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1. กลุมวิชาแกน 
PHYS 1101   ฟสิกสพื้นฐาน                                                           3(3-0) 

 Fundamental Physics 
  ระบบหนวยเวกเตอร แรงและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
งาน กําลัง พลังงาน โมเมนตของแรง เครื่องกลอยางงาย ความหนาแนน ความยืดหยุน   ความดันของ
ไหล และหลักของอารคีเมดีส ความตึงผิว สมการของแบรนุยยี ความหนืด การเคลื่อนที่แบบแกวง
กวัดและคลื่น คุณสมบัติของคลื่นกลและคลื่นแมเหล็กไฟฟา   คุณสมบัติเชิงความรอนของสสาร 
ไฟฟาสถิตและไฟฟากระแส แมเหล็กและแมเหล็กไฟฟา อะตอม การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี 
กัมมันตภาพรังสีและการประยุกตใช 
 

PHYS 1102  ปฏิบตัิการฟสกิสพื้นฐาน 1(0-3) 
  Fundamental Physics Laboratory 

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสพื้นฐาน ไมนอยกวา  10  ปฏิบัติการ 
 

CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน            3(3-0) 
  Fundamental Chemistry 
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  อะตอม โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ สมบัติของแกส   
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมีในน้ํา กรด เบส เกลือ ไฮโดรลิซิส บัฟเฟอร อุณหพลศาสตร 
เคมีอินทรีย เคมีนิวเคลียร 
 

CHEM 1102 ปฏิบตัิการเคมีพื้นฐาน 1(0-3) 
  Fundamental Chemistry Laboratory 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบือ้งตนและหลักปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัตกิารเคมี  
เทคนิคการเตรยีมสารละลายเบื้องตน  ไฮโดรลิซิส   บัฟเฟอร   สมดุลเคมี   คาคงตัวของกรด-เบส   
การไทเทรตและอินดิเคเตอร  อุณหพลศาสตร 
 
 
BIO 1107 ชีววิทยาพืน้ฐาน               3(3-0) 
  Fundamental  Biology 
  สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวติ เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุและการเจริญเติบโต     
การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในสิ่งมีชีวิต การหายใจและการลําเลียงในรางกาย ระบบประสาท
และฮอรโมน กําเนดิและวิวัฒนาการ พันธุกรรม การจําแนกสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมของสัตว    
นิเวศวิทยา 
 
BIO 1108 ปฏิบตัิการชีววิทยาพื้นฐาน 1(0-3) 
  Fundamental  Biology  Laboratory 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารประกอบเคมีในสิ่งมชีีวิต เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุและการ
เจริญเติบโต  การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในสิง่มีชีวิต การหายใจและการลําเลียงในรางกาย  
ระบบประสาทและฮอรโมน กําเนดิและวิวัฒนาการ พนัธุกรรม การจําแนกสิ่งมีชีวติ พฤติกรรมของ
สัตว   นิเวศวทิยา 
 
MATH 1401 แคลคูลัส 1 3(3-0) 
  Calculus 1 
  ฟงกชันและกราฟ ลิมิตของฟงกชัน การหาอนุพันธและการประยุกต อินทิกรัล 
อนุพันธและอินทิกรัลของฟงกชันอดิศัย แนะนําอนุพันธยอย 
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2. กลุมวิชาเอก 
แกน 
CHEM 3705 ชีวเคมี  3(3-0) 
  Biochemistry 
  โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิต พรอมทั้งสมบัติ หนาทีแ่ละบทบาทของเซลล และ
องคประกอบของเซลล กรด เบส บัฟเฟอรในเซลล โปรตีน เอนไซม คารโบไฮเดรต ลิพิด (Lipid) 
วิตามิน และฮอรโมน การยอย การดูดซึมอาหาร เมเทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต ลิพิดและโปรตนี 

 



  
104 

CHEM 3706 ปฏิบตัิการชีวเคมี 1(0-3) 
  Biochemistry   Laboratory 
  สารละลายบัฟเฟอร การทดสอบสมบัติและวเิคราะหหาปริมาณของกรดแอมิโน 
โปรตีน  เอนไซม  คารโบไฮเดรต  ลิพิด  และชีวพลังงานของเซลล 
 
BIO 1301 พฤกษศาสตร                                                        3(2-3) 

  Botany  
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1107  ชีววทิยาพื้นฐาน   3(3-0)  และ 
                                         BIO   1108  ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน  1(0-3) 

 ชีววิทยาของพชื เซลล เนื้อเยื่อ สัณฐานวทิยา กายวิภาคของพืชมีดอก สรีรวิทยา 
นเิวศวิทยาของพืช ววิัฒนาการ การจดัจําแนกประเภท การเก็บรวบรวมตวัอยางพืช การศึกษา
ภาคสนาม 
 
BIO 1401 สัตววิทยา                   3(2-3) 

 Zoology 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1107  ชีววทิยาพื้นฐาน   3(3-0)  และ 
                                         BIO   1108  ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน  1(0-3) 

 ชีววิทยาของสัตว เซลล เนื้อเยื่อ การจัดจําแนกประเภท การศึกษาดานสณัฐานวิทยา  
กายวิภาค สรีรวิทยา การสืบพันธุ การเจรญิเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว  วิวัฒนาการ    การรวบรวม
และเก็บตวัอยาง การศึกษาภาคสนาม 
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BIO 2101 นิเวศวิทยา                  3(2-3) 
 Ecology  
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1107  ชีววทิยาพื้นฐาน   3(3-0)  และ 
                                         BIO   1108  ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน  1(0-3) 

 ความรูพื้นฐานทางนิเวศวิทยา องคประกอบและประเภทของระบบนิเวศ พลังงาน 
ประสิทธิภาพการถายทอดพลังงาน อัตราผลผลิตและปรามิดนิเวศ ปจจัยจํากัด การปรับตัวของ
ส่ิงมีชีวิต  วัฏจักรของสาร  คุณสมบัติ  การเจริญและความสัมพันธของประชากร  ชุมชนและความ
เดนชนดิ  การเปลี่ยนแปลงแทนที่และประเภทการเปลี่ยนแปลงแทนทีส่ิ่งมีชีวิต  มลพิษ การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม การใชทฤษฎีทางนิเวศวิทยาปองกนัและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  
การศึกษาภาคสนาม 
 

BIO 2501 พันธุศาสตร                                                            3(2-3)  
Genetics                                          
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1107  ชีววทิยาพื้นฐาน   3(3-0)  และ 
                                         BIO   1108  ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน  1(0-3) 

