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IntroductionIntroduction

แนะนําอาจารยผูสอนแนะนําอาจารยผูสอน

แนะนํารายวิชาแนะนํารายวิชา

วิธีการเรียนวิธีการเรียน  

การวัดผลและประเมินผลการวัดผลและประเมินผล

ขอปฏิบัติและขอตกลงรวมกันขอปฏิบัติและขอตกลงรวมกัน



การวัดผลและประเมินผลการวัดผลและประเมินผล
1.1.  คะแนนสอบภาคบรรยายคะแนนสอบภาคบรรยาย        6060%%

2. 2. คะแนนสอบภาคปฏบิัตกิารคะแนนสอบภาคปฏบิัตกิาร  1515%%

3. 3. คะแนนรายงานคะแนนรายงาน                                1515%%

4. 4. คะแนนสอบยอยคะแนนสอบยอย                                55%%

5. Attention                        5%5. Attention                        5%

Total                               100%Total                               100%



1.1.  กรณุาอานกรณุาอาน course syllabus course syllabus 

2.2.  สอบถามเพื่อทําความเขาใจใหตรงกนัสอบถามเพื่อทําความเขาใจใหตรงกนั
(questions for clarification)(questions for clarification)

3.3.  คิดบวกคิดบวก  Think positive with this Think positive with this 
coursecourse

4.4.  เขาเรยีนทุกครัง้เขาเรยีนทุกครัง้  และและ  ไมขาดแลบไมขาดแลบ  
Attended Lecture and never miss Attended Lecture and never miss 
laboratorylaboratory

5.5.  ประเมินตนเองทุกประเมินตนเองทุก  ๆๆ    สัปดาหสัปดาห

self study every weekself study every week

6.6.  ออกกําลังกายสม่ําเสมอออกกําลังกายสม่ําเสมอ

keep yourselves healthy with keep yourselves healthy with 
daily exercisedaily exercise

7. 7. พักผอนใหเพียงพอพักผอนใหเพียงพอ  enough restenough rest

How can I get How can I get 
a  good grade?a  good grade?



Lecture 1:Lecture 1:  บทนําบทนํา  
((Introduction) Introduction) 



Biology: Biology: Study of Life (Living Things)Study of Life (Living Things)



สิ่งชีวิตสิ่งชีวิต ( (living things)living things)

คําจํากัดความของสิ่งมีชีวิตคืออะไรคําจํากัดความของสิ่งมีชีวิตคืออะไร??
เราจะบอกไดอยางไรวานั่นคอืสิ่งมีชีวิตเราจะบอกไดอยางไรวานั่นคอืสิ่งมีชีวิต??
ลกัษณะอะไรที่ปรากฏในสิง่มีชีวิตทุกชนิดลกัษณะอะไรที่ปรากฏในสิง่มีชีวิตทุกชนิด??
ลกัษณะอะไรที่ปรากฏทั้งในสิง่มีชีวิตและลกัษณะอะไรที่ปรากฏทั้งในสิง่มีชีวิตและ
ไมมีชีวิตไมมีชีวิต??
ทําไมเราถึงเรียกสิ่งนั้นวาทําไมเราถึงเรียกสิ่งนั้นวา  สิ่งไมมีชีวิตสิ่งไมมีชีวิต??



ลักษณะที่ปรากฏในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดลักษณะที่ปรากฏในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

1. Living things are organized 1. Living things are organized มีความเปนระบบมีความเปนระบบ

2. Living things acquire materials and energy2. Living things acquire materials and energy

ตองการอาหารและพลังงานตองการอาหารและพลังงาน

3.  Living things respond 3.  Living things respond ตอบสนองตอบสนอง

4.  Living things reproduce and develop. 4.  Living things reproduce and develop. มีการเจริญและสืบพันธุไดมีการเจริญและสืบพันธุได

5.  Living things have adaptations. 5.  Living things have adaptations. มีความสามารถในการปรบัตัวไดมีความสามารถในการปรบัตัวได



1. Living things are 1. Living things are 
organized organized 

สิ่งมชีีวิตมกีารสิ่งมชีีวิตมกีาร

จัดระบบจัดระบบ



2.2.  สิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิต ตองการอาหารและพลังงานตองการอาหารและพลังงาน
Living things acquire materials and energy.Living things acquire materials and energy.



3. Living things respond 3. Living things respond ตอบสนองตอบสนองตอสิ่งแวดลอมตอสิ่งแวดลอม

http://writingorbit.com/wp-content/uploads/2008/04/treehopper2.jpg


4. Living things reproduce and develop4. Living things reproduce and develop
มีการสืบพันธุและเจริญเติบโตมีการสืบพันธุและเจริญเติบโต
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Budding yeasts

LIFE COMES ONLY FROM LIFE.LIFE COMES ONLY FROM LIFE.



5. Living things have adaptations5. Living things have adaptations

สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวสิ่งมีชีวิตมีการปรับตัว    เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง  และและ                

มีวิวัฒนาการมีวิวัฒนาการ



Diversity of life Diversity of life 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต



Diversity of life Diversity of life 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

ความหลากหลายของสิง่มชีีวิต ทําใหเกดิการจัดหมวดหมู

Domain Domain 
KingdomKingdom
PhylumPhylum
ClassClass
OrderOrder
FamilyFamily
GenusGenus
SpeciesSpecies
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