รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตววิทยา
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
Total:
a minimum of
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
General Education
- กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
Language and Communication
- กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
Humanities and Social Sciences
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
Science and Mathematics
- กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม
Activity Base Course
(2)หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
Field of Specializationa minimum of
- วิชาแกน
Core Courses
- วิชาเอก
ไมนอยกวา
Major
a minimum of
เอกบังคับ
Requirements
เอกเลือก
ไมนอยกวา
Electives
a minimum of
- วิชาโท (ถามี)
ไมนอยกวา
Minor (if any)
a minimum of
(3)หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
Free Electives
a minimum of
3.1.3 กระบวนวิชา

133
133

หนวยกิต
Credits

30
30
12
12
9
9
6
6
3
3
97
97
27
27
55
55
38
38
17
17
15
15
6
6

หนวยกิต
Credits
หนวยกิต
Credits
หนวยกิต
Credits
หนวยกิต
Credits
หนวยกิต
Credits
หนวยกิต
Credits
หนวยกิต
Credits
หนวยกิต
Credits
หนวยกิต
Credits
หนวยกิต
Credits
หนวยกิต
ไมนอยกวา
หนวยกิต
Credits

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
General Education
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
Language and Communication

30
30
12
12

หนวยกิต
Credits
หนวยกิต
Credits

001101

ม.อ. 101
ENGL 101

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1

3(3-0-6)

001102

ม.อ. 102
ENGL 102

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2

3(3-0-6)

001201

ม.อ. 201
ENGL 201

การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล
Critical Reading and Effective Writing

3(3-0-6)

001225

ม.อ. 225
ENGL 225

ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
English in Science and Technology Context

3(3-0-6)

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
Humanities and Social Sciences
โดยเลือก 3 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาตอไปนี้
Select any three courses from the followings:

9
9

หนวยกิต
Credits

009103

ม.บร. 103
LS 103

การรูสารสนเทศและการนําเสนอสารสนเทศ
Information Literacy and Information Presentation

3(3-0-6)

011100

ม.ปร. 100
PHIL 100

มนุษยกับปรัชญา
Man and Philosophy

3(3-0-6)

011277

ม.ปร. 277
PHIL 277

ชีวจริยศาสตร
Bioethics

3(3-0-6)

012173

ม.ศน. 173
RE 173

ศาสนาเบื้องตน
Descriptive Study of Religion

3(3-0-6)

013110

ม.จว.110
PSY 110

จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน
Psychology and Daily Life

3(3-0-6)

050100

ม.ศท. 100
HUGE 100

การใชภาษาไทย
Usage of the Thai Language

3(3-0-6)

050113

ม.ศท.113
HUGE 113

ทองถิ่นและโลกาภิวัตน
Localism and Globalization

3(3-0-6)

050121

ม.ศท. 121
HUGE 121

พลเมืองไทยในประชาคมอาเซียน
Thai People in the ASEAN Community

3(3-0-6)

109115

วจ.ศป. 115
FAGE 115

ชีวิตกับสุนทรียะ
Life and Aesthetics

3(3-0-6)

154104

ส.ภม. 104
GEO 104

การอนุรักษสิ่งแวดลอม
Environmental Conservation

3(3-0-6)

154105

ส.ภม. 105
GEO 105

ภูมิสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Geo-Information in Daily Life

3(3-0-6)

154106

ส.ภม. 106
GEO 106

ภัยพิบัติในโลกสมัยใหม
Diaster in Modern World

3(3-0-6)

176100

น.ศท. 100
LAGE 100

กฎหมายและโลกสมัยใหม
Law and Modern World

3(3-0-6)

702101

บธ.กง. 101
FINA 101

การเงินในชีวิตประจําวัน
Finance for Daily Life

3(3-0-6)

703103

บธ.กจ. 103 การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน
MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and Business

3(3-0-6)

751100

ศศ. 100
ECON 100

3(3-0-6)

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
Economics for Everyday Life

3.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
Science and Mathematics
201110

ว.วท. 110
SC 110

คณิตศาสตรบูรณาการ
Integrated Mathematical Sciences

6
6

หนวยกิต
Credits
3(3-0-6)

และเลือกอีก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาตอไปนี้
and choose any 1 course from the followings:
201111

ว.วท. 111
SC 111

โลกแหงวิทยาศาสตร
The World of Science

3(3-0-6)

261111

วศ.คพ. 111
CPE 111

อินเตอรเน็ตและสังคมออนไลน
Internet and Online Community

3(3-0-6)

462130

ภ.บก. 130
PHPC 130

ยาในชีวิตประจําวัน
Medications in Everyday Life

3(3-0-6)

510100

ทน.ทน. 100 ความสุขสมบูรณ
AMS 100
Wellness

3(2-3-4)

571111

พย.ศท. 111
NGGE 111

การคิดเชิงวิพากษและการคิดสรางสรรค
Critical Thinking and Creative Thinking

3(2-2-5)

610114

อ.อก. 114
AG 114

อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
Food for Health and Beauty

3(3-0-6)

951100

ศท.อ. 100
ANI 100

ชีวิตสมัยใหมกับแอนนิเมชัน
Modern Life and Animation

3(3-0-6)

953111

ศท.วว. 111
SE 111

ซอฟตแวรสําหรับชีวิตประจําวัน
Software for Everyday Life

3(3-0-6)

1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผา นกิจกรรม
Activities Base Course
201191

3
3

ว.วท. 191 การเรียนรูผานกิจกรรม
SC 191
Learning Through Activities
และเลือกอีก 1 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาตอไปนี้
and choose any course from a group of following learning through activity subjects
057121 ศ.ล. 121
ฟุตบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
EDPE 121 Football for Life and Exercise
057122 ศ.ล. 122
วายน้าํ เพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
EDPE 122 Swimming for Life and Exercise
057123 ศ.ล. 123
วอลเลยบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
EDPE 123 Volleyball for Life and Exercise
057125 ศ.ล. 125
กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
EDPE 125 Rhythmic Activities for Life and Exercise
057126 ศ.ล. 126
บาสเกตบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
EDPE 126 Basketball for Life and Exercise

หนวยกิต
Credits
2(0-6-0)

1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)

057127
057128
057129
057130
057131
057132
201192

ศ.ล. 127
EDPE 127
ศ.ล. 128
EDPE 128
ศ.ล. 129
EDPE 129
ศ.ล. 130
EDPE 130
ศ.ล. 131
EDPE 131
ศ.ล. 132
EDPE 132
ว.วท. 192
SC 192

แบดมินตันเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
Badminton for Life and Exercise
เทนนิสเพือ่ ชีวิตและการออกกําลังกาย
Tennis for Life and Exercise
เทเบิลเทนนิสเพือ่ ชีวิตและการออกกําลังกาย
Table Tennis for Life and Exercise
กอลฟเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
Golf for Life and Exercise
การออกกําลังกายและสุขภาพ
Exercise and Health
ชีวิตมีสุขในคายพักแรม
Happy Life in Camping
ดอยสุเทพศึกษา
Doi Suthep Study

หรือกระบวนวิชาการเรียนรูผา นกิจกรรมที่เปดสอนเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
or additional learning through activity subjects in Chiang Mai University which will be open.
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอ ยกวา
97
Field of Specialization:
a minimum of
97
1.2 วิชาแกน
27
Core Courses
27

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

หนวยกิต
Credits
หนวยกิต
Credits

202101

ว.ชว. 101
BIOL 101

ชีววิทยาพื้นฐาน 1
Basic Biology 1

3(3-0-6)

202102

ว.ชว. 102
BIOL 102

ชีววิทยาพื้นฐาน 2
Basic Biology 2

3(3-0-6)

202103

ว.ชว. 103
BIOL 103

ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biology Laboratory 1

1(0-3-0)

202104

ว.ชว. 104
BIOL 104

ปฏิบัติการชีววิทยา 2
Biology Laboratory 2

1(0-3-0)

203111

ว.คม. 111
CHEM 111

เคมี 1
Chemistry 1

3(3-0-6)

203115

ว.คม. 115
CHEM 115

ปฏิบัติการเคมี 1
Chemistry Laboratory 1

1(0-3-0)

203206

ว.คม. 206
CHEM 206

เคมีอินทรียสาํ หรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี
Organic Chemistry for Non-Chemistry Students

3(3-0-6)

203209

ว.คม. 209
CHEM 209

ปฏิบัติการเคมีอินทรียส ําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี
Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry Students

1(0-3-0)

206111

ว.คณ. 111
MATH 111

แคลคูลัส 1
Calculus 1

3(3-0-6)

207117

ว.ฟส. 117
PHYS 117

ปฏิบัติการฟสิกส 1
Physics Laboratory 1

1(0-3-0)

207187

ว.ฟส. 187
PHYS 187

ฟสิกส 1
Physics 1

3(3-0-6)

211315

ว.ชท. 315
BCT 315

ชีวเคมีเบื้องตน
Introductory Biochemistry

3(3-0-6)

211319

ว.ชท. 319
BCT 319

ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
Introductory Biochemistry Laboratory

1(0-3-0)

2.2วิชาเอก
ไมนอยกวา
55
หนวยกิต
Major
a minimum of
55
Credits
ในจํานวนนี้ อยางนอย 36 หนวยกิตจะตองเปนกระบวนวิชาระดับ 300- 400
และอยางนอย 18 หนวยกิตตองเปนกระบวนวิชาระดับ 400 ขึน้ ไป
Among the credits earned from the major courses 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 or upper.
1.2.2 วิชาเอกบังคับ
Requirements
202231

ว.ชว. 231
BIOL 231

พันธุศาสตร 1
Genetics 1

38
38

หนวยกิต
Credits
4(3-3-6)

202305

ว.ชว. 305 ชีวสถิติ
BIOL 305 Biometry

3(2-3-4)

202311

ว.ชว. 311
BIOL 311

ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
Cell and Molecular Biology

4(3-3-6)