 ความรูพื้นฐานทางพันธุศาสตร หลักการถายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม                
การคาดคะเนผลลัพธที่เกิดขึ้นในลูกผสม ยีน โครโมโซมและการจําลองสารพันธุกรรม โอกาส และ 
Chi-square ยีนเชื่อมโยงและรีคอมบิเนชัน่ เพศและการกําหนดเพศ ความสัมพันธระหวางลักษณะ
และเพศ มัลติเปลอัลลีล การควบคุมของยีนเชิงปริมาณและคณุภาพ การแปรปรวนของลูกผสม                
การแปรปรวนของจํานวนโครโมโซมและการเปลี่ยนแปลงรูปรางของโครโมโซม การถายทอด
พันธุกรรมนอกนิวเคลียส พนัธุศาสตรประชากร พันธวุศิวกรรม 

 
BIO 2701 จุลชีววิทยา                                              3(2-3)  

 Microbiology  
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1107  ชีววทิยาพื้นฐาน   3(3-0)  และ 
                                         BIO   1108  ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน  1(0-3) 

  ความรูพื้นฐานของจุลชีววทิยา  เปรียบเทียบเซลลโพรคาริโอตและยคูาริโอต การ
จําแนกจุลินทรีย สัณฐานวทิยา การเจริญเติบโต เมแทบอลิซึม พันธุกรรม    การสืบพันธุ      การ
ควบคุมจุลินทรีย จุลินทรียทางสิ่งแวดลอม และการประยกุตใชจุลินทรยีทางดานตางๆ 
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BIO 3104 สถิติทางชีววิทยา                                   3(3-0)  
 Biostatistics  
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1107  ชีววทิยาพื้นฐาน   3(3-0)  และ 
                                         BIO   1108  ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน  1(0-3) 

 ความสําคัญของสถิติในวิชาชีววิทยา การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอ        การ
แจกแจงความถี่  การวัดการกระจายประชากร การสุมตัวอยาง การวางแบบแผนการทดลองอยางงาย 
การทดสอบความมีนยัสําคัญ สหสัมพันธ การทดสอบความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ และการ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 
บังคับ 
BIO 2102 สรีรวิทยาทั่วไป                                     3(2-3)  

 General Physiology  
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1107  ชีววทิยาพื้นฐาน   3(3-0)  และ 
                                         BIO   1108  ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน  1(0-3) 

 ความรูพื้นฐานทางสรีรวิทยาของพืชและสัตว กระบวนการตางๆ ที่สําคัญ เชน การ
สังเคราะหแสง การหายใจ การขนสงและการลําเลียง ความสมดุลของน้ําและเกลือแร กลไกการ
ประสานงานและควบคุมการทํางานของระบบตางๆ  
 
BIO 3101 ชีววิทยาของเซลล                            3(2-3)  

 Cell Biology  
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1107  ชีววทิยาพื้นฐาน   3(3-0)  และ 
                                         BIO   1108  ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน  1(0-3) 

 ความรูพื้นฐานเซลล ทฤษฎีเซลลและการกําเนิดเซลลยคูารีโอต โครงสราง  และ
หนาที่ของเซลลโพคาริโอตและยูคาริโอตระดับโมเลกุล การลําเลียงสารเขาออกเซลลและปฏิสัมพันธ
ของเซลล  วัฏจักรของเซลล  การแบงเซลล   เมแทบอลิซึมของเซลล  สารพันธุกรรมในเซลลโพคาริ
โอติกและยูคาริโอติก การแสดงออกของยีน รวมถึงเทคนิคอุปกรณทางวิทยาศาสตรที่ใชใน
การศึกษาออรแกแนลล 

 



  
107 

BIO 3102 ความหลากหลายทางชีวภาพ    3(2-3) 
 Biodiversity 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1401 สัตววิทยา  3(2-3)   
                                        BIO   1301 พฤกษศาสตร   3(2-3) 
                                        BIO   2701  จุลชีววิทยา   3(2-3)   และ 
                                        BIO   2101  นิเวศวิทยา    3(2-3) 

 ศึกษาความหลากหลายของสิง่มีชีวิตทางดานนิเวศ   พันธุศาสตรและเทคนิคทาง
โครโมโซม      DNA  fringer  print  และ PCR      หลักอนุกรมวิธานและการจัดจาํแนกกลุมส่ิงมีชีวิต  
ความสัมพันธระหวางความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต   ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ     
การประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคามความหลากหลายทาง      ชีวภาพ   ยุทธวิธีในการคุมครองความ
หลากหลายทางชีวภาพและการศึกษาในภาคสนาม 
 
BIO 3103 อณูชีววิทยา                                    3(2-3)  

 Molecular Biology  
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1107  ชีววทิยาพื้นฐาน   3(3-0)  และ 
                                         BIO   1108  ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน  1(0-3) 

 คุณสมบัติของกรดนวิคลิอิค การถอดแบบโมเลกุลดเีอ็นเอ การถอดรหัส          
โครงสรางของโครโมโซม โมเลกุลอารเอนเอและการแปลรหัสของ mRNA      การแสดงออกของ
ยีน การเปลีย่นแปลงสารพันธุกรรม และเทคโนโลยีการ    โคลนนิ่งจีน 

 
BIO 3201 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน                                     3(2-3)  

 Introductory to Biotechnology  
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1107  ชีววทิยาพื้นฐาน   3(3-0)  และ 
                                         BIO   1108  ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน  1(0-3) 

 ความหมาย ความเปนมาของเทคโนโลยีชีวภาพ ชีวพลังงานศาสตร     พันธุศาสตร
โมเลกุล และพันธุวิศวกรรม จลนพลศาสตรของเอนไซมและเซลล การแยกผลิตภณัฑทางชวีภาพให
บริสุทธิ์ บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพดานตางๆ 
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BIO 3601 เทคนิคปฏิบตักิารทางชีววิทยา    3(2-3) 
  Biotechnique 

 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1107  ชีววทิยาพื้นฐาน   3(3-0)   
                                         BIO   1108  ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน  1(0-3)  และ 

                                                       CHEM   3705  ชีวเคมพีื้นฐาน  3(3-0) 
 การใชเทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติการทางชีววิทยา การทําสไลดถาวรเนื้อเยื่อ

ส่ิงมีชีวิต การวิเคราะหสารชีวเคมีในเชิงปริมาณและคณุภาพ 
 
BIO 4406 พิษวิทยาในสิง่แวดลอม    3(2-3) 

 Environmental Toxicology 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1107  ชีววทิยาพื้นฐาน   3(3-0)  และ 
                                        BIO   1108  ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน  1(0-3) 

 ประเภทและผลกระทบของสิ่งที่เปนพิษในสิ่งแวดลอม ผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตเมื่อ
ไดรับสารเคมีที่เปนสิ่งปนเปอนจากภาวะแวดลอม และผลกระทบตอระบบนิเวศ 
 
BIO 4901 สัมมนาทางชวีวิทยา    1(1-0) 

 Seminar in Biology 
  การศึกษาชวีวทิยาตามความสนใจโดยการคนควา นําผลงานและความรูทางดาน 
ชีววิทยา หรือปญหาทางชีววิทยามาอภิปรายอยางมีเหตุผล เขียนโครงการ เขียนรายงาน และนําเสนอ 
 
