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หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาชีววทิยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติสาขาวชิาชวีวทิยา 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554 

 

3.1หลักสูตร  

3.1.1จํานวนหนวยกติ รวมตลอดหลักสตูรไมนอยกวา 132หนวยกิต 

3.1.2โครงสรางหลักสูตร 

(1) หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

- กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต 

- กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  9 หนวยกิต 

- กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 6 หนวยกิต 

- กลุมวชิาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกิต 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 96 หนวยกิต 

- วชิาแกน  27 หนวยกิต 

- วชิาเอก ไมนอยกวา 54 หนวยกิต 

  เอกบังคับ  34 หนวยกิต 

  เอกเลือก ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

 - วชิาโท (ถาม)ี ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

(3) หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

3.1.3 กระบวนวชิา  

 3.1.3.1 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป  30 หนวยกติ 

 3.1.3.1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกติ 

 001101 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

   (Listening and Speaking in English) 

 001102 การอานและการเขยีนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

  (Reading and Writing in English) 

 001201 การอานเชิงวเิคราะหและการเขยีนอยางมปีระสทิธผิล 3(3-0-6) 

  (Critical Reading and Effective Writing) 

 001202 ภาษาองักฤษในบริบททางอาชีพ 3(3-0-6) 

  (English in Professional Contexts) 

 3.1.3.1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 หนวยกติ 

  โดยเลอืก 3 กระบวนวชิาจากกระบวนวชิาตอไปนี้ 
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาชีววทิยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

 011100 มนุษยกับปรัชญา 3(3-0-6) 

   (Man and Philosophy) 

  012173 ศาสนาเบื้องตน 3(3-0-6) 

   (Descriptive Study of Religion) 

  013110 จติวทิยากับชีวติประจําวนั 3(3-0-6) 

   (Psychology and Daily Life) 

  050100 การใชภาษาไทย 3(3-0-6) 

   (Usage of the Thai Language) 

  057137 กีฬาเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 

   (Sports for Health) 

  109114 ศลิปะในชีวติประจําวนั 3(3-0-6) 

   (Arts in Daily Life) 

  154104 การอนุรักษสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

   (Environmental Conservation) 

  176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม 3(3-0-6) 

   (Law and Modern World) 

  701103 การบัญชีทั่วไป 3(3-0-6) 

   (General Accounting) 

  702101 การเงนิในชีวติประจาํวัน 3(3-0-6) 

   (Finance in Everyday Life)  

  703103 การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน 3(3-0-6) 

   (Introduction to Entrepreneurship and Business) 

  751100 เศรษฐศาสตรในชีวติประจาํวนั 3(3-0-6) 

   (Economics for Everyday Life) 

 3.1.3.1.3 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 6 หนวยกติ 

 201110 คณติศาสตรบูรณาการ 3(2-2-5) 

   (Integrated Mathematical Sciences) 

  201111 โลกแหงวทิยาศาสตร 3(3-0-6) 

   (The World of Science) 

 3.1.3.1.4 กลุมวชิาการเรยีนรูผานกจิกรรม 3 หนวยกติ 

 201191 การพัฒนาคุณภาพนักศกึษาดวยกิจกรรม 2(0-6-0) 
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาชีววทิยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

   (Student Quality Development Through Activities) 

  และเลอืก 1 หนวยกิต จากกลุมวชิาการเรียนรูผานกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

 201192 ดอยสุเทพศกึษา 1(0-3-0) 

  (Doi Suthep Study) 

 057121 ฟุตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

  (Football for Life and Exercise) 

 057122 วายน้าํเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

  (Swimming for Life and Exercise) 

 057123 วอลเลยบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

  (Volleyball for Life and Exercise) 

 057125 กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

  (Rhythmic Activities for Life and Exercise) 

 057126 บาสเกตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

  (Basketball for Life and Exercise) 

 057127 แบดมนิตนัเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

  (Badminton for Life and Exercise) 

 057128 เทนนสิเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1 )0-3-0(  

  (Tennis for Life and Exercise) 

 057129 เทเบิ้ลเทนนสิเพือ่ชีวติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

  (Table Tennis for Life and Exercise) 

 057130 กอลฟเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

  (Golf for Life and Exercise) 

 หรอื เลอืก 1 หนวยกิต จากกลุมวชิาการเรียนรูผานกิจกรรมอื่นๆ ที่เปดสอน 

 ในมหาวทิยาลยัเชียงใหม 

 3.1.3.2 หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 96 หนวยกติ 

 3.1.3.2.1 วชิาแกน  27 หนวยกติ 

 202111 ชีววทิยา 1 4(3-3-6) 

   (Biology 1) 

  202112 ชีววทิยา 2 4(3-3-6) 

   (Biology 2) 

  203111 เคม ี1 3(3-0-6) 
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาชีววทิยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

   (Chemistry 1) 

  203115 ปฏบิัตกิารเคม ี1 1(0-3-0) 

   (Chemistry Laboratory 1) 

  203206 เคมอีนิทรียสาํหรับนักศกึษานอกภาควชิาเคม ี 3(3-0-6) 

   (Organic Chemistry for Non-Chemistry Students) 

  203209 ปฏบิัตกิารเคมอีนิทรียสําหรับนักศกึษานอกภาควชิาเคม ี 1(0-3-0) 

   (Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry Students) 

  206111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

   (Calculus 1) 

  207117 ปฏบิัตกิารฟสกิส 1 1(0-3-0) 

   (Physics Laboratory 1) 

  207187 ฟสกิส 1 3(3-0-6) 

   (Physics 1) 

  211315 ชีวเคมเีบื้องตน 3(3-0-6) 

   (Introductory Biochemistry) 

  211319 ปฏบิัตกิารชีวเคมเีบื้องตน 1(0-3-0) 

   (Introductory Biochemistry Laboratory) 

 3.1.3.2.2 วชิาเอก ไมนอยกวา 54 หนวยกติ 

 ในจํานวนนี้อยางนอย 36หนวยกิต จะตองเปนกระบวนวชิาระดับ 300-400 และ 

อยางนอย18 หนวยกิต จะตองเปนกระบวนวชิาระดับ 400 

 3.1.3.2.2.1 วชิาเอกบังคับ  34 หนวยกติ 

 202231 พันธุศาสตร1 4(3-3-6) 

   (Genetics 1) 

  202305 ชีวสถิต ิ 3(2-3-4) 

   (Biometry) 

  202321 ชีววทิยาของเซลล 3(2-3-4) 

   (Cell Biology) 

  202342 พฤกษสรีรวทิยา 4(3-3-6) 

  (General Plant Physiology)  

 202371 นเิวศวทิยา 4(3-3-6) 

   (Ecology) 
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาชีววทิยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

  202405 ววิัฒนาการ 3(3-0-6) 

   (Evolution) 

  202491 สัมมนาชีววทิยา 1(1-0-2) 

   (Biology Seminar) 

  202493 ปญหาพเิศษทางชีววทิยา 3หนวยกิต 

   (Special Project) 

  202495 การพมิพเผยแพรงานวจิยัทางชีววทิยา 1(1-0-2) 

   (Publishing Biology Research) 

  214341 สัตวสรีรวทิยาทั่วไป 4(3-3-6) 

   (General Animal Physiology) 

  215205 จุลชีววทิยา 3(3-0-6) 

  (Microbiology) 

  215206 ปฏบิัตกิารจุลชีววทิยา 1(0-3-0) 

  (Microbiology Laboratory) 

 3.1.3.2.2.2 วชิาเอกเลอืก ไมนอยกวา 20 หนวยกติ 

 โดยเลอืกจากกระบวนวชิาตอไปนี้  

  202301 เทคนคิการใชเครื่องมอืทางชีววทิยา 3(2-3-4) 

   (Instrumental Techniques in Biology) 

  202302 ไมโครเทคนคิ 3(1-6-2) 

   (Microtechnique) 

 202303 ประวัตชีิววทิยา 3(3-0-6) 

 (History of Biology) 

 202310 ชีววทิยาของไมผล 3(2-3-4) 

  (Biology of Fruit Plants) 

 202331 การปรับปรุงพันธุพชื 3(2-3-4) 

  (Plant Breeding) 

 202332 พันธุศาสตร 2 3(3-0-6) 

  (Genetics 2) 

 202333 เทคนคิพื้นฐานทางพันธศุาสตร 1(0-3-0) 

  (Fundamental Techniques in Genetics) 

 202334 พันธุศาสตรโมเลกุลเบื้องตน 3(3-0-6) 
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาชีววทิยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

  (Fundamental Molecular Genetics) 

 202353 สัณฐานวทิยาของพชื 3(2-3-4) 

  (Plant Morphology)  

 202356 กายวภิาคของพชื 3(2-3-4) 

  (Plant Anatomy) 

 202361 พฤกษอนุกรมวธิานทั่วไป 4(3-3-6) 

  (General Plant Taxonomy) 

 202362 พชืที่สําคัญทางเศรษฐกิจ 3(2-3-4) 

  (Economic Botany) 

 202364 ไลเคนวทิยา 3(2-3-4) 

  (Lichenology) 

 202401 ชีววทิยารังส ี 3(2-3-4) 

  (Radiation Biology) 

 202408 การถายภาพจากกลองจลุทรรศน 3(1-6-2) 

  (Photomicrography) 

 202410 พฤกษศาสตรอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

  (Industrial Botany) 

 202421 การสื่อสัญญาณของเซลล 3(3-0-6) 

  (Cell Signaling) 

 202432 ชีววทิยาระดับโมเลกุลของจนีส 3(2-3-4) 

  (Molecular Biology of the Genes) 

 202434 ชีวสนเทศศาสตร 3(2-3-4) 

  (Bioinformatics) 

 202435 การแปลงพันธุพชื 2(1-2-3) 

  (Plant Transformation) 

 202436 นวัตกรรมเทคโนโลยชีีวภาพ 2(2-0-4) 

  (Innovation in Biotechnology) 

 202442 พฤกษสรีรวทิยาช้ันสูง 3(2-3-4) 

  (Advanced Plant Physiology) 

 202443 การเพาะเลี้ยงเซลล เนื้อเยื่อและอวยัวะพชื 3(2-3-4) 

  (Plant Cell, Tissue and Organ Culture) 



7 

 

หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาชีววทิยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

 202446 การเจริญเตบิโตในพชื 3(2-3-4) 

  (Plant Growth and Development) 

 202461 อนุกรมวธิานของพชืดอก 3(2-3-4) 

  (Advanced Taxonomy of Flowering Plants) 

 202463 ไบรโอโลย ี 3(2-3-4) 

  (Bryology) 

 202470 ชีวภูมศิาสตร 2(2-0-4) 

  (Biogeography) 

 202471 สัตวนเิวศวทิยา 3(2-3-4) 

  (Animal Ecology) 

 202472 นเิวศวทิยาทางทะเล 3(2-3-4) 

  (Marine Ecology) 

 202473 ชีววทิยาน้ําเสยี 3(2-3-4) 

  (Water Pollution Biology) 

 202474 พฤกษนเิวศวทิยา 3(2-3-4) 

  (Plant Ecology) 

 202475 พษิวทิยาสิง่แวดลอม 3(3-0-6) 

  (Environmental Toxicology) 

 202476 ชีววทิยาการอนุรักษ 3(2-3-4) 

  (Conservation Biology) 

 202477 นเิวศวทิยาเขตรอน 3(2-3-4) 

  (Tropical Ecology) 

 202481 นเิวศวทิยาพฤตกิรรม 3(2-3-4) 

 (Behavioral Ecology) 

 202490 ชีววทิยาภาคสนาม 2(0-12-0) 

  (Field Biology) 

 202494 หัวขอที่เลือกสรรทางชีววทิยา 2(2-0-4) 

  (Selected Topics in Biology) 

 202499 การวจิัยระดับปริญญาตรี 3หนวยกิต 

  (Undergraduate Research) 

 214261 ความหลากหลายของสตัว 3(2-3-4) 
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาชีววทิยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

   (Animal Diversity) 

 214301 สัตวมกีระดูกสันหลัง 3(2-3-4) 

  (Vertebrate Zoology) 

 214310 สัตวไมมกีระดูกสันหลัง 4(3-3-6) 

  (Invertebrate Zoology) 

 214312 กีฏวทิยาทั่วไป 4(3-3-6) 

  (General Entomology) 

 214313 ชีววทิยาของไมเรียโปดาและอะแรกนดิา 3(2-3-4) 

  (Biology of Myriapoda and Arachnida) 

 214381 พฤตกิรรมวทิยาทั่วไป 3(2-3-4) 

  (General Ethology) 

 214403 ปกษวีทิยา 3(2-3-4) 

  (Ornithology) 

 214411 ปรสติวทิยา 3(2-3-4) 

  (Parasitology) 

 214422 การเพาะเลี้ยงเซลลสัตว 3(2-3-4) 

  (Animal Cell Culture) 

 214431 เทคโนโลยชีีวภาพของสัตว 3(2-3-4) 

  (Animal Biotechnology) 

