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หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาสตัววทิยา(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2554) 
 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัววิทยา  

   หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ 2554 

 
3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ู้สอน  

3.1 หลกัสตูร  
   3.1.1 จาํนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสตูร   ไมน้่อยกว่า 132 หน่วยกติ  

         3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร  
(1) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  30  หน่วยกติ 

- กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 12  หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  9   หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์  6   หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิาการเรยีนรูผ้่านกจิกรรม  3   หน่วยกติ 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ      ไมน้่อยกว่า 96  หน่วยกติ 
- วชิาแกน 27  หน่วยกติ 
- วชิาเอก             ไมน้่อยกว่า 54  หน่วยกติ 

  เอกบงัคบั 37  หน่วยกติ 
  เอกเลอืก        ไมน้่อยกว่า 17  หน่วยกติ 
 - วชิาโท (ถา้ม)ี 15  หน่วยกติ 
(3) หมวดวชิาเลอืกเสร ี   ไมน้่อยกว่า      6  หน่วยกติ 

3.1.3 กระบวนวิชา  
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป        30 หน่วยกิต  
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร (Language and Communication)                  12 หน่วยกิต 

001101 การฟงัและการพดูภาษาองักฤษ  

(Listening and Speaking in English) 

3(3-0-6) 

 

001102 การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ  

(Reading and Writing in English) 

3(3-0-6) 

 

001201 การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอย่างมปีระสทิธผิล  

(Critical Reading and Effective Writing) 

3(3-0-6) 

 

001202 ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี  

(English in Professional Contexts) 

3(3-0-6) 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์(Humanities and Social Sciences) 9 หน่วยกิต 

 โดยเลอืก 3 กระบวนวชิาจากกระบวนวชิาต่อไปน้ี  
011100 มนุษยก์บัปรชัญา  

(Man and Philosophy) 

3(3-0-6) 

012173 ศาสนาเบือ้งตน้  3(3-0-6) 
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(Descriptive Study of Religion) 

013110 จติวทิยากบัชวีติประจาํวนั  

(Psychology and Daily Life) 

3(3-0-6) 

050100 การใชภ้าษาไทย  

(Usage of the Thai Language) 

3(3-0-6) 

057137 กฬีาเพื่อสขุภาพ  

(Sport for Health) 

3(1-6-0) 

109114 ศลิปะในชวีติประจาํวนั  

(Art in Everyday Life) 

3(3-0-6) 

154104 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  

(Environment Conservation) 

3(3-0-6) 

176100 กฎหมายและโลกสมยัใหม ่ 

(Law and Modern World) 

3(3-0-6) 

701103 การบญัชทีัว่ไป  

(General Accounting) 

3(3-0-6) 

702101 การเงนิในชวีติประจาํวนั  

(Finance for Daily life) 

3(3-0-6) 

703103 การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกจิเบือ้งตน้  

(Introduction to Entrepreneurship and Business) 

3(3-0-6) 

751100 เศรษฐศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั  

(Economics for Everyday Life) 

3(3-0-6) 

 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์(Science and Mathematics)        6 หน่วยกิต 

201110  คณิตศาสตรบ์รูณาการ  

(Integrated Mathematical Sciences) 

3(2-2-5) 

201111  โลกแหง่วทิยาศาสตร ์ 

(The World of Science)  

3(3-0-6) 

 

1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activities Base Course)  3 หน่วยกิต 

201191 

 

การพฒันาคุณภาพนกัศกึษาดว้ยกจิกรรม  

(Student Quality Development Through Activities)  

2(0-6-0) 

 

และเลอืกอกี 1 หน่วยกติ จากกลุ่มวชิาการเรยีนรูผ้่านกจิกรรม ดงัต่อไปน้ี   

057121 

 

ฟุตบอลเพื่อชวีติและการออกกาํลงักาย  

(Football for Life and Exercise) 

  1(0-3-0) 

   

057122 ว่ายน้ําเพื่อชวีติและการออกกาํลงักาย  

(Swimming for Life and Exercise) 

  1(0-3-0) 

057123 วอลเลยบ์อลเพื่อชวีติและการออกกาํลงักาย  1(0-3-0) 
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(Volleyball for Life and Exercise) 

057125 

 

กจิกรรมเขา้จงัหวะเพื่อชวีติและการออกกาํลงักาย  

(Rhythmic Activities for Life and Exercise) 

  1(0-3-0) 

 

057126 บาสเกตบอลเพื่อชวีติและการออกกาํลงักาย 

)Basketball for Life and Exercise) 

 1(0-3-0) 

057127 แบดมนิตนัเพื่อชวีติและการออกกาํลงักาย  

)Badminton for Life and Exercise) 

  1(0-3-0) 

057128 เทนนิสเพื่อชวีติและการออกกาํลงักาย  

)Tennis for Life and Exercise) 

  1(0-3-0) 

057129 เทเบิล้เทนนิสเพื่อชวีติและการออกกาํลงักาย  

)Tabletennis for Life and Exercise) 

1(0-3-0) 

057130 กอลฟ์เพื่อชวีติและการออกกาํลงักาย  

)Golf for Life and Exercise) 

  1(0-3-0) 

201192 

 

ดอยสเุทพศกึษา  

)Doi Suthep Study) 

1(0-3-0) 

 

หรอืจากกระบวนวชิาการเรยีนรูผ้่านกจิกรรมทีเ่ปิดสอนเพิม่เตมิใมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า                                                                  96 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน         27 หน่วยกิต 

202111 ชวีวทิยา 1  

(Biology I)  

4(3-3-6) 

202112 ชวีวทิยา 2  

(Biology II)  

4(3-3-6) 

203111  เคม ี1  

(Chemistry 1) 

3(3-0-6) 

203115  ปฏบิตักิารเคม ี1  

(Chemistry Laboratory 1)   

1(0-3-0) 

203206  เคมอีนิทรยีส์าํหรบันกัศกึษานอกภาควชิาเคม ี 

(Organic Chemistry for Non-chemistry Students) 

3(3-0-6) 

203209 ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยีส์าํหรบันกัศกึษานอกภาควชิาเคม ี 

(Organic Chemistry Laboratory for Non-chemistry Students)  

1(0-3-0) 

206111  แคลคลูสั 1  

(Calculus 1)  

3(3-0-6) 

207117  ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1  

(Physics Laboratory 1)  

1(0-3-0) 

207187  ฟิสกิส ์1  

(Physics 1)  

3(3-0-6) 
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211311  ชวีเคม ี1  

(Biochemistry 1) 

3(3-0-6) 

211317  ปฏบิตักิารชวีเคม ี1  

(Biochemistry Laboratory 1) 

1(0-3-0) 

  

2.2 วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า    54 หน่วยกิต 

 โดยในจาํนวนน้ีไมน้่อยกว่า 36 หน่วยกติ ตอ้งเป็นกระบวนวชิาระดบั 300 และ 400 และอยา่งน้อย 

18 หน่วยกติ ตอ้งเป็นกระบวนวชิาระดบั 400 

       2.2.1 วิชาเอกบงัคบั                   37 หน่วยกิต 

   202231 พนัธุศาสตร ์1  

(Genetics 1) 

4(3-3-6) 

202305  ชวีสถติ ิ 

(Biometry) 

3(2-3-4) 

202321  ชวีวทิยาของเซลล ์ 

(Cell Biology) 

3(2-3-4) 

202371  นิเวศวทิยา  

(Ecology)  

4(3-3-6) 

214261  ความหลากหลายของสตัว ์ 

(Animal Diversity) 

3(2-3-4) 

214301  สตัวม์กีระดกูสนัหลงั  

(Vertebrate Zoology) 

3(2-3-4) 

214310   สตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงั  

(Invertebrate Zoology) 

3(2-3-4) 

214341   สตัวสรรีวทิยาทัว่ไป  

(General Animal Physiology) 

4(3-3-6) 

214490   สตัววทิยาภาคสนาม  

(Field Zoology) 

2(0-6-0) 

214491  สมัมนาสตัววทิยา  

(Zoology Seminar) 

1(1-0-2) 

214493   ปญัหาพเิศษทางสตัววทิยา  

(Special Project in Zoology) 

3(0-9-0) 

   215205 จุลชวีวทิยา  

(Microbiology)  

3(3-0-6) 

   215206 ปฏบิตักิารจุลชวีวทิยา  

(Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 
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   2.2.2 วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า  17 หน่วยกิต 

          2.2.2.1  เลอืกจากกระบวนวชิาสตัววทิยา )214 (.... ระดบั 300 และ 400 ตามรายการดา้นล่าง 

และกระบวนวชิา 214… ระดบั 300 และ 400 ทุกกระบวนวชิาทีเ่ปิดใหม่นอกเหนือจากน้ี 
214312 กฏีวทิยาทัว่ไป  

(General Entomology) 

4(3-3-6) 

214313 ชวีวทิยาของไมเรยีโปดาและอะแรกนิดา  

(Biology of Myriapoda and Arachnida)  

3(2-3-4) 

214340 สตัวท์ดลองทางชวีวทิยา   

(Laboratory Animals in Biology)  

2(2-0-4) 

214352 ชวีวทิยาการเจรญิของสตัว ์ 

(Animal Developmental Biology) 

4(3-3-6) 

214381 พฤตกิรรมวทิยาทัว่ไป  

(General Ethology)   

3(2-3-4) 

214401 มนีวทิยา  

(Ichthyology)  

3(2-3-4) 

214403 ปกัษวีทิยา  

(Ornithology)  

3(2-3-4) 

214411 ปรสติวทิยา  

(Parasitology)  

3(2-3-4) 

214412 สงัขวทิยา  

(Malacology)  

3(2-3-4) 

214414 สตัวเ์ศรษฐกจิทีไ่มม่กีระดกูสนัหลงั  

(Economic Invertebrates) 

2(2-0-4) 

214415 ปฏบิตักิารสตัวเ์ศรษฐกจิทีไ่มม่กีระดกูสนัหลงั  

(Economic Invertebrates Laboratory) 

1(0-3-0) 

214421 วทิยาฮสิโตของสตัว ์ 

(Animal Histology)  

3(2-3-4) 

214422 การเพาะเลีย้งเซลลส์ตัว ์ 

(Animal Cell Culture) 

3(2-3-4) 

214430 พนัธุศาสตรข์องสตัวแ์ละการประยุกต ์ 

(Animal Genetics and Application) 

3(3-0-6) 

214431 เทคโนโลยชีวีภาพของสตัว ์ 

(Animal Biotechnology) 

3(2-3-4) 

214441 สตัวสรรีวทิยาขัน้สงู  

(Advanced Animal Physiology) 

3(2-3-4) 

214442 สตัวสรรีวทิยาประยุกต ์ 3(2-3-4) 
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(Applied Animal Physiology) 

214443  สรรีวทิยาของแมลง  

(Physiology of Insects) 

3(2-3-4) 

214445  วทิยาภมูคุิม้กนัเปรยีบเทยีบ  

(Comparative Immunology) 

3(2-3-4) 

214462  อนุกรมวธิานของแมลงเตม็วยั  

(Taxonomy of Mature Insects) 

3(2-3-4) 

214494  หวัขอ้เลอืกสรรทางสตัววทิยา  

(Selected Topics in Zoology) 