202371

ว.ชว. 371
BIOL 371

นิเวศวิทยา
Ecology

4(3-3-6)

214261

ว.สว. 261 ความหลากหลายของสัตว
ZOOL 261 Animal Diversity

3(2-3-4)

214301

ว.สว. 301 สัตวมีกระดูกสันหลัง
ZOOL 301 Vertebrate Zoology

3(2-3-4)

214310

ว.สว. 310 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
ZOOL 310 Invertebrate Zoology

3(2-3-4)

214341

ว.สว. 341 สัตวสรีรวิทยาทั่วไป
ZOOL 341 General Animal Physiology

4(3-3-6)

214490

ว.สว. 490 สัตววิทยาภาคสนาม
ZOOL 490 Field Zoology

2(0-6-0)

214491

ว.สว. 491 สัมมนาสัตววิทยา
ZOOL 491 Zoology Seminar

1(1-0-2)

214493

ว.สว. 493 ปญหาพิเศษทางสัตววิทยา
ZOOL 493 Special Project in Zoology

3(0-9-0)

215205

ว.จช. 205 จุลชีววิทยา
MICB 205 Microbiology

3(3-0-6)

215206

ว.จช. 206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
MICB 206 Microbiology Laboratory

1(0-3-0)

2.2.2 วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
17
หนวยกิต
Electives:
a minimum of
17
Credits
2.2.2.1เลือกจากกระบวนวิชาสัตววิทยา (214…) ระดับ 300 และ 400 ตามรายการดานลาง
และกระบวนวิชา 214… ระดับ 300 และ 400 ทุกกระบวนวิชาที่เปดใหมนอกเหนือจากนี้

Choose any course from the followings and other 300-400 level courses in the field that will be
offered in the future.
214312

ว.สว. 312 กีฏวิทยาทั่วไป
ZOOL 312 General Entomology

4(3-3-6)

214313

ว.สว. 313 ชีววิทยาของไมเรียโปดา
ZOOL 313 Biology of Myriapoda

3(2-3-4)

214340

ว.สว. 340 สัตวทดลองทางชีววิทยา
ZOOL 340 Laboratory Animals in Biology

2(2-0-4)

214352

ว.สว. 352 ชีววิทยาการเจริญของสัตว
ZOOL 352 Animal Developmental Biology

4(3-3-6)

214381

ว.สว. 381 พฤติกรรมวิทยาทั่วไป
ZOOL 381 General Ethology

3(2-3-4)

214401

ว.สว. 401 มีนวิทยา
ZOOL 401 Ichthyology

3(2-3-4)

214403

ว.สว. 403 ปกษีวิทยา
ZOOL 403 Ornithology

3(2-3-4)

214411

ว.สว. 411 ปรสิตวิทยา
ZOOL 411 Parasitology

3(2-3-4)

214412

ว.สว. 412 สังขวิทยา
ZOOL 412 Malacology

3(2-3-4)

214414

ว.สว. 414 สัตวเศรษฐกิจที่ไมมีกระดูกสันหลัง
ZOOL 414 Economic Invertebrates

2(2-0-4)

214415

ว.สว. 415 ปฏิบัติการสัตวเศรษฐกิจที่ไมมีกระดูกสันหลัง
ZOOL 415 Economic Invertebrates Laboratory

1(0-3-0)

214421

ว.สว. 421 วิทยาเนื้อเยื่อของสัตว
ZOOL 421 Animal Histology

3(2-3-4)

214422

ว.สว. 422 การเพาะเลี้ยงเซลลสัตว
ZOOL 422 Animal Cell Culture

3(2-3-4)

214430

ว.สว. 430 พันธุศาสตรของสัตวและการประยุกต
ZOOL 430 Animal Genetics and Application

3(3-0-6)

214431

ว.สว. 431 เทคโนโลยีชีวภาพของสัตว
ZOOL 431 Animal Biotechnology

3(2-3-4)

214441

ว.สว. 441 สัตวสรีรวิทยาขั้นสูง
ZOOL 441 Advanced Animal Physiology

3(2-3-4)

214442

ว.สว. 442 สัตวสรีรวิทยาประยุกต
ZOOL 422 Applied Animal Physiology

3(2-3-4)

214443

ว.สว. 443 สรีรวิทยาของแมลง
ZOOL 443 Physiology of Insects

3(2-3-4)

214445

ว.สว. 445 ภูมิคุมกันวิทยาเปรียบเทียบ
ZOOL 445 Comparative Immunology

3(2-3-4)

214462

ว.สว. 462 อนุกรมวิธานของแมลงเต็มวัย
ZOOL 462 Taxonomy of Mature Insects

3(2-3-4)

214494

ว.สว. 494 หัวขอเลือกสรรทางสัตววิทยา
ZOOL 494 Selected Topics in Zoology

2(2-0-4)

หรือ 2.2.2.2

เลือกจากกระบวนวิชาในขอ 2.2.2.1 และเลือกจากกระบวนวิชาตอไปนี้ได
ไมเกิน 6 หนวยกิต
or
choose any course in 2.2.2.1 and choose any course from the followings with
a maximum of 6 credits
202301 ว.ชว. 301
BIOL 301

เทคนิคการใชเครื่องมือทางชีววิทยา
Instrument Techniques in Biology

3(2-3-4)

202302 ว.ชว. 302 ไมโครเทคนิค
BIOL 302 Microtechnique

3(1-6-2)

202333 ว.ชว. 333 เทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร
BIOL 333 Fundamental Techniques in Genetics

1(0-3-0)

202334 ว.ชว. 334 พันธุศาสตรโมเลกุลเบือ้ งตน
BIOL 334 Fundamental Molecular Genetics

3(3-0-6)

202405 ว.ชว. 405 วิวัฒนาการ
BIOL 405 Evolution

3(3-0-6)

202432 ว.ชว. 432 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีน
BIOL 432 Molecular Biology of the Genes

3(2-3-4)

202434 ว.ชว. 434 ชีวสนเทศศาสตร
BIOL 434 Bioinformatics

3(2-3-4)

202470 ว.ชว. 470 ชีวภูมิศาสตร
BIOL 470 Biogeography

2(2-0-4)

202471

สัตวนิเวศวิทยา
Animal Ecology

3(2-3-4)

นิเวศวิทยาทางทะเล
Marine Ecology

3(2-3-4)

ว.ชว. 471
BIOL 471

202472 ว.ชว. 472
BIOL 472

202473 ว.ชว. 473 ชีววิทยาน้ําเสีย
BIOL 473 Water Pollution Biology

3(2-3-4)

202475 ว.ชว. 475 พิษวิทยาสิง่ แวดลอม
BIOL 475 Environmental Toxicology

3(3-0-6)

202476 ว.ชว. 476 ชีววิทยาการอนุรักษ
BIOL 476 Conservation Biology

3(2-3-4)

3.2 วิชาโท(ถามี)
ไมนอยกวา
15
หนวยกิต
Minor (if any)
a minimum of
15
Credits
3.2.1 นักศึกษาที่ประสงคจะมีวิชาโทอาจเลือกเรียนวิชาโทในสาขาใดก็ไดที่เปดสอนตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยชียงใหม เรื่องวิชาโทที่เปดสอนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมไมนอยกวา 15
หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ปี รึกษาวิชาเอก
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.
3.2.2 สําหรับนักศึกษาที่ไมประสงคมีวิชาโท ใหเลือกเรียนกระบวนวิชาระดับ 300-400 ใน
ภาควิชาชีววิทยา โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ปี รึกษาไมนอยกวา 15 หนวยกิต

Student who does not wish to have minor may choose 300-400 level courses 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
เลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ นอกเหนือจากวิชาเอกและวิชาโท (ถามี) ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
At least 6 credits of elective courses, taken outside the major and minor (if any) fields, are required.
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
Total:

ไมนอยกวา
a minimum of

133
133

หมายเหตุความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา
รหัสกระบวนวิชาที่ใชกําหนดเปนตัวเลข 6 หลักดังตอไปนี้
1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะและภาควิชา/สาขาวิชาทีก่ ระบวนวิชานั้นสังกัด
2. เลข 3 ตัวทายจําแนกไดดังนี้
1) เลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึงระดับของกระบวนวิชา
“1” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปที่ 1
“2” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปที่ 2
“3” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปที่ 3
“4” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปที่ 4
2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึงหมวดหมูในสาขาวิชา
3) เลขตัวทาย (หลักหนวย) แสดงถึงอนุกรมในหมวดหมูของสาขาวิชา

หนวยกิต
Credits

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
001101

ม.อ. 101
ENGL 101

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1

3(3-0-6)

201110

ว.วท. 110
SC 110

คณิตศาสตรบูรณาการ
Integrated Mathematical Sciences

3(3-0-6)

202101

ว.ชว. 101
BIOL 101

ชีววิทยาพื้นฐาน 1
Basic Biology 1

3(3-0-6)

202103

ว.ชว. 103
BIOL 103

ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biology Laboratory 1

1(0-3-0)

203111

ว.คม. 111
CHEM 111

เคมี 1
Chemistry 1

3(3-0-6)

203115

ว.คม. 115
CHEM 115

ปฏิบัติการเคมี 1
Chemistry Laboratory 1

1(0-3-0)

206111

ว.คณ. 111
MATH 111

แคลคูลัส 1
Calculus 1

3(3-0-6)
รวม

17

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
001102

ม.อ. 102
ENGL 102

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2

3(3-0-6)

202102

ว.ชว. 102
BIOL 102

ชีววิทยาพื้นฐาน 2
Basic Biology 2

3(3-0-6)

202104

ว.ชว. 104
BIOL 104

ปฏิบัติการชีววิทยา 2
Biology Laboratory 2

1(0-3-0)

207117

ว.ฟส. 117
PHYS 117

ปฏิบัติการฟสิกส 1
Physics Laboratory 1

1(0-3-0)

207187

ว.ฟส. 187
PHYS 187

ฟสิกส 1
Physics 1

3(3-0-6)

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
Humanities and Social Sciences