 214443 สรีรวทิยาของแมลง 3(2-3-4) 

  (Physiology of Insects) 

 214445 วทิยาภูมคุิมกันเปรียบเทยีบ 3(2-3-4) 

  (Comparative Immunology) 

 215323 สาหรายวทิยา 2(2-0-4) 

   (Phycology) 

  215324 ปฏบิัตกิารสาหรายวทิยา 1(0-3-0) 

   (Phycology Laboratory) 

  215421 ชีววทิยาของเหด็ 2(2-0-4) 

   (Biology of Mushrooms) 

  215422 ปฏบิัตกิารชีววทิยาของเหด็ 1(0-3-0) 

   (Biology of Mushrooms Laboratory) 
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาชีววทิยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

 353301 การปรับปรุงพันธุพชืเบื้องตน 3(3-0-6) 

  (Principle of Plant Breeding) 

 หรอืกระบวนวชิาที่เปดสอนเพิม่เตมิในภาควชิาชีววทิยา 

 3.1.3.2.3 วชิาโท (ถาม)ี ไมนอยกวา 15 หนวยกติ 

 (1) นักศกึษาที่ประสงคจะมวีชิาโท อาจเลอืกเรียนในสาขาใดสาขาหนึง่ที่เปดสอนใน

มหาวทิยาลยั อยางนอย 15หนวยกิต จากกลุมกระบวนวชิาโท โดยความเหน็ชอบของอาจารยที่ปรึกษาวชิาเอก 

 (2) นักศกึษาที่ไมประสงคมวีชิาโท ใหเลอืกเรียนกระบวนวชิาระดับ 300 ขึ้นไป เพิ่มเตมิไมนอย

กวา 15หนวยกิต จากกระบวนวชิาที่เปดสอนในภาควชิาชีววทิยา หรอืในสาขาวชิาที่เก่ียวของจากกลุมสาขาวชิา

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีหรอืวทิยาศาสตรสุขภาพโดยความเห็นชอบของอาจารยทีป่รึกษาวชิาเอก  

 3.1.3.3 หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไมนอยกวา6หนวยกติ 

 ตองเลอืกจากกระบวนวชิานอกสาขาวชิาเอก และวชิาโท (ถาม)ี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

Uหมายเหตุ U ความหมายของเลขรหัสกระบวนวชิา 

รหัสกระบวนวชิาที่ใชกําหนดเปนตัวเลข 6 หลัก ดังตอไปนี้ 

1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควชิา/สาขาวชิา ที่กระบวนวชิานัน้สงักัด 

2. เลข 3 ตัวทาย จาํแนกไดดังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวชิา 

“1” แสดงถึง กระบวนวชิาในระดับปที่ 1 

“2” แสดงถึง กระบวนวชิาในระดับปที่ 2 

“3” แสดงถึง กระบวนวชิาในระดับปที่ 3 

“4” แสดงถึง กระบวนวชิาในระดับปที่ 4 

“5” แสดงถึง กระบวนวชิาในระดับปที่ 5 

“6” แสดงถึง กระบวนวชิาในระดับปที่ 6 

2) เลขตัวกลาง (หลักสบิ) แสดงถึง หมวดหมูในสาขาวชิา 

3) เลขตัวทาย (หลักหนวย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมูของสาขาวชิา 
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3.1.4 แสดงแผนการศกึษา 

 

ชั้นปท่ี 1ภาคการศกึษาท่ี 1 หนวยกติ 

001101 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ (Listening and Speaking in English) 3 (3-0-6) 

201111 โลกแหงวทิยาศาสตร (The world of Science) 3 (3-0-6) 

202111 ชีววทิยา 1 (Biology 1) 4 (3-3-6) 

203111 เคม ี1(Chemistry 1) 3 (3-0-6) 

203115 ปฏบิัตกิารเคม ี1(Chemistry Laboratory 1) 1 (0-3-0) 

206111 แคลคูลัส 1(Calculus 1) 3 (3-0-6) 

 รวม 17 

 

ชั้นปท่ี 1ภาคการศกึษาท่ี 2 หนวยกติ 

001102 การอานและการเขยีนภาษาองักฤษ(Reading and Writing in English) 3 (3-0-6) 

201110 คณติศาสตรบูรณาการ (Integrated Mathematical Sciences) 3 (2-2-5) 

202112 ชีววทิยา 2(Biology 2) 4 (3-3-6) 

207117 ปฏบิัติการฟสกิส 1(Physics Laboratory 1) 1 (0-3-0) 

207187 ฟสกิส 1(Physics 1) 3 (3-0-6) 

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 3 (3-0-6) 

กลุมวชิาการเรียนรูผานกิจกรรม  1 (0-3-0) 

 รวม 18 

 

ชั้นปท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 1 หนวยกติ 

001201 การอานเชิงวเิคราะหและการขยีนอยางมปีระสทิธผิล 3 (3-0-6) 

 (Critical Reading and Effective Writing) 

202231 พันธุศาสตร1 (Genetics 1) 4 (3-3-6) 

203206 เคมอีนิทรียสาํหรับนักศกึษานอกภาควชิาเคม ี 3 (3-0-6) 

 (Organic Chemistry for Non-Chemistry Students) 

 

203209 ปฏบิัตกิารเคมอีนิทรียสําหรับนักศกึษานอกภาควชิาเคมี 1 (0-3-0) 

 (Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry Students) 

215205 จุลชีววทิยา(Microbiology) 3 (3-0-6) 
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215206 ปฏบิัตกิารจุลชีววทิยา(Microbiology Laboratory) 1 (0-3-0) 
กลุมวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 3 (3-0-6) 

 รวม 18 

 

ชั้นปท่ี 2ภาคการศกึษาท่ี 2 หนวยกติ 

001202 ภาษาองักฤษในบริบททางอาชีพ (English in Professional Contexts) 3 (3-0-6) 

202371 นเิวศวทิยา (Ecology) 4 (3-3-6) 

211315 ชีวเคมเีบื้องตน(Introductory Biochemistry) 3 (3-0-6) 

211319 ปฏบิัตกิารชีวเคมเีบื้องตน(Introductory Biochemistry Laboratory) 1 (0-3-0) 

214341 สัตวสรีรวทิยาทั่วไป (General Animal Physiology) 4 (3-3-6) 

วชิาเลอืกเสรี 3 

 รวม 18 

 

ชั้นปท่ี 3ภาคการศกึษาท่ี 1 หนวยกติ 

202321 ชีววทิยาของเซลล(Cell Biology) 3 (2-3-4) 
202342 พฤกษสรีรวทิยา)General Plant Physiology) 4 (3-3-6) 

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 3 (3-0-6) 

วชิาเอกเลอืกหรอืวชิาโท 6 

 รวม 16 

 

ชั้นปท่ี 3ภาคการศกึษาท่ี 2 หนวยกติ 

201191 การพัฒนาคุณภาพนักศกึษาดวยกิจกรรม 2 (0-6-0) 

 (Student Quality Development through Activities) 
202305 ชีวสถิต ิ(Biometry) 3 (2-3-4) 

202405 ววิัฒนาการ(Evolution) 3 (3-0-6) 

วชิาเอกเลอืกหรอืวชิาโท 6 

วชิาเลอืกเสรี 3 

 รวม 17 

 

 

ชั้นปท่ี 4ภาคการศกึษาท่ี 1 หนวยกติ 

202495 การพมิพเผยแพรงานวจิยัทางชีววทิยา (Publishing Biology Research) 1 (1-0-2) 

วชิาเอกเลอืกหรอืวชิาโท 14 

 รวม 15 
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ชั้นปท่ี 4ภาคการศกึษาท่ี 2 หนวยกติ 

202491 สัมมนาชีววทิยา (Biology Seminar) 1 (1-0-2) 

202493 ปญหาพเิศษทางชีววทิยา (Special Project) 3 หนวยกิต 

วชิาเอกเลอืกหรอืวชิาโท 9 

 รวม 13 
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ก. คําอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

1. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 

1.1 กลุมวชิาภาษาและการสือ่สาร 

001101 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 (Listening and Speaking in English) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 การสื่อสารภาษาอังกฤษ  โดยเนนทักษะการพูดและการฟง  เพื่อการปฏิสัมพันธในบริบททางสังคม

และวชิาการ อันจะกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวติ 

 English communication with emphasis on listening and speaking for social interaction and lifelong 

learning.  

 

001102 การอานและการเขยีนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

 (Reading and Writing in English) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 การอานและการเขยีนภาษาองักฤษ โดยเนนการเรียนรูคําศัพท การทบทวนไวยากรณอยางเปนระบบ 

การพัฒนาโครงสรางประโยคที่มีความหลากหลาย  รูปแบบและวัตถุประสงคของยอหนา  เพื่อการสื่อสารอยางมี

ประสทิธภิาพ อันจะกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวติ 

 English reading and writing communication for lifelong with emphasis on vocabulary expansion, 

systematic grammar review, development of sentence structure and sentence variety, forms and purposes of 

paragraphs, progressing from mechanical to more meaningful context.  

 

001201 การอานเชิงวเิคราะหและการเขยีนอยางมปีระสทิธผิล 3(3-0-6) 

 (Critical Reading and Effective Writing) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 ทักษะภาษาองักฤษสําหรับการอานเชิงวเิคราะหจากแหลงขอมูลและสือ่ตางๆ และการเขยีนอยางมี

ประสทิธผิล ในหัวขอตามความสนใจของผูเรียน   

 English language skills for critical reading from different sources and media and effective writing 

on topics of students’ interests. 
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001202 ภาษาองักฤษในบริบททางอาชีพ 3(3-0-6) 

 (English in Professional Contexts) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 ลักษณะเฉพาะทางภาษา องคประกอบทางภาษาและทักษะทางภาษาของงานเขยีนเฉพาะสาขาอาชีพ 

 Specific language features, language components of professional texts and language skills for 

professional texts. 

 

1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

011100 มนุษยกับปรัชญา 3(3-0-6) 

 (Man and Philosophy) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 ศกึษาใหเขาใจความหมาย คุณคา เหตุที่มา กําเนดิ วธิกีาร จุดมุงหมายและขอบขายของปรัชญา 

เปรียบเทยีบปรัชญากับศาสตรอื่นๆ ตลอดจนแนวคิดวาดวยสถานภาพ ภาระหนาที ่ ความรับผดิชอบ ความหมาย

และจุดมุงหมายของมนุษย 

 The study of meanings, values, origin, scope, and methodology of philosophy; philosophy in 

comparison with other  related sciences; philosophical concepts of man's place in society and the universe, 

responsibilities, meanings and ultimate aims. 

 

012173 ศาสนาเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Descriptive Study of Religion) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 ธรรมชาติและขอบเขตของศาสนา กําเนิด พัฒนาการและประเภทของศาสนา รูปแบบตางๆ ของ

ศาสนา อเทวนยิม กระบวนการก่ึงศาสนา บทบาทของศาสนาในปจเจกบุคคลและสังคม 

 Nature and scope of religion; origins, development and types of religion; different forms of 

atheistic religion; semi-religious movements; role of religion in the individual and society. 
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013110 จติวทิยากับชีวติประจําวนั  3(3-0-6) 

 (Psychology and Daily Life) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 จติวทิยากับการประยุกตใชในชีวติประจําวัน บุคลกิภาพ แรงจูงใจและอารมณ ความเครยีด สุขภาพ

กายและสุขภาพจติ สังกัปเก่ียวกับตน การควบคุมตนเองและการตัดสนิใจ ความเขาใจเรื่องเพศ การเสริมสราง

มติรภาพ การเปนสวนหนึง่ของกลุม การแตงงานและสมัพันธภาพทีส่นทิสนม การทํางานและเวลาวาง 

 Psychology and application in daily life. Personality.  Motivation and emotion. Stress. Physical 

and mental health. Self-concept. Personal control and decision making.  Sexuality. Making friends. Being part 

of a group. Marriage and intimate relationships. Work and leisure. 

 

050100 การใชภาษาไทย 3(3-0-6) 

 (Usage of the Thai Language) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 ศกึษาและฝกทักษะการใชภาษาไทย 

 A study of the usage of the Thai language and practice in writing.  

 

057137 กีฬาเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 

 (Sports for Health) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 กีฬาประเภททมี กีฬาประเภทบุคคล และกีฬาในรม เพือ่สงเสริมการออกกําลังกาย สุขภาพกาย 

จติใจ และสงัคม (เลอืกกีฬาประเภททมี 1 ประเภท กีฬาประเภทบุคคล 1 ประเภท และกีฬาในรม 1 ประเภท) 

 Team sports, individual sports and in door sports to promoting exercise, physical health, mental 

health and social health. (select 1 team sport 1 individual sport and 1 in door sport) 

 

109114 ศลิปะในชีวติประจําวนั 3(3-0-6) 

 (Arts in Everyday Life)  

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 การรับรูเก่ียวกับศลิปกรรมในชีวิตประจําวัน  ประกอบดวยงานทัศนศิลป  งานออกแบบ  สื่อศิลปะ  ซึ่ง

จําเปนและมปีระโยชนตอการดําเนนิชีวติในโลกยุคปจจุบัน 

  Learning about art in everyday life, such as visual art, design and media art, that can be 

applied for the benefit of different aspects in everyday life. 
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154104 การอนุรักษสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 (Environmental Conservation) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 ปญหาในการจัดการ และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาต ิซึ่งเนนในเรื่อง ดนิ ปาไม น้าํ แร 

สัตวปา มนุษย พลงังานธรรมชาต ิทวิทัศนธรรมชาต ิและสิง่แวดลอมตางๆ ตลอดจนวธิกีารอนุรักษและมาตรการ

ในการอนุรักษที่จําเปนสําหรับประเทศไทย 

 Problems in the management and the utilization of natural resources with emphasis on soil, 

forest, water, minerals and wildlife, introducing some conservation methods and conservation measures 

necessary for Thailand. 