BIO 4904 รายงานทางชวีวิทยา                  1(1-0) 
  Biology Report 

 ฝกทักษะการเขียนโครงราง บทคัดยอ รูปแบบรายงานผลการวิจยั และการนําเสนอ
ผลงานวิชาการทางชีววิทยา 

 
BIO 4905 โครงการวิจัยทางชีววิทยา     3(250) 

 Biological Research Project 
 ทําการวิจยัทางชีววิทยา ศึกษาคนควา ทดลอง รวบรวมและเสนอผลงานและเขยีน

รายงานผลการวิจัย 
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เลือก 
สัตววิทยา 
BIO 3401 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว    3(2-3) 

Animal Cell Culture 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1401  สัตววิทยา  3(2-3) 

 ศึกษาเทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว เนื้อเยื่อสัตว และการประยุกตใชใน
ดานการแพทยและการเกษตร 

 
BIO 3402 กีฏวิทยา    3(2-3) 

Entomology 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1401  สัตววิทยา  3(2-3) 

   ศึกษาชีววิทยาของแมลง การจําแนกประเภท สัณฐานวทิยา สรีรวิทยา วัฏจักรชีวิต 
การเจริญเติบโตและพัฒนา พฤติกรรม และนิเวศวิทยาของแมลง ความสําคัญทางเศรษฐกิจ วิธีการ
ปองกันและกําจัดแมลง การรวบรวมและเกบ็ตัวอยางแมลง การศึกษาภาคสนาม  

 
BIO 3403 ปรสิตวิทยา                  3(2-3) 

 Parasitology 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1401  สัตววิทยา  3(2-3) 
ศึกษาสัตวทีเ่ปนปรสิต การจําแนกประเภท สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา เมแทบอลิซึม 

การสืบพันธุ วัฏจักรชีวติ วิวัฒนาการ ความสัมพันธระหวางปรสิตกับผูถูกอาศัย วิธีการปองกัน          
การตรวจสอบตัวอยางปรสิต รวมทั้งการเกบ็รักษา การศกึษาภาคสนาม  

 
BIO 3405 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง    3(2-3) 

 Invertebrate Zoology 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1401  สัตววิทยา  3(2-3) 

  ศึกษาสัณฐานวิทยา การจัดจําแนก สรีรวทิยาของสัตวไมมีกระดกูสันหลัง ตั้งแต     
โพรโทซัวถึงคอรเดตชั้นต่ํา โดยเนนความสัมพันธในแงววิัฒนาการของสัตวเหลานั้น การศกึษา
ภาคสนาม 
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BIO 3406 สัตวมีกระดูกสันหลัง    3(2-3) 
Vertebrate Zoology 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1401  สัตววิทยา  3(2-3) 

  ศึกษาสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร การจัดจําแนก สรีรวิทยาของสัตวมีกระดูก       
สันหลัง จากคอรเดตชั้นต่ําถึงชั้นสูง วัฏจักรชีวิต ความเปนอยู และความสัมพันธตอส่ิงแวดลอม  

 
BIO 3407 พฤติกรรมสัตว                3(2-3) 

Animal Behavior 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1401  สัตววิทยา  3(2-3) 

  ศึกษาแนวความคิดและประเภทของพฤติกรรมสัตว โดยเนนพฤติกรรมทางดาน
เพศ พฤติกรรมของพอแม พฤติกรรมกาวราว รวมทั้งเหยื่อและผูลา ววิัฒนาการของพฤติกรรมสัตว 
พฤติกรรมของสัตวไมมีกระดูกสันหลังและสัตว  มกีระดูกสันหลัง  รวมทั้งการวเิคราะหพฤติกรรม
ของสัตว การศึกษาภาคสนาม 
 
BIO 3411 สรีรวิทยาของสัตว    3(2-3) 

Animal Physiology 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1401  สัตววิทยา  3(2-3) 
 ศึกษาหนาที่ทัว่ไปของระบบตางๆ ในรางกายของสัตวช้ันสูง  
 

BIO 3413 แมลงสําคัญทางเศรษฐกิจ    3(2-3) 
Economic Insect 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1401  สัตววิทยา  3(2-3) 

 การศึกษาชนดิของแมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ สัณฐานวิทยา    กายวภิาค   
สรีรวิทยา วัฏจักรชีวิต นิเวศวิทยา การเพาะเลี้ยงแมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ การประยกุตใช
ความรูทางดานชีววิทยาระดบัโมเลกุล ในการวจิัยแมลงที่มีความสําคัญทางดานการแพทยและทาง
เศรษฐกิจ การปองกันการทําลายและการกาํจัดแมลงศัตรูพืช 
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BIO 3414 การเก็บรักษาตัวอยางสัตว    3(2-3) 
 Animal Collection and Preservation 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1401  สัตววิทยา  3(2-3) 

 ศึกษาเทคนิคและวิธีการในการศึกษา การรวบรวม และการเก็บรักษาตัวอยางสัตว
สําหรับการเรียนการสอน หองพิพิธภัณฑ และการศึกษาในหองปฏิบัตกิาร การศึกษาภาคสนาม 

 
BIO 3415 ชีววิทยาการเจริญ    3(2-3) 

 Developmental Biology  
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1401  สัตววิทยา  3(2-3) 

 ประวัติ  ขอบเขตและความสัมพันธกับแขนงวิชาอ่ืน  ทฤษฎีการเจริญและการ
ควบคุมกระบวนการแบงเซลลสืบพันธุเพศผู  เพศเมีย (Gemetogenesis) ชนิดไขตามปริมาณและการ
กระจายของไขแดง    การปฏิสนธิ (Fertilization) เปรียบเทียบแบบแผนการเจริญขั้นตน ตั้งแตระยะ
คลีเวจจนถึงระยะการสรางรูปรางและอวยัวะของสัตวในกลุมเอ็กไคโนเดิรม ตัวอยางเชนหอยเมน                           
กลุมโปรโตคอรเดต ตัวอยางเชน  แอมฟออกซัส   กลุมคอรเดต ตัวอยางเชน  กบ  ไก และหมู รวมทัง้
กลไกการชักนาํและตัวอยางความ       ผิดปกติในการเจริญของตัวออนขั้นตน 

 
 
BIO 4401 มิญชวิทยาของสัตว    3(2-3) 

Animal Histology 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1401  สัตววิทยา  3(2-3) 

 ศึกษาโครงสรางที่สัมพันธกับหนาที่ของเนื้อเยื่อตางๆ และอวัยวะของสัตวมี
กระดกูสันหลัง เทคนิคในการตรวจสอบลักษณะผิดปกตขิองเนื้อเยื่อโดยการยอมสีและศึกษาภายใต
กลองจุลทรรศน 

 
BIO 4402 อนุกรมวิธานสัตว    3(2-3) 

Animal Taxonomy 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1401  สัตววิทยา  3(2-3) 