3

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
Science and Mathematics

3

รวม

17

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
001201

ม.อ. 201
ENGL 201

การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล
Critical Reading and Effective Writing

3(3-0-6)

202231

ว.ชว. 231
BIOL 231

พันธุศาสตร 1
Genetics 1

4(3-3-6)

203206

ว.คม. 206 เคมีอินทรียสาํ หรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี
CHEM 206 Organic Chemistry for Non-Chemistry Students

3(3-0-6)

203209

ว.คม. 209 ปฏิบัติการเคมีอินทรียส ําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี
CHEM 209 Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry
Students

1(0-3-0)

214261

ว.สว. 261
ZOOL 261

ความหลากหลายของสัตว
Animal Diversity

3(2-3-4)

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
Humanities and Social Sciences
รวม

3
17

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
001225

ม.อ. 225 ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ENGL 225 English in Science and Technology Context

3(3-0-6)

214301

ว.สว. 301 สัตวมีกระดูกสันหลัง
ZOOL 301 Vertebrate Zoology

3(2-3-4)

214310

ว.สว. 310 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
ZOOL 310 Invertebrate Zoology

3(2-3-4)

215205

ว.จช. 205 จุลชีววิทยา
MICB 205 Microbiology

3(3-0-6)

215206

ว.จช. 206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
MICB 206 Microbiology Laboratory

1(0-3-0)

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
Humanities and Social Sciences
รวม

3
16

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
202311

ว.ชว. 311 ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
BIOL 311 Cell and Molecular Biology

4(3-3-6)

214341

ว.สว. 341 สัตวสรีรวิทยาทั่วไป
ZOOL 341 General Animal Physiology

4(3-3-6)

วิชาเอกเลือกหรือวิชาโท
Major Elective Course or Minor

5

วิชาเลือกเสรี
Free Elective Course

3

กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม
Learning Through Activity

1

รวม

17

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
202305

ว.ชว. 305 ชีวสถิติ
BIOL 305 Biometry

3(2-3-4)

211315

ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบื้องตน
BCT 315 Introductory Biochemistry

3(3-0-6)

211319

ว.ชท. 319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
BCT 319 Introductory Biochemistry Laboratory

1(0-3-0)

202371

ว.ชว. 371 นิเวศวิทยา
BIOL 371 Ecology

4(3-3-6)

201191

วิชาเอกเลือก
Major Elective Course

3

วิชาเลือกเสรี
Free Elective Course

3

ว.วท. 191 การเรียนรูผานกิจกรรม
SC 191 Learning Through Activities

2(0-6-0)
รวม

19

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเอกเลือก
Major Elective Course

6

วิชาเอกเลือกหรือวิชาโท
Major Elective Course or Minor

9

214490 ว.สว. 490 สัตววิทยาภาคสนาม
ZOOL 490 Field Zoology

2(0-6-0)
รวม

17

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
214491

ว.สว. 491 สัมมนาสัตววิทยา
ZOOL 491 Zoology Seminar

1(1-0-2)

214493 ว.สว. 493 ปญหาพิเศษทางสัตววิทยา
ZOOL 493 Special Project in Zoology

3(0-9-0)

วิชาเอกเลือก
Major Elective Course

3

วิชาเอกเลือกหรือวิชาโท
Major Elective Course or Minor

6

รวม
3.1.5 คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ระบุไวในภาคผนวก

13

ภาคผนวก 1
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
1. กระบวนวิชาคณะมนุษยศาสตร
ม.อ. 101 (001101)
: ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
ENGL 101
: Fundamental English 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและเขียนใน
ระดับเบื้องตน ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
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
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ม.อ. 101 (001101) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและเขียนใน
ระดับที่ซับซอนขึ้นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
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
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ม.อ. 102 (001102) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการอานเชิงวิเคราะหจากแหลงขอมูลและสื่อตางๆ 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
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ม.อ. 102 (001102) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
แนะนํา:สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร
ทักษะ องคประกอบ และหนาที่ของภาษาเฉพาะทาง เพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพในบริบท
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Specific language functions, components and skills for effective communication in science and
technology contexts.
ม.บร. 103 (009103) : การรูสารสนเทศและการนําเสนอสารสนเทศ
3(3-0-6)
LS 103
: Information Literacy and Information Presentation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 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
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาใหเขาใจความหมาย คุณคา เหตุที่มา กําเนิด วิธีการ จุดมุงหมาย และขอบขายของปรัชญา
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
ความหมาย และจุดมุง หมายของมนุษย
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
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ความหมายและขอบเขตของชีวจริยศาสตร การประเมินคุณคาและการใหความหมายทางจริยธรรม
ตอชีวภาวะ การคิดเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับชีวภาวะ ปญหา และทฤษฎีชีวจริยศาสตร
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) : ศาสนาเบือ้ งตน
3(3-0-6)
RE 173
: Descriptive Study of Religion
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ธรรมชาติและขอบเขตของศาสนา กําเนิด พัฒนาการ และประเภทของศาสนารูปแบบตางๆ ของศาสนา
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
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี; 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
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี

3(3-0-6)

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

ม.ศท. 113 (050113)

: ทองถิ่นและโลกาภิวัตน

3(3-0-6)

HUGE 113
: Localism and Globalization
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การศึกษากระแสโลกาภิวัตน และผลกระทบที่มีตอชีวิตและสังคม ความสามารถในการรับมือและ
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
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
กําเนิดและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน สถานภาพและบทบาทของประเทศไทยกับพลเมืองไทย
ในประชาคมอาเซียน แนวทางที่สรางสรรคในการปรับตัวใหอยูรวมกันในประชาคมอาเซียนอยางสันติสุข
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.
2. กระบวนวิชาคณะศึกษาศาสตร
ศ.ล. 121 (057121)
: ฟุตบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
2)
EDPE 121
: Football for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี

1(1-0-

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนฟุตบอล การอบอุน รางกายและคลายเย็นในกีฬาฟุตบอล
การเลนฟุตบอลในตําแหนงตางๆ การประยุกตเลนกีฬาฟุตบอลในรูปแบบตางๆ กติกาทัว่ ไปในการเลนกีฬา
ฟุตบอล การวิเคราะหเกมการแขงขันฟุตบอลและการเขารวมทีมฟุตบอลในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาท
ของการเปนผูเลน และผูดูทดี่ ใี นกีฬาฟุตบอล
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) : วายน้ําเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
2)
EDPE 122
: Swimming for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี

1(1-0-

การออกกํ า ลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพโดยการว า ยน้ํ า การอบอุ น ร า งกายและคลายเย็ น ในกี ฬ าว า ยน้ํ า
หลักการหายใจและการเคลื่อนไหวในน้ํา การใชสวนตางๆ ของรางกายในการวายน้ําทาตางๆ การชวยเหลือผู
ไดรับอันตรายตางๆ จากการวายน้ํา การวิเคราะหทาทางการวายน้ํา การวายน้ําเพื่อสุขภาพและการเขารวม
การแขงขันวายน้ําในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูท่ดี ีในกีฬาวายน้ํา
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
EDPE 123
: Volleyball for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี

1(1-0-2)

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 andetiquette for players and spectators.
ศ.ล. 125 (057125) : กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
EDPE 125
: Rhythmic Activities for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี

1(1-0-2)

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
2)
EDPE 126
: Basketball for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี

1(1-0-

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนบาสเกตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา
บาสเกตบอล การเลนบาสเกตบอลในตําแหนงตางๆ ความปลอดภัยในการเลนกีฬาบาสเกตบอล กติกาการ
เล น บาสเกตบอลทั่ว ไป การประยุ กตเ ลนกีฬ าบาสเกตบอลในรู ปแบบตางๆ การวิ เ คราะหเ กมการแขงขัน
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
2)
EDPE 127
: Badminton for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี

1(1-0-

การออกกํ า ลั ง กายเพื่อ สุ ข ภาพโดยการเล น แบดมิ น ตั น การอบอุ น ร า งกายและคลายเย็ น ในกี ฬา
แบดมินตัน การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีลูกแบดมินตันในลักษณะตางๆ กติกาแบดมินตัน
ทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาแบดมินตัน การประยุกตเลนกีฬาแบดมินตันในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกม
การแขงขันแบดมินตันและการเขารวมแขงขันแบดมินตันในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผู
เลนและผูดูที่ดีในกีฬาแบดมินตัน
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)
: เทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
EDPE 128
: Tennis for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี

1(1-0-2)

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนเทนนิส การอบอุน รางกายและคลายเย็นในกีฬาเทนนิส การ
จับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีลูกเทนนิสในลักษณะตางๆ
กติกาเทนนิสทั่วไปและการนับ
คะแนนในกีฬาเทนนิส การประยุกตเลนกีฬาเทนนิสในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกมการแขงขันเทนนิสและ
การเขารวมการแขงขันเทนนิสในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใี นกีฬาเทนนิส
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)
: เทเบิลเทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
EDPE 129
: Table Tennis for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี

1(1-0-2)

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
EDPE 130
: Golf for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี

1(1-0-2)

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.
ศ.ล. 131 (057131)
: การออกกําลังกายและสุขภาพ
EDPE 131
: Exercise and Health
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี

2(2-0-4)

ความสําคัญของการออกกําลังกายและสุขภาพ แนวทางในการออกกําลังกาย การออกแบบการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพ การประเมินผลการออกกําลังกายและภาวะสุขภาพ
The importance of exercise and health. Approach to exercise. Design of exercise for health.
Exercise for health. Exercise and health status evaluation.
ศ.ล. 132 (057132)
: ชีวิตมีสุขในคายพักแรม
EDPE 132
: Happy Life in Camping
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี

2(2-0-4)

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคายพักแรม ปรัชญา และวัตถุประสงคของคายพักแรม ประเภทของคายพักแรม
กิจกรรมตางๆ ที่อาจเลือกจัดในคายพักแรม การศึกษาธรรมชาติ ปาไม และการอนุรักษ การวางแผนจัดคาย
พักแรม การเปนผูนําคายพักแรม การประเมินผลคายพักแรม และฝกปฏิบัติการจัดคายพักแรม
Introduction to camping, philosophy and objectives. Kinds of camping. Camping activities. Natural
study, forest and conservation. Planning of camping management and camping leader. Camping evaluation
and practice on camping activities.
3.กระบวนวิชาคณะวิจิตรศิลป
วจ.ศป. 115 (109115) : ชีวิตกับสุนทรียะ
3(3-0-6)
FAGE 115
: Life and Aesthetics
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 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.