 

176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม 3(3-0-6) 

 (Law and Modern World) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคมระหวาง

ประเทศ กฎหมายกับปญหาทองถ่ิน และกฎหมายกับสทิธชุิมชน บทบาทของกฎหมายระดับทองถ่ิน ระดับสังคม

เมอืง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภวิัตน ศกึษาวเิคราะหปญหาจากกรณศีกึษาตางๆ เก่ียวกับกฎหมาย

และโลกสมยัใหม 

Legal concepts. Legal Institutions. Law and its roles in society. Law and international societies. 

Law and local problems. Law and community rights. Roles of law in the rural and urban societies. Roles of 

law in the globalized era. Studying and analyzing cases relating to law and modern world. 

 

701103 การบัญชีทั่วไป 3(3-0-6) 

 (General Accounting) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 ศกึษาถึงวธิ ี และการบันทกึรายการบัญชี คํานยิาม ประวัตคิวามเปนมา วัตถุประสงค การจําแนก

รายการสนิทรัพย หนี้สนิและทุน รายรับและรายจาย การปรับปรุงบัญชี งบทดลอง งบการเงนิ กําไรขาดทุน กําไร

สะสม และงบดุล บัญชีเงนิสดรายวันทั่วไป และบัญชียอย 

 General method and record in the bookkeeping, definition, history and objective or purpose. 

Classification of assets, liabilities and capital, revenues and expenses. Adjustment account. Trial balance. 

Financial: Profit and loss, Retained earning and balance sheet, Cash book. General journal with the subsidiary 

book. 
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702101 การเงนิในชีวติประจาํวัน  3(3-0-6) 

 (Finance in Everyday Life) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 สํารวจสุขภาพทางการเงนิของตนเอง การวางแผนทางการเงนิของตนเอง การบริหารรายได รายจาย 

และภาระหนี้สนิ การประกันความเสีย่ง รูจักการใหเงนิทํางาน การวางแผนภาษ ี การเตรียมความพรอมเพื่อ

ความสุข กรณศีกึษาการวางแผนทางการเงนิ 

 Exploring your financial health, Planning your personal financial plan, Revenue, expense, and 

debt service management, Insurance, Knowing how to make money work, Tax planning, Preparing for 

happiness and case study of financial planning. 

 

703103 การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน  3(3-0-6) 

 (Introduction to Entrepreneurship and Business) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 บทบาทการเปนผูประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ 

คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ สภาพแวดลอม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ หลักการจัดการ 

การจัดการดานการตลาด การผลติ การเงนิ บญัชี ภาษ ี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจระหวางประเทศ และจริยธรรม

สําหรับผูประกอบการ 

 Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and business opportunities.  

The characteristic of entrepreneur and motivation factors, environment, types of business, forms of business, 

business plans, principle of management, marketing management, production management, financial 

management, accounting, taxation, business law, international business and business ethics for entrepreneur. 

 

751100  เศรษฐศาสตรในชีวติประจาํวนั 3(3-0-6) 

 (Economics for Everyday Life) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่นาํไปใชในชีวติประจําวัน ที่เก่ียวของกับการผลติ การบริโภค ตลาด 

รายไดประชาชาต ิ การคลงัสาธารณะ การเงนิและการธนาคาร ภาวะเงนิเฟอและเงนิฝด การจางงาน เศรษฐกิจ

การคาและการเงนิระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

 Basic economic concepts and application for everyday life concerning production, consumption, 

markets, national income, public finance, money and banking, inflation and deflation, employment, 

international trade and finance, and economic development and environment. 
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1.3  กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 

201110 คณติศาสตรบูรณาการ 3(2-2-5) 

 (Integrated Mathematical Sciences) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 คอมพวิเตอรในชีวติประจําวัน คณติศาสตรและสถิต ิ ในปรากฏการณตางๆ การประยุกต

คณติศาสตร สถิตแิละคอมพวิเตอรในวชิาการ กระบวนการแกปญหาโดยใชคณติศาสตร สถิต ิ และคอมพวิเตอร 

กระบวนวชิานี้สําหรับนักศกึษาที่มพีื้นฐานทางวทิยาศาสตร 

 Computer in everyday life. Mathematics and statistics in various phenomena. Mathematics, 

statistics, and computer applications in academic. Problem solving process by using mathematics, statistics, 

and computer. This course is recommended for science-based students. 

 

201111 โลกแหงวทิยาศาสตร 3(3-0-6)

 (The World of Science) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 ธรรมชาตแิละววิัฒนาการของวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี ระบบสุริยะ การสงัเกตดาวเคราะหและ

ดวงจันทรในปจจุบัน ความสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางธรณภีาค อุทกภาค ภาคบรรยากาศและชีวภาคของโลก 

ความอุดมสมบูรณ การกระจายตัวและการใชทรัพยากรธรรมชาต ิประเด็นทางสังคมรวมสมยัในดานวทิยาศาสตร

และสงัคมมนุษย กระบวนวชิานี้อนุญาตใหเฉพาะนักศกึษาทีม่พีื้นฐานทางวทิยาศาสตร 

 The nature and evolution of science and technology. The solar system, modern observations of 

planets and moons. The interrelations of Earth’s geosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. 

Abundance, distribution and utilization of natural resources. Contemporary social issues in science and 

society. Enrollments are not permitted for non- science-based students. 

 

1.4  กลุมวชิาการเรียนรูผานกิจกรรม 

057121 ฟุตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

 (Football for Life and Exercise) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนฟุตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬาฟุตบอล การเลน

ฟุตบอลในตาํแหนงตางๆ การประยุกตเลนกีฬาฟตุบอลในรูปแบบตาง ๆ กตกิาทั่วไปในการเลนกีฬาฟุตบอล การ

วเิคราะหเกมการแขงขันฟุตบอลและการเขารวมแขงขันฟุตบอลในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผู

เลนและผูดูที่ดใีนกีฬาฟตุบอล 
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 The principles of exercise for health by playing Football. Warm up and cool down. How to play in 

each position and in different styles. Rules of playing Football. Analysis of Football matches and participation 

at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

057122 วายน้าํเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

 (Swimming for Life and Exercise) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการวายน้าํ การอบอุนรางกายในกีฬาวายน้ํา หลักการหายใจและการ

เคลื่อนไหวในน้ํา การใชสวนตางๆ ของรางกายในการวายน้าํทาตางๆ การชวยเหลอืผูไดรับอันตรายตางๆ จากการ

วายน้าํ การวเิคราะหทาทางการวายน้ํา การวายน้าํเพื่อสุขภาพและการเขารวมการแขงขันวายน้ําในระดับตางๆ 

ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกีฬาวายน้าํ 

 The principles of exercise for health by Swimming. Warm up and cool down. How to breath 

under water and physical movements to swim in each style. Help others to swim safely. Swimming for 

health and in competition. The advantage, manners and regulations of Swimming are involved. 

 

057123 วอลเลยบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

 (Volleyball for Life and Exercise) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนวอลเลยบอล การอบอุนรางกายและคลายเยน็ในกีฬา

วอลเลยบอล การวอลเลยบอลในตําแหนงตางๆ การใชอวัยวะสวนตางๆ ของรางกายในการเลนวอลเลยบอล 

กตกิาทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาวอลเลยบอล การประยุกตเลนกีฬาวอลเลยบอลในรูปแบบตางๆ การ

วเิคราะหเกมการแขงขันวอลเลยบอลและการเขารวมแขงขันวอลเลยบอลในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของ

การเปนผูเลนและผูดูทีด่ใีนกีฬาวอลเลยบอล 

 The principles of exercise for health by playing Volleyball. Warm up and cool down. How to play 

in each position and how to use parts of body to play Volleyball. Rules for playing and scoring Volleyball. 

Benefits of playing Volleyball at different levels. Analyze and participate in Volleyball competition 

tournaments. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

057125 กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

 (Rhythmic Activities for Life and Exercise) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี
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 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกิจกรรมเขาจังหวะ การเคลื่อนไหวของรางกายในลักษณะ

ตางๆ การเคลื่อนไหวของรางกายใหเขากับจังหวะและเสยีงดนตรี การเตนรําพื้นเมอืงของประเทศตางๆ การเตน

ลลีาศในจงัหวะตางๆ มารยาทในการเขาสงัคมและมารยาทในการลลีาศ การวเิคราะหทาทางการเตนลลีาศจงัหวะ

ตางๆ การรวมงานลลีาศและการจัดงานลลีาศในรูปแบบตางๆ 

 The principles of exercise for health through Rhythmic activity. Body movements with music. 

Folk dances and social dances. Social manners and dancing’s regulations. Analyze the type of social dances. 

Participate and organize social dance parties. 

 

057126 บาสเกตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

 (Basketball for Life and Exercise) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนบาสเกตบอล การอบอุนรางกายและคลายเยน็ในกีฬา

บาสเกตบอล การเลนบาสเกตบอลในตาํแหนงตางๆ ความปลอดภัยในการเลนกีฬาบาสเกตบอล กตกิาการเลน

บาสเกตบอลทั่วไป การประยุกตเลนกีฬาบาสเกตบอลในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการแขงขันบาสเกตบอล

และการเขารวมแขงขนับาสเกตบอลในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูทีด่ใีนกีฬา

บาสเกตบอล 

 The principles of exercise for health by playing Basketball. Warm up and cool down. How to play 

in different positions, safety, and regulations. Analyze and participate in basketball competition tournaments. 

Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

057127 แบดมนิตนัเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

 (Badminton for Life and Exercise) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนแบดมนิตนั การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา

แบดมนิตนั การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพือ่เขาตลีูกแบดมนิตนัในลักษณะตางๆ กตกิาแบดมนิตนั

ทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาแบดมนิตัน การประยุกตเลนกีฬาแบดมนิตนัในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการ

แขงขันแบดมนิตัน และการเขารวมแขงขันแบดมนิตันในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผู

ดูที่ดใีนกีฬาแบดมนิตนั 

 The principles of exercise for health by playing Badminton. Warm up and cool down. How to 

hold the racquet and movements to hit the shuttlecock. Analyze and participate in badminton competition 
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tournaments. The advantage, manners, regulations and scoring system & service of badminton game are 

involved. 

 

057128 เทนนสิเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1 )0-3-0(  

 (Tennis for Life and Exercise) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนเทนนสิ การอบอุนรางกายและคลายเยน็ในกีฬาเทนนสิ 

การจับไม และการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตลีูกเทนนสิในลักษณะตาง ๆ กตกิาเทนนสิทั่วไปและการนับ

คะแนนในกีฬาเทนนสิ การประยุกตเลนกีฬาเทนนสิในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการแขงขันเทนนสิและการ

เขารวมการแขงขันกีฬาเทนนสิในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกีฬาเทนนสิ 

 The principles of exercise for health by playing Tennis. Warm up and cool down. How to hold the 

racquet and movements to hit the tennis ball. Analyze and participate in Tennis competition tournaments. The 

advantage, manners, regulations and scoring system & service of Tennis game are involved. 

 

057129 เทเบิ้ลเทนนสิเพือ่ชีวติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

 (Table Tennis for Life and Exercise) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกีฬาเทเบิ้ลเทนนสิ การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา

เทเบิ้ลเทนนสิ การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพือ่เขาตเีทเบิ้ลเทนนสิในลักษณะตางๆ กตกิาทั่วไปและ

การนับคะแนนในกีฬาเทเบิ้ลเทนนสิ การประยุกตเลนกีฬาเทเบิ้ลเทนนสิในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการ

แขงขันเทเบิ้ลเทนนสิและการเขารวมแขงขันเทเบิ้ลเทนนสิในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลน

และผูดีทีด่ใีนกีฬาเทเบิ้ลเทนนสิ 

 The principles of exercise for health by playing Table tennis. Warm up and cool down. How to 

hold the racket and movements to play Table tennis. Analyze and participate in Table tennis competition 

tournaments. The advantage, manners, regulations and scoring system of Table tennis game are involved. 

