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	 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ปีการศึกษา	 2562	 จัดท�าข้ึนโดยม ี
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เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักสูตร	หมวดรายวิชาต่างๆ	จ�านวนหน่วยกิต	 และแผนการศึกษา	ที่แต่ละหลักสูตรก�าหนดไว	้ 

ซึ่งนิสิตทุกคนควรศึกษาให้เข้าใจ	 และเป็นแนวทางในการด�าเนินการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	

	 ในนามกองทะเบียนและประมวลผล	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หลักสูตรการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี		ปีการศึกษา		2562		จะเป็นประโยชน์ต่อ	นิสิต	คณาจารย์	บุคลากร	และผู้สนใจทุกคน	
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	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถือก�าเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา	เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2511	ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิทยาเขตมหาสารคาม	 เมื่อวันที่	 29	มิถุนายน	2517	จากนั้นได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ
ภายใต้ชื่อ	 ”มหาวิทยาลัยมหาสารคาม„	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2537	 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย	
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	111	ตอนที่	54ก	นับเป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐแห่งที่	 22	 ของประเทศไทย	มีศูนย์กลางการบริหารงานเดิมอยู่ท่ี	 เลขที่	 269/2	ถนนนครสวรรค์	 ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดมหาสารคาม	 บนเนื้อที่	 368	 ไร่	 (รวมพื้นที่ซื้อจากวิทยาลัยคณาสวัสดิ์เพิ่มเติมในปี	 2548	 จ�านวน	 171	 ไร่)	 ห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ	470	กิโลเมตร	 ในปี	พ.ศ.	 2541	 ได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารงานมาอยู่ในที่ตั้งแห่งใหม่	 เลขที่	 40/21	
ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	บนเนื้อที่	1,300	ไร่	ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ	7	กิโลเมตร	นอกจากที่ตั้งเดิม
และที่ตั้งแห่งใหม่แล้ว	มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อ่ืน	ๆ	ที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน	และการวิจัย
อีกหลายแห่ง	 ได้แก่	พื้นที่อ�าเภอนาดูน	จังหวัดมหาสารคาม	 เนื้อที่	 650	ไร่พื้นที่ต�าบลเกิ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	 เนื้อที่
ประมาณ	273	ไร่และพื้นที่บ้านนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่ประมาณ	1,000	ไร่	
	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีหน่วยงานในระบบราชการระดับคณะหรือเทียบเท่าคณะรวม	9	หน่วยงาน	 ได้แก	่
คณะศึกษาศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	คณะเทคโนโลยี	ส�านักคอมพิวเตอร์	ส�านักวิทยบริการ	
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	และส�านักงานอธิการบดี
	 ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยระดับคณะหรือเทียบเท่ารวม	18	หน่วยงาน	ได้แก่	คณะพยาบาลศาสตร์	คณะการบัญชี
และการจัดการ	คณะเภสัชศาสตร์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์	 คณะวิทยาการสารสนเทศ	บัณฑิตวิทยาลัย	คณะสาธารณสุขศาสตร์	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	คณะแพทยศาสตร์	
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	
ส�านักศึกษาทั่วไป	คณะวัฒนธรรมศาสตร์	และคณะนิติศาสตร์
	 นอกจากการให้บริการการศึกษาในเขตจังหวัดมหาสารคามแล้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายในการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง	 เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาคใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืในการเข้าศึกษาต่อในระดบัทีสู่งขึน้	โดยมโีครงการจดัการศกึษานอกทีต่ัง้/ศนูย์บรกิารวชิาการจงัหวดัต่าง	ๆ 	ดงันี้
 1.	 จังหวัดอุดรธานี	สถาบันพลศึกษา	 เลขที่	 380	หมู่	 5	ถนนอุดรธานี	 -	หนองบัวล�าภู	ต�าบลหมากแข้ง	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดอุดรธานี	โทรศัพท์	0-4222-3593	ภายใน	7000
	 2.	 จังหวัดอุบลราชธานี	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี	ถนนพรหมเทพ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ได้จัดตั้งหน่วยงานท่ีสนับสนุนการศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็น

จ�านวนมาก	ได้แก่
	 1.	 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	 เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นอีสาน
ทุกสาขาเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้า	 ส่งเสริม	 เผยแพร่	 อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน	 และแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ที่ตั้ง	: สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	
44000	โทรศัพท์	0-4372-1686

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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	 2.	 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	 เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพรรณไม้และสัตว์ที่สัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชนภาคอีสานและผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศ	 (เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก	สาขา
ความหลากหลายทางชีวภาพ)
 ที่ตั้ง	: สถาบนัวจิยัวลยัรกุขเวช	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	อาคารวจิยัและปฏบิตักิาร	ชัน้	2	ต�าบลขามเรยีง	อ�าเภอกนัทรวชิยั
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4407	ต่อ	1741-1746
	 3.	 ส�านักคอมพิวเตอร์	 เป็นหน่วยงานที่ดูแลและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นส�าคัญ	ควบคุมและให้บริการระบบการเรียนการสอนและระบบโทรศัพท์บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนและ
การวิจัย	 จัดฝึกอบรมวิชาการคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน	 ตลอดจนซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัย
 ที่ตั้ง	:	ส�านักคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารวิทยบริการ	B	ชั้น	3	-	4	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์/Fax	0-4375-4350
	 4.	 ส�านกัวทิยบรกิาร	เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัย	โดยจัดหา	จัดเก็บ	สั่งสม	
อนุรักษ์	 และให้บริการสารสนเทศ	 และองค์ความรู้ทุกรูปแบบด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้า
และการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตของชุมชนภายใต้ปรัชญา	 	 ”แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต	 เสริมความรู้	 ความคิดภูมิปัญญา„	
โดยปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดไปสู่ระบบห้องสมุดดิจิตอล	(Digital	Library)
 ที่ตั้ง	:	 1.	 ส�านักวิทยบริการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารวิทยบริการ	A	และ	B	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4322-40	ต่อ	2491,	2493	Fax.	0-4375-4358
	 	 	 2.	 ส�านกัวทิยบรกิาร	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	หน่วยบริการศรสีวัสดิ	์ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดมหาสารคาม	
44000	โทรศัพท์	0-4375-4322	ต่อ	6072
	 5.	 บณัฑติวทิยาลยั	เป็นหน่วยงานระดบัคณะ	บรหิารจดัการการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา	เป็นศูนย์กลางในการประสาน
และก�ากบัการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของมหาวิทยาลยั	ส่งเสรมิและสนบัสนุนการศึกษา	และการวจิยัในระดบับณัฑิตศกึษา
 ที่ตั้ง	:	 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารราชนครินทร์	 (RN)	 ช้ัน	 2	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333-40	หรือ	0-4375-4412	ต่อ	2012,	2013,	2014,	2015
 6.	 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา	เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยซากฟอสซิล	กระดูกไดโนเสาร์ที่ค้นพบจ�านวน
มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอก	สาขาบรรพชีวินวิทยา)
 ที่ตั้ง	:	 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา	 ชั้น	 2	 อาคารปฏิบัติการและวิจัย	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	1737,	1739	หรือ	0-4375-4373
	 7.	 ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร	 เป็นแหล่งจัดหา	 รวบรวมและให้บริการสารสนเทศที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในทุก	ๆ	ด้าน	อาทิ	ด้านวัฒนธรรมพื้นบ้าน	ความเป็นอยู่และประเพณีการศึกษา	ความเชื่อ	วรรณกรรม	
ภาษาศิลปะ	การละเล่นพื้นบ้าน	การพัฒนาชนบท	และการเมืองการปกครอง	เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับภาคอีสาน
 ที่ตั้ง	:	 ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร	ส�านักวิทยบริการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารวิทยบริการ	A	ต�าบลขามเรียง	
อ�าเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2433,	2400
	 8.	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม	 เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงไหมให้มีคุณภาพ	 และ
พัฒนาการเลี้ยงไหมให้แพร่หลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 ที่ตั้ง	 :	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัด
มหาสารคาม	44150		โทรศัพท์	0-4375-4416,	0-4375-4333	ต่อ	3046
	 9.	 ส�านกับรกิารวชิาการ	เป็นหน่วยงานประสานงานให้ค�าปรกึษาทางวชิาการ	เทคนคิและวชิาชพี	จดับรกิารเป็นทีป่รกึษา
ด้านวชิาการท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบคุลากรทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั	ประสานงานการจดัฝึกอบรม	สมัมนา	อภปิราย	และ
บรรยายกระจายการให้บริการความรู้และวิชาการสู่สังคมในทุกระดับ	ทั้งในเชิงพาณิชย์และบริการสาธารณะ
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 ที่ตั้ง	:	 ส�านักบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัดมหาสารคาม	44150	
โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2661	หรือ	0-4375-4410,	0-4375-4441,	0-4375-4442
	 10.	 ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน	การวิจัย	 และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ	์
เพื่อให้บริการส�าหรับนิสิต	อาจารย์	และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ที่ตั้ง	:	ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	
44150	โทรศัพท์	0-4375-4437,	0-4370-6081
	 	 :	ส�านักงาน	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	
โทรศัพท์	0-4375-4333-40	ต่อ	1215	หรือ	0-4375-4233
	 11.	 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	 สังกัดกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ	 ส�านักงานอธิการบดี	
เป็นหน่วยงานที่มีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะธุรกิจใหม่	และให้บริการด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แก่นิสิต	
บัณฑิต	อาจารย์	ผู้ว่างงานผู้ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาวในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่	ธุรกิจชุมชน	และ
ศิลปิน	 โดยใช้ศักยภาพด้านองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 เคร่ืองมืออุปกรณ์	 และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยร่วมกับเครื่อข่ายทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
	 12.	 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานรวบรวม	ศึกษา	ค้นคว้า	 เผยแพร่และบริการความรู้	 ข้อมูล
ข่าวสารของมหาวิทยาลัย	 เร่ืองราวของชุมชนและท้องถ่ิน	 โดยอิงอยู่บนฐานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 ด้วยวิธีการจัดแสดงในรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์ที่เน้นเรื่องราวเน้ือหามากกว่าวัตถุสิ่งของ	 รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางส่ือต่าง	ๆ	 เช่น	 เว็บไซต์	หนังสือ	
เอกสาร	แผ่นพับ	และจัดกิจกรรมในโอกาสต่าง	ๆ
 ที่ตั้ง	: พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียงอ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	 โทรศัพท	์
0-4375-4333-40	ต่อ	1384,	0-4375-4380
	 13.	 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	(ฝ่ายมธัยม)	เป็นสถานศกึษาเพือ่วจิยัและพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน	
เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
 ที่ตั้ง	:	โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมธัยม)	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	(เขตพืน้ทีข่ามเรียง)	ต�าบลขามเรียง	
อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	3301	หรือ	0-4375-4636
	 14.	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 (ฝ่ายประถม)	 เป็นโรงเรียนทางเลือกที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทาง
ร่างกายและจิตใจเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม
	 ที่ตั้ง	 :	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 (ฝ่ายประถม)	 	 ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	 จังหวัดมหาสารคาม	 44000	
โทรศัพท์	0-4374-2830
	 15.	 ศนูย์สร้างเสรมิสขุภาพ	อยูภ่ายใต้คณะพยาบาลศาสตร์	เป็นศนูย์กลางในการให้บรกิาร	สร้างเสรมิสขุภาพในรปูแบบ
ต่าง	ๆ 	เช่น	การนวดแผนโบราณ	โยคะ	อบไอน�า้สมนุไพร	อ่างน�า้วน	การเต้นแอโรบคิ	ออกก�าลงักายด้วยอุปกรณ์	ร้องเพลงคาราโอเกะ	
ให้ค�าปรึกษาคลายเครียด	เป็นต้น	โดยให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรทั่วไป
	 16.	 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	 อยู่ภายใต้คณะพยาบาลศาสตร์เป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	ฝึกปฏิบัติในการ
จัดการศึกษาวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็ก	และเป็นแหล่งพัฒนางานวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 ที่ตั้ง	:	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคาร	100	ปี	สมเด็จพระศรีนครินทร์	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอ
กันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2302,	2348
	 17.	 โรงพยาบาลสุทธาเวช	 สังกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการรักษา
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรค	ฟื้นฟูสภาพและสร้างเสริมสมรรถภาพแก่ประชาชน	โดยมีวิสัยทัศน์และเป็นเลิศในการบริการ
ด้านเวชศาสตร์และครอบครวัแบบบรูณาการ	ปัจจบุนัเปิดให้บรกิารตรวจรักษาโรคทัว่ไปและคลนิกิเฉพาะทางด้วยแพทย์และบคุลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมด้วยเครื่องมือ	และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
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 ที่ตั้ง	:	 โรงพยาบาลสุทธาเวช	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดมหาสารคาม	44000	โทรศัพท์	0-4371-2992
	 18.	 ศูนย์บริการทางการแพทย์	 เป็นหน่วยงานที่เปิดให้บริการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล	 การตรวจสุขภาพต่าง	 ๆ	
โดยมีบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์	 ประกอบด้วยแพทย์	 พยาบาล	 เภสัชกร	 นักเทคนิคการแพทย์	 นักการแพทย์แผนไทย	
และนักเวชระเบียนอยู่ประจ�าศูนย์เพื่อให้บริการแก่ผู้มารับบริการทั่วไป
 ที่ตั้ง	:	ศนูย์บรกิารทางการแพทย์	มหาวทิยาลยัมหาสารคามต�าบลขามเรยีง	อ�าเภอกนัทรวิชัย	จงัหวดัมหาสารคาม	44150	
โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2035
	 19.	 ศนูย์บริการแพทย์แผนไทยประยกุต์	อยูภ่ายใต้คณะแพทยศาสตร์	เป็นศนูย์ทีใ่ห้บริการตรวจรักษาโรคตามทฤษฎี
ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์	และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพให้แก่นิสิต
 ที่ตั้ง	:	 อาคารคณะแพทยศาสตร์	 ชั้น	 1	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000	 โทรศัพท์	 0-4372-2144	
ต่อ	6349,	6345
	 20.	 สภาคณาจารย์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	เป็นหน่วยงานทีเ่ป็นตวัแทนคณาจารย์ในการให้ค�าปรกึษาและแนะน�าใน
กิจการทั่วไปเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	ส่งเสริม	สนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาด้านวิชาการ	จริยธรรม	และวินัย	ตลอดจนการจัด
สวัสดิการในด้านต่าง	ๆ
	 21.	 ร้านยามหาวิทยาลัย	เป็นแหล่งให้บริการชุมชนในด้านสุขภาพ	โดยบริการด้านยา	เครื่องมือแพทย์	และผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	และให้ความรู้ในเรื่องยาและสุขภาพ	เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 ที่ตั้ง	:	ร้านยามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	สาขา	1	ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม	อ�าเภอเมือง	จังหวัด
มหาสารคาม	44000	โทรศัพท์	0-4371-2502
	 	 :	ร้านยามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	สาขา	2	อาคารบริการกลางพลาซ่า	ชั้น	1	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอ
กันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4584
	 22.	 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานจ�าหน่ายแบบเรียน	 เคร่ืองเขียน	 หนังสือ	 ต�ารา	
อุปกรณ์การศึกษา	วัสดุส�านักงาน	เครื่องแบบนิสิต	ชุดกีฬา	ของที่ระลึกและสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง	ๆ	นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการ
ศูนย์ถ่ายเอกสาร	สิ่งพิมพ์	เข้าปก	เย็บเล่ม	และศูนย์ไปรษณีย์ภัณฑ์
 ที่ตั้ง	 :	 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารศูนย์หนังสือ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอ
กันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4319,	0-4375-4174
	 	 :	ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขา	2	อาคารราชนครินทร์	ชั้น	1	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150
	 	 :	ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	สาขา	3	อาคาร	บริการนิสิต	ชั้น	1	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150
	 23.	 ศูนย์พัฒนาภาษา	 (LDC-Language	 Development	 Centre)	 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการทางด้าน
ภาษาอังกฤษแก่นิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
 ที่ตั้ง	: ศูนย์พัฒนาภาษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ชั้น	1	อาคารราชนครินทร์	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2061,	2709	หรือ	0-4375-4371
	 24.	 โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เป็นโครงการบริการทางวิชาการ	 ด้านการท�านุบ�ารุง
ศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล	 เนื้อหาสาระของเอกสารใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ไว้อย่างเป็นระบบด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่	เพื่อความสะดวกต่อการค้นคว้าวิจัย
 ที่ตั้ง	:	 โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 อาคารสถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน	ชั้น	3	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4372-1686	ภายใน	6119,	6121,	6120
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	 25.	 สถานปฏบิตักิารผลติน�า้ดืม่ยนูเิพียว	เป็นหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารน�า้ด่ืม	ซึง่ผ่านการผลติด้วยกระบวนการทีม่คีณุภาพ
โดยให้บริการแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน
 ที่ตั้ง	: สถานปฏิบัติการผลิตน�้าดื่มยูนิเพียว	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัด
มหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2685	หรือ	0-4375-4175
	 26.	 งานบริหารพื้นที่	 สังกัดกองคลังและพัสดุ	 เป็นงานสนับสนุนและประสานการด�าเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ	
และโครงการต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัยและรับผิดชอบดูแลการใช้พื้นที่อาคารและพื้นที่อื่น	ๆ	ของมหาวิทยาลัยในเชิงพาณิชย์
 ทีี่ตั้ง	: งานบริหารพื้นที่	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารบรมราชกุมารี	ชั้น	3	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4238	ต่อ	1243
	 27.	 ส�านกักจิการหอพกั	เป็นหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารและอ�านวยความสะดวกเกีย่วกับทีพ่กัอาศยัส�าหรับอาจารย์	ข้าราชการ	
พนักงาน	และบุคลากร	รวมทั้งการจัดอ�านวยความสะดวกหอพักส�าหรับนิสิต
 ที่ตั้ง	:	งานกิจการหอพัก	เขตพื้นที่ในเมือง
	 	 :	งานกิจการหอพัก	เขตพืน้ทีข่ามเรยีง	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกนัทรวชัิย	จงัหวัดมหาสารคาม	
44150	โทรศัพท์	0-4371-2146,	0-4372-3029
	 28.	 ศนูย์จารกึอสีานและเอกสารโบราณ	เป็นแหล่งรวบรวมจารกึอสีานและเอกสารโบราณต่าง	ๆ 	เพือ่การศกึษา	ค้นคว้า	
วิจัย	และอนุรักษ์ไว้เพื่อมรดกของท้องถิ่น
 ที่ตั้ง	: ศนูย์จารกึอสีานและเอกสารโบราณ	ชัน้	2	สถาบนัวจิยัศลิปะและวฒันธรรมอสีาน	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ต�าบล
ตลาดอ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000	โทรศัพท์	0-4372-1686
	 29.	 ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี	 เป็นหน่วยงานสังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง	 เพื่อประสานงานและ
เป็นแกนกลางในการเสริมสร้างเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง
 ที่ตั้ง	 :	ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	
อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4317,	0-4375-4429	หรือ	0-4375-4333	ต่อ	3744,	3743,	3740
	 30.	 สถานีวิทยุและโทรทัศน์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 MSU	 Radio	 อยู่ภายใต้กองประชาสัมพันธ์และกิจการ
ต่างประเทศ	เป็นกลุม่งานทีใ่ห้บรกิารความรู	้ความบนัเทงิ	เผยแพร่ข่าวสารของทางราชการส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมและบรกิารวชิาการ
แก่ชมุชน	โดยส่งกระจายเสยีงในระบบ	F.M.	ความถ่ี	102.25	MHz.	(พืน้ทีท่ี่สามารถรบัฟังได้ม	ี7	จงัหวดั	ได้แก่	มหาสารคาม	ร้อยเอด็	
กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ยโสธร	มุกดาหาร	สกลนคร)	สามารถรับฟังผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่	www.msuradio.net
 ที่ตั้ง	: สถานีวิทยุและโทรทัศน์มหาวิทยาลัยมหาสารคามอาคารบรมราชกุมารี	ชั้นล่าง	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4555	หรือ	0-4375-4333	ต่อ	1377
	 31.	 งานบริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า	และ
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้	ความคิดเห็น	ประสบการณ์	และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย
ให้เจริญก้าวหน้า
 ที่ตั้ง	 :	 งานบริการศิษย์เก่า	 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์	 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ	
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ต�าบลขามเรยีง	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	44150	โทรศพัท์	0-4375-4315,	หรอื	0-4375-4333	
ต่อ	1722
	 32.	 ศนูย์ทีป่รกึษาการประกอบการและการจดัการธรุกจิ	(Center	for	Entrepreneurship	and	Business	Management)	

อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่ให้ค�าปรึกษาการจัดตั้งและการประกอบการ	รวมถึงการบริหารงานของธุรกิจ
ขนาดเล็ก	ขนาดย่อมและขนาดกลาง	การจัดองค์กร	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	และการวิจัยตลาด
	 33.	 ศูนย์พัฒนาการบัญชี	 (Center	 for	 Accounting	 Development)	 อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	
มีภาระหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวกับการบัญชีและภาษีอากรโดยเฉพาะ	 ได้แก่	 การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี	
การวางระบบบัญชี	และการภาษี
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	 34.	 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	(Center	for	Human	Resource	Development)	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและ
การจัดการมีภาระหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลิกภาพลักษณะของนิสิต	 คณะการบัญชีและการจัดการ	 รวมถึง
การพฒันาและฝึกอบรมคณาจารย์เก่ียวกับประสทิธิภาพการเรยีนการสอน	การพฒันาและฝึกอบรมพนกังานเกีย่วกบัความเชีย่วชาญ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	 35.	 ศูนย์วิจัยธุรกิจ	(Center	for	Business	Research)	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่ให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์ภายในคณะการบัญชีและการจัดการ	การขอต�าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์และท�าการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคณะในด้านต่าง	ๆ
	 36.	 ศนูย์วิจยัธรุกจิระหว่างประเทศ	อยูภ่ายใต้คณะการบญัชีและการจดัการ	มภีาระหน้าทีใ่นการศกึษาและจดัท�าข้อมลู
เกี่ยวกับการลงทุนการค้า	และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องในประเทศต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะประเทศลาว	เวียดนาม	เขมร	มาเลเซีย	จีน	และพม่า
	 37.	 สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 ที่ตั้ง	 :	คณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	269	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัมหาสารคาม	
44000	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	6333	หรือ	0-4371-12991
	 38.	 ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจ	 SMEs	 อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	 มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้
ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งและการประกอบการ	 การบริหารงานของธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อมและขนาดกลาง	 การจัดองค์กร	
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยธุรกิจและตลาด	 รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่าง	 ๆ	
ในประเด็นและหัวข้อทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
	 39.	 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชี	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับ
การบัญชีและภาษีอากรโดยเฉพาะ	 ได้แก่	 การจัดท�าบัญชี	 การวางระบบบัญชีและการภาษีอากร	 รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่
บคุคลทัว่ไป	และหน่วยงานต่าง	ๆ 	ในประเดน็และหวัข้อทางด้านการบญัชีและภาษีอากรและการให้บริการเป็นหน่วยตรวจสอบบญัชี
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
	 40.	 ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ
การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้แก่	การบริหารระบบคอมพิวเตอร์	การเรียนรู้และการประยุกต์
ใช้ซอฟแวร์ธุรกิจ	 และการพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลท่ัวไปและ
หน่วยงานต่าง	ๆ	ในประเด็นและหัวข้อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	คอมพิวเตอร์	และการใช้ซอฟแวร์ทางด้านธุรกิจ
	 41.	 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจการเกษตรอีสาน	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม	
และวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจการเกษตร	 การก�าหนดแนวทางและการส่งเสริมช่องทางการจัดจ�าหน่ายธุรกิจการเกษตร	 การวิจัยธุรกิจ
การเกษตร	 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเกษตร	 การสร้างสรรค์นวัตกรรม	 และความคิดสร้างสรรค์ทางด้านธุรกิจเกษตร	
การตลาดระหว่างประเทศ	และการตลาดเพื่อการส่งออกธุรกิจการเกษตร
	 42.	 ศูนย์ศึกษาธุรกิจและเศรษฐกิจอาเซียน	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา
วจัิยเพือ่เพิม่ขดีความสามารถทางธรุกจิ	ให้กบัประเทศในกลุม่ประเทศอาเซยีน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศเพือ่นบ้านทีม่เีขตชายแดน
ติดต่อกันกับประเทศไทย	ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในประเด็นทางการค้า	สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูล
เพือ่การค้า	การวจิยั	การลงทนุการท่องเทีย่ว	และการศกึษา	รวมถงึการส่งเสรมิความร่วมมือและความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างหน่วยงาน
ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
	 43.	 ศนูย์ร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก	อยูภ่ายใต้คณะการบญัชีและการจดัการ	มภีาระหน้าทีเ่กีย่วกบัการให้ค�าปรึกษา
เกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	ภาครัฐและเอกชนในการบริการวิชาการการวิจัย	การจัดกิจกรรมอบรม	สัมมนาทาง
วิชาการหรือการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
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ปรัชญา

	 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน	(พหูน�		ปณฺฑิโต		ชีเว)

พันธกิจ

	 1)	 จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง	 โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

	 	 และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

	 2)	 สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา	 	 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน		 

	 	 การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	และน�าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

	 3)	 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	เพื่อให้ชุมชนและสังคม	สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 4)	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	ปกป้อง	เผยแพร่	และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

วิสัยทัศน์ 

	 เป็นเลิศทางวิชาการ	บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล

ค�าอธิบายวิสัยทัศน์		:	

 เป็นเลิศทางวิชาการ	 	 หมายถึง	 	 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถผลิตบัณฑิต	มีความรู้คู่คุณธรรม	

มีความสามารถ	ทักษะทางวิชาการ	ทักษะทางวิชาชีพ	และได้รับการจัดอันดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล

 บรูณาการความรูจ้ากท้องถิน่สูส่ากล	หมายถงึ	การผสมผสานองค์ความรู้จากท้องถิน่	และองค์ความรูว้ชิาการทีย่กระดบั

มาตรฐานสู่สากลตลอดจนได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน

ค่านิยมองค์กร

 TAKASILA

	 T	 =	 Teamwork		 การท�างานเป็นทีม

	 A	 =	 Accountability		 ส�านึกรับผิดชอบต่อองค์กร

	 K	 =	 Knowledge	Based	and	Local	Wisdom	 การใช้ความรู้เป็นพื้นฐานและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 A	 =	 Academic		 ความเป็นวิชาการ

	 S	 =	 Sufficiency	Economy		 เศรษฐกิจพอเพียง

	 I	 =	 Innovation		 นวัตกรรม

	 L	 =	 Learning	Organization	 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

	 A	 =	 Achievement		 การมุ่งสู่ความส�าเร็จ

ปรัชญา		วิสัยทัศน์		พันธกิจ		ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ 

	 ยุทธศาสตร์ที	่1	 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์

คุณภาพ	และมาตรฐานของชาติและสากล

	 ยุทธศาสตร์ที	่2	 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและ

มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่	3	 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่	4	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะ

ทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที	่5	 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลัก

ธรรมาภิบาล

	 ยุทธศาสตร์ที	่6	 ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัให้ได้รบัการยอมรบัและพฒันาเป็นมหาวิทยาลยัในระดบัสากล

	 ยุทธศาสตร์ที่	7	 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	และรักษ์สิ่งแวดล้อม
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	 ตราสัญลักษณ์	 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	คือ	ตราโรจนากรซ่ึงมีความหมายว่า	 สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง  

มอีงค์ประกอบเป็นรปูใบเสมา	ภายในมสีญัลกัษณ์ขององค์พระธาตุนาดนู	ด้านล่าง	มสีรุยิรังสทีีแ่ผ่ขึน้จากลายขดิ	ซึง่อยูเ่หนอืปรัชญา

ภาษาบาลีว่า	พหูน�	ปณฺฑิโต	ชีเว	มีความหมายว่าผู้มีปัญญา	พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน

 ใบเสมา			 	 หมายถึง		ความรู้หรือภูมิปัญญา

 องค์พระธาตุนาดูน	 เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม	 ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรมและ 

	 	 	 ความดีงาม

 สุริยรังสี			 	 หมายถึง		ความเจริญรุ่งเรือง

 ลายขิด			 	 หมายถึง		ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

	 ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ์	คือ	ความเจริญรุ่งเรือง		อันเป็นผลมาจากความรู้และคุณธรรม	ผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	

สีประจ�ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	คือ	สีเหลืองและสีเทา

 “สีเหลือง”	 	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง	ความดีงาม	ความอุดมสมบูรณ์

	 “สีเทา”		 	 หมายถึง		 ความคิดหรือปัญญา

	 “สีเหลืองเทา”		 หมายถึง		 การมีปัญญาและความคิดที่ดีงามอันน�าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	ต้นราชพฤกษ์	(ต้นคูน)