4. กระบวนวิชาคณะสังคมศาสตร
ส.ภม. 104 (154104)
: การอนุรักษสงิ่ แวดลอม
3(3-0-6)
GEO 104
: Environmental Conservation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ปญหาในการจัดการ และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเนนในเรื่อง ดิน ปาไม น้าํ แร
สัตวปา มนุษย พลังงานธรรมชาติ ทิวทัศนธรรมชาติ และสิง่ แวดลอมตางๆ ตลอดจนวิธีการอนุรักษและ
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
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ความหมายของภู มิ ส ารสนเทศและบทบาทของภู มิ ส ารสนเทศในชี วิ ต ประจํ า วั น เทคโนโลยี ภู มิ
สารสนเทศและการประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ความหมาย องคประกอบ รูปแบบการดําเนินงาน
และความกาวหนาของเทคโนโลยีแผนที่ ระบบระบุตําแหนงโลกดวยดาวเทียมการสํารวจรังวัดดวยภาพถาย
ทางอากาศ การสํารวจระยะไกลดวยดาวเทียม และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร รวมถึงการบูรณาการเพื่อ
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) : ภัยพิบัติในโลกสมัยใหม
3(3-0-6)
GEO 106
: Disaster in Modern World
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 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.

5. กระบวนวิชาคณะนิติศาสตร
น.ศท. 100 (176100) : กฎหมายและโลกสมัยใหม
3(3-0-6)
LAGE 100
: Law and Modern World
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 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
6. กระบวนวิชาคณะวิทยาศาสตร
ว.วท. 110 (201110) : คณิตศาสตรบูรณาการ
3(3-0-6)
SC 110
: Integrated Mathematical Sciences
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
วิทยาการคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน ประวัติของการคํานวณ อินเทอรเน็ต สถิตใิ นชีวิตประจําวัน
สถิติกับการแกปญหาในชีวิตประจําวัน ความนาจะเปนเพื่ออธิบายปรากฏการณตา งๆ การจําลอง ตัวอยางของ
แบบจําลองทางคณิตศาสตร การดําเนินการเมทริกซและการประยุกต การหาคาเหมาะสมที่สดุ การแทน
ขอมูล ปญญาประดิษฐและการเรียนรูของเครื่อง การเรียงลําดับและการคนหา สถิติเพือ่ การตัดสินใจ
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.วท. 111 (201111)
: โลกแหงวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
SC 111
: The World of Science
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
บทนํา ความหมายของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประวัติของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวั ต กรรม กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร กิ จ กรรมกลุ ม เกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ใ น
ชีวิตประจําวัน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กับวัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับชุมชนทองถิ่น วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กับ การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือหัวขออื่นๆ ตามความสนใจของ
นักศึกษา และการนําเสนอในหองเรียน

Introduction, Meaning and history of science, technology and innovation, Scientific method, Group
activities about science and technology in daily life, science and technology and country development,
economy, society, environment, culture, local communities, climate change, sustainable development, or
other topics depending on students’ interests, and class presentations.
ว.วท. 191 (201191) : การเรียนรูผานกิจกรรม
SC 191
: Learning Through Activities
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี

2(0-6-0)

การเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การเสริมทักษะและประสบการณ
ชีวิตตางๆ ที่ถูกจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปนสวนประกอบที่ดีที่ทําใหนักศึกษามีสวนรวมใน
ชวงเวลาของการศึกษาในมหาวิทยาลัย กิจกรรมตางๆ เหลานี้สามารถทําใหนักศึกษาประยุกตใชการเรียนรู
จากกิจกรมตางๆ ไปพัฒนาในดานเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกที่ดี ตระหนักในคุณคาความเปนมนุษย มีการ
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.
ว.ชว. 101 (202101) : ชีววิทยาพื้นฐาน 1
BIOL 101
: Basic Biology 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี

3(3-0-6)

บทนํา ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต สารเคมี
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต เซลล แ ละเมแทบอลิ 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, genetics and molecular genetics, mechanism of evolution, diversity of life,
structure and function of plant, structure and function of animal and ecology and behavior.
ว.ชว. 102 (202102) : ชีววิทยาพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
BIOL 102
: Basic Biology 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 101 (202101) และ ว.ชว. 103 (202103)
ระบบนิ เ วศและการอนุ รั ก ษ การจั ด จํ า แนกสิ่ ง มี ชี วิ ต สรี ร วิ ท ยาของสั ต ว แ ละสรี ร วิ ท ยาของพื ช
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 : ลงทะเบียนพรอมกับ ว.ชว. 101 (202101)
กลองจุลทรรศน โครงสรางและหนาที่ของเซลล การหายใจระดับเซลล การแบงเซลล พันธุศาสตร
วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อสัตว 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 (202102)
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
ความรูสึก ฮอรโมนสัตวการสืบพันธุและการเจริญขั้นตนของตัวออนสัตว การสังเคราะหแสงการลําเลียงในพืช
การควบคุมการเติบโตในพืช และการสืบพันธุและการขยายพันธุพืช
Introduction, ecosystemand 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.ชว. 231 (202231) : พันธุศาสตร 1
4(3-3-6)
BIOL 231
: Genetics 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 101 (202101) และ ว.ชว. 103 (202103); หรือ ว.ชว. 111 (202111);
หรือ ว.ชว.184 (202184)
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 sex
linked 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. 301 (202301) : เทคนิคการใชเครื่องมือทางชีววิทยา
3(2-3-4)
BIOL 301
: Instrumental Techniques in Biology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 3 และตามความเห็นชอบของผูสอน
หลักการทํางานและฝกฝนปฏิบตั ิการการใชเครื่องมือเพื่อประยุกตใชในการศึกษา คนควาและวิจัยใน
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 (202102) หรือ ว.ชว. 112 (202112)
เทคนิคการเตรียมวัสดุการวิจัยเพื่อใชศึกษาดวยกลองจุลทรรศน ไดแก การรักษาสภาพ การบดขยี้
การทําสไลดถาวร การทําสไลดกึ่งถาวร การตัดชิ้นเนื้อเยื่อที่ฝงในพาราฟน การยอมสีโพรทิสต เนื้อเยื่อพืชและ
สัตว
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. 305 (202305)
BIOL 305

: ชีวสถิติ
: Biometry

3(2-3-4)

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 102 (202102) หรือ ว.ชว. 112 (202112)
การนําหลักการทางสถิติมาใชในการแกปญหาทางชีววิทยา การวางแผน การทดลอง การแปรผลและ
การประเมินผลการทดลอง การทดสอบสมมุติฐาน การหาคารีเกรสชั่น ไควสแควร และการวิเคราะหวาเรียนส
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.ชว. 311 (202311) : ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
4(3-3-6)
BIOL 311
: Cell and Molecular Biology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 102 (202102) และ ว.ชว. 104 (202104); หรือ ว.ชว. 112 (202112)
ภาพรวมของเซลลและโครงสรางพื้นฐานของระบบทางชีววิทยา ชีวโมเลกุล โครงสรางและหนาที่ของ
ออรแกแนลลตาง วัฎจักรและการเติบโตของเซลล การเปลี่ยนแปลงรูปรางและการทําหนาที่เฉพาะของเซลล
การแกชราของเซลล และเทคนิคทางเซลลวิทยา และการวิเคราะหเซลลทางเคมี และการทําปฏิบัติการที่
เกี่ยวของ
Overview of cells 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 and cytochemical analysis and related experiments.
ว.ชว. 333 (202333) : เทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร
1(0-3-0)
BIOL 333
: Fundamental Techniques in Genetics
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 231 (202231)
การผสมพันธุ 1 และ 2 ลักษณะในดิพลอยด การถายทอดยีนบนโครโมโซมเพศ การทดลองผสมพันธุ
และการวิเคราะหเทแทรดในนิวโรสปอรา เทคนิคการชักนําใหเกิดความผิดปกติของโครโมโซมในพืช เทคนิค
พื้นฐานทางอณูพนั ธุศาสาตร
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 (202231)
โครงสรางและการจําลองตัวของสารพันธุกรรม การถอดรหัส การตัดแตงอารเอ็นเอ และการแปล
รหัส หลักการของเทคโนโลยีในการสรางดีเอ็นเอสายผสม การโคลนยีนและการวิเคราะห เทคนิคพีซีอารและ
การประยุกต พันธุวิศวกรรมในแบคทีเรีย พืช สัตว และการประยุกตทางการเกษตร อุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม
การแพทย และนิติวิทยาศาสตร

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. 371 (202371)
BIOL 371

: นิเวศวิทยา
: Ecology

4(3-3-6)