  ศึกษาแนวคดิ หลักเกณฑในการตั้งชื่อวิทยาศาสตร และวิธีการจัดจําแนกชนิดของ
สัตวในหมวดหมูตาง ๆ ความสัมพันธทางวิวัฒนาการและความเกี่ยวของกับชีววทิยาในแขนงอืน่ๆ 
การศึกษาภาคสนาม  
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BIO 4403 ปกษีวิทยา                  3(2-3) 
 Ornithology 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1401  สัตววิทยา  3(2-3) 

 ศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวทิยา การจําแนกประเภทของนก การสํารวจนกใน    
ธรรมชาติ การกระจาย ววิัฒนาการ พฤติกรรม การอนุรักษพันธุนก การศึกษาภาคสนาม 

 
BIO 4404 มีนวิทยา    3(2-3) 

 Ichthyology 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1401  สัตววิทยา  3(2-3) 

 ศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา กายวิภาค การจัดจําแนกประเภทของปลา         
นิเวศวิทยา วฏัจักรชีวิต การสืบพันธุและการเจริญ พฤติกรรมของปลา และการเพาะเลี้ยง รวมทั้ง
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของปลา การศึกษาภาคสนาม 

 
BIO 4405 วิทยาตอมไรทอ    3(2-3) 

  Endocrinology  
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1401  สัตววิทยา  3(2-3)  และ 
                                         BIO   3411  สรีรวิทยาของสัตว   3(2-3) 

 ศึกษาฮอรโมนสัตว และกลไกการทํางานภายในรางกายสัตว การตอบสนองของ
ฮอรโมนตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ทั้งภายในและภายนอกของสัตว 
 
BIO 4408 นิเวศวิทยาของสัตว    3(2-3) 

 Animal Ecology 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1401  สัตววิทยา  3(2-3)  และ 
                                         BIO   2101  นิเวศวิทยา   3(2-3) 

  ศึกษาความสัมพันธระหวางสัตวกับสิ่งแวดลอม ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
จํานวนประชากร การแขงขนั และการกระจายตัวของประชากร การใชความรูทาง       นิเวศวิทยา
วิเคราะหชนิดและชุมชนของสัตว การศึกษาภาคสนาม 
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BIO 4409 โพรโทซัววิทยา    3(2-3) 
 Protozoology 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1401  สัตววิทยา  3(2-3)  

 ศึกษาชีววิทยาของโพรโทซัว การจัดจําแนก สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา    วัฏจักรชีวิต
ของโพรโทซัวทั้งที่ดํารงชีวติเปนอิสระและเปนปรสิต การเก็บรวบรวม การเพาะเลีย้ง และการแยก
สายพันธุบริสุทธิ์ การศึกษาภาคสนาม 
 
พฤกษศาสตร 
BIO 3105 วิวัฒนาการ       3(3-0) 

 Evolution 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1107  ชีววทิยาพื้นฐาน   3(3-0)  และ 
                                         BIO   1108  ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน  1(0-3) 

  ความหมายของวิวัฒนาการ และทฤษฎีววิัฒนาการ หลักฐานตางๆ ที่สนับสนุน
ทฤษฎีวิวัฒนาการ ความสัมพันธของอนุกรมวิธานกับวิวฒันาการ การผันแปรทางพนัธุกรรม การ
กําเนิดสปชีสของสิ่งมีชีวิต  
 
BIO 3301 สรีรวิทยาของพืช      3(2-3) 

 Plant Physiology 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   2501  พฤกษศาสตร  3(2-3) 

 กระบวนการดาํรงชีวิตของพชื ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ (differentiation) ของพืช  น้ํา  แรธาตุ  แสง  และฮอรโมน กลไกและกระบวนการ
ทางชีวเคมีของการสังเคราะหดวยแสง  การหายใจ  การขนสง  การคายน้ํา  กระบวนการงอก  และ
การพักตวัของเมล็ด   การปรับตัวของพืชเขากับสภาพแวดลอม 

 
BIO 3302 สัณฐานวิทยาของพชืไมมีทอลําเลียง              3(2-3) 

 Morphology of Non-Vascular Plant 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   2501  พฤกษศาสตร  3(2-3) 

 รูปราง  โครงสรางภายนอก  ภายใน หนาที่และการสืบพันธุของพืชมีทอลําเลียง       
การเจริญ การเปลี่ยนสภาพของเซลล  วิวฒันาการ  ความสัมพันธทางวิวัฒนาการ  วัฏจักรชวีิตของ
พืชตัวแทนแตละหมู 
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BIO 3303 สัณฐานวิทยาของพชืมีทอลําเลียง    3(2-3) 

 Morphology of Vascular Plant 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   2501  พฤกษศาสตร  3(2-3) 

 รูปราง  โครงสรางภายนอก  ภายใน หนาที่  การสืบพันธุ และสายวิวฒันาการของ
พืชมีทอลําเลียงที่มีชีวิต และสูญพันธุไปแลว  ทฤษฎีกําเนิดของระบบอวัยวะ และวัฏจกัรของพืช
กลุมที่สําคัญ 
 
BIO 3304 อนุกรมวิธานของพชื      3(2-3) 

 Plant Taxonomy 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   2501  พฤกษศาสตร  3(2-3) 

 การใชความรูหรือวิทยาการจากสาขาตางๆ เขามาประกอบในการจําแนกชนิดหรือ
พันธุพืช ความสัมพันธทางววิัฒนาการ  การแพรกระจายของพืช  และการเก็บตวัอยางพืช  การศกึษา
ภาคสนาม 

 
BIO 3306 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช       3(2-3) 

 Plant Tissue Culture 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   2501  พฤกษศาสตร  3(2-3)  และ 
                                         BIO   2102  สรีรวิทยาทัว่ไป  3(2-3) 

 การสรางสภาวะปลอดเชื้อ และสภาพแวดลอมของการเพาะเลี้ยง อาหารสังเคราะห
สูตรตางๆ  การเตรียมและการเพาะเลี้ยงชิน้สวนตางๆ ของพืช  การชักนําแคลลัสจากสวนตางๆ  การ
เกิดตนใหมจากแคลลัส  การถายฝากสารพันธุกรรมโดยใชแบคทเีรีย  การเลีย้งอับและละอองเรณู  
ประโยชนและการประยกุตใช   

 
BIO 3311 กายวิภาคของพืช      3(2-3) 

 Plant Anatomy 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   2501  พฤกษศาสตร  3(2-3) 

 ศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางและการเจริญของเนื้อเยื่อเจริญ และเนื้อเยื่อชนิดตางๆ 
โครงสรางภายในของลําตน  ราก  และใบ และการปรบัตัวของโครงสรางภายในบางอยาง เพื่อให
เหมาะสมตอสภาพแวดลอม เนนพืชมีดอก และสน  
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BIO 4301 การเพาะเลี้ยงโพรโทพลาสตพืช                     3(2-3) 

 Protoplast Culture 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   3306  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช   3(2-3) 