2(2-0-4) 

           

                 หรือ 2.2.2.2   เลอืกจากกระบวนวชิาในขอ้ 2.2.2.1  และเลอืกจากกระบวนวชิาต่อไปน้ีได ้

                                ไมเ่กนิ 6 หน่วยกติ 
202261 ความหลากหลายของพชื  

(Plant Diversity)  

3(2-3-4) 

202301 เทคนิคการใชเ้ครื่องมอืทางชวีวทิยา  

(Instrument Techniques in Biology) 

3(2-3-4) 

202302 ไมโครเทคนิค  

(Microtechnique)  

3(1-6-2) 

202333 เทคนิคพืน้ฐานทางพนัธศุาสตร ์ 

(Fundamental Techniques in Genetics) 

1(0-3-0) 

202334 พนัธุศาสตรโ์มเลกุลเบือ้งตน้ 

(Fundamental Molecular Genetics) 

3(3-0-6) 

202405 ววิฒันาการ  

(Evolution)  

3(3-0-6) 

202432 ชวีวทิยาระดบัโมเลกุลของยนีส ์ 

(Molecular Biology of the Genes) 

3(2-3-4) 

202434 ชวีสารสนเทศศาสตร ์ 

(Bioinformatics) 

3(2-3-4) 

202470 ชวีภมูศิาสตร ์ 

(Biogeography) 

2(2-0-4) 

202471 สตัวนิเวศวทิยา  

(Animal Ecology)  

3(2-3-4) 

202472 นิเวศวทิยาทางทะเล  

(Marine Ecology) 

3(2-3-4) 

202473 ชวีวทิยาน้ําเสยี  

(Water Pollution Biology)  

3(2-3-4) 
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202475 พษิวทิยาสิง่แวดลอ้ม  

(Environmental Toxicology)  

3(3-0-6) 

202476 ชวีวทิยาการอนุรกัษ ์ 

(Conservation Biology) 

3(2-3-4) 

215437 

 

การโคลนน่ิงระดบัโมเลกุลของยนี 

(Molecular Cloning of Genes) 

2(2-0-4) 

 

215438 ปฏบิตักิารการโคลนน่ิงระดบัโมเลกุลของยนี  

(Molecular Cloning of Genes Laboratory) 

1(0-3-0) 

        

2.3 วิชาโท        15 หน่วยกิต 

  2.3.1  นักศึกษาที่ประสงค์จะมวีชิาโท อาจเลอืกเรยีนวชิาโทในสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนใน

มหาวทิยาลยั อย่างน้อย 15  หน่วยกิต จากกลุ่มกระบวนวชิาโท โดยความเหน็ชอบของอาจารย์ที่ปรกึษา

วชิาเอก 

  2.3.2  สําหรบันักศกึษาที่ไม่ประสงคม์วีชิาโท ใหเ้ลอืกเรยีนกระบวนวชิาระดบั 300-400  ใน

ภาควชิาชวีวทิยาหรอืสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งจากกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 

โดยความเหน็ชอบของอาจารยท์ีป่รกึษาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 
 

 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 

           ตอ้งเลอืกจากกระบวนวชิานอกสาขาวชิาเอกและวชิาโท )ถา้ม ี(ไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกติ 

UหมายเหตุU ความหมายของเลขรหสักระบวนวชิา 
รหสักระบวนวชิาทีใ่ชก้ําหนดเป็นตวัเลข 6 หลกั ดงัต่อไปน้ี 
1. เลข 3 ตวัแรก แสดงถงึ คณะ และภาควชิา/สาขาวชิา ทีก่ระบวนวชิานัน้สงักดั 
2. เลข 3 ตวัทา้ย จาํแนกไดด้งัน้ี 

1) เลขตวัแรก (หลกัรอ้ย) แสดงถงึ ระดบัของกระบวนวชิา 
“1” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่1 
“2” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่2 
“3” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่3 
“4” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่4 
“5” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่5 
“6” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่6 

2) เลขตวักลาง (หลกัสบิ) แสดงถงึ หมวดหมูใ่นสาขาวชิา 
3) เลขตวัทา้ย (หลกัหน่วย) แสดงถงึ อนุกรมในหมวดหมูข่องสาขาวชิา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 

ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

001101 การฟงัและการพดูภาษาองักฤษ  

(Listening and Speaking in English) 

3(3-0-6) 

201111  โลกแห่งวทิยาศาสตร ์ 

(The World of Science)  

3(3-0-6) 

202111 ชวีวทิยา 1  

(Biology 1)  

4(3-3-6) 

203111  เคม ี1  

(Chemistry 1) 

3(3-0-6) 

203115  ปฏบิตักิารเคม ี1  

(Chemistry Laboratory 1)   

1(0-3-0) 

206111  แคลคลูสั 1  

(Calculus 1)  

3(3-0-6) 

 รวม 17 

 

ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

001102 การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ  

Reading and Writing in English) 

3(3-0-6) 

201110  คณติศาสตรบ์รูณาการ  

(Integrated Mathematical Sciences) 

3(2-2-5) 

202112 ชวีวทิยา 2  

(Biology 2)  

4(3-3-6) 

207117  ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1  

(Physics Laboratory 1)  

1(0-3-0) 

207187  ฟิสกิส ์1  

(Physics 1)  

3(3-0-6) 

 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 

(Humanities and Social Sciences) 

3(3-0-6) 

 รวม 17 
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ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  
 

001201 การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอยา่งมปีระสทิธผิล  

(Critical Reading and Effective Writing) 

3(3-0-6) 

 

202231 พนัธุศาสตร ์1  

(Genetics 1) 

4(3-3-6) 

203206  เคมอีนิทรยีส์าํหรบันกัศกึษานอกภาควชิาเคม ี 

(Organic Chemistry for Non-chemistry Students) 

3(3-0-6) 

203209 ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยีส์าํหรบันกัศกึษานอกภาควชิาเคม ี 

(Organic Chemistry Laboratory for Non-chemistry Students)  

1(0-3-0) 

214261  ความหลากหลายของสตัว ์ 

(Animal Diversity) 

3(2-3-4) 

 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 

(Humanities and Social Sciences) 

3(3-0-6) 

 รวม 17 
 

 

ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

001202 ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี  

(English in Professional Contexts) 

3(3-0-6) 

214301  สตัวม์กีระดกูสนัหลงั  

(Vertebrate Zoology) 

3(2-3-4) 

214310  สตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงั  

(Invertebrate Zoology) 

3(2-3-4) 

215205 จลุชวีวทิยา  

(Microbiology)  

3(3-0-6) 

215206 ปฏบิตักิารจลุชวีวทิยา  

(Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 

(Humanities and Social Sciences) 

3(3-0-6) 

 รวม 16 
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ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

211311  ชวีเคม ี1  

(Biochemistry 1) 

3(3-0-6) 

211317  ปฏบิตักิารชวีเคม ี1  

(Biochemistry Laboratory 1) 

1(0-3-0) 

214341  สตัวสรรีวทิยาทัว่ไป  

(Animal Biotechnology) 

4(3-3-6) 

 วชิาเอกเลอืกหรอืวชิาโท  

(Major elective course or Minor) 

5 

 วชิาเลอืกเสร ี 

(Free elective course) 

3 

 กระบวนวชิาในกลุ่มวชิาการเรยีนรูผ้่านกจิกรรม  

(A course chosen from the Activities Base Courses) 

1 

 รวม 17 
                                                                           

 

ชัน้ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 

202305  ชวีสถติ ิ 

(Biometry) 

3(2-3-4) 

202321  ชวีวทิยาของเซลล ์ 

(Cell Biology) 

3(2-3-4) 

202371  นิเวศวทิยา  

(Ecology)  

4(3-3-6) 

 วชิาเอกเลอืกระดบั 400 

(Major elective course at 400 level) 

3 

 วชิาเลอืกเสร ี 

(Free Elective course) 

3 

201191 การพฒันาคุณภาพการศกึษาดว้ยกจิกรรม   

(Student Quality Development Through Activities) 

2(0-6-0) 

 รวม 18  
 



11 
 

หลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาสตัววทิยา(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2554) 
 

    ชัน้ปีท่ี 3 ภาคฤดรู้อน 

214490  สตัววทิยาภาคสนาม  

(Field Zoology) 

2(0-6-0) 

 รวม 2 
 

 

 

ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  
 วชิาเอกเลอืกระดบั 400  

(Major elective course at 400 level) 

6 

 วชิาเอกเลอืกหรอืวชิาโท   

(Major elective course or Minor) 

9 

 รวม 15 
                                                                                      

 

 

        ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

214491  สมัมนาสตัววทิยา  

(Zoology Seminar) 

1(1-0-2) 

214493  ปญัหาพเิศษทางสตัววทิยา  

(Special Project in Zoology) 

3(0-9-0) 

 วชิาเอกเลอืกระดบั 400  

(Major elective course at 400 level) 

3 

 วชิาเอกเลอืกหรอืวชิาโท  

(Major elective course or Minor) 

6 

 รวม 13 
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คาํอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา  

1. กระบวนวิชาคณะมนุษยศาสตร ์ 

001101  การฟังและการพดูภาษาองักฤษ    3(3-0-6) 

 Listening and Speaking in English 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน                    ไมม่ ี

 การสื่อสารภาษาองักฤษ  โดยเน้นทกัษะการพูดและการฟงัเพื่อการปฏสิมัพนัธ์ในบรบิททางสงัคม

และวชิาการ อนัจะก่อใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

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

lifelong learning. 
 

001102  การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ    3(3-0-6) 

  Reading and Writing in English 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน                    ไมม่ ี

 การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ โดยเน้นการเรยีนรูค้าํศพัท ์ การทบทวนไวยากรณ์อย่างเป็น

ระบบ การพฒันาโครงสรา้งประโยคทีม่คีวามหลากหลาย รปูแบบและวตัถุประสงคข์องยอ่หน้า เพื่อการ

สื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ อนัจะก่อใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

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  การอ่านเชิงวิเคราะหแ์ละการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 3(3-0-6)  

 Critical Reading and Effective Writing 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน                    ไมม่ ี  

 ทกัษะภาษาองักฤษสําหรบัการอ่านเชงิวเิคราะหจ์ากแหล่งขอ้มลูและสื่อต่างๆ และการเขยีนอย่างมี

ประสทิธผิล ในหวัขอ้ตามความสนใจของผูเ้รยีน 

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

writing on topics of students’ interests. 
 

001202   ภาษาองักฤษในบริบททางอาชีพ    3(3-0-6) 

            English in Professional Contexts  

          เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน                    ไมม่ ี

ลกัษณะเฉพาะทางภาษา  องคป์ระกอบทางภาษาและทกัษะทางภาษาของงานเขยีนเฉพาะสาขา 

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

for professional texts. 
 

