-5) 

  Advanced Animal Cell Physiology 

	 	 ทฤษฎีเซลล์	 โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะภายในเซลล์	

กลไกการทำงานและการควบคุมการขนส่งสารของเซลล์	 เทคนิคการวิจัย

ทางด้านชีวโมเลกุลของเซลล์สัตว์	 การวิเคราะห์ทางชีวเคมี	 การเพาะเลี้ยง

เซลล์	แนวคิดและแนวโน้มการวิจัยใหม่ทางด้านชีวโมเลกุลของเซลล์สัตว์	

	 	 Cell	 theory;	 structure	 and	 function	 of	 cell	 organs;	

regulatory	mechanism	and	transportation	in	the	cell;	laboratory	

technique	 used	 in	molecular	 biology	 of	 animal	 cell	 research;	

analytical	 biochemistry;	 cell	 culturing;	 concept	 and	 current	

research	trends	in	animal	cell	molecular	biology	
	

0203 573 แมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 

  Economic Insects   

	 	 สัณฐานวิทยา	กายวิภาค	นิเวศวิทยา	การกระจาย	ถิ่นอาศัย	

การจัดจำแนกหมวดหมู่ของแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	พืชอาศัย

และรูปแบบความเสียหายที่เกิดจากแมลง	 วิธีการเก็บรักษาตัวอย่างแมลง	

การควบคุมกำจัดแมลง	

	 	 Morphology;	 anatomy;	 ecology;	 distribution;			

habitat;	classification	of	economic	important	insects;	host	plants	

and	 types	 of	 damages;	 collecting	 and	preserving	 techniques;	

methods	of	insect	control	
	

0203 575 กีฏวิทยาทางการแพทย์ 3(2-2-5) 

  Medical Entomology 

	 	 อาร์โทรพอดที่เป็นพาหะนำโรคสู่มนุษย์และสัตว์	 ชีววิทยา	

พฤติกรรม	การก่อให้เกิดโรค	การจัดจำแนกหมวดหมู่	 วิธีการควบคุมอาร์

โทรพอดที่มีความสำคัญทางการแพทย์	

	 	 Arthropods	 agents	 and	 vectors	 of	 human	 and	

animal	 diseases;	 their	 biology;	 behavior;	 pathogenesis;	

classification;	control	methods	
	

0203 576 ชีววิทยาของแมลงสังคม 3(2-2-5) 

  Biology of Social Insects 

	 	 ความสำคัญของแมลงสังคม	 ระดับของพฤติกรรมแมลง

สังคม	วรรณะในสังคมของแมลง	พฤติกรรม	พันธุศาสตร์	วิวัฒนาการ	การ

สื่อสาร	การสืบพันธุ์	 การรักษาสภาพสมดุลภายในสังคม	การอยู่ร่วมกันใน

สังคมของแมลง	การอยู่ร่วมกันของแมลงสังคมและสัตว์ขาข้อชนิดอื่น	

	 	 Importance	 of	 social	 insects;	 degree	 of	 social	

on;	communication;	reproduction;	social	homeostasis;	symbiosis	

among	social	insects;	symbiosis	with	other	arthropods	
	

0203 726 ปรสิตวิทยาขั้นสูง 3(2-2-5) 

  Advanced Parasitology 

	 	 อนุกรมวิธาน	สัณฐานวิทยา	และสรีรวิทยา	ของโปรโตซัวและ

หนอนพยาธิ	 ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับผู้ถูกอาศัย	 พยาธิวิทยาของ
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™◊ËÕÀ≈—° Ÿμ√
¿“…“‰∑¬ : À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫—≠™’

¿“…“Õ—ß°ƒ… : Doctor of Philosophy Program in Accounting

™◊ËÕª√‘≠≠“
¿“…“‰∑¬ (™◊ËÕ‡μÁ¡) : ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°“√∫—≠™’)

(™◊ËÕ¬àÕ) : ª√.¥. (°“√∫—≠™’)

¿“…“Õ—ß°ƒ… (™◊ËÕ‡μÁ¡) : Doctor of Philosophy (Accounting)

(™◊ËÕ¬àÕ) : Ph.D. (Accounting)

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
§≥–°“√∫—≠™’·≈–°“√®—¥°“√ ·≈–∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

À≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à À√◊Õ„Àâ‡√’¬π

√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õ∑”°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ·μàμâÕß‰¥âº≈ —¡ƒ∑∏‘Ïμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.». 2548 ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)

89

โรค	 อาการทางคลินิคและการวินิจฉัยโดยใช้เทคนิคพื้นฐานและขั้นสูงใน

ระดับโมเลกุล	 ระบาดวิทยาและการควบคุมโรคที่เกิดจากปรสิตของสัตว์

ชนิด	ต่างๆ	และการวินิจฉัยทางอิมมูโนโลยีในห้องปฏิบัติการ	

	 	 Classification;	 morphology	 and	 physiology			

of	 protozoa	 and	 helminthes;	 relationships	 between	parasites	

and	their	hosts;	pathology;	symptoms	and	diagnosis	by	simple	

and	molecular	 techniques;	epidemiology	and	control	of	animal	

parasitic	diseases;	 the	 application	of	 immunology	 techniques	

in	laboratory	
	

	 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 	

0203 512 วิทยาสาหร่ายขั้นสูง 3(2-2-5) 

  Advanced Phycology 

	 	 โครงสร้างโดยละเอียดของสาหร่ายกลุ่มต่างๆ	 สรีรวิทยา	

พันธุศาสตร์	 แหล่งกระจายพันธุ์	 การเก็บรวบรวม	การเพาะเลี้ยงและการ

ศึกษาทดลองสาหร่ายที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	

	 	 Detailed	 structure	 of	 various	 groups	 of	 algae;	

physiology;	 genetics;	 sources	 of	 distribution;	 collections;	 algal	

culture	and	experimental	studies	of	commercial	algae	
	

0203 513 นิเวศวิทยาและอนุกรมวิธานของเห็ด 3(2-2-5) 

  Ecology and Taxonomy of Mushrooms  

	 	 หลักเบื้องต้นในการจัดจำแนกและการระบุชนิดของเห็ด	การ

เก็บตัวอย่าง	นิเวศวิทยาและความสำคัญของเห็ด	

	 	 Principles	 of	 mushroom	 classification	 and	

identification;	mushroom	collection;	mushroom	ecology;	important	

of	mushrooms	
	

0203 532 วิทยาเห็ดราขั้นสูง 3(2-2-5)   

  Advanced Mycology 

	 	 สัณฐานวิทยา	 โครงสร้างของเซลล์	 การเจริญเติบโต	 การ

เปลี่ยนสภาพทางรูปร่าง	 การกระจาย	 และการงอกของสปอร์	 การใช้สาร

อาหาร	 เห็ดราที่เป็นแซโพร์ไฟต์และปรสิต	 การป้องกันและควบคุมการ	

เจริญเติบโตของเห็ดรา	การจำแนกเห็ดราขั้นสูงด้วยวิธีที่ทันสมัย	ระบบทาง

พันธุกรรมและพันธุวิศวกรรมของ	เห็ดรา	การใช้ประโยชน์จากเห็ดรา									

	 	 Morphology;	 cell	 structure;	growth;	differentiation;	

dispersion	 and	 germination	 of	 spore;	 nutrition;	 fungi	 as	

saprophytes	and	parasites;	prevention	and	biological	control	of	

fungal	growth;	classification	of	higher	fungi	by	modern	methods;	

genetic	systems	and	genetic	engineering	of	fungi;	exploitation	

of	fungi	
	

0203 578 เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา 3(3-0-6) 

  Medicinal Mushroom 

   

	 	 ประวัติการใช้เห็ดเป็นยา	ความหลากหลายทางชีวภาพของ

เห็ดเป็นยา	องค์ประกอบทาง	เคมีและฤทธิ์ทางยาของเห็ดชนิดต่างๆ	

	 	 History	 of	medicinal	mushrooms;	 biodiversity	 of	

medicinal	mushrooms;	 chemical	 properties	 and	 efficacy	 of	

mushrooms		
	

0203 587 การเพาะเห็ดและผลิตภัณฑ์จากเห็ด 3(2-2-5) 

  Mushroom Cultivation and Production 

	 	 การเพาะและขยายพันธุ์เห็ดกินได้และเห็ดเป็นยา	รวมทั้งการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด	

	 	 Edible	 and	 medicinal	 mushroom	 cultivation;	

production	of	various	mushrooms	
	

0203 731 เทคนิคประยุกต์ทางจุลชีววิทยา 3(2-2-5) 