	 พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

ตราสัญลักษณ์	สี	ต้นไม้	และพระพุทธรูป
ประจ�ามหาวิทยาลัย
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คณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน	จ�านวน	23	แห่ง	ดังนี้

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 1.	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 2.	 คณะศึกษาศาสตร์

	 3.	 คณะการบัญชีและการจัดการ

	 4.	 คณะศิลปกรรมศาสตร์

	 5.	 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

	 6.	 คณะวัฒนธรรมศาสตร์

	 7.	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

	 8.	 คณะนิติศาสตร์

	 9.	 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 10.	 คณะวิทยาศาสตร์

	 11.	 คณะเทคโนโลยี

	 12.	 คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 13.	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง	และนฤมิตศิลป์

	 14.	 คณะวิทยาการสารสนเทศ

	 15.	 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

	 16.	 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

	 17.	 คณะแพทยศาสตร์

	 18.	 คณะเภสัชศาสตร์

	 19.	 คณะพยาบาลศาสตร์

	 20.	 คณะสาธารณสุขศาสตร์

	 21.	 คณะสัตวแพทยศาสตร์

กลุ่มจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 22.	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมัธยม)

	 23.	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายประถม)
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :		 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาคณิตศาสตร์

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :		 Bachelor	of	Science	Program	in	Mathematics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(คณิตศาสตร์)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 วท.บ.	(คณิตศาสตร์)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :		 Bachelor	of	Science	(Mathematics)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.Sc.	(Mathematics)

หลักสูตร
	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาคณิตศาสตร์	 มี	 2	 โปรแกรม	คือ	 โปรแกรมปกติ	 กับโปรแกรมสหกิจศึกษา	ซึ่งทั้งสอง

โปรแกรมใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน	 8	ปีการศึกษา	 ท้ังนี้ไม่ได้บังคับว่านิสิตจะต้องเรียนโปรแกรมใดในตอนรับเข้าเป็นนิสิตสาขาวิชา

คณิตศาสตร์	โดยนิสิตสามารถมาเลือกโปรแกรมได้ในภายหลัง

	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		 ไม่น้อยกว่า	130	หน่วยกิต	

โครงสร้างหลักสูตร
	 	 	 	 หมวดวิชาและกลุ่มวิชา	 	 																											จ�านวนหน่วยกิต

	 	 	 	 	 	 โปรแกรมปกติ	 โปรแกรมสหกิจศึกษา

	 1)		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 ไม่น้อยกว่า	 30		หน่วยกิต	 30		หน่วยกิต

	 2)		หมวดวิชาเฉพาะ		 ไม่น้อยกว่า	 94		หน่วยกิต	 94		หน่วยกิต

 	 	 2.1)		กลุ่มวิชาแกน	 	 24  หน่วยกิต	 24  หน่วยกิต

		 	 2.2)		กลุ่มวิชาเอก	 	 70  หน่วยกิต	 70  หน่วยกิต

	 	 	 		 -	วิชาเอกบังคับ	 	 37  หน่วยกิต	 37  หน่วยกิต

		 	 	 	 -	วิชาเอกเลือก	 	 30  หน่วยกิต	 24  หน่วยกิต

		 	 	 	 -	วิชาฝึกประสบการณ์วิจัย/สหกิจศึกษา	 	 3  หน่วยกิต	 9  หน่วยกิต

	 3)		หมวดวิชาเลือกเสรี		 ไม่น้อยกว่า	 6		หน่วยกิต	 6		หน่วยกิต

		 	 	 	 																										รวมหน่วยกิต		 ไม่น้อยกว่า	 130		หน่วยกิต	 130		หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)
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รายวิชาในหลักสูตร	
	 1.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 ไม่น้อยกว่า		 30	หน่วยกิต

		 2.		หมวดวิชาเฉพาะ		 ไม่น้อยกว่า		 94	หน่วยกิต

		 	 2.1		กลุ่มวิชาแกน		 	 24	หน่วยกิต

	 0201	113	 แคลคูลัส	1		 3(3-0-6)	

	 	 Calculus	1

	 0201	114	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

	 	 Calculus	2

	 0201	215	 แคลคูลัส	3	 3(3-0-6)

	 	 Calculus	3

	 0202	103	 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Chemistry	1

	 0202	193	 ปฏิบัติการหลักเคมี	1		 1(0-2-1)

	 	 Principles	of	Chemistry	Laboratory	1	

	 0203	110	 ชีววิทยา	1		 3(3-0-6)

	 	 Biology	1

	 0203	191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1		 1(0-2-1)

	 	 Biology	Laboratory	1

	 0204	104	 ฟิสิกส์มูลฐาน		 3(3-0-6)

	 	 Fundamental	Physics	1

	 0204	194	 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน		 1(0-3-1)

	 	 Fundamental	Physics	Laboratory	

	 0204	201	 คณิตศาสตร์ส�าหรับฟิสิกส์	1	 3(3-0-6)	

	 	 Mathematics	for	Physics	1

	 	 2.2		กลุ่มวิชาเอก		 ไม่น้อยกว่า		 70	หน่วยกิต

	 	 	 2.2.1	วิชาเอกบังคับ	

	 0201	131	 หลักคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)	

	 	 Principles	of	Mathematics

	 0201	216	 แคลคูลัส	4		 3(3-0-6)

	 	 Calculus	4	

 0201	218	 คณิตวิเคราะห์เบื้องต้น		 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Mathematical	Analysis

	 0201	225	 พีชคณิตเชิงเส้น	1	 3(3-0-6)

	 	 Linear	Algebra	1

	 0201	243	 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Differential	Equations

	 0201	253	 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น	 3(2-2-5)	

	 	 Introduction	to	Probability	and	Statistics	

	 0201	312	 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น		 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Complex	variables

	 0201	321	 พีชคณิตนามธรรม	1		 3(3-0-6)

	 	 Abstract	Algebra	1

	 0201	344	 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข	 3(2-2-5)

	 	 Numerical	Methods

	 0201	391*	วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์		 1(0-2-1)

	 	 Research	Methodology	in	Mathematics	

	 0201	494	 สัมมนาทางคณิตศาสตร์		 2(0-4-2)

	 	 Seminar	in	Mathematics		

	 0299	202	 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	1		 2(2-0-4)

	 	 English	for	Science	1 

	 0299	203	 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	2		 2(2-0-4)

	 	 English	for	Science	2 

	 1204	102	 ขั้นตอนวิธีและการแก้ปัญหา	 3(2-2-5)

	 	 ส�าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

	 	 Algorithm	and	Problem	Solving	

	 	 for	Computer	Science

หมายเหตุ		 *	เรียนแบบนับหน่วยกิต	และมีการประเมินผลเป็น	S	หรือ	U

	 	 	 2.2.2	วิชาเอกเลือก	

	 	 	 ส�าหรับโปรแกรมปกติ		 ไม่น้อยกว่า		 30	หน่วยกิต

	 	นิสิตต้องเลือกเรียนจากกลุ่มคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า	 15	

หน่วยกิต	และเลือก	 	 	

	 	เรียนรายวิชาต่าง	ๆ	 ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์	 หรือ	

กลุ่มวิชาสถิติ	หรือ

	 	กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	หรือกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร	์ 

เพื่อให้หน่วยกิตรวมในวิชาเอกเลือก	ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต	 	

 

		 ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า	24	หน่วยกิต

	 นิสิตต้องเลือกเรียนจากกลุ ่มคณิตศาสตร์	 ไม่น้อยกว่า	 

9	หน่วยกิต	และเลือก	 	 	

	 เรียนรายวิชาต่าง	 ๆ	 ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์	 หรือ	

กลุ่มวิชาสถิติ	หรือ

	 กลุม่วชิาวศิวกรรมอตุสาหการ	หรอืกลุม่วชิาคอมพวิเตอร์	เพือ่

ให้หน่วยกิตรวม

	 ในวิชาเอกเลือก	ไม่น้อยกว่า	24	หน่วยกิต

	 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

	 0201	200	 การเชื่อมโยงการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 กับวิทยาศาสตร์

	 	 Learning	Connections	on	Mathematics	

	 	 and	Science

	 0201	231	 การส�ารวจเรขาคณิต		 3(3-0-6)

	 	 Survey	of	Geometry
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	 0201	232	 วิยุตคณิต	 3(3-0-6)

	 	 Discrete	Mathematics

	 0201	233	 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Graph	Theory

	 0201	234	 ทฤษฎีรหัสเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Coding	Theory

	 0201	235	 ทฤษฎีจ�านวน	1	 3(3-0-6)

	 	 Number	Theory	1

	 0201	305	 โปรแกรมส�าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ส�าหรับครู	 3(2-2-5)

	 	 Mathematical	Packages	for	Teachers

	 0201	313	 ทอพอโลยีเบื้องต้น	 3(3-0-6)	

	 	 Introduction	to	Topology	

	 0201	314	 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น	 3(3-0-6)	

	 	 Introduction	to	Real	Analysis	

	 0201	315	 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)	

	 	 Introduction	to	Vector	Analysis	

	 0201	316	 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Numerical	Analysis

	 0201	322	 พีชคณิตเชิงเส้น	2		 3(3-0-6)

	 	 Linear	Algebra	2 

	 0201	323	 ทฤษฎีกรุป	 3(3-0-6)

	 	 Group	Theory	  

	 0201	324	 ทฤษฎีกึ่งกรุปเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Semigroup	Theory

 0201	331	 คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Combinatorics

	 0201	333	 ทฤษฎีเซต		 3(3-0-6)

	 	 Set	Theory

	 0201	336	 ทฤษฎีจ�านวน	2	 3(3-0-6)

	 	 Number	Theory	2

	 0201	342	 โปรแกรมส�าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์		 3(3-0-6)

	 	 Mathematical	Packages

	 0201	345	 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย		 3(3-0-6)

	 	 Partial	Differential	Equations

	 0201	392	 หัวข้อเรื่องพิเศษทางคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Special	Topics	in	Mathematics

	 0201	399*	การฝึกงาน	 2(0-4-2)

	 	 Student	Practicum

	 0201	409	 หัวข้อเรื่องพิเศษทางคณิตศาสตรศึกษา	 3(3-0-6)

	 	 Special	Topics	in	Mathematics	Education

	 0201	413	 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Complex	Analysis

	 0201	415	 ทอพอโลยี	 3(3-0-6)

	 	 Topology

	 0201	421	 พีชคณิตนามธรรม	2		 3(3-0-6)

	 	 Abstract	Algebra	2

	 0201	424	 พีชคณิตสากลมูลฐาน		 3(3-0-6)	

	 	 Elementary	Universal	Algebra

หมายเหตุ		*	เรียนแบบนับหน่วยกิต	และมีการประเมินผลเป็น	S	หรือ	U

	 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

	 0201	244	 คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Financial	Mathematics	

	 0201	245	 คณิตศาสตร์ส�าหรับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Mathematics	for	Economic

	 0201	341	 คณิตศาสตร์การคณนา		 3(3-0-6)

	 	 Computational	Mathematics

	 0201	346	 วิธีคณิตศาสตร์ประยุกต์	 3(3-0-6)

	 	 Methods	of	Applied	Mathematics

	 0201	347	 ก�าหนดการเชิงเส้นและการประยุกต์	 3(3-0-6)	

	 	 Linear	Programming	and	Applications

	 0201	348	 แคลคูลัสของการแปรผันเบื้องต้น		 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Calculus	of	Variations	

	 0201	441	 คณิตศาสตร์เชิงชีววิทยาเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Biological	Mathematics

 0201	443	 แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์		 3(2-2-5)

	 	 Mathematical	Modeling

	 0201	445	 การหาค่าเหมาะสมที่สุดเบื้องต้น		 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Optimization	

	 0201	446	 ระเบียบวิธีผลต่างอันตะเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Finite	Difference	Method

	 0201	447	 ระเบียบวิธีสมาชิกอันตะเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Finite	Element	Method

	 0201	449	 หัวข้อเรื่องพิเศษทางคณิตศาสตร์ประยุกต์	 3(3-0-6)

	 	 Special	Topics	in	Applied	Mathematics

	 กลุ่มวิชาสถิติ

	 0201	252	 วิธีการทางสถิติ	2		 3(2-2-5)	

	 	 Statistical	Methods	2

	 0201	351	 คณิตสถิติศาสตร์	1		 3(3-0-6)

	 	 Mathematical	Statistics	1

	 0201	352	 คณิตสถิติศาสตร์	2		 3(3-0-6)

	 	 Mathematical	Statistics	2

	 0201	353	 วิธีการเลือกตัวอย่าง		 3(3-0-6)

	 	 Sampling	Methods	
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	 0201	354	 การวิเคราะห์การถดถอย		 3(2-2-5)

	 	 Regression	Analysis	

	 0201	361	 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์		 3(2-2-5)

	 	 Non-parametric	Statistics

	 0201	362	 เทคนิคการพยากรณ์		 3(2-2-5)

	 	 Forecasting	Techniques

	 0201	363	 การควบคุมคุณภาพ		 3(2-2-5)

	 	 Quality	Control

	 0201	364	 การวิเคราะห์ความเสี่ยง		 3(2-2-5)

	 	 Risk	Analysis

	 0201	374	 ประชากรศาสตร์	 3(3-0-6)	

	 	 Demography

	 0201	375	 โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ		 3(0-6-3)

	 	 Statistical	Packages

	 0201	451	 การออกแบบการทดลอง	 3(2-2-5)

	 	 Experimental	Designs

	 0201	460	 การวิเคราะห์หลายตัวแปร		 3(2-2-5)

	 	 Multivariate	Analysis

	 0201	461	 การวิจัยด�าเนินงาน	 3(2-2-5)

	 	 Operations	Research

	 0201	463	 ทฤษฎีความน่าจะเป็น	 3(3-0-6)

	 	 Probability	Theory

	 0201	465	 การตัดสินใจทางสถิติ		 3(3-0-6)

	 	 Statistical	Decisions	

	 0201	476	 คณิตศาสตร์การเงิน		 3(3-0-6)	

	 	 Financial	Mathematics

	 0201	477	 การจ�าลอง		 3(2-2-5)

	 	 Simulation

	 0201	478	 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต	 3(3-0-6)

	 	 Life	Insurance	Mathematics

	 0201	479	 คณิตเศรษฐศาสตร์		 3(3-0-6)

	 	 Mathematical	Economics

	 	 กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

	 0201	381	 การวางแผนและควบคุมการผลิต	 3(3-0-6)

	 	 Production	Planning	and	Control

	 0201	384	 การจัดการโลจิสติค	 3(3-0-6)

	 	 Logistics	Management

	 0201	385	 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ	 3(3-0-6)	

	 	 Production	and	Operations	Management

	 0201	386	 แบบจ�าลองการตัดสินใจภายใต้หลายกฎเกณฑ์	 3(3-0-6)

	 	 Multi-Criterion	Decision	Models

	 	 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

	 1204	104	 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 Principles	of	Computer	Programming

	 1204	202	 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 Data	Communication	Systems	

	 	 and	Computer	Network

	 1204	203	 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี	 3(2-2-5)

	 	 Data	Structures	and	Algorithms

	 1204	205	 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ	 3(2-2-5)

	 	 Object	Oriented	Programming

	 1204	208	 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Database	Management	and	Design

	 1204	209	 ระบบปฏิบัติการ	 3(3-0-6)

	 	 Operating	Systems

	 1204	308	 คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อประสม	 3(2-2-5)

	 	 Computer	Graphics	and	Multimedia

	 1204	311	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์	 3(2-2-5)

	 	 Application	Program	Development

	 1204	406	 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)

	 	 Computer	Programming	Language

	 1204	407	 การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี	 3(2-2-5)

	 	 Assembly	Language	Programming

	 1204	410	 การโปรแกรมเชิงทัศน์ส�าหรับวิทยาศาสตร์	 3(2-2-5)

	 	 Visual	Programming	for	Science

	 	 2.2.3	วิชาฝึกประสบการณ์วิจัย/สหกิจศึกษา

	 	 ก�าหนดให้นิสิตที่เลือกเรียนโปรแกรมปกติ	 เรียนรายวิชา	

0201	 495	และ	 0201	 496	 	 และนิสิตที่เลือกเรียนโปรแกรมสหกิจศึกษา	

เรียนรายวิชา	0199	499

	 0201	495*	โครงงานนิสิตทางคณิตศาสตร์	1	 1(0-2-1)

	 	 Senior	project	in	Mathematics	1

	 0201	496*	โครงงานนิสิตทางคณิตศาสตร์	2	 2(0-4-2)

	 	 Senior	project	in	Mathematics	2

	 0199	499*	สหกิจศึกษา		 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

หมายเหตุ		*	เรียนแบบนับหน่วยกิต	และมีการประเมินผลเป็น	S	หรือ	U	

	 3.	 หมวดวิชาเลือกเสรี		 ไม่น้อยกว่า		 6	หน่วยกิต

	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านวิชาท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
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แผนการศึกษา

ปีที่	1	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ สหกิจศึกษา

003x	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 8 8

0201	113 แคลคูลัส	1	

Calculus	1

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

0203	110 ชีววิทยา	1

Biology	1

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

0203	191 ปฏิบัติการชีววิทยา	1

Biology	Laboratory	1

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

0204	104 ฟิสิกส์มูลฐาน

Fundamental	Physics	

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

0204	194 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน

Fundamental	Physics	Laboratory	

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

รวม 19 19

ปีที่	1	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ สหกิจศึกษา

003x	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 8 8

0201	114 แคลคูลัส	2

Calculus	2

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

0201	131 หลักคณิตศาสตร์

Principles	of	Mathematics

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

0202	103	 หลักเคมี	1

Principles	of	Chemistry	1

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

0202	193 ปฏิบัติการหลักเคมี	1

Principles	of	Chemistry	Laboratory	1

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

รวม 18 18
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ปีที่	2	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ สหกิจศึกษา

003x	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 8 8

0201	215 แคลคูลัส	3	

Calculus	3

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

	0201	253 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น

Introduction	to	Probability	and	Statistics

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

0299	202 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	1

English	for	Science	1 

2(2-0-4) 2(2-0-4)

1204	102 ขั้นตอนวิธีและการแก้ปัญหาส�าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

Algorithm	and	Problem	Solving	for	Computer	Science

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

รวม 19 19

ปีที่	2	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ สหกิจศึกษา

003x	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 6 6

0201	216 แคลคูลัส	4	

Calculus	4

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

0201	225	 พีชคณิตเชิงเส้น	1

Linear	Algebra	1

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

0201	243 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

Introduction	to	Differential	Equations

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

0201	xxx วิชาเอกเลือก 3 3

รวม 18 18
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ปีที่	3	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ สหกิจศึกษา

0201	218 คณิตวิเคราะห์เบื้องต้น	

Introduction	to	Mathematical	Analysis

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

0201	321 พีชคณิตนามธรรม	1	

Abstract	Algebra	1

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

0201	xxx วิชาเอกเลือก 6 6

0204	201 คณิตศาสตร์ส�าหรับฟิสิกส์	1

Mathematics	for	Physic	1	

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

0299	203 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	2

English	for	Science	2 

2(2-0-4) 2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 2 2

รวม 19 19

ปีที่	3	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ สหกิจศึกษา

0201	344 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

Numerical	Methods

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

0201	312 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น	

Introduction	to	Complex	variables

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

0201	391 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์	

Research	Methodology	in	Mathematics

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

0201	xxx วิชาเอกเลือก 6 6

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 4 4

รวม 17 17
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ปีที่	4	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ สหกิจศึกษา

0199	499 สหกิจศึกษา	

Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

0201	494 สัมมนาทางคณิตศาสตร์	

Seminar	in	Mathematics	

2(0-4-2) -

0201	495 โครงงานนิสิตทางคณิตศาสตร์	1

Senior	project	in	Mathematics	1

1(0-2-1) -

0201	xxx วิชาเอกเลือก 9

รวม 12 9

ปีที่	4	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ สหกิจศึกษา

0201	494 สัมมนาทางคณิตศาสตร์

Seminar	in	Mathematics	

- 2(0-4-2)

0201	496 โครงงานนิสิตทางคณิตศาสตร์	2

Senior	project	in	Mathematics	2

2(0-4-2) -

0201	xxx วิชาเอกเลือก 6 9

รวม 8 11

หมายเหตุ	แผนการศึกษานี้เป็นเพียงตัวอย่างแบบหนึ่ง	ในทางปฏิบัติอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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ค�าอธิบายรายวิชา
	 1.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

	 2.		หมวดวิชาเฉพาะ	 ไม่น้อยกว่า	94	หน่วยกิต

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาแกน		 	 	

	 	 		 ก�าหนดให้เรียน	 	24	หน่วยกิต

0201	113	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)

 Calculus 1

	 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน	 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ตัวแปรเดียวและการประยุกต์	ปริพันธ์และการประยุกต์

	 Limits	 and	 continuity	 of	 functions,	 derivatives	 of	

functions	 of	 one	 variable	 and	 applications,	 integrals	 and	

applications

0201	114		 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

 Calculus 2

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	113	แคลคูลัส	1

Prerequisite	 :		 0201	113	Calculus	1

		 ฟังก์ชนัหลายตวัแปร	ลมิติและความต่อเนือ่งของฟังก์ชนัหลาย

ตัวแปร	อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์	อนุกรมอนันต์

	 Functions	of	several	variables,	limits	and	continuity	

of	 functions	 of	 several	 variables,	 partial	 derivatives	 and	

applications,	infinite	series

0201	215		 แคลคูลัส	3	 3(3-0-6)

		 Calculus	3

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0201	114	แคลคูลัส	2

Prerequisite	 :		 0201	114	Calculus	2

  ระบบพิกัดเชิงขั้ว	ปริพันธ์หลายชั้น	สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

	 Polar	 coordinate	 system,	 multiple	 integrals,	

elementary	differential	equations

0202	103		 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

 Principles of Chemistry 1

 โครงสร้างอะตอม	ปริมาณสารสัมพันธ์	พันธะเคมี	สมบัติของ

ธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน	 สมดุลเคมี	 ก๊าซ	 ของแข็ง	 ของเหลว	

สารละลาย	 สมบัติคอลลิเกทีฟ	 กรด-เบส	 สารละลายบัฟเฟอร์	 และการ

ไทเทรตกรด-เบส

		 Structure	of	atoms,	stoichiometry,	chemical	bonding,	

properties	of	representative	and	transition	elements,	chemical	

equilibrium,	 gas,	 solid,	 liquid,	 solution,	 colligative	 property,	

acid-base,	buffer	solution	and	titration

0202	193		 ปฏิบัติการหลักเคมี	1	 1(0-3-1)

 Principles of Chemistry Laboratory 1 

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาหลักเคมี	 1	 เช่น	

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	 การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี	 สมบัติ

คอลลิเกทีฟ	 การหาค่าคงที่ของแก๊ส	 สมดุลเคมี	 กรด-เบส	 สารละลาย

บัฟเฟอร์	และการไทเทรต

	 Experiments	designed	to	concord	with	Principles	of	

Chemistry	 1;	 safety	 in	 laboratory,	 use	 of	 basic	 chemical	

equipments,	 colligative	 properties,	 gas	 constant,	 chemical	

equilibrium,	acid-base,	buffer	solution	and	titration

 

0203	110  ชีววิทยา	1 3(3-0-6)

 Biology 1

	 สมบัติของสิ่งมีชีวิต	 การจัดระบบสิ่งมีชีวิต	 ระเบียบวิธีทาง

วิทยาศาสตร์	สารเคมีของชีวิต	เซลล์และเมแทบอลิซึม	พันธุศาสตร์	กลไก

ของวิวัฒนาการ	ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	 โครงสร้างและหน้าท่ีของ

พืชและสัตว์	นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

	 Characteristic	classification	science	methodology	of	

organisms,	 chemistry	 of	 life,	 cell	 and	metabolism,	 genetics,	

evolution,	 biodiversity,	 structure	 and	 function	 of	 plant	 and	

animal,	ecology	and	behavior

0203	191  ปฏิบัติการชีววิทยา	1 1(0-2-1)

 Biology Laboratory 1

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0203	110	ชีววิทยา	1	 

(อาจเรียนพร้อมกันได้)

Prerequisite	 :		 0203	110	Biology	1	or	

concurrence with  

0203	110	Biology	1	

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0203	 110	

ชีววิทยา	1	

	 Experiments	concurrented	with	0203	110	Biology	1

0204	104		 ฟิสิกส์มูลฐาน		 3(3-0-6)	

  Fundamental Physics

	 กลศาสตร์	 การสั่นและคลื่น	 เสียง	 แสงและทัศนศาสตร์	

ของไหล	สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหลก็	อณุหพลศาสตร์	และฟิสกิส์ยคุใหม่

	 Mechanics,	vibrations	and	waves,	sound,	light	and	

optics,	fluids,	electric	and	magnetic	fields,	thermodynamics,	and	

modern	physics
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0204	194		 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน		 1(0-3-1)	

 Fundamental Physics Laboratory 1 

เงื่อนไขของรายวิชาหรือเรียนพร้อมกัน	:	 0202	104	 

ฟิสิกส์มูลฐาน

Prerequisite	or	co-requisite		 :	 0202	104	

Fundamental 

Physics 

	 การทดลองทีส่อดคล้องกับเน้ือหาวชิา	0204	104	ฟิสกิส์มูลฐาน

	 Experiments	associated	with	0204	104	Fundamental	

Physics		

 

0204	201		 คณิตศาสตร์ส�าหรับฟิสิกส์	1	 3(3-0-6)	

 Mathematics for Physics 1

 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ	สมการเชิงอนุพันธ์สามัญในฟิสิกส์	

ผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง	ผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ์

สามัญอันดับสอง	ผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเอกพันธุ์และไม่เอก

พันธุ์	แคลคูลัสของเวกเตอร์	การแปลงฟูเรียร์และการแปลงลาปลาซ	

	 Ordinary	differential	equations,	ordinary	differential	

equation	in	physics,	solution	of	first	order	differential	equation,	

solution	 of	 second	 order	 differential	 equation,	 solution	 of	

homogeneous	 and	non-homogeneous	differential	 equations,	

calculus	of	vectors,	Fourier	transform	and	Laplace	transforms

	 	 2.2		กลุ่มวิชาเอก	 	ไม่น้อยกว่า		 70	หน่วยกิต

	 	 	 2.2.1	วิชาเอกบังคับ	 	 	

	 		 	 	 ก�าหนดให้เรียน		 	 40	หน่วยกิต

0201	131		 หลักคณิตศาสตร์		 3(3-0-6)

 Principles of Mathematics

	 ตรรกศาสตร์	 เซต	ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน	ทฤษฎีจ�านวน

เบื้องต้น	วิชานี้เน้นการให้เหตุผลและการพิสูจน์	

		 Logic,	 sets,	 relations	 and	 functions,	 real	 number	

systems,	this	course	emphasizes	arguments	and	proof

0201	216		 แคลคูลัส	4	 3(3-0-6)

		 Calculus	4

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	215	แคลคูลัส	3

Prerequisite		 :		 0201	215	Calculus	3

		 อนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยกุต์	ปรพินัธ์ตาม

เส้น	ปริพันธ์ตามผิวทฤษฎีบทปริพันธ์

	 Derivatives	 of	 vector-valued	 functions	 and	

applications,	line	integrals,	surface	integrals,	integral	theorems

0201	218		 คณิตวิเคราะห์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Mathematical Analysis 
เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	114	แคลคูลัส	2	และ	 

0201	131	หลักคณิตศาสตร์

	Prerequisite		 :		 0201	114	Calculus	2	and	

0201	131	Principles	of	

Mathematics

	 ระบบจ�านวนจริง	 ทอพอโลยีบนเส้นจ�านวน	 ลิมิตและความ
ต่อเนื่อง	อนุพันธ์	ปริพันธ์แบบรีมันน์	ล�าดับและอนุกรมของจ�านวนจริง	
	 Real	number	system,	topology	on	the	real	line,	limits	
and	continuity,	derivatives,	Riemann’s	integrals,	sequences	and	
series	of	real	numbers

0201	225		 พีชคณิตเชิงเส้น	1	 3(3-0-6)

 Linear Algebra 1

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	131	หลักคณิตศาสตร์

Prerequisite	 :		 0201	131	Principles	of	

Mathematics

		 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์	 ระบบสมการเชิงเส้นและการ
ด�าเนินการขั้นมูลฐาน	 ปริภูมิเวกเตอร์	 การแปลงเชิงเส้น	 ค่าเฉพาะและ 
เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ	และการประยุกต์
		 Matrices	 and	 determinants,	 systems	 of	 linear	 
equations	 and	 elementary	 operations,	 vector	 spaces,	 linear	
transformations,	eigenvalues	and	eigenvectors,	and	applications

0201	243		 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Differential Equations

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0201	215	แคลคูลัส	3	

Prerequisite	 :		 0201	215	Calculus	3

	 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง	
และอันดับที่สูงกว่า	 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่	
และสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร	 ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์	 
ข้อปัญหาค่าขอบ	ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น	สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
เบื้องต้น	
		 First	 order	 differential	 equations,	 differential	 
equations	of	second	order	and	higher	order,	 linear	differential	
equations	with	 constant	 and	 variable	 coefficients,	 Laplace	
transforms	and	applications,	boundary	value	problems,	system	
of	linear	differential	equations,	introduction	to	partial	differential	
equations

