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สาขาวิชาชี ววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรใน ป พ.ศ. 2551 และ
ในป ก ารศึ ก ษา 2553 เพื่ อ ให เ ป น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ (Thai
Qualifications Framework for Higher Education ; TQF : HEd) พ.ศ. 2552 และคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาชีววิ ทยา ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรอี กครั้ง เพื่อใหเป นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (มคอ. 1) พ.ศ. 2554 สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสัง คมแหง ชาติ ระยะที่ 11 รวมทั้ งสนองตอความต องการของหน วยงานทั้ ง
ภาครัฐบาลและเอกชนตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว หลักสูตรฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติสาขาวิชาชีววิทยา ที่มีความรูดานชีววิทยา สามารถนําความรูไปประยุกตใชไดตามความ
เหมาะสม ปฏิบัติงานไดจ ริง มี คุณธรรม จริยธรรม มี ความรับผิดชอบต อตนเองและสั งคม และพั ฒนา
คุณลั ก ษณะของบัณ ฑิต เพื่ อเตรี ย มความพร อมเข าสู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยน (Asean Economic
Community : AEC) นอกจากนี้ใ นหลัก สูตรฉบับนี้ ไดกําหนดใหมีก ารเรี ยนรูใ นกลุ มวิชาเสริมสราง
ประสบการณใ นวิช าชีพไมนอยกว า 1 ภาคการศึ ก ษา เพื่ อเพิ่ มพู น ทั ก ษะในการปฏิ บั ติง าน เสริ มสร าง
ประสบการณและรูจักแกปญหาในสภาพการทํางานจริง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หวังเปนอยางยิ่งวาหลักสูตรฉบับนี้จะมีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ที่มีคุณภาพและ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ต ามความต อ งการของตลาดแรงงานและสั ง คม อั น จะนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นา
ประเทศชาติที่ยั่งยืนตอไป
หัวหน้ าสาขาวิชา :
ผศ.ดร.สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณ วท.ด. (นิเวศวิทยาปาไม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณาจารย์ :
ผศ.ดร.สิริแข พงษสวัสดิ์

วท.ด.( ชีววิทยาสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผศ.ดร.สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณ วท.ด. (นิเวศวิทยาปาไม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ผศ. ดร.นพรัตน พุทธกาล

วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผศ.กาญจนา ภิญโญภาพ
วท.ม. (โรคพืช)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.สุพรรณ โพธิ์ศรี
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.สุจยา ฤทธิศร
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดร.อนันต บุญปาน
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดร.ดลนภา แกวภา
ปร.ด. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.กฤษฎาพันธุ ผลากิจ
ปร.ด. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดร.จิราภรณ อนันตชัยพัทธนา Ph.D.(Bioresource Engineering)
University of Tsukuba ประเทศญี่ปุน
ดร.วันทนีร เขตตกรณ
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นางสาวสุทธวรรณ สุพรรณ
วท.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นางสาวจันทิมา ฑีฆะ
Ph.D.(Environmental Science and Engineering)
Yamaguchi University, Japan
นางสาวมานิดา โชรัมย
วท.ม. (ชีววิทยา)แขนงวิชาจุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นางสาวประภาพร พงษไทย วท.ม. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
นายประดับรัฐ ประจันเขตต วท.ม. (จุลชีววิทยาประยุกต)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
นายวรกวี ชุมวรฐายี
วท.ม. (พันธุวิศวกรรม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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นายทรงพล จําดิษฐ

วท.ม.(จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
Bachelor of Science Program in Biology

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)
Bachelor of Science (Biology)
B.Sc. (Biology)

โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
กลุมวิชาภาษา
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
กลุมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
กลุมวิชาบูรณาการ
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพบังคับ
กลุมวิชาชีพเลือก
กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี

131
33
6
15
6
1
5
92
26
41
18
7
6

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หน่ วยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หน่ วยกิต
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รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่ วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
รายวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-110-002

มนุษยกับสังคม
Man and Society
01-110-003
มนุษยสัมพันธ
Human Relations
01-110-009
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Development of Social and Life Quality
01-110-016
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
Intellectual Properties Law
รายวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-210-001
สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
Information and Academic Report Writing
01-210-004
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
01-210-008
การใชเหตุผลและจริยธรรม
Reasoning and Ethics
01-210-012
ไทยศึกษา
Thai Studies
กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่ วยกิต

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)

รายวิชาภาษาไทย ให้ เลือกศึกษา 3 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
01-310-001
01-310-006
01-310-007

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
การอานและการเขียนทางวิชาการ
Academic Reading and Writing
การเขียนเชิงวิชาชีพ
Writing for Careers

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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01-310-009

ศิลปะการพูด
3(2-2-5)
Arts of Speaking
รายวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐานบังคับ โดยศึกษา 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
01-320-001

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
01-320-002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative English
รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป ให้ เลือกศึกษา 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
01-320-003

สนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
01-320-004
การอานภาษาอังกฤษ
English Reading
01-320-005
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
English for Job Application
01-320-006
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
English for Science and Technology
01-320-007
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
English for Presentations
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ 6 หน่ วยกิต

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ให้ ศึกษา 3 หน่ วยกิตจากรายวิชาต่ อไปนี้
09-121-045

สถิติทั่วไป
General Statistics
และให้ เลือกศึกษา 3 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
09-130-042
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตในชีวิตประจําวัน
Internet Technology for Daily Uses
09-130-044
การใชโปรแกรมสําหรับสํานักงานสมัยใหม
Application of Software for Modern Offices
09-210-015
เคมีในชีวิตประจําวัน
Chemistry for Daily Uses

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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09-311-051

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Life and Environment
09-311-052
ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง
Biology and Sufficiency Economy
09-410-044
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Science and Technology
กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ 1 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-610-001

กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports
01-610-002
กีฬาประเภททีม
Team Sports
01-610-003
นันทนาการเพื่อชีวิตประจําวัน
Recreation for Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ 5 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-010-009
01-010-010
04-040-007
09-090-009
09-090-010
11-110-012

ทักษะการเรียนรูสูความสําเร็จ
Learning Skill for Success
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
การดูแลรักษาอุปกรณเครื่องใชภายในบาน
Residential Appliances Maintenance
เทคโนโลยีกับโลกาภิวัฒน
Technology and Globalization
วิทยาศาสตรกับธรรมชาติ
Science and Nature
การดูแลสุขภาพครอบครัว
Home Health Care

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

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

2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-3-3)
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หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ 26 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
09-111-151
09-111-152
09-210-125
09-210-126
09-210-127
09-210-128
09-311-148
09-311-149
09-311-258
09-311-259
09-410-155
09-410-156
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 41
09-212-102

แคลคูลัส 1
Calculus 1
แคลคูลัส 2
Calculus 2
เคมี 1
Chemistry 1
ปฏิบัติการเคมี 1
Chemistry Laboratory 1
เคมี 2
Chemistry 2
ปฏิบัติการเคมี 2
Chemistry Laboratory 2
หลักชีววิทยา
Principles of Biology
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
Principles of Biology Laboratory
โครงสรางและหนาที่ของเซลล
Cell Structure and Function
ปฏิบัติการโครงสรางและหนาที่ของเซลล
Cell Structure and Function Laboratory
ฟสิกสเบื้องตน
Introductory Physics
ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน
Introductory Physics Laboratory
หน่ วยกิต
เคมีอินทรีย 1
Organic Chemistry 1

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

3(3-0-6)
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09-212-103
09-213-304
09-213-305
09-311-260
09-311-261
09-311-262
09-311-263
09-311-264
09-311-265
09-311-266
09-311-358
09-312-263
09-312-264
09-313-365
09-314-263

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1
Organic Chemistry Laboratory 1
ชีวเคมี
Biochemistry
ปฏิบัติการชีวเคมี
Biochemistry Laboratory
การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา
Systemetics and Biodiversity
ปฏิบัติการการจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา
Systemetics and Biodiversity Laboratory
หลักพันธุศาสตร
Principles of Genetics
ปฏิบัติการหลักพันธุศาสตร
Principles of Genetics Laboratory
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต
Anatomy and Physiology of Organism
ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต
Anatomy and Physiology of Organism Laboratory
วิวัฒนาการ
Evolution
ชีวสถิติ
Biostatistics
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน
Introduction to Biotechnology
นิเวศวิทยาและชีววิทยาการอนุรักษ
Ecology and Biological Conservation

1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
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09-314-264
09-315-363
09-315-464
09-315-465
กลุ่มวิชาชีพเลือก 18
09-311-257
09-311-362
09-312-365
09-312-366
09-312-367
09-312-368
09-312-369
09-312-370
09-312-371
09-313-366

ปฎิบัติการนิเวศวิทยาและชีววิทยาการอนุรักษ
Ecology and Biological Conservation Laboratory
สัมมนาทางชีววิทยา
Seminar in Biology
โครงงานดานชีววิทยา 1
Biology Project 1
โครงงานดานชีววิทยา 2
Biology Project 2
หน่ วยกิต
ชีววิทยาสิ่งแวดลอม
Environmental Biology
เทคนิคทางชีววิทยา
Biological Techniques
สาหรายวิทยา
Phycology
ชีววิทยาของยีสต
Biology of Yeast
เห็ดรา
Fungi
แบคทีเรียวิทยา
Bacteriology
จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
Environmental Microbiology
จุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Microbiology
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Microbiology
ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน
Basic Bioinformatics