 ประวัติการไดมาของโพรโทพลาสตพืช ความรูเร่ืองผนังเซลล และเยื่อหุมเซลล  
การแยก  การเพาะเลี้ยง  และการเกดิตนใหมของโพรโทพลาสต   การรวมกันของโพรโทพลาสตซ่ึง
สามารถนําไปสรางพืชพันธุใหม  ประโยชนและการประยุกตใช   

 
BIO 4302 การเพาะเลี้ยงเซลลแขวนลอยของพชื                                3(2-3) 

 Plant Cell Suspension Culture 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   3306  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช   3(2-3) 

 โครงสรางของเซลลพืชช้ันสูง  การเตรียม  การเพาะเลี้ยงเซลลเดี่ยว  และเซลล
แขวนลอย  การผลิตเมล็ดพืชเทียม  และผลิตสารทุติยภูมิโดยการเลีย้งเนือ้เยื่อ  การเก็บรักษาพันธุพืช
ในสภาพปลอดเชื้อ  ประโยชนและการประยุกตใช   

 
BIO 4303 ไบรโอโลยี      3(2-3) 

 Bryology 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1301  พฤกษศาสตร   3(2-3) 

 การศึกษาสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา การสืบพันธุ วัฏจักรชีวติ 
วิวัฒนาการ นิเวศวิทยาของมอสและลิเวอรเวิรธ การเก็บรวบรวมตวัอยาง การศึกษา ภาคสนาม 

 
BIO 4304 พยาธิวิทยาของพืช    3(2-3) 

 Plant Pathology 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1301  พฤกษศาสตร   3(2-3)  และ 
                                         BIO   2701  จุลชีววิทยา   3(2-3) 

   ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพยาธิวิทยาของพืช  วัฏจักรชวีติ  ปฏิกิริยาระหวางปรสิต 
และพืช ประวตัิและความสําคัญของโรค  ลักษณะอาการและสาเหตุของโรค  การพิสูจนโรค  การ
แพรระบาด  หลักการปองกันกําจัด ตวัอยางโรคพืชที่พบทั่วไป การศกึษาภาคสนาม 
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BIO 4305 พืชเศรษฐกิจ            3(2-3) 
 Economic Botany 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1301  พฤกษศาสตร   3(2-3) 

 พืชเศรษฐกจิทีสํ่าคัญของภาคเหนือของประเทศไทยในดานอุปโภค บริโภค      
การแพทย  และการอุตสาหกรรม  เนนศึกษาดานพฤกษศาสตร  การปลูก และการดแูลรักษา  รวมทั้ง
การศึกษาผลผลิตจากพืชเศรษฐกิจชนิดตางๆ  การเพิ่มผลผลิตและมูลคาของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ  
และการนํามาใชประโยชน 

 
BIO 4307 การเจริญและการพัฒนาของพืช      3(2-3) 

 Plant Growth and Development 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1301  พฤกษศาสตร   3(2-3) 

 ขั้นตอนการเจริญเติบโตตั้งแตเร่ิมงอก การเกิดราก การเจริญทางกิ่งใบ  การออกดอก  การติดผล  การ
พัฒนาของผล  การหลุดรวง  การชราภาพ  การพักตวั  การศึกษาปจจยัทัง้ภายใน และภายนอกที่มีผล
ตอการเจริญ 

 
BIO 4309 ฮอรโมนพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโต      3(2-3) 

 Plant Hormone and Growth Regulator 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   1301  พฤกษศาสตร   3(2-3) 

 ฮอรโมนและสารควบคุมการเจริญเติบโตที่เกี่ยวของกับพืช  ลักษณะทางเคมีของฮอรโมน  กลไกการ
ทํางานของฮอรโมนพืช  การนําความรูทางฮอรโมนพืชไปประยุกตทางการเกษตร  

 
BIO 4312 นิเวศวิทยาของพืช      3(2-3) 

 Plant Ecology 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   2101  นิเวศวิทยา  3(2-3) 

 ศึกษาความสัมพันธระหวางพืชกับสภาพแวดลอม ระบบนิเวศ เปรยีบเทียบ   แหลง
ที่อยูอาศัย  และปจจัยที่ควบคุมกลุมพืช  การถายทอดพลังงาน  และการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา 
การศึกษานอกสถานที่ 
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จุลชีววิทยา 
BIO 3701 วิทยาแบคทีเรีย     3(2-3) 

 Bacteriology 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   2701  จุลชีววิทยา  3(2-3) 

 ประวัติความเปนมาในการศึกษาแบคทีเรีย คุณสมบัติทั่วไปของแบคทีเรีย สัณฐาน
วิทยาและสรีรวิทยา ชีวเคมี การจัดหมวดหมู ความสามารถในการกอโรค การติดเชื้อ ความตานทาน
ของเชื้อแบคทีเรีย เทคนิคการทําใหปลอดเชื้อ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การยอมสี การเพาะเลีย้ง 
และบงชี้ชนิดของเชื้อแบคทีเรียโดยอาศยัผลปฏิกิริยาทางชีวเคม ี        

 
BIO 3702 วิทยาสาหราย                            3(2-3) 

 Phycology 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   2701  จุลชีววิทยา  3(2-3) 

 สัณฐานวิทยา ชีววิทยา นิเวศวิทยา วิวฒันาการ อนุกรมวิธานและความสําคัญทาง
เศรษฐกิจของสาหรายน้ําจดื น้ํากรอย และน้ําเค็ม ฝกเทคนิคและวิธีการจําแนก การวินิจฉยัสาหราย 
การเก็บรวบรวมสาหรายโดยเนนสาหรายในทองถ่ินและความสําคัญทางเศรษฐกิจ  

 
BIO 3703 วิทยาเห็ดรา     3(2-3) 

 Mycology 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   2701  จุลชีววิทยา  3(2-3) 

 ศึกษาการจดัหมวดหมูของเชือ้เห็ดรา ศึกษาวงชวีิต การเจริญเติบโต รูปราง          
สรีรวิทยา และอนุกรมวธิานของเชื้อเหด็ราแตละหมู วิวัฒนาการความสําคัญทางเศรษฐกิจและ
ความสัมพันธของเชื้อเห็ดราตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ 

 
 BIO 3704 วิทยาไวรัส     3(2-3) 

 Virology  
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   2701  จุลชีววิทยา  3(2-3) 

 คุณสมบัติโดยทั่วไปของเชื้อไวรัส โครงสรางพื้นฐานของไวรัส การจําแนก 
ลักษณะการเจริญเติบโต องคประกอบทางพันธุกรรม วธีิการเพาะเชื้อไวรัส  การเพิ่มจํานวน  การ
ติดตอ การกอโรค  เทคนิคในการตรวจวนิิจฉัยเชื้อไวรสั  โรคสําคัญของไวรัสที่เกดิในคน ระบาด
วิทยาของเชื้อไวรัส  การปองกันและควบคุมไวรัสกลุมตางๆ การใชวคัซีน 



