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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาชีววิทยา
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 133 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
- กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
- กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
- วิชาแกน
- วิชาเฉพาะสาขา
ไมนอยกวา
แกนสาขา
บังคับ
เลือก
ไมนอยกวา
- วิชาโท (ถามี)
ไมนอยกวา
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
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หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.3 กระบวนวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
General Education
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
Language and Communication
001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ENGL 101 Fundamental English 1

30 หนวยกิต
30 credits
12 หนวยกิต
12 credits
3(3-0-6)

2
001102
001201

001225

ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
ENGL 102 Fundamental English 2
ม.อ. 201 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียน
อยางมีประสิทธิผล
ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing
ม.อ. 225 ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ENGL 225 English in Science and Technology Context

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
Humanities and Social Sciences
โดยเลือก 3 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาตอไปนี้
Select 3 courses from the following courses:
009103 ม.บร. 103 การรูสารสนเทศและการนําเสนอสารสนเทศ
LS 103
Information Literacy and Information Presentation
011100 ม.ปร. 100 มนุษยกับปรัชญา
PHIL 100 Man and Philosophy
011277 ม.ปร. 277 ชีวจริยศาสตร
PHILL 277 Bioethics
012173 ม.ศน. 173 ศาสนาเบื้องตน
RE 173
Descriptive Study of Religion
013110 ม.จว. 110 จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน
PSY 110 Psychology and Daily Life
050100 ม.ศท. 100 การใชภาษาไทย
HUGE 100 Usage of the Thai Language
050113 ม.ศท. 113 ทองถิ่นและโลกาภิวัตน
HUGE 113 Localism and Globalization
050121 ม.ศท. 121 พลเมืองไทยในประชาคมอาเซียน
HUGE 121 Thai People in the ASEAN Community
109115 วจ.ศป. 115 ชีวิตกับสุนทรียะ
FAGE 115 Life and Aesthetics
154104 ส.ภม. 104 การอนุรักษสิ่งแวดลอม
GEO 104 Environmental Conservation
154105 ส.ภม. 105 ภูมิสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
GEO 105 Geo-information in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

9
9

หนวยกิต
credits

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3
154106
176100
702101
703103
751100

ส.ภม. 106
GEO 106
น.ศท. 100
LAGE 100
บธ.กง. 101
FINA 101
บธ.กจ. 103
MGMT 103
ศศ. 100
ECON 100

ภัยพิบัติในโลกสมัยใหม
Disaster in Modern World
กฎหมายและโลกสมัยใหม
Law and Modern World
การเงินในชีวิตประจําวัน
Finance in Everyday Life
การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน
Introduction to Entrepreneurship and Business
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
Economics for Everyday Life

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
Science and Mathematics
201110

ว.วท. 110 คณิตศาสตรบรูณาการ
SC. 110
Integrated Mathematical Sciences
และเลือกอีก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาตอไปนี้
And choose 1 course from the following courses:
205105 ว.ธณ. 105 วิทยาศาสตรและโลกอารยธรรม
GEOL 105 Earth Science and Civilization
208101 ว.สถ.101 สถิติสําหรับการดํารงชีวิตและการทํางาน
STAT 101 Statistics for Everyday Life and Work
211100 ว.ชท. 100 กินดี: การมีชีวิตที่ดีขึ้นและการปองกันโรค
BCT 100 Eating Well: Better Living and Disease Prevention
601201 อ.วท. 201 หลักการแปรรูปและถนอมอาหาร
FST 201 Principles of Food Processing and Preservation
651105 สพ. 105 ระบบนิเวศกับสุขภาพ
VM 105
Ecosystem and Health
953111 ศท.วว. 111 ซอฟตแวรสําหรับชีวิตประจําวัน
SE 111
Software for Everyday Life
1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม
Activities Base Course
201191 ว.วท. 191 การเรียนรูผานกิจกรรม
SC 191
Learning Through Activities
และเลือกอีก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาตอไปนี้
and choose 1 course from the following courses:

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
6

หนวยกิต
credits

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หนวยกิต
3 credits
2(0-6-0)

4
201192

ว.วท.192
SC 192
ศ.ล. 121
EDPE 121
ศ.ล. 122
EDPE 122
ศ.ล. 123
EDPE 123
ศ.ล. 125

ดอยสุเทพศึกษา
1(0-3-0)
Doi Suthep Study
057121
ฟุตบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
1(1-0-2)
Football for Life and Exercise
057122
วายน้าํ เพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
1(1-0-2)
Swimming for Life and Exercise
057123
วอลเลยบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
1(1-0-2)
Volleyball for Life and Exercise
057125
กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวิตและการ
1(1-0-2)
ออกกําลังกาย
EDPE 125 Rhythmic Activities for Life and Exercise
057126 ศ.ล. 126 บาสเกตบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
1(1-0-2)
EDPE 126 Basketball for Life and Exercise
057127 ศ.ล. 127 แบดมินตันเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
1(1-0-2)
EDPE 127 Badminton for Life and Exercise
057128 ศ.ล. 128 เทนนิสเพือ่ ชีวิตและการออกกําลังกาย
1(1-0-2)
EDPE 128 Tennis for Life and Exercise
057129 ศ.ล. 129 เทเบิลเทนนิสเพือ่ ชีวติ และการออกกําลังกาย
1(1-0-2)
EDPE 129 Table Tennis for Life and Exercise
057130 ศ.ล. 130 กอลฟเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
1(1-0-2)
EDPE 130 Golf for Life and Exercise
หรือ เลือก 1 หนวยกิต จากกลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรมอื่นๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
Or choose 1 credit from other Activities Base courses that will be offered in Chiang Mai University

(2) หมวดวิชาเฉพาะ
Field of Specialization:
2.1 วิชาแกน
Core Courses
202101
202102
202103

ไมนอยกวา

97 หนวยกิต

a minimum of

97 credits
26 หนวยกิต
26 credits

ว.ชว. 101
BIOL 101
ว.ชว. 102
BIOL 102
ว.ชว. 103
BIOL 103

ชีววิทยาพื้นฐาน 1
Basic Biology 1
ชีววิทยาพื้นฐาน 2
Basic Biology 2
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biology Laboratory 1

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

5
202104
203111
203113
203115
203117
206111
206112
207117
207187

ว.ชว. 104
BIOL 104
ว.คม. 111
CHEM 111
ว.คม. 113
CHEM 113
ว.คม. 115
CHEM 115
ว.คม. 117
CHEM 117
ว.คณ. 111
MATH 111
ว.คณ. 112
MATH 112
ว.ฟส. 117
PHYS 117
ว.ฟส.187
PHYS 187

2.2 วิชาเฉพาะสาขา
Major Courses

ปฏิบัติการชีววิทยา 2
Biology Laboratory 2
เคมี 1
Chemistry 1
เคมี 2
Chemistry 2
ปฏิบัติการเคมี 1
Chemistry Laboratory 1
ปฏิบัติการเคมี 2
Chemistry Laboratory 2
แคลคูลัส 1
Calculus 1
แคลคูลัส 2
Calculus 2
ปฏิบัติการฟสิกส 1
Physics Laboratory 1
ฟสิกส 1
Physics 1

1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
ไมนอยกวา
a minimum of

56 หนวยกิต
56 credits

ในจํานวนนี้อยางนอย 36 หนวยกิต จะตองเปนกระบวนวิชาระดับ 300-400 และอยางนอย 18 หนวยกิต
จะตองเปนกระบวนวิชาระดับ 400
Among the credits earned from the major course taken, a minimum of 36 credits must be from the
advanced level courses 300-400, of which at least 18 credits must be from the 400 level courses.
2.2.1 วิชาแกนสาขา
Core Course for Major
202305 ว.ชว. 305 ชีวสถิติ
BIOL 305 Biometry
203206 ว.คม. 206 เคมีอินทรียสาํ หรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี
CHEM 206 Organic Chemistry for Non-Chemistry Students
203209 ว.คม. 209 ปฏิบัติการเคมีอินทรียส ําหรับนักศึกษา
นอกสาขาวิชาเคมี
CHEM 209 Organic Chemistry Laboratory for
Non-Chemistry Students

15 หนวยกิต
15 credits
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

6
211315
211319
215205
215206

ว.ชท. 315
BCT 315
ว.ชท. 319
BCT 319
ว.จช. 205
MICB 205
ว.จช. 206
MICB 206

ชีวเคมีเบื้องตน
Introductory Biochemistry
ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
Introductory Biochemistry Laboratory
จุลชีววิทยา
Microbiology
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
Microbiology Laboratory

2.2.2 เฉพาะสาขาบังคับ
Major Requirements
202231 ว.ชว. 231 พันธุศาสตร 1
BIOL 231 Genetics 1
202260 ว.ชว. 260 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ
BIOL 260 Systematics and Biodiversity
202311 ว.ชว. 311 ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
BIOL 311 Cell and Molecular Biology
202342 ว.ชว. 342 พฤกษสรีรวิทยาทั่วไป
BIOL 342 General Plant Physiology
202371 ว.ชว. 371 นิเวศวิทยา
BIOL 371 Ecology
202405 ว.ชว. 405 วิวัฒนาการ
BIOL 405 Evolution
202491 ว.ชว. 491 สัมมนาชีววิทยา
BIOL 491 Biology Seminar
202493 ว.ชว. 493 ปญหาพิเศษทางชีววิทยา
BIOL 493 Special Project
214341 ว.สว. 341 สัตวสรีรวิทยาทั่วไป
ZOOL 341 General Animal Physiology
2.2.3 เฉพาะดานเลือก
ไมนอยกวา
Major Electives
a minimum of
202301 ว.ชว. 301 เทคนิคการใชเครื่องมือทางชีววิทยา
BIOL 301 Instrumental Techniques in Biology
202302 ว.ชว. 302 ไมโครเทคนิค
BIOL 302 Microtechnique

3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
31 หนวยกิต
31 credits
4(3-3-6)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(0-9-0)
4(3-3-6)
10 หนวยกิต
10 credits
3(2-3-4)
3(1-6-2)

7
202310
202331
202332
202333
202334
202353
202356
202361
202362
202401
202410
202421
202432
202434
202435
202436
202438
202442

ว.ชว. 310
BIOL 310
ว.ชว. 331
BIOL 331
ว.ชว. 332
BIOL 332
ว.ชว. 333
BIOL 333
ว.ชว. 334
BIOL 334
ว.ชว. 353
BIOL 353
ว.ชว. 356
BIOL 356
ว.ชว. 361
BIOL 361
ว.ชว. 362
BIOL 362
ว.ชว. 401
BIOL 401
ว.ชว. 410
BIOL 410
ว.ชว. 421
BIOL 421
ว.ชว. 432
BIOL 432
ว.ชว. 434
BIOL 434
ว.ชว. 435
BIOL 435
ว.ชว. 436
BIOL 436
ว.ชว. 438
BIOL 438
ว.ชว. 442
BIOL 442

ชีววิทยาของไมผล
Biology of Fruit Plants
การปรับปรุงพันธุพืช
Plant Breeding
พันธุศาสตร 2
Genetics 2
เทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร
Fundamental Techniques in Genetics
พันธุศาสตรโมเลกุลเบือ้ งตน
Fundamental Molecular Genetics
สัณฐานวิทยาของพืช
Plant Morphology
กายวิภาคของพืช
Plant Anatomy
พฤกษอนุกรมวิธานทั่วไป
General Plant Taxonomy
พฤกษศาสตรเศรษฐกิจ
Economic Botany
ชีววิทยารังสี
Radiation Biology
พฤกษศาสตรอุตสาหกรรม
Industrial Botany
การสื่อสัญญาณของเซลล
Cell Signaling
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีน
Molecular Biology of the Genes
ชีวสนเทศศาสตร
Bioinformatics
การแปลงพันธุพืช
Plant Transformation
นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
Innovation in Biotechnology
วิวัฒนาการของมนุษย
Human Evolution
พฤกษสรีรวิทยาชั้นสูง
Advanced Plant Physiology

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

8
202443
202446
202461
202463
202470
202471
202472
202473
202474
202475
202476
202477
202481
202484
202490
202494
202495
202499