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

3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
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09-313-367

หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Principles of Plant Tissue Culture
09-313-368
เทคโนโลยีของเอนไซม
Enzyme Technology
09-313-369
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
Industrial Biotechnology
09-313-371
พันธุวิศวกรรม
Genetic Engineering
09-314-364
อาชีวอนามัย
Occupational Health
09-314-366
เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียในระบบอุตสาหกรรม
Industrial Wastewater Treatment Systems
กลุ่มวิชาเสริมสร้ างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่ วยกิต

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

ให้ ศึกษา 1 หน่ วยกิตจากรายวิชาต่ อไปนี้
09-001-301

การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ
Preparation for Professional Experience
และให้ เลือกศึกษา 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
09-001-302
09-001-303
09-001-304

สหกิจศึกษา
Cooperative Education
ฝกงาน
On the Job Training
ปญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
Workplace Special Problem

1(0-2-1)

6(0-40-0)
3(0-40-0)
3(0-6-3)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดวยความเห็นชอบของสาขาวิชา
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แผนการศึกษา :
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx
01-310-xxx
01-320-001
09-111-151
09-210-125
09-210-126
09-311-148
09-311-149

เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร
เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
แคลคูลัส 1
เคมี 1
ปฏิบัติการเคมี 1
หลักชีววิทยา
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
1
0
3
3
1
0
20 หน่ วยกิต

ปฏิบัติ
0
2
0
0
0
3
0
3

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6
5
6
6
6
1
6
1

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

01-110-xxx เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
01-610-xxx เลือกจากกลุมวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
09-111-152 แคลคูลัส 2

3
3
1

3
2
0

0
2
2

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6
5
1

3

3

0

6

09-210-127
09-210-128
09-410-155
09-410-156

3
3
1
0
3
3
1
0
18 หน่ วยกิต

0
3
0
3

6
1
6
1

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

เคมี 2
ปฏิบัติการเคมี 2
ฟสิกสเบื้องตน
ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน
รวม
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ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

01-320-006 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
09-212-102 เคมีอินทรีย 1
09-212-103 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1
09-311-258 โครงสรางและหนาที่ของเซลล
09-311-259 ปฏิบัติการโครงสรางและหนาที่
ของเซลล
09-311-260 การจัดระบบและความหลากหลาย
ทางชีววิทยา
09-311-261 ปฏิบัติการการจัดระบบและความ
หลากหลายทางชีววิทยา
09-314-263 นิเวศวิทยาและชีววิทยาการอนุรักษ
09-314-264 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาและชีววิทยา
การอนุรักษ
รวม

3

2

2

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
5

3
1
3
1

3
0
3
0

0
3
0
3

6
1
6
1

3

3

0

6

1

0

3

1

3
1

3
0

0
3

6
1

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
09-121-045
09-311-262
09-311-263
09-311-264
09-311-265

สถิติทั่วไป
หลักพันธุศาสตร
ปฏิบัติการหลักพันธุศาสตร

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวติ

ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา
ของสิ่งมีชีวิต
09-311-266 วิวัฒนาการ
09-312-263 จุลชีววิทยาทั่วไป
09-312-264 ปฏิบัตกิ ารจุลชีววิทยาทั่วไป
รวม

19 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
1
3
1

3
3
0
3
0

0
0
3
0
3

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6
6
1
6
1

3
3
3
3
1
0
18 หน่ วยกิต

0
0
3

6
6
1
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แผนการศึกษาสํ าหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาสหกิจศึกษา
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
ทั่วไป
09-213-304 ชีวเคมี
09-213-305 ปฏิบัติการชีวเคมี
09-311-358 ชีวสถิติ
09-313-365 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน
09-315-363 สัมมนาทางชีววิทยา
09-xxx-xxx เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุมวิชาบูรณาการ
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

2

2

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
5

3
3
1
0
3
2
3
2
1
0
3
x
3
3
20 หน่ วยกิต

0
3
3
3
3
x
0

6
1
5
5
1
x
6

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

09-315-464 โครงงานดานชีววิทยา 1
09-001-301 การเตรียมความพรอมฝก
ประสบการณวิชาชีพ
09-xxx-xxx เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
09-xxx-xxx เลือกจากกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ
คณิตศาสตร
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุมวิชาบูรณาการ
รวม

1
1

0
0

3
2

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
1
1

3
3
3
3

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

2
x
16 หน่ วยกิต

x

x
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ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
09-001-302 สหกิจศึกษา
รวม

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
09-315-465
09-xxx-xxx
09-xxx-xxx
xx-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

โครงงานดานชีววิทยา 2
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี
เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

6
0
6 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

2
0
3
x
3
x
3
x
3
x
14 หน่ วยกิต

ปฏิบัติ
40

ปฏิบัติ
6
x
x
x
x

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
2
x
x
x
x
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แผนการศึกษาสํ าหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาฝึ กงาน
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-xxx เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
ทั่วไป
09-213-304 ชีวเคมี
09-213-305 ปฏิบัติการชีวเคมี
09-311-358 ชีวสถิติ
09-313-365 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน
09-315-363 สัมมนาทางชีววิทยา
09-xxx-xxx เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
xx-xxx-xxx เลือกจากกลุมวิชาบูรณาการ
รวม

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
09-315-464
09-001-301
09-xxx-xxx
09-xxx-xxx
09-xxx-xxx
09-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

โครงงานดานชีววิทยา 1
การเตรียมความพรอมฝก
ประสบการณวิชาชีพ
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ
คณิตศาสตร
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาบูรณาการ

รวม
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

2

2

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
5

3
3
1
0
3
2
3
2
1
0
3
x
3
3
17 หน่ วยกิต

0
3
3
3
3
x
0

6
1
5
5
1
X
6

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1
1

0
0

3
2

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
1
1

3
3

x
x

x
x

X
x

3
3
2

x
x
x

x
X
X

x
x
x

ปฏิบัติ

ศึกษาด้ วย

16 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต ทฤษฎี
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09-001-303 ฝกงาน

รวม

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
09-001-304

ปญหาพิเศษจากสถาน
ประกอบการ
รวม
ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

09-315-465
09-xxx-xxx
09-xxx-xxx
xx-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

โครงงานดานชีววิทยา 2
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี
เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี
รวม

3
0
3 หน่ วยกิต

40

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

6

ตนเอง
0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
3

3 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

ทฤษฎี

2
0
3
x
3
x
3
x
3
x
14 หน่ วยกิต

ปฏิบัติ
6
x
x
x
x

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
2
x
x
x
x
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คําอธิบายรายวิชา
01-110-002

มนุษย์ กบั สั งคม
3(3-0-6)
Man and Society
ความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของสังคมศาสตร ความหมายองคประกอบ
ของสังคมและวัฒนธรรม บทบาทและหนาที่ของสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจน
เอกลั ก ษณ แ ละค านิ ยมของสั ง คมไทย ความหมายและลั ก ษณะของพฤติ ก รรม
มนุษย การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การ
จําแนกความแตกตางทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปญหา
สังคมตาง ๆ
Concepts, scope and importance of social science, elements and roles of society
and cultures, uniqueness and values of Thai society, human behaviors and social
administration, social and cultural changes, and social problems

01-110-003

มนุษยสั มพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
ความสําคัญและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิชามนุษยสัมพันธ พฤติกรรมมนุษย มนุษย
สัมพันธในครอบครัว มนุษยสัมพันธตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทย หลักธรรมของ
ศาสนากั บ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ ใ นหน ว ยงานและการปฏิ บั ติ ง าน
แรงจูงใจในการทํางาน ผูนํากับมนุษยสัมพันธ การติดตอสื่อสาร และการฝกอบรม
เพื่อมนุษยสัมพันธ
Theories related to human relations, human behavior, human relations in
families, human relations on Thai culture and Buddhism, human relations in
working organizations, motivation, human relations and leadership,
communication, and training for human relation skills development

01-110-009

การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสั งคม
3(3-0-6)
Development of Social and Life Quality
ปรั ช ญาและหลัก ธรรมในการดํ ารงชีวิ ต และการทํ า งานของบุ ค คล การสร า ง
แนวคิดและเจตคติตอตนเอง ธรรมะกับการสรางคุณภาพชีวิต บทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น การบริหารตนใหเขากับชีวิตและสังคม และ
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การปรั บตนเพื่อรวมกิ จกรรมทางสัง คม ศึก ษาเทคนิ คการครองใจคน และการ
สรางผลิตผลในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
Philosophy and ethical principles in living and working, self perception and
attitudes, Dharma and life quality development, individual roles and
responsibility, self-administration and adjustment to social activities,
development of interpersonal skills, efficiency and effectiveness in work
01-110-016