  
118 

BIO 3706 สรีรวิทยาของจุลินทรีย     3(2-3) 
 Microbial physiology 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   2701  จุลชีววิทยา  3(2-3)  และ 
                                         CHEM   3705  ชีวเคมีพื้นฐาน   3(3-0) 

 โครงสรางของเซลลจุลินทรียและหนาที ่ การเจริญของจุลินทรีย และการควบคุม
การขนสงสารผานเขาออกของเซลลจุลินทรีย  การสรางพลังงานเอทีพ ี  เมแทบอลซึิมของจุลินทรีย           
ออโตโทรบ สารคารโบไฮเดรต ไขมัน สเตอรอล และสารประกอบไนโตรเจน กระบวนการสราง
กรดอะมิโน พวิรีนและไพรมิิดีน     การควบคุมเมแทบอลิซึม  

 
BIO 3707 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม     3(2-3) 

 Environmental Microbiology 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   2701  จุลชีววิทยา  3(2-3) 

 จุลินทรียกลุมตางๆ ที่มีบทบาทตอส่ิงแวดลอมในวฏัจักรการหมนุเวยีนของสาร 
เทคนิคในการแยกและจําแนกเชื้อจุลินทรีย กิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นเนือ่งจากจุลินทรยี   การแกไข
และการควบคมุจุลินทรียที่กอใหเกดิปญหามลพิษ การใชจุลินทรียรักษาสภาพแวดลอม 
 
BIO 3708 พันธุวิศวกรรมพื้นฐาน                  3(2-3) 

 Basic  Genetic  Engineering 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   2701  จุลชีววิทยา  3(2-3)  และ 
                                          BIO   3103  อณูชีววิทยา  3(2-3) 

 คุณสมบัติของดีเอ็นเอ  อารเอ็นเอ  การแยกสกัดและวิเคราะหดีเอน็เอจากสิ่งมีชีวิต  
การตัดและเชือ่มตอดีเอ็นเอเขากับพาหะ  การเพิ่มปริมาณยนีโดยวิธีการโคลนนิ่ง เทคนิค PCR การ
ถายโอนเขาสูเซลลเจาบาน  การคัดเลือกเซลล    การแสดงออกของยีนและการ  บงบอกลักษณะยีนที่
ไดรับการโคลน  เอนไซมที่ใชในการตัดและเชื่อมตอ  การทําหองสมุดดีเอ็นเอ   วิธีการติดตาม
ตรวจสอบ      ดีเอ็นเอ เชน เซาเทิรนไฮบริดไดเซชั่น  นอรเวสเทิรน ไฮบริดไดเซชั่น ขอควรระวังใน
การปฏิบัติ  และการประยกุตเทคนิคทางวศิวกรรมในดานตางๆ  
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BIO 3709 พันธุศาสตรของจุลินทรีย     3(2-3) 
 Microbial Genetics 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   2701  จุลชีววิทยา  3(2-3)  และ 
                                          BIO   2501  พันธุศาสตร   3(2-3) 

 โครงสรางและหนาที่ของจีโนมและอารเอน็เอในจุลินทรีย   การสังเคราะหโปรตีน 
พันธุกรรมของแบคทีเรีย การกลายพันธุ การชักนําใหเกดิการกลายพนัธุ     การถายทอดยีน และการ
ซอมแซมดีเอ็นเอที่เสียหาย พันธุกรรมของเชื้อรา พันธุวิศวกรรมศาสตรและการประยุกตลักษณะ
ทางพันธุกรรมของจุลินทรียกลุมตางๆ โดยละเอยีด  

 
BIO 3710 จุลชีววิทยาทางอาหาร    3(2-3) 

 Food  Microbiology 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   2701  จุลชีววิทยา  3(2-3) 

 จุลินทรียกับอาหาร  จุลินทรียที่กอใหเกดิการเนาเสยีและลักษณะการเนาเสียของ
อาหารประเภทตางๆ  เชื้อโรค  และสารพิษจากจุลินทรียในอาหาร  ปจจัยที่มีผลตอการเจริญของจุลิ
นทรียที่ปนเปอนในอาหาร การสุมตัวอยาง วิธีการตรวจหาจลิุนทรียในอาหารและเครื่องดื่ม  
มาตรฐานทางจุลชีววิทยา  วธีิปองกันและกําจัดจุลินทรียในอาหาร   

 
BIO 3711 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม     3(2-3) 

 Industrial  Microbiology 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   2701  จุลชีววิทยา  3(2-3) 

 กระบวนการอตุสาหกรรมที่ใชจุลินทรียชนิดตางๆ  การเพาะเลี้ยง  การเตรียมเชื้อ
เร่ิมตน  การเก็บรักษาจุลินทรีย  กิจกรรมของจุลินทรียในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร  เอนไซม  
เครื่องดื่มแอลกอฮอล   ยาปฏิชีวนะ กรดอนิทรียและวิตามิน  การตรวจสอบคุณภาพ      ผลิตภณัฑ
และจุลินทรีย   
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BIO 3715 การจัดการและประกันคุณภาพหองปฏิบัตกิารจุลชีววิทยา         3(2-3) 
 Microbiological Laboratory Management and Quality Assurance 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   2701  จุลชีววิทยา  3(2-3) 

 หลักการทั่วไปของการบริหารคุณภาพ มาตรฐานของหองปฏิบัติการทดสอบและ  
สอบเทียบตาม ISO/IEC 17025 การเทียบมาตรฐานเครื่องชั่ง เครื่องแกวตวง เทอรโมมิเตอร             
เทอรโมคัพเพิล   อุปกรณการนําความรอน ความไมแนนอนของการวัดผล การควบคุมคุณภาพใน
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา ความถูกตองของระเบียบวิธีสําหรับการทดสอบทางจุลชีววิทยา        การ
ตรวจสอบ  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

 
BIO 4701 อุตสาหกรรมอาหารหมักดอง      3(2-3) 

 Food  Fermented  Industry 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   2701  จุลชีววิทยา  3(2-3) 

 จุลินทรียและคุณสมบัติที่สําคัญตอกระบวนการหมัก   การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี
และสรีรวิทยาของจุลินทรียในการหมัก   วธีิการหมัก   การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การเตรียมสายพันธุ        
จุลินทรีย   กระบวนการหมกัดองอาหาร   ทั้งอาหารหมักดองพื้นบานและอาหารหมักดองอื่นๆ 
 
BIO 4702 เทคโนโลยีการหมัก     3(2-3) 

 Fermentation  Technology 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   2701  จุลชีววิทยา  3(2-3)  และ 
                                         CHEM   3705  ชีวเคมี  3(3-0) 