ว.ชว. 443
BIOL 443
ว.ชว. 446
BIOL 446
ว.ชว. 461
BIOL 461
ว.ชว. 463
BIOL 463
ว.ชว. 470
BIOL 470
ว.ชว. 477
BIOL 477
ว.ชว. 472
BIOL 472
ว.ชว. 473
BIOL 473
ว.ชว. 474
BIOL 474
ว.ชว. 475
BIOL 475
ว.ชว. 476
BIOL 476
ว.ชว. 477
BIOL 477
ว.ชว. 481
BIOL 481
ว.ชว. 484
BIOL 484
ว.ชว. 490
BIOL 490
ว.ชว. 494
BIOL 494
ว.ชว. 495
BIOL 495
ว.ชว. 499
BIOL 499

การเพาะเลี้ยงเซลล เนือ้ เยื่อและอวัยวะพืช
Plant Cell, Tissue and Organ Culture
การเจริญเติบโตในพืช
Plant Growth and Development
อนุกรมวิธานชั้นสูงของพืชดอก
Advanced Taxonomy of Flowering Plants
ไบรโอโลยี
Bryology
ชีวภูมิศาสตร
Biogeography
สัตวนิเวศวิทยา
Animal Ecology
นิเวศวิทยาทางทะเล
Marine Ecology
ชีววิทยาน้ําเสีย
Water Pollution Biology
พฤกษนิเวศวิทยา
Plant Ecology
พิษวิทยาสิง่ แวดลอม
Environmental Toxicology
ชีววิทยาการอนุรักษ
Conservation Biology
นิเวศวิทยาเขตรอน
Tropical Ecology
นิเวศวิทยาพฤติกรรม
Behavioral Ecology
นิเวศวิทยาการฟน ฟู
Restoration Ecology
ชีววิทยาภาคสนาม
Field Biology
หัวขอที่เลือกสรรทางชีววิทยา
Selected Topics in Biology
การพิมพเผยแพรงานวิจยั ทางชีววิทยา
Publishing Biological Research
การวิจัยระดับปริญญาตรี
Undergraduate Research

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
2(0-12-0)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
3(0-9-0)
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215…)

หรือกระบวนวิชาที่เปดสอนเพิม่ เติมในภาควิชาชีววิทยา (202…, 214…, และ 215…)
And other courses in the field that will be offered in Department of Biology (202…, 214… and

2.3 วิชาโท (ถามี)
Minor Courses (if any)

ไมนอยกวา

15 หนวยกิต

a minimum of

15 credits

2.3.1 นักศึกษาที่ประสงคจะมีวิชาโท อาจเลือกเรียนวิชาโทในสาขาใดก็ไดตามประกาศมหา
วิทยาลัยเชียงใหม เรื่องวิชาโทที่เปดสอนสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไมนอย
กวา 15 หนวยกิต โดยความเห็นขอบของอาจารยที่ปรึกษา
Student who wishes to have minor may take courses corresponding to any minor listed
in Chiang Mai University announcement about minors being offered for CMU students
for at least 15 credits with approval of an academic advisor.
2.3.2 นักศึกษาที่ไมประสงคมีวิชาโท ใหเลือกเรียนกระบวนวิชาระดับ 300 ขึ้นไป ในภาควิชา
ชีววิทยา โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ปี รึกษา ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
Student who does not wish to have monor may choose 300 level course or higher in
department of Biology for at least 15 credits with approval of an academic advisor.
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
Free electives
a minimum of
6 credits
ตองเลือกจากกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเอก และวิชาโท (ถามี) ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
At least 6 credits of elective courses, taken outside the major and minor (if any) fields are
required.
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา
รหัสกระบวนวิชาที่ใชกําหนดเปนตัวเลข 6 หลัก ดังตอไปนี้
1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสังกัด
2. เลข 3 ตัวทาย จําแนกไดดังนี้
1) เลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวิชา
“1” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปที่ 1
“2” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปที่ 2
“3” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปที่ 3
“4” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปที่ 4
2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมูในสาขาวิชา
“0,8” แสดงถึง กระบวนวิชาทั่วไป
“1” แสดงถึง กระบวนวิชาในสาขาชีววิทยาของเซลล (cell biology)
“2” แสดงถึง กระบวนวิชาในสาขาจุลชีววิทยา (microbiology)
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“3” แสดงถึง กระบวนวิชาในสาขาพันธุศาสตร (genetics)
“4” แสดงถึง กระบวนวิชาในสาขาสรีรวิทยา (physiology)
“5” แสดงถึง กระบวนวิชาในสาขาสัณฐานวิทยา (morphology)
“6” แสดงถึง กระบวนวิชาในสาขาอนุกรมวิธาน (taxonomy)
“7” แสดงถึง กระบวนวิชาในสาขานิเวศวิทยา (ecology)
3) เลขตัวทาย (หลักหนวย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมูของสาขาวิชา
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
001101 ม.อ. 101
ENGL 101
201110 ว.วท. 110
SC 110
202101 ว.ชว.101
BIOL 101
202103 ว.ชว. 103
BIOL 103
203111 ว.คม. 111
CHEM 111
203115 ว.คม. 115
CHEM 115
206111 ว.คณ.111
MATH 111

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
(Fundamental English 1)
คณิตศาสตรบรูณาการ
(Integrated Mathematical Science)
ชีววิทยาพื้นฐาน 1
(Basic Biology 1)
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
(Biology Laboratory 1)
เคมี 1
(Chemistry 1)
ปฏิบัติการเคมี 1
(Chemistry Laboratory 1)
แคลคูลัส 1
(Calculus 1)

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
ENGL 102 (Fundamental English 2)
202102 ว.ชว. 102 ชีววิทยาพื้นฐาน 2
BIOL 102 (Basic Biology 2)
202104 ว.ชว. 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
BIOL 104 (Biology Laboratory 2)
203113 ว.คม. 113 เคมี 2
CHEM 113 (Chemistry 2)
203117 ว.คม. 117 ปฏิบัติการเคมี 2
CHEM 117 (Chemistry Laboratory 2)
206112 ว.คณ. 112 แคลคูลัส 2

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
รวม

17
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
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207117
207187

MATH 112
ว.ฟส. 117
PHYS 117
ว.ฟส. 187
PHYS 187

(Calculus 2)
ปฏิบัติการฟสิกส 1
(Physic Laboratory 1)
ฟสิกส 1
(Physics 1)

1(0-3-0)
3(3-0-6)
รวม
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ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
001201 ม.อ. 201 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล
ENGL 201 (Critical Reading and Effective Writing)
202231 ว.ชว. 231 พันธุศาสตร 1
BIOL 231 (Genetics 1)
202260 ว.ชว. 260 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ
BIOL 260 (Systematics and Biodiversity)
203206 ว.คม. 206 เคมีอินทรียสาํ หรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี
CHEM 206 (Organic Chemistry for Non-Chemistry Students)
203209 ว.คม. 209 ปฏิบัติการเคมีอินทรียส ําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี
CHEM 209 (Organic Chemistry Laboratory for
Non-Chemistry Students)
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(Science and Mathamatics)
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
001225 ม.อ. 225 ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ENGL 225 (English in Science and Technology Context)
211315 ว.ชท.315 ชีวเคมีเบื้องตน
BCT 315 (Introductory Biochemistry)
211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
BCT 319 (Introductory Biochemistry Laboratory)
215205 ว.จช. 205 จุลชีววิทยา
MICB 205 (Microbiology)
215206 ว.จช. 206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
MICB 206 (Microbiology Laboratory)
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(Humanities and Social Sciences)
วิชาเลือกเสรี

หนวยกิต
3(3-0-6)

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

12
(Free Electives)
กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม
(Activities Base Course)
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
202311 ว.ชว. 311 ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
BIOL 311 (Cell and Molecular Biology)
202342 ว.ชว. 342 พฤกษสรีรวิทยาทั่วไป
BIOL 342 (General Plant Physiology)
202371 ว.ชว. 371 นิเวศวิทยา
BIOL 371 (Ecology)
วิชาเฉพาะดานเลือกหรือวิชาโท
(Major Electives or Minor)
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(Humanities and Social Sciences)
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
201191 ว.วท. 191 การเรียนรูผานกิจกรรม
SC 191
(Learning Through Activities)
202305 ว.ชว.305 ชีวสถิติ
BIOL 305 (Biometry)
202405 ว.ชว. 405 วิวัฒนาการ
BIOL 405 (Evolution)
214341 ว.สว. 341 สัตวสรีรวิทยาทั่วไป
ZOOL 341 (General Animal Physiology)
วิชาเฉพาะดานเลือกหรือวิชาโท
(Major Electives or Minor)
วิชาเลือกเสรี
(Free Electives)
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเฉพาะดานเลือกหรือวิชาโท
(Major Electives or Minor)
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(Humanities and Social Sciences)

1 (0-3-0)
รวม

18
หนวยกิต
4(3-3-6)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
3
3

รวม

18
หนวยกิต
2 (0-6-0)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
4(3-3-6)
3
3

รวม

18
หนวยกิต
10
3

13
รวม
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
202491 ว.ชว. 491 สัมมนาชีววิทยา
BIOL 491 (Biology Seminar)
202493 ว.ชว. 493 ปญหาพิเศษทางชีววิทยา
BIOL 493 (Special Project)
วิชาเฉพาะดานเลือกหรือวิชาโท
(Major Electives or Minor)
3.1.5 คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ระบุไวในภาคผนวก 1

13
หนวยกิต
1 (1-0-2)
3(0-9-0)
9

รวม

13

14

ภาคผนวก
1. คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร (Language and Communication)
ม.อ. 101 (001101) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
ENGL 101
: Fundamental English 1
เงื่อนไขทีต่ องผานกอน : ไมมี
การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและเขียนใน
ระดับเบื้องตน ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายเพือ่ การเรียนรูตลอดชีวิต
Communication in English for everyday interactions. Basic listening, speaking, reading and writing
skills in various social and cultural contexts for life-long learning.
ม.อ. 102 (001102) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
ENGL 102
: Fundamental English 2
เงื่อนไขทีต่ องผานกอน : ม.อ. 101 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและเขียนในระดับ
ที่ซับซอนขึ้นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Communication in English for everyday interactions. More advanced listening, speaking, reading
and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning.
ม.อ. 201 (001201) : การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล
3(3-0-6)
ENGL 201
: Critical Reading and Effective Writing
เงื่อนไขทีต่ องผานกอน : ม.อ. 102 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการอานเชิงวิเคราะหจากแหลงขอมูลและสือ่ ตางๆ และการเขียนอยางมี
ประสิทธิผล ในหัวขอตามความสนใจของผูเรียน
English language skills for critical reading from different sources and media and effective writing
on topics of students’ interests.
ม.อ. 225 (001225) : ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
ENGL 225
: English in Science and Technology Context
เงื่อนไขทีต่ องผานกอน : ม.อ. 102 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
แนะนํา
: สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร
ทักษะ องคประกอบ และหนาที่ของภาษาเฉพาะทาง เพือ่ การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพในบริบททาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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Specific language functions, components and skills for effective communication in science and
technology contexts.
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Humanities and Social Sciences)
ม.บร. 103 (009103) : การรูสารสนเทศและการนําเสนอสารสนเทศ
3(3-0-6)
LS 103
: Information Literacy and Information Presentation
เงื่อนไขทีต่ องผานกอน : ไมม;ี สําหรับนักศึกษาที่ไมใชวิชาเอก
ความหมายและความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ ความตองการและการแสวงหา
สารสนเทศ แหลงสารสนเทศและบริการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดระเบียบ การสืบคน
สารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศ การอางถึงและการเขียนบรรณานุกรม
The definition and the importance of information and information literacy, information needs and
information seeking, information sources and information services, information resources and organization,
information searching, information evaluation, information presentation, citation and bibliography writing.
ม.ปร. 100 (011100)
: มนุษยกับปรัชญา
3(3-0-6)
PHIL 100
: Man and Philosophy
เงื่อนไขทีต่ องผานกอน : ไมมี
ศึกษาใหเขาใจความหมาย คุณคา เหตุที่มา กําเนิด วิธีการ จุดมุงหมายและขอบขายของปรัชญา
เปรี ย บเที ย บปรั ช ญากั บ ศาสตร อื่ น ๆ ตลอดจนแนวคิ ด ว า ด ว ยสถานภาพ ภาระหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ
ความหมายและจุดมุงหมายของมนุษย
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.
ม.ปร. 277 (011277) : ชีวจริยศาสตร
3(3-0-6)
PHIL 277
: Bioethics
เงื่อนไขทีต่ องผานกอน : ไมมี
ความหมายและขอบเขตของชีวจริยศาสตร การประเมินคุณคาและการใหความหมายทางจริยธรรม
ตอชีวภาวะ การคิดเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับชีวภาวะ ปญหาและทฤษฎีชีวจริยศาสตร
Meaning and scope of Bioethics. Evaluation and meaning-giving in ethics in general, especially
concerning living creatures. Ethical thinking concerning living creatures. Problems and theories in Bioethics.
ม.ศน. 173 (012173) : ศาสนาเบื้องตน
RE 173
: Descriptive Study of Religion
เงื่อนไขทีต่ องผานกอน : ไมมี

3(3-0-6)
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ธรรมชาติและขอบเขตของศาสนา กําเนิด พัฒนาการและประเภทของศาสนา รูปแบบตางๆ ของ
ศาสนา อเทวนิยม กระบวนการกึ่งศาสนา 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.
ม.จว. 110 (013110)
: จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
PSY 110
: Psychology and Daily Life
เงื่อนไขทีต่ องผานกอน : ไมม;ี สําหรับนักศึกษาที่ไมใชวิชาเอก
จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล ปจจัย
ดานสังคม
Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors.
ม.ศท. 100 (050100) : การใชภาษาไทย
HUGE 100
: Usage of the Thai Language
เงื่อนไขทีต่ องผานกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาไทย
A study of the usage of the Thai Language and practice in writing.