0201	253	 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น	 3(2-2-5)

 Introduction to Probability and Statistics 

	 แนวคดิพ้ืนฐานเกีย่วกบัความน่าจะเป็น	การแจกแจงความน่า
จะเป็น	การแจกแจงแบบสุม่ท่ีส�าคญั	การประมาณค่า	ช่วงแห่งความเช่ือมัน่	
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การทดสอบสมมติฐาน	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน	 การถดถอย	
ค ่ าสหสัมพันธ ์ 	 การทดสอบไคสแควร ์ 	 สถิติ ไม ่อิ งพารามิ เตอร 	์

และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

 Basic	 concept	 about	 probability,	 probability	

distribution,	 important	 random	 distributions,	 estimation,	

confidence	 interval,	 hypothesis	 testing,	 analysis	 of	 variance,	

regression,	correlation	coefficient,	chi-square	test,	nonparametric	

statistics and data	analysis	by	using	statistical	packages

0201	312		 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Complex Variables

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0201	215	แคลคูลัส	3

Prerequisite		 :		 0201	215	Calculus	3

		 จ�านวนเชิงซ้อน	การหาอนุพันธ์	การหาปริพันธ์	ทฤษฎีบทโคชี	

อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมลอเรนต์	ส่วนตกค้าง	การส่งคงแบบและการ

ประยุกต์	

		 Complex	 numbers,	 differentiation,	 integration,	

Cauchy	theorem,	Taylor’s	series	and	Laurent’s	series,	residues,	

conformal	mapping	and	applications	

0201	321		 พีชคณิตนามธรรม	1	 3(3-0-6)

 Abstract Algebra 1 

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	131	หลักคณิตศาสตร์

Prerequisite		 :		 0201	131	Principles	of	

Mathematics

		 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรุป	 กรุปวัฏจักร	 กรุปย่อยปรกติ	 

กรุปผลหาร	ทฤษฎีบทฟังก์ชันสาทิสสัณฐาน	ริง	ไอดีล	ริงผลหาร	อินทิกรัล

โดเมนเบื้องต้น	และฟีลด์	

		 Introduction	 to	 groups,	 cyclic	 groups,	 normal	 

subgroups,	 quotient	 group,	 homomorphism	 theorem,	 rings,	

ideals,	quotient	rings,	introduction	to	integral	domains	and	fields

0201	344		 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข		 3(2-2-5)

 Numerical Methods

เงื่อนไขของรายวิชา	:	0201	215	แคลคูลัส	3

Prerequisite	:	0201	215	Calculus	3

	 การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน	ผลเฉลยของสมการไม่เชิง

เส้น	ผลเฉลยของระบบสมการเชงิเส้น	การประมาณค่าในช่วง	การประมาณ

ค่าก�าลังสองน้อยที่สุด	 อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข	ผลเฉลยเชิงตัวเลข

ของสมการเชิงอนุพันธ์

		 Error	 analysis,	 solutions	 of	 nonlinear	 equations,	

solutions	 of	 a	 system	of	 linear	 equations,	 interpolation,	 least	

square	approximation,	numerical	differentiation	and	integration,	 

numerical	solution	of	differential	equations

0201	391		 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์		 1(0-2-1)

 Research Methodology in Mathematics 

	 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคณิตศาสตร์ในระดับปริญญาตร	ี

การสบืค้นสารสนเทศเชงิวชิาการและการใช้โปรแกรมจดัท�าเอกสารส�าหรบั

งานทางคณิตศาสตร์	

	 Undergraduate	mathematical	 research	 orientation	

emphasizing	on	academic-topic	searching	and	mathematical-

documenting	software	

0201	494		 สัมมนาคณิตศาสตร์		 2(0-4-2)

 Seminar in Mathematics 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	391	ระเบยีบวธิวีจิยัทางคณติศาสตร์

Prerequisite		 :		 0201	391	Research	Methodology 

in Mathematics 

	 ศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางคณิตศาสตร์	 หรือบทความทาง

คณิตศาสตร์	 จากวารสารหรือเอกสารทางวิชาการต่าง	 ๆ	ที่เกี่ยวกับความ

ก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์	เพื่อน�าเสนอผลการศึกษาและอภิปราย

		 Study	 the	mathematical	 research	or	mathematical	

article	 from	an	 advanced	mathematics	 journal	 or	magazine.	

Presentation	and	discussion	on	various	topics	in	mathematics

0299	202  ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	1 2(2-0-4) 

 English for Science 1 

	 ศัพท์เทคนิค	การใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์	การอ่านและความ

เข้าใจในบทความด้าน	วิทยาศาสตร์

		 Technical	 terms,	 scientific	 language,	 reading	 and	

understanding	of	scientific	journals

0299	203		 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	2	 2(2-0-4)	

 English for Science 2 

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0299	 202	 ภาษาอังกฤษส�าหรับ

วิทยาศาสตร์	1	

Prerequisite	 :		 0299	202	English	for	Science	1

	 ศัพท์เทคนิค	การใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์	การอ่าน	การเขียน	

และความเข้าใจในบทความด้านวิทยาศาสตร์

		 Technical	terms,	scientific	language,	reading,	writing	

and	understanding	of	scientific	journals  
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1204	102	 ขั้นตอนวิธีและการแก้ปัญหา	 3(2-2-5)

	 ส�าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์	

 Algorithm and Problem Solving 

 for Computer Science

	 การวิเคราะห์ปัญหา	ข้อมูล	และตัวแปร	การแสดงขั้นตอนวิธี

แบบบรรยาย	การแสดงขัน้ตอนวธิแีบบรหสัเทยีม	การแสดงขัน้ตอนวธิแีบบ

โฟล์ชาร์ท	 โครงสร้างโปรแกรมเบื้องต้น	การเขียนโปรแกรมโครงสร้างการ

ท�างานแบบมีทางเลือก	การเขียนโปรแกรมโครงสร้างการท�างานแบบท�าซ�้า

	 Problem	 analysis,	 data	 and	 variable	 declaration,	 

explanation,	 pseudocode,	 flow	 chart,	 selection	 control	

programming,	iteration	control	programming

	 	 	 2.2.2	วิชาเอกเลือก

	 	 ส�าหรับโปรแกรมปกติ		 ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต	

	 		 ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา		 ไม่น้อยกว่า	24	หน่วยกิต

	 	 	 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

0201	200		 การเชื่อมโยงการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 3(3-0-6)

	 กับวิทยาศาสตร์		

  Learning Connections on Mathematics and Science

	 ธรรมชาติของการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	

ลกัษณะความส�าคญัและประโยชน์ของการเชือ่มโยงในศาสตร์และแนวคดิ

พื้นฐานระหว่างวิชา	การประยุกต์ใช้แนวคิดความสัมพันธ์เชื่อมโยง	ในการ

เรียนรู้และการแก้ปัญหา	การประเมินผลในส่วนที่เกี่ยวข้อง

		 The	 nature	 of	 mathematics	 and	 science.	 The	 

importance	and	benefits	of	a	 link	between	the	Department	of	

Health	and	the	basic	idea.	The	application	of	concepts	related	

to	 learning	 and	 problem	 solving.	 Evaluation	 in	 the	 relevant	 

section

0201	231		 การส�ารวจเรขาคณิต	 3(3-0-6)

  Survey of Geometry

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	131	หลักคณิตศาสตร์

Prerequisite	 :		 0201	131	Principles	of	

Mathematics

 เรขาคณิตเบื้องต้นแนวใหม่	ทฤษฎีบทของเมเนเลอัส	ทฤษฎี

บทของเชวา	 อัตราส่วนไขว้	 ปัญหาที่มีชื่อเสียง	 3	 ปัญหาในเรขาคณิต	

การแปลงมูลฐาน	เรขาคณิตเชิงภาพฉาย	เรขาคณิตนอกแบบ

ยุคลิด		

	 Modern	foundation	of	geometry,	Menelaus’	theorem,	

Ceva’s	theorem,	cross	ratio,	three	famous	problems	in	geometry,	

elementary	transformations,	projective	geometry,	non-Euclidean	

geometry

0201	232		 วิยุตคณิต	 3(3-0-6)

  Discrete Mathematics

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	131	หลักคณิตศาสตร์

Prerequisite		 :		 0201	131	Principles	of	

Mathematics

	 ตรรกวทิยาเบือ้งต้น	เซต	เทคนคิการนบัเบ้ืองต้น	ความสมัพันธ์

เวียนเกิด	กราฟและกราฟอัลกอริทึม	ข่ายงาน	พีชคณิตบูลีน	

	 Elementary	logic,	set,	elementary	counting	technique,	

recurrence	 relation,	 graph	 and	 graph	 algorithm,	 networks,	

Boolean	algebra

0201	233		 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Graph Theory

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	131	หลักคณิตศาสตร์

Prerequisite		 :		 0201	131	Principles	of	

Mathematics

	 แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีกราฟ	 สภาพเชื่อมโยง	 สภาพเชิง

ระนาบ	การให้สี	กราฟทิศทาง	การประยุกต์ของทฤษฎีกราฟ

		 Basic	 concepts	 of	 graph	 theory,	 connectivity, 

planarity,	coloring,	digraph,	application	in	graph	theory	

0201	234		 ทฤษฎีรหัสเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Coding Theory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0201	225	พีชคณิตเชิงเส้น	1

Prerequisite		 :		 0201	225	Linear	Algebra	1

		 พีชคณิตบนรหัส	 รหัสเชิงเส้น	ขอบเขตของรหัส	 รหัสฮามมิง	

รหัสไซคลิค	รหัสสมบูรณ์

	 Algebra	 on	codes,	 linear	 codes,	bounds	on	codes,	

Hamming	codes,	cyclic	codes,	perfect	codes

0201	235		 ทฤษฎีจ�านวน	1	 3(3-0-6)

  Number Theory 1 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0201	131	หลักคณิตศาสตร์

Prerequisite	 :		 0201	131	Principles	of	Mathematics

		 การหารลงตัว	สมภาค	ฟังก์ชันในทฤษฎีจ�านวน	รากปฐมฐาน	

สามจ�านวนของปีทากอรัส	และทฤษฎีบทสุดท้ายของแฟร์มาต์

	 Divisibility,	congruence,	some	functions	of	number	

theory,	primitive	 roots,	Pythagorean	 triples	and	Fermat’s	 last	

theorem



23

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0201	305		 โปรแกรมส�าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ส�าหรับครู	 3(2-2-5)	

 Mathematical Packages for Teachers 

		 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ส�าหรับครูโดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จทางคณิตศาสตร์ผลิตนวัตกรรมการสอนในหัวข้อ	 เซต	จ�านวนจริง	

ตรรกศาสตร์	 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน	 เรขาคณิตวิเคราะห์และ

ภาคตัดกรวย	ฟังก์ชันตรีโกณมิติ	ฟังก์ชันเลขชี้ก�าลัง	ฟังก์ชันลอการิทึม	

อย่างน้อย	3	หัวข้อ	

	 Solving	problems	in	mathematics	for	teacher	using	

mathematics	 packagesprograms,	 production	 of	 teaching	

innovation	in	topics:	sets,	real	number,	logic,	relations	and	functions,	

analytical	geometry	and	conic	sections,	trigonometric	functions,	

exponential	functions,	logarithmic	functions	at	least	3	topics

0201	313		 ทอพอโลยีเบื้องต้น	 3(3-0-6)

  Introduction to Topology 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0201	131	หลักคณิตศาสตร์

Prerequisite		 :		 0201	131	Principles	of	

Mathematics

		 	 ปริภูมอิงระยะทาง	 ปริภูมิเชิงทอพอโลยี	 การเชื่อมโยง	

การกระชับ

		 	Metric	 spaces,	 topological	 spaces,	 connectedness,	

compactness	

0201	314		 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น	 3(3-0-6)

  Introduction to Real Analysis 

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	215	แคลคูลัส	3	และ	

	 	 0201	218	คณิตวิเคราะห์เบื้องต้น

Prerequisite	 :		 0201	215	Calculus	3	and	

0201	218	Introduction	to	

Mathematical Analysis

		 ทอพอโลยีบนปริภูมิแบบยุคลิด	 n	 มิติ	 ความต่อเนื่องของ

ฟังก์ชันของหลายตัวแปร	 อนุพันธ์ย่อย	 ทฤษฎีบทฟังก์ชันโดยปริยาย	

ค่าสูงสุดและต�่าสุด	ปริพันธ์หลายชั้น	

		 Topology	on	n-dimensional	Euclidean	space,	continuity	

of	 functions	 of	 several	 variables,	 partial	 derivatives,	 implicit	

functions	theorem,	maxima	and	minima,	multiple	integrals

0201	315		 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Vector Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	215	แคลคูลัส	3	

Prerequisite		 :		 0201	215	Calculus	3

		 การด�าเนินการเบื้องต้นของเวกเตอร์	 การหาอนุพันธ์ย่อย	

การหาปริพันธ์	การประยุกต์ของเวกเตอร์ในวิชาเรขาคณิตและวิชากลศาสตร์

		 E lementary	 operat ions	 of 	 vectors , 	 part ia l	

differentiation,	integration,	applications	of	vectors	in	geometry	

and	mechanics

0201	316		 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Numerical Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	215	แคลคูลัส	3	

Prerequisite		 :		 0201	215	Calculus	3

	 ความคลาดเคลื่อนและตัวเลขนัยส�าคัญ	การประมาณค่าใน

ช่วงแบบแบ่งส่วน	 วิธีของลากรองจ์	 ผลต่างข้างหน้าและผลต่างข้างหลัง	

การหาผลเฉลยเชิงตัวเลข

		 Error	and	significant	figures,	partition	interpolation,	

Lagrange’s	method,	forward	and	backward	difference,	numeri-

cal	solutions

0201	322		 พีชคณิตเชิงเส้น	2	 3(3-0-6)

 Linear Algebra 2

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	225	พีชคณิตเชิงเส้น	1

Prerequisite		 :		 0201	225	Linear	Algebra	1

	 พหนุามแบบบญัญติั	ปรภิมูเิชงิเส้นและปรภิมูคิูส่มมลู	พหนุาม

เชงิเส้นคู	่พหนุามเอกพนัธ์ก�าลงัสองและการประยกุต์เกีย่วกบัภาคตดักรวย	

ปริภูมิผลคูณภายใน	พีชคณิตเชิงหลายเส้น

	 Canonical	 polynomials,	 linear	 space	 and	 double	

equivalent	space,	bilinear	polynomials,	quadrics	and	applications	

to	conic	sections,	inner	product	space,	multilinear	algebra

0201	323		 ทฤษฎีกรุป	 3(3-0-6)

 Group Theory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0201	321	พีชคณิตนามธรรม	1

Prerequisite		 :		 0201	321	Abstract	Algebra	1	

		 กรุป	สาทิสสัณฐาน	อาบีเลียนกรุป	กรุปการเรียงสับเปลี่ยน	 

กรุปนิรพล	ตัวแทนกรุป	พีชคณิตกรุป	ผลบวกตรง	ผลคูณตรง	ทฤษฎี

บทเคย์เลย์	และกรุปย่อยซิโล

	 Groups,	homomorphism,	abelian	group,	permutation	

group,	nilpotent	group,	group	representations,	group	algebra,	

direct	 sums	 direct	 products	 Cayley’s	 theorem	 and	 Sylow	

subgroup
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0201	324		 ทฤษฎีกึ่งกรุปเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Semigroup Theory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	321	พีชคณิตนามธรรม	1

Prerequisite	 :	 0201	321	Abstract	Algebra	1	

	 ความรู้พื้นฐาน	 ไอดีล	แถบ	กึ่งแลตทิซ	กึ่งกรุปศูนย์	กึ่งกรุป

เชิงเดียวทางซ้ายและทางขวากึง่กรปุปรกต	ิกึง่กรปุผกผนั	ความสมัพันธ์สม

ภาค	กึ่งกรุปผลหาร	ความสัมพันธ์ของกรีน	

		 Basic	 concepts,	 ideals,	 bands,	 semilattices,	 zero	

semigroups,	left	and	right	simple	semigroups,	regular	semigroups,	 

inverse	semigroups,	congruence	relations,	quotient	semigroups,	

Green’s	relations

0201	331		 คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น	 3(3-0-6)

  Introduction to Combinatorics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0201	131	หลักคณิตศาสตร์

Prerequisite		 :		 0201	131	Principles	of	

Mathematics

	 หลักการรังนกพิราบ	ภาวะคู่	หลักการนับเบื้องต้น	ทฤษฎีบท

ทวนิาม	หลกัการเพิม่เข้าตดัออก	ความสมัพนัธ์เวยีนเกดิ	ฟังก์ชันก่อก�าเนดิ	

การแบ่งกั้น	เทคนิคการนับแบบเบิร์นไซด์-โพลยา

	 Pigeonhole	 principle,	 parity,	 basic	 counting	

principles,	 binomial	 theorem,	 inclusion-exclusion	principle,	

recurrence	 relations,	 generating	 functions,	 partitions,	

Burnside-Polya	counting	technique

0201	333		 ทฤษฎีเซต	 3(3-0-6)

 Set Theory

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	131	หลักคณิตศาสตร์

Prerequisite		 :		 0201	131	Principles	of	

Mathematics

	 พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์	สัจพจน์การเลือก	หลัก

การจัดอันดับดี	อุปนัยเชิงอนันต์	จ�านวนเชิงการนับและจ�านวนเชิงอันดับที่

		 Development	 of	 axiomatic	 set	 theory,	 axiom	 of	

choices,	well	 ordering	 principle,	 infinite	 induction,	 cardinal	

numbers	and	ordinal	numbers

0201	336		 ทฤษฎีจ�านวน	2	 3(3-0-6)

  Number Theory 2

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	131	หลักคณิตศาสตร์

Prerequisite		 :		 0201	131	Principles	of	

Mathematics

	 สมภาคก�าลังสอง	 จ�านวนสมบูรณ์และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง	

เศษส่วนต่อเน่ือง	 ตัวแทนจ�านวนเต็มในรูปของผลบวกก�าลังสอง	 จ�านวน

เต็มเกาส์เชียน	สมการไดโอเฟนไทน์	

	 Quadratic	congruence,	perfect	numbers	and	related	

topics,	continued	fractions,	representation	of	integers	as	sums	

of	squares,	Gaussian	integers,	Diophantine	equations

0201	345		 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย		 3(3-0-6)

 Partial Differential Equations

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0201	243	สมการเชิงอนุพันธ์

เบื้องต้น

Prerequisite		 :		 0201	243	Introduction	to	 

Differential Equations

	 สมการอันดับที่หนึ่ง	 ผลเฉลยของสมการอันดับที่สอง	 

สมการอิลลิปติก	

	 First	 order	 equations,	 solution	 to	 second	 order	 

equations,	elliptic	equations

0201	342		 โปรแกรมส�าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)

 Mathematical Packages

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 1204	 102	 ขั้นตอนวิธีและการแก้

ปัญหาส�าหรบัวทิยาการคอมพวิเตอร์

Prerequisite		 :		 1204	102	Algorithm	and	Problem 

Solving for Computer Science

		 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จทาง

คณิตศาสตร์

		 Solving	problems	in	mathematics	using	mathematics	

packages	programs	

0201	392		 หัวข้อเรื่องพิเศษทางคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)

 Special Topics in Mathematics

	 หัวข้อทางคณิตศาสตร์	หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ท่ีน่าสนใจ	

ซึ่งก�าลังได้รับความสนใจศึกษาอย่างกว้างขวาง	เช่น	คณิตศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์สขุภาพ	ทางเศรษฐศาสตร์	ทางวทิยาศาสตร์ชวีภาพ	เป็นต้น	

หรือเป็นหัวข้อที่นิสิตสนใจจะท�าโครงงาน

		 Interesting	 topics	 in	 mathematics	 or	 applied	

mathematics	which	 are	 currently	 being	broadly	 investigated	

such	 as	 applied	mathematics	 in	 health	 science,	 economics,	

biological	science	etc.	or	which	possibly	become	project	subjects	

of	under-graduate	students

0201	399*	การฝึกงาน	 2(0-4-2)

 Student Practicum

 การฝึกงานทางสาขาคณิตศาสตร์	 หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องใน

หน่วยงานราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	150	ชั่วโมง
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	 Student	practicum	on	mathematics	or	related	areas	

in	government	service	or	companies	at	least	150	hours

0201	409		 หัวข้อเรื่องพิเศษทางคณิตศาสตรศึกษา	 3(3-0-6)

 Special Topics in Mathematics Education

	 หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตรศึกษาที่ก�าลังเป็นที่

สนใจ	ซึ่งไม่มีเนื้อหาเดียวกับรายวิชาอื่น	ๆ	ในหลักสูตรนี้	

	 Topics	of	 special	 interest	 in	 areas	of	mathematics	

education	not	included	in	regular	courses	

0201	413		 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Complex Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	215	แคลคูลัส	3	

Prerequisite		 :		 0201	215	Calculus	3

		 สมบัติของจ�านวนเชิงซ้อน	อนุพันธ์	ฟังก์ชันวิเคราะห์	ปริพันธ์	

อนุกรมก�าลัง	ทฤษฎีบทส่วนตกค้าง	การส่งคงรูป

		 Properties	of	complex	numbers,	derivatives,	analytic	

functions,	integrals,	power	series,	residue	theorem,	conformal	

mappings

0201	415		 ทอพอโลยี	 3(3-0-6)

 Topology

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	313	ทอพอโลยีเบื้องต้น

Prerequisite	 :		 0201	313	Introduction	to	Topology

	 ปริภูมิเชิงทอพอโลยีทั่วไป	สมาณสัณฐาน	ปริภูมิย่อย	ผลคูณ

เชื่อมโยง	ความเชื่อมโยงเฉพาะที่	ปริภูมิเชื่อมโยงอาร์คไวส์	วิถีฮอมอโทปิก	

ความเชื่อมโยงเชิงเดียว	ปริภูมิเชิงทอพอโลยีกระชับ	ปริภูมิอิงระยะทาง

กระชับ	ทฤษฎีบทโบลซาโน-ไวแยร์สทราสส์

	 General	 topological	 spaces,	 homeomorphism,	

subspaces,	connected	products,	local	connectedness,	arcwise	

connected	 spaces,	 homotopic	 paths,	 single	 connectedness,	

compact	 topological	 spaces,	 compact	 metric	 spaces,	

Bolzano-Weierstrass	theorem

0201	421		 พีชคณิตนามธรรม	2	 3(3-0-6)

 Abstract Algebra 2

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	321	พีชคณิตนามธรรม	1

Prerequisite		 :		 0201	321	Abstract	Algebra	1

	 ทบทวนกรุป	 ริง	 และฟิลด์	 ไอดีลใหญ่สุด	 และไอดีลเฉพาะ	

โดเมนไอดีลมุขส�าคัญ	 โดเมนของการแยกตัวประกอบได้อย่างเดียว	และ

โดเมนแบบยุคลิด	

		 Review	of	groups,	 rings	and	fields,	maximal	 ideals	

and	prime	 ideals,	 principal	 ideal	 domain,	unique	 factorizable	

domains	and	Euclidean	domains

0201	424	 พีชคณิตสากลมูลฐาน	 3(3-0-6)

  Elementary Universal Algebra 

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	321	พีชคณิตนามธรรม	1

Prerequisite		 :		 0201	321	Abstract	Algebra	1	

		 แนวคิดพื้นฐาน	 ตัวด�าเนินการส่วนปิดคลุม	 และความ 

เชือ่มโยงกาลัวส์	สาทสิสณัฐาน	และสมสณัฐาน	ผลคณูตรง	และผลคณูตรง

ย่อย	พจน์	ต้นไม้	และการด�าเนินการของพจน์	เอกลักษณ์	และวาไรตี	

	 Basic	 concepts,	 closure	 operators	 and	Galois’s	

connections,	homomorphism,	and	isomorphism,	direct	products	

and	 subdirect	 products,	 terms	 trees	 and	 term	 operations,	

identities	and	varieties

	 	 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

0201	244		 คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น  3(3-0-6)

  Introduction to Financial Mathematics 

		 ดอกเบี้ยอย่างง่ายและดอกเบ้ียทบต้น	 เงินรายงวด	 มูลค่า

ปัจจุบันและมูลค่าในอนาคต	อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	ความน่าจะ

เป็นค่าคาดหวัง	ความแปรปรวนและการตดัสนิใจ	การประยกุต์คณิตศาสตร์

ในการแก้ปัญหาทางการเงิน

		 Simple	 interest	 and	compound	 interest,	 annuities,	

present	value	and	future	value	yield	rates,	probability,	expected	

value,	invariance	and	decision,	applied	mathematics	in	financial	

problem

0201	245		 คณิตศาสตร์ส�าหรับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction to Mathematics for Economic

		 เซต	 และฟังก์ชัน	 เมทริกซ์และดีเทอร์มีแนนต์	 อนุพันธ์ของ

ฟังก์ชนั	การประยกุต์ใช้คณติศาสตร์ในการวเิคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์

		 Sets	 and	 functions,	matrices	 and	 determinant, 

derivative	of	function,	application	of	mathematics	in	analysis	of	

economic	problems

0201	341	 คณิตศาสตร์การคณนา	 3(3-0-6)

 Computational Mathematics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0201	221	วิยุตคณิต

Prerequisite		 :		 0201	221	Discrete	Mathematics

	 สญักรณ์และวธิกีารพืน้ฐานทางคณติศาสตร์	เช่น	วธิกีารพิสจูน์	

เซตและความสัมพันธ์	 เป็นต้น	ศึกษาเกี่ยวกับเซตแบบปรกติ	 ไวยากรณ์

ปรกติ	ภาษาแบบปรกติและแบบไม่ปรกติ	เครือ่งจกัรเชงิก�าหนดและเชงิไม่

ก�าหนด	เครื่องจักรสถานะจ�ากัด	ภาษาไม่พึงบริบทและออโตมาตาแบบกด

ลง	เครื่องจักรทัวร์ริง	
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	 Mathematical	 notation	 and	 techniques,	 such	 as	

techniques	of	proof	set	and	relations	etc.,	regular	sets,	regular	

grammar,	regular	and	non-regular	languages,	deterministic	and	

non-deterministic	machine,	finite	state	machine,	context-free	

languages	and	pushdown	automata,	touring	machines

 

0201	346		 วิธีคณิตศาสตร์ประยุกต์	 3(3-0-6)

 Methods of Applied Mathematics

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	243	สมการเชงิอนพุนัธ์เบือ้งต้น

Prerequisite	 :		 0201	243	Introduction	to	

  Differential Equations

	 แนวความคิดพื้นฐาน	 วิธีการ	 ผลและการประยุกต์ของการ

วิเคราะห์เวกเตอร์และการแปลงลาปลาซ	ในคณิตศาสตร์ประยุกต์	การหา

แบบจ�าลองแบบทันสมัย	 การแก้ปัญหาและอธิบายเกี่ยวกับปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์

		 Basic	concepts,	methods,	results	and	applications	of	

vector	analysis	and	Laplace	transforms	in	applied	mathematics,	

modern	 approaches	 to	modeling,	 solving	 and	 interpreting	 

scientific	problems

0201	347		 ก�าหนดการเชิงเส้นและการประยุกต์	 3(3-0-6)

 Linear Programming and Applications

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	225	พีชคณิตเชิงเส้น	1

Prerequisite		 :		 0201	225	Linear	Algebra	1

	 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับก�าหนดการเชิงเส้น	 ปัญหา

ก�าหนดการเชิงเส้น	การหาผลเฉลยโดยวิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์	ภาวะคู่

กัน	การประยุกต์ของก�าหนดการเชิงเส้น

	 Mathematical	 foundation	 for	 linear	 programming,	

linear	programming	problems,	solving	linear	programming	by	

graph	 and	 simplex	method,	 duality,	 application	 of	 linear	

programming	

0201	348		 แคลคูลัสของการแปรผันเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Calculus of Variations

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	216	แคลคูลัส	4

Prerequisite		 :		 0201	216	Calculus	4

	 มโนทัศน์ของการแปรผัน	ฟังก์ชันนัล	การแปรผันของฟังก์ชัน

นัลที่ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร	 การแปรผันของฟังก์ชันนัลที่ข้ึนอยู่กับ

ฟังก์ชนัไม่ทราบค่า	n	ฟังก์ชนั	การแปรผนัของฟังก์ชนันลัทีข่ึน้อยู่กบัฟังก์ชัน

หลายตัวแปร	วิธีตรงในปัญหาการแปรผันได้แก่	วิธีผลต่างอันตะของออย

เลอร์	วิธีริทซ์	และวิธีแคนโทโรวิช

	 Concepts	 of	 variations,	 functional,	 variation	 of	

functional	depending	on	function	of	one	variable,	variation	of	

functional	 depending	 on	 n	 unknown	 functions,	 variation	 of	

functional	 depending	on	 function	 of	 several	 variables,	 direct	

method	in	variational	problems	such	as	Euler’s	finite	difference	

method,	Ritz	method	and	Kantorovich	method

       