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3(3-0-6)
Intellectual Properties Law
ลักษณะของกฎหมายทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา
การคุมครองทรัพยสินทางปญญา เชน การประดิษฐ การออกแบบผลิตภัณฑ การ
ออกแบบผังภูมิของวงจรรวม และวิธีพิจารณาคดีเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาใน
ศาลทรัพยสินทางปญญา
Characteristics of intellectual properties law, copyright, patent, trademark,
protection of intellectual properties like inventions, products designs, or
computer circuit designs, case study in intellectual properties and law procedure
in court

01-210-001

สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
3(3-0-6)
Information and Academic Report Writing
สารนิเทศและการศึกษาคนควา แหลงสารนิเทศ บริการและทรัพยากรสารนิเทศ
การเขาถึงสารนิเทศ การประเมินสารนิเทศ การวิเคราะห สังเคราะห การรวบรวม
บรรณานุกรมและการเขียนรายงานทางวิชาการ
Information and education, information sources, services and resources,
information access, evaluating, analyzing, synthesizing information,
bibliography collecting and academic report writing

01-210-004

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
ความหมายและความเป น มาของวิ ช าจิ ต วิ ท ยา อิ ท ธิ พ ลของพั น ธุ ก รรมและ
สิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมมนุษย พัฒนาการมนุษย พื้นฐานสรีรวิทยาของ
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มนุ ษ ย การรั บ สั ม ผัส การรับ รู การเรี ย นรู แรงจู ง ใจและอารมณ เชาว ป ญ ญา
บุค ลิ กภาพและการปรั บตั ว สุ ขภาพจิต พฤติ ก รรมผิด ปกติ และพฤติก รรมทาง
สังคม
Definition, the origin of psychology, genetic and environmental factors, human
development, basic human physiology, sensation and perception, learning,
motivation and emotion, intelligence, personality and adjustment, mental health,
abnormal behavior, social behavior
01-210-008

การใช้ เหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
Reasoning and Ethics
การคิด การอางเหตุผล เหตุผลที่ใชในชีวิตประจําวัน คุณลักษณะของเหตุผลที่ดี
จริยศาสตรคุณธรรม ลักษณะของคุณธรรม อิสรภาพกับความรับผิดชอบ ปญหา
จริยธรรมชีวิตที่ดีกับการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม
Thinking argumentation, everyday life reasons, characteristics of sound
argument, virtue ethics, features of virtues, freedom and responsibility, ethical
problems, good life and ethical reasoning

01-210-012

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
ความเปนมาของชนชาติไทย สังคม เศรษฐกิจและการปกครอง พุทธศาสนา
ประเพณีไทย ภาษาและวรรณกรรม ทัศนศิลปและหัตถกรรมไทย นาฏศิลปไทย
และดนตรีไทย อาหารไทย มรดกทางภูมิปญญาไทย
The origin of Thais, socio-economy and politics, Buddhism, tradition, language
and literature, fine arts and Thai handicrafts, Thai music and drama, Thai foods,
and heritage of Thai wisdom

01-310-001

ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
หลักการสื่อสาร ความรูพื้นฐานการใชภาษาไทย การฟงอยางมีวิจารณญาณ การ
อานจับใจความ และวิเคราะหความ การเขียนหนังสือราชการ จดหมายสมัครงาน
โครงการ และการพูดในโอกาสตาง ๆ
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Principles of communication, Thai language usage, critical reading and
listening, writing for government services, writing proposal and application
letters, and making speeches in various occasions
01-310-006

การอ่านและการเขียนทางวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Reading and Writing
หลักการอานเอกสารทางวิชาการ หลักการเขียนทางวิชาการ การอานและเขียน
สรุปสาระสําคัญ การศึกษาคนควาและการนําเสนอผลงานในรูปแบบวิชาการ
Principles of academic reading and writing, reading and summarizing, research
and academic presentation

01-310-007

การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(2-2-5)
Writing for Careers
รูปแบบและประเภทของการเขียนในงานอาชีพ ลักษณะการเขียนที่ดี การวางแผน
การเขียน การเรียบเรียงเอกสารและรายงานวิชาชีพ การเขียนเพื่อนําเสนอผลงาน
Different kinds of writing for careers, good characteristic of writing, planning
and document filing system, professional reports, and report writing and
presentation

01-310-009

ศิลปะการพูด
3(2-2-5)
Arts of Speaking
หลักการพูด องคประกอบของการพูด การวิเคราะหผูฟง การประเมินผลการพูด
การพูดในที่ประชุมชน การพูดใหความรู การพูดเพื่อโนมนาวใจ การอภิปราย การ
พูดในโอกาสตาง ๆ
Fundamentals of speaking, listener analysis and speaking evaluation, public
speaking, persuasion, informative speaking, discussion, and speeches on
different occasions
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01-320-001

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
โครงสร า งภาษาและไวยากรณ จ ากงานประเภทต า ง ๆ ความสั ม พั น ธ ข อง
องคประกอบภายในประโยคและระหวางประโยค
English structures and grammar from different written texts

01-320-002

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
3(2-2-5)
Communicative English
พัฒนาความสามารถการฟง พูด อาน และเขียน โครงสรางที่สําคัญของภาษา
เนนความสามารถในการใชภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณตาง ๆ
Development of listening, speaking, reading and writing abilities, key language
structures, language for communication in various situations

01-320-003

สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
คํา ศั พ ท สํ า นวน และโครงสร า งภาษา การสนทนาตามสถานการณ ต าง ๆ ที่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา
Vocabulary, expressions and language structures appropriately used in various
situations according to native speaker’s culture

01-320-004

การอ่านภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Reading
การหาความหมายของคําศัพท สํานวน และขอความ กลวิธีการอาน การพัฒนา
ความสามารถการอานภาษาอังกฤษ
Finding meaning of words, expressions, and statements, reading strategies,
development of reading abilities

01-320-005

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสมัครงาน
3(2-2-5)
English for Job Application
คําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษา เอกสารที่เกี่ยวของกับการสมัครงาน และ
การสัมภาษณงาน
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Vocabulary, expressions and language structures, document used in job
application, and job interview
01-320-006

ภาษาอังกฤษเพือ่ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
English for Science and Technology
คําศัพท สํานวนและโครงสรางภาษา การฟง พูด อาน และเขียนเพื่อสื่อสารใน
สถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Vocabulary, expressions and language structures, listening, speaking, reading
and writing on science and technology topics

01-320-007

ภาษาอังกฤษเพือ่ การนําเสนอ
3(2-2-5)
English of Presentations
คําศัพท สํานวน โครงสรางภาษา ประเภทของผลงาน การใชสื่อ การพูดและการ
เขียนเพื่อนําเสนอผลงาน
Vocabulary, expressions, and language structures for presentations, types of
project works, media , written and oral presentations

09-121-045

สถิติทั่วไป
3(3-0-6)
General Statistics
สถิติเชิงพรรณนา ความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจง ตัวแปรสุม การสุม
ตัวอยาง การแจกแจงของตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐานของ
ประชากรกลุมเดียว และการทดสอบไคสแควร
Descriptive statistics, probability, random variable, probability distribution of
random variable, sampling, sampling distribution, estimation, hypothesis testing
of one population, Chi-squred test

09-130-042

เทคโนโลยีอนิ เตอร์ เน็ตในชี วติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Internet Technology for Daily Uses
เทคโนโลยีของเครือขายอินเตอรเน็ตในองคกร สวนบุคคลหรือการใชงานประจํา
บาน ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เทคนิคและเครื่องมือสําหรับ
อินเตอร เ น็ ตเวิ ล ด ไวด เ ว็ บ การออกแบบและพั ฒนาเว็ บ ไซต โดยใช โ ปรแกรม
ประยุกต การประยุกตใชอินเตอรเน็ตใหเหมาะสมกับงานดานตาง ๆ

282
Internet technology utilization in organizations, personnel or home usage,
fundamental knowledge of e-commerce, tools and techniques for the Internet,
world wide web, web design and development by means of applied software,
appropriate application of the Internet in various aspects
09-130-044

การใช้ โปรแกรมสําหรับสํานักงานสมัยใหม่
3(2-2-5)
Application of Software for Modern Offices
ประเภทของโปรแกรมสํ าหรับ สํา นั ก งานสมั ย ใหม การใช โ ปรแกรมสํ าหรั บ
สํานักงาน แตละประเภท การนําโปรแกรมสําหรับสํานักงานไปประยุกตใชให
เหมาะสมกับงานอยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย การนําเสนอขอมูลขาวสาร การ
จัดเก็บสารสนเทศ การจัดทํารายงานและเอกสารในรูปแบบตาง ๆ
Types of software for modern offices, software for individual types of offices,
effective and update application of software for individual offices, information
presentation and storage, preparation of reports and documents in various forms

09-210-015

เคมีในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Chemistry for Daily Uses
พื้นฐานของสาร ธาตุและสารประกอบชนิดตาง ๆ อันตรายจากสารเคมี ชีว
โมเลกุล เคมีอาหารและสารเติมแตงอาหาร ยารักษาโรค สารเสพติด เครื่องสําอาง
สารชะลาง ปโตรเลียมและพลังงานทดแทน ยางและพลาสติก ไฟและการดับไฟ
ยาฆาแมลง
Fundamentals of matter, elements and compounds, chemicals hazard,
biomolecules food chemistry and additives, drugs, narcotic, cosmetics,
detergent, petroleum and renewable energy, rubber and plastics, fire and
extinguishment, insecticide