3(3-0-6)

ม.ศท. 113 (050113) : ทองถิ่นและโลกาภิวัตน
3(3-0-6)
HUGE 113
: Localism and Globalization
เงื่อนไขทีต่ องผานกอน : ไมมี
การศึกษากระแสโลกาภิวัตน และผลกระทบที่มีตอชีวิตและสังคม ความสามารถในการรับมือ และ
ตอบโตตอ กระแสตางๆ การแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมอยางสรางสรรค
The study of globalization and its impact on ways of life and society. The ability to cope and respond
to the various trends. The search for suitable options in a creative way.
ม.ศท. 121 (050121) : พลเมืองไทยในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
HUGE 121
: Thai People in the ASEAN Community
เงื่อนไขทีต่ องผานกอน : ไมมี
กําเนิดและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน สถานภาพและบทบาทของประเทศไทยกับพลเมืองไทย
ในประชาคมอาเซียน แนวทางที่สรางสรรคในการปรับตั วใหอยูรวมกันในประชาคมอาเซียนอยางสัน ติ สุ ข
มุมมองตออนาคตของประชาคมอาเซียน
The origin and development of the ASEAN community, the status and position of Thailand and Thai
people in the ASEAN community, creative approaches to adjust to peaceful living in the ASEAN community
and the future prospect of the ASEAN community.
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วจ.ศป. 115 (109115) : ชีวิตกับสุนทรียะ
3(3-0-6)
FAGE 115
: Life and Aesthetics
เงื่อนไขทีต่ องผานกอน : ไมมี
ความงามโดยรวมซึ่งสามารถพบเห็นไดในธรรมชาติ งานศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนสื่อสมัยใหมใน
ชีวิตประจําวัน สุนทรียะในงานศิลปะตะวันตกและตะวันออก ขนบจารีตวัฒนธรรม คติ ความเชื่อ และผลผลิต
ทางวัฒนธรรมที่สะทอนจากภูมิปญญาของสังคม
Beauty in general found in nature, works of art, traditions and culture and modern media used in
daily life. Aesthetics in western and eastern art. Traditions and culture, beliefs and cultural creations that
reflect social wisdom.
ส.ภม. 104 (154104) : การอนุรักษสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
GEO 104
: Environmental Conservation
เงื่อนไขทีต่ องผานกอน : ไมมี
ปญหาในการจัดการ และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเนนในเรื่อง ดิน ปาไม น้ํา แร
สั ต ว ป า มนุ ษ ย พลั ง งานธรรมชาติ ทิว ทั ศ น ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมตางๆ ตลอดจนวิธี การอนุ รักษและ
มาตรการในการอนุรักษที่จําเปนสําหรับประเทศไทย
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.
ส.ภม. 105 (154105) : ภูมิสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
GEO 105
: Geo-Information in Daily Life
เงื่อนไขทีต่ องผานกอน : ไมมี
ความหมายของภู มิ ส ารสนเทศและบทบาทของภู มิ ส ารสนเทศในชี วิ ต ประจํ า วั น เทคโนโลยี ภู มิ
สารสนเทศและการประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ความหมาย องคประกอบ รูปแบบการดําเนินงาน และ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีแผนที่ ระบบระบุตําแหนงโลกดวยดาวเทียม การสํารวจรังวัดดวยภาพถายทาง
อากาศ การสํ า รวจระยะไกลด ว ยดาวเที ย ม และระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร รวมถึ ง การบู รณาการเพื่ อ
ประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหดานตางๆ
Definitions and roles of Geo-information in daily life. Geo-informatics technology and application of
Geo-informatics technology. Definitions, elements, operative patterns, and developments of map
technology, global positioning system (GPS), aerial photo survey and interpretation, remote sensing (RS),
and geographic information systems (GIS), are including integration of Geo-information technology
application for various analyses.
ส.ภม. 106 (154106)
GEO 106

: ภัยพิบัติในโลกสมัยใหม
: Disaster in Modern World

3(3-0-6)
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เงื่อนไขทีต่ องผานกอน : ไมมี
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภัยพิบัติ ภัยพิบัติธรรมชาติ และจากมนุษย การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือ
กับภัยพิบัติ การปองกันภัยพิบัติ การบรรเทาภัยพิบัติ ทรัพยากรเพื่อการจัดการภัยพิบัติ การใชเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการภัยพิบัติ
Basic knowledge of disaster; natural and man-made disaster, disaster preparedness, disaster
prevention, disaster mitigation, resources for disaster management, using technologies for disaster
management.
น.ศท.100 (176100)
: กฎหมายและโลกสมัยใหม
3(3-0-6)
LAGE 100
: Law and Modern World
เงื่อนไขทีต่ องผานกอน : ไมมี
แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคมระหวาง
ประเทศ กฎหมายกับปญหาทองถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับทองถิ่น ระดับ
สังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน ศึกษาวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษาตางๆ เกี่ยวกับ
กฎหมายและโลกสมัยใหม
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. Analyses of issues derived from case studies relating to law and modern world.
บธ.กง.101 (702101) : การเงินในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
FINA 101
: Finance for Daily Life
เงื่อนไขทีต่ องผานกอน : ไมมี
ความรูเบื้องตนของการบริหารการเงินในชีวิตประจําวัน การสรางฐานะมั่นคงทางการเงิน การสํารวจ
สุขภาพทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารรายได รายจาย และภาระหนี้สนิ บริการของสถาบัน
การเงิน การออมเงิน การใหเงินทํางาน การวางแผนการเงินสําหรับเหตุการณของชีวติ การประกันความเสี่ยง
การวางแผนภาษี และการเตรียมความพรอมเพื่อความสุข
Basic knowledge of financial management for daily life. Wealth creation. Financial health evaluation.
Financial planning. Income, expenses and debt management. Financial institution services. Savings. Letting
the money work for you. Financial planning for life events. Risk insurance. Tax planning. Preparing for
happiness.
บธ.กจ. 103 (703103) : การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน
MGMT 103
: Introduction to Entrepreneurship and Business
เงื่อนไขทีต่ องผานกอน : ไมมี

3(3-0-6)

บทบาทการเปนผูประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โอกาสในการประกอบธุรกิจ
คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ สภาพแวดลอม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ หลักการ
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จัดการ การจัดการดานการตลาด การผลิต การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจระหวางประเทศ และ
จริยธรรมสําหรับผูประกอบการ
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.
ศศ.100 (751100)
: เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
ECON 100
: Economics for Everyday Life
เงื่อนไขทีต่ องผานกอน : ไมมี

3(3-0-6)

แนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่นาํ ไปใชในชีวิตประจําวัน ที่เกี่ยวของกับการผลิต การบริโภค ตลาด รายได
ประชาชาติ การคลังสาธารณะ การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟอและเงินฝด การจางงาน เศรษฐกิจการคา
และการเงินระหวางประเทศ 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.
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (Science and Mathematics)
ว.วท. 110 (201110)
: คณิตศาสตรบูรณาการ
SC 110
: Integrated Mathematical Sciences
เงื่อนไขทีต่ องผานกอน : ไมมี

3(3-0-6)

วิทยาการคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน ประวัติของการคํานวณ อินเทอรเน็ต สถิติในชีวิตประจําวัน
สถิติกับการแกปญหาในชีวิตประจําวัน ความนาจะเปนเพื่ออธิบายปรากฏการณตางๆ การจําลอง ตัวอยางของ
แบบจําลองทางคณิตศาสตร การดําเนินการเมทริกซและการประยุกต การหาคาเหมาะสมที่สุด การแทน
ขอมูล ปญญาประดิษฐและการเรียนรูของเครื่อง การเรียงลําดับและการคนหา สถิติเพื่อการตัดสินใจ
Computer science in everyday life, history of computing, internet, statistics in everyday life, statistics for
solving the problems in everyday life, probability for describing the phenomena, simulation, examples of
mathematical models, matrix operations and its applications, optimization, data representation, artificial intelligence
and machine learning, sorting and searching, statistics for decision making.

ว .ธณ.105 (205105) : วิทยาศาสตรโลกและอารยธรรม

3(3-0-6)

GEOL 105
: Earth Science and Civilization
เงื่อนไขทีต่ องผานกอน : ไมมี
หลั กการของวิ ท ยาศาสตร โ ลก โลกในระบบสุ ริย ะ ระบบและวิ วั ฒ นาการของโลก กํ า เนิ ด มนุ ษ ย
ทรัพยากรธรณีและอารยธรรม ธรณีพิบัติภัย ธรณีวิทยาสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
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Principles of Earth Science, The Earth in the solar system, System and evolution of the Earth, The
origin of man, Earth resources and civilization, Geological hazards and Environmental geology and
sustainable development.
ว.สถ. 101 (208101)
: สถิติสําหรับการดํารงชีวิตและการทํางาน
3(2-2-5)
STAT 101
: Statistics for Everyday Life and Work
เงื่อนไขทีต่ องผานกอน : ไมมี
สถิติกับการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพในโลกปจจุบันและอนาคต กระบวนการเชิงเหตุผลเพื่อ
แกไขปญหาที่นําไปสูพัฒนาการที่ยั่งยืน การใชสถิติสําหรับอธิบายเหตุและผลของปรากฏการณตางๆ การ
อธิบายปรากฏการณที่ไมแนนอนดวยความนาจะเปน ความนาจะเปนและสถิติศาสตร ระเบียบวิธีสถิติขั้น
พื้นฐาน ความเชื่อถือไดของขอสรุปและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การใชประโยชนจากขอสรุปที่ไดจาก
ระเบียบวิธีทางสถิติ
Statistics in everyday and professional life in the present and future world, Reasoning process in
problem solving for sustained development, Explaining causes and outcomes of phenomena with statistics,
Explaining stochastic phenomena with probability, Probability and statistics, Fundamental statistical
methodologies, reliability of conclusions, and the use of statistical packages and Utilization of conclusions
from statistical methodologies.
ว.ชท.100 (211100)
: กินดี : การมีชีวิตที่ดีขนึ้ และการปองกันโรค
3(3-0-6)
BCT 100
: Eating Well: Better Living and Disease Prevention
เงื่อนไขทีต่ องผานกอน : ไมมี
โภชนาการและตัวเรา : สุขภาพ วิทยาศาสตร และวิถีชีวิต อาหารที่ควรรับประทาน : ความตองการ
แตละวันและฉลากอาหาร อาหารใหพลังงาน วิตามิน เกลือแร น้ําและเสนใย อาหารเสริม สารปรุงแตงอาหาร
โรคในสังคมสมัยใหม : มะเร็ง โรคอวน เบาหวาน เครียด อาหารไมยอย ทองผูก อาการแกเกินวัย ภูมิคุมกันต่ํา
และภูมิแพ
Nutrition and self: health, science and life style, What you should eat: dietary requirements, food
labels and recommendations, Energy from nutrients, Vitamins, minerals, water and fibers, Food
supplements, Food additives and Diseases in Modern Society: Cancers, Obesity, Diabetes Mellitus, Stress,
Indigestion, Constipation, Premature Aging, Low Immunity and Allergies.
อ.วท. 201 (601201) : หลักการแปรรูปและถนอมอาหาร
3(3-0-6)
FST 201
: Principles of Food Processing and Preservation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึ กษาถึ ง องค ป ระกอบและคุ ณ ค า ทางอาหาร สาเหตุ ข องการเน า เสี ย ของอาหาร อาหารเป น พิษ
หลักการของกรรมวิธีการถนอมรักษาอาหาร และกรรมวิธีการแปรรูปตลอดจนถึงวิธีการควบคุมคุณภาพ และ
มาตรฐานของอาหารนั้น