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 102 (202102) และ 104 (202104); หรือ ว.ชว. 112 (202112)
บทนํา องคประกอบของระบบนิเวศและปฏิสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตนิเวศวิทยาระดับสิ่งมีชีวิต การ
ถ า ยทอดพลั ง งานและการหมุ น เวี ย น ธาตุ อ าหาร นิ เ วศวิ ท ยาระดั บ ประชากร นิ เ วศวิ ท ยาระดั บ ชุ ม ชน
นิเวศวิทยาระบบนิเวศ วิธีการทางนิเวศของระบบนิเวศน้ํา วิธีการทางนิเวศของระบบนิเวศบก สิ่งมีชีวิตกับ
ระบบนิเวศ ปญหาสิ่งแวดลอม และชีววิทยาการอนุรักษ มีปฏิบัติการภาคสนามหรือปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
สัปดาหละหนึ่งครั้ง
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 experimentsonce a week.
ว.ชว. 405 (202405) : วิวัฒนาการ
3(3-0-6)
BIOL 405
: Evolution
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 231 (202231) และ ว.ชว. 371 (202371)
แนวคิดและหลักการทางกระบวนการวิวัฒนาการ ชนิดของกระบวนการคัดเลือดและกลไกการเกิด
วิวัฒนาการ ตัวอยางความแปรผันทางพันธุกรรมในประชากรธรรมชาติ การปรับตัวและวิวัฒนาการรวม
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 ทฤษฎีการกําเนิดเซลลและสิ่งมีชีวิตแรกเริ่ม กระบวนการ
วิวัฒนาการของพืช สัตวและมนุษย
The concepts and principles of evolution. Types of selective processes and evolution mechanism.
Examples of genetic variability in natural populations. Adaptation and coevolution. Evidence of molecular
evolution. 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. 432 (202432) : ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีน
3(3-0-6)
BIOL 432
: Molecular Biology of the Genes
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 231 (202231) และ ว.ชท. 311 (211311); หรือ ว.ชว. 231 (202231)

และ ว.ชท. 315 (211315)
จีโนมของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาเคมีของกรดนิวคลีอิก อันตรกิริยาระหวางกรดนิวคลีอิกและโปรตีน รีคอม
บิแนนทดีเอ็นเอและพันธุวิศวกรรม เทคโนโลยียีนรายงานผลเพื่อศึก ษาการแสดงออกของยีน การศึก ษา
ชีววิทยาโมเลกุลระดับโอมิกส
Genome of living organisms, biochemistry of nucleic acid, interaction between DNA 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 (202321) หรือ ว.ชท. 311 (211311)
แหลงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีววิทยาในอินเทอรเน็ต การคนหา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลที่
เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยทางดานอณูชีววิทยา
การสงขอมูลเกี่ยวกับยีนและโปรตีนชนิดใหมเขาไปเก็บไว
ในฐานขอมูลบนอินเทอรเน็ต แนะนําการเขียนโปรแกรมประยุกตสําหรับวิเคราะหขอมูล
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. 470 (202470) : ชีวภูมิศาสตร
2(2-0-4)
BIOL 470
: Biogeography
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 371 (202371)
การกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตบนโลกที่เปนผลมาจากปจจัยทางกายภาพและชีวภาพในระบบนิเวศแบบ
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, and extinction.
ว.ชว. 471 (202471) : สัตวนิเวศวิทยา
3(2-3-4)
BIOL 471
: Animal Ecology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 371 (202371)
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการกระจายและความอุดมสมบูรณของสัตวปา การเปลี่ยนแปลงประชากร การ
แขงขัน การกระจายและชุมนุมของสัตว การเปนสัตวกินพืชและสัตวผูลา ผลของการกระทําของมนุษยตอ

สัตวปา การอนุรักษสัตวปา ปฏิบัติการในหองปฏิบัติการ หรือปฏิบัติการภาคสนามสุดสัปดาห สัปดาหละหนึ่ง
ครั้ง
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 (202371)
การแนะนําเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางทะเล และชีววิทยาของพืชและสัตวที่ผิวทะเล และกนทะเล
การศึกษาฝงทะเลแบบตางๆ ผลผลิตและการหมุนเวียนพลังงานในทะเล กระบวนวิชานี้เปดสอนปเวนป มีการ
ฝกภาคสนาม หลังจากเรียนภาคทฤษฎีแลว
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 (202371)
น้ําเสียโดยเนื้อหาวิชาแลวจัดเปนสหสาขาวิชา สําหรับในแงมุมของชีววิทยาน้ําเสียจะเกี่ยวของกับ
กฎเกณฑทั่วๆ ไปทางนิเวศวิทยาของแหลงที่อยูอาศัยในน้ํา 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. 475 (202475) : พิษวิทยาสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
BIOL 475
: Environmental Toxicology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คม. 206 (203206)
หลักเบื้องตนในการใชและผลตอเนื่องของยากําจัดศัตรูพืชและสัตว สารรักษาอาหารและสารเคมีอนื่ ๆ
ที่มีตอสภาวะแวดลอม รวมถึงการควบคุมและความสําคัญตอสุขภาพของคน
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.
ว.ชว. 476 (202476)

: ชีววิทยาการอนุรักษ

3(2-3-4)

BIOL 476
: Conservation Biology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 371 (202371)
การศึกษาหลักการทางชีววิทยาของการอนุรักษพืชและสัตวชนิดตางๆ ในโลก ไดแก ผลกระทบจาก
มนุษยตอชีวบรรยากาศ การกอตั้งและการจัดการเขตรักษาพันธุสัตวปา การขยายพันธุในสภาพกรงเลี้ยง
และการนําสัตวที่หายากไปปลอยกลับสูธรรมชาติ และบทบาทของสวนพฤกษศาสตรที่จะรักษาพันธุพืชที่หา
ยาก
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 reintroduction of endangered animal species; the role of botanical gardens in propogating endangered plant
species.
ว.คม. 111 (203111)
: เคมี 1
3(3-0-6)
CHEM 111
: Chemistry 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
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-base and chemical kinetics.

ว.คม. 115 (203115) : ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-0)
CHEM 115
: Chemistry Laboratory 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบียนเรียนพรอม ว.คม. 111 (203111)
เทคนิคตางๆ ในหองปฏิบัติการเคมี ปฏิกิริยาของทองแดงและสารประกอบทองแดง สารกําหนด
ปริมาณ: การสังเคราะหแคลเซียมออกซาเลต การสังเคราะหโพแทสเซียมอะลัมจากอะลูมิเนียมฟอยล พันธะ
เคมีและโครงสรางโมเลกุล สมดุลเคมีและปฏิกิริยาผันกลับ ความรอนของปฏิกิริยา เซลลกัลวานิกและเซลล
ความเขมขน อิเล็กโทรลิซีส การหามวลโมเลกุลโดยอาศัยการลดลงลองจุดเยือกแข็ง 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 aluminium 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, tritration curves, chemical kinetics: iodination of acetone, and special experiments.
ว.คม. 206 (203206) : เคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี
3(3-0-6)
CHEM 206
: Organic Chemistry for Non-Chemistry Students
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คม. 104 (203104) หรือ ว.คม. 111 (203111)
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) : ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี
1(0-3-0)
CHEM 209
: Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry Students
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คม. 108 (203108) หรือ ว.คม. 119 (203119) หรือ ว.คม. 115
(203115) และลงทะเบียนเรียนพรอมกับ ว.คม. 206 (203206)
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 ก ารแยกและการสกั 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.คณ. 111 (206111) : แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
MATH 111
: Calculus 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
อนุพันธและการประยุกต การหาปริพันธและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธอนั ดับหนึ่งและการ
ประยุกต

Derivatives and applications, integration and applications, and first-order differential equations and
some applications.
ว.ฟส. 117 (207117) : ปฏิบัติการฟสิกส 1
1(0-3-0)
PHYS 117
: Physics Laboratory 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
กระบวนวิชาปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในฟสิกสพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย
การทดลองตางๆ ทางดานกลศาสตร อุณหพลศาสตร ไฟฟา สภาวะแมเหล็ก ทัศนศาสตร และฟสิกสยุค
ใหม
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.

ว.ชท. 315 (211315) : ชีวเคมีเบื้องตน
3(3-0-6)
BCT 315
: Introductory Biochemistry
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คม. 202 (203202) หรือ ว.คม. 204 (203204) หรือ ว.คม. 206
(203206)
บทนํ า สู ชี ว เคมี ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต :เซลล แ ละองค ป ระกอบของเซลล ห ลั ก การศึ ก ษาทางชี ว เคมี
คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซมและโคเอนไซม กรดนิวคลีอิกการสงผานอิเล็กตรอนและ
ชีวพลังงาน และชีวเคมีประยุกต
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)

: ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้ งตน

1(0-3-0)

BCT 319
: Introductory Biochemistry Laboratory
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบียนเรียนพรอมกับ ว.ชท. 315 (211315)
คารโบไฮเดรตชีวพลังงาน ลิพิด โปรตีน เอนไซม และ กรดนิวคลีอิก
Carbohydrates,bioenergetics, lipids, proteins, enzymes and nucleic acids.
ว.สว. 261 (214261) : ความหลากหลายของสัตว
3(2-3-4)
ZOOL 261
: Animal Diversity
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 102 (202102) หรือ ว.ชว. 112 (202112)
หลักการทางอนุกรมวิธานของสัตวเบื้องตน ความหลากหลาย การจัดจําแนก นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของสัตวไมมีกระดูกสันหลังและสัตวมีกระดูกสันหลัง ชนิดของสัตวที่มีความสําคัญ
ในเขตเอเยตะวันออกเฉียงใต
Principles of fundamental zoological taxonomy, diversity, classification, ecology, evolution and
economic importance of invertebrates and vertebrates, and important species of South East Asia.
ว.สว. 301 (214301) : สัตวมีกระดูกสันหลัง
3(2-3-4)
ZOOL 301
: Vertebrate Zoology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.สว. 261 (214261)
วิวัฒนาการของสัตวมีกระดูกสันหลัง การเปรียบเทียบโครงสรางและหนาที่ของระบบหอหุมรางกาย
ระบบโครงกระดูก โครงสรางสวนระยางค ระบบกลามเนื้อ ระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ ระบบไหลเวียน
ระบบขับถายและสืบพันธุ ระบบประสาทและอวัยวะรับความรูสึก ระบบตอมไรทอ
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.
ว.สว. 310 (214310) : สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
3(2-3-4)
ZOOL 310
: Invertebrate Zoology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.สว. 261 (214261)
การประยุกตใชการจัดจําแนกสัตวไมมีกระดูกสันหลัง สัณฐานวิทยาภายนอกและภายใน สรีรวิทยา
ของอวัยวะ ระบบอวัยวะตางๆ ความสัมพันธทางดานวิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม
Application of taxonomy of invertebrates, external and internal morphology, anatomy, comparative
physiology of organ systems in animals and taxonomy of invertebrates; phylogenetic relationships, ecology
and behavior.
ว.สว. 312 (214312)