011100  มนุษยก์บัปรชัญา      3(3-0-6) 

  Man and Philosophy  

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน                    ไมม่ ี

 ศกึษาให้เข้าใจความหมาย คุณค่า เหตุที่มา กําเนิด วธิกีาร จุดมุ่งหมายและขอบข่ายของปรชัญา

เปรียบเทียบปรชัญากับศาสตร์อื่นๆ ตลอดจนแนวคิดว่าด้วยสถานภาพ ภาระหน้าที่ ความรบัผิดชอบ 

ความหมายและจดุมุง่หมายของมนุษย ์ 

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  ศาสนาเบือ้งต้น      3(3-0-6) 

  Descriptive Study of Religion 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน                    ไมม่ ี   

ธรรมชาตแิละขอบเขตของศาสนา กําเนิด พฒันา และประเภทของศาสนา  รปูแบบต่างๆ    ของ 

ศาสนา อเทวนิยม กระบวนการกึง่ศาสนา บทบาทของศาสนาในปจัเจกบุคคลและสงัคม 

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. 
 

013110  จิตวิทยากบัชีวิตประจาํวนั     3(3-0-6) 

  Psychology and Daily Life  

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน                    ไมม่ ี

 จติวทิยาและการประยกุตใ์นชวีติประจาํวนั บุคลกิภาพ แรงจงูใจและอารมณ์ ความเครยีด สุขภาพ

กายและจติ การคบคุมตนเองและการตดัสนิใจ ลกัษณะทางเพศ การสรา้งมติรและการมสี่วนร่ามในกลุ่ม 

ความสมัพนัธร์ะหว่างคู่สมรส และระหว่างเพื่อน การทํางานและการใชเ้วลาว่าง 

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. 
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050100 การใช้ภาษาไทย      3(3-0-6) Usage 

of the Thai Language  

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน                    ไมม่ ี                  

 ศกึษาและฝึกทกัษะการใชภ้าษาไทย 

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

 

2. กระบวนวิชาคณะศึกษาศาสตร ์

057137             กีฬาเพ่ือสุขภาพ                                                                 3(1-6-0) 

       Sports for Health       

      เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน                    ไมม่ ี        

            กฬีาประเภททมี กฬีาประเภทบุคคล และกฬีาในร่ม เพื่อส่งเสริมการออกกําลงักาย สุขภาพกาย 

จติใจ และสงัคม (เลอืกกีฬาประเภททมี 1 ประเภท กีฬาประเภทบุคคล 1 ประเภท และกีฬาในร่ม 1 

ประเภท) 

   Team sports, individual sports and indoor sports to promoting exercise, physical health, 

mental health and social health (select 1 team sport, 1 individual sport and 1 indoor sport) 
 

057121   ฟตุบอลเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย     1(0-3-0) 

Football for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน                    ไมม่ ี 

  การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นฟุตบอล การอบอุ่นร่างกายและคลายเยน็ในกฬีาฟุตบอล 

การเล่นฟุตบอลในตําแหน่งต่างๆ การประยกุตเ์ล่นกฬีาฟุตบอลในรปูแบบต่างๆ กตกิาทัว่ไปในการเล่นกฬีา

ฟุตบอล การวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนัฟุตบอลและการเขา้รว่มแขง่ขนัฟุตบอลในระดบัต่างๆ ประโยชน์และ

มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูด้ทูีด่ใีนกฬีาฟุตบอล 

 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   ว่ายน้ําเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 

Swimming for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน                    ไมม่ ี 

การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการว่ายน้ํา การอบอุ่นรา่งกายในกฬีาว่ายน้ํา หลกัการหายใจ 
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และการเคลื่อนไหวในน้ํา การใชส้่วนต่างๆ ของรา่งกายในการว่ายน้ําท่าต่าง ๆ การช่วยเหลอืผูไ้ดร้บั

อนัตรายต่างๆ จากการว่ายน้ํา การวเิคราะหท่์าทางการว่ายน้ํา การว่ายน้ําเพื่อสุขภาพและการเขา้รว่มการ

แขง่ขนัว่ายน้ําในระดบัต่าง ๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ทีด่ใีนกฬีาว่ายน้ํา 

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  วอลเล่ยบ์อลเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 

Volleyball for Life and Exercise  

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน                    ไมม่ ี

การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นวอลเลยบ์อล การอบอุ่นร่างกายและคลายเยน็ในกฬีา

วอลเลยบ์อล การวอลเลยบ์อลในตําแหน่งต่างๆ การใชอ้วยัวะส่วนต่างๆ ของรา่งกายในการเล่นวอลเลยบ์อล 

กตกิาทัว่ไปและการนับคะแนนในกฬีาวอลเลยบ์อล การประยกุตเ์ล่นกฬีาวอลเลยบ์อลในรปูแบบต่างๆ การ

วเิคราะหเ์กมการแขง่ขนัวอลเลยบ์อลและการเขา้รว่มแขง่ขนัวอลเลยบ์อลในระดบั 

ต่าง ๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ทีด่ใีนกฬีาวอลเลยบ์อล 

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  กิจกรรมเข้าจงัหวะเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย   1(0-3-0) 

Rhythmich Activity for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน                    ไมม่ ี

การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกจิกรรมเขา้จงัหวะ การเคลื่อนไหวของร่างกายในลกัษณะ

ต่างๆ การเคลื่อนไหวของรา่งกายใหเ้ขา้กบัจงัหวะและเสยีงดนตร ีการเตน้ราํพืน้เมอืงของประเทศต่างๆ การ

เตน้ลลีาศในจงัหวะต่างๆ มารยาทในการเขา้สงัคมและมารยาทในการลลีาศ การวเิคราะหท่์าทางการเตน้

ลลีาศจงัหวะต่าง ๆ การรว่มงานลลีาศและการจดังานลลีาศในรปูแบบต่าง ๆ 

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.  
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057126  บาสเกตบอลเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 

Basketball for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน                    ไมม่ ี

การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นบาสเกตบอล การอบอุ่นรา่งกายและคลายเยน็ในกฬีา

บาสเกตบอล การเล่นบาสเกตบอลในตําแหน่งต่าง ๆ ความปลอดภยัในการเล่นกฬีาบาสเกตบอล กตกิาการ

เล่นบาสเกตบอลทัว่ไป การประยกุตเ์ล่นกฬีาบาสเกตบอลในรปูแบบต่าง ๆ การวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนั

บาสเกตบอลและการเขา้รว่มแขง่ขนับาสเกตบอลในระดบั ต่าง ๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่น

และผูด้ทูีด่ใีนกฬีาบาสเกตบอล 

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  แบดมินตนัเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 

Badminton for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน                    ไมม่ ี

การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นแบดมนิตนั การอบอุ่นร่างกายและคลายเยน็ในกฬีา

แบดมนิตนั การจบัไมแ้ละการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อเขา้ตลีกูแบดมนิตนัในลกัษณะต่าง ๆ กตกิา

แบดมนิตนัทัว่ไปและการนับคะแนนในกฬีาแบดมนิตนั การประยกุตเ์ล่นกฬีาแบดมนิตนัในรปูแบบต่าง ๆ 

การวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนัแบดมนิตนั และการเขา้รว่มแขง่ขนัแบดมนิตนัในระดบัต่าง ๆ ประโยชน์และ

มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูด้ทูีด่ใีนกฬีาแบดมนิตนั 

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 tournaments. The advantage, manners, regulations and scoring system & service of 

badminton game are involved.  

 

057128  เทนนิสเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 

Tennis for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน                    ไมม่ ี

การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นเทนนิส การอบอุ่นรา่งกายและคลายเยน็ในกฬีาเทนนิส 

การจบัไม ้ และการเคลื่อนไหวของรา่งกายเพื่อเขา้ตลีกูเทนนิสในลกัษณะต่าง ๆ กตกิาเทนนิสทัว่ไปและการ

นบัคะแนนในกฬีาเทนนิส การประยกุตเ์ล่นกฬีาเทนนิสในรปูแบบต่าง ๆ การวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนัเทนนิส
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และการเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาเทนนิสในระดบั ต่าง ๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูด้ทูีด่ ี

ในกฬีาเทนนิส 

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  เทเบ้ิลเทนนิสเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 

Table Tennis for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน                    ไมม่ ี

การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกฬีาเทเบิล้เทนนิส การอบอุ่นรา่งกายและคลายเยน็ใน

กฬีาเทเบิล้เทนนิส การจบัไมแ้ละการเคลื่อนไหวของรา่งกายเพื่อเขา้ตเีทเบิล้เทนนิสในลกัษณะต่าง ๆ กตกิา

ทัว่ไปและการนบัคะแนนในกฬีาเทเบิล้เทนนิส การประยกุตเ์ล่นกฬีาเทเบิล้เทนนิสในรปูแบบต่าง ๆ การ

วเิคราะหเ์กมการแขง่ขนัเทเบิล้เทนนิสและการเขา้รว่มแขง่ขนัเทเบิล้เทนนิส ในระดบัต่าง ๆ ประโยชน์และ

มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูด้ทีีด่ใีนกฬีาเทเบิล้เทนนิส 

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  กอลฟ์เพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย    1(0-3-0) 

Golf for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน                    ไมม่ ี

การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นกฬีากอลฟ์ การอบอุ่นรา่งกายและคลายเยน็ในกฬีากอลฟ์ 

การจบัไมแ้ละการเคลื่อนไหวของรา่งกายในการตกีอลฟ์ในลกัษณะต่าง ๆ กตกิาการเล่นกอลฟ์ทัว่ไปและการ

นบัคะแนนในกฬีากอลฟ์ การประยกุตเ์ล่นกฬีากอลฟ์ในรปูแบบต่าง ๆ การวเิคราะหท่์าทางในการตกีอลฟ์

และการเขา้รว่มแขง่ขนักอลฟ์ในระดบัต่าง ๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูด้ทูีด่ใีนกฬีา

กอลฟ์ 

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.  
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3. กระบวนวิชาคณะวิจิตรศิลป์ 

109114 ศิลปะในชีวิตประจาํวนั      3(3-0-6) 

 Arts in Everyday Life 

 เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน                    ไมม่ ี

การรบัรูเ้กีย่วกบัศลิปกรรมในชวีติประจาํวนั ประกอบดว้ยงานทศันศลิป์ งานออกแบบ สื่อศลิปะ ซึง่

จาํเป็นและมปีระโยชน์ต่อการดาํเนินชวีติในโลกยคุปจัจบุนั 

  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. 
 

4.  กระบวนวิชาคณะสงัคมศาสตร ์

154104  การอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม     3(3-0-6) 

  Environmental Conservation  

                   เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน                    ไมม่ ี

 ปญัหาในการจดัการและการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิซึ่งเน้นในเรื่องดนิ ป่าไม ้น้ํา แร ่ 

สตัวป์า่ มนุษย ์พลงังานธรรมชาต ิทวิทศัน์ธรรมชาต ิ และสิง่แวดลอ้มต่าง ๆ ตลอดจนวธิกีารอนุรกัษ์ 

 และมาตรการในการอนุรกัษ์ทีจ่าํเป็นสําหรบัไทย 

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 

 

5.  กระบวนวิชาคณะนิติศาสตร ์

176100  กฎหมายและโลกสมยัใหม่     3(3-0-6) 

      Law and Modern World 

                         เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน                    ไมม่ ี

 แนวคดิทางกฎหมาย สถาบนัทางกฎหมาย กฎหมายกบับทบาทในสงัคม กฎหมายกบัสงัคม 

 ระหว่างประเทศ  กฎหมายกบัปญัหาทอ้งถิน่  และกฎหมายกบัสทิธชุิมชน บทบาทของกฎหมายระดบั 

 ทอ้งถิน่  ระดบัสงัคมเมอืง  และบทบาทของกฎหมายในยคุโลกาภวิตัน์      ศกึษาวเิคราะหป์ญัหาจาก 

 กรณศีกึษาต่างๆ เกีย่วกบักฎหมายและโลกสมยัใหม่ 

 Legal concepts. Legal institutions. Law and its role 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 globalized era. Studying and analyzing cases relating to lawand modern 

world.  
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6. กระบวนวิชาคณะวิทยาศาสตร ์

201110  คณิตศาสตรบ์รูณาการ     3(2-2-5) 

  Integrated Mathematical Sciences 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน                    ไมม่ ี  

 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน คณิตศาสตร์และสถิติ ในปรากฏการณ์ต่างๆ การประยุกต์

คณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ในวิชาการ กระบวนการแก้ปญัหาโดยใช้คณิตศาสตร์ สถิติและ

คอมพวิเตอร ์กระบวนวชิาน้ีสาํหรบันกัศกึษาทีม่พีืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์

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 sciencebased students. 
 