  Applied Techniques in Microbiology 

	 	 หลักการของการใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ	 เพื่องานวิจัย

ทางจุลชีววิทยา	 ได้แก่	 โครมาโตกราฟฟี	 อิเล็กโตรฟอเรซิส	 ไลโอฟิไลเซชัน	

ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส	เครื่องหาลำดับสารพันธุกรรม	อีไลซา	และกล้อง

จุลทรรศน์อิเล็กตรอน	

	 	 Principles	 of	 application	 of	 equipment	 and	

techniques	 for	microbiological	 research:	 chromatography,	

electrophoresis,	 PCR,	DNA	 sequencer,	ELISA,	 lyophylization,	

and	electron	microscopy	
	

0203 733 ตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพที่ถูกตรึง 3(2-2-5) 

  Immobilized Biocatalysts 

	 	 วิธีการตรึงเอนไซม์และการตรึงเซลล์	 คุณสมบัติและ

เสถียรภาพของเอนไซม์และเซลล์ที่ถูกตรึง	 การใช้นำตัวเร่งทางชีวภาพที่ถูก

ตรึงไปใช้ในด้านสิ่งแวดล้อม	 และอุตสาหกรรม	 งานวิจัยใหม่ๆ	 ที่ทันสมัย

จากวารสาร	 และบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับการตรึงเอนไซม์และการ

ตรึงเซลล์	และการนำตัวเร่งชีวภาพที่ถูกตรึงไปใช้ประโยชน์		

	 	 Method	 for	 enzymes	 and	 cells	 immobilization;			

properties	 and	 stability	 of	 immobilized	 enzymes	 and	 cells;	

application	of	immobilized	enzymes	and	cells	to	environmental	

and	industry;	novel	research	on	enzymes	and	cells	immobilization	

and	its	application	
	

0203 734 ยีสต์เพื่อการอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

  Yeast for Industry 

	 	 การนำายีสต์ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ในอุตสาหกรรม	

เช่น	 อุตสาหกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม	ด้านพลังงาน	ด้านการเกษตร	

เป็นต้น	การใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสมและการใช้เทคนิคทางพันธุกรรม

ปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์เพื่อการนำาไปใช้ในเรื่องดังกล่าว	

	 	 Application	of	yeast	 for	 industry;	such	as	food	and	

beverage;	 energy	 and	 agricultural	 industry;	 new	 technology	

employing	yeasts	and	yeast	strain	manipulation	by	using	genetic	
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À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

engineering	techniques	
	

0203 735 ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ 3(2-2-5) 

  Microbial Products 

	 	 สรีรวิทยา	 สภาวะการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมต่อการผลิต

ผลิตภัณฑ์	ตลอดจน	กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการทำงานของ

จุลินทรีย์	 โดยเน้นถึงยาปฏิชีวนะ	 กรดอะมิโน	 กรดไขมัน	 กรดอินทรีย์	

วิตามิน	 รงควัตถุ	 ก๊าซชีวภาพ	ฮอร์โมน	และสารโพลีแซคคาร์ไรด์	 รวมถึง

ขั้นตอนหลังการผลิตสารดังกล่าว	 ได้แก่	 การสกัดแยกและทำให้บริสุทธิ์	

และการนำไปประยุกต์ใช้		

	 	 Physiology,	 optimum	 condition	 and	 process	 for	

growth	 and	production	 of	microbial	 products;	 production	 and	

downstream	processes;	 separation	and	purification,	 especially	

for	antibiotics,	amino	acids,	fatty	acids,	organic	acids,	vitamins,	

pigments,	 biogas,	 hormones	 and	polysaccharides;	 application	

of	microbial	products	
	

	 สาขาวิชานิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ 	

0203 562 สถิติและการวิจัยทางนิเวศวิทยา 3(2-2-5) 

  Statistics and Research in Ecology 

	 	 วิธีการวิเคราะห์โดยสถิติชนิดต่างๆ	 ในการศึกษาทางด้าน

นิเวศวิทยา	 ชนิด	และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	 การวิเคราะห์	 และอธิบาย

ผล	

	 	 Statistical	 analysis	 for	 ecology;	 data	 collection;	

analysis	and	interpretati	
	

0203 564 นิเวศวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(2-2-6) 