 จลพลศาสตรและการคํานวณในกระบวนการหมัก การพัฒนาระบบหมัก การ
คัดเลือกสายพันธุจุ ลินทรียในอุตสาหกรรมการหมัก   การหมักแบบเท   แบบครั้งคราวและ
แบบตอเนื่องที่ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร   ศึกษาระบบหมัก  การเพิ่มขนาดการผลิตและการ 
เก็บเกี่ยวผลิตภัณฑในระดับอุตสาหกรรม   เชน    กรดอะมิโน  กรดอินทรีย  สารปฏิชีวนะ   
เซลลจุลินทรีย การผลิตโปรตีนเซลลเดี่ยว ยีสตขนมปง รวมไปถึงเทคนิคการประยุกตใชการหมักใน
การเพาะเลี้ยงเซลลพืชและเซลลสัตว   
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BIO 4703 เทคโนโลยีเคร่ืองดื่มและแอลกอฮอล                    3(2-3) 
Alcoholic Beverages Technology 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   2701  จุลชีววิทยา  3(2-3)  และ 
                                        BIO   4702  เทคโนโลยีการหมกั  3(2-3) 

 คุณสมบัติ ลักษณะที่สําคัญของเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทตางๆ ตลอดจน   
หลักการและขัน้ตอนกระบวนการในการผลิต การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต 
และผลิตภัณฑแอลกอฮอลที่ได ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตในระดบัอุตสาหกรรม  
 
BIO 4704 การควบคุมคณุภาพผลิตภณัฑอาหาร    3(2-3) 

 Quality Control of Food Product 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   3104  สถิติทางชีววิทยา   3(2-3)  และ 
                                         BIO   4716 หลักการแปรรูปและการถนอมอาหาร 3(2-3) 

 ความสําคัญ หลักการ วิธีการและเทคนิคการควบคุมคณุภาพอาหารและผลิตภัณฑ
อาหารในทางอุตสาหกรรมในดานเคมี กายภาพ จุลินทรีย เพื่อใหมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
กําหนด 

 
BIO 4705 การเพาะเลี้ยงสาหรายและเทคโนโลยีของสาหราย 3(2-3) 

 Algae culture and Algae technology 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   3702  วิทยาสาหราย  3(2-3) 

 ศึกษาเทคนคิ วิธีการเพาะเลีย้งสาหรายทั้งในระบบเปดและระบบปด การประยกุตใช
และการใชประโยชนจากสาหรายในดานตางๆ เชน อุตสาหกรรมเคมีและยา  อุตสาหกรรมอาหาร 
และส่ิงแวดลอม  การปรับปรุงสายพันธุสาหรายในการผลิตสารตางๆ เชน สารเสริมสุขภาพ สีผสม
อาหาร เปนตน การศึกษานอกสถานที่  
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BIO 4712 ยีสตและยีสตเทคโนโลยี     3(2-3) 
 Yeast technology 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   2701  จุลชีววิทยา  3(2-3) 

 สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของยีสต  การใชประโยชนจากยีสตในดานตางๆ  เชน  
อุตสาหกรรมเคมี  อุตสาหกรรมอาหารและสิ่งแวดลอม  เทคนิคการเพาะเลี้ยงยีสต  การเจริญเติบโต
ของยีสต ระบบเมทาบอลิซึมของยีสต การผลิตเซลลยีสต  การผลิตโปรตีน  การผลิตสารปรุงแตง
กล่ินรส  และกรดอินทรียจากยีสต  การปรบัปรุงสายพันธุยีสต     

 
BIO 4713 กรรมวิธีกระบวนการหมัก                  3(2-3) 

 Fermentation  Process 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   4702  เทคโนโลยีการหมกั   3(2-3) 

 เทคนิคของกระบวนหมักโดยใชจุลินทรยี เซลลพืชและเซลลสัตว การเตรียม
อาหาร การออกแบบสูตรอาหารที่เหมาะสมตอกระบวนการหมัก  เทคนิคการหมักแบบตางๆ       
การควบคุมกระบวนการหมกั  กระบวนการเก็บเกีย่วผลิตภัณฑที่ไดจากการหมัก  การคํานวณตนทุน
ของกระบวนการหมักและความปลอดภยัในปฏิบัติการการหมัก 

 
BIO 4714 เอนไซมจากจุลินทรีย                     3(2-3) 

 Microbial Enzyme 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   2701  จุลชีววิทยา  3(2-3) 

  ความรูทั่วไป คุณสมบัติในการเปนตัวเรง การกําหนดชื่อ การจําแนกประเภท และ
ความจําเพาะของ เอนไซม ชนิดของความจําเพาะ บริเวณเรงและกิจกรรมของเอนไซม เอนไซมจาก      
จุลินทรีย การทําเอนไซมใหบริสุทธิ์ จลนพลศาสตรและผลของตัวยับยั้งตอการทํางานของเอนไซม 
การตรึงรูปเอนไซมจากจุลินทรียและประยุกต 
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BIO 4716 หลักการแปรรูปและการถนอมอาหาร     3(2-3) 
 Principle of Food Processing and Preservation 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO   3710  จุลชีววิทยาทางอาหาร  3(2-3) 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาหาร สารอาหาร และผลิตผลทางอาหาร  จุลินทรียที่
เกี่ยวของกับอาหาร การแปรรูปอาหาร การถนอมอาหารในครัวเรือนและในอุตสาหกรรม การเปล่ียนแปลง
ทางเคมีทางเคมีที่เกิดขึ้นในการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร การรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
อาหารสารเคมีที่ใชในอาหาร กฎหมายคุมครอง ผูบริโภค 

 
3. กลุมวิชาชีพพื้นฐาน 
    กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 
PR 3501 การประชาสัมพันธหนวยงาน 3(3-0) 
  Public Relation of an Organization  

 ศึกษาถึงบทบาทและความสาํคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน แนวคดิและ
การดําเนนิงานประชาสัมพนัธของหนวยงาน การจัดองคกรงานประชาสัมพนัธของหนวยงาน 
ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ วิวัฒนาการ 
วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการดําเนนิงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม 
วิธีดําเนนิงานประชาสัมพันธของหนวยงาน   
 
AC 2101 บัญชีการเงิน  3(3-0) 
  Financial Accounting 
  ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับ
กิจการใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญช ี
การจัดทํากระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนนิงาน
และแสดงฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอดเงนิ
ฝากธนาคาร การบัญชีเกีย่วกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไมสมบูรณ และระบบบัญชีเดี่ยว 
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FB 1401 การเงินธุรกิจ 3(3-0) 
  Business Finance 
  ศึกษาถึงขอบเขต  ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกจิ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ  การจดัหาเงินทนุมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ  การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจดัสรรกําไรและเงินปนผล 
 
FB 1403 การเงินสวนบคุคล 3(3-0) 
  Personnel Finance 
  ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคิดดอกเบี้ยของสินเชื่อสวนบุคคล 
ศึกษาลักษณะการประกันชวีติ การเสียภาษีเงนิไดและการตัดสินใจลงทุน ศึกษาถึงการจัดทาํ
งบประมาณรายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชีวิตประจําวันเพื่อการออมและลงทุน 
 