 

057130 กอลฟเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

 (Golf for Life and Exercise) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกีฬากอลฟ การอบอุนรางกายและคลายเยน็ในกีฬากอลฟ การจับไม

และการเคลื่อนไหวของรางกายในการตกีอลฟในลักษณะตางๆ กตกิาการเลนกอลฟทั่วไปและการนับคะแนนใน
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กีฬากอลฟ การประยุกตเลนกีฬากอลฟในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหทาทางในการตกีอลฟและการเขารวมแขงขัน

กอลฟในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูทีด่ใีนกีฬากอลฟ 

 The principles of exercise for health by playing Golf. Warm up and cool down. How to play Golf, 

stance & position, rules & regulations, match play, advantage of playing golf. Analyze the stance & position 

and participate in Golf tournaments. The advantage, manners, regulations and scoring system of Golf game 

are involved. 

 

201191 การพัฒนาคุณภาพนักศกึษาดวยกิจกรรม 2(0-6-0) 

 (Student Quality Development through Activities) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 การเขารวมกิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศกึษา การเสริมทักษะและประสบการณ

ชีวติตางๆ ที่ถูกจัดขึ้นทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย เปนสวนประกอบที่ดทีีท่ําใหนักศกึษามสีวนรวมใน

ชวงเวลาของการศกึษาในมหาวทิยาลัย กิจกรรมตางๆ เหลานี้สามารถทําใหนักศกึษาประยุกตใชการเรียนรูจาก

กิจกรรมตางๆ ไปพัฒนาในดานเก่ียวกับการสรางจติสํานกัที่ด ี ตระหนักในคุณคาความเปนมนุษย มกีารพัฒนา

บุคลกิภาพ เขาใจการทํางานเปนทมี มคุีณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปใช เปนแบบอยางในการดํารงชีพใน

อนาคต ไดอยางมคีวามสุขทัง้รางกายและจติใจพรอมทัง้มจีติสาธารณะ สํานกึและรับผดิชอบตอตนเอง และสังคม 

 Activities to promote skills/moral and ethical behaviors in addition to development of personality, 

art and culture, local wisdom, environmental preservation as well as community-based economy by students 

under supervision of advisors and/or joint supervision with the government or private organizations. 

 

201192 ดอยสุเทพศกึษา 1(0-3-0) 

 (Doi Suthep Study) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

ศกึษาดอยสุเทพใน 4 มติ ิ คือ มติทิางกายภาพ : ธรณวีทิยา มติทิางชีวภาพ : ระบบนเิวศ และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ มติทิางสังคมและวัฒนธรรม : ศาสนาและมานุษยวทิยา และมติทิางการอนุรักษ: พื้นที่อนุรักษ การ

ฟนฟูปาและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ความสัมพันธระหวางดอยสุเทพกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 Studying Doi Suthep in 4 aspects : physical - geology, biology, ecosystems and biodiversity; 

social and cultural - religion and anthropology; and conservation - conservation area, forest restoration, eco-

tourism, and relationship between Doi Suthep and Chiang Mai University. 
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2.  หมวดวชิาเฉพาะ 

2.1  วชิาแกน 

202111 ชีววทิยา 1 4(3-3-6) 

 (Biology 1) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 หลักพื้นฐานทางชีววทิยาดานเคมขีองชีวติ เซลล พันธุศาสตร พนัธุศาสตรประชากรและแนวคิดเชิง

ววิัฒนาการ ประวัตศิาสตรววิฒันาการของความหลากหลายทางชีวภาพและนเิวศวทิยา 

 Basic biological concepts in chemistry of life, cell, genetics, population genetics and its 

evolutionary concept, the evolutionary history of biological diversity and ecology. 

 

202112  ชีววทิยา  2  4(3-3-6) 

 (Biology 2) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202111 

 หลักพื้นฐานทางชีววทิยาดานหลักอนุกรมวธิาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ชนดิและหนาที่ของ

เนื้อเยื่อพชืและสตัว สรีรวทิยาขัน้พื้นฐานของพชืและสัตว 

 Basic biological concepts in principles of taxonomy biodiversity, types and functions of plant and 

animal tissues, fundamental plant and animal physiology. 

 

203111 เคมี 1 3(3-0-6) 

 (Chemistry 1) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 ปริมาณสัมพนัธทางเคม ี โครงสรางอะตอม พันธะเคมใีนสารประกอบประเภทตางๆ อณุหพลศาสตร

เชิงเคม ีเคมไีฟฟา แกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด-เบส และสมดลุไอออนกิ จลนพลศาสตรเชิงเคม ี

 Chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various compounds, chemical 

thermodynamics, electrochemistry, gases liquid and solid, solutions, acid-bases and ionic equilibrium, 

chemical kinetics. 

 

203115 ปฏบิัตกิารเคม ี1 1(0-3-0) 

 (Chemistry Laboratory 1) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ลงทะเบยีนเรียนพรอมกับ 203111 
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 ปฏกิิริยาของทองแดง ความรอนของปฏกิิริยา การแยกสลายดวยไฟฟา เซลลกัลวานกิ และเซลล

ความเขมขน คาคงที่ของกาซ การหามวลโมเลกุลโดยอาศยัหลักการลดลงของจุดเยอืกแข็ง โครงสรางผลกึ การ

ไทเทรตระหวางกรด-เบส และแบบรีดอกซ สมดลุกรดเบส และการแยกสลายดวยน้ํา คาผลคูณการละลาย 

จลนพลศาสตรเชิงเคม ีและการทดลองพเิศษ 

 Reaction of copper, heat of reaction, electrolysis, galvanic and concentration cells, gas constant, 

determination of molecular weight by freezing point depression, crystal structure, acid-base and redox 

titrations, acid-base equilibria and hydrolysis, solubility product, chemical kinetics, and special experiment. 

 

203206 เคมอีนิทรียสาํหรับนักศกึษานอกภาควชิาเคม ี 3(3-0-6) 

 (Organic Chemistry for Non-Chemistry  Students) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 203104 หรอื 203111 หรอื 203116 

 ความแตกตางระหวางสารอนิทรีย และสารอนนิทรีย การจําแนกสารอนิทรีย ชนดิของปฏกิิริยาและ

กลไกการเกิดปฏกิิริยา การอานช่ือ การเตรียม สมบตั ิปฏกิิริยาและประโยชนของสารประกอบอะลฟิาตกิและอะโร

มาตกิ ไฮโดรคารบอนและอนุพันธ รวมทัง้ออเรียนเตช่ันในสารประกอบอะโรมาตกิ ไอโซเมอริซมึ สเตอริโอเคม ี

กรดอะมโิน โปรตนี และคารโบไฮเดรต 

 The differences between organic and inorganic compounds. Classification of organic compounds. 

Types of organic reactions and reaction mechanisms. Nomenclature, preparations, properties, reactions and 

uses of aliphatic compounds and aromatic hydrocarbons and their derivatives including orientation of aromatic 

compounds. Isomerism. Stereochemistry. Amino acids, protein and carbohydrates. 

 

203209 ปฏบิัตกิารเคมอีนิทรีย สาํหรับนักศกึษานอกภาควชิาเคมี 1(0-3-0) 

 (Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry Students) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 203108 หรอื 203119 หรอื 203115 และลงทะเบยีนเรียนพรอมกับ 203206 

 ปฏบิัตกิารเคมอีนิทรียเนนเทคนคิที่สําคัญ อาท ิ การทําสารใหบริสุทธิ ์ การแยกและการสกัด 

สารอนิทรีย การศกึษาสมบัตขิองหมูฟงกชันของสารอนิทรีย การสังเคราะหสารอนิทรีย และศกึษาปฏกิิริยาตางๆ 

ที่นาสนใจของสารอนิทรีย สเตอริโอเคม ี

 Laboratory course in organic chemistry emphasizing important laboratory techniques: 

purification, separation and extraction of organic compounds. Properties of organic functional groups. Organic 

synthesis and various interesting organic reactions, stereochemistry. 
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206111 แคลคูลัส  1 3(3-0-6) 

 (Calculus 1) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 อนุพันธและการประยุกต : อนุพันธของฟงกชัน ทฤษฎบีทคามัชฌมิ การทําเปนเชิงเสน และดฟิเฟอ

เรนเชียล วธิขีองนวิตัน การหาปริพันธและการประยุกต : ปริพันธไมจาํกัดเขต ผลบวกรีมันนและปริพันธจาํกัดเขต 

ทฤษฎบีทหลักมลู การประยกุตของปริพันธ พื้นที่ระหวางเสนโคง ปริมาตร ความยาวเสนโคงบนระนาบโมเมนต

และศูนยกลางมวล ปริพันธไมตรงแบบ สมการเชิงอนุพนัธและการประยุกต : สมการอันดับหนึ่งเชิงเสน การ

ประยุกตพื้นฐาน สมการอันดบัสองเชิงเสน สมการเอกพันธุและไมเอกพันธุ วธิเีทยีบสมัประสทิธิ ์

 Derivatives and applications: derivatives of functions, the mean value theorem, linearization and 

differentials, Newton’s method. Integration and applications: Indefinite integrals, Riemann sums and definite 

integrals, the fundamental theorems. Application of integrals: areas  between curves, volumes, length of 

plane curve, moments and centers of mass, improper integrals. Differential equations and applications: linear 

first-order equations, some elementary applications, linear second-order equations, homogeneous and 

nonhomogeneous equations, the method of undetermined coefficients. 

 

207117 ปฏบิัตกิารฟสกิส 1 1(0-3-0) 

 (Physics Laboratory 1) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ลงทะเบยีนเรียนพรอมกับ 207187 

 กระบวนวชิาปฏบิัตกิารเก่ียวกับการใชวธิกีารทางวทิยาศาสตรในฟสกิสพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวยการ

ทดลองตางๆ ทางดานกลศาสตร อุณหพลศาสตร คลื่น ไฟฟา สภาวะแมเหล็ก ทัศนศาสตร และฟสกิสยุคใหม 

 Laboratory course dealing with scientific methods in basic physics consisting of various 

experiments in mechanics, thermodynamics, waves, electricity, magnetism, optics and modern physics. 

 

207187 ฟสกิส 1 3(3-0-6) 

 (Physics 1) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ไมม ี

 ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรและภาพรวมของฟสกิส กลศาสตร การสัน่และคลื่น อุณหพลศาสตร 

หลักการเบื้องตนของไฟฟา สภาวะแมเหล็กและแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร และ แนวคิดฟสกิสยุคใหม  

 Natures of science and the overall picture of physics, mechanics, vibrations and waves, 

thermodynamics, fundamentals of electricity, magnetism and electromagnetism, optics and conceptual 

modern physics. 
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211315  ชีวเคมเีบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Introductory Biochemistry) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 203204 หรอื 203206  

 กระบวนวชิานี้กลาวถึงเซลลและองคประกอบของเซลล รวมถึงรายละเอยีดที่เก่ียวกับองคประกอบ

ทางเคมขีองเซลลและเนื้อเยื่อ หลักการศกึษาวธิทีางชีวเคม ีแงมุมตางๆ ทางชีวเคมแีละชีวเคมปีระยุกต 

 Introduction to cells and subcellular organelles, chemical constituents of cells and tissues. 

Principles of biochemical methods. Dynamic aspects of biochemistry and applied biochemistry. 

 

211319 ปฏบิัตกิารชีวเคมเีบื้องตน 1(0-3-0) 

 (Introductory Biochemistry Laboratory) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ลงทะเบยีนพรอมกับ 211315 

 ปฏบิัตกิารพื้นฐานของชีวเคม ี ที่ใหแนวทางการวเิคราะหสารชีวโมเลกุลทัง้ในเชิงคุณภาพ และเชิง

ปริมาณ การศกึษาการทํางานและจลนศาสตรของเอนไซม การแยกและการตรวจสอบกรดนวิคลอีกิ ตลอดจน

ชีวเคมปีระยุกต 

 A laboratory introduction to basic biochemical methods. Qualitative and quantitative analysis of 

biomolecules. Study of enzymes and kinetics. Isolation and detection of nucleic acids. Applied biochemistry is 

also included. 

 

2.2  วชิาเอก 

2.2.1  วชิาเอกบังคับ 

202231 พันธุศาสตร 1  4(3-3-6) 

 (Genetics 1) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202102 หรอื 202109 หรอื 202111 หรอื 202185 

 หลักเกณฑขัน้พื้นฐานของการถายทอดลักษณะกรรมพนัธุตาง  ๆในมนุษย สตัว พชื และจลุนิทรีย 

 The study of general genetic principles concerning heredity and common examples that are 

found in man, animals, plants, and microorganisms. 

 

202305 ชีวสถิต ิ 3(2-3-4) 

 (Biometry) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202102 หรอื 202112 
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 การนําหลักการทางสถิตมิาใชในการแกปญหาทางชีววทิยา การวางแผนการทดลอง การแปลผลและ

การประเมนิผลการทดลอง การทดสอบสมมตฐิาน การหาคาการถดถอย การทดสอบไควสแควร และการ

วเิคราะหความแปรปรวน  

 The application of statistical principles in solving problems in biology, the planning of 

experiments, the interpretation and evaluation of results, the testing of hypotheses, regression, chi-squared 

test, and analysis of variance. 