: กีฏวิทยาทั่วไป

4(3-3-6)

ZOOL 312
: General Entomology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 102 (202102) หรือ ว.ชว. 112 (202112)
แนะนําความรูเกี่ยวกับแมลง วิวัฒนาการของแมลงและสัตวในไฟลัมอารโทรโปดา สัณฐานวิทยาและ
กายวิภาคภายนอกของแมลง การจัดจําแนกแมลงในอันดับและวงศตางๆ ตลอดจนรูปรางลักษณะ ทีอ่ ยูอ าศัย
วงชีวิตและความสําคัญทางเศรษฐกิจ กายวิภาคภายในและสรีรวิทยาของระบบอวัยวะตางๆ นิเวศวิทยาของ
แมลง
Introduction to the study of insects, insect evolution and animals in Phylum Arthopoda, morphology
and external anatomy of insects, classification of major orders and families of insects, morphology, habitat,
life cycle and economic importance, internal anatomy and physiology of organ systems and insect ecology.
ว.สว. 313 (214313) : ชีววิทยาของไมเรียโปดา
3(2-3-4)
ZOOL 313
: Biology of Myriapoda
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 102 (202102) หรือ ว.ชว. 112 (202112)
ความหลากหลายของไมเรียปอด ชีววิทยาของไมเรียปอด อนุกรมวิธานของไมเรียปอด สัณฐานวิทยา
กายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยา สัตวภูมิศาสตร นิเวศวิทยา พฤติกรรมความสําคัญทางนิเวศวิทยาและทาง
การแพทย และวิวัฒนาการ
Diversity of myriapods, biology of myriapods, taxonomy of myriapods, morphology, anatomy and
physiology, zoogeography, ecology, behaviors, ecological and medical importance, evolution.
ว.สว. 340 (214340) : สัตวทดลองทางชีววิทยา
2(2-0-4)
ZOOL 340
: Laboratory Animals in Biology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 102 (202102) หรือ ว.ชว. 112 (202112) หรือตามความเห็นชอบ
ของภาควิชา
ความสําคัญของสัตวทดลองในงานวิจัย การใชสัตวทดลองทางชีววิทยา ลักษณะทางชีววิทยาและ
พฤติ ก รรมสั ต วท ดลองจรรยาบรรณในการใช สั ต ว การเลี้ ย งและดู แ ลสั ต ว ท ดลองทางชี ว วิ ท ยา โรคของ
สัตวทดลองและโรคติดตอจากสัตวทดลองสูคน เทคนิคสําหรับสัตวทดลองทางชีววิทยา อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัยของผูใชสัตว ทางเลือกอื่นเพื่อทดแทนการทดลองในสัตว
The importance of laboratory animals in research works, use of laboratory animals in biology,
biology and behaviors of laboratory animals, ethics of animal use, rearing and care of laboratory animals
in biology, diseases of laboratory animals and zoonosis, techniques for the laboratory animals in biology,
occupational health and safety and alternatives for animal experimentation.
ว.สว. 341 (214341)
ZOOL 341

: สัตวสรีรวิทยาทั่วไป
: General Animal Physiology

4(3-3-6)

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว 102 (202102) หรือ ว.ชว. 112 (202112); และ ว.คม. 204 (203204)
และ ว.คม. 208 (203208) หรือ ว.คม. 206 (203206) และ ว.คม. 209
(203209)
กระบวนการทางสรีรวิทยาในการดํารงชีวิตและทิศทางของวิวัฒนาการทางสรีรวิทยาของสัตว สมดุล
น้ําและแรธาตุ สารอาหารและการยอย การกําจัดของเสียไนโตรเจน ระบบไหลเวียน การหายใจ การควบคุม
อุณหภูมิ กลามเนื้อและการเคลื่อนที่ ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส ระบบตอมไรทอ และระบบสืบพันธุ
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.
ว.สว. 352 (214352) : ชีววิทยาการเจริญของสัตว
4(3-3-6)
ZOOL 352
: Animal Developmental Biology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.สว. 301 (214301)
ไมโทซิส การสรางเซลลสืบพันธุและเซลลสืบพันธุ ทฤษฎีการเจริญ วงชีวิตและการสืบพันธุ การ
ปฏิสนธิ กระบวนการเจริญและขั้นการเจริญ การเจริญขั้นตนของตัวออนสัตวไมมีกระดูกสันหลังและสัตวมี
กระดูกสันหลังบางชนิด เยื่อหุมนอกตัวออนและรก การเกิดระบบอวัยวะจากเอ็คโทเดิรม เอนโดเดิรม และมี
โซเดิรม การเจริญหลังขั้นเอ็มบริโอ ปจจัยควบคุมการเจริญ การเจริญที่ผิดปกติของตัวออน เทคโนโลยีชวย
การเจริญพันธุ โคลนนิ่ง และสเต็มเซลลจากตัวออนมนุษย
Mitosis, gametogenesis and gametes, theories of development, life cycle and reproduction,
fertilization, developmental processes and developmental stages,early embryonic development of some
invertebrates and vertebrates, extraembryonic membranes and placenta, development of organ
systemsfrom ectoderm, endoderm and mesoderm, post- embryonic development, factors controlling the
development, teratogenicity, assisted reproductive technology, cloning and embryonic stem cell.
ว.สว. 381 (214381) : พฤติกรรมวิทยาทั่วไป
3(2-3-4)
ZOOL 381
: General Ethology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 102 (202102) หรือ ว.ชว. 112 (202112)
หลั ก การทางพฤติก รรมวิท ยา วิธีการศึ กษาพฤติ กรรมสั ต ว พฤติ กรรมกั บ การทํ า งานของระบบ
ประสาทและฮอรโมน นิยามพื้นฐานของพฤติกรรมวิทยา พฤติกรรมขัดแยง สัญชาตญาณ พฤติกรรมการ
เรี ย นรู พฤติ ก รรมทางสั ง คมการสื่ อ สารของสั ต ว ผลของการเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล อ มต อ การปรั บ
พฤติกรรมของสัตว พฤติกรรมของสัตวเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของคน
Principles of animal ethology, methods of studying animal behaviors, behaviors and functions of
nervous system and hormones, basic concepts of ethology, conflict behaviors, innate behaviors, learning

behaviors, social behaviors, communication of animals, effects of environmental changes on adaptation of
animal behaviors, and animal behaviors comparing to human behaviors.
ว.สว. 401 (214401) : มีนวิทยา
3(2-3-4)
ZOOL 401
: Ichthyology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.สว. 261 (214261)
ประวั ติแ ละการศึก ษามีน วิท ยา ลั กษณะภายนอกทั่ ว ไป กายวิ ภ าคและสรี รวิ ท ยา อนุ กรมวิ ธ าน
การศึกษาความใกลชิดของชาติพันธุและวิวัฒนาการ การกระจายตัวทางภูมิศาสตร นิเวศวิทยา พฤติกรรม
History and study of ichthyology, general morphology, anatomy and physiology, taxonomy,
phylogeny, evolution, zoogeography, ecology, behavior.
ว.สว. 403 (214403) : ปกษีวิทยา
3(2-3-4)
ZOOL 403
: Ornithology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.สว. 261 (214261)
ตนกําเนิดและวิวัฒนาการของนก การจัดจําพวก สัณฐานวิทยา ระบบสังคมของนก ชุมชีพของนก
การกระจายของนก การสื่อสารดวยเสียงของนก การอพยพและการนํารองการเดินทางของนก งานวิจัยที่
เกี่ยวกับนก ความสัมพันธของนกกับมนุษย
The origin and evolution of birds, classification, morphology of birds, social system of birds, bird
communities, distribution of birds, vocal communication in birds, migration and navigation of birds, scientific
researches on birds, birds in their relation to man.
ว.สว. 411 (214411)
: ปรสิตวิทยา
3(2-3-4)
ZOOL 411
: Parasitology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.สว. 311 (214311) หรือ ว.สว. 261 (214261)
การศึกษาลักษณะภายนอก วงจรชีวิต การจัดจําพวกของตัวเบียน การวินิจฉัยและการควบคุมตัว
เบียนการปรับตัวของตัวเบียน ความสัมพันธระหวางตัวเบียนและสิ่งมีชีวิตที่มันเขาไปอาศัยอยู การสราง
ภูมิคุมกันตอตานตัวเบียน ปฏิบัติการสนามหรือในหองปฏิบัตกิ าร สัปดาหละหนึง่ ครั้ง
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 tripor laboratory once a week.
ว.สว. 412 (214412)
: สังขวิทยา
ZOOL 412
: Malacology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.สว. 310 (214310) หรือ ว.สว. 311 (214311)

3(2-3-4)