201111  โลกแห่งวิทยาศาสตร ์      3(3-0-6) 

  The World of Science 

                         เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน                    ไมม่ ี 

 ธรรมชาตแิละววิฒันาการของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีระบบสุรยิะ การสงัเกตดาวเคราะห์และ

ดวงจนัทรใ์นปจัจบุนั ความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัระหว่างธรณีภาค อุทกภาค ภาคบรรยากาศและชวีภาคของ

โลก ความอุดมสมบูรณ์ การกระจายตวัและการใช้ทรพัยากรธรรมชาต ิประเดน็ทางสงัคมร่วมสมยัในด้าน

วทิยาศาสตรแ์ละสงัคมมนุษย ์กระบวนวชิาน้ีอนุญาตใหเ้ฉพาะนกัศกึษาทีม่พีืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์

The nature and evolution of science and technology. The solarsystem, 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. 
 

201191  การพฒันาคณุภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม     2(0-6-0) 

  Student Quality Development Through Activities 

                        เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน                    ไมม่ ี

 การเขา้ร่วมกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพนักศกึษา การเสรมิทกัษะและประสบการณ์

ชวีติต่างๆ ทีถู่กจดัขึน้ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เป็นส่วนประกอบทีด่ทีีท่ําใหน้ักศกึษามสี่วนร่วม

ในช่วงเวลาของการศึกษาในมหาวทิยาลยักจิกรรมต่างๆ เหล่าน้ี สามารถทําให้นักศึกษาประยุกต์ใช้การ

เรยีนรูจ้ากกจิกรรมต่างๆ ไปพฒันาในดา้นเกี่ยวกบัการสรา้งจติสํานึกทีด่ ีตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย ์

มกีารพฒันาบุคลกิภาพ เขา้ใจการทํางานเป็นทมี มคีุณธรรม จรยิธรรม สามารถนําไปใช ้เป็นแบบอย่างใน
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การดาํรงชพีในอนาคตไดอ้ย่างมคีวามสุขทัง้ร่างกายและจติใจ พรอ้มทัง้มจีติสาธารณะ สํานึกและรบัผดิชอบ

ต่อตนเอง และสงัคม 

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 advisor and/or joint supervision with the government or 

private organizations. 
 

201192  ดอยสเุทพศึกษา      1(0-3 -0) 

DOI SUTHEP STUDY  

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน                    ไมม่ ี

ศกึษาดอยสุเทพใน 4 มติ ิคอื มติทิางกายภาพ   : ธรณวีทิยา มติทิางชวีภาพ  :  ระบบนิเวศ และความ

หลากหลายทางชวีภาพ มติทิางสงัคมและวฒันธรรม  :  ศาสนาและมานุษยวทิยา และมติทิางการอนุรกัษ์   :

พืน้ทีอ่นุรกัษ์ การฟ้ืนฟูป่าและการท่องเทีย่วเชงินิเวศ ความสมัพนัธร์ะหว่างดอยสุเทพกบั

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

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.  
 

202111  ชีววิทยา 1                    4(3-3-6) 

  Biology 1  

                   เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน                    ไมม่ ี

 หลกัพืน้ฐานทางชวีวทิยาดา้นเคมขีองชวีติ เซลล ์พนัธุศาสตร ์พนัธุศาสตรป์ระชากรและแนวคดิเชงิ

ววิฒันาการ ประวตัวิวิฒันาการของความหลากหลายทางชวีภาพและนิเวศวทิยา  

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

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

202112  ชีววิทยา 2                     4(3-3-6) 

  Biology 2 

  เงือ่นไขตอ้งผ่านก่อน ว.ชว. 111 (202111) 

 หลกัพืน้ฐานทางชวีวทิยาด้านหลกัอนุกรมวธิาน ความหลากหลายทางชวีภาพ ชนิดและหน้าที่ของ

เน้ือเยือ่พชืและสตัว ์สรรีวทิยาขัน้พืน้ฐานของพชืและสตัว ์  

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

plant and animal tissues, fundamental plant and animal physiology. 
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202231  พนัธศุาสตร ์1                   4(3-3-6)  

  Genetics 1 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.ชว. 102 (202102) หรอื 109 (202109) หรอื  

  111 (202111) หรอื 185 (202185) 

 หลกัเกณฑข์ัน้พืน้ฐานของการถ่ายทอดลกัษณะกรรมพนัธุใ์นมนุษย ์สตัว ์พชื และจลุนิทรยี ์

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

found in man, animals, plants, and microorganisms. 
 

202261  ความหลากหลายของพืช     3(2-3-4)  

  Plant Diversity 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.ชว. 112 (202112) 

 ลกัษณะทัว่ไปของอาณาจกัรพชื ทฤษฎเีบื้องต้นของพฤกษอนุกรมวธิาน ความหลากหลายของพชื

เรยีงลําดบัววิฒันาการ ลกัษณะเฉพาะในระดบัชัน้และอนัดบัการเกบ็รกัษาตวัอย่างสตัว ์ถิน่ทีอ่ยู่อาศยั การ

กระจายพนัธุแ์ละความสาํคญัของพชื 

General characteristics of plant kingdom; fundamental theory of plant taxonomy; 

phylogenetic diversification of plants; morphological characters of plants at class and order levels, 

fundamental method in plant identification, collection and preservation of plant specimens, plant 

habitats, geographical distribution and importance of plants. 
 

202301  เทคนิคการใช้เคร่ืองมือทางชีววิทยา    3(2-3-4)  

  Instrumental Techniques in Biology  

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน นกัศกึษาชัน้ปีที่  3 หรอืตามความเหน็ชอบของผูส้อน 

 หลกัการทาํงานและฝึกฝนปฏบิตักิารการใชเ้ครือ่งมอืเพื่อประยกุตใ์ชใ้นการศกึษา คน้ควา้และวจิยัใน

ระดบัสงูทางดา้นชวีวทิยา 

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

techniques for research in biology. 
 

202302  ไมโครเทคนิค       3(1-6-2) 

  Microtechnique 

                   เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.ชว. 102 (202102) หรอื 112 (202112) 

 เทคนิคการเตรยีมวสัดุการวจิยัเพื่อใชศ้กึษาดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ ไดแ้ก่ การรกัษาสภาพ การบดขยี ้

การทําสไลดถ์าวร การทําสไลดก์ึ่งถาวร การตดัชิน้เน้ือเยื่อทีฝ่งัในพาราฟิน การยอ้มสโีพรทสิต์ เน้ือเยื่อพชื

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

fixation, squashing, permanent slides, semi-permanent slides, paraffin sectioning, staining of 

protists, plant and animal tissues. 
 

202305  ชีวสถิติ        3(2-3-4)  

  Biometry 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.ชว. 102 (202102) หรอื 112 (202112) 

 การนําหลกัการทางสถติมิาใช้ในการแก้ปญัหาทางชวีวทิยา การวางแผน การทดลอง การแปรผล

และการประเมนิผลการทดลอง การทดสอบสมมุตฐิาน การหาค่ารเีกรสชัน่ ไควส์แควร ์และการวเิคราะหว์า

เรยีนส ์  

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, 

chisquared, and analysis of variance. 
 

202321  ชีววิทยาของเซลล ์      3(2-3-4)  

  Cell Biology  

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.ชว. 102 (202102) หรอื 112 (202112) 

เครือ่งมอืและเทคนิคทางชวีวทิยาของเซลล ์องคป์ระกอบระดบัโมเลกุลของเซลล ์   เอนไซมแ์ละ 

 พลงังาน  โครงสรา้งและหน้าทีข่องเมมเบรน    และส่วนประกอบของเซลล ์ รวมทัง้การเลอืกชนิด  และ 

ขนส่งโปรตนี การเคลื่อนทีข่องโครโมโซมในการแบ่งเซลล ์ การควบคุมวงจรเซลลใ์นระดบัโมเลกุล การ

เปลีย่นแปลงและการแก่ของเซลล ์

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. 

202333  เทคนิคพื้นฐานทางพนัธศุาสตร ์    1(0-3-0) 

  Fundamental Techniques in Genetics 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.ชว. 231 (202231) 

 การทดลองผสมพนัธุใ์นสิง่มชีวีติทีเ่ป็นตวัอยา่ง ทัง้สิง่มชีวีติทีเ่ป็นดพิลอยดแ์ละแฮพลอยด ์ เพื่อทาํ

ความเขา้ใจเกีย่วกบักลไกการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม เทคนิคการชกันําใหเ้กดิพอลพิลอยดใ์นพชื 

ศกึษาโครโมโซมของคนและปจัจยับางประการทีม่ผีลต่อยนีในประชากร 
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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            พนัธศุาสตรโ์มเลกลุเบือ้งต้น                          3(3-0-6) 

 Fundamental Molecular Genetics 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.ชว. 231 (202231) 

โครงสรา้งและการจําลองตวัของสารพนัธุกรรม การถอดรหสั การตดัแต่งอารเ์อ็นเอ และการแปล

รหสั หลกัการของเทคโนโลยใีนการสรา้งดเีอน็เอสายผสม การโคลนยนีและการวเิคราะห ์เทคนิคพซีอีารแ์ละ

การประยุกต์ พันธุวิศวกรรมในแบคทีเรีย พืช สัตว์ และการประยุกต์ทางการเกษตร อุตสาหกรรม 

สิง่แวดลอ้ม การแพทย ์และนิตวิทิยาศาสตร ์

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 engineering in bacteria, plants, animals and applications in agriculture, 

industry, environment, medicine and forensic science. 
 