0201	441	 คณิตศาสตร์เชิงชีววิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction to Biological Mathematics

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	243	สมการเชงิอนพัุนธ์เบือ้งต้น

Prerequisite	 :		 0201	243	Introduction	to	

  Differential Equations

		 สมการผลต่างสืบเนื่อง	 และสมการเชิงอนุพันธ์เบ้ืองต้น 

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์วิยุตและ	 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ต่อเน่ืองในทาง

ชวีวทิยา	จดุสมดลุ	เสถยีรภาพ	การประยกุต์ใช้คณติศาสตร์ในการวเิคราะห์

ปัญหาด้านชีววิทยา

		 Introduction	to	difference	and	differential	equations,	

discrete	and	continuous	models	in	biology,	equilibrium	point,	

stability,	application	of	mathematics	in	biological	problems

0201	443		 แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์	 3(2-2-5)

 Mathematical Modeling

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	243	สมการเชิงอนุพันธ์

เบื้องต้น

Prerequisite	 :	 0201	243	Introduction	to	

Differential Equations

		 การวางตวัแบบปัญหาแบบเตม็หน่วยและต่อเนือ่งซึง่ได้มาจาก

ปัญหาต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้จริง	เพือ่น�าไปสูก่ารสร้างตัวแบบเชงิคณติศาสตร์	โดย

เน้นเทคนิคพ้ืนฐานส�าหรับสร้างตัวแบบและการวิเคราะห์ตัวแบบในสิ่ง

แวดล้อม	ชวีวิทยาและอืน่ๆ	เทคนคิน�าไปสูค่วามเหมาะสมทีส่ดุและเทคนคิ

การหาผลเฉลยส�าหรบัสมการอนิทกิรลั	สมการเชงิพชีคณติและสมการเชิง

อนุพันธ์

		 Identify	a	discrete	problem	and	continuous	problem	

from	the	real	world	problems	into	a	well	formulated	mathematical	

model	 by	 emphasizing	 in	 basic	 techniques	 for	 a	 model	

formulation	and	a	model	analysis	in	environment,	biology	and	

others,	optimization	technique	and	solution	solving	technique	

for	 integral	 equations,	 algebra	 equations	 and	 differential	

equations



27

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0201	445		 การหาค่าเหมาะสมที่สุดเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Optimization

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	225	พีชคณิตเชิงเส้น	1

Prerequisite	 :	 0201	225	Linear	Algebra	1

	 การหาค่าเหมาะทีส่ดุของฟังก์ชนัหนึง่ตวัแปร	การหาค่าเหมาะ

ท่ีสุดของฟังก์ชันหลายตัวแปรโดยไม่มีเงื่อนไขบังคับ	 และมีเงื่อนไขบังคับ	

ทฤษฎแีละเทคนคิการแก้ปัญหาในก�าหนดเชงิเส้น	ตวัอย่างปัญหาการหาค่า

เหมาะสมที่สุดและการประยุกต์

	 Single-variable	 optimization,	 multi-variable	

optimization	without	 constraints,	multi-variable	 optimization	

with	constraints,	theory	and	techniques	in	linear	programming,	

examples	in	optimization	problems	and	applications

0201	446		 ระเบียบวิธีผลต่างอันตะเบื้องต้น		 3(3-0-6) 

 Introduction to Finite Difference Method

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0201	243	สมการเชงิอนพุนัธ์เบือ้งต้น

Prerequisite		 :		 0201	243	Introduction	to	

  Differential Equations

	 แนวคิดพื้นฐานของระเบียบวิธีผลต่างอันตะ	 ระเบียบวิธีหนึ่ง

ขั้นและระเบียบวิธีหลายขั้นส�าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ	แนวคิดของ

เสถียรภาพของระเบียบวิธีผลต่างอันตะส�าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ	

ระเบียบวิธีผลต่างอันตะส�าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงพาราโบลา	

ระเบียบวิธีผลต่างอันตะส�าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงไฮเพอร์โบลา	

ระเบียบวิธีผลต่างอันตะส�าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงวงรี	 และการ

ประยุกต์

	 Basic	concepts	of	finite	difference	method,	one-step	

and	multi-step	methods	 for	 ordinary	 differential	 equations,	

stability	 concepts	 of	 finite	 difference	method	 for	 ordinary	 

differential	 equations,	 finite	 difference	methods	 for	 parabolic	

partial	 differential	 equations,	 finite	 difference	methods	 for	 

hyperbolic	partial	differential	equations,	finite	difference	methods	

for	elliptic	partial	differential	equations,	applications

0201	447	 ระเบียบวิธีสมาชิกอันตะเบื้องต้น		 3(3-0-6)

  Introduction to Finite Element Method

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0201	243	สมการเชงิอนพุนัธ์เบือ้งต้น

Prerequisite	 	:		0201	243	Introduction	to	

  Differential Equations

	 แนวคิดพื้นฐานของระเบียบวิธีสมาชิกอันตะ	การสร้างสมการ

ระเบียบวิธีสมาชิกอันตะโดยวิธีตรง	 การสร้างสมการระเบียบวิธีสมาชิก

อันตะโดยวิธีการแปรผัน	การสร้างสมการระเบียบวิธีสมาชิกอันตะโดยวิธี

การถ่วงน�้าหนักเศษตกค้าง	ฟังก์ชันประมาณค่าในช่วงสมาชิก	 การหา 

ปริพันธ์เชิงตัวเลขบนสมาชิก	การประยุกต์กับปัญหาของแข็ง	การประยุกต์

กับพลศาสตร์ของไหล

	 Basic	concepts	of	finite	element	methods,	formulation	

of	finite	element	methods	by	directed	methods,	formulation	of	

finite	element	methods	by	variation	methods,	formulation	of	finite	

element	methods	 by	weighted	 residual	methods,	 element	

interpolation	 functions,	 numerical	 integration	 on	 elements,	

applications	to	solid,	applications	to	fluid	dynamics

0201	449		 หัวข้อเรื่องพิเศษทางคณิตศาสตร์ประยุกต์	 3(3-0-6)

 Special Topics in Mathematics Education

	 หัวข้อพเิศษท่ีเกีย่วข้องกับคณติศาสตร์ประยกุต์ท่ีก�าลงัเป็นท่ี

สนใจ	ซึ่งไม่มีเนื้อหาเดียวกับรายวิชาอื่น	ๆ	ในหลักสูตรนี้	

	 	 Topics	 of	 special	 interest	 in	 areas	 of	 applied	

mathematics	not	included	in	regular	courses	

	 	 กลุ่มวิชาสถิติ

0201	252		 วิธีการทางสถิติ	2	 3(2-2-5)

 Statistical Methods 2

เงื่อนไขของรายวิชา		:	 0201	251	วิธีการทางสถิติ	1	หรือ	

0201	253	ความน่าจะเป็นและสถติิ

เบื้องต้น

Prerequisite		 :	 0201	251	Statistical	Methods	

1	or	0201	253	Introduction	to	

Probability and Statistics

	 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง	การทดสอบ 

ภาวะสารูปสนิทดีและการทดสอบความเป็นอิสระโดยการทดสอบด้วย 

ไคก�าลงัสอง	การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและสหสมัพนัธ์	สถิติไม่

อิงพารามิเตอร์ส�าหรับประชากร	 1	และ	 2	กลุ่ม	 อนุกรมเวลาเบ้ืองต้นเลข

ดัชนี	และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

	 One–way	and	two-way	analysis	of	variance,	Goodness	

of	 fit	 and	 independence	 test	 by	 chi–square,	 simple	 linear	

regression	and	correlation	analysis,	non–parametric	statistical	

method,	basic	of	time	series,	index	numbers	and	data	analysis	

by	using	statistical	package

 

0201	351	 คณิตสถิติศาสตร์	1	 3(3-0-6)

 Mathematical Statistics 1

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	251	วิธีการทางสถิติ	1	หรือ	

0201	253	ความน่าจะเป็นและสถติิ

เบื้องต้น

Prerequisite		 :		 0201	251	Statistical	Methods	

1	or	0201	253	Introduction	to	

Probability and Statistics

	 ตวัแปรสุม่	การแจกแจงของตวัแปรสุม่	ฟังก์ชนัความน่าจะเป็น	

การแจกแจงร่วมและการแจกแจงตามขอบ	ค่าคาดหวัง	 ความแปรปรวน	
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โมเมนต์และฟังก์ชันก่อก�าเนิดโมเมนต์ของตัวแปรสุ่ม	การแจกแจงแบบมี

เงือ่นไข	การแจกแจงของตวัแปรสุม่ชนดิไม่ต่อเนือ่งและต่อเนือ่ง	การแปลง

ของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง	เทคนิคแบบฟังก์ชันก่อก�าเนิด

โมเมนต์	การแจกแจงของฟังก์ชันที่ได้จากตัวอย่างสุ่ม	

	 Random	 variable,	 random	 variable	 distribution,	

probability	function,	joint	and	marginal	distribution,	expected	

value,	 variance,	moments	and	moments	generating	 function,	

conditional	 distribution,	 discrete	 and	 continuous	 random	

variable,	transformation	of	random	variables,	moment	generating	

function	technique,	sampling	distribution

0201	352		 คณิตสถิติศาสตร์	2	 3(3-0-6)

 Mathematical Statistics 2

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	351	คณิตสถิติศาสตร์	1

Prerequisite		 :		 0201	351	Mathematical	

Statistics 1

		 การประมาณค่าแบบจุด	ความไม่เอนเอียง	ความคงเส้นคงวา	

ความพอเพียงตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงและมีความแปรปรวนต�่าสุด	

ตั วประมาณที่ มีประสิทธิภ าพสู งสุด 	 ตั วประมาณที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย

ความคลาดเคล่ือนก�าลังสองต�่าที่สุด	 วิธีโมเมนต์	 วิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด	

และวธิกีารแบบเบย์	การประมาณค่าแบบช่วง	แนวคดิเก่ียวกับการทดสอบ

สมมติฐานทางสถิติ	 แบบทดสอบแบบเนย์แมน–เพียร์สันเลมมาที่มีก�าลัง

สูงสุด	แบบทดสอบที่มีอ�านาจการทดสอบสูงสุดแบบเอกรูป	แบบทดสอบ

อัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น	และแบบทดสอบอื่นๆ

	 Point	 estimations,	 unbiasness,	 consistency,	

sufficiency,	minimum	 variance	 unbiased	 estimator,	most	

efficiency	 estimator,	minimum	mean	 square	 error	 estimator,	

moment,	maximum	 likelihood	 and	Bayes’s	method,	 interval	

estimation,	concept	of	hypothesis	 testing,	Neyman	–	Pearson	

Lemma	and	 the	MP	 test,	 uniformly	most	 powerful	 test,	 the	

likelihood	ratio	test	and	others	test

0201	353	 วิธีการเลือกตัวอย่าง	 3(3-0-6)

 Sampling Methods

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	251	วิธีการทางสถิติ	1	หรือ	

0201	253	ความน่าจะเป็นและสถติิ

เบื้องต้น

Prerequisite		 :		 0201	251	Statistical	Methods	

1	or	0201	253	Introduction	to	

Probability and Statistics

	 แนวคดิและประโยชน์ของการสุม่ตวัอย่าง	การสุม่ตวัอย่างแบบ

ใช้ความน่าจะเป็น	 และไม่ใช้แนวคิดและประโยชน์ของการเลือกตัวอย่าง	

การเลือกตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นและไม่ใช้ความน่าจะเป็น	 ขั้นตอน

ของการส�ารวจด้วยตัวอย่าง	 การออกแบบสอบถาม	ความคลาดเคล่ือนท่ี

เกิดจากการเลือกตัวอย่างและไม่เกิดจากการสุ่มตัวอย่าง	 วิธีการเลือก

ตัวอย่างและการประมาณขนาดตัวอย่าง	 การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย	

การเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ	วิธีการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ	

การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่มและการเลือกตัวอย่างหลายขั้นตอน

	 Basic	concept	and	advantages	of	sampling,	probability	

and	non-probability	sampling,	step	for	sample	survey,	design	of	

questionnaire,	 sampling	 and	 non-sampling	 error,	 sampling	

methods	and	estimation	sample	size,	simple	random	sampling,	

systematic	sampling,	stratified	sampling,	cluster	sampling	and	

multi-stage	sampling

  

0201	354		 การวิเคราะห์การถดถอย	 3(2-2-5)

 Regression Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	252	วิธีการทางสถิติ	2

Prerequisite		 :		 0201	252	Statistical	Methods	2

 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและพหุคูณ	 โดยการหาตัว

ประมาณด้วยวิธีก�าลงัสองน้อยท่ีสุด	การถดถอยเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นโดย

วธิเีมทรกิซ์และวธิกีารอืน่ทีเ่หมาะสม	การเลอืกสมการทีด่ทีีส่ดุ	การวเิคราะห์

การถดถอยในกรณีที่ เป ็นข ้อมูลเชิงคุณภาพ	 การตรวจสอบความ 

คลาดเคลื่อน	 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 

ทางสถิติในการวิเคราะห์การถดถอย

	 Analysis	of	simple	and	multiple	regression,	estimator	

based	on	least	square	method,	analysis	of	linear	and	non-linear	

regression	based	on	matrix	approach	and	others,	selection	of	

the	best	regression	equation,	regression	analysis	of	qualitative	

data,	error	checking,	correlation	analysis	and	using	statistical	

packages	for	regression	analysis

0201	361	 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์	 3(2-2-5)

 Non–parametric Statistics

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	252	วิธีการทางสถิติ	2

Prerequisite		 :		 0201	252	Statistical	Methods	2

 แนวคิดพื้นฐานของสถิติไม ่อิงพารามิ เตอร ์ 	 มาตรวัด	

การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี	 การอนุมานเกี่ยวกับต�าแหน่งของหนึ่ง

ประชากร	สองประชากรหรือมากกว่า	ทั้งในกรณีเป็นอิสระกันและสัมพันธ์

กนั	การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์และการทดสอบสถติิไม่องิพารามเิตอร์ด้วย

โปรแกรมส�าเร็จรูป

	 Basic	 concept	 of	 non–parametric	 statistics,	

measurement	scales,	goodness	of	fit	test,	inferences	concerning	

location	of	one,	two	or	more	independent	and	related	populations,	

correlation	analysis	and	analysis	of	non–parametric	statistics	by	

statistical	packages
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0201	362		 เทคนิคการพยากรณ์		 3(2-2-5)

 Forecasting Technique

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	252	วิธีการทางสถิติ	2

Prerequisite		 :		 0201	252	Statistical	Methods	2

	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพยากรณ์	 ระเบียบวิธีพยากรณ์	

การพยากรณ์อนกุรมเวลาโดยอนกุรมเวลาแบบคลาสสคิ	การพยากรณ์โดย

ใช้การวเิคราะห์การถดถอย	วธิพียากรณ์โดยการปรบัให้เรยีบ	การพยากรณ์

โดยวิธีของบ๊อก-เจนกินส์	 การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติและ

การประยุกต์ใช้กับข้อมูลจริง

	 Introduction	to	forecasting,	forecasting	methodology:	

classical	 time	 series,	 time	 series	 regression,	 exponential	

smoothing,	Box-Jenkins,	practical	with	statistical	package	and	

theirs	applications

0201	363		 การควบคุมคุณภาพ	 3(2-2-5)

  Quality Control

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	251	วิธีการทางสถิติ	1	หรือ	

0201	253	ความน่าจะเป็นและสถติิ

เบื้องต้น

Prerequisite			 :		 0201	251	Statistical	Methods	

1	or	0201	253	Introduction	to	

Probability and Statistics

		 	แนวความคดิเบือ้งต้นและประโยชน์ของการควบคมุคณุภาพ	

สถิติและความน่าจะเป็นพ้ืนฐานส�าหรับการควบคุมคุณภาพ	 แผนภูมิ

ควบคุมคุณภาพแบบต่างๆ	การวางแผนสุ่มตัวอย่างเชิงเดี่ยว	 เชิงคู่และ

พหุคูณ	แผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ	แผนการยอมรับผลิตภัณฑ์

จากการตรวจสอบทีละลอตโดยวิธีดอดจ์โรมิคและแบบอื่นๆ	การยอมรับ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยการสุ ่มตัวอย่างคู ่และตัวอย่างหมู ่	 ระบบ

มาตรฐานอุตสาหกรรมปัจจุบัน	พร้อมทั้งการประยุกต์ใช้แผนภูมิควบคุม

แบบต่างๆโดยโปรแกรมส�าเร็จรูป

		 Basic	 concept	 and	useful	 of	 quality	 control,	 basic	

statistics	 and	probability	 for	 quality	 control,	 type	 of	 quality	

control	chart,	single,	double	and	multiple	sampling	plan,	sampling	

plan	for	acceptance,	 lot	by	lot	with	Dodge’s	AOQL	plans	and	

others,	 acceptant	 sampling	 plan	 by	 double	 and	multiple	

sampling,	standard	industry	system	and	applied	control	chart	

by	using	statistical	packages

0201	364		 การวิเคราะห์ความเสี่ยง		 3(2-2-5)

 Risk Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	252	วิธีการทางสถิติ	2

Prerequisite		 :		 0201	252	Statistical	Methods	2

	 	การจ�าแนกความเสีย่ง	วิธีการระบุความเสีย่ง	การวิเคราะห์เชิง

ปรมิาณและเชงิคณุภาพ	รวมทัง้การส่งความเสีย่ง	การใช้ข้อมลูมาพยากรณ์

ความเสี่ยงในอนาคต	 และการใช ้กรณีศึกษาในการพัฒนาทักษะ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางปฏิบัติ

	 Risk	 classification,	 risk	 identification	methods,	

quantitative	and	qualitative	analysis,	and	risk	mapping.	Using	

data	for	forecasting	future	risks	and	case	studies	for	developing	

practical	risk	analysis	skills

0201	374		 ประชากรศาสตร์		 3(3-0-6)

  Demography

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	251	วิธีการทางสถิติ	1	หรือ	

0201	253	ความน่าจะเป็นและสถติิ

เบื้องต้น

Prerequisite		 :		 0201	251	Statistical	Methods	

1	or	0201	253	Introduction	to	

Probability and Statistics

	 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับประชากรศาสตร์	 แหล่งข้อมูลทาง

ประชากร	ข้อผิดพลาดในการส�ามะโนประชากร	การวิเคราะห์เบื้องต้นของ

ข้อมูลทางประชากร	 การตีความข้อมูล	 โครงสร้างและองค์ประกอบของ

ประชากร	 การวัดและการวิเคราะห์ภาวะเจริญพันธุ์	 ภาวะมฤตภาพและ	

ตารางชีพ	การย้ายถิ่นที่อยู่และการกระจายตัวของประชากร	 เทคนิคการ

ประมาณการและการคาดคะเนทางประชากร	นโยบายและแผนพัฒนาทาง

ด้านประชากรของประเทศ	และการวิจัยทางประชากร

		 Basic	concept	of	demography,	source	of	population	

data,	 error	 of	 population	 census,	 elementary	 analysis	 of	

population	data,	data	interpretations,	population	structure	and	

composition,	measurement	 and	analysis	 of	 fertility,	mortality	

and	life	table,	migration	and	population	distribution,	population	

estimation	and	projection,	national	plan	and	policy	on	population	

and	research	of	population	

0201	375	 โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	 3(0-6-3)

 Statistical Packages

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0201	252	วิธีการทางสถิติ	2

Prerequisite		 :		 0201	252	Statistical	Methods	2

	 การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล	เช่น	

SPSS,	SAS,	Minitab	และอื่นๆ

	 Using	statistical	packages	for	analysis	of	data	such	

as	SPSS,	SAS,	Minitab,	etc
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0201	451		 การออกแบบการทดลอง		 3(2-2-5)

 Experimental Designs 

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	252	วิธีการทางสถิติ	2

Prerequisite		 :		 0201	252	Statistical	Methods	2

	 แนวความคิดพื้ นฐานของการออกแบบการทดลอง	

การออกแบบสุ่มสมบูรณ์	การออกแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์	การออกแบบ

ลาตินสแควร์	 การออกแบบบล็อคไม่สมบูรณ์	 การทดลองแบบแฟคทอเรี

ยล	การทดลองแบบสปิทพลอต	การเปรียบเทียบพหุคูณ	และการวิเคราะห์

ความแปรปรวนร่วม

	 Basic	concept	of	experimental	designs,	completely	

randomized	design,	randomized	complete	block	design,	Latin	

square	design,	randomized	incomplete	blocks	design,	factorial	

experiment,	 split	 plot	 experiment,	multiple	 comparison	 and	

analysis	of	covariance

0201	460	 การวิเคราะห์หลายตัวแปร		 3(2-2-5)

  Multivariate Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0201	252	วิธีการทางสถิติ	2	และ	

0201	351	คณิตสถิติศาสตร์	1

Prerequisite		 :		 0201	252	Statistical	Methods	

2	and	0201	351	Mathematical	

Statistics 1

		 ทบทวนเมทรกิซ์	แนวความคดิพืน้ฐานของการวเิคราะห์หลาย

ตัวแปร	การแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร	การอนุมานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย

หลายตวัแปร	การวเิคราะห์ความแปรปรวนหลายตวัแปร	การวเิคราะห์องค์

ประกอบหลัก	การวเิคราะห์ปัจจยั	การวเิคราะห์ดสิครมิแินนต์	การวเิคราะห์

การจัดกลุ่ม	การวิเคราะห์เส้นทาง	การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แคนโนนิคอน	

และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

		 Matrix	revision,	basic	concept	of	multivariate	analysis,	

multivariate	normal	distribution,	 inference	about	multivariate	

mean,	multivariate	analysis	of	 variance,	principal	 component	

analysis,	factor	analysis,	discriminant	analysis,	cluster	analysis,	

path	analysis,	canonical	correlation	analysis	and	data	analysis	

by	using	statistical	packages

0201	461		 การวิจัยด�าเนินงาน		 3(2-2-5)

  Operations Research 

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	225	พีชคณิตเชิงเส้น	1

Prerequisite		 :		 0201	225	Linear	Algebra	1

		 โครงสร้างและตัวแปรเชิงคณิตศาสตร์	 การหาค�าตอบของ

การโปรแกรมเชิงเส้นโดยวิธีกราฟ	วิธีซิมเพลกซ์	 เทคนิคอาร์ทิฟิเชียลและ

อืน่ๆ	ปัญหาการขนส่งและการจัดสรรงาน	การวเิคราะห์ข่ายงาน	ทฤษฎเีกม	

และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

		 Structure	 and	 mathematical	 variables,	 linear	

programming	 in	 case	 of	 graphical	method,	 simplex	method,	

artificial	and	others	techniques,	transportation	and	assignment	

problems,	network	 flows,	games	 theory	 and	data	 analysis	by	

using	statistical	packages

0201	463		 ทฤษฎีความน่าจะเป็น	 3(3-0-6)

  Probability Theory

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	114	แคลคูลัส	2	และ	 

0201	351	คณิตสถิติศาสตร์	1	

Prerequisite		 :		 0201	114	Calculus	2	and	0201	351	

Mathematical Statistics 1 

		 การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม	 การแจกแจง 

ทวินาม	 การแจกแจงปัวซง	 การแจกแจงเอกรูป	 การแจกแจงปกติ	 การ

แจกแจงแกมมา	 การแจกแจงไคก�าลังสอง	 การแจกแจงเบตา	 และการ

แจกแจงแบบอื่น	ๆ	ทฤษฎีลิมิต	โดยศึกษาถึงการลู่เข้าสโทแคสติก	กฎของ

เลขจ�านวนมาก	และฟังก์ชันก่อก�าเนิดโมเมนต์

		 Probability	distribution:	binomial,	poisson,	uniform,	

normal,	gamma,	chi-square,	beta	and	other	distributions,	limits	

theorems	 :Stochastic	convergence,	 law	of	 large	numbers	and	

moment	generating	functions

0201	465		 การตัดสินใจทางสถิติ	 	3(3-0-6)

  Statistical Decisions 

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	251	วิธีการทางสถิติ	1	หรือ	

0201	253	ความน่าจะเป็นและสถติิ

เบื้องต้น

Prerequisite		 :		 0201	251	Statistical	Methods	

1	or	0201	253	Introduction	to	

Probability and Statistics

	 หลกัการของการตัดสนิใจทางสถิติ	การวิเคราะห์การตัดสนิใจ

ภายใต้สภาวการณ์ทีแ่น่นอนและไม่แน่นอน	การวเิคราะห์การตดัสนิใจโดย

ใช้ความน่าจะเป็นและทฤษฎีของเบย์	 เกณฑ์การตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุด	

การตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีอรรถประโยชน์และทฤษฎีเกมส์	 การตัดสินใจ

ภายใต้สภาวการณ์ที่ทราบการแจกแจงความน่าจะเป็น	และการวิเคราะห์

ปัญหาที่มีหลายขั้นตอน

		 Principles	of	statistical	decisions,	analysis	of	decisions	

under	 certainty	 and	 uncertainty,	 analysis	 of	 decision	 by	

probabilities	and	Baye’s	theorem,	optimize	criterion	for	decisions,	

decision	analysis	by	utility	and	games	theory,	decision	analysis	

under	state	of	nature	with	known	probability	distribution	and	

analysis	of	multi-stage	problems
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0201	476		 คณิตศาสตร์การเงิน		 3(3-0-6)

  Financial Mathematics 

		 อัตราดอกเบี้ย	 อัตราดอกเบี้ยทบต้น	ส่วนลด	มูลค่าของเงิน

ตามเวลา	 มูลค่าเงินรวมรายปี	 การวิเคราะห์ส่วนประกอบของค่ารายปี	

หุ้นและพันธบัตร	การช�าระหนี้	การวิเคราะห์ด้านการเงิน	โดยใช้วิธีการทาง

คณิตศาสตร์และสถิติ

		 Interest	 rate,	compound	 interest	 rate,	discounting,	

time	 value	 of	money,	 value	 of	 annuities,	 analysis	 of	 annuity	

component,	stock	and	bonds,	amortization,	financial	analysis	by	

mathematical	and	statistical	methods

0201	477		 การจ�าลอง		 3(2-2-5)

  Simulation 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 1204	 102	 ขั้นตอนวิธีและการแก้

ปัญหาส�าหรบัวทิยาการคอมพวิเตอร์

Prerequisite		 :		 1204	102	Algorithm	and	Problem	 

Solving for Computer Science

		 การจ�าลองตวัแบบ	ตวัแบบจ�าลองแบบต่อเนือ่ง	ตวัแบบจ�าลอง

แบบไม่ต่อเนื่อง	 ตัวแบบ	 จ�าลองมอนติคาร์โล	 การประยุกต์สโทแคสติก	

ทฤษฎแีถวคอยและระบบสนิค้าคงคลงั	การสร้างตวัเลขสุม่และตวัแปรสุม่	

การตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบจ�าลอง	 และการจ�าลองด้วย

การโปรแกรมและโปรแกรมส�าเร็จรูป

		 Simulation	 of	 model,	 continuous,	 discrete	 and	

Monte	Carlo	simulation	model,	application	stochastic	process,	

queuing	 theory	 and	 inventory	 system,	 random	number	 and	

random	variable	generation,	validation	of	simulation	model	and	

simulation	data	by	programming	and	software

0201	478		 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต	 3(3-0-6)

  Life Insurance Mathematics

	 แนวคิดพื้นฐานของการประกันชีวิต	ความน่าจะเป็นเบื้องต้น	

ตารางมรณะ	ค่ารายปี	 การค�านวณเบี้ยประกันชีวิตแบบต่างๆ	 เงินส�ารอง

และเบี้ยประกันเบื้องต้น	

		 Basic	 concept	 of	 lift	 insurance,	 basic	 probability,	

mortality	table,	annuity,	life	insurance	premiums	computations,	

reserved	and	premiums

0201	479		 คณิตเศรษฐศาสตร์	 	3(3-0-6)

  Mathematical Economics

	 	ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค	ทฤษฎีของหน่วยผลิต	ภายใต้

โครงสร้างของตลาดและการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา

ทางเศรษฐศาสตร์

	 Theory	of	consumer	behavior,	theory	of	production	

unit	 under	market	 structure	 and	 usage	 of	mathematical	

technique	to	solved	economic	problems

	 	 กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

0201	381	 การวางแผนและควบคุมการผลิต	 3(3-0-6)

 Production Planning and Control

 ระบบการวางแผนและการควบคุมการผลิต	 เทคนิคการ

พยากรณ์	 การจัดการวัสดุคงคลัง	 การวิเคราะห์ต้นทุนและก�าไรเพ่ือการ

ตัดสินใจ	การจัดล�าดับและตารางการผลิต	การควบคุมการผลิต	 เทคนิค

สมัยใหม่ในการวางแผนและควบคุมการผลิต

	 	Production	planning	and	control	system,	forecasting	

techniques,	 inventory	management,	 cost	 and	 profitability	

analysis	for	decision	making,	production	scheduling,	production	

control,	modern	technique	in	production	planning	and	control

 

0201	384	 การจัดการโลจิสติค	 3(3-0-6)