  Invertebrate Ecology 

	 	 ถิ่นที่อยู่อาศัยอิทธิพลของสภาพแวดล้อม	พฤติกรรมการ

ปรับตัวของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง	และการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง

ของสภาพแวดล้อม	ความสำคัญของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในระบบนิเวศ	

โดยเน้นหนักทางนิเวศวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	ศึกษาภาคปฏิบัติและภาคสนามเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของสัตว์ไม่

มีกระดูกสันหลัง	

	 	 Natural	 habitats	 and	behavioral	 adaptation	 to	 the	

environment	of	 invertebrates;	 the	 importance	of	 invertebrates	

in	ecosystems	especially	the	invertebrate	ecology	in	Northeastern	

Thailand;	laboratory	and	field	study	of	invertebrates	
	

0203 565 นิเวศวิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 3(2-2-5) 

  Vertebrate Ecology 

	 	 อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อประชากรของสัตว์มีกระดูก

สันหลัง	การปรับตัว	การจัดระบบสังคม	บทบาทของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

ในระบบนิเวศ	ความสำคัญของสัตว์มีกระดูกสันหลังในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และคุณค่าทางเศรษฐกิจต่อสังคมมนุษย์	

	 	 Environmental	 influences	 on	 vertebrates	

populations;	adaptations;	social	systems;	the	role	of	vertebrates	

in	 ecosystems;	 conservation	 and	 economic	 value	 to	 human	

society	
	

0203 572 นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม 3(2-2-5) 

  Behavioral Ecology 

	 	 หลักเกณฑ์ทางนิเวศวิทยา	 การคัดเลือกโดยธรรมชาติและ

พฤติกรรมสังคม	 วิวัฒนาการของการต่อสู้ป้องกันตัว	 การเลือกเพศ	

พฤติกรรมการครอบครองพื้นที่	การเลือกแหล่งที่อยู่อาศัย	และชีพจักรการ

ศึกษานอกสถานที่และกรณีศึกษา	

	 	 Principles	 of	 ecology;	 natural	 selection	 and	 social	

behavior;	 evolution	 of	 defense	mechanisms;	 sexual	 selection;	

territorial	behavior;	habitat	selection	and	life	cycles;	field	study	

and	case	study	required	
	

0203 761 การวัดและการติดตามการเปลี่ยนแปลง 3(2-2-5) 

  ความหลากหลายทางชีว ภาพเพื่อการอนุรักษ์ 

  Measuring and Monitoring  

  Biodiversity for Conservation Science 

	 	 กรอบแนวคิด	ทฤษฎี	การวัดและการติดตามการเปลี่ยนแปลง	

ความหลากหลายทางชีวภาพ	 กรณีศึกษาในพื้นที่จริง	 และการประเมิน

แผนการอนุรักษ์		

	 	 Conceptual	framework	and	theory	in	techniques	for	

measuring	 and	 monitoring	 biodiversity;	 case	 study	 and	

conservation	planning	evaluation	

	

0203 762 การใช้และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 3(3-0-6)  

  Land Used and Land Cover Changed             

	 	 เทคนิคการบูรณาการองค์ความรู้ด้านสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์	 การควบคุมระยะไกล	การวิเคราะห์พื้นที่	 และการสร้างโมเดล	

เพื่อใช้ในการประเมินการเปลี่ยนของการใช้ที่ดินที่มีผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาในการจัดการ

ทรัพยากร	การสร้างดัชนี/การทำนายวิกฤติท่ีจะเกิดข้ึนต่อความหลากหลาย

ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้พื้นที่						

	 	 Techniques	 for	 integration	of	GIS,	 remote	sensing,	

spatial	analysis,	and	modeling;	and	focus	on	land	used	and	land	

cover	 changed	 theory;	modeling	 for	 assessment	 of	 impact	 in	

land	used	and	land	cover	changed;	critical	indices	and	forecasting	

techniques	for	biodiversity	and	traditional	knowledge	
	

0203 792 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทาง 3(3-0-6) 

  ความหลากหลายทางชีวภาพ    

  Research Methodology for Biodiversity 
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	 	 หลักการ	แนวคิด	และวิทยาระเบียบวิธีวิจัยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	การวัดและการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	การประเมินคุณค่าทางนิเวศวิทยา	