21
Introduction to foods and products. Food loses, storage and utilization. General principles of food
processing and preservation through food industry, including quality control and standards.
สพ.105 (651105)
: ระบบนิเวศกับสุขภาพ
3(3-0-6)
VM 105
: Ecosystem and Health
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ความเชื่อมโยงระหวางระบบนิเวศกับสุขภาพและผลกระทบตอมนุษย และสัตวตางๆ การบูรณาการ
องคความรูทางวิทยาศาสตร เพื่ออธิบายผลของความเปลี่ยนแปลงในสังคมพืช สัตว และสิ่งแวดลอม โดย
เฉพาะที่จะสงผลกระทบตอชีวิตมนุษย
The relations between ecosystem and health and effects on human and animal life. Integration of
knowledge of science for explaining the changes of plants, animals and environment, especially the changes
that affect to human life effects.
ศท.วว.111 (953111)
: ซอฟตแวรสําหรับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
SE 111
: Software for Everyday Life
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนะนํ า ลั ก ษณะ องคป ระกอบ และบทบาทของซอฟตแ วร ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น การนํ า ซอฟต แ วรมา
ประยุกตใชในดานตางๆ อาทิ ดานสวนบุคคลเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ และยกระดับคุณภาพของชีวิต ดานองคกร
ทางธุรกิจ เพื่อประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ และดานการคนควาวิจัย หัวขอที่นาสนใจในอุตสาหกรรม
ซอฟตแวร เชน อาชีพตางๆ ที่เกี่ยวของ ขอควรระวัง และพึงปฏิบัติในการใชงานซอฟตแวร ตลอดจนทิศทาง
ของเทคโนโลยีซอฟตแวรในอนาคต
The course will provide basic understanding of computer software: what it is and its role in
improving our daily lives. Major areas of software applications and products popularly used today will be
introduced including software for personal use to improve productivity and quality of life, for organizational
enterprises to support business operations and management, and for education and research activities.
Latest issues in today’s software industry such as career choices, ethics, future trends, and direction will
also be surveyed to provide the overall picture of the field.
กลุมวิชาเรียนรูผานกิจกรรม (Activities Base Course)
ว.วท.191 (201191)
: การเรียนรูผานกิจกรรม
2(0-6-0)
SC 191
: Learning Through Activities
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การเสริมทักษะและประสบการณชีวิต
ตางๆ ที่ถูกจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปนสวนประกอบที่ดีที่ทําใหนักศึก ษามีสวนร ว มใน
ชวงเวลาของการศึกษาในมหาวิทยาลัย กิจกรรมตางๆ เหลานี้สามารถทําใหนักศึกษาประยุกตใชการเรียนรู
จากกิจกรรมตางๆ ไปพัฒนาในดานเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกที่ดี ตระหนักในคุณคาความเปนมนุษย มีการ
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พัฒนาบุคลิกภาพ เขาใจการทํางานเปนทีม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปใชเปนแบบอยางในการดํารง
ชีพในอนาคตไดอยางมีความสุขทั้งรางกายและจิตใจ พรอมทั้งมีจิตสาธารณะ สํานึกและรับผิดชอบตอตนเอง
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.
ว.วท.192 (201192)
: ดอยสุเทพศึกษา
1(0-3-0)
SC 192
: Doi Suthep Study
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาดอยสุเทพใน 4 มิติ คือ มิติทางกายภาพ : ธรณีวิทยา มิติทางชีวภาพ : ระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ มิติทางสังคมและวัฒนธรรม : ศาสนาและมานุษยวิทยา และมิติทางการอนุรักษ :
พื้นที่อนุรักษ การฟนฟูปาและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 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, ecotourism, and relationship between Doi Suthep and Chiang Mai University.
ศ.ล.121 (057121)
: ฟุตบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
1(1-0-2)
EDPE 121
: Football for Life and Exercise
เงื่อนไขทีต่ องผานกอน : ไมมี
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนฟุตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬาฟุตบอล
การเลนฟุตบอลในตําแหนงตางๆ การประยุกตเลนกีฬาฟุตบอลในรูปแบบตางๆ กติกาทั่วไปในการเลนกีฬา
ฟุตบอล การวิเคราะหเกมการแขงขันฟุตบอลและการเขารวมทีมฟุตบอลในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาท
ของการเปนผูเลน และผูดูที่ดีในกีฬาฟุตบอล
The principles of exercise for health by playing Football. Warm up and cool down. Playing in each
position and in different styles. Rules of playing Football. Analysis of Football matches and participation in
competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators.
ศ.ล. 122 (057122) : วายน้าํ เพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
1(1-0-2)
EDPE 122
: Swimming for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การออกกํ า ลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพโดยการว า ยน้ํา การอบอุ น ร า งกายและคลายเย็ น ในกี ฬ าว า ยน้ํา
หลักการหายใจและการเคลื่อนไหวในน้ํา การใชสวนตางๆ ของรางกายในการวายน้ําทาตางๆ การชวยเหลือผู
ไดรับอันตรายตางๆ จากการวายน้ํา การวิเคราะหทาทางการวายน้ํา การวายน้ําเพื่อสุขภาพและการเขารวม
การแขงขันวายน้ําในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีในกีฬาวายน้ํา
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The principles of exercise for health by Swimming. Warm up and cool down. Principles of breathing
and movement under water. Using body physically to swim in each style. Helping others from dangers in
swimming. Swimming for health and participation in competition at different levels. Benefits and etiquette
for players and spectators.
ศ.ล. 123 (057123)
: วอลเลยบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
1(1-0-2)
EDPE 123
: Volleyball for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนวอลเลยบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา
วอลเลย บ อล การเล น วอลเลย บ อลในตํ า แหน ง ต า งๆ การใช อ วั ย วะส ว นต า งๆ ของร า งกายในการเล น
วอลเลยบอล กติกาทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาวอลเลยบอล การประยุกตเลนกีฬาวอลเลยบอลในรูปแบบ
ตางๆ การวิเคราะหเกมการแขงขันวอลเลยบอลและการเขารวมแขงขันวอลเลยบอลในระดับตางๆ ประโยชน
และมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีในกีฬาวอลเลยบอล
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 in Volleyball.
Playing Volleyball in different styles. Analysis of Volleyball matches and participation in Volleyball
competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators.
ศ.ล. 125 (057125)
: กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
1(1-0-2)
EDPE 125
: Rhythmic Activities for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกิจกรรมเขาจังหวะ การเคลื่อนไหวของรางกายในลักษณะ
ตางๆ การเคลื่อนไหวของรางกายใหเขากับจังหวะและเสียงดนตรี การเตนรําพื้นเมืองของประเทศตางๆ และ
การเตนลีลาศในจังหวะตางๆ มารยาทในการเขาสังคมและมารยาทในการลีลาศ การวิเคราะหทาทางการเตน
ลีลาศจังหวะตางๆ การรวมงานลีลาศและการจัดงานลีลาศในรูปแบบตางๆ
The principles of exercise for health through Rhythmic Activity. Body movements in different styles.
Body movements with rhythm and music. Folk dances and social dances. Social manners and social dances
etiquette. Analysis of social dances types. Participating in and organizing social dance parties.
ศ.ล. 126 (057126)
: บาสเกตบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
1(1-0-2)
EDPE 126
: Basketball for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนบาสเกตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา
บาสเกตบอล การเลนบาสเกตบอลในตําแหนงตางๆ ความปลอดภัยในการเลนกีฬาบาสเกตบอล กติกาการ
เล น บาสเกตบอลทั่ วไป การประยุ ก ตเ ลน กีฬาบาสเกตบอลในรู ปแบบตา งๆ การวิ เ คราะห เ กมการแขงขัน
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บาสเกตบอลและการเขารวมแขงขันบาสเกตบอลในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผู
ดูที่ดีในกีฬาบาสเกตบอล
The principles of exercise for health by playing Basketball. Warm up and cool down. How to play
in different positions, safety and regulations. Playing Basketball in different styles. Analysis of Basketball
matches and participation in Basketball competition at different levels. Benefits and etiquette for players
and spectators.
ศ.ล. 127 (057127)
: แบดมินตันเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
1(1-0-2)
EDPE 127
: Badminton for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การออกกํ า ลั ง กายเพื่อ สุ ข ภาพโดยการเล น แบดมิน ตั น การอบอุ น ร า งกายและคลายเย็ น ในกี ฬ า
แบดมินตัน การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีลูกแบดมินตันในลักษณะตางๆ กติกาแบดมินตัน
ทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาแบดมินตัน การประยุกตเลนกีฬาแบดมินตันในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกม
การแขงขันแบดมินตันและการเขารวมแขงขันแบดมินตันในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเ ลน
และผูดูที่ดีในกีฬาแบดมินตัน
The principles of exercise for health by playing Badminton. Warm up and cool down. How to hold
the racquet and body movements to hit the shuttlecock. Rules and scoring in Badminton. Playing Badminton
in different styles. Analysis of Badminton matches and participation in Badminton competition at different
levels. Benefits and etiquette for players and spectators.
ศ.ล. 128 (057128)
: เทนนิสเพือ่ ชีวิตและการออกกําลังกาย
1(1-0-2)
EDPE 128
: Tennis for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนเทนนิส การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬาเทนนิส การ
จับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีลูกเทนนิสในลักษณะตางๆ กติกาเทนนิสทั่วไปและการนั บ
คะแนนในกีฬาเทนนิส การประยุกตเลนกีฬาเทนนิสในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกมการแขงขันเทนนิสและ
การเขารวมการแขงขันเทนนิสในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีในกีฬาเทนนิส
The principles of exercise for health by playing Tennis. Warm up and cool down. How to hold the
racquet and body movements to hit the tennis ball. Rules and scoring in Tennis. Playing Tennis in different
styles. Analysis of Tennis matches and participation in Tennis competition at different levels. Benefits and
etiquette for players and spectators.
ศ.ล. 129 (057129)
: เทเบิลเทนนิสเพือ่ ชีวิตและการออกกําลังกาย
EDPE 129
: Table Tennis for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี

1(1-0-2)
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การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา
เทเบิลเทนนิส การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีลูกเทเบิลเทนนิสในลักษณะตางๆ กติกาทั่วไป
และการนับคะแนนในกีฬาเทเบิลเทนนิส การประยุกตเลนกีฬาเทเบิลเทนนิสในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกม
การแขงขันเทเบิลเทนนิสและการเขารวมแขงขันเทเบิลเทนนิสในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปน
ผูเลนและผูดูที่ดีในกีฬาเทเบิลเทนนิส
The principles of exercise for health by playing Table Tennis. Warm up and cool down. How to hold
the racket and body movements to play Table Tennis. Rules and scoring in Table Tennis. Playing Table
Tennis in different styles. Analysis of Table Tennis matches and participation in Table Tennis competition at
different levels. Benefits and etiquette for players and spectators.
ศ.ล. 130 (057130)
: กอลฟเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
1(1-0-2)
EDPE 130
: Golf for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกีฬากอลฟ การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬากอลฟ
การจับไม ทาทางการตีลูกและการยืนในกีฬากอลฟในลักษณะตางๆ กติกาการเลนกอลฟทั่วไปและการนับ
คะแนนในกีฬากอลฟ การประยุกตเลนกีฬากอลฟในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหทาทางในการตีกอลฟและการ
เขารวมแขงขันกอลฟในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีในกีฬากอลฟ
The principles of exercise for health by playing Golf. Warm up and cool down. How to hold Golf
club, stance and position in Golf. Rules and scoring in Golf. Playing Golf in different styles. Analysis of stance
and position and participate in Golf competition at different levels. Benefits and etiquette for players and
spectators
1.2 หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specialization)
1.2.1 วิชาแกน (Core Courses)
ว.ชว. 101 (202101) : ชีววิทยาพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
BIOL 101
: Basic Biology 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
บทนํา ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต สารเคมี
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต เซลล และ เมแทบอลิ ซึ ม พั น ธุ ศ าสตร แ ละอณู พั น ธุ ศ าสตร กลไกของวิ วั ฒ นาการ ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของพืช โครงสรางและหนาที่ของสัตว และ นิเวศวิทยาและ
พฤติกรรม
Introduction, scientific methods, characteristics of life, biological level of organization, chemical of
Life, cell and metabolism, genetic and molecular genetic, mechanism of evolution, diversity of life, structure
and function of plant, structure and function of animal and ecology and behavior
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ว.ชว. 102 (202102) : ชีววิทยาพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
BIOL 102
: Basic Biology 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 101 และ ว.ชว. 103
ระบบนิเวศและการอนุรักษ การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต สรีรวิทยาของสัตว และสรีรวิทยาของพืช
Ecosystem and conservation, classification of living organisms, animal physiology and plant
physiology
ว.ชว. 103 (202103) : ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3-0)
BIOL 103
: Biology Laboratory 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบียนเรียนพรอมกับ ว.ชว.101
กลองจุลทรรศน โครงสรางและหนาที่ของเซลล การหายใจระดับเซลล การแบงเซลล พันธุศาสตร
วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืช เนือ้ เยื่อสัตว พฤติกรรม และนิเวศวิทยาประชากร
Microscope, cell structure and functions, cellular respiration, cell divisions, genetics, evolution and
biological diversity, plant tissues, animal tissues, behavior and population ecology.
ว.ชว. 104 (202104) : ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1(0-3-0)
BIOL 104
: Biology Laboratory 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบียนพรอมกับ ว.ชว. 102
บทนํ า ระบบนิ เ วศและการอนุ รั ก ษ การจั ด จํ า แนกสิ่ ง มี ชี วิ ต : จุ ลิ น ทรี ย พื ช และสั ต ว กายวิ ภ าค
เปรียบเทียบในสัตว การแลกเปลี่ยนกาซ ระบบหมุนเวียนโลหิตและการขับถาย ระบบประสาทและอวัยวะรับ
ความรูสกึ ฮอรโมนสัตว การสืบพันธุและการเจริญขั้นตนของตัวออนสัตว การสังเคราะหแสง การลํ า เลี ย งใน
พืช การควบคุมการเติบโตในพืช และการสืบพันธุและการขยายพันธุพืช
Introduction, ecosystem and conservation, classification of microorganisms, plants and animals,
animal comparative anatomy, gas exchange, circulatory system and excretion, nervous system and sense
organs, animal hormones, animal reproduction and early embryonic development, photosynthesis, transport
in plants, plant growth regulation and plant reproduction and propagation.
ว.คม. 111 (203111) : เคมี 1
CHEM 111
: Chemistry 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี

3(3-0-6)

บทนําและปริมาณสัมพันธทางเคมี โครงสรางอะตอม พันธะเคมีในสารประกอบประเภทตางๆ สมดุล
เคมี อุณหพลศาสตรเชิงเคมี เคมีไฟฟา สารละลายและคอลลอยด กรด-เบส และจลนพลศาสตรเชิงเคมี
Introduction and chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various compounds,
chemical equilibrium, chemical thermodynamics, electrochemistry, solutions and colloids, acid-bases and
chemical kinetics.
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ว.คม. 113 (203113)

: เคมี 2

3(3-0-6)

CHEM 113
: Chemistry 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คม.111
แกส ของเหลวและของแข็ง ธาตุเรพรีเซนเททีฟและโลหะแทรนซิชัน สารประกอบโคออรดิเนชัน สมดุล
การละลายของเกลือและสมดุลการเกิดสารเชิงซอน เคมีนิวเคลียร เคมีอินทรีย สารชีวโมเลกุล โลกของเคมี
Gases, liquids and solids, representative elements and transition metals, coordination compounds,
equilibria of salt solubility and complex formation, nuclear chemistry, organic chemistry, biomolecules and
world of chemistry.
ว.คม. 115 (203115)

: ปฏิบัติการเคมี 1

1(0-3-0)

CHEM 115
: Chemistry Laboratory 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบียนเรียนพรอมกับ ว.คม.111
เทคนิคตางๆ ในหองปฏิบัติการเคมี ปฏิกิริยาของทองแดงและสารประกอบของทองแดง สารกําหนด
ปริมาณ: การสังเคราะหแคลเซียมออกซาเลต การสังเคราะหโพแทสเซียมอะลัมจากอะลูมิเนียมฟอยล พันธะ
เคมีและโครงสรางโมเลกุล สมดุลเคมีและปฏิกิริยาผันกลับ ความรอนของปฏิกิริยา เซลลกัลวานิกและเซลล
ความเขมขน อิเล็กโทรลิซีส การหามวลโมเลกุลโดยอาศัยการลดลงของจุดเยือกแข็ง สมดุลกรด-เบสและ
บัฟเฟอร การไทเทรตกรด-เบส กราฟไทเทรชัน จลนพลศาสตรเคมี: ปฏิกิริยาไอโอดิเนชันของแอซีโตน และ
การทดลองพิเศษ
Chemistry laboratory techniques, reactions of copper and its compounds, limiting agent: synthesis
of calcium oxalate, synthesis of potassium alum from aluminum foils, chemical bonds and molecular
structure, chemical equilibria and reversible reactions, heat of reactions, galvanic and concentration cells,
electrolysis, determination of molar mass by freezing point depressing, acid-base equilibria and buffers,
acid-base titration, titration curves, chemical kinetics: iodination of acetone, and special experiments.
ว.คม. 117 (203117) : ปฏิบัติการเคมี 2
CHEM 117
: Chemistry Laboratory 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คม.115 และลงทะเบียนพรอมกับ ว.คม.113

1(0-3-0)

การวิเคราะหเชิงคุณภาพของแคทไอออนกลุม I II III และ IV บางตัว การวิเคราะหเชิงคุณภาพของแคท
ไอออนและแอนไอออนของเกลือตัวอยาง สถานะออกซิเดชันของแวเนเดียม สารประกอบโคออรดิเนชัน ผลของ
อุ ณ หภู มิ ที่ มี ต อ การละลายของเกลื อ ผลคู ณ การละลายของแคลเซี ย มซั ล เฟต การหาค า คงที่ ข องแก ส
โครงสรางผลึก การวิเคราะหทางเคมีอินทรีย การทดสอบคารโบไฮเดรต และโปรตีน การศึกษาปฏิกิริยา
ซาปอนิฟเคชันของไขมัน และการวิเคราะหน้ําเสีย
Qualitative analysis of some cations of group I, II, III and IV, qualitative analysis of cations and
anions in unknown salts, oxidation states of vanadium, coordination compounds, effects of temperature on
the solubility of salts, the solubility product of calcium sulfate, determination of the gas constant, crystal
structure, organic chemistry analysis, carbohydrates and proteins tests, the study of saponification of fat
and wastewater analysis.
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ว.คณ. 111 (206111)

: แคลคูลัส 1

3(3-0-6)

MATH 111
: Calculus 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
อนุพันธและการประยุกต การหาปริพันธและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งและการ
ประยุกต
Derivatives and applications, integration and applications, and first-order differential equations and
some applications.
ว.คณ. 112 (206112)

: แคลคูลัส 2

3(3-0-6)

MATH 112
: Calculus 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คณ.111
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับสอง ฟงกชันหลายตัวแปร ปริพันธหลายชั้น อนุกรมอนันต
Linear second-order differential equations, functions of several variables, multiple integrals, and
infinite series.
ว.ฟส. 117 (207117)

: ปฏิบัติการฟสิกส 1

1(0-3-0)

PHYS 117
: Physics Laboratory 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
กระบวนวิชาปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในฟสิกสพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย การ
ทดลองตางๆ ทางดานกลศาสตร อุณหพลศาสตร คลื่น ไฟฟา สภาวะแมเหล็ก ทัศนศาสตร และฟสิกสยุคใหม
Laboratory course dealing with scientific methods in basic physics consisting of various experiments
in mechanics, thermodynamics, waves, electricity, magnetism, optics and modern physics.
ว.ฟส.187 (207187)

: ฟสิกส 1

3(3-0-6)

PHYS 187
: Physics 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
หนวยและการวัด กลศาสตร การสั่น คลื่น และเสียง ของไหล อุณหพลศาสตร ไฟฟา สนามไฟฟา
สภาวะแมเหล็กและสนามแมเหล็ก ทัศนศาสตร และฟสิกสยุคใหม
Dimension and measurement, mechanics, vibrations, wave and sound, fluid, thermodynamics,
electricity, electric field, magnetism and magnetic field, optics and modern physics.
1.2.2. วิชาเฉพาะสาขา (Major Courses)
วิชาเฉพาะสาขา – แกนสาขา (Core Courses)
ว.ชว. 305 (202305) : ชีวสถิติ
BIOL 305
: Biometry
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 102 หรือ ว.ชว.112

3(2-3-4)
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การนําหลักการทางสถิติมาใชในการแกปญหาทางชีววิทยา การวางแผนการทดลอง การแปรผลและ
ประเมินผลการทดลอง การทดสอบสมมุติฐาน การหาคารีเกรซชั่น ไคสแควร และการวิเคราะหวาเรียนซ
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, and analysis
of variance.
ว.คม. 206 (203206) : เคมีอินทรียสาํ หรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี
CHEM 206
: Organic Chemistry for Non-Chemistry Students
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คม.104 หรือ ว.คม.111

3(3-0-6)

บทนํ า การจํ า แนกและการเรี ย กชื่ อ การวิ เ คราะห ส ารประกอบอิ น ทรี ย พั น ธะในโมเลกุ ล ของ
สารอินทรีย ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย แอลิฟาติกไฮโดรคารบอน ไอโซเมอริซึมและไอโซเมอรโครงรูป สเตอริโอเคมี
สารประกอบแอโรแมติก สารประกอบแฮโลเจน แอลกอฮอล ฟนอล และอีเทอร เอมีน แอลดีไฮดและคีโตน
กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน เปปไทด และโปรตีน
Introduction, classification and nomenclature, organic compound analysis, bonding in molecules of
organic compounds, organic chemistry reactions, aliphatic hydrocarbons, isomerism and conformational
isomers, stereochemistry, aromatic compounds, halocompounds, alcohols, phenols and ethers, amines,
aldehydes and ketones, carboxylic acids and derivatives, carbohydrates, lipids, amino acids, peptides and
proteins
ว.คม. 209 (203209) : ปฏิบัติการเคมีอินทรียส ําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี
1(0-3-0)
CHEM 209
: Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry Students
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คม.108 หรือ ว.คม.119 หรือ ว.คม.115 และลงทะเบียนพรอมกับ
ว.คม. 206
ปฏิ บั ติ ก ารเคมี อิ น ทรี ย เ น น เทคนิ ค ที่ สํ า คั ญ อาทิ การทํ า สารให บ ริ สุ ท ธิ์ การแยกและการสกั ด
สารอินทรีย การศึกษาสมบัติของหมูฟงกชันของสารอินทรีย การสังเคราะหสารอินทรีย และศึกษาปฏิกิริยา
ตางๆ ที่นาสนใจของสารอินทรีย สเตอริโอเคมี
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.
ว.ชท. 315 (211315) : ชีวเคมีเบื้องตน
3(3-0-6)
BCT 315
: Introductory Biochemistry
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คม.202 หรือ ว.คม.204 หรือ ว.คม.206
บทนํ า สู ชี ว เคมี ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต : เซลล แ ละองค ป ระกอบของเซลล หลั ก การศึ ก ษาทางชี ว เคมี
คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซมและโคเอนไซม กรดนิวคลีอิก การสงผานอิเล็กตรอนและ
ชีวพลังงาน และชีวเคมีประยุกต
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Introduction to the biochemistry of life: cells and subcellular organelles, principles methods of
biochemistry, carbohydrates, lipids, amino acids and proteins, enzyme and co-enzyme, nucleic acids,
electron transport and bioenergetics and applied biochemistry.
ว.ชท. 319 (211319) : ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
BCT 319
: Introductory Biochemistry Laboratory
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบียนพรอมกับ ว.ชท. 315
คารโบไฮเดรต ชีวพลังงาน ลิพิด โปรตีน เอนไซม และ กรดนิวคลีอิก
Carbohydrates, bioenergetics, lipids, proteins, enzymes and nucleic acids.