 Logistic Management

	 	การจดัการโซ่อปุทานข้ันต้น	การเข้าใจบทบาทและความส�าคญั

ของโลจิสติค	การจัดหาทรัพยากรการผลติ	การประมวลค�าสัง่ซือ้	การบรรจุ

ภณัฑ์	คลงัสนิค้าเครอืข่ายการขนส่งและการกระจายสนิค้า	ต้นทนุการขนส่ง

และการกระจายสินค้า	ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาโลจิสติค

	 	Introduction	to	supply	chain,	understanding	of	roles	

and	importance	of	logistics,	production	resource	procurement,	

order	 processing;	 packaging;	warehouse;	 transportation	 and	

distribution	network;	transportation	and	distribution	cost,	ability	

to	analyze	logistic	problems

0201	385	 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ	 3(3-0-6)

 Production and Operations Management

	 	การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการขั้นแนะน�า	 การผลิต

แบบทันเวลาพอดี	การวางแผนความต้องการวัสดุ	การจัดการวัสดุคงคลัง	

การศึกษาการท�างานและการวัดผลการท�างาน	 การจัดตารางการผลิต	

เทคโนโลยีกลุ่ม	แบบจ�าลองการวางแผนการผลิต

	 	 Introduction	 to	 production	 and	 operation	

management,	 just-in-time	production,	materials	 requirement	

planning,	materials	and	inventory	management,	work	study	and	

work	measurement,	production	scheduling,	group	technology,	

production	planning	models
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0201	386	 แบบจ�าลองการตัดสินใจภายใต้หลายกฎเกณฑ์	 3(3-0-6)

	 Multi-Criterion	Decision	Models

	 	การตัดสินใจภายใต้หลายกฎเกณฑ์	 รากฐานทางทฤษฎีและ

แนวคิด	การก�าหนดความส�าคัญของข้อมูล	แบบจ�าลองการตัดสินใจเมื่อมี

วัตถุประสงค์หลายอย่าง	แบบจ�าลองการตัดสินใจเมื่อมีกฎเกณฑ์เฉพาะ

หลายอย่าง

	 Multiple	 criteria	 decision	 making,	 theoretical	

foundations	and	concepts,	determining	the	importance	of	data,	

multi-objective	decision	models,	multi-attribute	decision	models

	 	 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์	

1204	104	 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

 Principles of Computer Programming

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 1204	 102	 ขั้นตอนวิธีและการแก้

ปัญหาส�าหรบัวิทยาการคอมพวิเตอร์

Prerequisite		 :		 1204	102	Algorithm	and	Problem	 

Solving for Computer Science

	 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาทีเ่หมาะสม	การรบั

ค่าข้อมูล	การแสดงผล	ข้อมูล	อาเรย์	พอยน์เตอร์	ฟังก์ชัน	สตรัคเจอร์และ

ยูเนี่ยน	การอ่านและการเขียนข้อมูลกับไฟล์

	 Computer	 programming	with	 suitable	 computer	

language,	input,	output,	array,	pointer,	function,	structure,	union,	

reading	from	file	and	writing	to	file

1204	202	 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

 Data Communication Systems 

 and Computer Network

	 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัเครอืข่ายคอมพวิเตอร์	การสือ่สารของ

คอมพิวเตอร์	 รูปแบบโอเอสไอ	 7	 ชั้น	 (ทั้งแนวคิดและแง่มุมทางปฏิบัติ)	 

โพรโทคอลในระดบัชัน้กายภาพและสือ่	โพรโทคอลระดบัดาต้าลงิค์	โพรโท

คอลของเครอืข่ายท้องถิน่	(แลน)	โพรโทคอลของเครอืข่ายระดบักว้าง	(แวน)	

รายละเอยีดโพรโทคอล-อนิเทอร์เนต็	เครือข่ายไร้สายเบือ้งต้น	รูปแบบการ

สือ่สารโดยทซีพีไีอพ	ีโพรโทคอลส�าหรบัค้นหาเส้นทาง	โพรโทคอลในระดบั

ทรานสปอร์ต	กลไกควบคุมความคับคั่ง	กลไกควบคุมความผิดพลาดการ

ส่งข้อมูล	โพรโทคอลในระดับโปรแกรมประยุกต์	(เอชทีทีพี	เอสเอ็มทีพี	ดี

เอ็นเอส	 เอฟทีพี	 เอสเอ็นเอ็มพี	 ทีเอฟทีพี	 และอื่น	ๆ)	ปฏิบัติการอุปกรณ์

เครือข่ายโดยใช้อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในภาคเอกชนและโดยซอฟต์แวร์แบบเปิด

เผยโค้ด

	 Introduction	 to	 computer	 networks,	 computer	

communication,	Seven-layer	OSI	model	 (both	conceptual	and	

practical	aspects),	layered	architecture,	physical	protocols	and	

media,	data	link	protocols,	Local	Area	Network	(LAN)	protocols,	

Wide	Area	Network	 (WAN)	protocols,	 details	 of	 the	 Internet	

protocol,	introduction	to	wireless	network,	TCP/IP	model,	routing	

protocols,	 transport	protocols,	congestion	control	mechanism,	

error	control	mechanism,	application	protocols	(HTTP,	SMTP,	

DNS,	 FTP,	 SNMP,	 TFTP,	 etc.),	 practical	 laboratories	 on	

commercial	network	devices	and	open	source	software

1204	203	 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี	 3(2-2-5)

 Data Structures and Algorithms

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 1204	104	หลักการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

Prerequisite		 :		 1204	104	Principles	of	

Computer Programming

	 โครงสร้างข้อมูลแบบลิเนียร์	 ได้แก่	อาร์เรย์	ลิงค์ลิสต์	แสตก	

ควิ	โครงสร้างข้อมลูแบบนอนลเินยีร์	ได้แก่	ทร	ีและกราฟ	การน�าโครงสร้าง

ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ	 การเรียงล�าดับ	 และค้นหาข้อมูล	

การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

	 Linear	data	structures,	array,	linked-list,	stack,	queue,	

non-linear	data	structure;	tree	and	graph,	applying	data	structure	

in	application,	sorting,	searching,	basic	algorithm	analysis

1204	205		 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ	 3(2-2-5)

 Object Oriented Programming

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 1204	104	หลักการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

Prerequisite	 :		 1204	104	Principles	of	

  Computer Programming

	 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

เชิงวตัถ	ุโครงสร้างของภาษาเชงิวตัถ	ุเช่น	คลาส	ออปเจค	เมธอด	อนิเตอร์เฟส	

แพคเกจ	การสบืทอดคลาส	เอนแคปซเูลชัน่	และพอรเิมอร์ฟิซมึ	เอพไีอของ

ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

	 Object-oriented	 programming	 concepts	 such	 as	

classes,	 objects,	methods,	 interfaces,	 packages,	 inheritance,	

encapsulation	 and	 polymorphism,	 API	 of	 object	 oriented	

programming	language

1204	208	 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล	 3(2-2-5)

 Database Management and Design

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 1204	104	หลกัการโปรแกรมคอมพวิเตอร์

Prerequisite		 :		 1204	104	Principles	of	

  Computer Programming

	 ระบบการจดัการฐานข้อมูล	แบบจ�าลองข้อมลูเชงิสมัพนัธ์	แบบ

จ�าลองข้อมูลอีอาร์	 ภาษาการสืบค้นข้อมูล	การเก็บข้อมูลและดัชนี	 การท�า

บรรทัดฐาน	การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
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	 Fundamentals	 of	 database	management	 system,	

relational	model,	Entity	Relationship	(ER)	diagram	design,	SQL	

commands	for	data	manipulation	and	essential	commands	for	

database	 management,	 database	 indexing,	 database	

normalization,	techniques	for	database	application	development

1204	209	 ระบบปฏิบัติการ	 3(3-0-6)

 Operating Systems

	 หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ	 ชนิดของระบบปฏิบัติ

การ	กระบวนการจดัควิการโปรแกรมขนาน	การท�าให้ขบวนการเป็นจังหวะ

เดียวกันในส่วนวิกฤติ	ซีมาฟอร์	การติดตาย	ระบบการจัดแฟ้มข้อมูล	และ

ทรัพยากร	ความจ�าโดยตรง	หน่วยความจ�าโดยแคชและหน่วยความจ�า

เสมือน

	 Foundation	of	operating	systems,	types	of	operating	

systems,	 process	 scheduling,	 parallel	 programming,	 process	

synchronization	 in	critical	 section,	 semaphore,	dead	 lock,	file	

management	and	resource	management,	direct	memory,	cache	

memory	and	virtual	memory

1204	308	 คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อผสม	 3(2-2-5)

 Computer Graphics and Multimedia

	 การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์กราฟิก	การใช้ซอฟต์แวร์เพือ่สร้าง

งานคอมพิวเตอร์กราฟิก	 การสร้างภาพสองมิติและสามมิติ	 การใช้กราฟิก

แพคเกจ	เช่น	OpenGL.o	ในการท�างาน	การตัดต่อไฟล์เสียงและวิดีโอ

	 Introduction	to	computer	graphics	and	applications,	

graphics	components	and	software	utilities,	2D	graphics	and	3D	

graphics,	graphics	package	and	openGL	programming,	sound	

and	video	editing

1204	311	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์	 3(2-2-5)

 Application Program Development

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 1204	208	การออกแบบและ

การจัดการฐานข้อมูล

Prerequisite		 :		 1204	208	Database	

  Management and Design

	 พัฒนาโปรแกรมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย	สามารถสร้างระบบ

ท่ีท�างานร่วมกับฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	พัฒนาไดนามิค

ลิงค์ลิสต์	สร้างโปรแกรมเพื่อติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก	การสร้างรูปแบบ

รายงาน	การแสดงผลรายงาน	การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมประยุกต	์

การจัด	 รูปแบบเว็บไซต์ด้วยซีเอสเอส	การใช้เซสชั่น	พื้นฐานเอ็กเอ็มแอล	

การสร้างและติดต่อเว็บเซอร์วิสและการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเอแจ็ค

	 Database	application	development,	development	of	

dynamic	 link	 library,	 connection	 external	 hardware,	 creating	

report	and	show	report,	application	web	development,	design	

web	by	CSS,	session,	XML,	creating	and	connection	web	services	

and	web	development	by	AJAX

  

1204	406	 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)

 Computer Programming Language

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 1204	104	หลกัการโปรแกรมคอมพวิเตอร์

Prerequisite	 :		 1204	104	Principles	of	Computer	 

Programming

	 โครงสร้างและองค์ประกอบภาษาโปรแกรม	 โดยรวมถึง	

ตวัประมวลผลภาษาวากยสมัพนัธ์	ชนดิข้อมลู	การควบคมุล�าดบัการท�างาน	

การควบคมุโปรแกรมย่อย	และการจดัการหน่วยความจ�า	เทคนคิการพฒันา

ส่วนต่าง	 ๆ	 ของภาษา	 การศึกษาและเปรียบเทียบกรอบแนวคิดของ

การโปรแกรมต่างๆ

	 The	 structure	 and	 organization	 of	 programming	

languages	including	language	processors,	syntax,	data	types,	

sequence	control,	subprogram	control,	and	storage	management,	

implementation	techniques	of	each	language	feature,	the	study	

and	comparison	of	major	programming	paradigms

1204	407	 โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี	 3(2-2-5)

 Assembly Language Programming

	 โปรแกรมภาษาแอสเซมบลเีบ้ืองต้น	รจีสิเตอร์แฟลก	การเขียน

ค�าสัง่ควบคมุ	ค�าสัง่เลือ่นและหมนุ	แสตกและการเขยีนโปรแกรมโพลซเิยอร์	

การคูณและหาร	 อาร์เรย์และการอ้างอิงต�าแหน่งค�าสั่งเกี่ยวกับตัวอักษร	

การควบคุมแป้นพิมพ์	ไบออสและดอส	การควบคุมกราฟฟิก

	 Introduction	to	assembly	language,	FLAGS	Register,	

flow	control	instructions,	logic	shift	and	rotate	instructions,	stack,	

procedures,	multiplication,	 arrays	 and	 addressing,	 String	

instructions,	text	display	and	keyboard	programming,	BIOS	and	

DOS	interrupts	and	graphics	control

1204	410	 การโปรแกรมเชิงทัศน์ส�าหรับวิทยาศาสตร์	 3(2-2-5)

 Visual Programming for Science

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 1204	 102	 ขั้นตอนวิธีและการแก้

ปัญหาส�าหรับวิทยาการ

Prerequisite		 :		 1204	102	Algorithm	and	Problem 

Solving for Computer Science

	 เทคนิคส�าคัญในการเขียนโปรแกรมวิชวล	องค์ประกอบของ

การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล	การท�างานกับโค้ดและฟอร์ม	การใช้วัตถุ

ควบคุม	พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม	การเขียนโปรแกรมที่ติดต่อกับฐาน

ข้อมูล
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	 Principal	 techniques	 for	 visual	 programming	

development,	 components	of	 visual	programming,	codes	and	

forms,	control	objects,	a	foundation	of	programming,	database	

programming

	 	 2.2.3	วิชาฝึกประสบการณ์วิจัย/สหกิจศึกษา

	 	 	 ส�าหรับโปรแกรมปกติ		 ก�าหนดให้เรียน	3	หน่วยกิต	

	 	 	 ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา		ก�าหนดให้เรียน	9	หน่วยกิต	

0201	495		 โครงงานนิสิตทางคณิตศาสตร์	1	 1(0-2-1)

 Senior project in Mathematics 1 

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 ลงทะเบียนเรียนวิชาเอกมาแล้ว

	 	 ไม่น้อยกว่า	27	หน่วยกิต

Prerequisite		 :		 Registered	 core	 courses	 not	

less	than	27	credits

	 การศกึษาปัญหาและเลอืกหวัข้อท่ีสนใจพร้อมทัง้เสนอเค้าโครง

ของโครงงาน

		 A	study	of	problem	and	selected	interesting	topic	and	

present	project	proposal

0201	496		 โครงงานนิสิตทางคณิตศาสตร์	2	 2(0-4-2)

 Senior project in Mathematics 2 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0201	495	โครงงานนิสิตทางคณิตศาสตร์	1

Prerequisite		 :		 0201	495	Senior	project	in	

Mathematics 1

	 	การด�าเนินการท�าโครงงานตามเค้าโครงในรายวิชา	0201	495	

โครงงานนสิติทางคณติศาสตร์	1	ท�ารายงานฉบบัสมบรูณ์และสอบปากเปล่า

เกี่ยวกับโครงงานนั้น

		 Conducting	the	project	accordance	with	the	project	

proposal	in	0201	495	Senior	project	in	Mathematics	1,	submit	a	

full	report	and	give	an	oral	presentation	

0199	499	 สหกิจศึกษา		 9(0-40-0)

 Cooperative Education 

	 	การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบโดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบ

การ	การพฒันาตนเองในด้านการคดิอย่างเป็นระบบ	การสงัเกต	การตัดสนิ

ใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินตามความต้องการของ

สถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน

		 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	the	

work	 place	 for	 students	with	 the	 cooperation	 between	 the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systematic	 thinking,	observation,	decision	making,	analytical	

and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who	are	most	suitable	for	the	work	places	and	labor	market
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย		 	 :		 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาสถิติ

	 ภาษาอังกฤษ			 :		 Bachelor	of	Science	Program	in	Statistics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(สถิติ)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 วท.บ.	(สถิติ)

	 ภาษาอังกฤษ		(ชื่อเต็ม)		 :		 Bachelor	of	Science	(Statistics)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.Sc.	(Statistics)

หลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาสถิติ	 มี	 2	 โปรแกรม	คือ	 โปรแกรมปกติ	กับโปรแกรมสหกิจศึกษา	ซึ่งการจัด 

การเรียนการสอนของทั้งสองโปรแกรมจะคล้ายกัน	แตกต่างเฉพาะบางส่วนเกี่ยวกับ	4	รายวิชา	ดังนี้	

รายวิชา รายวิชาที่อยู่ในแผนการเรียน

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

	 0201	453	โครงงานสถิติ	1 ü
	 0201	454	โครงงานสถิติ	2 ü
	 0201	499	การฝึกงาน ü
	 0199	499	สหกิจศึกษา	 ü

		 ทั้งนี้จะไม่ได้บังคับว่านิสิตจะต้องเรียนโปรแกรมใดในตอนรับเข้าเป็นนิสิตสาขาสถิติโดยนิสิตสามารถมาเลือกโปรแกรมได้ในภายหลัง

  จ�านวนหน่วยกิต	รวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	131	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร	

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

	 1.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30		หน่วยกิต 30		หน่วยกิต

	 2.		หมวดวิชาเฉพาะ 95		หน่วยกิต 95		หน่วยกิต

		 	 2.1	 กลุ่มวิชาแกน 24		หน่วยกิต 24		หน่วยกิต
		 	 2.2	 กลุ่มวิชาเอก	 71		หน่วยกิต 71		หน่วยกิต
		 	 	 -	 	วิชาพื้นฐานวิชาเอก 16		หน่วยกิต 16		หน่วยกิต
		 	 	 -	 วิชาเอกบังคับ 34		หน่วยกิต 40		หน่วยกิต
		 	 	 -	 วิชาเอกเลือก	 21		หน่วยกิต 15		หน่วยกิต
	 3.		หมวดวิชาเลือกเสรี	 6		หน่วยกิต 6		หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า	131		หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า	131		หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	
สาขาวิชาสถิติ	

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)
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รายวิชาในหลักสูตร
	 1.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 ไม่น้อยกว่า	 30	หน่วยกิต

	 2.		หมวดวิชาเฉพาะ		 ไม่น้อยกว่า	 95	หน่วยกิต	

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาแกน	ก�าหนดให้เรียน		 24	หน่วยกิต

 0201	113	 แคลคูลัส	1		 3(3-0-6)

	 	 Calculus	1

	 0201	114	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

	 	 Calculus	2

	 0201	215	 แคลคูลัส	3	 3(3-0-6)	

	 	 Calculus	3

	 0202	103	 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Chemistry	1

	 0202	193	 ปฏิบัติการหลักเคมี	1		 1(0-2-1)

	 	 Principles	of	Chemistry	Laboratory	1

	 0203	110	 ชีววิทยา	1		 3(3-0-6)

	 	 Biology	1

	 0203	191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1		 1(0-2-1)

	 	 Biology	Laboratory	1

	 0204	104	 ฟิสิกส์มูลฐาน		 3(3-0-6)

	 	 Fundamental	Physics

	 0204	194	 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน		 1(0-2-1)

	 	 Fundamental	Physics	Laboratory

	 0204	384	 เศรษฐศาสตร์พลังงาน	 3(3-0-6)	

	 	 Energy	Economics

	 	 2.2	 กลุ่มวิชาเอก		 ไม่น้อยกว่า		 71	หน่วยกิต	

		 	 	 2.2.1	วิชาพื้นฐานวิชาเอก	ก�าหนดให้เรียน		 16	หน่วยกิต	

 0201	221	 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น		 3(3-0-6)

	 	 Elementary	Linear	Algebra

	 0201	131	 หลักคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Mathematics

	 0299	202	 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	1		 2(2-0-4)	

	 	 English	for	Science	1

	 0299	203	 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	2		 2(2-0-4)

	 	 English	for	Science	2

	 1204	102	 ขั้นตอนวิธีและการแก้ปัญหา	 3(2-2-5)

	 	 ส�าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์	

	 	 Algorithm	and	Problem	Solving	

	 	 for	Computer	Science

	 1204	104	 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 Principles	of	Computer	Programming

	 	 2.2.2	วิชาเอกบังคับ		 	

	 	 ส�าหรับโปรแกรมปกติ	 ไม่น้อยกว่า		34	หน่วยกิต	

		 	 ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา	 ไม่น้อยกว่า		40	หน่วยกิต	

 0201	251	 วิธีการทางสถิติ	1		 3(2-2-5)

	 	 Statistical	Methods	1

	 0201	252	 วิธีการทางสถิติ	2		 3(2-2-5)

	 	 Statistical	Methods	2

	 0201	351	 คณิตสถิติศาสตร์	1		 3(3-0-6)

	 	 Mathematical	Statistics	1

	 0201	352	 คณิตสถิติศาสตร์	2		 3(3-0-6)	

	 	 Mathematical	Statistics	2

	 0201	353	 วิธีการเลือกตัวอย่าง		 3(2-2-5)

	 	 Sampling	Methods

	 0201	354	 การวิเคราะห์การถดถอย		 3(2-2-5)

	 	 Regression	Analysis	

	 0201	362	 เทคนิคการพยากรณ์		 3(2-2-5)

	 	 Forecasting	Techniques

	 0201	376	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย	 3(2-2-5)

	 	 Research	Methodology

	 0201	451	 การออกแบบการทดลอง	 3(2-2-5)

	 	 Experimental	Designs

	 0201	452	 สัมมนาทางสถิติ		 1(0-2-1)

	 	 Seminar	in	Statistics

	 0201	453*	โครงงานนิสิตทางสถิติ	1	 1(0-2-1)

	 	 Senior	Project	in	Statistics	1

	 0201	454*	โครงงานนิสิตทางสถิติ	2		 2(0-4-2)

	 	 Senior	Project	in	Statistics	2

	 0201	461	 การวิจัยด�าเนินงาน	 3(2-2-5)

	 	 Operations	Research

	 0201	499*	การฝึกงาน	(ไม่นับหน่วยกิต)	 2(0-4-2)

	 	 Student	Practicum

	 0199	499*	สหกิจศึกษา		 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

 *การประเมินผลเป็น	S	หรือ	U

หมายเหตุ   นิสิตที่เลือกเรียนโปรแกรมปกติ	ให้เรียน	0201	453,	0201	

454	และ	0201	499	 โดยไม่ต้องเรียน	0199	499	ส่วนนิสิตที่เลือกเรียน

โปรแกรมสหกิจศึกษา	ให้เรียน	0199	499	โดยไม่ต้องเรียน	0201	453,	

0201	454	และ	0201	499

	 	 2.2.3		วิชาเอกเลือก	ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้

    ส�าหรับโปรแกรมปกติ		 ไม่น้อยกว่า	21		 หน่วยกิต	

 ให้เลอืกเรยีนรายวชิาจากกลุม่วชิาสถติ	ิกลุม่วชิาคณิตศาสตร์ 

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์	หรือกลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	โดยสามารถ
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เลือกเรียนได้จากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	 หรือเลือกเรียนได้ในหลายกลุ่ม

แบบคละรายวิชากันได้

	 	 ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา	 ไม่น้อยกว่า		 15	หน่วยกิต	

	 	 ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาสถิติ	 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร	์ 

กลุ่มวชิาคอมพวิเตอร์	หรือกลุ่มวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ	โดยสามารถเลอืก

เรียนได้จากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	 หรือเลือกเรียนได้ในหลายกลุ่มแบบคละ

รายวิชากันได้

  กลุ่มวิชาสถิติ

	 0201	251	 วิธีการทางสถิติ	1		 3(2-2-5)	

	 	 Statistical	Methods	1

	 0201	252	 วิธีการทางสถิติ	2		 3(2-2-5)

	 	 Statistical	Methods	2

	 0201	351	 คณิตสถิติศาสตร์	1		 3(3-0-6)

	 	 Mathematical	Statistics	1

	 0201	352	 คณิตสถิติศาสตร์	2		 3(3-0-6)

	 	 Mathematical	Statistics	2

	 0201	353	 วิธีการเลือกตัวอย่าง		 3(2-2-5)	

	 	 Sampling	Methods

	 0201	354	 การวิเคราะห์การถดถอย		 3(2-2-5)

	 	 Regression	Analysis	

	 0201	362	 เทคนิคการพยากรณ์		 3(2-2-5)

	 	 Forecasting	Techniques

	 0201	376	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย	 3(2-2-5)

	 	 Research	Methodology

	 0201	451	 การออกแบบการทดลอง	 3(2-2-5)

	 	 Experimental	Designs

	 0201	452	 สัมมนาทางสถิติ		 1(0-2-1)

	 	 Seminar	in	Statistics

	 0201	453*	โครงงานนิสิตทางสถิติ	1	 1(0-2-1)

		 	 Senior	Project	in	Statistics	1

	 0201	454*	โครงงานนิสิตทางสถิติ	2		 2(0-4-2)

	 	 Senior	Project	in	Statistics	2

	 0201	461	 การวิจัยด�าเนินงาน	 3(2-2-5)

	 	 Operations	Research

	 0201	499*	การฝึกงาน	(ไม่นับหน่วยกิต)		 2(0-4-2)

	 	 Student	Practicum

	 0199	499*	สหกิจศึกษา		 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

	 0201	355	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม	 3(2-2-5)

	 	 Categorical	Data	Analysis

	 0201	357	 การค�านวณเชิงสถิติ	 3(2-2-5)

	 	 Statistical	Computing

	 0201	361	 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์	

	 	 Non-parametric	Statistics	 3(2-2-5)	

	 0201	363	 การควบคุมคุณภาพ		 3(2-2-5)

	 	 Quality	Control

	 0201	364	 การวิเคราะห์ความเสี่ยง	 3(2-2-5)

	 	 Risk	Analysis

	 0201	374	 ประชากรศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Demography

	 0201	375	 โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ		 3(0-6-3)

	 	 Statistical	Packages

	 0201	455	 หัวข้อพิเศษทางสถิติ	 3(2-2-5)

	 	 Special	Topics	in	Statistics

	 0201	456	 การหาค่าเหมาะสมที่สุด	 3(2-2-5)

	 	 Optimization

	 0201	460	 การวิเคราะห์หลายตัวแปร		 3(2-2-5)	

	 	 Multivariate	Analysis

	 0201	463	 ทฤษฎีความน่าจะเป็น	 3(3-0-6)	

	 	 Probability	Theory

	 0201	465	 การตัดสินใจทางสถิติ		 3(3-0-6)

	 	 Statistical	Decisions

	 0201	476	 คณิตศาสตร์การเงิน		 3(3-0-6)

	 	 Financial	Mathematics

	 0201	477	 การจ�าลอง		 3(2-2-5)

	 	 Simulation

	 0201	478	 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต	 3(3-0-6)	

	 	 Life	Insurance	Mathematics

	 0201	479	 คณิตเศรษฐศาสตร์		 3(3-0-6)

	 	 Mathematical	Economics

	 0201	480	 การวิเคราะห์การอยู่รอด	 3(2-2-5)

	 	 Survival	Analysis

	 0201	481	 การวิเคราะห์เหมืองข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Data	Mining	Analysis

	 0201	482	 ข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น		 3(2-2-5)

	 	 Introduction	to	Big	Data	

	 	 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

	 0201	218	 คณิตวิเคราะห์เบื้องต้น

	 	 Introduction	to	Mathematical	Analysis	 3(3-0-6)

	 0201	243	 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

	 	 Introduction	to	Differential	Equation	 3(3-0-6)

	 0201	312	 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น

	 	 Introduction	to	Complex	variables	 3(3-0-6)
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	 0201	314	 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Real	Analysis

	 0201	316	 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Numerical	Analysis

	 0201	342	 โปรแกรมส�าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์	 3(2-2-5)

	 	 Mathematical	Packages

	 0201	346	 วิธีคณิตศาสตร์ประยุกต์	 3(3-0-6)

	 	 Methods	of	Applied	Mathematics

	 	 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

 1204	202	 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 Data	Communication	Systems	

	 	 and	Computer	Network

	 1204	203	 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี	 3(2-2-5)

	 	 Data	Structures	and	Algorithms

	 1204	208	 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล	 3(2-2-5)	

	 	 Database	Management	and	Design	

	 1201	301	 ระบบสารสนเทศการจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 Management	Information	Systems

	 1200	302	 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(3-0-6)

	 	 Information	Technology	Management

	 1204	304	 การโปรแกรมบนเว็บ	 3(2-2-5)

	 	 Web	Programming

	 1204	410	 การโปรแกรมเชิงทัศน์ส�าหรับวิทยาศาสตร์	 3(2-2-5)	

	 	 Visual	Programming	for	Science

	 	 กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

	 0201	380	 ระบบการจัดการด้านคุณภาพ	 3(3-0-6)

	 	 Quality	Management	System

	 0201	381	 การวางแผนและควบคุมการผลิต	 3(3-0-6)

	 	 Production	Planning	and	Control

	 0201	382	 องค์การและการจัดการทางอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Industrial	Organization	and	Management

	 0201	383	 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ	 3(3-0-6)

	 	 ทางอุตสาหกรรม

	 	 Industrial	Cost	Analysis	and	Budget

	 0201	384	 การจัดการโลจิสติกส์	 3(2-2-5)

	 	 Logistics	Management

	 0201	385	 การจัดการการผลิตและการด�าเนินการ	 3(3-0-6)

	 	 Production	and	Operation	Management

	 0201	386	 การตัดสินใจภายใต้หลายกฎเกณฑ์		 3(3-0-6)

	 	 Multi-Criterion	Decision	Making

	 3.	 หมวดวิชาเลือกเสรี		 ไม่น้อยกว่า		 6	หน่วยกิต	

  นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ	 ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย	

โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา	



39

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนการศึกษา
	 โปรแกรมปกติ		 					จ�านวนทั้งสิ้น		9		ภาคการศึกษา	