	 	 Principles,	concepts	and	methodology	for	biodiversity		

research,	biodiversity	measuring	and	monitoring;	evaluation	of	

ecological	values	
	

 สาขาวิชาชีววิทยาทั่วไป 	

0203 791 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา 3(0-6-3) 

  Special Topics in Biology 

	 	 การศึกษาค้นคว้าทางชีววิทยาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย	 และ

เรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน	

	 	 The	 study	 on	 special	 topics	 in	 biology	 using	 a	

research	methodology;	writing	reports	and	presentation	
	

0203 793 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางด้านชีววิทยาชนเผ่า 3(2-2-5) 

  Research Methodology in Ethnobiology 

	 	 เทคนิคและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยด้านชีววิทยาชนเผ่า	ความ

สัมพันธ์ในอดีตและปัจจุบันระหว่างมนุษย์กับพืช	สัตว์	และจุลินทรีย์	ที่อยู่

ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน	 รวมถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ		

โดยรวม	

	 	 Techniques	 and	 research	 methodology	 in	

ethnobiology;	 past	 and	 present	 interrelationships	 between	

humans	 and	 plants,	 animals,	 and	microorganisms	 in	 their	

environments;	 including	 relationships	with	 ecosystems	 as	 a	

whole	
	

0203 794 เทคนิคการวิจัยเชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 

  Integrating Research Techniques     				

	 	 กระบวนการวิจัยที่มีการบูรณาการวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ

และคุณภาพ	การออกแบบงานวิจัย	เทคนิคการจัดเก็บข้อมูล	การสัมภาษณ์เชิง

ลึก	การจัดกระบวนการกลุ่ม	การออกแบบสอบถาม	การประเมินองค์ความ

รู้ที่เป็นภูมิปัญญา	การวิเคราะห์ข้อมูลและการสังเคราะห์งานวิจัย						

	 	 Integration	of	qualitative	and	quantitative	research	

methods	within	a	research	design;	techniques	for	data	collecting;	

in-depth	 interviews;	 focus	 group	 techniques;	 questionnaire	

design;	 traditional	 knowledge	 assessment;	 data	 analysis	 and	

research	synthesis	
	

	 หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย  

0203 891 วิทยานิพนธ์ 72  หน่วยกิต    

  Thesis           

	 	 การศึกษาค้นคว้าวิจัยทางชีววิทยา	 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หรือความหลากหลายทางชีวภาพ	โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและวิธีการทาง

สถิติ	 เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่	 ภายใต้การให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดของ

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์											

	 Individual	 research	 in	 field	 of	 biology,	 environmental	

science	 or	 biodiversity	 by	 using	 the	 statistical	 and	 research	

methodologies	 in	order	to	construct	a	new	body	of	knowledge	

under	a	close	consultation	of	the	thesis	advisory	committee	
	

0203 892 วิทยานิพนธ์ 48  หน่วยกิต   

  Thesis          

	 	 ศึกษาค้นคว้า	 วิจัยทางชีววิทยาในสาขาต่างๆ	 ตามความ

สนใจและความถนัด	 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการทางสถิติ	 เพื่อสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ทางชีววิทยา	 ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ควบคุม

วิทยานิพนธ์													

	 	 Individual	 research,	 in	 the	 field	 of	 biology	

according	to	one’s	own	interest	and	aptitude	by	using	statistical	

and	research	methodologies,	 in	order	to	construct	a	new	body	

of	knowledge	under	a	close	consultation	of	the	advisory	committee	
	

0203 893 วิทยานิพนธ์ 36  หน่วยกิต     

  Thesis           

	 	 การศึกษาค้นคว้าวิจัยทางชีววิทยาในสาขาต่างๆ	 ตามความ

สนใจและความถนัด	โดยดำเนินการตามระเบียบวิธีการวิจัย	 เพื่อสร้างองค์

ความรู้ใหม่ทางชีววิทยา	โดยความเห็นชอบของอาจารย์ควบคุม																	

	 	 Individual	 research	 in	 the	 field	 of	 biology,	

according	 to	 one’s	 own	 interests	 and	 aptitudes,	 by	 using	

statistical	 and	 research	methodologies	 in	 order	 to	 construct	 a	

new	body	of	knowledge	under	a	close	consultation	of	the	thesis	

advisory	