ชีวประวัติของมอลลัสก วิวัฒนาการ อนุกรมวิธานและการจัดจําแนก สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยา
นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของมอลลัสก ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ทางสัตวแพทยและทางการแพทยของ
มอลลัสก รวมทั้งการปองกันและควบคุม
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.
ว.สว. 414 (214414) : สัตวเศรษฐกิจที่ไมมีกระดูกสันหลัง
2(2-0-4)
ZOOL 414
: Economic Invertebrates
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.สว. 310 (214310) หรือ ว.สว. 311 (214311)
ความสําคัญเชิงเศรษฐกิจของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ชีววิทยาและแหลงที่อยูอาศัยของสัตวเศรษฐกิจ
ที่ไมมีกระดูกสันหลังที่มีความสําคัญในดานตาง ๆ ในประเทศไทย การเพาะเลี้ยง บทบาทของสัตวไมมีกระดูก
สันหลังตอพืชและสัตวเศรษฐกิจ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอความหลากหลายของสัตวไมมี
กระดูกสันหลัง
Economic 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.
ว.สว. 415 (214415) : ปฏิบัติการสัตวเศรษฐกิจที่ไมมีกระดูกสันหลัง
1(0-3-0)
ZOOL 415
: Economic Invertebrates Laboratory
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.สว. 310 (214310) หรือ ว.สว. 311 (214311) และลงทะเบียนพรอมกับ
ว.สว. 414 (214414)
การเพาะเลี้ยงและคัดเลือกแพลงคตอนสัตวที่มีแนวโนมในการผลิตพลังงานชีวภาพ สัตวไมมีกระดูก
สันหลังที่เปนอาหารในทองถิ่น การเลี้ยงหนอนไหมและผลิตภัณฑจากหนอนไหม การเลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ
จากผึ้ง การเพาะเลี้ยงไสเดือนดินเพื่อประโยชนในเชิงเกษตรและการควบคุมโดยชีววิธีผลิตภัณฑตกแตงบาน
เครื่องประดับและของที่ระลึกจากสัตวไมมีกระดูกสันหลัง การผลิตอาหารสัตวจากสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
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 andproduction of animal feed from invertebrates.
ว.สว. 421 (214421) : วิทยาเนื้อเยื่อของสัตว
ZOOL 421
: Animal Histology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.สว. 301 (214301)

3(2-3-4)

โครงสรางเนื้อเยื่อสัตวมีกระดูกสันหลัง เนื้อเยื่อบุผิวและตอม เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อกลามเนื้อ
เนื้อเยื่อประสาท ระบบอวัยวะของสัตวมีกระดูกสันหลัง
Microscopic structure of vertebrate tissues, epithelial tissues and glands, connective tissue,
muscular tissue, nervous tissue and organ systems of vertebrates.
ว.สว. 422 (214422) : การเพาะเลี้ยงเซลลสัตว
3(2-3-4)
ZOOL 422
: Animal Cell Culture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 231 (202231) หรือตามความเห็นชอบของผูสอน
แนะนําใหรูจักเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว หลักการพื้นฐานการเพาะเลี้ยงและยายฝากเอ็มบริโอ
การรวมตัวของเซลล พันธุศาสตรของเซลลเพาะเลีย้ ง การเปลี่ยนแปลง รูปราง และหนาที่ของเซลลเพาะเลีย้ ง
และการใชประโยชนของการเพาะเลีย้ งเซลลสตั วในดานตาง 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.

ว.สว. 430 (214430) : พันธุศาสตรของสัตวและการประยุกต
3(3-0-6)
ZOOL 430
: Animal Genetics and Application
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 231 (202231)
พันธุศาสตรพื้นฐานของสัตว โครงสรางพื้นฐานพันธุกรรมของสัตว ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร ทํ า งานและ
การแสดงออกของยีน ในสัต ว หลั ก การในการคั ด เลือ กตั ว บ ง ชี้ ท างพั น ธุกรรมต อ ลักษณะที่สํ าคั ญ ในสัตว
ตําแหนงทางพันธุกรรมของลักษณะปริมาณกับหนาที่ของยีนในระดับจีโนม การสรางและการใชหนูทดลองที่
ถูกดัดแปลงพันธุกรรม การใชอณูพันธุศาสตรในการศึกษาสัตวไมมีกระดูกสันหลัง การใชอณูพันธุศาสตรใน
การศึกษาสัตวมีกระดูกสันหลัง ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตวและความสัมพันธทางวิวัฒนาการเชิง
โมเลกุล
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.
ว.สว. 431(214431)
ZOOL 431

: เทคโนโลยีชีวภาพของสัตว
: Animal Biotechnology

3(2-3-4)

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.สว. 261 (214261)
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพของสัตว แบบจําลองสัตวในการศึกษา เทคโนโลยีชีวภาพ
ของสัตว การเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมของเซลลสัตวโดยจุลินทรียและการตรวจวัดการแสดงออกของยีน สัตว
ดัดแปลงพันธุกรรมและการบําบัดดวยยีนในมนุษย รวมทั้งเทคโนโลยีการสืบพันธุ การเพาะเลี้ยง การผลิต
สั ต ว แ ละผลิต ภั ณ ฑ จ ากสั ต ว เทคโนโลยี ชี ว ภาพทางสั ต ว กั บ งานด า นวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ และการใช
คอมพิวเตอรกับงานทางเทคโนโลยีชีวภาพของสัตว
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 andproducts, the application of animal biotechnology for health
science and using computer in animal biotechnology.
ว.สว. 441 (214441) : สัตวสรีรวิทยาขั้นสูง
n3(2-3-4)
ZOOL 441
: Advanced Animal Physiology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.สว. 341 (214341)
สรีรวิทยาของเซลล สรีรวิทยาการหดตัวของเซลลกลามเนื้อ กลไกทางสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ
สรี ร วิ ท ยาของจั ง หวะชี ว ภาพ สรี ร วิ ท ยาของระบบประสาทและความเครี ย ดออกซิ เ ดชั น การควบคุ ม
ประสานงานสําหรับภาวะธํารงดุล นิเวศสรีรวิทยาและสรีรวิทยาของสัตวในเชิงวิวัฒนาการ
Cell physiology, cellular physiology of muscle contraction, physiological mechanisms of reproductive
system, physiology of biological rhythms, neurophysiology and oxidative stress,
co-ordination
system for homeostasis, ecophysiology and evolutionary physiology of animals.
ว.สว. 442 (214442) : สัตวสรีรวิทยาประยุกต
3(2-3-4)
ZOOL 442
: Applied Animal Physiology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.สว. 341 (214341)
ภาวะโภชนาการที่ ไ ม ส มดุ ล สารพิ ษ ที่ ป นเป อ นมากั บ อาหารและผลของสารพิ ษ ต อ ระบบสรีร ะ
สรีรวิทยาการออกกําลังกาย บทบาทของฮอรโมนบางชนิดตอการเพิ่มประสิทธิภาพของการสืบพันธุ การเจริญ
และการเติบโต การผลิตน้ํานม พันธุศาสตรประยุกตในทางสรีรวิทยาของสัตวและมนุษย ปจจัยทางสรีรวิทยา
ที่มีผลตอการเพาะเลี้ยงสัตว สรีรวิทยาคลินิกของสัตว
Unbalanced nutrition, toxic effects of food contaminants on physiological system, physiology of
exercise, roles of some hormones on the enhancement of reproduction, development and growth, lactation,
genetic application in animal and human physiology, physiological factors affecting animal cultivation, clinical
physiology of animals.
ว.สว. 443 (214443)
ZOOL 443

: สรีรวิทยาของแมลง
: Physiology of Insects

3(2-3-4)

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.สว. 312 (214312)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสรีรวิทยาของแมลง วิวัฒนาการ สรีรวิทยาเบื้องตนของระบบอวัยวะตางๆ ใน
แมลง
Basic knowledge about physiology of insects, evolution, basic physiology of organ systems in
insects.
ว.สว. 445 (214445) : ภูมิคุมกันวิทยาเปรียบเทียบ
3(2-3-4)
ZOOL 445
: Comparative Immunology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.สว. 341 (214341)
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับภูมิคุมกันวิทยา วิวัฒนาการของระบบภูมิคุมกันและภูมิคุมกันเปรียบเทียบใน
สัตวกลุมตางๆ วิทยาภูมคิ ุมกันในเยื่อเมือกและสมบัตขิ องอิมมิวโนกลอบิวลินในสัตวชนิดตางๆ บทบาทของพืช
สมุนไพรที่นํามาใชในงานดานภูมิคุมกันวิทยา การประยุกตใชวิทยาภูมิคุมกันของสัตว การพัฒนาและผลิต ดี
เอ็นเอวัคซีน
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.

ว.สว. 462 (214462) : อนุกรมวิธานของแมลงตัวเต็มวัย
3(2-3-4)
ZOOL 462
: Taxonomy of Mature Insects
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.สว. 312 (214312) หรือ ก.กฏ. 211 (357211)
หลักอนุกรมวิธานและการจัดจําแนกโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแมลงเต็มวัย
Principles of taxonomy and identification and taxonomic morphology of adult insects.
ว.สว. 490 (214490) : สัตววิทยาภาคสนาม
2(0-6-0)
ZOOL 490
: Field Zoology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 371 (202371) และ ว.สว. 261 (214261)
การฝกประสบการณในสถานที่จริงซึ่งไมสามารถกระทําไดในระหวางภาคเรียนปกติ เปนการศึกษา
ความหลากหลายของสัตวในระบบนิเวศแบบตางๆ เชน ระบบนิเวศน้ําจืด น้ํากรอย และระบบนิเวศทะเล
รวมทั้งปาไมแบบตางๆ ผลของการกระทําของมนุษยที่มีตอระบบนิเวศ การฝกการดํารงชีวิตในปา การเก็บ
ตัวอยางสัตวจากถิ่นที่อยูธรรมชาติโดยคํานึงถึงหลักการอนุรักษ การบรรยายและฝกภาคสนามเปนเวลา
รวมกันไมนอยกวา 90 ชั่วโมงตลอดภาคฤดูรอน
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.
ว.สว. 491 (214491) : สัมมนาสัตววิทยา
1(1-0-2)
ZOOL 491
: Zoology Seminar
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
การรายงานสัมมนาโดยนักศึกษา ในหัวขอเกี่ยวกับปญหาพิเศษทางสัตววิทยา ซึ่งรวมทั้งการ
สํารวจเอกสาร วัตถุประสงค โครงรางงานวิจัย และอภิปรายผลของงานวิจัย พิจารณาลําดับขั้นเปน S หรือ
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.

ว.สว. 493 (214493) : ปญหาพิเศษทางสัตววิทยา
3(0-9-0)
ZOOL 493
: Special Project in Zoology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 และไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาชีววิทยา
การวิจัยเฉพาะ และการศึกษาปญหาพิเศษทางสัตววิทยา จะมีการเขียนรายงายและการสอบปาก
แบบเปลา พิจารณาลําดับขั้นเปน S หรือ 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.
ว.สว. 494 (214494) : หัวขอเลือกสรรทางสัตววิทยา
ZOOL 494
: Selected Topics in Zoology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
หัวขอที่นาสนใจทางสัตววิทยาในแขนงตางๆ
Currently interesting topics in various fields of zoology.