 

202321 ชีววทิยาของเซลล 3(2-3-4) 

 (Cell Biology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202102 หรอื 202112 

 เครื่องมอืและเทคนคิทางชีววทิยาของเซลล สวนประกอบระดับโมเลกุลของเซลล เอนไซมและ

พลังงาน โครงสรางและหนาที่ของเมมเบรนและสวนประกอบของเซลล รวมทัง้การเลอืกชนดิและขนสงโปรตนี 

การเคลื่อนที่ของโครโมโซมในการแบงเซลล การควบคุมวงจรเซลลในระดับโมเลกุล การเปลี่ยนแปลงและการแก

ของเซลล 

 Tools and techniques in cell biology. Molecular components of cell. Enzyme and energy. 

Structure and function of membranes and cell components including protein sorting and transport, 

chromosome movement during cell division, molecular control of a cell cycle, cell differentiation and aging. 

 

202342 พฤกษสรีรวทิยา 4(3-3-6) 

 (General Plant Physiology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202102 หรอื 202112 และ 203204 หรอื 203206 

 หลักการขัน้พื้นฐานที่เก่ียวของในการอธบิายถึงกระบวนการตางๆ ของการดํารงชีวติในพชื 

การศกึษาความสําคัญของปรากฏการณของกระบวนการมชีีวติในพชื   ในแงการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม  

รวมทัง้ประโยชนในดานประยกุต 

 General principles concerning the control of living processes in plants; the importance of the 

different living phenomena in terms of adaptation and their application. 

 

202371 นเิวศวทิยา 4(3-3-6) 

 (Ecology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202102 หรอื 202109 หรอื 202112 หรอื 202185 
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 ศกึษาหลักเบื้องตนของความสัมพันธระหวางสิง่มชีีวติและสิ่งแวดลอม โครงสรางและหนาที่ของ

องคประกอบของระบบนเิวศ การหมุนเวยีนพลงังานและสารอาหาร การเตบิโตของประชากรและการควบคุม และ

ความสัมพนัธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  มปีฏบิัตกิารภาคสนาม หรอืปฏบิัตกิารในหองปฏบิตักิารสัปดาหละ

หนึ่งคร้ัง 

 An introduction to the study of interrelationships between living organisms and their 

environment; the ecosystem, its structure and organization, energy flow and nutrient cycling, population 

growth and regulation, man and the natural environment. Field trip or laboratory once a week. 

 

202405 ววิัฒนาการ 3(3-0-6) 

 (Evolution) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202231 และ 202371 

 แนวคิดและหลักทางกระบวนการววิัฒนาการ ชนดิของกระบวนการคัดเลอืกและกลไกการเกิด

ววิัฒนาการ ตัวอยางความแปรผันทางพันธุกรรมในประชากรธรรมชาต ิการปรับตัวและววิัฒนาการรวม หลักฐาน

ของววิัฒนาการระดับโมเลกุล ววิัฒนาการมหภาค จลุภาคและการสูญพันธุ การเกิด                สปชีส 

ความสัมพนัธในสายววิัฒนาการและระบบนเิวศ ทฤษฎกีารกําเนดิเซลลและสิ่งมชีีวติแรกเร่ิม กระบวนการ

ววิัฒนาการของพชื สัตวและมนุษย 

 The concepts and principles of evolution. Types of selective processes and evolution mechanism. 

Examples of genetic variability in natural populations. Adaptation and coevolution. Evidence of molecular 

evolution. Macroevolution, microevolution and extinction. Speciation. Phylogenetic and ecological relationships. 

Theories of the origins of the earliest cells and organisms. The evolution of plants, animals and humans. 

 

202491 สัมมนาชีววทิยา 1(1-0-2) 

 (Biology Seminar) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : นักศกึษาช้ันปที่ 4 

 สัมมนาของภาควชิา ซึ่งจะมกีารเชิญผูปาฐกถาพเิศษมาทําการอภปิราย ภาควชิาชีววทิยาจะเปนผู

กําหนดหัวขอสัมมนา นักศกึษาจะตองเสนอรายงานภายใตหวัขอที่กําหนดให พจิารณาลําดับขัน้เปน S และ U 

 Departmental seminars, in which special guests will be invited to lead discussions. The topic of 

the seminars will be decided by the Biology Department. Each student must present an aspect of the topic. 

Grading will be given on a satisfactory or unsatisfactory basis. 
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202493 ปญหาพเิศษทางชีววทิยา 3 หนวยกติ 

 (Special Project) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : นักศกึษาช้ันปที่ 4 และตามความเห็นชอบของภาควชิาชีววทิยา 

 การวจิัยเฉพาะและการศกึษาปญหาพเิศษทางชีววิทยา จะมกีารเขยีนรายงานและการสอบปากเปลา 

พจิารณาลําดับขัน้เปน S และ U 

 Directed research and study of special biological problems. A proper written report and oral 

examination are required. Grading will be given on a satisfactory or unsatisfactory basis. 

 

202495 การพมิพเผยแพรงานวจิยัทางชีววทิยา 1(1-0-2) 

 (Publishing Biological Research) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : นักศกึษาช้ันปที่ 4 

 การเขยีนรายงานการวจิยัรวมทัง้ปญหาพเิศษทางชีววทิยา กฎและขัน้ตอนการเขยีนเพือ่การ 

ตพีมิพในวารสารทางวชิาการ ในรูปแบบที่เปนทีย่อมรับในระดับนานาชาต ิทัง้ในสวนโครงสรางและ 

ไวยากรณ การนาํเสนอโดยใชตารางและรูปประกอบ 

 Research report and special project writing in biology, rules and procedures of publishing 

scientific papers in referred journals, the internationally accepted protocols of structure and grammar, 

presentation of figures and tables. 

 

214341 สัตวสรีรวทิยาทั่วไป 4(3-3-6) 

 (General Animal Physiology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202102 หรอื 202112 และ 203204, 203208 หรอื 203206, 203209 

 การศกึษาเปรียบเทยีบกระบวนการตางๆ ในการดํารงชีวติภายในอาณาจักรสตัวและเนนเก่ียวกับ

สิ่งจําเปนในการดํารงชีวติของสัตวในสภาวะแวดลอมแบบตางๆ และทศิทางของววิัฒนาการทางสรีรวทิยาของสัตว 

 A comparative study of life functions in the animal kingdom. Emphasis is given to the 

requirements for life in different environments and the evolutionary trends in physiological function. 

 

215205 จุลชีววทิยา 3(3-0-6) 

 (Microbiology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202102 หรอื 202109 หรอื 202112 

 วธิกีารทางจุลชีววิทยา โภชนาการและการเพาะเลี้ยงจุลนิทรีย การเจริญเตบิโตของจุลินทรยี 

 จุลนิทรียโพรแคริโอตและยูแคริโอต ความหลากหลายและการจัดจําแนกแบคทเีรีย เมแทบอลซิมึของ 
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จุลนิทรีย พันธุศาสตรและเทคโนโลยชีีวภาพของจุลนิทรีย ไวรัสและภูมคุิมกันวทิยา จุลนิทรียและการกอโรค จลุ

ชีววทิยาสิ่งแวดลอม จลุชีววทิยาอตุสาหกรรมและอาหาร 

 Methods in microbiology, nutrition and cultivation of microorganisms, microbial growth, 

prokaryotic and eukaryotic microorganisms, bacterial diversity and classification, microbial metabolism, 

microbial genetics and biotechnology, viruses and immunology, microorganisms and diseases, environmental 

microbiology, food and industrial microbiology. 

 

215206 ปฏบิัตกิารจุลชีววทิยา 1(0-3-0) 

 (Microbiology Laboratory) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ลงทะเบยีนพรอมกับ 215205 

 การสํารวจจุลนิทรีย การควบคุมจุลนิทรีย การเพาะเลี้ยงจลุนิทรีย โครงสรางของแบคทเีรีย การ

เจรญิเตบิโตและโภชนาการ การเพาะเลี้ยงแบคทเีรียในสภาพไรออกซเิจน ลักษณะการเจริญของแบคทเีรยีใน

อาหารเลี้ยงเช้ือ  เมแทบอลซิมึของแบคทเีรีย  ฟงไจ ไวรัสและภูมคุิมกันวทิยา จลุชีววทิยาของน้ํา จุลชีววทิยาของ

ดนิ  จุลชีววทิยาของอากาศ  จุลชีววทิยาอตุสาหกรรม 

 Survey of microorganisms, control of microorganisms, cultivation of microorganisms, bacterial 

structures, growth and nutrition, cultivation of bacteria in anaerobic condition, cultural characteristics of 

bacteria, bacterial metabolism, fungi, virus and immunology, microbiology of water, microbiology of soil, 

microbiology of air, industrial microbiology.  

 

2.2  วชิาเอกเลอืก 

202301 เทคนคิการใชเครื่องมอืทางชีววทิยา 3(2-3-4) 

 (Instrumental Techniques in Biology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : นักศกึษาช้ันปที่ 3 และตามความเห็นชอบของผูสอน 

 ศกึษาหลักการทํางาน และฝกฝนปฏบิัตกิารการใชเครื่องมอืเพื่อประยุกตใชในการศกึษาคนควาและ

วจิัยระดับสูงทางดานชีววทิยา 

 Principles and practice in the operation of instruments and the application of advanced 

techniques for research in biology. 

 

202302 ไมโครเทคนคิ 3(1-6-2) 

 (Microtechnique) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202102 หรอื 202112 
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 เทคนคิการเตรียมวัสดุการวจิยั เพื่อใชศกึษาดวยกลองจุลทรรศน ไดแก การรักษาสภาพ  การบดขยี้ 

การทําสไลดถาวร การทําสไลดก่ึงถาวร การตดัช้ินเนื้อที่ฝงในพาราฟน การยอมสขีอง โพรทสิต  เนื้อเยื่อพชืและ

สัตว 

 Preparation techniques of research materials for microscopic study; for example, the fixation, 

squashing, permanent slides, semi-permanent slides, paraffin sectioning, staining of protests, plant and 

animal tissues. 

 

202303 ประวัตชีิววทิยา 3(3-0-6) 

 (History of Biology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202102 หรอื 202112 

 การเรียนรูเก่ียวกับชีวติและการทํางานของนักชีววทิยาที่สาํคัญ เพื่อเรียนรูความเปนมาของวงการ

ชีววทิยา และการคนพบตางๆ ในหองเรียนนักศกึษาจะตองทํารายงานเก่ียวกับชีวตินักชีววทิยานัน้ๆ 1 คน 

 The study of the life and work of important biologists in order to appreciate the progress of 

scientific method; each student is required to report on the life of at least one biologist to class. 

 

202310 ชีววทิยาของไมผล 3(2-3-4) 

 (Biology of Fruit Plants) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202112 และ 203206, 203209 

 หลักการโดยทั่วไปเก่ียวกับการจําแนกชนดิไมผล การควบคุมกระบวนการเพื่อการดํารงชีวติและการ

สบืพันธุ ความสาํคัญของไมผลตอมนุษยทัง้ดานเศรษฐกิจและนเิวศวทิยา จาํเปนตองมปีฏบิัตกิารในเรอืนเพาะ

ตนไมและสวนผลไม 

 General principles concerning classification control of living processes and reproduction, economic 

and ecological importance to man of fruit plants. Field trips to nurseries and orchards are essential. 

 

202331 การปรับปรุงพันธุพชื 3(2-3-4) 

 (Plant Breeding) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202231 

 หลักการสําคัญและวธิกีารมาตรฐานในการปรับปรุงพันธุพชื และวธิกีารอืน่ๆ ในการคัดและผสม

พันธุ 

 Principles and standard methods for plant breeding and the less common methods of selection 

and hybridization. 
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202332 พันธุศาสตร 2 3(3-0-6) 

 (Genetics 2) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202231 

 ศกึษาการทํางานรวมกันของยนี การทําแผนที่ของยนี การถายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมดวยยนี

หลายตําแหนง  การกลายพันธุและวธิกีารสบืหาโครโมโซมที่เปนที่อยูของยนี พันธศุาสตรประชากรและพันธุ

ศาสตรของการววิัฒนาการ พันธศุาสตรของแบคทเีรีย ฟงไจและไวรัส การควบคุมการทํางานของยนี พันธุ

วศิวกรรม พันธุศาสตรของระบบภูมคุิมกันและพันธศุาสตรของมนุษย 

 Studies of gene interaction, gene mapping, polygenic inheritance, mutation and detection of 

chromosome where genes are located; population and evolutionary genetics. The genetics of bacteria, fungi 

and viruses, regulation of gene action, genetic engineering, immunogenetics and human genetics. 

 

202333 เทคนิคพื้นฐานทางพันธศุาสตร 1(0-3-0) 

 (Fundamental Techniques in Genetics) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202231 

 การทดลองผสมพนัธุในสิ่งมชีีวติที่เปนตัวอยาง ทัง้สิ่งมชีีวติที่เปนดพิลอยดและแฮพลอยด เพื่อทํา

ความเขาใจเก่ียวกับกลไกการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  เทคนคิการชักนําใหเกิดพอลพิลอยดในพชื ศกึษา

โครโมโซมของคนและปจจัยบางประการที่มผีลตอยนีในประชากร 

 Experimental crossing between individual examples, both diploid and haploid, to understand the 

mechanisms of genetic inheritance. Polyploid induction techniques in plants. Studies of human chromosomes 

and some factors affecting genes in populations.  