	 โปรแกรมสหกิจศึกษา							จ�านวนทั้งสิ้น		8		ภาคการศึกษา

ปีที่	1	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 6 6

0201	113 แคลคูลัส	1

Calculus	1

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

0201	251 วิธีการทางสถิติ	1

Statistical	Methods	1

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

0203	110 ชีววิทยา	1

Biology	1

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

0203	191 ปฏิบัติการชีววิทยา	1

Biology	Laboratory	1

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

0204	104 ฟิสิกส์มูลฐาน

Fundamental	Physics

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

0204	194 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน

Fundamental	Physics	Laboratory

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

รวม 20 20

ปีที่	1	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 10 10

0201	114 แคลคูลัส	2

Calculus	2

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

0201	252 วิธีการทางสถิติ	2

Statistical	Methods	2

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

0202	103 หลักเคมี	1

Principles	of	Chemistry	1

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

0202	193 ปฏิบัติการหลักเคมี	1

Principles	of	Chemistry	Laboratory	1

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

รวม 20 20
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ปีที่	2	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 10 10

0201	221 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น

Elementary	Linear	Algebra

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

0201	351 คณิตสถิติศาสตร์	1

Mathematical	Statistics	1

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

0299	202 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	1

English	for	Science	1

2(2-0-4) 2(2-0-4)

1204	102 ขั้นตอนวิธีและการแก้ปัญหาส�าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

Algorithm	and	Problem	Solving	for	Computer	Science

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

รวม 21 21

ปีที่	2	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 2 2

0201	215 แคลคูลัส	3

Calculus	3

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

0201	131 หลักคณิตศาสตร์

Principles	of	Mathematics

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

0201	352 คณิตสถิติศาสตร์	2

Mathematical	Statistics	2

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

0299	203 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	2

English	for	Science	2

2(2-0-4) 2(2-0-4)

1204	104 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Principles	of	Computer	Programming

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

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 4 4

รวม 20 20
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ปีที่	3	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0201	353 วิธีการเลือกตัวอย่าง

Sampling	Methods

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

0201	354 การวิเคราะห์การถดถอย

Regression	Analysis

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

0201	461 การวิจัยด�าเนินงาน

Operations	Research

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

0204	384 เศรษฐศาสตร์พลังงาน

Energy	Economics

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

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 6 6

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 2 2

รวม 20 20

ปีที่	3	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 2 2

0201	376 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย	

Research	Methodology

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

0201	451 การออกแบบการทดลอง

Experimental	Designs

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

0201	362 เทคนิคการพยากรณ์	

Forecasting	Techniques

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

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 9	 9

รวม 20 20

ปีที่	3	ภาคการศึกษาพิเศษ	(ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0201	499 การฝึกงาน	(ไม่นับหน่วยกิต)

Student	Practicum

2(0-4-2) -

รวม 2 -



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

42

ปีที่	4	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0201	452 สัมมนาทางสถิติ

Seminar	in	Statistics

1(0-2-1) -

0201	453 โครงงานนิสิตทางสถิติ	1

Senior	Project	in	Statistics	1

1(0-2-1) -

0199	499 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 6 -

รวม 8 9

ปีที่	4	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0201	454 โครงงานนิสิตทางสถิติ	2

Senior	Project	in	Statistics	2

2(0-4-2) -

0201	452 สัมมนาทางสถิติ

Seminar	in	Statistics

- 1(0-2-1)

รวม 2 1
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ค�าอธิบายรายวิชา
	 1.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 	 ไม่น้อยกว่า		30		หน่วยกิต

	 2.		หมวดวิชาเฉพาะ	 	 ไม่น้อยกว่า		95		หน่วยกิต

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาแกน	 	 ไม่น้อยกว่า		24		หน่วยกิต

0201	113		 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)

 Calculus 1

	 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน	 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ตัวแปรเดียวและการประยุกต์ปริพันธ์และการประยุกต์

	 Limits	 and	 continuity	 of	 functions,	 derivatives	 of	

functions	 of	 one	 variable	 and	 applications,	 integrals	 and	

applications

0201	114		 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

  Calculus 2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	0201	113	แคลคูลัส	1

Prerequisite		 :	0201	113	Calculus	1

		 ฟังก์ชันหลายตัวแปร	 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

หลายตัวแปร	อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์	อนุกรมอนันต์

	 Functions	of	several	variables,	limits	and	continuity	

of	 functions	 of	 several	 variables,	 partial	 derivatives	 and	

applications,	infinite	series

0201	215		 แคลคูลัส	3	 3(3-0-6)

		 Calculus	3

เงื่อนไขของรายวิชา		:	0201	114	แคลคูลัส	2

Prerequisite		 :	0201	114	Calculus	2

  ระบบพกิัดเชงิขัว้	ปริพนัธ์หลายชั้น	สมการเชงิอนุพนัธ์เบื้องต้น

	 Polar	 coordinate	 system,	 multiple	 integrals,	

elementary	differential	equations

0202	103		 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

 Principles of Chemistry 1

 โครงสร้างอะตอม	ปริมาณสารสัมพันธ์	พันธะเคมี	สมบัติของ

ธาตุเรพริเซนเททีฟ	และแทรนซิชัน	 สมดุลเคมี	 ก๊าซ	 ของแข็ง	 ของเหลว	

สารละลาย	 สมบัติคอลลิเกทีฟ	 กรด-เบส	 สารละลายบัฟเฟอร์	 และ

การไทเทรตกรด-เบส

	 Structure	of	atoms,	stoichiometry,	chemical	bonding,	

properties	of	representative	and	transition	elements,	chemical	

equilibrium,	 gas,	 solid,	 liquid,	 solution,	 colligative	 property,	

acid-base,	buffer	solution	and	titration

0202	193		 ปฏิบัติการหลักเคมี	1	 1(0-2-1)

 Principles of Chemistry Laboratory 1

เงื่อนไขของรายวิชา		:	 0202	103	หลักเคมี	1	 

(อาจเรียนพร้อมกันได้)

Prerequisite	 :		 0202	103	Principles	of	

  Chemistry 1 or equivalence

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาหลักเคมี	 1	 เช่น	

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	 การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี	 สมบัติ

คอลลิเกทีฟ	 การหาค่าคงที่ของแก๊ส	 สมดุลเคมี	 กรด-เบส	 สารละลาย

บัฟเฟอร์	และการไทเทรต

	 Experiments	designed	to	concord	with	Principles	of	

Chemistry	 1;	 afety	 in	 laboratory,	 use	 of	 basic	 chemical	

equipments,	 colligative	 properties,	 gas	 constant,	 chemical	

equilibrium,	acid-base,	buffer	solution	and	titration

0203	110		 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

 Biology 1

 โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ท้ังโปรคาริโอต	และยูคาริโอต	

การแบ่งเซลล์	และปฏิกิริยาเคมีในเซลล์	กระบวนการในการด�ารงชีวิตของ

สิ่งมีชีวิต	 การจ�าแนกสิ่งมีชีวิต	หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม	

การผสมพันธุ์และการเจริญของสิ่งมีชีวิต	 การจ�าแนกสิ่งมีชีวิต	 หลักการ

ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม	การผสมพันธุ์และการเจริญของสิ่งมีชีวิต	

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิเวศวิทยา	และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

	 Structure	and	function	of	prokaryotic	and	eukaryotic	

cells,	cell	division	and	chemical	reaction	in	cell;	physiological	

process;	regulation	of	body	fluids;	homeostasis;	hormonal	and	

neural	 control	 of	 biological	 functions.	 Physiological	 basis	 of	

heredity;	cytoplasmic	inheritance	and	transmission	genetics	in	

plants,	 animals	 and	 man.	 Reproduction;	 evolution	 and	

classification	of	 living	things;	 fundamental	aspects	of	ecology	

and	environmental	science

0203	191		 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-2-1)

 Biology Laboratory 1

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0203	110	ชีววิทยา	1	 

(อาจเรียนพร้อมกันได้)

Prerequisite		 :		 0203	110	Biology	1	or	

  equivalence

 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา	0203	110	ชีววิทยา	1

	 Experiments	 designed	 to	 concord	with	 0203	 110	 

Biology	1
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0204	104		 ฟิสิกส์มูลฐาน	 3(3-0-6)

 Fundamental Physics

	 กลศาสตร์	การสัน่และคลืน่	เสยีง	แสงและทศันศาสตร์	ของไหล	 

สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก	อุณหพลศาสตร์	และฟิสิกส์ยุคใหม่

	 Mechanics,	vibrations	and	waves,	sound,	light	and	

optics,	fluids,	electric	and	magnetic	fields,	thermodynamics,	and	

modern	physics

0204	194	 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน	 1(0-2-1)

 Fundamental Physics Laboratory

เงื่อนไขรายวิชาหรือเรียนพร้อมกัน	:	0204	104	ฟิสิกส์มูลฐาน	

Prerequisite	or	co-requisite	:	0204	104	Fundamental	

   Physics

	 การทดลองทีส่อดคล้องกบัเนือ้หาในรายวชิา	0204	104	ฟิสกิส์

มูลฐาน

	 Experiments	associated	with	0204	104	Fundamental	

Physics	Laboratory

0204	384		 เศรษฐศาสตร์พลังงาน	 3(3-0-6)

 Energy Economics

	 แนวคดิพืน้ฐานของการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์	แนวความ

คิดเกี่ยวกับต้นทุน	 มูลค่าเงินที่เปลี่ยนตามเวลา	 การวัดเพื่อเปรียบเทียบ

โครงการเชิงเศรษฐศาสตร์	 ค่าเสื่อมราคาและรายได้	 การวิเคราะห์การ

ทดแทนทรัพย์สิน	 การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน	

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน	

	 Basic	 concepts	 in	 engineering	 economic.	 Cost	

concepts	based	on	activity	and	quality.	Time	value	of	money.	

Measuring	the	worth	of	investment	comparison	of	alternatives.	

Depreciation	and	income	consideration.	Replacement	analysis.	

Decision	making	under	risk	and	uncertainty.	Break-even	point	

analysis.

	 	 2.2		กลุ่มวิชาเอก	

	 	 	 วิชาพื้นฐานวิชาเอก

0201	221	 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Elementary Linear Algebra

 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์	ตัวก�าหนด	ปริภูมิเวกเตอร์	

การแปลงเชิงเส้นเวกเตอร์เจาะจงของการแปลงเชิงเส้นและการประยุกต์

	 Systems	of	linear	equations	and	matrix,	determinants,	

vector	 space,	 linear	 transformations,	 eigenvector	 of	 linear	

transformations	and	applications

0201	131	 หลักคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)

 Principles of Mathematics

 ตรรกวิทยา	เซต	ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน	ระบบจ�านวนจริง	

เน้นการให้เหตุผลและการพิสูจน์	

	 Logic,	 sets,	 relations	 and	 functions,	 real	 number	

systems,	emphasizes	arguments	and	proof

0299	202	 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	1	 2(2-0-4)

 English for Science 1

	 ศัพท์เทคนิค	การใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์	การอ่านและความ

เข้าใจในบทความด้านวิทยาศาสตร์

	 Technical	 terms,	 mathematics	 and	 statistics	

language,	reading	and	understanding	of	science	journal

0299	203	 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	2	 2(2-0-4)

 English for Science 2

เงื่อนไขของรายวิชา		:	 0299	 202	 ภาษาอังกฤษส�าหรับ

วิทยาศาสตร์	1

Prerequisite	 :		 0299	202	English	for	Science	1

	 ศัพท์เทคนิค	การใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์	การอ่านและความ

เข้าใจในบทความด้านวิทยาศาสตร์

	 Technical	 terms,	 scientific	 language,	 reading	 and	

understanding	of	science	journal

1204	102	 ขั้นตอนวิธีและการแก้ปัญหาส�าหรับ	 3(2-2-5)

	 วิทยาการคอมพิวเตอร์	 	

 Algorithm and Problem Solving for

 Computer Science

	 วิเคราะห์ปัญหา	ข้อมูล	และตัวแปร	การแสดงขั้นตอนวิธีแบบ

บรรยาย	การแสดงขัน้ตอนวธิแีบบรหสัเทียม	การแสดงขัน้ตอนวธิแีบบโฟล์

ชาร์ท	โครงสร้างโปรแกรมเบือ้งต้น	การเขยีนโปรแกรมโครงสร้างการท�างาน

แบบมีทางเลือก	การเขียนโปรแกรมโครงสร้างการท�างานแบบท�าซ�้า

	 Problem	 analysis,	 data	 and	 variable	 declaration,	 

explanation,	 pseudo	 code,	 flow	 chart,	 selection	 control	

programming,	iteration	control	programming
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1204	104	 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

 Principles of Computer Programming

เงื่อนไขของรายวิชา		:	 1204	 102	 ขั้นตอนและวิธีการแก้

ปัญหาส�าหรบัวทิยาการคอมพวิเตอร์

Prerequisite	 :	 1204	102	Algorithm	and	Problem	 

Solving for Computer Science

	 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาทีเ่หมาะสม	การรบั

ข้อมูล	 การแสดงผลข้อมูล	 อาเรย์	 พอยน์เตอร์	 ฟังก์ชัน	 สตรัคเจอร์และ 

ยูเนี่ยน	การอ่านและเขียนข้อมูลกับไฟล์

	 Computer	 programming	with	 suitable	 computer	

language,	input,	output,	array,	pointer,	function,	structure	and	

union,	reading	from	file	and	writing	to	file

 วิชาเอกบังคับ

0201	251	 วิธีการทางสถิติ	1		 3(2-2-5)

 Statistical Methods 1

 แนวคดิพืน้ฐานของสถติ	ิสถติพิรรณนา	วธิเีกบ็รวบรวมข้อมลู	

ความน่าจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อ

เนื่อง	 เช่น	 การแจกแจงทวินาม	 การแจกแจงปัวซง	 การแจกแจงปกติ	

การแจกแจงท	ีการแจกแจงไคก�าลงัสอง	การแจกแจงเอฟ	การแจกแจงของ

ฟังก์ชันที่ได้จากตัวอย่างสุ่ม	 การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน

ส�าหรับค่าเฉลี่ย	สัดส่วน	และความแปรปรวนของประชากร	1	กลุ่ม	ความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ย	สัดส่วนและอัตราส่วนความแปรปรวนของประชากร	

2	กลุ่ม	และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

	 Basic	Concept	of	statistics,	descriptive	statistics,	data	

collection,	probability,	discrete	and	continuous	distribution	such	

as	binomial	distribution,	poisson	distribution,	normal	distribu-

tion,	 t	 distribution,	 chi-square	 distribution,	 F	 distribution,	

sampling	distribution,	estimation	and	hypothesis	testing	for	a	

population	mean,	 a	 population	proportion	 and	 a	 population	

variance,	the	difference	between	two	population	means	and	the	

difference	between	two	population	proportions,	the	ratio	of	two	

population	variance	and	data	analysis	by	using	statistical	package

0201	252		 วิธีการทางสถิติ	2	 3(2-2-5)

Statistical Methods 2 

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	251	วิธีการทางสถิติ	1	หรือ	

0201	253	ความน่าจะเป็นและสถติิ

เบื้องต้น

Prerequisite		 :		 0201	251	Statistical	Methods	1	

or	 0201	 253	 Introduction	 to	

Probability and Statistics

 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีวและสองทาง	การทดสอบ 

ภาวะสารูปสนิทดีและการทดสอบความเป็นอิสระโดยการทดสอบด้วย 

ไคก�าลังสอง	การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและสหสัมพันธ์	สถิต ิ

ไม่อิงพารามิเตอร์ส�าหรับประชากร	 1	 และ	 2	กลุ่ม	 อนุกรมเวลาเบ้ืองต้น	 

เลขดัชนี	และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

	 One–way	and	two-way	analysis	of	variance,	goodness	

of	 fit	 and	 independence	 test	 by	 chi–square,	 simple	 linear	

regression	and	correlation	analysis,	non–parametric	statistical	

method,	basic	of	time	series,	index	numbers	and	data	analysis	

by	using	statistical	packages

0201	351	 คณิตสถิติศาสตร์	1	 3(3-0-6)

 Mathematical Statistics 1

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	251	วิธีการทางสถิติ	1	หรือ	

0201	253	ความน่าจะเป็นและสถติิ

เบื้องต้น

Prerequisite		 :		 0201	251	Statistical	Methods	1 

or	 0201	 253	 Introduction	 to	

Probability and Statistics

	 ตวัแปรสุม่	การแจกแจงของตวัแปรสุม่	ฟังก์ชนัความน่าจะเป็น	

การแจกแจงร่วมและการแจกแจงตามขอบ	ค่าคาดหวัง	 ความแปรปรวน	

โมเมนต์และฟังก์ชันก่อก�าเนิดโมเมนต์ของตัวแปรสุ ่ม	 การแจกแจง

แบบมีเง่ือนไข	 การแจกแจงของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง	

การแปลงของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง	เทคนิคแบบฟังก์ชัน

ก่อก�าเนิดโมเมนต์	การแจกแจงค่าตัวอย่าง	

	 Random	 variable,	 random	 variable	 distribution,	 

probability	function,	joint	and	marginal	distribution,	expected	

value,	 variance,	moments	and	moments	generating	 function,	

conditional	 distribution,	 discrete	 and	 continuous	 random	 

variable,	transformation	of	random	variables,	moment	generating	

function	technique,	sampling	distribution
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0201	352		 คณิตสถิติศาสตร์	2	 3(3-0-6)

  Mathematical Statistics 2

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	351	คณิตสถิติศาสตร์	1

	 Prerequisite	 :	 0201	351	Mathematical	

   Statistics 1

	 การประมาณค่าแบบจุด	ความไม่เอนเอียง	ความคงเส้นคงวา	

ความพอเพียงตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงและมีความแปรปรวนต�่าสุด	 

ตัวประมาณที่มีประสิทธิภาพสูงสุด	 การหาค่าประมาณโดยวิธีโมเมนต	์ 

วิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด	 และวิธีการแบบเบย์	 การประมาณค่าแบบช่วง	

แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ	 บทตั้งเนย์แมน–เพียร์สัน

และการทดสอบก�าลงัสงูสดุ	แบบทดสอบทีม่อี�านาจการทดสอบสงูสดุแบบ

เอกรูป	และแบบทดสอบอื่นๆ

	 Point	 estimations,	 unbiasness,	 consistency,	 

sufficiency,	minimum	 variance	 unbiased	 estimator,	most	 

efficiency	estimator,	moment,	maximum	likelihood	and	Bayes’s	

method,	 interval	 estimation,	 concept	 of	 hypothesis	 testing,	

Neyman	 –	 Pearson	Lemma	and	 the	MP	 test,	 uniformly	most	

powerful	test,	and	others	

0201	353	 วิธีการเลือกตัวอย่าง	 3(2-2-5)

 Sampling Methods

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	251	วิธีการทางสถิติ	1	หรือ	

0201	253	ความน่าจะเป็นและสถติิ

เบื้องต้น

Prerequisite		 :		 0201	251	Statistical	Methods	

1	or	0201	253	Introduction	to	

Probability and Statistics

	 แนวคดิและประโยชน์ของการเลอืกตวัอย่าง	การเลอืกตัวอย่าง

โดยใช้ความน่าจะเป็นและไม่ใช้ความน่าจะเป็น	ขัน้ตอนของการส�ารวจด้วย

ตัวอย่าง	 การออกแบบสอบถาม	 ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเลือก

ตัวอย่างและไม่เกิดจากการสุ ่มตัวอย่าง	 วิธีการเลือกตัวอย่างและ

การก�าหนดขนาดตวัอย่าง	การเลอืกตวัอย่างสุม่แบบง่าย	การเลอืกตวัอย่าง

แบบมีระบบ	 วิธีการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ	 การเลือกตัวอย่าง

แบบกลุ่มและการเลือกตัวอย่างหลายข้ันตอน	 และการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

	 Basic	concept	and	advantages	of	sampling,	probability	

and	non-probability	sampling,	step	for	sample	survey,	design	of	

questionnaire,	 sampling	 and	 non-sampling	 error,	 sampling	

methods	and	estimation	sample	size,	simple	random	sampling,	

systematic	sampling,	stratified	sampling,	cluster	sampling	and	

multi-stage	 sampling	 and	 data	 analysis	 by	 using	 statistical	

package

0201	354		 การวิเคราะห์การถดถอย	 3(2-2-5)

 Regression Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	252	วิธีการทางสถิติ	2

Prerequisite		 :		 0201	252	Statistical	Methods	2

 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและพหุคูณ	 โดยการหาตัว

ประมาณด้วยวิธีก�าลงัสองน้อยท่ีสุด	การถดถอยเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นโดย

วธิเีมทรกิซ์และวธิกีารอืน่ทีเ่หมาะสม	การเลอืกสมการทีด่ทีีส่ดุ	การวเิคราะห์

การถดถอยในกรณีที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ	การตรวจสอบความคลาด

เคลื่อน	 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ 

ในการวิเคราะห์การถดถอย

	 Analysis	of	simple	and	multiple	regression,	estimator	

based	on	least	square	method,	analysis	of	linear	and	non-linear	

regression	based	on	matrix	approach	and	others,	selection	of	

the	best	regression	equation,	regression	analysis	of	qualitative	

data,	error	checking,	correlation	analysis	and	using	statistical	

packages	for	regression	analysis

0201	362		 เทคนิคการพยากรณ์		 3(2-2-5)

 Forecasting Technique

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	252	วิธีการทางสถิติ	2

Prerequisite		 :		 0201	252	Statistical	Methods	2

	 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการพยากรณ์	 ระเบียบวิธีพยากรณ์	

การพยากรณ์อนกุรมเวลาโดยอนกุรมเวลาแบบคลาสสคิ	การพยากรณ์โดย

ใช้การวเิคราะห์การถดถอย	วธิพียากรณ์โดยการปรบัให้เรยีบ	การพยากรณ์

โดยวิธีของบ๊อก-เจนกินส์	 การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติและการ

ประยุกต์ใช้กับข้อมูลจริง

	 Introduction	to	forecasting,	forecasting	methodology	

:	 classical	 time	 series,	 time	 series	 regression,	 exponential	

smoothing,	Box-Jenkins,	practical	with	statistical	package	and	

theirs	applications

0201	376		 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย		 3(2-2-5)

  Research Methodology 

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	252	วิธีการทางสถิติ	2	

Prerequisite		 :		 0201	252	Statistical	Methods	2 

		 ระเบียบวิธีการวิจัย	ประเภทของการวิจัย	การรวบรวมข้อมูล	

การสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงจากสื่อต่างๆ	 การวางแผนในการวิจัย	

การเลอืกใช้เครือ่งมอืและสถติทิีเ่หมาะสม	การวเิคราะห์ข้อมลู	และการเขียน

รายงานการวิจัย

		 Research	methodology,	 types	 of	 research,	 data	 

collection,	searching	and	citation	from	variety	medias,	research	

planning,	 selection	 of	 the	 appropriate	 tools	 and	 statistical	 

techniques,	analysis	of	data	and	reporting	research
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0201	461	 การวิจัยด�าเนินงาน	 3(2-2-5)

  Operations Research 

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	221	พชีคณิตเชิงเส้นเบ้ืองต้น 

Prerequisite		 :		 0201	221	Elementary	Linear	Algebra	

		 โครงสร้างและตวัแปรเชงิคณิตศาสตร์	การหาค�าตอบของการ

โปรแกรมเชงิเส้น	โดยวธิกีราฟ	วธิซีมิเพลกซ์	เทคนิคอาร์ทฟิิเชยีลและอืน่ๆ	

ปัญหาการขนส่งและการจดัสรรงาน	การวเิคราะห์ข่ายงาน	ทฤษฎเีกมส์	และ

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

		 Structure	 and	 mathematical	 variables,	 linear	

programming	 in	 case	 of	 graphical	method,	 simplex	method,	

artificial	and	others	techniques,	transportation	and	assignment	

problems,	network	 flows,	games	 theory	 and	data	 analysis	by	

using	statistical	packages

0201	451		 การออกแบบการทดลอง	 3(2-2-5)

 Experimental Designs 

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	252	วิธีการทางสถิติ	2

Prerequisite		 :		 0201	252	Statistical	Methods	2

	 แนวความคดิพืน้ฐานของการออกแบบการทดลอง	การออกแบบ 

สุ่มสมบูรณ์	การออกแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์	การออกแบบลาตินสแควร์	

การออกแบบบล็อคไม่สมบูรณ์	การทดลองแบบแฟคทอเรียล	การทดลอง

แบบสปิทพลอต	การเปรียบเทยีบพหคุณู	และการวเิคราะห์ความแปรปรวน

ร่วม	และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

	 Basic	concept	of	experimental	designs,	completely	

randomized	design,	randomized	complete	block	design,	Latin	

square	design,	randomized	incomplete	blocks	design,	factorial	

experiment,	 split	 plot	 experiment,	multiple	 comparison	 and	

analysis	 of	 covariance	 and	data	 analysis	 by	using	 statistical	

package

0201	452		 สัมมนาทางสถิติ	 1(0-2-1)

 Seminar in Statistics

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 ลงทะเบียนเรียนวิชาเอกบังคับมา

แล้วไม่น้อยกว่า	27	หน่วยกิต

Prerequisite	 :		 Registered compulsory subjects  

not	less	than	27	units

	 การศึกษาบทความและประมวลความรู้ทางสถิติจากวารสาร

ทางสถิติหรืออื่นๆ

	 A	 study	 of	 statistical	 knowledge	 from	 statistics	 

journal	or	others

0201	453	 โครงงานนิสิตทางสถิติ	1	 1(0-2-1)

 Senior Project in Statistics 1

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 ลงทะเบียนเรียนวิชาเอกบังคับมา

แล้วไม่น้อยกว่า	27	หน่วยกิต

Prerequisite	 :		 Registered compulsory subjects 

not	less	than	27	units

	 การศกึษาปัญหาและเลอืกหัวข้อท่ีสนใจพร้อมท้ังเสนอเค้าโครง

ของโครงงาน

	 A	study	of	problem	and	selected	interesting	topic	and	

present	project	proposal

0201	454		 โครงงานนิสิตทางสถิติ	2	 2(0-4-2)

 Senior Project in Statistics 2

เงื่อนไขของรายวิชา		:	 0201	453	โครงงานนิสิตทางสถิติ	1

Prerequisite			 :	 0201	453	Senior	Project	in	

  Statistics 1

	 การด�าเนินการท�าโครงงานตามหัวข้อท่ีเสนอในรายวิชา

โครงงานสถิติ	1

	 Conducting	a	project	 in	 topic	 submitted	 in	Senior	

Project	in	Statistics	1

0201	499	 การฝึกงาน	 2(0-4-2)

 Student Practicum

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 ลงทะเบียนเรียนวิชาเอกบังคับมา

แล้วไม่น้อยกว่า	27	หน่วยกิต

Prerequisite	 :		 Registered	compulsory	subject	

not	less	than	27	units

	 การฝึกงานวิชาชีพทางสาขาสถิติ	 หรือสาขาที่เกี่ยวข้องใน

หน่วยงานราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	150	ชั่วโมง

	 Student	practicum	on	statistical	or	related	areas	in	

government	service	or	companies	at	least	150	hours

0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

 Cooperative Education

 การปฏิบั ติ ง านในสถานประกอบการอย ่ า งมี ร ะบบ	

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย	กับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนา

นิสิตให ้มีความรู ้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข ้องกับการท�างาน

ในสถานประกอบการ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิด

อย่างเป็นระบบ	การสังเกตการตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์

และการประเมิน	 ท�าให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของ

สถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน	
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	 A	systematic	provision	of	work	–	based	learning	in	

the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work	–	related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self	development	skills.	Also	

it	will	result	in	high	quality	graduates	who	are	most	suitable	for	

the	work	places	and	labor	market

	 	 วิชาเอกเลือก

	 	 กลุ่มวิชาสถิติ

0201	355	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม	 3(2-2-5)

 Categorical Data Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	252	วิธีการทางสถิติ	2

Prerequisite	 :		 0201	252	Statistical	Methods	2

	 การพรรณนาและการอนุมานส�าหรับตัวแปรทวินามและ

ตัวแปรอเนกนาม	 โดยใช้สัดส่วนและอัตราส่วนออดส์	ตารางการจรหลาย

ทาง	 ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไปส�าหรับข้อมูลชนิดไม่ต่อเนื่อง	 ตัวแบบ

การถดถอยโลจิสติกส์ส�าหรับตัวแปรตามท่ีมีค่าสองค่า	 และตัวแปร

ตามที่มีค่ามากกว่าสองค่าตัวแบบบล็อกเชิงเส้น

	 Description	 and	 inference	 for	 binomial	 and	

multinomial	 variables	 using	 proportions	 and	 odds	 ratios,	

multi-way	 contingency	 tables,	 generalized	 linear	models	 for	

discrete	data,	logistic	regression	models	for	binary	and	multiple	

responses	categories,	log-linear	models

0201	357	 การค�านวณเชิงสถิติ	 3(2-2-5)

 Statistical Computing

เงื่อนไขของรายวิชา			:	 1204	104	หลกัการโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