202371  นิเวศวิทยา       4(3-3-6) 

  Ecology 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.ชว. 102 (202102) หรอื 109 (202109) หรอื  

  112 (202112) หรอื 185 (202185) 

 หลักเบื้องต้นของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างและหน้าที่ของ

องคป์ระกอบของระบบนิเวศ การหมนุเวยีนพลงังานและสารอาหาร การเตบิโตของประชากรและการควบคุม 

และความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัสิง่แวดล้อม มปีฏบิตักิารภาคสนาม หรอืปฏบิตัิการในห้องปฏบิตัิการ

สปัดาหล์ะหน่ึงครัง้ 

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  วิวฒันาการ       3(3-0-6) 

  Evolution 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.ชว. 231 (202231) และ ว.ชว. 371 (202371) 
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 แนวคดิและหลกัการทางกระบวนการววิฒันาการ ชนิดของกระบวนการคดัเลอืดและกลไกการเกดิ

ววิฒันาการ ตวัอย่างความแปรผนัทางพนัธุกรรมในประชากรธรรมชาติ การปรบัตวัและววิฒันาการร่วม 

หลักฐานของวิว ัฒนาการระดับโมเลกุล วิว ัฒนาการมหภาค จุลภาคและการสูญพันธุ์ การเกิดสปีชีส ์

ความสมัพนัธ์ในสายววิฒันาการและระบบนิเวศ ทฤษฎกีารกําเนิดเซลล์และสิง่มชีวีติแรกเริม่ กระบวนการ

ววิฒันาการของพชื สตัวแ์ละมนุษย ์

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. Macro-evolution, 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. 
 

202432  ชีววิทยาระดบัโมเลกลุของยีนส ์    3(2-3-4) 

  Molecular Biology of the Genes 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.ชว. 231 (202231) และ ว.ชท. 311 (211311) และ 

  317 (211317) 

 ความรู้พื้นฐานทางด้านโครงสร้างของยนีระดบัโมเลกุล ความสมัพนัธ์ระหว่างยนีและผลิตภณัฑ์

กจิกรรมและการแสดงออกของยนี เทคนิคพืน้ฐานทางด้านพนัธุวศิวกรรมและการประยุกต์ การปฏบิตัเิพื่อ

ความเขา้ใจถงึเทคนิคของงานทางดา้นชวีวทิยาระดบัโมเลกุล 

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  ชีวสารสนเทศศาสตร ์      3(2-3-4) 

  Bioinformatics 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.ชว. 321 (202321) หรอื ว.ชท. 311 (211311) 

แหล่งขอ้มลูต่างๆ    ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีวทิยาในอนิเทอรเ์น็ต  การคน้หา  รวบรวม  และวเิคราะห ์

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึาวจิยัทางดา้นอณูชวีวทิยา       การส่งขอ้มลูเกีย่วกบัยนีและโปรตนีชนิดใหม ่

เขา้ไปเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลูบนอนิเทอรเ์น็ต แนะนําการเขยีนโปรแกรมประยกุตส์าํหรบัวเิคราะหข์อ้มลู 

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

analizing information related to molecular biology research. Submission of newly discovered 

genetic and protein sequences to the archives. Introduction to bioinformatics programming. 
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202470  ชีวภมิูศาสตร ์       2(2-0-4) 

  Biogeography 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.ชว. 371 (202371) 

 การกระจายตวัของสิง่มชีวีติบนโลกทีเ่ป็นผลมาจากปจัจยัทางกายภาพและชวีภาพใน ระบบนิเวศ

แบบต่างๆ  ความสมัพนัธข์องการดํารงอยู่ และการกระจายตวัของสิง่มชีวีติกบั ววิฒันาการ การกระจาย

พนัธุ ์และการสญูพนัธุ ์

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  สตัวนิเวศวิทยา      3(2-3-4) 

  Animal Ecology  

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.ชว. 371 (202371) 

 ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการกระจายและความอุดมสมบูรณ์ของสตัวป์า่ การเปลีย่นแปลงประชากร การ

แขง่ขนั   การกระจายและชุมนุมของสตัว ์    การเป็นสตัวก์นิพชืและสตัวผ์ูล้่า ผลของการกระทําของ 

 มนุษยต่์อสตัวป์า่ การอนุรกัษ์สตัวป์า่ ปฏบิตักิารในหอ้งปฏบิตักิารหรอืปฏบิตักิารภาคสนามสุดสปัดาห ์

สปัดาหล์ะหน่ึงครัง้ 

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  นิเวศวิทยาทางทะเล      3(2-3-4) 

  Marine Ecology  

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.ชว. 371 (202371) 

 การแนะนําเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมทางทะเลและชวีวทิยาของพชืและสตัว์ที่ผวิทะเลและก้นทะเล 

การศกึษาฝ ัง่ทะเลแบบต่างๆ ผลผลติและการหมุนเวยีนพลงังานในทะเล กระบวนวชิาน้ีเปิดสอนปีเว้นปี มี

การฝึกภาคสนาม หลงัจากเรยีนภาคทฤษฎแีลว้ 

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. 
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202473  ชีววิทยาน้ําเสีย      3(2-3-4) 

  Water Pollution Biology 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.ชว. 371 (202371) 

 น้ําเสยีโดยเน้ือหาวชิาแลว้จดัเป็นสหสาขาวชิา สําหรบัในแง่มุมของชวีวทิยาน้ําเสยีจะเกี่ยวขอ้ง กบั

กฎเกณฑท์ัว่ๆ ไปทางนิเวศวทิยาของแหล่งทีอ่ยู่อาศยัในน้ํา ผลของมลพษิทีม่ต่ีอ พชืและสตัวน้ํ์า และความ

เป็นพษิของสารพษิต่างๆ ในน้ํา 

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

biological viewpoint it require a 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. 
 

202475  พิษวิทยาส่ิงแวดล้อม      3(3-0-6) 

  Environmental Toxicology 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.คม. 206 (203206)   

หลกัเบือ้งตน้ในการใช ้  และผลต่อเน่ืองของยากําจดัศตัรพูชืและสตัว ์  สารรกัษาอาหารและสาร 

เคมอีื่นๆ ทีม่ต่ีอสภาวะแวดลอ้ม รวมถงึการควบคุมและความสาํคญัต่อสุขภาพของคน 

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

of pesticides, food additives and other chemicals, their regulation, and their health significance. 
 

202476  ชีววิทยาการอนุรกัษ์      3(2-3-4) 

  Conservation Biology  

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.ชว. 371 (202371) 

 การศกึษาหลกัการทางชวีวทิยาของการอนุรกัษ์พชืและสตัวช์นิดต่างๆ ในโลก ไดแ้ก่ ผลกระทบ 

จากมนุษยต่์อชวีบรรยากาศ   การก่อตัง้และการจดัการเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่   การขยายพนัธุใ์นสภาพ 

กรงเลีย้งและการนําสตัวท์ีห่ายากไปปล่อยกลบัสู่ธรรมชาต ิและบทบาทของสวนพฤกษศาสตรท์ีจ่ะรกัษา 

พนัธุพ์ชืทีห่ายาก 

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 re-introduction of endangered animal species; the role of botanical gardens in 

propogating endangered plant species. 
 

203111  เคมี 1        3(3-0-6) 

  Chemistry 1 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ไมม่ ี  
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ปรมิาณสมัพนัธ์ทางเคม ีโครงสร้างอะตอม พนัธะเคมขีองสารประกอบประเภทต่างๆ อุณหพล

ศาสตร์เชิงเคมี เคมีไฟฟ้า แก๊ส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด-เบส และสมดุลไอออนิก 

จลนพลศาสตรเ์ชงิเคม ี

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  ปฏิบติัการเคมี 1      1(0-3-0) 

  Chemistry Laboratory I 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ลงทะเบยีนเรยีนพรอ้ม ว.คม. 111  

 ปฏกิริยิาของทองแดง ความรอ้นของปฏกิริยิา การแยกสลายด้วยไฟฟ้า เซลล์กลัวานิก และเซลล์

ความเขม้ขน้ ค่าคงทีข่องก๊าซ การหามวลโมเลกุลโดยอาศยัหลกัการลดลงลองจุดเยอืกแขง็ โครงสรา้งผลกึ 

การไทเทรตระหว่างกรด-เบส และแบบรดีอกซ ์สมดุลกรดเบสและการแยกสลายดว้ยน้ํา ค่าผลคูณการละลาย 

จลน์พลศาสตรเ์ชงิเคมแีละการทดลองพเิศษ 

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  เคมีอินทรีย ์สาํหรบันักศึกษานอกภาควิชาเคมี  3(3-0-6) 

  Organic Chemistry for Non-chemistry Students 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.คม. 104 (203104) หรอื ว.คม. 111 (203111) หรอื  

ว.คม. 116 (203116) 

 ความแตกต่างระหว่างสารประกอบอินทรยี์และสารอนินทรีย์ การจําแนกสารอินทรยี์ ชนิดของ

ปฏกิริยิาและกลไกการเกดิปฏกิริยิา การอ่านชื่อ การเตรยีม  สมบตั ิ ปฏกิริยิาและประโยชน์ของ 

สารประกอบอะลฟิาตกิและอะโรมาตกิไฮโดรคารบ์อนและอนุพนัธ ์   รวมทัง้ออเรยีนเตชนัในสารประกอบ 

อะโรมาตกิ ไอโซเมอรซิมึ สเตอรโิอเคม ีกรดอะมโิน โปรตนีและคารโ์บไฮเดรต 

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. 
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203209  ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์สาํหรบันักศึกษานอกภาควิชาเคมี 1(0-3-0) 

  Organic Chemistry Laboratory for Non-chemistry Students 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.คม. 108 (203108) หรอื ว.คม. 115 (203115) หรอื  

ว.คม. 119 (203119) และลงทะเบยีนเรยีนพรอ้มกบั ว.คม. 206 (203206) 

ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยีเ์น้นเทคนิคทีส่ําคญั    การทาํสารใหบ้รสิุทธิ ์     การแยกและการสกดัสาร 

อนิทรยี ์การศกึษาสมบตัขิองหมูฟ่งักช์นัของสารอนิทรยี ์    การสงัเคราะหส์ารอนิทรยีแ์ละศกึษาปฏกิริยิา 

ต่างๆ ทีน่่าสนใจของสารอนิทรยี ์สเตอรโิอเคม ี

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. 
 

206111  แคลคลูสั 1       3(3-0-6) 

  Calculus 1 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ไมม่ ี  

 อนุพนัธแ์ละการประยกุต ์ อนุพนัธข์องฟงักช์นั ทฤษฎบีทค่ามชัณมิ การทําเป็นเชงิเสน้และ ดฟิเฟอ

เรนเชยีล วธิขีองนิวตนั การหาปรพินัธแ์ละการประยกุต ์ ปรพินัธไ์ม่จาํกดัเขต  ผลบวกรมีนัน์และ 

ปรพินัธจ์าํกดัเขต ทฤษฎบีทหลกัมลู การประยกุตข์องปรพินัธ ์พืน้ทีร่ะหว่างเสน้โคง้ ปรมิาตร  ความยาว 

เสน้โคง้บนระนาบโมเมนตแ์ละศูนยก์ลางมวล ปรพินัธไ์มต่รงแบบ สมการเชงิอนุพนัธแ์ละการประยกุต์ 

สมการอนัดบัหน่ึงเชงิเสน้   การประยกุตบ์างเรือ่ง    สมการอนัดบัสองเชงิเสน้     สมการเอกพนัธแ์ละไม่ 

เอกพนัธ ์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  ปฏิบติัการฟิสิกส ์1      1(0-3-0) 

  Physics Laboratory 1 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ลงทะเบยีนเรยีนพรอ้มกบั ว.ฟส. 187 (207187) 

กระบวนวชิาปฏบิตักิารเกีย่วกบัการใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตรใ์นฟิสกิสพ์ืน้ฐาน ซึง่ประกอบดว้ย 
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 การทดลองต่างๆ  ทางดา้นกลศาสตร ์ อุณหพลศาสตร ์ ไฟฟ้า  สภาวะแมเ่หลก็ ทศันศาสตร ์และฟิสกิส ์

 ยคุใหม ่

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

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

physics. 
 