 

202334 พันธุศาสตรโมเลกุลเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Fundamental Molecular Genetics) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202231 

 โครงสรางและการจําลองตัวของสารพันธุกรรม การถอดรหัส การตัดแตงอารเอน็เอ และการแปล

รหัส หลักการของเทคโนโลยใีนการสรางดเีอน็เอสายผสม การโคลนยนีและการวเิคราะห เทคนคิพซีอีารและการ

ประยุกต  พันธุวศิวกรรมในแบคทเีรีย พชื สัตว และการประยุกตทางการเกษตร อตุสาหกรรม สิง่แวดลอม 

การแพทย และนติวิทิยาศาสตร 

 Structure and replication of genetic materials, transcription, RNA processing and translation. 

Principle of recombinant DNA technology, gene cloning and analysis, PCR technique and applications. Genetic 
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engineering in bacteria, plants, animals and applications in agriculture, industry, environment, medicine and 

forensic science. 

 

202353 สัณฐานวทิยาของพชื 3(2-3-4) 

 (Plant Morphology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202112 

 การศกึษาเปรียบเทยีบความสมัพันธเชิงววิัฒนาการของโครงสรางทั่วไป และโครงสรางสบืพันธุของ

พชื ไมมทีอลําเลยีงและพชืมทีอลําเลยีง ทัง้ทีย่ังมปีรากฏอยูและที่สูญพนัธุไปแลว วงจรชีวติของพชื และสัณฐาน

วทิยาเชิงเปรียบเทยีบของพชืกลุมตางๆ 

 Comparative evolutionary relationship study of the vegetative and reproductive structures of 

living and extinct non-vascular and vascular plants. Life cycles of plants and comparative morphology of 

different plant groups. 

 

202356 กายวภิาคของพชื 3(2-3-4) 

 (Plant Anatomy) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202102 หรอื 202109 หรอื 202112 

 การศกึษาเปรียบเทยีบโครงสรางตางๆ ของพชื และการเจริญของเนื้อเยื่อเจริญและเนื้อเยือ่อื่นๆ 

โครงสรางภายในของลาํตน ราก และใบ โดยเนนหนักในพชืช้ันสูง เชน สน และไมดอก 

 Comparative studies of the structure and development of meristematic tissues and other tissues: 

internal structure of stems, roots, and leaves with particular stress on the higher plants such as the conifers 

and the angiosperms. 

 

202361 พฤกษอนุกรมวธิานทั่วไป 4(3-3-6) 

 (General Plant Taxonomy) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202102 หรอื 202109 หรอื 202112 

 หลักเกณฑการจําแนกประเภทพชื และการตัง้ช่ือวทิยาศาสตร การใชรูปวธิานในการบงบอกวงศพชื 

การเก็บและรักษาตัวอยางพรรณไม  และมกีารออกไปเก็บตัวอยางเปนคร้ังคราวในระหวางภาคเรียน  

 Principles of plant classification and nomenclature, use of keys in identification of families; the 

collection and preservation of plant specimens. Occasional collecting trips during semester. 
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202362 พชืที่สําคัญทางเศรษฐกิจ 3(2-3-4) 

 (Economic Botany) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202112 

 วชิาที่ศกึษาเก่ียวกับพชืที่ใชเปนอาหาร ยารักษาโรค และใหผลผลติอืน่ๆ ที่มคีวามสําคัญทาง

เศรษฐกิจ  รวมทัง้การศกึษาทางดานนเิวศวทิยาและการบอกชนดิของพชืดอก ตลอดจนการศกึษานอกสถานที ่

และจะเนนในเรื่องพชืที่มคีวามสําคัญทางเศรษฐกิจที่พบในภาคเหนอืของประเทศไทยดวย 

 Economic plants as sources of food, medicines and clothes or decorations, particularly the 

economic plants of northern Thailand. The processes of metabolism and manufacture of products from each 

species of economic plant. The development of the potential economic importance of plants. Commodity 

markets. 

 

202364 ไลเคนวทิยา 3(2-3-4) 

 (Lichenology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202261 

 หลักการทางชีวภาพของไลเคน ที่เก่ียวของกับการจําแนกประเภท สัณฐานวทิยา การบงบอกชนดิ 

การเก็บและรักษาตัวอยาง การเจริญเตบิโต การกระจายตัว ความสาํคัญ การอนุรักษและการใชไลเคนตดิตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 Biological principles of lichens concerning classification, morphology, identification and 

preservation of specimens, growth, distribution, importance, conservation and application of lichens in 

monitoring environmental quality. 

 

202401 ชีววทิยารังส ี 3(2-3-4) 

 (Radiation Biology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202112 หรอื 203206 และ 207187 

 สมบัตสิําคัญของกัมมันตภาพรังสแีละรังส ี ผลของรังสตีอโครงสรางระดับชีวโมเลกุลเซลล เนื้อเยือ่ 

และรางกาย การปองกันและความปลอดภัยจากรังส ี

 Important properties of radioactivity and radiation, radiation effects on molecular structures, 

cells, tissues and whole body, radiation protection and safety. 
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202408 การถายภาพจากกลองจลุทรรศน 3(1-6-2) 

 (Photomicrography) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ตามความเห็นชอบของผูสอน 

 ความรูพื้นฐานในการถายภาพ และเทคนคิการถายภาพที่ใชในการศกึษา และวจิัยทาง ชีววทิยา เชน 

การถายภาพวัตถุขนาดเล็ก และการถายภาพจากกลองจลุทรรศนและออโตเรดโิอกราฟฟ 

 Basic techniques in photography and techniques used in research in biology such as 

macrophotography, photomicrography. 

 

202410 พฤกษศาสตรอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 (Industrial Botany) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202342 และ 202362 

 หลักการของกระบวนการผลติ  ผลติผลที่สําคัญจากพชืซึ่งใชเปนวัตถุดบิในอุตสาหกรรม และ

บทบาทของพชืในดานที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรม 

 Metabolism of plant products of importance as raw material in industries. The role of botany in 

relation to industry. 

 

202421 การสื่อสัญญาณของเซลล 3(3-0-6) 

 (Cell Signaling) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202321 

 ความรูขัน้สูงดานกลไกการสือ่สัญญาณของเซลล รวมทัง้สวนประกอบการสื่อสญัญาณระดับ

โมเลกุลและกลไกของเซลลเพือ่ควบคุมการทํางาน การตอบสนองตอสิ่งเราตางๆ ของเซลล การแบงเซลล และ

เอพ็อพโทซสิ 

 Advanced knowledge in cellular signaling including molecular signaling components and cellular 

mechanisms controlling cellular activities, responses, cell division and apoptosis. 

 

202432 ชีววทิยาระดับโมเลกุลของจนีส 3(2-3-4) 

 (Molecular Biology of the Genes) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202231, 211311 และ 211317 

 ความรูพื้นฐานทางดานโครงสรางของจนีสระดับโมเลกุล ความสัมพันธระหวางจนีสและผลติภัณฑ 

กิจกรรมและการแสดงออกของจนีส เทคนคิพื้นฐานทางดานพันธุวศิวกรรมและการประยุกต การปฏบิัตเิพื่อความ

เขาใจถึงเทคนคิของงานทางดานชีววทิยาระดับโมเลกุล 
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 Fundamental knowledge of genetic structure and function at the molecular level. Relationship 

between genes and their products. Gene activities and expression. Basic techniques in genetic engineering 

and applications. A practical approach for understanding the techniques of molecular biology. 

 

202434 ชีวสนเทศศาสตร 3(2-3-4) 

 (Bioinformatics) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202321 หรอื 211311 

 แหลงขอมูลตางๆที่เก่ียวของกับชีววทิยาในอนิเทอรเนต็ การคนหา รวบรวม และวเิคราะหขอมูลที่

เก่ียวของกับการศกึษาวจิัยทางดานอณูชีววทิยา การสงขอมูลเก่ียวกับยนีและโปรตนีชนดิใหมเขาไปเก็บไวใน

ฐานขอมูลบนอนิเทอรเน็ต แนะนําการเขยีนโปรแกรมสําหรับวเิคราะหขอมลู 

 Archives of biologically-related information on the internet. Searching, gathering and analyzing 

information related to molecular biology research. Submission of newly discovered genetic and protein 

sequences to the archives. Introduction to bioinformatics programming.  

 

202435 การแปลงพันธุพชื 2(1-3-2) 

 (Plant Transformation) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202231 และ 202342 

 เทคนคิการเพาะเลี้ยงแคลลัส การชักนําใหเกิดตนใหม และการเพาะเลี้ยงโพรโทพลาสต เทคนคิการ

แปลงพันธุพชื รวมทัง้เวกเตอร และยนีเครื่องหมาย การวเิคราะหและตรวจหาพชืแปลงพันธุ 

 Tecniques in callus culture, plant regeneration and protoplast culture. Techniques in plant 

transformation including vector and marker gene. Analysis and detection of transformed plant. 

 

202436 นวัตกรรมเทคโนโลยชีีวภาพ 2(2-0-4) 

 (Innovation in Biotechnology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202432 หรอื 215431 

 งานวจิยัทางดานเทคโนโลยชีีวภาพสมยัใหมสาขาตางๆ บนพื้นฐานเทคโนโลยดีเีอ็นเอ และแนวโนมใน

การประยุกตเชิงพาณชิย รวมทัง้จริยธรรมในการวจิัยและการจดสทิธบิัตร 

 Recent researches in various fields of modern biotechnology based on DNA technology and 

trend in application for commercial purposes including ethics in researches and patent. 
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202442 พฤกษสรีรวทิยาช้ันสูง 3(2-3-4) 

 (Advanced Plant Physiology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202342 

 การศกึษาระดับสงูเก่ียวกับสรีรวทิยาของพชื เชน โภชนาการ  เมตาโบลสิซมึ  ปจจยัควบคุมการ

เตบิโตและการเจริญ  เทคนคิบางประการ เชน การเลี้ยงเนื้อเยือ่และการตรวจสอบทางชีวภาพและชีววทิยาที่

เก่ียวกับแสง 

 Advanced studies of certain physiological aspects in plants such as, nutrition, metabolism, 

growth, factors, controlling growth and development, special techniques such as tissue culture and bioassay 

and photobiology. 

 

202443 การเพาะเลี้ยงเซลล เนื้อเยื่อและอวยัวะพชื 3(2-3-4) 

 (Plant Cell, Tissue and Organ Culture) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202231 และ 202342 

 ใหความรูในเรื่องเทคโนโลยชีีวภาพดานการเพาะเลี้ยงเซลล เนื้อเยื่อและอวยัวะพชื  รวมทัง้

พฤตกิรรมของเซลลและโครโมโซม  การเปลีย่นแปลงโครงสราง  หนาที่   และกระบวนการทาง สรีรวทิยาและทาง

ชีวภาพตางๆ ในเซลล และเนื้อเยื่อพชืภายใตสภาพการเพาะเลี้ยง เนนหนักในการนําเทคนคิดังกลาวไปใชประโยชน

ในดานตางๆ  

 A review of the biotechnology of plant cells, tissues and organ cultures, including the behavior 

of cells and chromosomes, the alteration of structures, functions and physiological and biological processes 

occurring in plant cells and tissues under culture conditions. Applications of the technique in various fields are 

emphasized. 

 

202446 การเจริญเตบิโตในพชื 3(2-3-4) 

 (Plant Growth and Development) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202342   

 สรีรวทิยาและสภาพแวดลอมที่ควบคุมการเจริญเตบิโตของพชื  สรีรวทิยาของเมล็ด  สรีรวทิยาของ

การออกดอก  ปฏกิิริยาเก่ียวพันซึ่งกันและกันของการเจริญของระบบตนและราก  การศกึษาระยะเร่ิมตนของการ

เปลี่ยนแปลงไปทางดานการสบืพันธุ  สรีรวทิยาภายใตสภาวะแวดลอมที่ไมเหมาะสมและสภาวะการมอีายุมากของ

พชื 

 

 



38 

 

หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาชีววทิยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

 Internal and environmental regulations of plant growth and development. Several phenomena 

are selected from the following topics: Morphogenesis (Plant tissue culture), seed physiology flowering 

physiology, fruit set and development, shoot and root growth interaction, bulb and tuber formation, post 

harvest physiology. Stresses physiology and senescence. 

 

202461 อนุกรมวธิานของพชืดอก 3(2-3-4) 

 (Advanced Taxonomy of Flowering Plants) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202361 

 ศกึษาถึงการจัดจําพวกและความสัมพันธของพชืดอกชนดิตางๆ ลักษณะเฉพาะของวงศตางๆ เนนใน

แงของการกระจายทางภูมศิาสตรและววิัฒนาการ  ฝกหัดการใชกุญแจจากหนังสอืคูมอืตางๆ มกีารออกไปเก็บ

ตัวอยางเปนคร้ังคราวในระหวางภาคเรียน 

 Classification and relationships of the flowering plants and family characteristics. Patterns of 

geographic distribution and evolutionary trends are stressed. Practice in identification of species by means of 

keys and manuals. Occasional collecting trips will be arranged during the semester. 