09-311-051

ชีวติ กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and Environment
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิง่ แวดลอม นิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติ
และการอนุรักษ มลพิษสิ่งแวดลอม และการจัดการสิ่งแวดลอม
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Basic knowledge of organisms and environment, ecology, natural resources and
conservation, environmental pollutants and environmental management
09-311-052

ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Biology and Sufficiency Economy
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดํ า ริ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ ชี ว วิ ท ยา การ
ดํารงชี วิตโดยใช ห ลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ยง ผลกระทบของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงต อ
สิ่งแวดลอม มีการศึกษานอกสถานที่
His Majesty the King’s sufficient economy philosophy, sufficiency economy
and biology, living by using the sufficient economy philosophy, effects of
sufficient economy on environment, and field trip

09-410-044

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology
ความหมายของวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตร คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุศาสตรเบื้องตน เทคโนโลยีดานพลังงานทดแทน ดารา
ศาสตรและความกาวหนาทางอวกาศ
Definition and processes of science, computer and information technology,
introduction to material science, renewable energy technology, astronomy and
advanced space technology

01-610-001

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
เลือกกิจกรรมกีฬาประเภทบุคคล เชน กรีฑา ลีลาศ กิจกรรมเขาจังหวะ ยูโด
แบดมินตัน วายน้ํา เทนนิส และเทเบิลเทนนิส เปนตน ความรูเบื้องตนของกีฬา
และการพัฒนาบุคคลทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา การฝก
ปฏิบัติทักษะพื้นฐานของกีฬา วิธีการเลน และกติกาของกีฬา
Fundamentals of individual sports and human development in the following five
aspects: physical, psychological, emotional, social and intellectual development;
practice of basic skills, playing methods and rules of the individual sports
selected
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01-610-002

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
เลือกกิจกรรมกีฬาประเภททีม เชน ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลยบอล ซอฟท
บอล และรักบี้ฟุตบอล เปนตน ความรูเบี้องตนของกีฬาและการพัฒนาบุคคลทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา การฝกปฏิบัติทักษะพื้นฐานของ
กีฬา วิธีการเลนและกติกาของกีฬา
Fundarmentals of team sports and human development in following five aspects:
physical, psychological, emotional, social and intellectual development; practice
of basic skills, playing methods and rules of the team sports selected

01-610-003

นันทนาการเพือ่ ชีวติ ประจําวัน
1(0-2-1)
Recreation for Daily Life
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการแบบตาง ๆ
และเลือกกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม
Fundamentals of recreation, organization of recreation activities, and selection
of appropriate recreation activities

01-010-009

ทักษะการเรียนรู้สู่ ความสํ าเร็จ
2(1-2-3)
Learning Skill for Success
การรับรูเกี่ยวกับตนเองและสรรถนะแหงตน การกํากับตนเอง การพัฒนาทักษะสู
ความสําเร็จ: การเรียนและชีวิตการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
Self-perception and self-efficacy, self-control, skill development for success:
development of information technology and communication skills
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ
การพั ฒนาและการประเมิ นบุ ค ลิ กภาพ สุ ข ภาพจิ ตและการปรั บ ตั ว การพั ฒนา
บุ ค ลิ ก ภาพด า นการแต ง กาย การใช ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สาร การคิ ด สร า งสรรค
มารยาททางสังคม ความฉลาดทางอารมณ การเสริมสรางมนุษยสัมพันธ ความเปน
ผูนําและผูตามที่ดี

01-010-010
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Concepts and importance of personality development, psychological theories of
personality development and personality assessment, mental health and
adjustment, personality development in clothing, language for communication,
creativity, social etiquette, emotional quotient, human relations, leadership and
followership
04-040-007

การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ ภายในบ้ าน
2(2-0-4)
Residential Appliances Maintenance
ความรูเ บื้องต นเกี่ยวกั บอุ ปกรณ เครื่องใช ไฟฟาภายในบ าน รู จัก การทํ างานขั้ น
พื้นฐาน และการดู แ ลรั ก ษาให มี คุ ณภาพที่ ดี มี ค วามปลอดภั ย ความรู เ กี่ ยวกั บ
พลังงาน และหลักการประหยัดพลัง งาน การดูแลรั กษาและซ อมแซม พื้ นผนั ง
หลังคา ระบบสุขภัณฑและน้ําเสียในอาคารที่พักอาศัย
Basic knowledge of the electric appliances, operation and maintenance, safety in
usage, principle of an energy saving, maintenance and repair of wall, ceiling and
roof, sanitary system and residential water treatment

09-090-009

เทคโนโลยีกับโลกาภิวตั น์
3(3-0-6)
Technology and Globalization
สถานการณสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาวะโลก
รอนและผลกระทบจากภาวะโลกร อน เทคโนโลยี ด านพลั ง งานทดแทน เช น
พลั ง งานน้ํ า พลั ง งานลม นิ ว เคลี ย ร แ ละการประยุ ก ต ใ ช ดาราศาสตร แ ละ
ความก า วหน า ทางอวกาศ อาหารและโภชนาการ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ความ
ปลอดภัยของอาหาร มีการศึกษานอกสถานที่
Environmental situation from science and technology development, global
warming and its effects, renewable energy technology such as water power,
wind energy, nuclear and its application, astronomy and advanced space
technology, food and nutrition, healthy food, food safety and field trip
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09-090-010

วิทยาศาสตร์ กบั ธรรมชาติ
2(2-0-4)
Science and Nature
ธรรมชาติและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความสัมพันธระหวาง
องคประกอบของธรรมชาติ ปรากฏการณทางธรรมชาติ การกระจายตัวและการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ การบริ หารจัดการและการเลือกใช เทคโนโลยีที่ก อใหเกิ ด
ความ สมดุลระหวางธรรมชาติกับวิทยาศาสตร
Nature and the evolution of science and technology, relationship among natural
compositions, natural phenomenon, distribution and consumption of natural
resources, management and appropriate use of eco-technology

11-110-012

การดูแลสุ ขภาพครอบครัว
2(1-3-3)
Home Health Care
แนวคิดพื้นฐานเกี่ ยวกับสุ ขภาพกายและจิ ต เพศศึ กษา ความตองการทางดาน
สุ ข ภาพของบุ ค คลตามวั ย การดู แ ลสุ ข ภาพเบื้ อ งต น ทั้ ง ในภาวะเสี่ ย งต อ การ
เจ็บปวยและภาวะเจ็บปวย หลักการออกกําลังกายที่ถูกตองตามวัย การประยุกต
ศาสตรการแพทยแผนไทยในการดูแลสุขภาพ
Basic concepts of physical and mental health, sex education, health care
according to ages, basic health care for risk situations and illness conditions,
principles of exercises for different ages, application of Thai traditional
medicine in health care

09-111-151

แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
Calculus 1
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน การหาอนุพันธของฟงกชันคาจริงของหนึง่ ตัว
แปรจริงและการประยุกต ปริพันธของฟงกชันและการประยุกต
Limits and continuity of functions, differentiation of real-valued functions of a
real variable and applications, integration of functions and applications
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09-111-152

แคลคูลสั 2
3(3-0-6)
Calculus 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-111-151 แคลคูลสั 1
Pre-requisite : 09-111-151 Calculus 1
ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธ
ยอยและการประยุกต อนุกรมอนันต
Functions of several variables, limits and continuity of functions of several
variables, partial derivatives and applications, infinites series

09-210-125

เคมี 1
3(3-0-6)
Chemistry 1
ทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ โครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของ
ธาตุตามตารางธาตุและแนวโนม พันธะเคมี สารละลาย อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
และสมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ํา และเคมีไฟฟา
Atomic theory and stoichiometry, electronic structure of atom, properties of
elements and trends within the periodic table, chemical bonding, solutions, rates
of chemical reaction and chemical equilibrium, ionic equilibrium in aqueous
solution and electrochemistry

09-210-126

ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory 1
วิชาบังคับก่ อน : 09-210-125 เคมี 1 หรือเรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-210-125 Chemistry 1 or concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัดทางวิทยาศาสตร ปริมาณสัมพันธ สมบัติตาม
ตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย อัตราปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี สมดุลไอออน
ในน้ํา เคมีไฟฟา
Experiments on the scientific measurements, stoichiometry, properties and
trends within the periodic table, chemical bonding, solutions, rate of chemical
and chemical equilibrium, ionic equilibrium in aqueous solution and
electrochemistry
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09-210-127

เคมี 2
3(3-0-6)
Chemistry 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-210-125 เคมี 1
Pre-requisite : 09-210-125 Chemistry 1
การคํานวณทางเคมี สมบัติของแกส ของแข็ง ของเหลว ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน
อุณหพลศาสตร เคมีนิวเคลียร การวิเคราะหเชิงคุณภาพ
Chemical calculation, properties of gases, solids and liquids, preliminary
quantum theory, thermodynamics, nuclear chemistry, qualitative analysis