207187  ฟิสิกส ์1       3(3-0-6) 

  Physics 1 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ไมม่ ี

ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละภาพรวมของฟิสกิส์ กลศาสตร ์ การสัน่และคลื่น อุณหพลศาสตร ์

หลกัการเบือ้งตน้ของไฟฟ้า สภาวะแมเ่หลก็และแมเ่หลก็ไฟฟ้า ทศันศาสตร ์และแนวคดิฟิสกิสย์คุใหม ่

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. 
 

211311  ชีวเคมี 1       3(3-0-6) 

  Biochemistry 1 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.คม. 204 (203204) หรอื ว.คม. 206 (203206), ยกเวน้สําหรบั

นกัศกึษาแผนปรชีาชาญ: ลงทะเบยีนเรยีนพรอ้มกบั ว.คม. 303 (203303)  

ชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต โดยกล่าวถึงตําแหน่ง ที่อยู่ หน้าที่ และการจดัการของสารต่างๆ ที่เป็น

องค์ประกอบภายในเซลล์ ศกึษาเกี่ยวกบัสมบตัทิางกายภาพและทางเคมขีองชวีโมเลกุลต่างๆ การเตรยีม

สาร การทําให้บริสุทธิ ์ความสัมพันธ์ระหว่างสาร หน้าที่ของสารประกอบของชีวภาพที่สําคัญ เช่น 

คารโ์บไฮเดรต ลปิิด โปรตนี  กรดนิวคลอีคิ โคเอนไซมแ์ละสารพลงังานสงู 

Biochemical approach to the understanding of life. Localization of compounds, activities and 

intracellular organization. Physicochemical properties including three-dimensional structures of 

biological systems. Preparation, purification, interrelationship, chemistry and function of biologically 

important compounds such as carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acids, coenzymes and high 

energy compounds. 
 

211317  ปฏิบติัการชีวเคมี 1      1(0-3-0) 

  Biochemistry Laboratory 1 

  เงือ่นไขทีท่ีต่อ้งผ่านก่อน ลงทะเบยีนเรยีนพรอ้มกบั ว.ชท. 311 (211311) 
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ปฏบิตักิารทางชวีเคมเีน้นหนักถงึการวเิคราะหส์ารชวีโมเลกุลทัง้ในเชงิคุณภาพและปรมิาณ รวมทัง้

การวดัการทาํงานของเอนไซม ์

Laboratory course on biochemistry emphasizing qualitative and quantitative analysis of 

biologically important compounds including the catalytic activity of enzymes. 
 

214261  ความหลากหลายของสตัว ์     3(2-3-4) 

  Animal Diversity 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.ชว. 102 (202102) หรอื 112 (202112) 

 หลกัการทางสตัววทิยาและการจาํแนกประเภทของสตัว ์  ทีอ่ยูอ่าศยั  ความหลากหลายของสตัว ์ 

ไม่มกีระดูกสนัหลงัและสตัว์มกีระดูกสนัหลงั ความสมัพนัธ์ต่อสิง่แวดล้อม นิเวศวทิยา และววิฒันาการของ

สตัว ์

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

vertebrates, environmental relation, ecology and evolution. 
 

214301  สตัวมี์กระดกูสนัหลงั      3(2-3-4) 

  Vertebrate Zoology  

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.สว. 261 (214261) 

 ววิฒันาการของสตัวม์กีระดสูนัหลงั     การเปรยีบเทยีบโครงสรา้งและหน้าทีข่องระบบ    ห่อหุม้ 

ร่างกาย ระบบโครงกระดูก โครงสรา้งส่วนระยางค์ ระบบกล้ามเน้ือ ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบ

ไหลเวยีน ระบบขบัถ่ายและสบืพนัธุ ์ระบบประสาทและอวยัวะรบัความรูส้กึ ระบบต่อมไรท่้อ 

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  สตัวไ์ม่มีกระดกูสนัหลงั     3(2-3-4) 

  Invertebrate Zoology 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.สว. 261 (214261) 

 โครงสรา้งและหน้าทีโ่ดยละเอยีดของสตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงักลุ่มต่างๆ   รวมทัง้ความสาํคญัของ 

 สตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงัทางนิเวศวทิยา ทางเศรษฐกจิและทางการแพทย ์

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

importance. 
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214312  กีฏวิทยาทัว่ไป        4(3-3-6) 

General Entomology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.ชว. 102 (202102) หรอื ว.ชว. 109 (202109) หรอื ว.ชว. 112 

(202112) 

แนะนําความรูเ้กีย่วกบัแมลง, สณัฐานวทิยา, สรรีวทิยา และการจดัจาํพวกแมลง การเกบ็รกัษาแมลง 

เป็นส่วนหน่ึงของวชิาทีน่กัศกึษาตอ้งทาํส่ง  

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  ชีววิทยาของไมเรียโปดาและอะแรกนิดา   3(2-3-4) 

  Biology of Myriapoda and Arachnida 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.ชว. 102 (202102) หรอื ว.ชว. 109 (202109) หรอื ว.ชว. 112 

(202112) 

ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัชวีวทิยา นิเวศนวทิยา และอนุกรมวธิานของ ไมเรยีปอดและสตัวจ์าํพวก

แมงมุม โดยเน้นแมงมมุรวมทัง้สณัฐานวทิยา, กายวภิาคศาสตร,์ สรรีวทิยา, สตัว ภมูศิาสตร,์ พฤตกิรรม, 

ความสาํคญัทางนิเวศนวทิยาและทางการแพทย ์ปฏบิตักิาร กายวภิาค ศาสตรแ์ละสรรีวทิยา การศกึษา

ภาคสนามและเทคนิคการเกบ็ตวัอยา่ง และการจาํแนกระดบัวงศ ์

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, anatomy, physiology, zoogeography, behaviours, ecological and medical 

importance. Laboratory experiments in anatomy and physiology. Field trips, sampling techniques, 

and identification to the family level. 
 

214340  สตัวท์ดลองทางชีววิทยา     2(2-0-4) 

Laboratory Animals in Biology  

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  ว.ชว. 112 (202112) 

ความสําคญัของสตัว์ทดลองในการวจิยั การใช้สตัว์ทดลองทางชวีวทิยา พฤติกรรมสตัว์ทดลอง 

จรรยาบรรณในการใช้สตัว์ การเลี้ยงและดูแลสตัว์ทดลองทางชวีวทิยา เทคนิคสําหรบัสตัว์ทดลองทาง

ชวีวทิยา ทางเลอืกอื่นเพื่อทดแทนการทดลองในสตัว ์

The importance of laboratory animals in research works, use of laboratory animals in 

biology,  behaviors of laboratory animals, ethics of animal use, rearing and care of laboratory 
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animals in biology, techniques for the laboratory animals in biology and alternatives for animal 

experimentation. 
 

214341  สตัวสรีรวิทยาทัว่ไป      4(3-3-6) 

  General Animal Physiology 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.ชว. 102 (202102) หรอื ว.ชว. 112 (202112) และ 

  ว.คม. 204 (203204), 208 (203208) หรอื ว.คม. 206 (203206), 209 (203209) 

การศกึษาเปรยีบเทยีบกระบวนการต่างๆ ในการดาํรงชวีติภายในอาณาจกัรสตัว ์และเน้นเกีย่ว 

กบัสิง่จาํเป็นในการดาํรงชวีติของสตัวใ์นสภาวะแวดลอ้มแบบต่างๆ     และทศิทางของววิฒันาการทาง 

สรรีวทิยาของสตัว ์

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. 
 

214352  ชีววิทยาการเจริญของสตัว ์     4(3-3-6) 

Animal Developmental Biology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.สว. 201 (214201) หรอื ว.สว. 301 (214301) 

หลกัสําคญัต่าง ๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเจรญิดงัทีป่รากฏในระบบการเปลีย่นแปลง และเกดิโครงสรา้ง

ต่างๆ โดยเน้นทีก่ระบวนการเปลีย่นแปลง และการวเิคราะหผ์ลจากการทดลอง ปฏบิตักิารจะมกีารศกึษา

ตวัอยา่งจากสตัวท์ีม่กีระดกูสนัหลงัและไมม่กีระดกูสนัหลงั และศกึษา วธิกีารทาํการทดลองกบัตวัอ่อน  

Principles of development illustrated in different morphogenetic systems with emphasis on 

experimental analysis of differentiative processes; laboratory work includes early embryology of 

representative vertebrates and invertebrates and experimental manipulation of embryos. (Not to be 

counted with BIOL 351) 
 

214381  พฤติกรรมวิทยาทัว่ไป      3(2-3-4) 

General Ethology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.ชว. 102 (202102) หรอื ว.ชว. 112 (202112) 

 เป็นการศกึษาหลกัการของพฤตกิรรมสตัว์ โดยเฉพาะอย่างยิง่สตัว์ป่า  ใหท้ราบถงึสญัชาตญิาณ  

การเรยีนรูแ้บบต่างๆ  ของสตัว ์ พฤตกิรรมทางสงัคมของสตัวก์ลุ่มต่างๆ  การปรบัพฤตกิรรมอนัเน่ืองมา 

จากการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลจาก การกระทาํของมนุษย ์

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

behaviour; various type of learning; social behaviours of different animal groups; effects of 

environmental change and man's impact on behavioural adaptation. 
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214401  มีนวิทยา       3(2-3-4) 

Ichthyology  

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.สว. 201 (214201) หรอื ว.สว. 261 (214261) 

การศกึษารปูร่างลกัษณะโดยทัว่ไปทางสณัฐานวทิยา อนุกรมวธิาน กายวภิาคศาสตร ์สรรีวทิยา วง

ชวีติ การผสมพนัธุแ์ละการเจรญิ ตลอดจนพฤตกิรรม ความสมัพนัธข์องปลากบัสิง่แวดลอ้ม ความสําคญั

ทางดา้นเศรษฐกจิ การเพาะเลีย้ง การกระจายและการอนุรกัษ์พนัธุป์ลา 

General study of morphology, taxonomy, anatomy, physiology, life cycle, reproduction and 

development. Also the study of behaviour relationship between fish and environment, economic 

importance, fish cultures, distribution and conservation of fishes. 
 

214403  ปักษีวิทยา       3(2-3-4) 

 Ornithology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.สว. 201 (214201) หรอื ว.สว. 261 (214261) 

การศกึษาเกีย่วกบัการจดัจาํพวก ววิฒันาการ และการกระจายตวัของนก ปฏบิตักิารภาคสนาม 

หรอืในหอ้งปฏบิตักิารสปัดาหล์ะหน่ึงครัง้ 

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

once a week. 
 