 

202463 ไบรโอโลย ี 3(2-3-4) 

 (Bryology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202102 หรอื 202109 หรอื 202112 หรอื 202261 

 สัณฐานวทิยา อนุกรมวธิาน นเิวศวทิยา ววิัฒนาการของไบรโอไฟต บทบาทของไบรโอไฟตตอระบบ

นเิวศ การใชไบรโอไฟตเปนดชันบีงช้ีมลภาวะ และการอนุรักษไบรโอไฟต การออกภาคสนาม และเก็บตัวอยางไบร

โอไฟตที่พบในทองถ่ินมาศกึษาในหองปฏบิัตกิาร 

 Morphology, taxonomy, ecology and evolution of bryophytes. Roles of bryophytes on ecosystem. 

Bryophytes as the indicators of pollutions and bryophyte conservation. Field work and collection of local 

specimens for laboratory work. 

 

202470 ชีวภูมศิาสตร 2(2-0-4) 

 (Biogeography) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202371 

 การกระจายตัวของสิง่มชีีวติบนโลกที่เปนผลจากปจจัยทางกายภาพและชีวภาพในระบบนเิวศแบบ

ตางๆ ความสมัพันธของการดํารงอยูและการกระจายตัวของสิง่มชีีวติกับววิัฒนาการ การกระจายพันธุ และการ

สูญพันธุ 
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 Distribution of living organisms on earth as a result of physical and biological factors in various 

types of ecosystems. Relationships between existence and distribution of living organisms and evolution, 

dispersal, and extinction. 

 

202471 สัตวนเิวศวทิยา 3(2-3-4) 

 (Animal Ecology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202371 

 ศกึษาปจจัยที่มผีลตอการกระจายและความอดุมสมบูรณของสตัวปา การเปลีย่นแปลงประชากร 

การแขงขัน การกระจายและชุมนุมของสัตว การเปนสตัวกินพชืและสตัวผูลา ผลของการกระทําของมนุษยตอสตัว

ปา การอนุรักษสตัวปา ปฏบิตักิารในหองปฏบิตักิารหรอืปฏบิัตกิารภาคสนามสุดสัปดาห สัปดาหละหนึง่คร้ัง 

 Factors affecting the distribution and abundance of wild animals. Population dynamics, 

competition and dispersal. Animal communities, herbivory and predation. Man’s impact on wild animals. 

Wildlife conservation. Laboratory or weekend field trip once a week.  

 

202472 นเิวศวทิยาทางทะเล 3(2-3-4) 

 (Marine Ecology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202371 

 การแนะนําเก่ียวกับสภาพแวดลอมทางทะเลและชีววทิยาของพชืและสัตวที่ผวิทะเล และกนทะเล 

การศกึษาฝงทะเลแบบตางๆ ผลผลติและการหมุนเวยีนพลงังานในทะเล กระบวนวชิานี้เปดสอนปเวนป มกีารฝก

ภาคสนามหลังจากเรียนภาคทฤษฎแีลว 

 An introduction to the marine environment and the biology of benthic and pelagic plants and 

animals. Studies of different types of shores. Production and energetics of the sea. This course is offered only 

in alternate years. Field trip for practical work at the end of the term is essential. 

 

202473 ชีววทิยาน้ําเสยี 3(2-3-4) 

 (Water Pollution Biology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202371 

 หัวขอเรื่องน้าํเสยีโดยเนื้อหาวชิาแลวจัดเปนสหสาขาวชิา  สําหรับในแงมุมของชีววทิยาน้ําเสยี จะ

เก่ียวของกับกฎเกณฑทั่วๆ ไปทางนเิวศวทิยาของแหลงที่อยูอาศยัในน้ํา ผลของมลพษิทีม่ตีอพชืและสัตวน้ํา และ

ความเปนพษิของสารพษิตางๆ ในน้ํา 
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 The topic of water pollution, by its nature, requires an interdisciplinary approach. From the 

biological viewpoint it requires knowledge of the general ecology of aquatic habitats, of the effects of 

pollution on the aquatic flora and fauna and of the toxicology of various specific water pollutants. 

 

202474 พฤกษนเิวศวทิยา 3(2-3-4) 

 (Plant Ecology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202371 

 การศกึษาปรากฏการณทางนเิวศวทิยา โดยเฉพาะที่เก่ียวกับพชื เชน การผสมเกสร  การ

แพรกระจาย  การยายถ่ินทีอ่ยู  และการบุกรุกที่อยู  การแทนที่กัน และความสมัพันธระดับตางๆ กันในหมูพชื 

วธิกีารตางๆ ในการวเิคราะหกลุมพชืในระบบนเิวศ 

 Ecological phenomena specifically involving plants such as pollination, dispersal, plant migration 

and invasion, succession, and plant interrelationships on the intraspecific and interspecific levels. Methods and 

techniques of ecological analysis of plants and communities will also be considered. 

 

202475 พษิวทิยาสิง่แวดลอม 3(3-0-6) 

 (Environmental Toxicology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 203206 

 หลักเบื้องตนในการใช และผลตอเนือ่งของยากําจัดศัตรูสัตวและพชื สารรักษาอาหารและสารเคมี

อื่นๆ ที่มตีอสภาวะแวดลอม รวมถึงการควบคุมและความสาํคัญตอสุขภาพของคน 

 A unified introduction to the principles underlying the use and environmental consequences of 

pesticides, food additives and other chemicals, their egulation, and their health significance. 

 

202476 ชีววทิยาการอนุรักษ 3(2-3-4) 

 (Conservation Biology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202371 

 การศกึษาหลักการทางชีววทิยาของการอนุรักษพชืและสัตวชนดิตางๆ ในโลก ไดแก ผลกระทบจาก

มนุษยตอชีวบรรยากาศ  การกอตัง้และการจดัการเขตรักษาพันธุสัตวปา  การขยายพันธุในสภาพกรงเลี้ยงและ

การนําสัตวทีห่ายากไปปลอยกลับสูธรรมชาต ิและบทบาทของสวนพฤกษศาสตรที่จะรักษาพันธุพชืที่หายาก 

 The biological principles of maintaining the diversity of the world’s flora and fauna; man’s 

impact on the biosphere; the establishment and management of wildlife sanctuaries; captive breeding and 
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re-introduction of endangered animal species; the role of botanical gardens in propagating endangered plant 

species.  

 

202477 นเิวศวทิยาเขตรอน 3(2-3-4) 

 (Tropical Ecology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202371 

 วธิกีารทางนเิวศวทิยาในการจัดการทรัพยากรชีววทิยาใหดํารงไวในประเทศเขตรอน การจัดการปา

ไมและวธิกีารปลูกปา การใชทรัพยากรสัตวปา  การจดัการแหลงน้าํและการอนุรักษดนิ 

 Ecological approaches to the management of biological resources in tropical countries on a 

sustainable basis; forest management and methods of reforestations; utilization of wildlife resources; 

watershed management and soil conservation utilization. 

 

202481 นเิวศวทิยาพฤตกิรรม 3(2-3-4) 

 (Behavioral Ecology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202371 

 ววิัฒนาการของนเิวศวทิยาพฤตกิรรม พฤตกิรรมสวนตัว ระบบสังคม การสือ่สารและความสัมพนัธ

ในสงัคม การปรับตัวของชีวประวัตแิละโครงสรางประชากร พฤตกิรรมของมนุษยในแนวทางของนเิวศวทิยา 

 Evolution of behavioral ecology, individual behavior, social system, communication and 

relationships in society. Adaptation of life histories and population structure. Human behavior in ecological 

approach. 

 

202490 ชีววทิยาภาคสนาม 2(0-12-0) 

 (Field Biology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202371 

 การวางแผนและการออกแบบการสํารวจ และการเก็บตัวอยางสิ่งมชีีวติในระบบนเิวศตางๆ พรอมทัง้

วเิคราะหขอมลู  การหาปจจัยกายภาพและชีวภาพของระบบนเิวศ  ดูงานที่สถาบนัที่มกีารเพาะเลี้ยงและการ

อนุรักษสิ่งมชีีวติ  

 Planning and designing of surveying and collecting of samples of organisms in various types of 

ecosystems and data analyses. Determining physical and biological factors of those ecosystems. Visiting 

institutes operating culture and conservation of organisms. 
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202494 หัวขอที่เลอืกสรรทางชีววทิยา 2(2-0-4) 

 (Selected Topics in Biology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : นักศกึษาช้ันปที่ 4 

 การศกึษาแบบเขมในหัวขอทีกํ่าลังอยูในความสนใจ ทันตอสถานการณและความกาวหนาของ

ชีววทิยาในแขนงตางๆ หัวขอจะประกาศกอนการลงทะเบยีน 

 Intensive study of currently interesting and up-to-date topics in various fields of biology. Topics 

will be announced before the semester begins. 

 

202499 การวจิัยระดับปริญญาตรี 3 หนวยกิต 

 (Undergraduate Research) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202493 และตามความเหน็ชอบของภาควชิาชีววทิยา 

 การวจิัยอสิระโดยนักศกึษา ซึ่งอาจจะทําตอเนื่องจากปญหาพเิศษที่ดเีดน พจิารณาลําดับขัน้เปน S และ U 

 Independent research work may be done as a continuation of an outstanding special project. 

Grading will be given on a satisfactory or unsatisfactory basis. 

 

214261 ความหลากหลายของสตัว 3(2-3-4) 

 (Animal Diversity) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202102 หรอื 202112 

 หลักการทางสัตววทิยาและการจําแนกประเภทสตัว ที่อยูอาศยั ความหลากหลายของสตัวไมมี

กระดูกสันหลังและสตัวมกีระดูกสันหลัง ความสัมพันธตอสิง่แวดลอม นเิวศวทิยา และววิฒันาการของสัตว 

 Principle of zoology and animal classification, habitat, diversity of invertebrates and vertebrates, 

environmental relation, ecology and evolution. 

 

214301 สัตวมกีระดูกสันหลัง 3(2-3-4) 

 (Vertebrate Zoology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 214261 

 การเปรียบเทยีบโครงสรางและหนาที่ของระบบหอหุมรางกาย ระบบโครงราง โครงสรางสวน

ระยางค ระบบกลามเนื้อ ระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ ระบบไหลเวยีน ระบบขับถายและสบืพนัธุ ระบบประสาท

และอวยัวะรับความรูสกึ ระบบตอมไรทอ และววิัฒนาการของสตัวมกีระดูกสันหลัง 
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 Evolution of the vertebrates, comparative structure and function of integumentary system, 

skeletal system, limbs, muscular system, digestive system, respiratory system, circulatory system, excretory 

and reproductive system, nervous system and sense organ, endocrine system. 

 

214310 สัตวไมมกีระดูกสันหลัง 4(3-3-6) 

 (Invertebrate Zoology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 214261 

 โครงสรางและหนาที่โดยละเอยีดของสตัวไมมกีระดูกสนัหลงักลุมตางๆ รวมทัง้ความสําคัญของสัตว

ไมมกีระดูกสันหลังทางนเิวศวทิยา ทางเศรษฐกิจและทางการแพทย  

 Fine structure and function of the invertebrates, ecological, economic and medical importance. 

 

214312 กีฏวทิยาทั่วไป 4(3-3-6) 

 (General Entomology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202102 หรอื 202109 หรอื 202112 

 แนะนําความรูเก่ียวกับแมลง สัณฐานวทิยา สรีรวทิยา และการจัดจําพวกแมลง การเก็บรักษาแมลง

เปนสวนหนึ่งของวชิาที่นักศกึษาตองทาํสง 

 An introduction to the study of insects; their morphology, physiology, and classification. Students 

are required to make a collection of insects as part of the course. 

 

214313 ชีววทิยาของไมเรียโปดาและอะแรกนดิา 3(2-3-4) 

 (Biology of Myriapoda and Arachnida) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202102 หรอื 202109 หรอื 202112 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับชีววทิยา  นเิวศวทิยา  และอนุกรมวธิานของไมเรียปอด (ไคโลโปดา ดโิพ

ลโปดา ซมิไฟลา และพอโรโปดา)  และสตัวจําพวกแมงมุม (ซูโดสคอรปโอเพส  สคอรปโอเนส แอมบลพิจิ ียูโรฟจ ี

ซโิซมดิา โซลฟิูจ ิโอฟลโิอเนส และอราเนยี ยกเวนอคาริ) โดยเนนแมงมุม  รวมทัง้สัณฐานวทิยา  กายวภิาคศาสตร 

สรีรวทิยา สัตวภมูศิาสตร พฤตกิรรม ความสาํคัญทางนเิวศวทิยาและทางการแพทย  ปฏบิัตกิารกายวภิาคศาสตร

และสรีรวทิยา การศกึษาภาคสนามและเทคนคิการเก็บตัวอยางและการจําแนกระดับวงศ 

 An introduction to the biology, ecology and taxonomy of myriapods (Chilopoda, Diplopoda, 

Symphyla and Pauropoda) and arachnids (Pseudoscorpiones, Scorpiones, Amblypygi, Uropygi, Schizomida, 

Solifugae, Opiliones and Araneae, excluding Acari) with the emphasis on spiders, including morphology, 
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anatomy, physiology, zoogeography, behaviours, ecological and medical importance. Laboratory experiments 

in anatomy and physiology. Field trips, sampling techniques, and identification to the family level. 