09-210-128

ปฏิบัติการเคมี 2
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-210-126 ปฏิบตั ิการเคมี 1 และ
09-210-127 เคมี 2 หรือเรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-210-126 Chemistry Laboratory 1 and
09-210-127 Chemistry 2 or concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการคํานวณทางเคมี สมบัติของแกส ของแข็งและของเหลว อุณ
หพลศาสตร การวิเคราะหเชิงคุณภาพ
Experiments on chemical calculation, properties of gases, solids and liquids,
thermodynamic, qualitative analysi

09-311-148

หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
Principles of Biology
พื้นฐานของสิ่ ง มี ชี วิต เซลล องค ประกอบของเซลล การแบ ง เซลล กลไกของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต เนื้ อ เยื่ อ พื ช โครงสร า งและการเจริ ญ เติ บ โตของพื ช เนื้ อ เยื่ อ สั ต ว
โครงสรางและการเจริญเติบโตของสัตว วิวัฒนาการ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาเบื้องตน พันธุศาสตรเบื้องตน และพฤติกรรมของ
สิ่งมีชีวิต
Basic principles of organisms, cells, composition of cells, cell division,
mechanism of organisms, plant tissues, structures and growth of plants, animal
tissues, structures and growth of animals, evolution and biodiversity of
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organisms, fundamental of ecology, fundamental of genetics and behavior of
organisms
09-311-149

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
1(0-3-1)
Principles of Biology Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-311-148 หลักชีววิทยา หรือเรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-311-148 Principles of Biology or concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชกลองจุลทรรศน เซลลพชื และเซลลสัตว การแบงเซลล
การลําเลียงสารผานเซลล กระบวนการเมแทบอลิซึม เนื้อเยื่อและโครงสรางพืช
เนื้อเยื่อและโครงสรางสัตว การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาเบื้องตน พันธุ
ศาสตรเบื้องตน และพฤติกรรมของสิง่ มีชีวิต
Experiments on using of microscope, plant and animal cells, cell division, cell
transportation, process of metabolism, tissues and structures of plant, tissues and
structures of animals, classification of organisms, fundamental of ecology,
fundamental of genetics and behavior

09-311-258

โครงสร้ างและหน้ าที่ของเซลล์
3(3-0-6)
Cell Structure and Function
วิชาบังคับก่ อน : 09-311-148 หลักชีววิทยา
Pre-requisite : 09-311-148 Principles of Biology
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของเซลล เซลลโพรแคริโอตและยูแค
ริโอต สารชีวโมเลกุล โครงสรางและหนาที่ของออรแกเนลล สวนที่หอหุมเซลล
การควบคุมวงจรเซลล การเพิ่มจํานวนเซลล การแปรสภาพของเซลล การกําจัด
เซลล และการสื่อสารระหวางเซลล
Basic concepts of cell structure and function, prokaryotic and eukaryotic cells,
biomolecules, structure and function of organelles, cell envelope, regulation of
cell cycle, cell proliferation, cell differentiation, cell apoptosis and intercellular
communication
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09-311-259

ปฏิบัติการโครงสร้ างและหน้ าที่ของเซลล์
1(0-3-1)
Cell Structure and Function Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-311-149 ปฏิบัตกิ ารหลักชีววิทยา และ
09-311-258 โครงสร้ างและหน้ าที่ของเซลล์ หรือเรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-311-149 Principles of Biology Laboratory and
09-311-258 Cell Structure and Function or concurrent
enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของเซลลโพรแคริโอตและยูแคริโอต สาร
ชีวโมเลกุล โครงสรางและหนาที่ของออรแกเนลล วงจรเซลล เทคนิคทางชีววิทยา
ของเซลล
Experiments on cell structure and function of prokaryotic and eukaryotic cells,
biomolecules, structure and function of organelles, cell cycle, cell biology
techniques

09-410-155

ฟิ สิกส์ เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introductory Physics
เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิล
เลต กลศาสตร ข องไหล อุ ณ หพลศาสตร คลื่ น และคลื่ น เสี ย ง สนามไฟฟ า
สนามแมเหล็ก ไฟฟากระแสตรง คลื่นแมเหล็กไฟฟา แสงและทัศนศาสตร ฟสิกส
ยุคใหม
Vector, force and motion, momentum and energy, oscillatory motion, fluid
mechanics, thermodynamics, waves and sound waves, electric fields, magnetic
fields, direct current, electromagnetic wave, light and optics, modern physics

09-410-156

ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ เบือ้ งต้ น
1(0-3-1)
Introductory Physics Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-155 ฟิ สิกส์ เบือ้ งต้ น หรือเรียนควบคู่กนั
Prerequisite : 09-410-155 Introductory Physics or concurrent enrollment
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ปฎิบัติการเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบ
ออสซิลเลต กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร คลื่นและคลื่นเสียง สนามไฟฟา
สนามแมเหล็ก ไฟฟากระแสตรง แสงและทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม
Experiments on force and motion, momentum and energy, oscillatory motion,
fluid mechanics, thermodynamics, waves and sound waves, electric fields,
magnetic fields, direct current, light and optics, modern physics
09-212-102

เคมีอนิ ทรีย์ 1
3(3-0-6)
Organic Chemistry 1
วิชาบังคับก่ อน : 09-210-125 เคมี 1
Pre-requisite : 09-210-125 Chemistry 1
สารประกอบอิ น ทรี ย สารประกอบแอลิ แ ฟติ ก แอโรมาติ ก ไฮโดรคาร บ อน
สารประกอบแอลกอฮอล ฟนอล อีเทอร แอลดีไฮดและคีโทน กรดคารบอกซิลิก
และอนุพันธ และสารประกอบแอมีนและแอโซ
Organic compounds, aliphatics and aromatic hydrocarbon, alcohol, phenol,
ether, aldehyde and ketone, carboxylic and its’derivative, amine and azo
compounds

09-212-103

ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์ 1
1(0-3-1)
Organic Chemistry Laboratory 1
วิชาบังคับก่ อน : 09-212-102 เคมีอนิ ทรีย์ 1 หรือเรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-212-102 Organic Chemistry 1 or concurrent enrollment
การทดสอบสมบั ติ ท างกายภาพของสารอิ น ทรี ย การทํ า ให ส ารบริ สุ ท ธิ์ การ
วิเคราะหธาตุที่เปนองคประกอบของสารอินทรีย สารประกอบแอลิแฟติก และแอ
โรมาติกไฮโดรคารบอน และการทดสอบสมบัติของสารตามหมูฟงกชัน
Experiments on physical property of organic compound, purification, elemental
analysis, aliphatic and aromatic compound, functional group
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09-213-304

ชีวเคมี
3(3-0-6)
Biochemistry
วิชาบังคับก่ อน : 09-212-102 เคมีอนิ ทรีย์ 1
Pre-requisite : 09-212-102 Organic Chemistry 1
ความรูพื้นฐานของชีวเคมี โครงสรางและสมบัติของสารชีวโมเลกุล เอนไซมและ
การทํางานของเอนไซม การสังเคราะหโปรตีน ยีนและการควบคุม การทํางานของ
ยีน เมแทบอลิซึมและชีวพลังงานของสารชีวโมเลกุล การประยุกตทางชีวเคมี
Fundamental of biochemistry, structure and properties of biomolecules,
enzymes and enzyme mechanisms, protein synthesis, gene, gene expression and
its regulation, metabolism and bioenergetic of biomolecules, application to the
field of biochemistry

09-213-305

ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3-1)
Biochemistry Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-213-304 ชีวเคมี หรือเรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-213-304 Biochemistry or concurrent enrollment
ปฏิ บัติก ารตรวจสอบสมบั ติข องสารชี วโมเลกุ ล การแยกสารชี วโมเลกุ ล การ
ทํางานของเอนไซม กระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล
Experiments on properties of biomolecules, biomolecular separation, function of
enzymes and metabolism of biomolecule

09-311-260 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา
3(3-0-6)
Systemetics and Biodiversity
วิชาบังคับก่ อน : 09-311-148 หลักชีววิทยา
Pre-requisite : 09-311-148 Principles of Biology
อนุกรมวิธาน ระบบทวินาม ประวัติวิวัฒนาการ และระบบที่ใชในการจัดจําแนก
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายและการจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต
Taxonomy, binomial system, phylogenetic tree, systematics, biodiversity and
classification
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09-311-261

ปฏิบัติการการจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา
1(0-3-1)
Systemetics and Biodiversity Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-311-149 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา และ
09-311-260 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา
หรือเรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-311-149 Principles of Biology Laboratory and
09-311-260 Systemetics and Biodiversity or concurrent
enrollment
หลักการจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต การตั้งชื่อและการตรวจสอบหาชื่อวิทยาศาสตร การ
จัด จํ าแนกหมวดหมู ข องพื ช การจั ดจํ าแนกหมวดหมูข องสั ตว และปฏิ บั ติก าร
ภาคสนาม
Principles of classification of organism, nomenclature and identification, plant
classification, animal classification and experimental field trip