และ		0201	351	คณิตสถิติศาสตร์	1

Prerequisite		 :		 1204	104	Principles	of	Computer 

Programming	 and	 0201	 351	

Mathematical Statistics 1

	 วิธีเชิงตัวเลขส�าหรับวิเคราะห์เชิงสถิติ	 วิธีการมอนติคาร์โล

ส�าหรับการอนุมานเชิงสถิติการแบ่งส่วนข้อมูลและการใช้ตัวอย่างซ�้า 

(บูทสแตรป)	 วิธีเชิงกราฟในสถิติศาสตร์การคณนาการส�ารวจโครงสร้าง 

และความหนาแน่นของข้อมูล	 ตัวแบบเชิงสถิติและการปรับข้อมูล	 

และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

	 Numerical	methods	 for	 statistical	 analysis.	Monte	

Carlo	methods	 for	 statistical	 inference.	Data	partitioning	and	

resampling	 (bootstrap).	Graphical	methods	 in	 computational	

statistics.	 Exploring	 data	 density	 and	 structure.	 Statistical	

models	and	data	fitting	and	data	analysis	by	using	statistical	

package

0201	361	 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์	 3(2-2-5)

	 Non-parametric	Statistics

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	252	วิธีการทางสถิติ	2

Prerequisite		 :		 0201	252	Statistical	Methods	2

 แนวคิดพื้นฐานของสถิติไม ่อิงพารามิ เตอร ์ 	 มาตรวัด	

การทดสอบภาวะสารูปสนิทดีการอนุมานเก่ียวกับต�าแหน่งของหนึ่ง

ประชากร	สองประชากรหรือมากกว่า	ทั้งในกรณีเป็นอิสระกันและสัมพันธ์

กนั	การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์และการทดสอบสถติิไม่องิพารามเิตอร์ด้วย

โปรแกรมส�าเร็จรูป

	 Basic	 concept	 of	 non–parametric	 statistics,	

measurement	scales,	goodness	of	fit	test,	inferences	concerning	

location	of	one,	two	or	more	independent	and	related	populations,	

correlation	analysis	and	analysis	of	non–parametric	statistics	by	

statistical	packages

0201	363		 การควบคุมคุณภาพ	 3(2-2-5)

  Quality Control

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	251	วิธีการทางสถิติ	1	หรือ	

0201	253	ความน่าจะเป็นและสถติิ

เบื้องต้น

Prerequisite		 :		 0201	251	Statistical	Methods	

1	or	0201	253	Introduction	to	

Probability and Statistics

		 แนวความคิดเบ้ืองต้นและประโยชน์ของการควบคมุคณุภาพ	

สถิติและความน่าจะเป็นพื้นฐานส�าหรับการควบคุมคุณภาพ	 แผนภูมิ

ควบคุมคุณภาพแบบต่างๆ	การวางแผนสุ่มตัวอย่างเชิงเดี่ยว	 เชิงคู่และ

พหุคูณ	แผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ	แผนการยอมรับผลิตภัณฑ์

จากการตรวจสอบทีละลอตโดยวิธีดอดจ์โรมิคและแบบอื่นๆ	การยอมรับ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยการสุ ่มตัวอย่างคู ่และตัวอย่างหมู ่	 ระบบ

มาตรฐานอุตสาหกรรมปัจจุบัน	พร้อมท้ังการประยุกต์ใช้แผนภูมิควบคุม

แบบต่างๆ	โดยโปรแกรมส�าเร็จรูป

		 Basic	 concept	 and	useful	 of	 quality	 control,	 basic	

statistics	 and	probability	 for	 quality	 control,	 type	 of	 quality	

control	chart,	single,	double	and	multiple	sampling	plan,	sampling	

plan	for	acceptance,	 lot	by	lot	with	Dodge’s	AOQL	plans	and	

others,	 acceptant	 sampling	 plan	 by	 double	 and	multiple	

sampling,	standard	industry	system	and	applied	control	chart	

by	using	statistical	packages
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0201	364		 การวิเคราะห์ความเสี่ยง	 3(2-2-5)

 Risk Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	252	วิธีการทางสถิติ	2

Prerequisite		 :		 0201	252	Statistical	Methods	2

	 การจ�าแนกความเสี่ยง	 วิธีการระบุความเสี่ยง	 การวิเคราะห์

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 รวมทั้งการส่งความเสี่ยง	 การใช้ข้อมูลมา

พยากรณ์ความเสี่ยงในอนาคต	และการใช้กรณีศึกษาในการพัฒนาทักษะ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางปฏิบัติ

	 Risk	 classification,	 risk	 identification	methods,	

quantitative	and	qualitative	analysis,	and	risk	mapping.	Using	

data	for	forecasting	future	risks	and	case	studies	for	developing	

practical	risk	analysis	skills

0201	374		 ประชากรศาสตร์		 3(3-0-6)

  Demography

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0201	251	วิธีการทางสถิติ	1	หรือ	

0201	253	ความน่าจะเป็นและสถติิ

เบื้องต้น

Prerequisite		 :		 0201	251	Statistical	Methods	

1 or 0201	253	Introduction	to	

Probability and Statistics

		 หลักการเบื้องต้นเก่ียวกับประชากรศาสตร์	 แหล่งข้อมูลทาง

ประชากร	ข้อผิดพลาดในการส�ามะโนประชากร	การวิเคราะห์เบื้องต้นของ

ข้อมูลทางประชากร	 การตีความข้อมูล	 โครงสร้างและองค์ประกอบของ

ประชากร	 การวัดและการวิเคราะห์ภาวะเจริญพันธุ์	 ภาวะมฤตภาพและ	

ตารางชีพ	 การย้ายถ่ินที่อยู่และการกระจายตัวของประชากร	 เทคนิค

การประมาณการและการคาดคะเนทางประชากร	นโยบายและแผนพัฒนา

ทางด้านประชากรของประเทศ	และการวิจัยทางประชากร

		 Basic	concept	of	demography,	source	of	population	

data,	 error	 of	 population	 census,	 elementary	 analysis	 of	

population	data,	data	interpretations,	population	structure	and	

composition,	measurement	 and	analysis	 of	 fertility,	mortality	

and	life	table,	migration	and	population	distribution,	population	

estimation	and	projection,	national	plan	and	policy	on	population	

and	research	of	population	

0201	375	 โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	 3(0-6-3)

 Statistical Packages

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	252	วิธีการทางสถิติ	2

Prerequisite	 :		 0201	252	Statistical	Methods	2

	 การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล	เช่น	

SPSS,	SAS,	Minitab,	R	และอื่นๆ

	 Using	statistical	packages	for	analysis	of	data	such	

as	SPSS,	SAS,	Minitab,	R	etc.

0201	455		 หัวข้อพิเศษทางสถิติ		 3(2-2-5)

 Special Topics in Statistics

เงื่อนไขของรายวิชา		:	0201	252	วิธีการทางสถิติ	2

Prerequisite		 :	0201	252	Statistical	Methods	2

	 หัวข้อพิเศษทางสถิติ	 ซึ่งประกาศล่วงหน้าส�าหรับแต่ละภาค

การศึกษา

	 Significant	and	interesting	topics	in	statistics	which	

will	be	semesterly	announced

0201	456	 การหาค่าเหมาะสมที่สุด	 3(2-2-5)

 Optimization

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	221	พีชคณติเชิงเส้นเบือ้งต้น	

Prerequisite	 :		 0201	221	Elementary	Linear	

  Algebra

	 วิธีพื้นฐานในการหาค่าท่ีเหมาะสมที่สุดของฟังก์ชันตัวแปร

เดียวและหลายตัวแปร	ทฤษฎีและเทคนิคการแก้ปัญหาในการโปรแกรม

เชงิเส้นและการโปรแกรมไม่เชงิเส้น	ตวัอย่างปัญหาการหาค่าเหมาะสมทีส่ดุ

และการประยุกต์	

	 Fundamental	of	single	and	multivariable	optimization,	

theory	 and	 techniques	 in	 linear	 and	nonlinear	programming,	

examples	in	optimization	problems	and	applications
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0201	460		 การวิเคราะห์หลายตัวแปร		 3(2-2-5)

  Multivariate Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา		:	 0201	252	วิธีการทางสถิติ	2	และ	

0201	351	คณิตสถิติศาสตร์	1

Prerequisite		 :		 0201	252	Statistical	Methods	

2	and	0201	351	Mathematical	

Statistics 1

		 ทบทวนเมทรกิซ์	แนวความคดิพืน้ฐานของการวเิคราะห์หลาย

ตัวแปร	การแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร	การอนุมานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย

หลายตวัแปร	การวเิคราะห์ความแปรปรวนหลายตวัแปร	การวเิคราะห์องค์

ประกอบหลัก	การวิเคราะห์ปัจจัย	การวิเคราะห์จ�าแนกกลุ่ม	การวิเคราะห์

การจัดกลุ่ม	การวิเคราะห์เส้นทาง	การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แคนโนนิคอน	

และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

		 Matrix	 revision,	 basic	 concept	 of	 multivariate	 

analysis,	multivariate	 normal	 distribution,	 inference	 about	 

multivariate	mean,	multivariate	analysis	of	variance,	principal	

component	 analysis,	 factor	 analysis,	 discriminant	 analysis,	

cluster	analysis,	path	analysis,	canonical	correlation	analysis	and	

data	analysis	by	using	statistical	packages

0201	463		 ทฤษฎีความน่าจะเป็น		 3(3-0-6)

  Probability Theory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0201	114	แคลคูลัส	2	และ	 

0201	351	คณิตสถิติศาสตร์	1

Prerequisite		 :		 0201	114	Calculus	2	and	

0201	351	Mathematical	

Statistics 1

		 การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม	 การแจกแจงทวิ

นาม	การแจกแจงปัวซงการแจกแจงเอกรูป	การแจกแจงปกติ	การแจกแจง

แกมมา	การแจกแจงไคก�าลังสอง	การแจกแจงเบตา	และการแจกแจงแบ

บอื่นๆ	ทฤษฎีลิมิต	โดยศึกษาถึง	การลู่เข้าสโทแคสติก	กฎของเลขจ�านวน

มาก	และฟังก์ชันก่อก�าเนิดโมเมนต์

		 Probability	distribution	:	binomial,	poisson,	uniform,	

normal,	gamma,	chi-square,	beta	and	other	distributions,	limits	

theorems	 :Stochastic	convergence,	 law	of	 large	numbers	and	

moment	generating	functions

0201	465		 การตัดสินใจทางสถิติ	 3(3-0-6)

Statistical Decisions  

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	251	วิธีการทางสถิติ	1	หรือ	

0201	253	ความน่าจะเป็นและ 

สถิติเบื้องต้น

Prerequisite		 :		 0201	251	Statistical	Methods	1	

or	 0201	 253	 Introduction	 to	

Probability and Statistics

		 หลกัการของการตัดสนิใจทางสถิติ	การวิเคราะห์การตัดสนิใจ

ภายใต้สภาวการณ์ทีแ่น่นอนและไม่แน่นอน	การวเิคราะห์การตดัสนิใจโดย

ใช้ความน่าจะเป็นและทฤษฎีของเบย์	 เกณฑ์การตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุด	

การตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีอรรถประโยชน์และทฤษฎีเกมส์	 การตัดสินใจ

ภายใต้สภาวการณ์ที่ทราบการแจกแจงความน่าจะเป็น	และการวิเคราะห์

ปัญหาที่มีหลายขั้นตอน

		 Principles	of	statistical	decisions,	analysis	of	decisions	

under	 certainty	 and	 uncertainty,	 analysis	 of	 decision	 by	

probabilities	and	Baye’s	theorem,	optimize	criterion	for	decisions,	

decision	analysis	by	utility	and	Games	theory,	decision	analysis	

under	state	of	nature	with	known	probability	distribution	and	

analysis	of	multi-stage	problems

0201	476		 คณิตศาสตร์การเงิน		 3(3-0-6)

  Financial Mathematics 

		 อัตราดอกเบ้ีย	อัตราดอกเบ้ียทบต้น	ส่วนลด	มูลค่าของเงิน

ตามเวลา	 มูลค่าเงินรวมรายปี	 การวิเคราะห์ส่วนประกอบของค่ารายปี	

หุ้นและพันธบัตร	 การช�าระหนี้	 การวิเคราะห์ด้านการเงิน	 โดยใช้วิธีการ

ทางคณิตศาสตร์และสถิติ

		 Interest	 rate,	compound	 interest	 rate,	discounting,	

time	 value	 of	money,	 value	 of	 annuities,	 analysis	 of	 annuity	

component,	stock	and	bonds,	amortization,	financial	analysis	by	

mathematical	and	statistical	methods

0201	477		 การจ�าลอง		 3(2-2-5)

  Simulation 

เงื่อนไขของรายวิชา		:	 1204	 102	 ขั้นตอนวิธีและการแก้

ปัญหาส�าหรบัวทิยาการคอมพวิเตอร์	

Prerequisite		 :		 1204	102	Algorithm	and	Problem	 

Solving for Computer Science 

		 การจ�าลองตัวแบบ	ตัวแบบจ�าลองแบบต่อเนือ่ง	ตัวแบบจ�าลอง

แบบไม่ต่อเนื่องตัวแบบจ�าลองมอนติคาร์โล	 การประยุกต์สโทแคสติก	

ทฤษฎีแถวคอยและระบบสินค้าคงคลังการสร้างตัวเลขสุ่มและตัวแปรสุ่ม	

การตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบจ�าลอง	และการจ�าลองด้วยการ

โปรแกรมและโปรแกรมส�าเร็จรูป
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		 Simulation	 of	 model,	 continuous,	 discrete	 and	

Monte	Carlo	simulation	model,	application	stochastic	process,	

queuing	 theory	 and	 inventory	 system,	 random	number	 and	

random	variable	generation,	validation	of	simulation	model	and	

Simulation	data	by	programming	and	software

0201	478		 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต	 3(3-0-6)

  Life Insurance Mathematics

		 แนวคิดพื้นฐานของการประกันชีวิต	ความน่าจะเป็นเบื้องต้น	

ตารางมรณะ	ค่ารายปี	 การค�านวณเบี้ยประกันชีวิตแบบต่างๆ	 เงินส�ารอง

และเบี้ยประกันเบื้องต้น	

		 Basic	 concept	 of	 lift	 insurance,	 basic	 probability,	

mortality	table,	annuity,	life	insurance	premiums	computations,	

reserved	and	premiums

0201	479		 คณิตเศรษฐศาสตร์	 3(3-0-6)

  Mathematical Economics

		 ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค	ทฤษฎีของหน่วยผลิต	ภายใต้

โครงสร้างของตลาดและการใช้เทคนคิทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาทาง

เศรษฐศาสตร์

		 Theory	of	consumer	behavior,	theory	of	production	

unit	 under	market	 structure	 and	 usage	 of	mathematical 

technique	to	solved	economic	problems

0201	480		 การวิเคราะห์การอยู่รอด		 3(2-2-5)

  Survival Analysis 

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	354	การวเิคราะห์การถดถอย

Prerequisite		 :		 0201	354	Regression	Analysis

		 ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกับการวเิคราะห์การอยู่รอด	ฟังก์ชันการอยู่

รอด	ฟังก์ชันการเส่ียงการตดัทอนชนดิต่างๆ	ตวัประมาณของคาแพลนและ

ไมเออร์	การทดสอบด้วยสถติไิม่องิพารามิเตอร์	ตวัแบบถดถอยของคอกซ์

และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

		 Basic	concept	of	survival	analysis,	survival	function,	

hazard	 function,	 type	 of	 censoring,	Kaplan-Meier	 estimator,	

non-parametric	test,	Cox	regression	model	and	data	analysis	by	

using	statistical	packages

0201	481		 การวิเคราะห์เหมืองข้อมูล		 3(2-2-5)

  Data Mining Analysis 

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	354	การวเิคราะห์การถดถอย

Prerequisite		 :		 0201	354	Regression	Analysis

		 หลักการและความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการวิเคราะห์เหมือง

ข้อมลู	ทบทวนพืน้ฐานด้านฐานข้อมูล	ขัน้ตอนวธิแีละเครือ่งมอืเหมอืงข้อมลู	

ได้แก่	โครงข่ายประสาทเทียม	ต้นไม้ตัดสินใจคลัสเตอร์	และเทคนิคอื่น	ๆ	

		 Introduction	to	data	mining	and	knowledge	discovery,	

background/review	of	databases,	algorithms	and	data	mining	

tools,	such	as	artificial	neural	network,	decision	tree,	clustering,	

and	other	techniques	

0201	482		 ข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น		 3(2-2-5)

  Introduction to Big Data 

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	354	การวเิคราะห์การถดถอย

Prerequisite		 :		 0201	354	Regression	Analysis

		 ความหมายและการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่,	การประมวลผล	

โดย	ฮาดูป	การลดขนาดของแผนท่ี	และ	กระแสข้อมูล	 เครื่องมือและวิธี

การในการวเิคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่	การพฒันากลยทุธ์ส�าหรบัข้อมลูขนาด

ใหญ่	การด�าเนนิการแก้ปัญหาข้อมลูขนาดใหญ่	และการวเิคราะห์ข้อมลูโดย

ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

		 Defining	and	storing	big	data,	Processing	big	data	

by	employing	Hadoop	Map	Reduce,	handling	streaming	data,	

Tools	and	techniques	to	analyze	big	data,	Developing	a	big	data	

strategy,	Implementing	a	big	data	solution	and	data	analysis	by	

using	statistical	packages

	 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

0201	218	 คณิตวิเคราะห์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Mathematical Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	114	แคลคูลัส	2	

Prerequisite	 :		 0201	114	Calculus	2

 ระบบจ�านวนจรงิ	ทอพอโลยบีนเส้นจ�านวน	ลมิติความต่อเนือ่ง	

อนุพันธ์	ปริพันธ์แบบรีมันน์	ล�าดับและอนุกรมของจ�านวนจริง

 Real	number	system,	topology	on	the	real	line,	limits	

and	continuity,	derivatives,	Riemann’s	integrals,	sequences	and	

series	of	real	numbers	

0201	243	 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้	 3(3-0-6)

 Introduction to Differential Equation

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	215	แคลคูลัส	3	

Prerequisite		 :		 0201	215	Calculus	3

 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่	1	สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่สอง	

และอันดับที่สูงกว่า	 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่	

และสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร	 ผลการแปลงลาปลาซ	 และการประยุกต ์ 

ข้อปัญหาค่าขอบ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น	สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

เบื้องต้น

 First	order	differential	equations,	differential	equations	

of	second	order	and	higher	order,	 linear	differential	equations	

with	constant	and	variable	coefficients,	Laplace	transforms	and	
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applications,	boundary	value	problems,	system	of	linear	differential	

equations,	introduction	to	partial	differential	equations

0201	312	 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Complex Variables

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	215	แคลคูลัส	3	

Prerequisite		 :		 0201	215	Calculus	3

 จ�านวนเชิงซ้อน	การหาอนุพันธ์	การหาปริพันธ์	ทฤษฎีบทโคชี	

อนุกรมเทย์เลอร์	 และอนุกรมลอเรนต์	 ส่วนตกค้าง	 การส่งคงแบบและ

การประยุกต์	

 Complex	 numbers,	 differentiation,	 integration,	

Cauchy	theorem,	Taylor’s	series	and	Laurent’s	series,	residues,	

conformal	mapping	and	applications	

0201	314	 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Real Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา	 	:		0201	215	แคลคูลัส	3	และ	 

0201	218	คณิตวิเคราะห์เบื้องต้น

Prerequisite	 :		 0201	215	Calculus	3	and	

0201	218	Introduction	to	

Mathematical Analysis

	 ทอพอโลยีบนปริภูมิแบบยุคลิด	 n	 มิติ	 ความต่อเนื่องของ

ฟังก์ชันหลายตัวแปร	อนุพันธ์ย่อย	ทฤษฎีบทเกี่ยวกับฟังก์ชันโดยปริยาย	

ค่าสูงสุดและต�่าสุด	ปริพันธ์หลายชั้น

	 Topology	 on	 n-dimensional	 Euclidean	 space,	 

continuous	of	functions	of	several	variables,	partial	derivative,	

implicit	functions	theorem,	maximums	and	minimums,	multiple	

integrals

0201	316	 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Numerical Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	215	แคลคูลัส	3	

Prerequisite		 :		 0201	215	Calculus	3

 ความคลาดเคลื่อนและตัวเลขนัยส�าคัญ	 การประมาณค่า

ในช่วงแบบแบ่งส่วน	วิธีของลากรองจ์	ผลต่างข้างหน้า	และผลต่างข้างหลัง	

การหาผลเฉลยเชิงตัวเลข	

 Error	and	significant	figures,	partition	interpolation,	

Lagrange’s	method,	forward	and	backward	difference,	numerical	

solutions

 

0201	342	 โปรแกรมส�าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์	 3(2-2-5)

 Mathematics Packages

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 1204	102	ขัน้ตอนวธิแีละการแก้ปัญหา

ส�าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์	

Prerequisite		 :		 1204	102	Algorithm	and	Problem 

Solving for Computer Science 

 การแก้ป ัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จ

ทางคณิตศาสตร์

	 Solving	problems	in	mathematics	using	mathematics	

packages	programs

0201	346	 วิธีคณิตศาสตร์ประยุกต์	 3(3-0-6)

 Methods of Applied Mathematics

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	243	สมการเชงิอนพัุนธ์เบือ้งต้น

Prerequisite		 :		 0201	243	Introduction	to	 

Differential Equations 

	 แนวความคิดพื้นฐาน	 วิ ธีการ	 ผลและการประยุกต ์

ของการวิเคราะห์เวกเตอร์และการแปลงลาปลาซ	ในคณิตศาสตร์ประยุกต์	

การหาแบบจ�าลองแบบทันสมัย	การแก้ปัญหาและอธิบายเกี่ยวกับปัญหา

ทางวิทยาศาสตร์

	 Basic	concepts,	methods,	results	and	applications	of	

vector	analysis	and	Laplace	transforms	in	applied	mathematics,	

modern	 approaches	 to	modeling,	 solving	 and	 interpreting	

scientific	problems

	 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

1204	202		 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์		 3(2-2-5)

 Data Communication Systems 

 and Computer Network

	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 การสื่อสาร

ของคอมพิวเตอร์	 รูปแบบโอเอสไอ	 7	 ชั้น	 (ทั้งแนวคิดและแง่มุมในทาง

ปฏบิตั)ิ	โพรโทคอลในระดบัชัน้กายภาพและสือ่	โพรโทคอลระดบัดาต้าลงิค์	

โพรโทคอลของเครอืข่ายท้องถิน่	(แลน)	โพรโทคอลของเครอืข่ายระดบักว้าง	

(แวน)	 รายละเอียดโพรโทคอล-อินเทอร์เน็ต	 เครือข่ายไร้สายเบ้ืองต้น	

รูปแบบการสื่อสารโดยทีซีพีไอพีโพรโทคอล	ส�าหรับค้นหาเส้นทาง	โพรโทคอล

ในระดับทรานสปอร์ต	 กลไกควบคุมความคับคั่ง	 กลไกควบคุมความ

ผิดพลาดการส่งข้อมูล	 โพรโทคอลในระดับโปรแกรมประยุกต์	 (เอชทีทีพ	ี

เอสเอม็ทีพ	ีดเีอน็เอสเอฟทีพี	เอสเอ็นเอม็พ	ีทีเอฟทีพ	ีและอ่ืนๆ)	ปฏบัิติการ

อุปกรณ์เครือข่ายโดยใช้อุปกรณ์ท่ีใช้อยู่ในภาคเอกชนและโดยซอฟต์แวร์

แบบเปิดเผยโค้ด

	 Introduction	 to	 computer	 networks,	 computer	 

communication,	Sevenlayer	OSI	model	 (both	conceptual	 and	

practical	aspects),	 layered	architecture,	physicalprotocols	and	
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media, data	link	protocols,	Local	Area	Network	(LAN) protocols,	

Wide	Area	Network	 (WAN) protocols, details	 of	 the	 Internet	

protocol,	introduction	to	wireless	network,	TCP/IP	model,	routing	

protocols,	 transport	protocols,	congestion	control	mechanism,	

error	control	mechanism,	application	protocols	(HTTP,	SMTP,	

DNS,	 FTP,	 SNMP,	 TFTP,	 etc.),	 practical	 laboratories	 on	

commercial	network	devices	and	open	source	software

1204	203		 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี	 3(2-2-5)

  Data Structures and Algorithms

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 1204	104	หลกัการโปรแกรมคอมพวิเตอร์

Prerequisite	 :	 1204	104	Principles	of	Computer	 

Programming

	 โครงสร้างข้อมูลแบบลิเนียร์	 ได้แก่	 อาร์เรย์	 ลิงค์ลิสต์	 

แสตก	 คิว	 โครงสร้างข้อมูลแบบนอนลิเนียร์	 ได้แก่	 ทรี	 และกราฟ	

การน�าโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ	การเรียงล�าดับ	 และ

ค้นหาข้อมูล	การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

	 Linear	data	structures,	array,	linked-list,	stack,	queue,	

non-linear	data	structure;	tree	and	graph,	applying	data	structure	

in	application,	sorting,	searching,	basic	algorithm	analysis

1204	208		 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล		 3(2-2-5)

 Database Management and Design

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 1204	104	หลักการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

Prerequisite		 :		 1204	104	Principles	of	

  Computer Programming

	 ระบบการจัดการฐานข้อมูล	 แบบจ�าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ	์

แบบจ�าลองข้อมูลอีอาร์	 ภาษาการสืบค้นข้อมูล	 การเก็บข้อมูลและดัชน	ี

การท�าบรรทัดฐาน	การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

	 Fundamentals	 of	 database	management	 systems,	

relational	model,	Entity	Relationship	(ER)	diagram	design,	SQL	

commands	for	data	manipulation	and	essential	commands	for	

database	 management,	 database	 indexing,	 database	

normalization,	techniques	for	database	application	development

1201	301	 ระบบสารสนเทศการจัดการ	 3(3-0-6)

 Management Information Systems

	 โครงสร้างของระบบสารสนเทศการจัดการ	แนวความคิดและ

การออกแบบระบบสารสนเทศการจัดการที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการ

ประมวลผล	 เทคนิคการประมวลผลข้อมูลตามความต้องการขององค์กร

โดยอาศัยทรัพยากรเท่าที่องค์กรสามารถจัดหาได้	การจัดหาเทคโนโลยีทั้ง

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	การจดัจ้างและพัฒนาบคุลากรทางด้านสารสนเทศ	

การน�าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมมาประยุกต์ใช้ในระบบ

ข้อมูลด้านต่างๆ	เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

	 Structures	of	business	information	systems	and	its	

management,	 concepts	 and	 design	 of	 computer-based	

information	systems,	processing	techniques	to	meet	organizations	

management	 based	 on	 available	 resources.	Acquisition	 of	

resources:	hardware,	software,	people	including	how	to	utilize	

and	maintain.	Application	 of	 computing	 technologies	 and	

telecommunication	infrastructure	in	information	systems	to	cope	

with	change	and	competition

1200	302	 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(3-0-6)

 Information Technology Management

	 ความหมาย	ความส�าคญั	และประเภทของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาองค์กร	 เน้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

สนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กร	 โครงสร้างพื้นฐาน	 ระบบเครือข่าย	

ระบบคอมพวิเตอร์	ระบบสารสนเทศ	เน้นแนวคิด	เทคนคิ	และวิธีการ	แผน

แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ

	 Definition,	 importance,	 and	 types	 of	 information	

technology,	IT	and	organizational	development	focusing	IT-based	

operation,	 IT	 infrastructure,	 networking	 systems,	 computer	

systems.	 information	 systems;	 IT	management;	 concepts,	 

techniques,	and	methodologies;	national	IT	master	plan

1204	304		 การโปรแกรมบนเว็บ		 3(2-2-5)

 Web Programming

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 1204	208	การออกแบบและ 

การจัดการฐานข้อมูล

Prerequisite		 :		 1204	208	Database	

Management and Design

	 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต	 เวิลด์ไวด์เว็บ	 และ

โพรโตคอลทซีพีไีอพกีารออกแบบและพฒันาทีอ่ยูเ่วบ็	การเขยีนภาษาสครปิ	

การเขียนโปรแกรมด้านลูกข่าย	การเขียนโปรแกรมด้านแม่ข่าย	ระบบฐาน

ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต	การสร้างเว็บไซต์ในการท�าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

	 Introduction	 to	 the	 internet,	WWW	 and	 TCP/IP	 

protocol,	web	 site	 designand	 development,	 script	 language,	

client-sided	programming,	server-sided	programming,	database	

on	the	internet,	creating	web	site	for	e-commerce	business
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1204	410	 การโปรแกรมเชิงทัศน์ส�าหรับวิทยาศาสตร์		 3(2-2-5)

 Visual Programming for Science

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 1204	102	ขัน้ตอนวธิแีละการแก้ปัญหา