AC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0) 
  Business Taxation 
  ศึกษานโยบายภาษีอากร หลักเกณฑในการจัดเก็บและรายละเอยีดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษเีงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษศีุลกากร การคาํนวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ     
การอุทธรณตอพนกังานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท ปญหาตางๆ ในเรื่องภาษีอากรธุรกจิ 
 
MK 1101 หลักการตลาด 3(3-0) 
  Principles of  Marketing  
  การศึกษาถึงความหมาย   ความสําคัญ  และหนาทีข่องการตลาดในฐานะเปน
กิจกรรมหลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง   โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด และปรัชญาทาง
การตลาด สวนผสมทางการตลาด  ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด แรงจูงใจ พฤติกรรม
ผูบริโภค  ความเขาใจเกี่ยวกบัสวนผสมการตลาด ประเภทของตลาด และการวิจยัตลาดในเบื้องตน 
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MK 2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0) 
  Integration  Marketing  Communication 
  ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด  กระบวนการ
ส่ือสารทางการตลาด  การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด  การผสมผสานเครื่องมือการ
สงเสริมการตลาดเพื่อใหเกดิประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด  รูปแบบการสื่อสาร
การตลาดภายในและภายนอกหนวยงาน  เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการสื่อสาร  รวมถึง
การประยกุตวธีิการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตางๆ 
 

MK 3601 การบริหารการตลาด 3(3-0) 
  Marketing  Management  
  ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด  การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด  โครงสราง
ตลาดและการวิเคราะหพฤตกิรรมการซื้อของผูบริโภค  การวจิัยตลาดและการพยากรณความ
ตองการของตลาด  การแบงสวนตลาด  การเลือกตลาดเปาหมายและ การกําหนดตําแหนงผลิตภณัฑ 
ตลอดจนการศกึษาถึงการบรกิารการตลาดในดานผลิตภณัฑ  ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย และ
การสงเสริมการตลาด  การตลาดบริการ  การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  การจัดองคกรการตลาด 
และการควบคมุทางการตลาด 
 

MGT 1101 องคการและการจัดการ 3(3-0) 
  Organization and Management  

 ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน 
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจดัตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ 
หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุกๆ ดาน ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน การ
ส่ังการ การจูงใจคนทํางาน การควบคุมปฏิบัติงานตางๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว 
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MGT 1102     ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ 3(3-0) 
  Introduction to Business Operation  

 ศึกษาถึงลักษณะพืน้ฐานของธุรกิจตางๆ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ ไดแก การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารสํานักงาน ซ่ึง
ครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตางๆ แนวทางการประกอบธรุกิจ ตลอดจนศึกษาปญหาที่
เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 

 
MGT 3102 การเปนผูประกอบการ 3(3-0) 
  Entrepreneurship  

 ศึกษาลักษณะและคุณสมบัตขิองผูประกอบการที่ดี  หลักทฤษฎีและปฏิบัติของ
การจัดการธุรกิจของตนเอง เร่ิมจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ  แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ  การบริหารการผลิต การบริหารเงนิทุน  การจัดการทางการเงนิ  การจัดรูปแบบองคกร การ
วาจางและประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ ทีม่ีตอระบบเศรษฐกิจ ลักษณะ
ของธุรกิจประเทศไทย โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมายธุรกจิ 
ผลกระทบของธุรกิจตอส่ิงแวดลอม และการเสริมสรางความคิดสรางสรรคเพื่อใหเกิดความคดิริเริ่ม
ของตนเอง   
 

MGT 3103 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 3(3-0) 
  Small and Medium Business Management  

 ศึกษาลักษณะและคุณสมบัตขิองธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารงาน
และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  การเริ่มตนประกอบธุรกิจ การ
ลงทุน  การจัดหาเงินทนุ  การจัดองคการ  การปฏิบัติงาน โครงสรางของตลาดและการดําเนินกล
ยุทธทางการตลาด  ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจ 
ศึกษาความสัมพันธของสวนตางๆ เชน การตลาดการเงิน  การบริหารทรัพยากรมนุษย การผลิต 
กฎหมายทีเ่กีย่วของ รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ  การประเมินผลการดําเนินงาน แนวโนมและ
บทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย 
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MGT 3105 การประกอบการธุรกิจชุมชน  3(3-0) 
  Community Business Operation  

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ  รูปแบบ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน ไดแก การจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด การเงิน การบญัชี และปจจยัที่
มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจชุมชน  ศึกษาลักษณะของชุมชน  ปจจยัส่ิงแวดลอมของ
ชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ  และปญหาตางๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนินการของ
ผูประกอบการธุรกิจ  ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและตอ
สังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อใหนกัศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน 
 
ECON 1103      เศรษฐศาสตรเบื้องตน  3(3-0) 

     An Introduction to Economics 
     เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศกึษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง 

   ศึกษาแนวคดิทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุน
การผลิต ตลาด ผลิตภณัฑมวลรวม การเงนิ การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
ECON 1104       เศรษฐกิจไทย 1      3(3-0) 
   Thai Economy 1 
  ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกจิของไทยในอดีตและปจจุบนั การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ  ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
 
HRM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย 3(3-0) 
  Human Resource Management  

 ความเปนมา และหลักการในการบริหารทรัพยากรมนษุย ขอบขายหนาที่ความ
รับผิดชอบ และปจจัยทีเ่กีย่วของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน
ทรัพยากรมนษุย การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาการฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การจายผลตอบแทน แรงงานสัมพันธ ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย 
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HRM 1201 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0) 
  Personality Development  

 ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนํา
ทางธุรกิจทุกระดับ เนนการพูดติดตองานธุรกิจ  การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอที่
ประชุม  การตัดสินใจทางธรุกิจ การจูงใจ  การเกลี้ยกลอม การเจรจาตอรอง  การเขาสังคม การ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกจิทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ  โดยเนนการใชหลักธรรมในทาง
ศาสนา และรูจักทําการวเิคราะห ทําการประเมินตนเอง วางแผนพฒันาตนเองใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
4. กลุมวิชาปฏบิัติการและฝกประสบการณวิชาชพี 
BIO 3801 ฝกประสบการณวิชาชีพทางชีววิทยา       2(90) 

 Field experience in Biology   
  จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู
ทักษะ เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะที่   เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยกระทําในสถานการณหรือ
รูปแบบตางๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับการฝกประสบการณวิชาชีพนั้นๆ 
 
BIO 4801 ฝกประสบการณวิชาชีพทางชีววิทยา   5(350) 

 Field experience in Biology   
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน : BIO 3801 ฝกประสบการณวิชาชีพทางชีววิทยา    2(90) 

 การเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนจบการศึกษา โดยออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู
ทักษะ     เจตคติ  แรงจูงใจ  และคณุลักษณะที ่   เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยออกปฏิบัติงานจริงใน
สถานที่ฝกงาน 
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