 

214381 พฤตกิรรมวทิยาทั่วไป 3(2-3-4) 

 (General Ethology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202102 หรอื 202112 

 เปนการศกึษาหลักการของพฤตกิรรมสัตว โดยเฉพาะอยางยิ่งสัตวปาใหทราบถึงสัญชาตญาณ  การ

เรียนรูแบบตางๆ ของสตัว  พฤตกิรรมทางสงัคมของสตัวกลุมตางๆ  การปรับพฤตกิรรมอันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิง่ผลจากการกระทําของมนุษย 

 The study of principle of animal behavior especially wild animals to know about innate behavior; 

various type of learning; social behaviors of different animal groups; effects of environmental change and 

man's impact on behavioral adaptation. 

 

214403 ปกษวีทิยา 3(2-3-4) 

 (Ornithology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 214201 หรอื 214261 

 การศกึษาเก่ียวกับการจัดจําพวก ววิัฒนาการ และการกระจายตัวของนก ปฏบิัตกิารภาคสนามหรอื

ในหองปฏบิตักิารสัปดาหละหนึ่งคร้ัง 

 General survey of the taxonomy, evolution and distribution of birds. Field trip or laboratory once 

a week. 

 

214411 ปรสติวทิยา 3(2-3-4) 

 (Parasitology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 214311 หรอื 214261 

 การศกึษาลักษณะภายนอก วงจรชีวติ การจัดจําพวกของตัวเบยีน การวนิจิฉัยและการควบคุมตัว

เบยีน การปรับตัวของตัวเบยีน ความสัมพันธระหวางตัวเบยีนและสิ่งมชีีวติที่มนัเขาไปอาศัยอยู การสรางภมูคุิมกัน

ตัวเบยีน ปฏบิัตกิารสนามหรอืในหองปฏบิัตกิารสัปดาหละหนึ่งคร้ัง 

 Morphology, life cycles, classification, diagnosis and control of common animal parasites: 

adaptation to parasitic conditions; host-parasite relationships; the physiology of parasites; and the 

development of immunity against parasitic conditions. Field trip or laboratory once a week. 
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214422 การเพาะเลี้ยงเซลลสัตว 3(2-3-4) 

 (Animal Cell Culture) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202321 

 แนะนําใหรูจักหลักการพื้นฐานการเพาะเลี้ยงเซลลสตัว การแยก การเก็บรักษาเช้ือสายเซลล การ

รวมตัวกันของเซลล  และพันธุศาสตรของเซลลเพาะเลี้ยง และการประยุกตการเพาะเลี้ยงเซลลสัตวในดานตางๆ  

 An introduction to the principle of culture techniques of animal cells isolation, preservation 

hybridization, and genetics of cultured cells. The applications of animal cell culture are also in the field of 

study. 

 

214431 เทคโนโลยชีีวภาพของสัตว 3(2-3-4) 

 (Animal Biotechnology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 214261 

 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับเทคโนโลยชีีวภาพของสัตว แบบจําลองสัตวในการศกึษาเทคโนโลยชีีวภาพ

ของสตัว การเปลี่ยนรหสัพันธุกรรมของเซลลสตัวโดยจลุนิทรียและการตรวจวัดการแสดงออกของยนี สัตว

ดัดแปลงพันธุกรรมและการบาํบัดดวยยนีในมนุษย รวมทัง้เทคโนโลยกีารสบืพันธุ การเพาะเลี้ยง การผลติสตัวและ

ผลติภัณฑจากสัตว เทคโนโลยชีีวภาพทางสตัวกับงานดานวทิยาศาสตรสุขภาพ และการใชคอมพวิเตอรกับงาน

ทางเทคโนโลยชีีวภาพของสัตว  

 Basic concept in animal biotechnology, animal models in biotechnology, animal cell transfection 

and the detection of gene expression, transgenic animal and human gene therapy, including reproductive 

technology and cultures, animal breeding and products, the application of animal biotechnology for health 

science and using computer in animal biotechnology. 

 

214443 สรีรวทิยาของแมลง 3(2-3-4) 

 (Physiology of Insects) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 214312 หรอื 357311 

 สรีรวทิยาเบื้องตนของระบบอวัยวะตางๆ ของแมลง ความสมัพันธระหวางหนาที่ของระบบตางๆ 

โครงสรางระดับอวยัวะและเนื้อเยื่อ การปรับตัวอยางถาวรและช่ัวคราวตอสภาพแวดลอมแบบตางๆ 

 Basic physiology of organ systems in insects. Relationships between the functions of the various 

systems and their anatomy and histology. Adaptation and physiological adjustment to various environmental 

conditions. 
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214445 วทิยาภูมคุิมกันเปรียบเทยีบ 3(2-3-4) 

 (Comparative Immunology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 214341 

 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับวทิยาภูมคุิมกัน ววิัฒนาการของระบบภมูคุิมกันและวทิยาภูมคุิมกัน

เปรียบเทยีบในสัตวกลุมตางๆ วทิยาภมูคุิมกันในเยื่อเมอืกและสมบัตขิองอมิมวิโนกลอบวิลนิในสัตวชนดิตางๆ 

บทบาทของพชืสมุนไพรที่นาํมาใชงานดานวทิยาภูมคุิมกัน การประยุกตใชวทิยาภูมคุิมกันของสัตว การพัฒนาและ

ผลติดเีอ็นเอวัคซนี 

 Basic concepts in immunology, immunoevolution and comparative immunology of animal in 

various groups, mucosal immunity and properties of immunoglobulins in animals from various species, roles of 

medicinal plants in immunity, application of animal immunity, development and production of DNA vaccines. 

 

215323 สาหรายวทิยา 2(2-0-4) 

 (Phycology) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 215205 

 ความรูพื้นฐานเก่ียวกับสาหราย โครงสรางและออรแกเนลลในเซลลสาหราย รงควัตถุในสาหรายและ

ความสําคัญ ขนาด  รูปราง  และนเิวศวทิยาของสาหราย การสบืพันธุและวงจรชีวติของสาหราย หลักการ

อนุกรมวธิานของสาหราย สาหรายในดวิไิซยาโนไฟตา คลอโรไฟตา แคโรไฟตา ยูกลโีนไฟตา ฟโอไฟตา คริสโซไฟ

ตา ไพโรไฟตา คริปโตไฟตา และโรโดไฟตา  สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการประยุกตในดานตางๆ 

 Basic knowledge on algae, structures and organelles in algal cell, pigments in algae and their 

importance, size, shape and ecology of algae, reproduction and life cycle of algae, principles of algal 

taxonomy, divisions Cyanophyta, Chlorophyta, Charophyta, Euglenophyta, Phaeophyta, Chrysophyta, 

Pyrrhophyta, Cryptophyta and Rhodophyta, bioactive compounds and various applications.  

 

215324 ปฏบิัตกิารสาหรายวทิยา 1(0-3-0) 

 (Phycology Laboratory) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ลงทะเบยีนพรอมกับ 215323 

 การแยกสาหรายและการเตรียมอาหารสําหรับเลี้ยงสาหราย การเพาะเลี้ยงสาหรายสไปรูลนิา การ

สกัดรงควัตถุจากสาหรายสไปรูลนิา การดูงานฟารมสาหรายสไปรูลนิา  จงัหวัดเชียงใหม การเก็บรักษาสาหราย 

การวัดการเจริญเตบิโตของสาหรายเซลลเดยีวและสาหรายที่เปนโคโลน ีสาหรายดวิชัิน ไซยาโนไฟตา คลอโรไฟตา 

แคโรไฟตา ยูกลโีนไฟตา ฟโอไฟตา คริสโซไฟตา ไพโรไฟตา คริปโตไฟตา และโรโดไฟตา  การศกึษาแพลงกตอน

พชืเพื่อเปนดัชนบีงช้ีคุณภาพของแหลงน้าํ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสาหรายบางชนดิ 
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 Isolation of algae and preparation of culture media, cultivation of Spirulina platensis, extractionof 

pigments from Spirulina platensis, excursion to Spirulina farm in Chiang Mai Province, preservation of algae, 

growth measurement of single and colonial forms of algae, Division Cyanophyta, Chlorophyta, Charophyta, 

Euglenophyta, Pyrrhophyta, Cryptophyta, Chrysophyta, Phaeophyta and Rhodophyta, study on phytoplankton 

as bioindicator of water quality, bioactive compounds from some algae. 

 

215421 ชีววทิยาของเหด็ 2(2-0-4) 

 (Biology of Mushrooms) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 215205 

 บทนําเก่ียวกับฟงไจ  สัณฐานวทิยาของเห็ด  การจัดจําพวกเห็ด แหลงอาศยัทางนเิวศวทิยา 

สารอาหารและ สรีรวทิยา เทคโนโลยเีก่ียวกับเห็ด และความสาํคัญของเหด็ พันธุศาสตร  และการปรับปรุงพันธุ

เห็ด 

 Introduction to fungi, morphology of mushrooms, classification of mushrooms, ecological niches, 

nutrition and physiology, mushroom technology and their importance, genetics and breeding of mushrooms. 

 

215422 ปฏบิัตกิารชีววทิยาของเหด็ 1(0-3-0) 

 (Biology of Mushrooms Laboratory) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : ลงทะเบยีนพรอมกับ 215421 

 ความหลากหลายของเหด็  การจัดจําแนกเหด็  ความตองการอาหารและการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง

เห็ด กระบวนการการเพาะเลี้ยงเหด็  ปจจัยที่มอีทิธพิลตอการเจริญของเห็ด ผลติภัณฑจากเห็ด  พันธุศาสตรของ

เห็ด 

 Mushroom diversity, classification of mushrooms, nutritional requirements and preparation of 

mushroom cultivation media, mushroom cultivation processes, factors influencing mushroom growth, 

mushroom products, mushroom genetics. 

 

353301 การปรับปรุงพันธุพชืเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Principle of Plant Breeding) 

 เงื่อนไขทีต่องผานกอน : 202231 

ศกึษาหลักการปรับปรุงพันธุพชื โดยอาศยัขอมูลทางพันธศุาสตร กลาวถึงวตัถุประสงค และแนวทาง

ของการปรับปรุงพันธุพชืเพื่อเพิ่มผลผลติ วธิกีารตางๆ ที่ใชในการสรางพันธุพชื                          การขยายพันธุ

และการรักษาไวซึ่งความบริสทุธิ์ของพนัธุ 
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 The course deals with the impact of genetic information on plant breeding. The roles and the 

objectives of plant breeding on crop yield improvement. Introduction to plant breeding methods. Distribution 

to plant breeding methods. Distribution and maintenance of improved varieties. 
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	(Critical Reading and Effective Writing)
	English language skills for critical reading from different sources and media and effective writing on topics of students’ interests.
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	057121 ฟุตบอลเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย 1(0-3-0)
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	057122 ว่ายน้ำเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย 1(0-3-0)
	(Swimming for Life and Exercise(
	057123 วอลเลย์บอลเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย 1(0-3-0)
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	การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นวอลเลย์บอล การอบอุ่นร่างกายและคลายเย็นในกีฬาวอลเลย์บอล การวอลเลย์บอลในตำแหน่งต่างๆ การใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายในการเล่นวอลเลย์บอล กติกาทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาวอลเลย์บอล การประยุกต์เล่นกีฬาวอลเลย์บอลในรูปแบบต...
	The principles of exercise for health by playing Volleyball. Warm up and cool down. How to play in each position and how to use parts of body to play Volleyball. Rules for playing and scoring Volleyball. Benefits of playing Volleyball at different le...
	057125 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย 1(0-3-0)
	(Rhythmic Activities for Life and Exercise)
	057126 บาสเกตบอลเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย 1(0-3-0)
	(Basketball for Life and Exercise)
	201192 ดอยสุเทพศึกษา 1(0-3-0)
	(Doi Suthep Study)
	ศึกษาดอยสุเทพใน 4 มิติ คือ มิติทางกายภาพ : ธรณีวิทยา มิติทางชีวภาพ : ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ มิติทางสังคมและวัฒนธรรม : ศาสนาและมานุษยวิทยา และมิติทางการอนุรักษ์: พื้นที่อนุรักษ์ การฟื้นฟูป่าและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างดอยสุ...
	Studying Doi Suthep in 4 aspects : physical - geology, biology, ecosystems and biodiversity; social and cultural - religion and anthropology; and conservation - conservation area, forest restoration, eco-tourism, and relationship between Doi Suthep a...