09-311-262

หลักพันธุศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Genetics
วิชาบังคับก่ อน : 09-311-148 หลักชีววิทยา
Pre-requisite : 09-311-148 Principles of Biology
วัฎจักรเซลล โครโมโซมและการกําหนดเพศ พันธุศาสตรเมนเดล การวิเคราะหเพ
ดิ ก รี หน า ที่ แ ละพฤติ ก รรมของยี น และโครโมโซม โครงสร า งของจี โ นม
พันธุก รรมระดั บโมเลกุล การควบคุม การทํางานของยีน การกลายพัน ธุ พั น ธุ
ศาสตรประชากร พันธุวิศวกรรมและการประยุกตใช
Cell cycle, chromosome theory of inheritance, Mendelian genetics, analysis of
pedigree, function and behavior of gene and chromosome, structure of the
genome, molecular genetics, regulation of gene, mutation, population genetics,
genetic engineering and its applications
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09-311-263

ปฏิบัติการหลักพันธุศาสตร์
1(0-3-1)
Principles of Genetics Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-311-149 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา และ
09-311-262 หลักพันธุศาสตร์ หรือเรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-311-149 Principles of Biology Laboratory and
09-311-262 Principles of Genetics or concurrent
enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการแบง เซลล พันธุศาสตรของเมนเดล การวิเคราะหเพดิก รี
พันธุศาสตรนอกเหนือกฎเมนเดล สารพันธุกรรม พันธุกรรมระดับโมเลกุล พันธุ
ศาสตรประชากร พันธุวิศวกรรม
Experiments on cell division, Medelian genetics, analysis of pedigree, genetic
exception of Mendelian law, genetic material, molecular genetics, population
genetics, genetic engineering

09-311-264

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวติ
3(3-0-6)
Anatomy and Physiology of Organism
วิชาบังคับก่ อน : 09-311-148 หลักชีววิทยา
Pre-requisite : 09-311-148 Principles of Biology
กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช การสังเคราะหดวยแสง การหายใจ การคายน้ํ า
การควบคุมการเจริญเติบโตของพืช กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว ระบบอวัยวะ
การควบคุมภาวะธํารงดุลของรางกายสัตว
Plant anatomy and physiology, photosynthesis, respiration, plant growth and
development regulation, animal anatomy and physiology, organ system and
animal homeostasis

09-311-265

ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่ งมีชีวติ
1(0-3-1)
Anatomy and Physiology of Organism Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-311-149 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา และ
09-311-264 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่ งมีชีวติ
หรือเรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-311-149 Principles of Biology Laboratory and
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09-311-264 Anatomy and Physiology of Organism
or concurrent enrollment
ปฏิบั ติก ารกายวิ ภาคและสรีรวิทยาของพืช การสังเคราะหด วยแสง การหายใจ
การคายน้ํา การควบคุมการเจริญเติบโตของพืช กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
ระบบอวัยวะ และการควบคุมภาวะธํารงดุลของรางกายสัตว
Experiments on plant anatomy and physiology, photosynthesis, respiration,
transpiration, plant growth and development regulation, animal anatomy and
physiology, organ system and homeostatic regulation in animal
09-311-266

วิวฒ
ั นาการ
3(3-0-6)
Evolution
วิชาบังคับก่ อน : 09-311-148 หลักชีววิทยา
Pre-requisite : 09-311-148 Principles of Biology
แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ พันธุศาสตรประชากรกับกลไกการวิวัฒนาการ
การกํ า เนิ ด ของเอกภพและสิ่ ง มี ชี วิ ต กลไกการกํ า เนิ ด สป ชี ส แ ละวงศ ว าน
วิวัฒนาการ ชวงเวลาของสิ่งมีชีวิตบนโลก
Theory of evolution, population genetic and mechanism of evolution, origin of
the Universe and life, mechanism of speciation and phylogenetic trees, time line
in history of life

09-311-358

ชีวสถิติ
3(2-3-5)
Biostatistics
วิชาบังคับก่ อน : 09-121-045 สถิติทวั่ ไป
Pre-requisite : 09-121-045 General Statistics
บทนําทางชีวสถิติ ขอมูลและการรวบรวมขอมูล สถิติเชิงพรรณนา การประมาณ
คา 2 ประชากร การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ 2 ประชากร การวิเคราะหความ
แปรปรวน ความถดถอยเชิงเสนอยางงายและสหสัมพันธ ความถดถอยพหุคูณและ
สหสัมพันธ สถิติที่ไมใชพารามิเตอร และการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ
Introduction to biostatistics, statistical data and data collection, descriptive
statistic, estimation for two population, hypothesis tests for two population,
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analysis of variance, simple regression and correlation, multiple regression and
correlation, nonparametric statistics and data analysis by using of statistical
packages
09-312-263

จุลชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Microbiology
วิชาบังคับก่ อน : 09-311-050 ชีววิทยาทั่วไป หรือ 09-311-148 หลักชีววิทยา
Pre-requisite : 09-311-050 General Biology or
09-311-148 Principles of Biology
ประวัติ ความสําคัญและหลักทางจุลชีววิทยา สัณฐานวิทยา โครงสรางของเซลล
จุลินทรีย การจัดจําแนกหมวดหมู การดํารงชีพและเมแทบอลิซึม การสืบพันธุและ
การเจริญเติ บโตของจุ ลิ นทรี ย โรคที่ เ กิ ดจากจุ ลิ น ทรี ยแ ละระบบภู มิคุมกั น จุ ล
ชีววิทยาประยุกต
History, important and principles of microbiology, morphology, structure of
microbial cell, classification, living and metabolism, microbial reproduction and
growth, microbial causing disease and immune system, applied microbiology

09-312-264

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-1)
General Microbiology Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-311-149 ปฏิบตั ิการหลักชีววิทยา และ
09-312-263 จุลชีววิทยาทั่วไป หรือเรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-311-149 Principles of Biology Laboratory and
09-312-263 General Microbiology or concurrent
enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับความรูพื้นฐานของหองปฏิบัติการ อุปกรณและเครื่องมือทาง
จุล ชี ววิ ทยา การเตรี ยมอาหารเลี้ ยงเชื้ อและการกํ าจั ด เชื้ อ การแยกเชื้ อบริ สุ ท ธิ์
การศึ ก ษาสมบั ติ บ างประการของจุ ลิ นทรี ย การควบคุ ม จุ ลิ น ทรี ย ด ว ยวิ ธี ท าง
กายภาพและเคมี การตรวจสอบจุลินทรียในสิ่งแวดลอม
Experiments on basic knowledge of microbiological laboratory, materials and
equipments in microbiology, media preparation and sterilization, pure culture
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isolation, microbial characteristics studies, microbial control by physical and
chemical methods, microorganisms detection in environment
09-313-365

เทคโนโลยีชีวภาพเบือ้ งต้ น
3(2-3-5)
Introduction to Biotechnology
วิชาบังคับก่ อน : 09-312-263 จุลชีววิทยาทั่วไป
Pre-requisite : 09-312-263 General Microbiology
ความหมายและความสําคั ญของเทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิ คการเพาะเลี้ ยงจุลิ นทรี ย
เนื้อเยื่อพืชและเซลลสัตว เทคนิคพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีชีวภาพใน
ดานอุตสาหกรรม การแพทย การเกษตร และสิ่งแวดลอม สิทธิบัตรและกฎหมาย
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Definition and importance of biotechnology, microbial cultivation techniques,
plant tissues and animal cell, basic techniques in genetic engineering,
biotechnology in industry, medicine, agriculture and environment, patent and
law in biotechnology

09-314-263

นิเวศวิทยาและชีววิทยาการอนุรักษ์
3(3-0-6)
Ecology and Biological Conservation
วิชาบังคับก่ อน : 09-311-148 หลักชีววิทยา
Pre-requisite : 09-311-148 Principles of Biology
ความหมายและขอบเขตของนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ การถายทอดสารอาหารและ
พลังงาน วัฏจักรของธาตุ ปจจัยจํากัด นิเวศวิทยาระดับสิ่งมีชีวิต ระดับประชากร
และระดับชุมชน ความสัมพันธของสิ่งมี ชีวิตและระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ระบบนิเวศภาคพื้นน้ําและภาคพื้นทวีป ชีววิทยาการอนุรักษ
กรณีศึกษาการอนุรักษสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนดวยเทคนิคทางชีวภาพ
มีการศึกษานอกสถานที่
Definition and scope of ecology, ecosystem, transferring of nutrient and energy,
nutrient cycle, limiting factors, ecology in organisms level, population level and
community level, relationship of organisms and ecosystem, ecological
succession, aquatic and terrestrial ecosystem, biological conservation, case study
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of conservation of organisms with sustainable environment by biological
technique and field trip
09-314-264