2(2-0-4)

ว.จช. 205 (215205) : จุลชีววิทยา
MICB 205
: Microbiology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 112 (202112)

3(3-0-6)

วิ ธี ก ารทางจุ ล ชี ว วิ ท ยา โภชนาการและการเพาะเลี้ ย งจุ ลิ น ทรี ย การเจริ ญ เติ บ โตของจุ ลิ น ทรี ย
จุลินทรียโ พรแคริโอตและยูคาริโอต ความหลากหลายและการจัดจําแนกแบคทีเรีย เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย
พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรีย ไวรัสและภูมิคุมกันวิทยา จุลินทรียและการกอโรค จุลชีววิทยา
สิ่งแวดลอม จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมและอาหาร
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.
ว.จช. 206 (215206) : ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3-0)
MICB 206
: Microbiology Laboratory
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 112 (202112) และลงทะเบียนพรอมกับ ว.จช. 205 (215205)
การสํารวจจุลินทรีย การควบคุมจุลินทรีย การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย โครงสรางของแบคทีเรีย การ
เจริญเติบโตและโภชนาการ การเพาะเลี้ยงจุลินทรียในสภาพไรออกซิเจน ลักษณะการเจริญของแบคทีเรียใน
อาหารเลี้ยงเชื้อ การทํางานในแงเมแทบอลิซึมของแบคทีเรีย ฟงไจ ไวรัสและภูมิคุมกันวิทยา จุลชีววิทยาของ
น้ํา จุลชีววิทยาของดิน 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 soil, microbiology of air,
industrial microbiology.
7. กระบวนวิชาคณะวิศวกรรมศาสตร
วศ.คพ. 111 (261111) : อินเทอรเน็ตและสังคมออนไลน
3(3-0-6)
CPE 111
: Internet and Online Community
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมม;ี สําหรับนักศึกษาที่ไมใชนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกั บอินเทอรเน็ต และสัง คมออนไลน เทคโนโลยีกับโลกสมัยใหม การใชเ สิ ร ช
เอนจินอยางมีประสิทธิภาพ บริการออนไลน และระบบประมวลผลกลุมเมฆ ผลกระทบของอินเทอรเน็ตและ
สังคมออนไลนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการประชาสัมพันธผานอินเทอรเน็ต
และสังคมออนไลน จริยธรรมและมารยาทของการเขาสังคมออนไลน แนวคิดดานสังคมของอินเทอรเน็ตและ
สังคมออนไลน แนวคิดดานกฎหมายของอินเทอรเน็ตและสังคมออนไลน ความปลอดภัยและความเปนสวนตัว
ในอินเทอรเน็ตและสังคมออนไลน อนาคตของอินเทอรเน็ตและสังคมออนไลน
Introduction to Internet and social networking, Emerging trends in technology, Efficient utilization
of search engine, Online services and cloud computing, Impact of Internet and social networking in daily
life, e-Commerce and advertising in Internet and social networking, Online social ethics and morals, Social

aspects of Internet and online community, Legal aspects of Internet and online community, Security and
privacy on Internet and social networking, Future trends of Internet and social networking.
8. กระบวนวิชาคณะเภสัชศาสตร
ภ.บก. 130 (462130) : ยาในชีวิตประจําวัน
PHPC 130
: Medications in Everyday Life
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี

3(3-0-6)

แนะนําความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชยา ชนิดของยา ขอควรระวังในการใชยา ผลขางเคียงของยา พิษ
ของยา การใชสมุนไพรใกลตัว และผลิตภัณฑเสริมอาหาร เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและเพื่อประโยชนในดาน
ความปลอดภัยในการใชยา และสงเสริมสุขภาพอนามัย
Introduction to the basic knowledge for medication uses including types of medication, precautions,
adverse drug reactions, toxicity, as well as herbal medicines and food supplement products, for the safety
of self-care medications and health promotion.

9. กระบวนวิชาคณะเทคนิคการแพทย
ทน.ทน. 100 (510100) : ความสุขสมบูรณ
AMS 100
: Wellness
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี

3(2-3-4)

ความสุขสมบูรณและสุขภาวะดานตางๆ ทัง้ ทางดานกาย จิต สังคม ปญญา และจิตวิญญาณ รวมถึง
หลักการสุขภาพดีโดยองครวมทั้งความรูและคุณธรรม ตลอดจนอาหาร โภชนาการ การออกกําลังกาย
สมรรถภาพของรางกาย การตรวจติดตามสุขภาวะทางดานหองปฏิบัติการ การจัดการความเครียดและ
จรรยาบรรณ
Involving the wellness and health status in physical, emotional, social, intellectual and spiritual
wellness including principle of good health in holistic both knowledge and merit, following by diet, nutrition,
exercise, fitness, wellness and health status laboratory monitoring, stress management and ethic.
10. กระบวนวิชาคณะพยาบาล
พย.ศท.111 (571111) : การคิดเชิงวิพากษและการคิดสรางสรรค
NGGE 111
: Critical Thinking and Creative Thinking
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี

3(2-2-5)

แนวคิ ด พื้น ฐานของการคิ ด ประเภทของการคิ ด ความหมายของการคิด เชิ ง วิ พ ากษ แ ละการคิ ด
สรางสรรค หลักการและองคประกอบของการคิดเชิงวิพากษและการคิดสรางสรรค ประโยชนของการคิดเชิง
วิพากษและการคิดสรางสรรค ปจจัยที่มีผลตอการคิดเชิงวิพากษและการคิดสรางสรรค การพัฒนาและการ
สงเสริมการคิดเชิงวิพากษและการคิดสรางสรรค และการนําการคิดเชิงวิพากษและการคิดสรางสรรคไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
Fundamental principles of thinking, forms of thinking, definitions of critical thinking and creative
thinking. Principles and components of critical thinking and creative thinking. Advantages of critical thinking
and creative thinking. Factors related to critical thinking and creative thinking. Development and
enhancement of critical thinking and creative thinking and use of critical thinking and creative thinking in
daily life.

11. กระบวนวิชาคณะอุตสาหกรรมเกษตร
อ.อก. 114 (610114) : อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
AG 114
: Food for Health and Beauty
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี

3(3-0-6)

บทบาทของอาหารที่มีตอสุขภาพและความงาม ชนิดและหนาที่ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอาหาร
ที่มีผลตอสุขภาพและความงาม โรคที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมการบริโภค (โรคอวน โรคไต โรคหลอดเลือดและ
หัวใจ โรคกระดูกพรุน โรคเบาหวานและโรคมะเร็ง) อาหารตานโรค อาหารชะลอความแก อาหารเพื่อผิวสวย
อาหารลางพิษ อาหารเสริมแคลเซียม กฎหมายอาหารที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑอาหารเพือ่ สุขภาพและความ
งาม
Roles of food for health and beauty, types and functions of bioactive compounds in food affecting
on health and beauty, illness related to eating behavior ( overweight, kidney disease, cardiovascular
disease, a decay of bones, diabetes and cancer), anti-illness food, anti-aging food, food for beautiful skin,
detoxify food, calcium-fortified food and food regulation related to food for health and beauty.
12. กระบวนวิชาคณะบริหารธุรกิจ
บธ.กง. 101 (702101) : การเงินในชีวิตประจําวัน
FINA 101
: Finance for Daily Life
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี

3(3-0-6)

ความรูเบื้องตนของการบริหารการเงินในชีวิตประจําวัน การสรางฐานะมั่นคงทางการเงิน การสํารวจ
สุขภาพทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารรายได รายจาย และภาระหนีส้ ิน บริการของสถาบัน
การเงิน การออมเงิน การใหเงินทํางาน การวางแผนการเงินสําหรับเหตุการณของชีวิต 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
3(3-0-6)
MGMT 103
: Introduction to Entrepreneurship and Business
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
บทบาทการเปนผูประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ
คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ สภาพแวดลอม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ หลักการ
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.
13. กระบวนวิชาคณะเศรษฐศาสตร
ศศ. 100 (751100)
: เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
ECON 100
: Economics for Everyday Life
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่นําไปใชในชีวิตประจําวัน ที่เกี่ยวของกับการผลิต การบริโภค ตลาด รายได
ประชาชาติ การคลังสาธารณะ การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟอและเงินฝด การจางงาน เศรษฐกิจ
การคาและการเงินระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจแลและสิ่งแวดลอม
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.
14. กระบวนวิชาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ศท.อ. 100 (951100) : ชีวิตสมัยใหมกับแอนนิเมชัน
ANI 100
: Modern Life and Animation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี

3(3-0-6)

ความเขาใจเชิงประวัติศาสตรแอนนิเมชันและภาพยนตรแอนนิเมชัน วิวัฒนาการ และรูปแบบแอนนิเม
ชันในปจจุบัน แนวคิดและกระบวนการสรางแอนนิเมชันเบื้องตน เชน ขั้นเตรียมการผลิต การผลิตและหลังการ
ผลิต การใชไฟลในงานแอนนิเมชันตางๆ เพื่อนําเสนอผลงานของนักศึกษา การออกแบบตัวละครแอนนิเมชัน
เบื้องตน
Understanding in animation works and animated cinema. Evolution and forms of animation at
present day. Idea and basic process of animation production, for instance, pre-production, production, and
post-production. File utilization in presenting the animation projects of students. And the basic design of
animation character.

ศท.วว. 111 (953111) : ซอฟตแวรสําหรับชีวติ ประจําวัน
SE 111
: Software for Everyday Life
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี

3(3-0-6)

แนะนํ าลั กษณะ องคป ระกอบ และบทบาทของซอฟตแ วรใ นชี วิตประจํ าวัน การนํ า ซอฟต แวรมา
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.