1(0-3-0)

ว.จช. 205 (215205) : จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
MICB 205
: Microbiology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 112
วิธีการทางจุลชีววิทยา โภชนาการและการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย การเจริญเติบโตของจุลินทรีย จุลินทรีย
โพรแคริโอตและยูแคริโอต ความหลากหลายและการจัดจําแนกแบคทีเรีย เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย พันธุ
ศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรีย ไวรัสและภูมิคุมกันวิทยา จุลินทรียและการกอโรค จุลชีววิทยา
สิ่งแวดลอม จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมและอาหาร
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 and industrial and food microbiology.
ว.จช. 206 (215206) : ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3-0)
MICB 206
: Microbiology Laboratory
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.112 และลงทะเบียนเรียนพรอมกับ ว.จช.205
การสํารวจจุลินทรีย การควบคุมจุลินทรีย การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย โครงสรางของแบคทีเรีย การ
เจริญเติบโตและโภชนาการ การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียในสภาพไรออกซิเจน ลักษณะการเจริญของแบคทีเรียใน
อาหารเลี้ยงเชื้อ เมแทบอลิซึมของแบคทีเรีย ฟงไจ ไวรัสและภูมิคุมกันวิทยา จุลชีววิทยาของน้ํา จุลชีววิทยา
ของดิน จุลชีววิทยาของอากาศ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
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 and industrial microbiology.
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วิชาเฉพาะสาขา – บังคับ (Major Requirement)
ว.ชว. 231 (202231) : พันธุศาสตร 1
4(3-3-6)
BIOL 231
: Genetics 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.101 และ ว.ชว.103; หรือ ว.ชว.111; หรือ ว.ชว.184
เมนเดลเลี่ยนยีน มัลติเปลอัลลีล โอกาสและการทดสอบทางสถิติ การกําหนดเพศและพันธุกรรมที่
ขึ้นกับเพศ ความสัมพันธระหวางยีนและรีคอมบิเนชั่น การถายทอดลักษณะทางปริมาณ ยีนในประชากร พันธุ
ศาสตรสําหรับการปรับปรุงพันธุ ความผิดปกติเชิงจํานวนและโครงสรางของโครโมโซม มิวเตชั่น อิทธิพลของ
แมและพันธุกรรมในไซโตพลาสซึม สารพันธุกรรมและการทํางานของยีน พันธุวิศวกรรม
Mendelian genes, multiple alleles, probability and chi-square test, sex determination and sexlinked traits, linkage and recombination, quantitative traits, population genetics, genetics for breeding,
numerical and structural chromosome aberration, mutation, maternal effects and cytoplasmic heredity,
genetic material and gene expression, genetic engineering
ว.ชว. 260 (202260) : การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ
4(3-3-6)
BIOL 260
: Systematics and Biodiversity
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.102 และ ว.ชว.104
ความสํ า คั ญ ของการจั ด ระบบและความหลากหลายทางชี ว ภาพ ทฤษฎี ก ารจั ด กลุ ม มอเนอราน
โพรทิสต และฟงไจขั้นพื้นฐาน เทคนิคการเก็บตัวอยางและรวบรวมกลุมมอเนอราน โพรทิสต และฟงไจ การ
บรรยายลักษณะและการตั้งชื่อวิทยาศาสตรกลุมมอเนอราน โพรทิสต และฟงไจ การจัดระบบกลุมมอเนอราน
โพรทิสต และฟงไจขั้นพื้นฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุมมอเนอราน โพรทิสต และฟงไจ ทฤษฎี
การจั ด กลุ ม พืชขั้น พื้น ฐาน เทคนิคการเก็ บ ตั ว อย า งและรวบรวมพื ช การบรรยายลั กษณะและการตั้ ง ชื่ อ
วิทยาศาสตรพืช การจัดระบบพืชขั้นพื้นฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช ทฤษฎีการจัดกลุมสัตวขั้น
พื้นฐาน เทคนิคการเก็บตัวอยางและรวบรวมสัตว การบรรยายลักษณะและการตั้งชื่อวิทยาศาสตรสัตว การ
จัดระบบสัตวขั้นพื้นฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวและปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
The importance of systematics and biodiversity, basic classification theory of moneran, protist and
fungi, sampling and collection techniques of moneran, protist and fungi, description and scientific
nomenclature of moneran, protist and fungi, basic systematics of moneran, protist and fungi, biodiversity of
moneran, protist and fungi, basic classification theory of plant, sampling and collection techniques of plant,
description and scientific nomenclature of plant, basic systematics of plant, biodiversity of plant, basic
classification theory of animal, animal sampling and collection techniques, description and scientific
nomenclature of animal, basic systematics of animal, biodiversity of animal and related experiments.
ว.ชว. 311 (202311) : ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
BIOL 311
: Cell and Molecular Biology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.102 และ ว.ชว.104 หรือ ว.ชว.112

4(3-3-6)
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ภาพรวมของเซลลและโครงสรางพื้นฐานของระบบทางชีววิทยา ชีวโมเลกุล โครงสรางและหนาที่ของ
ออรแกแนลลตางๆ วัฏจักรและการเติบโตของเซลล การเปลี่ยนแปลงรูปรางและการทําหนาที่เฉพาะของเซลล
การแกชราของเซลล และเทคนิคทางเซลวิทยา การวิเคราะหเซลลทางเคมี และการทําปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
Overview of cell and elementary units of biological system, biomolecules, structures and functions of
organelles, cell cycle and growth, cell differentiation and specialization, cell aging and cytological techniques
cytochemical analysis and related experiments
ว.ชว. 342 (202342) : พฤกษสรีรวิทยาทั่วไป
4(3-3-6)
BIOL 342
: General Plant Physiology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.102 และ ว.ชว.104; หรือ ว.ชว.112; และ ว.คม.204 หรือ ว.คม.206
การเปลี่ ย นรู ป พลั ง งาน เซลล พืชและน้ํา ความสั ม พั น ธ ข องน้ํา ในพืช เมแทบอลิ ซึ ม เอนไซม การ
สังเคราะหแสงการหายใจ เมแทบอลิซึมของไนโตรเจน ธาตุอาหารที่จําเปนและหลักเกณฑ การขาดธาตุอาหาร
และวิธีการวินิจฉัย การดูดและการลําเลียงธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณของดินและการจัดการ การเติบโต
และการเจริญ ระดับของการควบคุมการเจริญ การควบคุมโดยฮอรโมนในกระบวนการเจริญเติบโต การเติบโต
เพื่อการสืบพันธุ การติดผลและการเจริญ การเสื่อมตามอายุและการพักตัวและปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
Energy conversion, plant cell and water, water relation in plant, metabolism, enzymes,
photosynthesis, respiration, nitrogen metabolism, essential elements and criteria, nutrient deficiency and
diagnosis method, absorption and translocation of mineral nutrients, soil fertility and management, growth
and development, the different levels of development control, hormonal control of growth and development
process, reproductive growth, fruit set and development, senescence and dormancy and related
experiments.
ว.ชว. 371 (202371) : นิเวศวิทยา
4(3-3-6)
BIOL 371
: Ecology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.102 และ ว.ชว.104; หรือ ว.ชว.112
บทนํา องคประกอบของระบบนิเวศและปฏิสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาระดับสิ่งมีชีวิต การ
ถายทอดพลังงานและการหมุนเวียนธาตุอาหาร นิเวศวิทยาระดับประชากร นิเวศวิทยาระดับชุมชน นิเวศวิทยา
ระบบนิเวศ วิธีการทางนิเวศของระบบนิเวศน้ํา วิธีการทางนิเวศของระบบนิเวศบก สิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ ปญหา
สิ่งแวดลอมและชีววิทยาการอนุรักษ มีปฏิบัติการภาคสนามหรือปฏิบัติการที่เกี่ยวของสัปดาหละหนึ่งครั้ง
Introduction, ecosystem components and interrelationships among organisms, ecology of
individuals, fluxes of energy and nutrient cycles, population ecology, community ecology, ecosystem
ecology, aquatic ecological methods, terrestrial ecological methods, living organisms and ecosystems,
environmental problems and conservation biology, field trip or related experiments a week
ว.ชว. 405 (202405)
BIOL 405