ปฏิบัติการนิเวศวิทยาและชีววิทยาการอนุรักษ์
1(0-3-1)
Ecology and Biological Conservation Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 09-311-149 ปฏิบตั ิการหลักชีววิทยา และ
09-314-263 นิเวศวิทยาและชีววิทยาการอนุรักษ์
หรือเรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 09-311-149 Principles of Biology Laboratory and
09-314-263 Ecology and Biological Conservation
or concurrent enrollment
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ ระบบนิ เ วศจํ า ลอง การพึ่ ง พากั น ระหว า งสิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ
สิ่งแวดลอม การตรวจติดตามระบบนิเวศดวยวิธีทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การ
อนุรักษสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมดวยเทคนิคทางชีวภาพ ระบบนิเวศภาคพื้นน้ํา
และภาคพื้นทวีป
Experiments on ecosystem modeling, Interdependence between organisms and
environment, ecological monitoring by physical chemical and biological
method, organisms and environmental conservation by biological technique,
aquatic and terrestrial ecosystem

09-315-363

สัมมนาทางชีววิทยา
1(0-3-1)
Seminar in Biology
การคั ด เลื อ กหั ว ข อ เรื่ อ ง การค น คว า การอ า นผลงานตี พิ ม พ แ ละรายงานทาง
วิทยาศาสตร การนําเสนอเปนภาษาอังกฤษและการมีส วนร วมในการอภิป ราย
เกี่ยวกับงานวิจัยดานชีววิทยาที่ทันสมัยภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
Topics selection, literature review, reading of publications and scientific reports,
English presentation and participation in discussion on recent biological
research under the supervision of the supervisor
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09-315-464

โครงงานด้านชีววิทยา 1
1(0-3-1)
Biology Project 1
การค นควา การเขี ยนเคาโครงงานวิ จั ย การนํ าเสนอและการมีส วนรวมในการ
อภิปรายงานวิจัยภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
Literature review, writing of research proposal, presentation and participation in
research discussion under the supervision of the supervisor

09-315-465

โครงงานด้านชีววิทยา 2
2(0-6-2)
Biology Project 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-315-464 โครงงาน ด้ านชีววิทยา 1
Pre-requisite : 09-315-464 Biology Project 1
การทําวิจัยทางชีววิทยาในหัวขอที่นาสนใจ สอดคลองกับเคาโครงงานวิจัยจาก
โครงงานดานชีววิทยา 1 การวิเ คราะหข อมูล อภิป รายและสรุปผลการวิจั ยการ
นําเสนอและการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
Conducting on interesting biological research consistency with the research
proposal from Biology Project 1, data analysis, discussion and research
conclusion, presentation and report writing for final submission under the
supervision of the supervisor

09-311-257

ชีววิทยาสิ่งแวดลอม
3(3-0–6)
Environmental Biology
วิชาบังคับก่ อน : 09-314-263 นิเวศวิทยาและชีววิทยาการอนุรักษ์
Pre-requisite : 09-314-263 Ecology and Biological Conservation
แนวความคิดและพื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยาสิ่งแวดลอม ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต
องคประกอบของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและปจจัยที่กอใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ สถานการณความ
หลากหลายทางชีวภาพ มลพิษสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการ
Concept and fundamental of environmental biology, biotic communities,
influence of environmental component on organisms adaptation, biodiversity
and factor influencing on emergence of biodiversity, biodiversity situation,
environmental pollution and management
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09-311-362

เทคนิคทางชีววิทยา
3(0-6-3)
Biological Techniques
วิชาบังคับก่ อน : 09-311-149 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
Pre-requisite : 09-311-149 Principles of Biology Laboratory
เทคนิควิธีการทางชีววิทยาในการเก็บรักษาตัวอยางพืชและสัตว การทําตัวอยาง
พืชอัดแหง การดองใสสัตว การดองรักษาสีของพืช การสตาฟสัตว การทําสไลด
ถาวร การถายรูปผานกลองจุลทรรศน และเทคนิคที่ใชในงานวิจัยทางชีววิทยา
Biological techniques for plant and animal preservation, preparation for
herbarium specimen, animal transparency methods, plant-colour preservation,
stuffed animals, preparation for permanent slide, photomicrography and
techniques for biological research

09-312-365

สาหร่ ายวิทยา
3(2-3-5)
Phycology
วิชาบังคับก่ อน : 09-312-263 จุลชีววิทยาทั่วไป
Pre-requisite : 09-312-263 General Microbiology
การวินิจฉัยชนิดและการจัดจําแนกหมวดหมู สัณฐานวิทยา การสืบพันธุ วงจร
ชีวิตและนิเวศวิทยาของสาหราย ความสําคัญของสาหราย การเก็บตัวอยาง การ
เก็บรักษา การแยกและการเพาะเลี้ยงสาหราย มีการศึกษานอกสถานที่
Identification and classification, morphology, reproduction, life cycle and
ecology of algae, important of algae, sample collecting, preservation, algal
isolation and culture and field trip

09-312-366

ชีววิทยาของยีสต์
3(2-3-5)
Biology of Yeast
วิชาบังคับก่ อน : 09-312-263 จุลชีววิทยาทั่วไป
Pre-requisite : 09-312-263 General Microbiology
ณฐานวิทยาและโครงสรางภายในเซลลยีสต สรีรวิทยา การเจริญและการสืบพันธุ
การวินิจฉัยชนิดและการจัดจําแนกหมวดหมูของยีสต พันธุกรรมและการปรับปรุง
พันธุกรรม การประยุกตใชยีสตในงานดานตาง ๆ ผลิตภัณฑที่ไดจากยีสต
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Morphology and structure within yeast cell, physiology, growth and
reproduction, identification and classification of yeast, genetic and genetic
improvement, application of yeast in various fields, products from yeast
09-312-367

เห็ดรา
3(2-3-5)
Fungi
วิชาบังคับก่ อน : 09-312-263 จุลชีววิทยาทั่วไป
Pre-requisite : 09-312-263 General Microbiology
วิวัฒนาการของเห็ดรา การจัดจําแนกหมวดหมู สัณฐานวิทยาและกายวิภาค วง
ชีวิต นิเวศวิทยา การเก็บรักษา การบูรณาการเชื้อราแบบยั่งยืน ปฏิบัติการเชื้อรา
Evolution of fungi, classification, morphology and anatomy, life cycle, ecology,
preservation, sustainable integrated fungi, fungal laboratory

09-312-368

แบคทีเรียวิทยา
3(2-3-5)
Bacteriology
วิชาบังคับก่ อน : 09-312-263 จุลชีววิทยาทั่วไป
Pre-requisite : 09-312-263 General Microbiology
การจัดจําแนกหมวดหมูของแบคทีเรีย สัณฐานวิทยา พันธุกรรมของแบคทีเรีย การ
ทดสอบคุณสมบัติทางสรีรวิทยา ชีวเคมีและอณูชีววิทยาของแบคทีเรีย แบคทีเรีย
วิทยาประยุกต
Bacterial classification, morphology, bacterial genetic, determination of
bacterial physiology, biochemistry and molecule biology, applied bacteriology

09-312-369

จุลชีววิทยาสิ่ งแวดล้ อม
3(2-3-5)
Environmental Microbiology
วิชาบังคับก่ อน : 09-312-263 จุลชีววิทยาทั่วไป และ
09-314-263 นิเวศวิทยาและชีววิทยาการอนุรักษ์
Pre-requisite : 09-312-263 General Microbiology and
09-314-263 Ecology and Biological Conservation
ความรูพื้นฐานทางจุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม ความรูเกี่ยวกับจุลินทรียในดิน น้ําและ
อากาศ บทบาทและการใชประโยชนจากจุลินทรียในสิ่งแวดลอม

302
Basic knowledge of environmental microbiology, knowledge of microorganisms
in soil, water and air, role and utilization of microorganisms in environment
09-312-370

จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(2-3-5)
Food Microbiology
วิชาบังคับก่ อน : 09-312-263 จุลชีววิทยาทั่วไป
Pre-requisite : 09-312-263 General Microbiology
บทบาทและความสํ า คั ญ ของจุ ลิ น ทรี ย ใ นอาหาร จุ ล ชี ว วิ ท ยาของอาหารและ
ผลิตภัณฑหลักการถนอมอาหาร จุลินทรียกอโรคในอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร
Role and important of microorganisms in food, microbiology of food and
product, principles of food preservation, foodborne disease, food sanitation

09-312-371

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
Industrial Microbiology
วิชาบังคับก่ อน : 09-312-263 จุลชีววิทยาทั่วไป
Pre-requisite : 09-312-263 General Microbiology
บทบาทและคุณสมบัติของจุลินทรียที่ใชสําหรับผลิตภัณฑในระดับอุตสาหกรรม
การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย กระบวนการหมักในอุตสาหกรรม การใชประโยชนจาก
จุลินทรียในการผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ระดับอุตสาหกรรม
Role and properties of microorganisms used for production of industrial
products, microbial cultivation, industrial fermentation process, utilization of
microorganisms for production of industrial products

09-313-366

ชีวสารสนเทศศาสตร์ เบือ้ งต้ น
3(2-3-5)
Basic Bioinformatics
การใชแหลงบริการฐานขอมูลนิวคลีโอไทด โปรตีน และขอมูลชีววิทยา การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการทํานายโครงสรางของยีน และโปรตีน การเทียบ
ลําดับนิวคลีโอไทดและลําดับกรดอะมิโน การออกแบบไพรเมอรและการศึกษา
วงศวานวิวัฒนาการ
Using of database service in nucleotide, protein and various biological data,
computer software usage for prediction of genes structure and protein,