214411  ปรสิตวิทยา       3(2-3-4) 

Parasitology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.สว. 311 (214311) หรอื ว.สว. 261 (214261)  

 การศกึษาลกัษณะภายนอก วงจรชวีติ การจดัจาํพวกของตวัเบยีน การวนิิจฉยัและการควบคุม 

ตวัเบยีนการปรบัตวัของตวัเบยีน ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัเบยีนและสิง่มชีวีติทีม่นัเขา้ ไปอาศยัอยู่ การสรา้ง

ภมูคิุม้กนัต่อตา้นตวัเบยีน ปฏบิตักิารสนามหรอืในหอ้งปฏบิตักิาร สปัดาหล์ะหน่ึงครัง้ 

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. 
 

214412  สงัขวิทยา       3(2-3-4) 

Malacology  

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.สว. 310 (214310) 

 ชีวประวัติของมอลลัสค์ วิว ัฒนาการ อนุกรมวิธาน สันฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา และ

พฤตกิรรม ความสาํคญัทางดา้นเศรษฐกจิ สตัวแพทย ์และการแพทย ์รวมถงึการป้องกนักําจดั  
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Life history of mollusks, evolution, taxonomy, morphology, physiology, ecology and behavior 

of mollusks; economical, veterinary and medical importance of the mollusks and it’s prevention and 

control. 
 

214414         สตัวเ์ศรษฐกิจท่ีไม่มีกระดกูสนัหลงั                             2(2-0-4) 

   Economic Invertebrates  

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน     ว.สว. 310 (214310) หรอื ว.สว. 311 (214311) 

ความสําคัญเชิงเศรษฐกิจของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงั  ชีววิทยาและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์

เศรษฐกจิทีไ่มม่กีระดกูสนัหลงัทีม่คีวามสาํคญัในดา้นต่าง ๆ ในประเทศไทย  การเพาะเลีย้ง บทบาทของสตัว์

ไมม่กีระดกูสนัหลงัต่อพชืและสตัวเ์ศรษฐกจิ  ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศต่อความหลากหลาย

ของสตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงั  

Economical importance of invertebrates, biology and habitat of economic invertebrates in 

various aspects in Thailand, cultivation, roles of invertebrates in economic plants and animals and 

impacts of climate changes on diversity of economic invertebrates. 
 

214415          ปฏิบติัการสตัวเ์ศรษฐกิจท่ีไม่มีกระดกูสนัหลงั                 1(0-3-0) 

   Laboratory in Economic Invertebrates 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน     ว.สว. 310(214310) หรอื ว.สว. 311(214311) และ 

ลงทะเบยีนพรอ้มกบั ว.สว. 414 (214414) 

การเพาะเลีย้งและคดัเลอืกแพลงคต์อนสตัวท์ีม่แีนวโน้มในการผลติพลงังานชวีภาพ  สตัวไ์ม่มกีระดูก

สันหลังที่เป็นอาหารในท้องถิ่น  การเลี้ยงหนอนไหมและผลิตภัณฑ์จากหนอนไหม   การเลี้ยงผึ้งและ

ผลติภณัฑจ์ากผึง้ การเพาะเลีย้งไสเ้ดอืนดนิเพื่อประโยชน์ในเชงิเกษตรและการควบคุมโดยชวีวธิ ี ผลติภณัฑ์

ตกแต่งบ้าน  เครื่องประดบั  และของที่ระลกึจากสตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงั  การผลติอาหารสตัว์จากสตัว์ไม่มี

กระดกูสนัหลงั 

Cultivation and screening of zooplankton with tentatives to produce biofuel, invertebrates as 

local foods, silkworm cultivation and their products,   bee cultivation and their products,   cultivation 

of earthworm for agricultural usefulness and biological control, invertebrate products for home 

decoration, jewelry and souvenir and production of animal feed  from invertebrates. 
 

214421  วิทยาฮิสโตของสตัว ์      3(2-3-4) 

Animal Histology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.สว. 201 (214201) หรอื ว.สว. 301 (214301) 
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 การศกึษาเกี่ยวกบัโครงสรา้งเน้ือเยื่อ และอวยัวะของสตัวม์กีระดูกสนัหลงั โดยแสดงความสมัพนัธ์

ระหว่างโครงสรา้งกบัหน้าทีข่องเน้ือเยือ่หรอือวยัวะนัน้ 

Study of the microscopic structure of vertebrate tissues and organs in relation to their 

function. 
 

214422  การเพาะเล้ียงเซลลส์ตัว ์     3(2-3-4) 

Animal Cell Culture 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.ชว. 231 (202231) 

แนะนําใหรู้จ้กัเทคนิคการเพาะเลีย้งเซลลส์ตัว ์    หลกัการพืน้ฐานการเพาะเลีย้ง   และยา้ยฝาก 

เอม็บรโิอ การรวมตวัของเซลล ์พนัธุศาสตรข์องเซลลเ์พาะเลีย้ง การเปลีย่นแปลง รปูรา่ง และหน้าทีข่อง 

เซลลเ์พาะเลีย้ง และการใชป้ระโยชน์ของการ เพาะเลีย้งเซลลส์ตัว ์ในดา้นต่าง ๆ 

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. 
 

214430  พนัธศุาสตรข์องสตัวแ์ละการประยกุต ์    3(3-0-6) 

                  Animal Genetics and Application  

                    เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน             ว.ชว. 321 (202321) 

       พนัธุศาสตรพ์ืน้ฐานของสตัว ์ โครงสรา้งพืน้ฐานพนัธุกรรมของสตัว ์ การควบคุมการทํางานและการ

แสดงออกของยนีในสตัว ์  หลกัการในการคดัเลอืกตวับ่งชีท้างพนัธุกรรมต่อลกัษณะทีส่ําคญัในสตัว ์ ตําแหน่ง

ทางพนัธุกรรมของลกัษณะปรมิาณกบัหน้าที่ของยนีในระดบัจโีนม  การสรา้งและการใช้หนูทดลองที่ถูก

ดดัแปลงพนัธุกรรม การใช้อณูพนัธุศาสตรใ์นการศึกษาสตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงั การใช้อณูพนัธุศาสตรใ์น

การศกึษาสตัวม์กีระดูกสนัหลงั ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของสตัว์และความสมัพนัธท์างววิฒันาการ

เชงิโมเลกุล 

  Basic animal genetics, basic structure of genetic material in animals, gene regulation and 

expression control, strategy of selective genetic marker for important  traits in animals, quantitative 

trait loci (QTL) and functional genomics, creation and use of genetically engineered mouse, 

molecular genetics use to study the invertebrate, molecular genetics use to study vertebrate and 

animal genetic diversity and molecular phylogeny 
 

214431  เทคโนโลยีชีวภาพของสตัว ์     3(2-3-4) 

Animal Biotechnology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.สว. 261 (214261) 
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 แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัเทคโนโลยชีวีภาพของสตัว ์  แบบจาํลองสตัวใ์นการศกึษา  เทคโนโลย ี

ชวีภาพของสตัว ์ การเปลีย่นรหสัพนัธุกรรมของเซลลส์ตัวโ์ดยจลุนิทรยี ์ และการตรวจวดัการแสดงออก 

ของยนี  สตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรมและการบาํบดัดว้ยยนีในมนุษย ์  รวมทัง้เทคโนโลยกีารสบืพนัธุ ์  การ 

เพาะเลีย้ง  การผลติสตัวแ์ละผลติภณัฑจ์ากสตัว ์ เทคโนโลยชีวีภาพ  ทางสตัวก์บังานดา้นวทิยาศาสตร ์

 สุขภาพ  และการใชค้อมพวิเตอรก์บังานทางเทคโนโลยชีวีภาพของสตัว ์

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. 
 

214441   สตัวสรีรวิทยาขัน้สงู       3(2-3-4) 

Advanced Animal Physiology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.สว. 341 (214341) และ ว.ชท. 311 (211311) ว.ชท. 317 

(211317) 

กระบวนการทางสรรีวทิยาทีร่ะดบัเซลลแ์ละสงูกว่านัน้ กลไกทางสรรีวทิยาและ หน้าที ่พเิศษต่าง ๆ 

ในสตัวเ์ท่าทีจ่ะเกีย่วขอ้งกบันิเวศวทิยาและตน้กําเนิด ววิฒันาการ สรรีวทิยา เปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มสตัวท์ี่

มกีระดกูสนัหลงั และไมม่กีระดกูสนัหลงั 

Physiological processes at the cellular and higher levels of organization; physiological 

mechanisms and specialization of animals as related to their ecology and phylogeny, comparative 

aspects among the various vertebrate and invertebrate groups. 
 

214442  สตัวสรีรวิทยาประยกุต ์     3(2-3-4) 

Applied Animal Physiology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.สว. 341 (214341) และ ว.ชท. 311 (211311), ว.ชท. 317 

211317( ) 

ภาวะโภชนาการทีไ่มส่มดุลต่อระบบสรรีะ สารพษิทีป่นเป้ือนมากบัอาหารและผลขอสารพษิต่อระบบ

สรรีะ ผลของการออกกําลงักายกบัสรรีของร่างกาย บทบาทของฮอรโ์มนบางชนิดต่อการเพิม่ประสทิธภิาพ

ของการสบืพนัธุ ์การเจรญิ และการเตบิโต การผลติน้ํานม สารธรรมชาตบิางอย่างที่มผีลต่อสรรีวทิยาบาง

ระบบ ปจัจยัทางสรวีทิยาทีม่ผีลต่อการเพาะเลีย้งสตัว ์ การใชว้ธิทีางชวีวทิยาและสารธรรมชาตคิวบคุมศตัรู

ของสตัว ์

Malnutrition, Some toxins contaminated in food and effect of the toxins on physiological 

system, Physiology of exercise, Roles of hormone on reproduction, differentiation and growth, 
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Lactation, Effects of some natural products on physiology, Physiology effect of animal cultivation, 

Controlling of animal pests by natural products and biological control 

 

214443  สรีรวิทยาของแมลง      3(2-3-4) 

Physiology of Insects 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.สว. 312 (214312) หรอื ก.กฏ 211 (357211) 

สรรีวทิยาเบือ้งตน้ของระบบอวยัวะต่างๆของแมลง ความสมัพนัธร์ะหว่างหน้าทีข่อง ระบบต่างๆ    

โครงสรา้งระดบัอวยัวะและเน้ือเยือ่การปรบัตวัอยา่งถาวรและชัว่คราวต่อ สภาพแวดลอ้มแบบต่าง ๆ 

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. 
 

214445  วิทยาภมิูคุ้มกนัเปรียบเทียบ     3(2-3-4) 

Comparative Immunology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.สว. 314 (214341) 

 แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัวทิยาภูมคิุม้กนั       ววิฒันาการของระบบภูมคิุม้กนัและวทิยาภูมคิุม้กนั 

เปรยีบเทยีบในสตัวก์ลุ่มต่างๆ       วทิยาภมูคิุม้กนัในเยื่อเมอืกและสมบตัขิองอมิมวิโนกลอบวิลนิในสตัว ์ 

ชนิดต่างๆ  บทบาทของพชืสมนุไพรทีนํ่ามาใชง้านดา้นวทิยาภมูคิุม้กนั    การประยุกตใ์ชว้ทิยาภูมคิุม้กนั 

สตัว ์การพฒันาและผลติดเีอน็เอวคัซนี 

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.   
  