: วิวัฒนาการ
: Evolution

3(3-0-6)
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เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.231 และ ว.ชว.371
แนวคิ ด และหลั ก ทางกระบวนการวิ วั ฒ นาการ ชนิ ด ของกระบวนการคั ด เลือ กและกลไกการเกิ ด
วิวัฒนาการ ตัวอยางความแปรผันทางพันธุกรรมในประชากรธรรมชาติ การปรับตัวและวิวัฒนาการร ว ม
หลั ก ฐานของวิ วั ฒ นาการระดั บ โมเลกุ ล วิ วั ฒ นาการมหภาค จุ ล ภาคและการสู ญ พั น ธุ การเกิ ด สป ชี ส
ความสัมพันธในสายวิวัฒนาการและระบบนิเวศ ทฤษฎีการกําเนินเซลลและสิ่งมีชีวิตแรกเริ่ม กระบวนการ
วิวัฒนาการของพืช สัตว และมนุษย
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.
ว.ชว. 491 (202491) : สัมมนาชีววิทยา
1(1-0-2)
BIOL 491
: Biology Seminar
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
สัมมนาของภาควิชา ซึ่งจะมีการเชิญผูปาฐกถาพิเศษมาทําการอภิปราย ภาควิชาชีววิทยาจะเปนผู
กําหนดหัวขอสัมมนา นักศึกษาจะตองเสนอรายงานภายใตหัวขอที่กําหนดให
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.
ว.ชว. 493 (202493) : ปญหาพิเศษทางชีววิทยา
3(0-9-0)
BIOL 493
: Special Project
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 และตามความเห็นชอบของภาควิชาชีววิทยา
การวิจัยเฉพาะ และการศึกษาปญหาพิเศษทางชีววิทยา จะมีการเขียนรายงาน และการสอบปากเปลา
(วัดผลดวยอักษร S/U และกําหนดใหใชอักษร P)
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.
ว.สว. 341 (214341) : สัตวสรีรวิทยาทั่วไป
4(3-3-6)
ZOOL 341
; General Animal Physiology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.102 หรือ ว.ชว.112; และ ว.คม.204 และ ว.คม.208
หรือ ว.คม.206 และ ว.คม.209
กระบวนการทางสรีรวิทยาในการดํารงชีวิตและทิศทางของวิวัฒนาการทางสรีรวิทยาของสัตว สมดุล
น้ําและแรธาตุ สารอาหารและการยอย การกําจัดของเสียไนโตรเจน ระบบไหลเวียน การหายใจ การควบคุม
อุณหภูมิ กลามเนื้อและการเคลื่อนที่ ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส ระบบตอมไรทอ และระบบสืบพันธุ
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Physiological process of life and evolutionary trends in animal physiology, water and ionic balance,
nutrients and digestion, nitrogen waste excretion, circulation system, respiration, temperature control, muscle
and locomotion, nervous system and sense organs, endocrine system and reproductive system.
วิชาเฉพาะสาขา – เลือก (Major Electives)
ว.ชว. 301 (202301) : เทคนิคการใชเครื่องมือทางชีววิทยา
3(2-3-4)
BIOL 301
: Instrumental Techniques in Biology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 3 และตามความเห็นชอบของผูสอน
หลักการทํางานและฝกฝนปฏิบัติการการใชเครื่องมือเพื่อประยุกตใชในการศึกษาคนควา และวิจัย
ระดับสูงทางดานชีววิทยา
Principles and practice in the operation of instruments and the application of advanced techniques
for research in biology.
ว.ชว. 302 (202302) : ไมโครเทคนิค
3(1-6-2)
BIOL 302
: Microtechnique
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.102 หรือ ว.ชว.112
เทคนิคการเตรียมวัสดุการวิจัย เพื่อใชศึกษาดวยกลองจุลทรรศน ไดแก การรักษาสภาพ การบดขยี้ การ
ทําสไลดถาวร การทําสไลดกึ่งถาวร การตัดชิ้นเนื้อที่ฝงในพาราฟน การยอมสีของโพรทิสต เนื้อเยื่อพืชและสัตว
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.
ว.ชว. 310 (202310) : ชีววิทยาของไมผล
3(2-3-4)
BIOL 310
: Biology of Fruit Plants
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.112 และ ว.คม.206 และ ว.คม.209
หลักการโดยทั่วไปเกี่ยวกับการจําแนกชนิดไมผล การควบคุมกระบวนการเพื่อการดํารงชีวิตและการ
สืบพันธุ ความสําคัญของไมผลตอมนุษยทั้งดานเศรษฐกิจและนิเวศวิทยา จําเปนตองมีปฏิบัติการในเรือนเพาะ
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.
ว.ชว. 331 (202331) : การปรับปรุงพันธุพืช
3(2-3-4)
BIOL 331
: Plant Breeding
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.231
ความสําคัญและหลักการของการปรับปรุงพันธุพืชและระบบการสืบพันธุของพืช แนวคิดทางพันธุ
ศาสตรและการปรับปรุงพันธุ ความแปรปรวนของจํานวนโครโมโซมและลักษณะโพลีพลอยดในการปรับปรุง
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พันธุ กระบวนการปรับปรุงพันธุพืชและการคัดเลือก สายพันธุผสม การปรับปรุงพันธุเพื่อตานทานโรคและ
แมลง การผสมขามระหวางพืชตางสปชีสและพืชตางเจเนอรา การเหนี่ยวนําใหกลายพันธุ การปรับปรุงพันธุ
ดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปรับปรุงพันธุดวยเทคโนโลยีชีวภาพ และการทําปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
The importance and principle of plant breeding and reproductive systems in plants, concepts of
genetics and plant breeding, chromosome variations and polyploidy in plant breeding, plant breeding
process and selections, hybrid variety, Plant breeding for diseases and insect resistance, interspecific and
intergeneric hybridizations, induced mutations, tissue culture for crop improvement and biotechnology for
crop improvement and related experiments
ว.ชว. 332 (202332) : พันธุศาสตร 2
3(3-0-6)
BIOL 332
: Genetics 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.231
ศึกษาการทํางานรวมกันของยีน การทําแผนที่ของยีน การถายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมดวยยีนหลาย
ตําแหนง การกลายพันธุและวิธีการสืบหาโครโมโซมที่เปนที่อยูของยีน พันธุศาสตรประชากรและพันธุศาสตร
ของการวิวัฒนาการ พันธุศาสตรของแบคทีเรีย ฟงไจและไวรัส การควบคุมการทํางานของยีน พันธุวิศวกรรม
พันธุศาสตรของระบบภูมิคุมกัน และพันธุศาสตรของมนุษย
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.
ว.ชว. 333 (202333) : เทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร
1(0-3-0)
BIOL 333
: Fundamental Techniques in Genetics
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.231
การผสมพันธุ 1 และ 2 ลักษณะในดิพลอยด การถายทอดยีนบนโครโมโซมเพศ การทดลองผสมพันธุ
และการวิเคราะหเทแทรดในนิวโรสปอรา เทคนิคการชักนําใหเกิดความผิดปกติของโครโมโซมในพืช เทคนิค
พื้นฐานทางอณูพันธุศาสตร
Monohybrid cross and dihybrid cross in diploids, sex-linked transmission, mating and tetrad analysis
in Neurospora, chromosome variation techniques in plants, basic techniques in molecular genetics.
ว.ชว. 334 (202334) : พันธุศาสตรโมเลกุลเบือ้ งตน
3(3-0-6)
BIOL 334
: Fundamental Molecular Genetics
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.231
โครงสรางและการจําลองตัวของสารพันธุกรรม การถอดรหัส การตัดแตงอารเอ็นเอ และการแปล
รหัส หลักการของเทคโนโลยีในการสรางดีเอ็นเอสายผสม การโคลนยีนและการวิเคราะห เทคนิคพีซีอารและ
การประยุกต พันธุวิศวกรรมในแบคทีเรีย พืช สัตว และการประยุกตทางการเกษตร อุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม
การแพทย และนิติวิทยาศาสตร
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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.
ว.ชว. 353 (202353) : สัณฐานวิทยาของพืช
3(2-3-4)
BIOL 353
: Plant Morphology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.112; หรือ ว.ชว.102 และ ว.ชว.104
การกําเนิดของพืชและการจัดจําแนก พืชไมมีทอลําเลียง วิวฒ
ั นาการของพืชมีทอ ลําเลียง พื ช มี ท อ
ลําเลียงชั้นต่ํา พืชในกลุมเฟรน วิวัฒนาการของพืชมีเมล็ด พืชเมล็ดเปลือย พืชดอกและปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
Origin of plants and classification, non- vascular plants, evolution of vascular plants, lower
tracheophytes, ferns, evolution of seed plants, gymnosperms and angiosperms and related experiments.
ว.ชว. 356 (202356) : กายวิภาคของพืช
3(2-3-4)
BIOL 356
: Plant Anatomy
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.112; หรือ ว.ชว.102 และ ว.ชว.104
ลักษณะทั่วไปของพืชชั้นสูง เซลลพืช เนื้อเยื่อเจริญ เนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยว เนื้อเยื่อถาวรเชิงซอน
โครงสรางของราก โครงสรางของลําตน โครงสรางของใบ โครงสรางสารหลั่ง โครงสรางดอก ผลและเมล็ด
และปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
General structure of higher plants, plant cell, Meristematic tissues, simple permanent tissue,
complex permanent tissue, root structure, stem structure, leaf structure, secretory structure, structure of
flower, fruit and seed and related experiment.
ว.ชว. 361 (202361) : พฤกษอนุกรมวิธานทั่วไป
4(3-3-6)
BIOL 361
: General Plant Taxonomy
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.112; หรือ ว.ชว.102 และ ว.ชว.104
หลักการและความหมายของพฤกษอนุกรมวิธาน โครงสรางทางสัณฐานวิทยาของพืชดอก การเขียน
สูตรดอกและไดอะแกรมดอก การเขียนคําบรรยายลักษณะพืช การใชและการสรางรูปวิธานสําหรับตรวจหาชือ่
พืช ลําดับชั้นทางอนุกรมวิธานและชื่อวิทยาศาสตร ประวัติการจัดจําแนกพืช อันดับและวงศพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
และพืชใบเลี้ยงคู
Principles and meaning of plant taxonomy, morphology of flowering plants, floral formula and floral
diagram, plant description writing, key usage and key construction for plant identification, plant categories
and nomenclature, history of plant classification, orders and families of monocotyledons and dicotyledons
ว.ชว. 362 (202362)
BIOL 362

: พฤกษศาสตรเศรษฐกิจ
: Economic Botany

3(2-3-4)
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เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว 102 และ ว.ชว.104; หรือ ว.ชว 112
บทนํา การตลาด การซื้อขายลวงหนา การเพิ่มผลผลิตจากพืช พืชอาหาร-ธัญพืช พืชผักและผลไม
พืชลงหัวและใหแปง พืชใหน้ําตาล พืชเครื่องดื่ม พืชใหน้ํายางและสียอม พืชเสนใย พืชใหเนื้อไมและเยื่อกระดาษ
พืชประดับ พืชสมุนไพร เครื่องเทศ พืชใหน้ํามันหอมระเหย พืชใหน้ํามัน และปฏิบัติการทีเ่ กี่ยวของ
Introduction-marketing- commodity market, productivity of plants, food plants-cereals, vegetables
and fruits, earth crops for flour mills, sugar plants, beverage plants, rubber and dying plants, fiber plants,
teak and paper plants, ornamental plants, herbs and spices, volatile oil plants, oil plants and related
experiments.
ว.ชว. 401 (202401) : ชีววิทยารังสี
3(2-3-4)
BIOL 401
: Radiation Biology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.112; และ ว.คม.204 หรือ ว.คม.206 และ ว.ฟส.187
สมบัติสําคัญของกัมมันตภาพรังสีและรังสี ผลของรังสีตอโครงสรางระดับชีวโมเลกุล เซลลเนื้อเยื่อ
และรางกาย การปองกัน และความปลอดภัยจากรังสี
Important properties of radioactivity and radiation, radiation effects on bimolecular structures, cells,
tissues and whole body, radiation protection and safety.
ว.ชว. 410 (202410)

: พฤกษศาสตรอุตสาหกรรม

BIOL 410

: Industrial Botany

3(3-0-6)

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.342 และ ว.ชว.362
หลักการของกระบวนการผลิต ผลิตผลที่สําคัญจากพืช ซึ่งใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม และบทบาท
ของพืชในดานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
Metabolism of plant products of importance as raw material in industries. The role of botany in
relation to industry.
ว.ชว. 421 (202421) : การสื่อสัญญาณของเซลล
3(3-0-6)
BIOL 421
: Cell Signaling
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.321 และ ว.ชท. 311; หรือ ว.ชว.321 และ ว.ชท.315
การสื่อ สั ญ ญาณผา นทางกระบวนการฟอสโฟรี เ ลชั่ น โดยแม็ ป ไคเนส กลไกการรั บ สั ญ ญาณจาก
ภายนอกเซลล การตอบสนองตอความเคนออสโมติก การตอบสนองตอความเคนผานทางวิถีเอสทีวาย การสื่อ
สัญญาณผานระบบสองสวนประกอบ สัญญาณการแบงเซลล เอพ็อพโทซิส
Phosphorylation cascade by MAP kinase, extracellular signaling mechanism, response to osmotic
stress, stress response via STY pathway, two-component signaling, cell division signaling, apoptosis.
ว.ชว. 432 (202432)
BIOL 432

: ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีน
: Molecular Biology of the Genes

3(3-0-6)
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เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.231 และ ว.ชท.311; หรือ ว.ชว.231 และ ว.ชท.315
จีโนมของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาเคมีของกรดนิวคลีอิก อันตรกิริยาระหวางกรดนิวคลีอิกและโปรตีน รีคอม
บิ แ นนท ดี เ อ็น เอและพั นธุ วิศ วกรรม เทคโนโลยียีน รายงานผลเพื่อศึกษาการแสดงออกของยี น การศึ ก ษา
ชีววิทยาโมเลกุลระดับโอมิกส
Genome of living organisms, biochemistry of nucleic acid, interaction between nucleic acid and
protein, recombinant DNA and genetic engineering, reporter gene technology for gene expression study,
molecular biology in omics study.
ว.ชว. 434 (202434) : ชีวสนเทศศาสตร
3(2-3-4)
BIOL 434
: Bioinformatics
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.321 หรือ ว.ชท.311
แหลงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีววิทยาในอินเทอรเน็ต การคนหา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลที่
เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยทางดานอณูชีววิทยา การสงขอมูลเกี่ยวกับยีนและโปรตีนชนิดใหมเขาไปเก็บไวใน
ฐานขอมูลบนอินเทอรเน็ต แนะนําการเขียนโปรแกรมสําหรับวิเคราะหขอมูล
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.
ว.ชว. 435 (202435) : การแปลงพันธุพืช
2(1-3-2)
BIOL 435
: Plant Transformation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.231 และ ว.ชว.342
เทคนิคการเพาะเลี้ยงแคลลัส การชักนําใหเกิดตนใหม และการเพาะเลี้ยงโพรโทพลาสต เทคนิคการ
แปลงพันธุพ ืช รวมทั้งเวกเตอร และยีนเครื่องหมาย การวิเคราะห และตรวจหาพืชแปลงพันธุ
Techniques in callus culture, plant regeneration and protoplast culture. Techniques in plant
transformation including vector and marker gene. Analysis and detection of transformed plant.
ว.ชว. 436 (202436) : นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
2(2-0-4)
BIOL 436
: Innovation in Biotechnology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.432 หรือ ว.จช.431
งานวิจัยทางดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมสาขาตางๆ บนพื้นฐานเทคโนโลยีดีเอ็นเอและแนวโนมใน
การประยุกตเชิงพาณิชย รวมทั้งจริยธรรมในการวิจัยและการจดสิทธิบัตร
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.
ว.ชว.438 (202438)
BIOL 438