303
nucleotide sequence and amino acid sequence alignments, primer design and
phylogenetic tree studies
09-313-367

หลักการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืช
3(2-3-5)
Principles of Plant Tissue Culture
วิชาบังคับก่ อน : 09-311-260 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา
Pre-requisite : 09-311-260 Systemetics and Biodiversity
ประวัติและการพัฒนาการของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคและวิธีการในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช รูปแบบของการเจริญของเซลลและเนื้อเยื่อที่เพาะเลี้ยง ปจจัย
ที่มีผลตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเพาะเลี้ยงโพรโทพลาสต การผลิตสารทุติย
ภูมิจากพืช ที่เพาะเลี้ ยง การอนุรักษสายพันธุพืชและการประยุกตใชเ ทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
History and development of plant tissue culture, techniques and methods of
plant tissue culture, growth pattern of cultured cell and tissue, factors affecting
on plant tissue culture, protoplast culture, secondary metabolites production
from cultured plant, germplasm preservation and application of plant tissue
culture

09-313-368

เทคโนโลยีของเอนไซม์
3(2-3-5)
Enzyme Technology
วิชาบังคับก่ อน : 09-213-304 ชีวเคมี
Pre-requisi t : 09-213-304 Biochemistry
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเอนไซม การผลิตเอนไซมจากจุลินทรีย พืช และสัตว การ
แยกและการทํ า เอนไซม ใ ห บ ริ สุ ท ธิ์ การตรึ ง เอนไซม การนํ า เอนไซม ไ ปใช
ประโยชนในอุตสาหกรรมตาง ๆ
Basic knowledge of enzyme, enzyme production from microorganisms, plants
and animals, separation and purification of enzyme, enzyme immobilization,
application of enzyme in industry
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09-313-369

เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
Industrial Biotechnology
วิชาบังคับก่ อน : 09-313-365 เทคโนโลยีชีวภาพเบือ้ งต้ น
Pre-requisite : 09-313-365 Introduction to Biotechnology
บทบาทของเทคโนโลยี ชี วภาพในกระบวนการทางอุ ต สาหกรรมด านต า ง ๆ
กระบวนก ารทางชี วภาพที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ การผลิ ต ระดั บ อุ ต สาหกรรม
เทคโนโลยี ชี ว ภาพทางอุ ต สาหกรรมที่ สํ า คั ญ กระบวนการแยก สกั ด และทํ า
ผลิตภัณฑทางชีวภาพใหบริสุทธิ์ การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพ
Role of biotechnology in various industrial process, bioprocess related to
industrial production, important industrial biotechnology, separation, extraction
and purification of bio-products, bio-industrial plant design

09-313-371

พันธุวศิ วกรรม
3(2-3-5)
Genetic Engineering
วิชาบังคับก่ อน : 09-313-365 เทคโนโลยีชีวภาพเบือ้ งต้ น
Pre-requisite : 09-313-365 Introduction to Biotechnology
โครงสรางและหนาที่ของสารพันธุกรรม องคประกอบของจีโนมและการควบคุม
การแสดงออกของยีนของโปรคาริโอตและยูคาริโอต เทคนิคการโคลนยีน ดีเอ็นเอ
พาหะ เอนไซมที่ใชในการตรวจสอบและวิเคราะหยีนที่โคลนได การเพิ่มปริมาณ
ดีเอ็นเอโดยปฎิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส การถายยีนในพืชและสัตว หลักการของ
เครื่องหมายทาง ดีเอ็นเอ การประยุกตใชทางการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย
และสิ่งแวดลอม
Structure and function of the genetic material, genomic organizations and
regulation of gene expression in prokaryotes and eukaryotes, gene cloning
technique, DNA vectors, enzyme for assay and analysis of cloned gene, DNA
amplification by polymerase chain reaction, gene transformation in plants and
animals, principles of DNA markers, applications in agriculture, industry,
medicine and environment

305
09-314-364

อาชีวอนามัย
3(3-0-6)
Occupational Health
วิชาบังคับก่ อน : 09-311-148 หลักชีววิทยา
Pre-requisite : 09-311-148 Principles of Biology
ความรูพื้นฐานทางอนามัยสิ่งแวดลอม โรคติดตอและการควบคุม การปองกันและ
การควบคุ มพาหะนํ าโรค การสุ ข าภิ บาล ระบบการจั ด การอาชี วอนามั ย และ
หลักการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเบื้องตน
Basic knowledge of environmental health, communicable disease and
controlling, prevention and vectors controlling, sanitation, occupational health
and management system, principle of Health Impact Assessment (HIA)

09-314-366

เทคโนโลยีการบําบัดนํา้ เสียในระบบอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Wastewater Treatment Systems
วิชาบังคับก่ อน : 09-312-263 จุลชีววิทยาทั่วไป
Pre-requisite : 09-312-263 General Microbiology
ความรูเกี่ยวกับคุณลัก ษณะและแหลง ที่ม าของน้ําเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลกระทบตอสภาวะแวดลอ มและนิเ วศวิท ยา การบํา บัด น้ํา เสียทางกายภาพ
เคมี และชีวภาพ ไดแก การบําบัดน้ําเสียดวยระบบแบบใชออกซิเจน และไมใช
ออกซิเจน และระบบบําบัดน้ําเสียแบบพื้นที่ชุมน้ําเทียม
Wastewater characteristics, source of wastewater, effect of wastewater on
environment and ecology, physical, chemical and biological wastewater
treatment such as aerobic process, anaerobic process and constructed wetland

09-001-301

การเตรียมความพร้ อมฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พ
1(0-2–1)
Preparation for Professional Experience
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ รู ป แบบและกระบวนการฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ
ความสําคัญของการฝกประสบการณวิช าชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน
การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณงานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การ
พัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การ
ประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยใน
การทํางาน การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอ
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ผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนาและ
การตัดสินใจ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสืบคนขอมูล
Basic knowledge in method and process of Professional Experience, principles of
professional experience application letter writing, how to select working places,
how to achieve a job interview, organizational culture, personality development,
professional ethics, virtue and morality, labour law, social security, 5S activities,
quality assurance and safety standards, English for communication, report writing,
presentation, planning skills, analysis skills, facing problem solving and decision
making skills, general knowledge of information technology, IT law and
information retrieval
09-001-302

สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : 09-001-301 การเตรียมความพร้ อมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
Pre-requisite : 09-001-301 Preparation for Professional Experience
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการ
ในตําแหนงตามที่ตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกั บความรูความสามารถ เป น
ระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคล
ของ สถานประกอบการในระหวางปฏิบัติงาน มีหนาที่รับผิดชอบแนนอน และ
รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการอยางเต็มความสามารถ มีผู
นิเทศงาน การติดตามและการประเมิ นผลการปฏิ บั ติงานอย างเป นระบบ ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณ
จากการปฏิบัติงานในสถาน ประกอบการกอนสําเร็จการศึกษา
Practice in a government organization, a state enterprise or a company in the
relevant field as a full-time employee with same graduate and properly ability,
required at least 16 weeks, Under assigned job supervisor who will advise the
student during the entire period of the training, certain responsibility, The training
will be also advised, followed up, and evaluated systematically by co-op advisor
and/or co-op staff to assist students to gain direct experiences, realize their capacity,
and develop themselves before graduation
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09-001-303

ฝึ กงาน
3(0-40-0)
On the Job Training
วิชาบังคับก่ อน : 09-001-301 การเตรียมความพร้ อมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
Pre-requisite : 09-001-301 Preparation for Professional Experience
ฝก ปฏิ บั ติง านจริ ง ในสถานประกอบการภาคเอกชน รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ รั ฐ บาล
ทางดานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษาอยางเปนระบบ เปนระยะเวลาไม
นอยกว า 270 ชั่ วโมง ทํ าให เ กิ ดประสบการณ จ ริ ง จากการทํ างานก อนสํ าเร็ จ
การศึกษา
Systematical practice in relevant field within private company, state enterprise or
government organization for at least 270 hours to realize working experiences
before graduation

09-001-304

ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
3(0-6-3)
Workplace Special Problem
วิชาบังคับก่ อน : 09-001-303 ฝึ กงาน
Pre-requisite : 09-001-303 On the Job Training
นําโจทยปญหาที่ไดจากสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ที่
นักศึกษาไดออกทําการฝกงาน นํามาศึกษา วิเคราะห โดยใชความรูจากวิชาชีพมา
ทําการประยุ ก ต แ ก ป ญหา และจั ดทํ าตามรู ป แบบของโครงการ โดยมี อาจารย
ผูเชี่ยวชาญในสาขาคอยแนะนําและเปนที่ปรึกษา
Bring problem from relevant field with in private company, stateenterprise or
government organization for detailed study, analysis, and/or research on any
special issue that student adopts from direct experience after individual training
by applying professional knowledge to solve the problems and complete the
project, advised by a professor or an expert in its relevant field