214462  อนุกรมวิธานของแมลงเตม็วยั     3(2-3-4) 

Taxonomy of Mature Insects 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.สว. 312 (214312) และ ก.กฏ 211 (214211) 

          หลกัอนุกรมวธิานและการจดัจาํแนกโดยอาศยัลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของแมลงเตม็วยั 

Principles of taxonomy and identification and taxonomic morphology of adult insects. 
 

214490  สตัววิทยาภาคสนาม      2(0-6-0) 

  Field Zoology  

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.ชว. 371 (202371) และ ว.สว. 261 (214361) 
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การฝึกประสบการณ์ในสถานทีจ่รงิ ซึง่ไม่สามารถกระทําไดใ้นระหว่างภาคเรยีนปกต ิเป็นการศกึษา

ความหลากหลายของสตัวใ์นระบบนิเวศแบบต่างๆ เช่น ระบบนิเวศน้ําจดื  น้ํากร่อย และระบบนิเวศทะเล 

รวมทัง้ป่าไมแ้บบต่างๆ ผลของการกระทําของมนุษยท์ีม่ต่ีอระบบนิเวศ การฝึกการดํารงชวีติในป่า การเกบ็

ตวัอย่างสตัว์จากถิน่ทีอ่ยู่ธรรมชาต ิ โดยคํานึงถงึหลกัการอนุรกัษ์ การบรรยายและฝึกภาคสนามเป็นเวลา

รวมกนัไมน้่อยกว่า 90 ชัว่โมง ตลอดภาคฤดรูอ้น 

A practical experience in the real condition which could not be achieved during the normal 

semester, to learn about the diversity of animals in various ecosystems e.g., fresh water, brackish 

and marine ecosystem, as well as various kinds of forest. Impact of man on ecosystems. Survival 

training in the forest. Collection of animal specimens from natural habitats with the conservation 

principle in mind. At least ninety hours of lectures and field trips are given during the summer 

session. 
 

214491  สมัมนาสตัววิทยา      1(1-0-2) 

Zoology Seminar 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน นกัศกึษาชัน้ปีที่  4  

 การรายงานสมัมนาโดยนกัศกึษา  ในหวัขอ้เกีย่วกบัปญัหาพเิศษทางสตัววทิยา    ซึง่รวมทัง้การ 

สาํรวจเอกสาร วตัถุประสงค ์ โครงรา่งงานวจิยั  และอภปิรายผลของงานวจิยั   พจิารณาลาํดบัขัน้เป็น S 

 หรอื U 

A seminar presented by the student on the subject of his or her special project. It must 

include and extensive literature review, a discussion of the purpose of the project a research 

proposal and a discussion of the results obtained. Grading will be given on a satisfactory or 

unsatisfactory basis. 

 
 

214493  ปัญหาพิเศษทางสตัววิทยา     3(0-9-0) 

Special Project in Zoology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน นกัศกึษาชัน้ปีที่  4  

 การวจิยัเฉพาะ และการศกึษาปญัหาพเิศษทางสตัววทิยา จะมกีารเขยีนรายงายและการสอบ ปาก

เปล่าพจิารณาลาํดบัขัน้เป็น S หรอื 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 
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214494  หวัข้อเลือกสรรทางสตัววิทยา     2(2-0-4) 

Selected Topics in Zoology     

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน นกัศกึษาชัน้ปีที่  4   

หวัขอ้ทีน่่าสนใจและทนัสมยั ทนัต่อสถานการณ์และความกา้วหน้าทางสตัววทิยาในแขนงต่างๆ  

            Currently interesting and up to date topics in various fields of zoology. 
 

215205  จลุชีววิทยา       3(3-0-6) 

  Microbiology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.ชว. 112 (202112) 

วธิกีารทางจุลชวีวทิยา โภชนาการและการเพาะเลี้ยงจุลินทรยี์ การเจรญิเติบโตของจุลนิทรยี ์

จุลินทรยี์โพรแคริโอตและยูคาริโอต ความหลากหลายและการจดัจําแนกแบคทีเรยี เมแทบอลิซึมของ

จลุนิทรยี ์พนัธุศาสตรแ์ละเทคโนโลยชีวีภาพของจุลนิทรยี ์ไวรสัและภูมคิุม้กนัวทิยา จุลนิทรยีแ์ละการก่อโรค 

จลุชวีวทิยาสิง่แวดลอ้ม จลุชวีวทิยาอุตสาหกรรมและอาหาร 

Method 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  ปฏิบติัการจลุชีววิทยา      1(0-3-0) 

  Microbiology Laboratory 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน  ว.ชว. 112 (202112) และลงทะเบยีนพรอ้มกบั  

ว.จช. 205 (215205) 

การสํารวจจุลนิทรยี ์การควบคุมจุลนิทรยี ์การเพาะเลีย้งจุลนิทรยี ์โครงสรา้งของแบคทเีรยี    การ

เจรญิเตบิโตและโภชนาการ การเพาะเลีย้งจลุนิทรยีใ์นสภาพไรอ้อกซเิจน ลกัษณะการเจรญิของแบคทเีรยีใน

อาหารเลี้ยงเชื้อ การทํางานในแง่เมแทบอลซิมึของแบคทเีรยี ฟงัไจ ไวรสัและภูมคิุ้มกนัวทิยา จุลชวีวทิยา

ของน้ํา จลุชวีวทิยาของดนิ จลุชวีวทิยาของอากาศ จลุชวีวทิยาอุตสาหกรรม 

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 soil, 

microbiology of air, industrial microbiology. 
 

215437  การโคลนน่ิงระดบัโมเลกลุของยีน                                             2(2-0-4) 

  Molecular Cloning of Genes 
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เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.จช. 200 หรอื ว.จช. 201; หรอื ว.จช. 205 และ ว.จช. 206; หรอื 

ว.จช. 207 และ ว.จช. 208  
 เทคนิคพืน้ฐานระดบัโมเลกุล เอนไซมจ์ากจลุนิทรยีใ์นการโคลนน่ิงระดบัโมเลกุล พลาสมดิโคลนน่ิง

เวคเตอรข์องแบคทเีรยี พลาสมดิโคลนน่ิงเวคเตอรข์องยสีต ์ แบคเทอรโิอฟาจเวคเตอร ์ การสรา้งคลงัจโีนม 

ไฮบรไิด-เซชัน่ การทําใหเ้กดิการกลายพนัธุ ์ ปฏกิริยิาลกูโซ่โพลเีมอรเ์รส การหาลาํดบัเบสดเีอน็เอและการ

วเิคราะห ์การประยกุตโ์คลนน่ิง 

 Basic molecular techniques, microbial enzymes in molecular cloning, bacterial plasmid 

cloning vectors, yeast plasmid cloning vectors, bacteriophage vectors, genomic library construction, 

hybridization, mutagenesis, polymerase chain reaction, DNA sequencing and sequence analysis, 

applications of cloning.  
 

215438  ปฏิบติัการการโคลนน่ิงระดบัโมเลกลุของยีน                            1(0-3-0) 

  Molecular Cloning of Genes Laboratory 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ว.จช. 200 หรอื ว.จช. 201; หรอื ว.จช. 205 และ ว.จช. 206;    

หรอื ว.จช. 207 และ ว.จช. 208; และลงทะเบยีนพรอ้มกบั ว.จช. 437  

 การแยกจโีนมกิสด์เีอน็เอจากจลุนิทรยี ์ การแยกพลาสมดิจากแบคทเีรยี การตดัดเีอน็เอดว้ยเอนไซม์

ตดัจาํเพาะ การทําดเีอน็เอใหบ้รสิุทธิแ์ละการเชื่อมต่อดเีอน็เอ การเตรยีมเซลลค์อมพแีตนทข์อง E. coli การ

ถ่ายโอน   พลาสมดิใน E. coli การคดัเลอืกเซลลล์กูผสม การตรวจสอบดเีอน็เอทีแ่ทรกใน 

พลาสมดิลกูผสม  การหาลาํดบัเบสของดเีอน็เอ การวเิคราะหล์ําดบัเบสดเีอน็เอ  การสรา้งคลงัจโีนม 

 Microbial genomic DNA isolation, bacterial plasmid isolation, DNA cleavage using restriction 

enzyme, DNA purification and ligation, E. coli competent cell preparation, plasmid transformation in 

E. coli, selection of recombinant plasmids, detection of inserted DNA in recombinant plasmids, DNA 

sequencing, DNA sequence analysis, genomics library construction. 
 

7. กระบวนวิชาคณะบริหารธรุกิจ  

702101    การเงินในชีวิตประจาํวนั     3(3-0-6) 

 Finance for Daily Life 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ไมม่ ี

 สํารวจสุขภาพทางการเงินของตนเอง การวางแผนทางการเงนิของตนเอง การบริหารรายได ้

รายจ่าย และภาระหน้ีสนิ การประกนัความเสีย่ง รูจ้กัการให้เงนิทํางาน การวางแผนภาษ ีการเตรยีมความ

พรอ้มเพื่อความสุข  กรณศีกึษาการวางแผนทางการเงนิ 
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 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. 
 

701103  การบญัชีทัว่ไป       3(3-0-6) 

  General Accounting 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน สาํหรบันกัศกึษาทัว่ไป  

 ศกึษาถงึวธิ ีและการบนัทกึรายการบญัช ีคํานิยาม ประวตัคิวามเป็นมา วตัถุประสงค์ การจําแนก

รายการสนิทรพัย ์หน้ีสนิและทุน รายรบัและรายจ่าย การปรบัปรุงบญัช ีงบทดลอง งบการเงนิ กําไรขาดทุน 

กําไรสะสม และงบดุลบญัชเีงนิสดรายวนัทัว่ไปและบญัชยีอ่ย 

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. 
 

703103  การเป็นผูป้ระกอบการและธรุกิจเบือ้งต้น   3(3-0-6) 

Introduction to Entrepreneurship and Business 

เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ไมม่ ี

 บทบาทการเป็นผู้ประกอบการกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ 

คุณลกัษณะและแรงจงูใจในการเป็นผูป้ระกอบการ สภาพแวดลอ้ม ประเภท รปูแบบและแผนธุรกจิ หลกัการ

จดัการ การจดัการด้านการตลาด การผลติ การเงนิ บญัช ีภาษ ีกฎหมายธุรกจิ ธุรกจิระหว่างประเทศ และ

จรยิธรรมของผูป้ระกอบการ 

Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and business 

opportunities. The characteristic ofentrepreneur 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. 
 

8. กระบวนวิชาคณะเศรษฐศาสตร ์ 

751100  เศรษฐศาสตรใ์นชีวิตประจาํวนั    3(3-0-6) 

  Economics for Everyday Life 

  เงือ่นไขทีต่อ้งผ่านก่อน ไมม่ ี  
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 แนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ที่นําไปใช้ในชวีติประจําวนั ที่เกี่ยวข้องกบัการผลติ การบรโิภค ตลาด 

รายได้ประชาชาติ การคลงัสาธารณะ การเงนิและการธนาคาร ภาวะเงินเฟ้อและเงนิฝืด การจ้างงาน 

เศรษฐกจิการคา้และการเงนิระหว่างประเทศ การพฒันาเศรษฐกจิแลและสิง่แวดลอ้ม 

Basic concepts in economics. Elementary theories of price and production. National income 

and employment. Public finance. Money and banking. Contemporary economic problems. Students 

who have taken ECON 101 and/or ECON 102 will not allowed to take this course. 

 
 