; วิวัฒนาการของมนุษย
: Human Evolution

3(3-0-6)
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เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.231
หลักฐานวิวัฒนาการของมนุษย ลําดับขั้นวิวัฒนาการของมนุษย การจําแนกสายพันธุของมนุษย จุด
กําเนิดและการกระจายของมนุษยยุคใหม เผาพันธุของมนุษยยุคใหม วิวัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม
วิวัฒนาการกับโรคในมนุ ษย การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมกับวิ วัฒ นาการของมนุษย และอนาคตของ
วิวัฒนาการมนุษย
Human evolution evidences, stages of human evolution, classification of human lineages, origin and
distribution of modern human, modern human races, sociocultural evolution, evolution and human diseases,
environmental changes and human evolution, and the future of human evolution.
ว.ชว. 442 (202442) : พฤกษสรีรวิทยาชั้นสูง
3(2-3-4)
BIOL 442
: Advanced Plant Physiology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.342
การศึกษาระดับสูงเกี่ยวกับสรีรวิทยาของพืช เชน โภชนาการ, เมตาโบลิสซึ่ม, ปจจัยควบคุมการเติบโต
และการเจริญ เทคนิคบางประการ เชน การเลี้ยงเนื้อเยื่อและการตรวจสอบทางชีวภาพ และชีววิทยาที่เกี่ยวกับ
แสง
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.
ว.ชว. 443 (202443) : การเพาะเลี้ยงเซลล เนือ้ เยื่อและอวัยวะพืช
3(2-3-4)
BIOL 443
: Plant Cell, Tissue and Organ Culture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.231 และ ว.ชว.342
ความรูในเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพดานการเพาะเลี้ยงเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะพืช พฤติกรรมของเซลล
และโครโมโซม การเปลี่ยนแปลงโครงสราง หนาที่และกระบวนการทางสรีรวิทยาและทางชีวภาพตางๆ ในเซลล
เนื้อเยื่อและอวัยวะตางๆ ภายใตสภาพการเพาะเลี้ยง เนนหนักในการนําเทคนิคดังกลาวไปใชประโยชนในดาน
ตางๆ
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.
ว.ชว. 446 (202446) : การเจริญเติบโตในพืช
3(2-3-4)
BIOL 446
: Plant Growth and Development
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.342 หรือตามความเห็นของผูสอน สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
สรีรวิทยาและสภาพแวดลอมที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช การศึกษาปรากฏการณตางๆ หลาย
ปรากฏการณจะเลือกศึกษาจากหัวเรื่องตอไปนี้หลายหัวเรื่อง : การควบคุมการเกิดอวัยวะ (การเพาะเลี้ยง
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เนื้อเยื่อพืช) สรีรวิทยาของเมล็ด, สรีรวิทยาของการออกดอก, การติดผลและการเจริญของผล, ปฏิกิริยา
เกี่ยวพันซึ่งกันและกันของการเจริญของระบบตนและราก, การลงหัวของพืชหัวแบบ bulb และ tuber สรีรวิทยา
หลังเก็บเกี่ยว, สรีรวิทยาภายใตสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมและสภาวะการมีอายุมากของพืช
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.
ว.ชว. 461 (202461) : อนุกรมวิธานชั้นสูงของพืชดอก
3(2-3-4)
BIOL 461
: Advanced Taxonomy of Flowering Plants
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.361
บทนํา เอกสารอนุกรมวิธานพืช ระบบการจัดจําแนกพืชในปจจุบัน วงศ และสกุลของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
วงศ และสกุลของพืชใบเลี้ยงคู โมโนกราฟและการทบทวน วิธีศึกษาอนุกรมวิธานแบบใหม และปฏิบัติการที่
เกี่ยวของ
Introduction, literature of plant taxonomy, current system of classification, families and genera of
monocots, families and genera of dicots, monograph and revision, modern method in plant taxonomy and
related experiments.
ว.ชว. 463 (202463) : ไบรโอโลยี
3(2-3-4)
BIOL 463
: Bryology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.102 หรือ ว.ชว.109 หรือ ว.ชว.261
สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา และวิวัฒนาการของไบรโอไฟต บทบาทของไบรโอไฟตตอ
ระบบนิเวศ การใชไบรโอไฟตเปนดัชนีบงชี้มลภาวะ และการอนุรักษไบรโอไฟต การออกภาคสนาม และเก็บ
ตัวอยางไบรโอไฟตที่พบในทองถิ่นมาศึกษาในหองปฏิบัติการ
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.
ว.ชว. 470 (202470) : ชีวภูมิศาสตร
2(2-0-4)
BIOL 470
: Biogeography
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 371
การกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตบนโลกที่เปนผลจากปจจัยทางกายภาพและชีวภาพในระบบนิเวศแบบ
ตางๆ ความสัมพันธของการดํารงอยูและการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตกับวิวัฒนาการ การกระจายพันธุ และ
การสูญพันธุ
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,
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and extinction.
ว.ชว. 471 (202471) : สัตวนิเวศวิทยา
3(2-3-4)
BIOL 471
: Animal Ecology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 371
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการกระจาย และความอุดมสมบูรณของสัตวปา การเปลี่ยนแปลงประชากร การ
แขงขัน การกระจายและชุมนุมของสัตว การเปนสัตวกินพืช และสัตวผูลา ผลของการกระทําของมนุษยตอสัตว
ปา การอนุรักษสัตวปา ปฏิบัติการในหองปฏิบัติการ หรือปฏิบัติการภาคสนามสุดสัปดาห สัปดาหละหนึ่งครั้ง
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.
ว.ชว. 472 (202472) : นิเวศวิทยาทางทะเล
3(2-3-4)
BIOL 472
: Marine Ecology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 371
การแนะนําเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางทะเล และชีววิทยาของพืชและสัตวที่ผิวทะเล และกนทะเล
การศึกษาฝงทะเลแบบตางๆ ผลผลิตและการหมุนเวียนพลังงานในทะเล กระบวนวิชานี้เปดสอนปเวนป มีการ
ฝกภาคสนามหลังจากเรียนภาคทฤษฎีแลว
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.
ว.ชว. 473 (202473) : ชีววิทยาน้ําเสีย
3(2-3-4)
BIOL 473
: Water Pollution Biology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 371
น้ําเสียโดยเนื้อหาวิชาแลวจัดเปนสหสาขาวิชา สําหรับในแงมุมของชีววิทยาน้ําเสียจะเกี่ยวของกับ
กฎเกณฑทวั่ ๆ ไปทางนิเวศนวิทยาของแหลงที่อยูอาศัยในน้ํา ผลของมลพิษที่มีตอพืชและสัตวน้ํา และความเปน
พิษของสารพิษตางๆ 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.
ว.ชว. 474 (202474) : พฤกษนิเวศวิทยา
BIOL 474
: Plant Ecology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 371

3(2-3-4)
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การศึกษาปรากฏการณทางนิเวศวิทยา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพืช เชน การผสมเกสร การแพรกระจาย
การยายถิน่ ที่อยู และการบุกรุกที่อยู การแทนที่กัน และความสัมพันธระดับตางๆ กันในหมูพืช วิธีการตางๆ ใน
การวิเคราะหกลุมพืชในระบบนิเวศ
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 plant communities will also be considered.
ว.ชว. 475 (202475) : พิษวิทยาสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
BIOL 475
: Environmental Toxicology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คม. 206
หลักเบื้องตนในการใชและผลตอเนือ่ งของยากําจัดศัตรูสัตวและพืช สารรักษาอาหาร และสารเคมีอนื่ ๆ
ที่มีตอสภาวะแวดลอม รวมถึงการควบคุมและความสําคัญตอสุขภาพของคน
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.
ว.ชว. 476 (202476) : ชีววิทยาการอนุรักษ
3(2-3-4)
BIOL 476
: Conservation Biology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 371
การศึกษาหลักการทางชีววิทยาของการอนุรักษพชื และสัตวชนิดตางๆ ในโลก ผลกระทบจากมนุษยตอ
ชีวบรรยากาศ การกอตั้งและการจัดการเขตรักษาพันธุสัตวปา การขยายพันธุ ในสภาพกรงเลี้ยง และการนํา
สัตวที่หายากไปปลอยกลับสูธรรมชาติและบทบาทของสวนพฤกษศาสตรที่จะรักษาพันธุพืชที่หายาก
The biological principles of maintaining the diversity of the world's flora and fauna; man's impact
on the biospere; the establishment and management of wildlife sanctuaries; captive breeding and reintroduction of endangered animal species; the role of botanical gardens in propogating endangered plant
species.
ว.ชว. 477 (202477) : นิเวศวิทยาเขตรอน
3(2-3-4)
BIOL 477
: Tropical Ecology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 371
วิธีการทางนิเวศวิทยาในการจัดการทรัพยากรชีววิทยา ใหคงดํารงไวในประเทศเขตรอน การจัดการปา
ไมและวิธีปลูกปา การใชทรัพยากรสัตวปา การจัดการแหลงน้ําและการอนุรักษดิน
Ecological approaches to the management of biological resources in tropical countries on a
sustainable basis; forest management and methods of reforestation; utilization of wildlife resources;
watershed management and soil conservation utilization.
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ว.ชว. 481 (202481) : นิเวศวิทยาพฤติกรรม
3(2-3-4)
BIOL 481
: Behavioral Ecology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 371
วิวัฒนาการของนิเวศวิทยาพฤติกรรม พฤติกรรมสวนตัว ระบบสังคม การสื่อสารและความสัมพันธใน
สังคม การปรับตัวของชีวประวัติและโครงสรางประชากร พฤติกรรมของมนุษยในแนวทางของนิเวศวิทยา
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.
ว.ชว. 484 (202484) : นิเวศวิทยาการฟน ฟู
3(2-3-4)
BIOL 484
: Restoration Ecology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 371
แนวคิดหลักของนิเวศวิทยาการฟนฟู นิเวศวิทยาและการฟนตัวตามธรรมชาติของปาเขตรอน ผลของ
การรบกวนจากมนุษยตอการฟนตัวตามธรรมชาติ ยุทธวิธีเพื่อเรงการฟนฟูในเขตรอน มุมมองดานสังคมของ
การฟนฟู การติดตามและการประเมินโครงการฟนฟู การฟนฟูและการรุกรานทางชีวภาพ การฟนฟูและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา และนิเวศวิทยาการฟนฟู และทางสู ความยั่งยืน มีปฏิบัติการใน
หองปฏิบัติการหรือภาคสนามสัปดาหละ 1 ครั้ง
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Principle concepts in restoration ecology, ecology and natural regeneration of tropical forests,
effects of anthropogenic disturbance on regeneration, strategies to catalyze restoration in the tropics, social
aspects of restoration, monitoring and evaluation of restoration projects, restoration and biological invasion,
restoration and climate change, case studies and restoration ecology and the path to sustainability. There
is a laboratory or a field trip once a week.
ว.ชว. 490 (202490) : ชีววิทยาภาคสนาม
2(0-12-0)
BIOL 490
: Field Biology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 371
การวางแผนและการออกแบบการสํารวจและการเก็บตัวอยางสิ่งมีชีวิตในระบบนิเทศตางๆ พรอมทั้ง
วิเคราะหขอมูล การหาปจจัยกายภาพและชีวภาพของระบบนิเวศ ดูงานที่สถาบันที่มีการเพาะเลี้ยงและการ
อนุรักษสิ่งมีชีวิต
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.
ว.ชว. 494 (202494) : หัวขอที่เลือกสรรทางชีววิทยา
2(2-0-4)
BIOL 494
: Selected Topics in Biology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
การศึกษาแบบเขมในหัวขอที่กําลังอยูในความสนใจ ทันตอสถานการณและความกาวหนาของชีววิทยา
ในแขนงตางๆ หัวขอจะประกาศกอนการลงทะเบียน
Intensive study of currently interesting and up-to-date topics in various fields of biology. Topics
will be announced before the semester begins.
ว.ชว. 495 (202495) : การพิมพเผยแพรงานวิจยั ทางชีววิทยา
1(1-0-2)
BIOL 495
: Publishing Biological Research
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
การเขียนรายงานการวิจัยรวมทั้งปญหาพิเศษทางชีววิทยา กฎและขั้นตอนการเขียนเพื่อการตีพิมพใน
วารสาร ทางวิชาการ ในรูปแบบที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งในสวนโครงสรางและไวยากรณ การ
นําเสนอโดยใชตารางและรูปประกอบ
Research report and special project writing in biology, rules and procedures of publishing scientific
papers in refereed journals, the internationally accepted protocols of structure and grammar, presentation
of figures and tables.
ว.ชว. 499 (202499) : การวิจัยระดับปริญญาตรี
BIOL 499
: Undergraduate Research
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 493 และตามความเห็นชอบของภาควิชาชีววิทยา

3(0-9-0)
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การวิจัยอิสระโดยนักศึกษา ซึง่ อาจจะทําตอเนื่องจากปญหาพิเศษที่ดีเดน (วัดผลดวยอักษร S/U และ
กําหนดใหใชอักษร P)
Independent research work may be done as a continuation of an outstanding special project.
Grading will be given on a satisfactory or unsatisfactory basis.