ส�าหรับวิทยาการ

	Prerequisite	 :		 1204	102	Algorithm	and	Problem	 

Solving for Computer Science

	 เทคนิคส�าคัญในการเขียนโปรแกรมวิชวล	องค์ประกอบของ

การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล	การท�างานกับโค้ดและฟอร์ม	การใช้วัตถุ

ควบคุม	พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม	การเขียนโปรแกรมที่ติดต่อกับฐาน

ข้อมูล

	 Principal	techniques	for	visual	programming	development,	 

components	of	visual	programming,	codes	and	forms,	control	

objects,	a	foundation	of	programming,	database	programming

	 กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

0201	380	 ระบบการจัดการด้านคุณภาพ	 3(3-0-6)

 Quality Management System

	 ระบบการจดัการด้านคุณภาพ	เช่น	TQM	ISO9000	ISO14000	

ภาพรวมของโครงสร้างอนุกรมคุณภาพ	 รายละเอียดของข้อก�าหนด

มาตรฐานและระบบเอกสารในการประกันคุณภาพการตรวจติดตามระบบ

คุณภาพ	และการขอรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ

	 Quality	management	systems	such	as	TQM,	ISO9000,	

ISO14000,	etc.,	overview	or	quality	control	management,	quality	

assurance	standard	and	documents,	quality	audit	and	quality	

assurance	certification

0201	381	 การวางแผนและควบคุมการผลิต	 3(3-0-6)

 Production Planning and Control

 ระบบการวางแผนและการควบคุมการผลิต	 เทคนิค

การพยากรณ์	 การจัดการวัสดุคงคลัง	 การวิเคราะห์ต้นทุนและก�าไรเพ่ือ

การตัดสินใจ	 การจัดล�าดับและตารางการผลิต	 การควบคุมการผลิต	

เทคนิคสมัยใหม่ในการวางแผนและควบคุมการผลิต

	 Production	planning	and	control	system,	forecasting	

techniques,	 inventory	management,	 cost	 and	 profitability	

analysis	for	decision	making,	production	scheduling,	production	

control,	modern	technique	in	production	planning	and	control

0201	382	 องค์การและการจัดการทางอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

 Industrial Organization and Management

	 ทฤษฎขีององค์การ	แนวคดิและทฤษฎขีองการจัดการ	การจัด

องค์การและการจัดการในอุตสาหกรรม	กระบวนการจัดการ	การวางแผน	

การจัดองค์การ	การจัดคนเข้างาน	การสั่งการและการควบคุม	

	 Theory	 of	 organization,	 concept	 and	 theory	 of	 

management,	industrial	organization	and	management	concepts,	

management	process:	planning,	organizing,	staffing,	directing	

and	controlling

0201	383	 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ	 3(3-0-6)

	 ทางอุตสาหกรรม	 	

Industrial Cost Analysis and Budget

	 แนวคิดพื้นฐานด้านการบัญชีทางการเงิน	 การวิเคราะห์งบ

การเงินและการบัญชีต้นทุน	 แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนประเภทต่างๆ 

การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ การจัดแบ่งเงินทุนและ

การตัดสินใจลงทุนในโครงการ	 การจัดท�างบประมาณและการวิเคราะห์

ผลต่างงบประมาณ

	 Basic	 concepts	 of	 financial	 accounting,	 financial	

analysis	and	cost	accounting,	cost	concepts,	cost	analysis	for	

planning	 and	 decision	making,	 capital	 budgeting,	 capital	

rationing	 and	 decision	making	 for	 investment	 in	 projects,	

budgeting	and	variance	analysis

0201	384	 การจัดการโลจิสติกส์	 3(2-2-5)

 Logistic Management

	 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัโลจสิตกิส์	การพยากรณ์ความต้องการ	

การจัดซื้อจัดจ้าง	การหาท�าเลที่ต้ังของสิ่งอ�านวยความสะดวก	การจัดการ

สินค้าคงคลัง	 การจัดการคลังสินค้า	 การขนส่งและกระจายสินค้า	 ต้นทุน 

โลจิสติกส์	ผู้ให้บริการโลจิสติกส์

	 Introduction	 to	 Logistics,	 Demand	 Forecasting,	

Procurement,	 Facility	 Location,	 Inventory	Management,	 

Warehouse	Management,	 Transportation	 and	Distribution,	 

Logistics	Cost,	Logistics	Service	Providers
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0201	385	 การจัดการการผลิตและการด�าเนินการ	 3(3-0-6)

 Production and Operation Management

	 การจัดการการผลิตและการด�าเนินการข้ันแนะน�า	 การผลิต

แบบทันเวลาพอดี	การวางแผนความต้องการวัสดุ	การจัดการวัสดุคงคลัง	

การศึกษาการท�างานและการวัดผลการท�างาน	 การจัดตารางการผลิต	

เทคโนโลยีกลุ่ม	แบบจ�าลองการวางแผนการผลิต

	 Introduction	to	production	and	operation	management, 

just-in-time	 production,	materials	 requirement	 planning,	 

materials	 and	 inventory	management,	work	 study	 and	work	

measurement,	 production	 scheduling,	 group	 technology,	

production	planning	models

0201	386	 การตัดสินใจภายใต้หลายกฎเกณฑ์	 3(3-0-6)

	 Multi-Criterion	Decision	Making

	 การตัดสินใจภายใต้หลายกฎเกณฑ์	 รากฐานทางทฤษฎีและ

แนวคิด	การก�าหนดความส�าคัญของข้อมูล	แบบจ�าลองการตัดสินใจเมื่อมี

วัตถุประสงค์หลายอย่าง	แบบจ�าลองการตัดสินใจเมื่อมีกฎเกณฑ์เฉพาะ

หลายอย่าง

	 Mutiple	 criteria	 decision	 making,	 theoretical	

foundations	and	concepts,	determining	the	importance	of	data,	

multi-objective	decision	models,	multi-attribute	decision	models

	 3.		หมวดวิชาเลือกเสรี		 ไม่น้อยกว่า		 6	หน่วยกิต	

	 นสิติสามารถเลอืกเรียนรายวชิาอืน่ๆ	ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั

มหาสารคาม	โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา	
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาฟิสิกส์

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา	 	
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(ฟิสิกส์)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 วท.บ.	(ฟิสิกส์)

	 ภาษาอังกฤษ	(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Science	(Physics)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Sc.	(Physics)

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	135	หน่วยกิต

โครงสร้างของหลักสูตร	

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา หลักสูตรปกติ หลักสูตรสหกิจศึกษา

	 1.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 ไม่น้อยกว่า 30		หน่วยกิต 30		หน่วยกิต

	 2.		หมวดวิชาเฉพาะ		 ไม่น้อยกว่า 99		หน่วยกิต 99		หน่วยกิต

		 	 1)		 วิชาแกน 29		หน่วยกิต 29		หน่วยกิต

		 	 2)		 วิชาเอก

		 	 	 (1)		วิชาพื้นฐานวิชาเอก 24		หน่วยกิต 24		หน่วยกิต

		 	 	 (2)		วิชาเอกบังคับ 28		หน่วยกิต 28		หน่วยกิต

		 	 	 (3)		วิชาเอกเลือก 18		หน่วยกิต 15		หน่วยกิต

	 3.		หมวดวิชาเลือกเสรี		 ไม่น้อยกว่า 6		หน่วยกิต -

	 4.		หมวดสหกิจศึกษา		 ไม่น้อยกว่า - 9		หน่วยกิต

	 																			รวมหน่วยกิต	 ไม่น้อยกว่า	 135		หน่วยกิต 135		หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)



57

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายวิชาในหลักสูตร
	 1.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 	 ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต	

	 	 ให้นิสิตเรียนรายวิชาตามข้อก�าหนดในหลักสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2558)	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 	 1)	 กลุ่มภาษาอังกฤษ	 	 6	หน่วยกิต

	 	 2)		 กลุ่มภาษาไทย	 	 4	หน่วยกิต

	 	 3)		 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 6	หน่วยกิต

	 	 4)		 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 6	หน่วยกิต

	 	 5)		 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 	 4	หน่วยกิต

	 	 6)		 กลุ่มสหศาสตร์	 	 2	หน่วยกิต

		 	 7)		 วิชาเลือกเพิ่มเติม	 ไม่น้อยกว่า	 2	หน่วยกิต

	 2.	 หมวดวิชาเฉพาะ	ก�าหนดให้เรียน	ไม่น้อยกว่า		 99	หน่วยกิต

	 	 1)	 วิชาแกน ก�าหนดให้เรียน	29	หน่วยกิต	ในรายวิชาต่อไปนี้

	 0201	113	 แคลคูลัส	1	 3	(3-0-6)

	 	 Calculus	1

	 0201	114	 แคลคูลัส	2	 3	(3-0-6)

	 	 Calculus	2

	 0201	201	 วิธีการทางสถิติทั่วไป	 3	(3-0-6)	

	 	 General	Statistical	Methods

	 0202	103	 หลักเคมี	1	 3	(3-0-6)

	 	 Principle	of	Chemistry	1

	 0202	193	 ปฏิบัติการหลักเคมี	1	 1	(0-3-1)

	 	 Principle	of	Chemistry	Laboratory	1

	 0203	110	 ชีววิทยา	1	 3	(3-0-6)

	 	 Biology	1

	 0203	191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1	(0-3-1)

	 	 Biology	Laboratory	1

	 0204	101	 ฟิสิกส์	1	 3	(3-0-6)

	 	 Physics	1

	 0204	102	 ฟิสิกส์	2	 3	(3-0-6)	

	 	 Physics	2

	 0204	191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	 1	(0-3-1)

	 	 Physics	Laboratory	1

	 0204	192	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2	 1	(0-3-1)

	 	 Physics	Laboratory	2

	 0299	202	 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	1	 2	(2-0-4)

	 	 English	for	Science	1

	 0299	203	 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	2	 2	(2-0-4)

	 	 English	for	Science	2

	 	 2)		 วิชาเอก		 	

	 	 	 2.1)	 วิชาพื้นฐานวิชาเอก	

    ก�าหนดให้เรียน	24	หน่วยกิต	ในรายวิชาต่อไปนี้	

	 0204	201	 คณิตศาสตร์ส�าหรับฟิสิกส์	1	 3	(3-0-6)

	 	 Mathematics	for	Physics	1

	 0204	202	 คณิตศาสตร์ส�าหรับฟิสิกส์	2	 3	(3-0-6)

	 	 Mathematics	for	Physics	2

	 0204	210	 กลศาสตร์แบบฉบับ	 3	(3-0-6)

	 	 Classical	Mechanics

	 0204	220	 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ	 3	(3-0-6)

	 	 Thermodynamics	and	Statistical	Physics	

	 0204	230	 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า	1	 3	(3-0-6)

	 	 Electromagnetic	Theory	1

	 0204	240	 ฟิสิกส์ยุคใหม่		 3	(3-0-6)

	 	 Modern	Physics

	 0204	310	 กลศาสตร์ควอนตัม	1	 3	(3-0-6)

	 	 Quantum	Mechanics	1

	 0204	330	 การสั่นและคลื่น	 3	(3-0-6)

	 	 Vibrations	and	Waves

	 	 	 2.2)	 วิชาเอกบังคับ	

    ก�าหนดให้เรียน	28	หน่วยกิต	ในรายวิชาต่อไปนี้	

 0204	203	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3	(3-0-6)

	 	 Computer	Programming

	 0204	251	 อิเล็กทรอนิกส์มูลฐาน	 3	(3-0-6)

	 	 Fundamental	Electronics	

	 0204	291	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง	 2	(0-4-2)

	 	 Intermediate	Physics	Laboratory

	 0204	292	 การเขียนแบบเบื้องต้น	 2	(1-2-3)	

	 	 Introduction	to	Drawing

	 0204	293		 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์มูลฐาน	 1	(0-3-1)

	 	 Fundamental	Electronics	Laboratory

	 0204	297	 การฝึกปฏิบัติการโรงงาน	 1	(0-3-1)

	 	 Workshop	Practices

	 0204	311	 ฟิสิกส์ของสสารควบแน่น	1	 3	(3-0-6)

	 	 Condensed	Matter	Physics	1

	 0204	340	 ดาราศาสตร์เบื้องต้น	 3	(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Astronomy

	 0204	341	 ฟิสิกส์นิวเคลียร์เบื้องต้น	 3	(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Nuclear	Physics

	 0204	391	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง	 2	(0-4-2)

	 	 Advanced	Physics	Laboratory
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	 0204	396	 สัมมนาฟิสิกส์	 1	(0-3-1)

	 	 Seminar	in	Physics	

	 0204	498	 โครงงานฟิสิกส์		 2	(0-6-2)

	 	 Senior	Project	in	Physics	

	 0204	499	 การฝึกงาน	 2	(0-40-0)

	 	 Practicum	

	 	 	 2.3)		วิชาเอกเลือก	

    ก�าหนดให้เลือกเรียนในรายวิชาต่อไปนี้	 ไม่น้อยกว่า	 

18	หน่วยกิต

	 0204	295	 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาฟิสิกส์	 3	(3-0-6)

	 	 Preparation	for	Professional	Experience	in	Physics

	 0204	301	 วิธีสร้างแบบจ�าลองการขนส่งอนุภาค		 3	(3-0-6)

	 	 Modelling	Method	of	Particles	Transport	

	 0204	302	 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางฟิสิกส์		 3	(3-0-6)

	 	 Computer	Application	in	Physics	

	 0204	303	 วิธีการเชิงตัวเลข	 3	(3-0-6)

	 	 Numerical	Method	

	 0204	321	 เทอร์โมอิเล็กทริกเบื้องต้น	 3	(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Thermoelectric

	 0204	331	 ทัศนศาสตร์	 3	(3-0-6)	

	 	 Optics

	 0204	332	 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า	2	 3	(3-0-6)

	 	 Electromagnetic	Theory	2

	 0204	342	 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์	 3	(3-0-6)

	 	 Astrophysics

	 0204	344	 โลก	ดาราศาสตร์	และอวกาศ	 3	(3-0-6)

	 	 The	Earth,	Astronomy	and	Space

	 0204	345	 ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น	 3	(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Plasma	Physics

	 0204	346	 วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนเบื้องต้น		 3	(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Nanoscience	

	 	 and	Nanotechnology

	 0204	347	 ปรากฏการณ์ฟิล์มบางและการวิเคราะห์	 3	(3-0-6)

	 	 Thin	Film	Phenomena	

	 	 and	Characterizations

	 0204	348	 ฟิสิกส์อวกาศเบื้องต้น	 3	(3-0-6)	

	 	 Introduction	to	Space	Physics

	 0204	351	 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์	 3	(3-0-6)

	 	 Digital	Electronics

	 0204	360	 วัสดุศาสตร์และวัสดุเชิงวิศวกรรมเบื้องต้น	 3	(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Materials	Science

		 	 and	Engineering

	 0204	363	 ผลิกศาสตร์	 3	(3-0-6)

	 	 Crystallography

	 0204	364	 ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวน�าและอุปกรณ์	 3	(3-0-6)

	 	 Semiconductor	Physics	and	Device

	 0204	365	 เซลล์แสงอาทิตย์	 3	(3-0-6)

	 	 Solar	Cell

	 0204	367	 วัสดุแม่เหล็กและเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล		 3	(3-0-6)

	 	 Magnetic	Materials	and	Data	Storage	Memory

	 0204	370	 ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม	 3	(3-0-6)

	 	 Environmental	Physics

	 0204	376	 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น		 3	(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Meteorology

	 0204	377	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 3	(3-0-6)

	 	 Climate	Change

	 0204	378	 พฤติกรรมการสอนฟิสิกส์	 3	(3-0-6)

	 	 Teaching	Behavior	of	Physics

	 0204	379	 การเรียนการสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา	 3	(3-0-6)

	 	 ตอนปลาย

	 	 Teaching	and	Learning	in	Physics	

	 	 for	Secondary	School

	 0204	380	 การวัดและเครื่องมือวัดทางฟิสิกส์	 3	(3-0-6)

	 	 Measurement	and	Instrument	in	Physics

	 0204	381	 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น	 3	(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Forensic	Science

	 0204	399	 ปฏิบัติการผลิกศาสตร์	 1	(0-3-1)

	 	 Crystallography	Laboratory

	 0204	404	 การจ�าลองปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์	 3	(3-0-6)

	 	 ด้วยคอมพิวเตอร์

  Computer	Simulations	of	Physical	Phenomena

	 0204	410	 กลศาสตร์ควอนตัม	2	 3	(3-0-6)

	 	 Quantum	Mechanics	2

	 0204	411	 ฟิสิกส์ของสสารควบแน่น	2	 	3	(3-0-6)

	 	 Condensed	Matter	Physics	2

	 0204	437	 แบบจ�าลองอย่างง่ายของวัสดุแม่เหล็ก		 3	(3-0-6)

	 	 Simple	Model	of	Magnetism

	 0204	440	 อัตรกิริยาระหว่างพลาสมากับพื้นผิว		 3	(3-0-6)

	 	 Plasma	Surface	Interactions

	 0204	455	 หลักการพื้นฐานของสปินอิเล็กทรอนิกส์		 3	(3-0-6)

	 	 Fundamental	Spin	Electronics

	 0204	490	 เรื่องคัดสรรทางฟิสิกส์		 3	(3-0-6)

	 	 Selected	Topics	in	Physics

	 0204	497	 ระเบียบวิธีแบบวิทยาศาสตร์	 1	(1-0-3)

	 	 Scientific	Method
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	 3.	 หมวดวิชาเลือกเสรี

 	 ให ้ เลือกเรียนในรายวิชาอื่นๆ	 ที่ เป ิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

	 4.	 หมวดสหกิจศึกษา

 	 ส�าหรบันสิติท่ีเลอืกสหกจิศึกษาให้เลอืกเรยีนแทนรายวชิาในหมวด

วิชาเอกเลือก	จ�านวน	3	หน่วยกิต	และในหมวดรายวิชาเลือกเสรี	จ�านวน	 

6	หน่วยกิต	รวมทั้งหมด	9	หน่วยกิต 

0199	499	 สหกิจศึกษา		 9(0-40-0)

	 		 Cooperative	Education	
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แผนการศึกษา	
		 แผนการศึกษาจ�านวน	8	ภาคการศึกษา	รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	135	หน่วยกิต

ปีที่	1	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา 	หน่วยกิต

0031	001 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน

Daily	English	Conversation

2	(2-0-4)

0201	113 แคลคูลัส	1

Calculus	1

3	(3-0-6)

0203	110 ชีววิทยา	1

Biology	1

3	(3-0-6)

0203	191 ปฏิบัติการชีววิทยา	1

Biology	Laboratory	1

1	(0-3-1)

0204	101 ฟิสิกส์	1

Physics	1

3	(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1

Physics	Laboratory	1

1	(0-3-1)

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไป 8

รวม 21		หน่วยกิต

ปีที่	1	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา 	หน่วยกิต

0031	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English	

2	(1-2-3)

0201	114 แคลคูลัส	2

Calculus	2

3	(3-0-6)

0202	103 หลักเคมี	1

Principle	of	Chemistry	1

3	(3-0-6)

0202	193 ปฏิบัติการหลักเคมี	1

Principle	of	Chemistry	Laboratory	1

1	(0-3-1)

0204	102 ฟิสิกส์	2

Physics	2

3	(3-0-6)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2

Physics	Laboratory	2

1	(0-3-1)

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไป 	8

รวม 	21		หน่วยกิต



61

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่	2	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา 	หน่วยกิต

0204	201 คณิตศาสตร์ส�าหรับฟิสิกส์	1

Mathematics	for	Physics	1

	3	(3-0-6)

0204	210 กลศาสตร์แบบฉบับ

Classical	Mechanics

	3	(3-0-6)

0204	240 ฟิสิกส์ยุคใหม่

Modern	Physics

	3	(3-0-6)

0204	251 อิเล็กทรอนิกส์มูลฐาน

Fundamental	Electronics	

	3	(3-0-6)

0204	292 การเขียนแบบเบื้องต้น

Introduction	to	Drawing

	2	(1-2-3)

0204	293 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์มูลฐาน

Fundamental	Electronics	Laboratory

	1	(0-3-1)

0299	202 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	1

English	for	Science	1

	2	(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไป 	4

รวม 	21	หน่วยกิต

ปีที่	2	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา 	หน่วยกิต

0204	202 คณิตศาสตร์ส�าหรับฟิสิกส์	2

Mathematics	for	Physics	2

3	(3-0-6)

0204	203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Computer	Programming

3	(3-0-6)

0204	220 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ

Thermodynamics	and	Statistical	Physics

3	(3-0-6)

0204	230 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า	1	

Electromagnetic	Theory	1	

3	(3-0-6)

0204	291 ปฏิบัติฟิสิกส์ขั้นกลาง

Intermediate	Physics	Laboratory

2	(0-4-2)

0204	295 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาฟิสิกส์

Preparation	for	Professional	Experience	in	Physics

3	(3-0-6)

0204	297 การฝึกปฏิบัติการโรงงาน

Workshop	Practice

1	(0-3-1)

0299	203 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	2	

English	for	Science	2

2	(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไป 	2

รวม 22		หน่วยกิต
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	ปีที่	3	ภาคต้น	

รหัสวิชา ชื่อวิชา 	หน่วยกิต

0031	003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

English	for	Specific	Purposes

2	(1-2-3)

0201	201 วิธีการทางสถิติทั่วไป

General	Statistical	Method

3	(3-0-6)

0204	310 กลศาสตร์ควอนตัม	1

Quantum	Mechanics	1

3	(3-0-6)

0204	340 ดาราศาสตร์เบื้องต้น

Introduction	to	Astronomy

3	(3-0-6)

0204	391 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง

Advanced	Physics	Laboratory

2	(0-4-2)

0204	396 สัมมนาฟิสิกส์

Seminar	in	Physics	

1	(0-3-1)

0204	xxx วิชาเอกเลือก 3

รวม 17		หน่วยกิต

ปีที่	3	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา 	หน่วยกิต

0035	001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

One	Program	One	Community

2	(1-2-3)

0204	311 ฟิสิกส์ของสสารควบแน่น	1

Condensed	Matter	Physics	1	

3	(3-0-6)

0204	330 การสั่นและคลื่น

Vibrations	and	Waves

3	(3-0-6)

0204	341 ฟิสิกส์นิวเคลียร์เบื้องต้น

Introduction	to	Nuclear	Physics

3	(3-0-6)

0204	xxx วิชาเอกเลือก 9

รวม 20		หน่วยกิต

ปีที่	3	ภาคการศึกษาพิเศษ	(ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา 	หน่วยกิต

0204	499 การฝึกงาน

Practicum	

2	(0-40-0)

รวม 2		หน่วยกิต



63

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ปีที่	4	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา โครงงาน สหกิจศึกษา

หน่วยกิต หน่วยกิต

0199	499 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

- 9	(0-40-0)

0204	497 ระเบียบวิธีแบบวิทยาศาสตร์

Scientific	Method

1	(0-3-1) -

0204	xxx วิชาเอกเลือก 3	 -

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี	 6 -

รวม 	10	หน่วยกิต 	9	หน่วยกิต

ปีที่	4	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา โครงงาน สหกิจศึกษา

หน่วยกิต หน่วยกิต

0204	498 โครงงานฟิสิกส์	

Senior	Project	in	Physics

2	(0-6-2) 2	(0-6-2)

รวม 	2	หน่วยกิต 	2	หน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา
	 1.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 	 ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต	

	 	 2.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 	 ไม่น้อยกว่า	99	หน่วยกิต

	 	 1)		 กลุ่มวิชาแกน	ก�าหนดให้เรียนจ�านวน		 29	หน่วยกิต

0201	113		 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)

 Calculus 1

	 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน	 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ตัวแปรเดียวและการประยุกต์	ปริพันธ์และการประยุกต์

	 Limits	 and	 continuity	 of	 functions,	 derivatives	 of	

functions	 of	 one	 variables	 and	 applications,	 integrals	 and	

applications

0201	114		 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)	

 Calculus 2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0201	113	แคลคูลัส	1

Prerequisite	 :		 0201	113	Calculus	1

		 ฟังก์ชนัหลายตวัแปร	ลมิติและความต่อเนือ่งของฟังก์ชนัหลาย

ตัวแปร	อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์	อนุกรมอนันต์

	 Functions	of	several	variables,	limits	and	continuity	

of	functions	of	several	variables,	partial	derivatives	and	applica-

tions,	infinite	series

0201	201		 วิธีการทางสถิติทั่วไป	 3(3-0-6)	

 General Statistical Methods

	 	มโนมตพ้ืินฐานของสถติ	ิสถติพิรรณนา	วธิเีกบ็รวบรวมข้อมลู	

การแจกแจงความน่าจะเป็น	 การสุ ่มตัวอย่าง	 การประมาณค่าและ

การทดสอบสมมตฐิาน	การวเิคราะห์ความแปรปรวน	การทดสอบภาวะอสิระ

โดยการทดสอบไคสแควร์	 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์

แบบอย่างง่าย	การน�าสถิติไปใช้ในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

	 Introduction	to	statistics,	descriptive	statistics,	data	

collection,	probability	distribution,	sampling	survey,	estimation	

and	hypothesis	testing,	analysis	of	variance,	chi-square	for	test	

of	independence	and	solve	by	statistical	package

0202 103  หลักเคมี 1 3(3-0-6)

 Principles of Chemistry 1  

 โครงสร้างอะตอม	ปริมาณสารสัมพันธ์	พันธะเคมี	สมบัติของ

ธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน	 สมดุลเคมี	 ก๊าซ	 ของแข็ง	 ของเหลว	

สารละลาย	 สมบัติคอลลิเกทีฟ	 กรด-เบส	 สารละลายบัฟเฟอร	์

และการไทเทรตกรด-เบส

	 	Structure	of	atoms,	stoichiometry,	chemical	bonding,	

properties	of	representative	and	transition	elements,	chemical	

equilibrium,	 gas,	 solid,	 liquid,	 solution,	 colligative	 property,	

acid-base,	buffer	solution	and	titration

0202	193	 ปฏิบัติการหลักเคมี	1	 1(0-3-1)

 Principles of Chemistry Laboratory 1 

	 	การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาหลักเคมี	 1	 เช่น	

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	 การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี	 สมบัติ 

คอลลิเกทีฟ	 การหาค่าคงที่ของแก๊ส	 สมดุลเคมี	 กรด-เบส	 สารละลาย

บัฟเฟอร์	และการไทเทรต

	 	Experiments	designed	to	concord	with	Principles	of	

Chemistry	 1;	 safety	 in	 laboratory,	 use	 of	 basic	 chemical	

equipment,	 colligative	 properties,	 gas	 constant,	 chemical	

equilibrium,	acid-base,	buffer	solution	and	titration	

0203	110		 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)	

  Biology 1 

		 สมบัติของสิ่งมีชีวิต	 การจัดระบบสิ่งมีชีวิต	 ระเบียบวิธีทาง

วิทยาศาสตร์	สารเคมีของชีวิต	เซลล์และเมทาบอลิซึม	พันธุศาสตร์	กลไก

ของวิวัฒนาการ	 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	 โครงสร้างและหน้าท่ี

ของพืชและสัตว์	นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

	 Characteristic	classification	science	methodology	of	

organisms,	 chemistry	 of	 life,	 cell	 and	metabolism,	 genetics,	

evolution,	 biodiversity,	 structure	 and	 function	 of	 plant	 and	

animal,	ecology	and	behavior

0203	191		 ปฏิบัติการชีววิทยา	1		 1(0-3-1)	

  Biology Laboratory 1 

	เงื่อนไขของรายวิชา	:		 0203	 110	ชีววิทยา	 1	 (อาจเรียน

พร้อมกันได้)

Prerequisite	 :		 0203	110	Biology	1	or	concurrence	 

with	0203	110	Biology	1

 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0203	110	ชีววิทยา	1

	 Experiment	Concurrented	with	0203	110	Biology	1

0204	101	 ฟิสิกส์	1		 3(3-0-6)	

  Physics 1  

	 บทน�าเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์และความส�าคัญของวิชาฟิสิกส์	

ปรมิาณทางฟิสกิส์	การเคลือ่นทีเ่ชงิเส้น	กฎของนวิตนั	การเคลือ่นทีแ่บบวถิี

โค้งและแบบวงกลม	โมเมนตัมและการชน	งานและพลังงาน	การเคลื่อนที่

แบบหมุน	 สมดุลกล	 การสั่นและคลื่น	 คลื่นเสียง	 ของไหล	 สมบัติเชิง

ของสสาร	ความร้อนและอุณหพลศาสตร์	ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
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		 Introduction	 to	physics	 and	 important	quantity	 of	

physics,	linear	motion	equations,	Newton’s	laws,	equilibrium,	

projectile	and	circular	motions,	momentum	and	collisions,	work	

and	energy,	system	of	particles	and	rigid	body,	vibrations	and	

waves,	sound,	fluid	mechanics,	mechanical	properties	of	matter,	

thermodynamics	and	kinetic	theory	of	gases

 

0204	102		 ฟิสิกส์	2	 3(3-0-6)	

  Physics 2 

	 ไฟฟ้าสถติ	สารแม่เหลก็	สนามแม่เหลก็	สนามแม่เหลก็เหนีย่ว

น�า	ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน�า	กระแสไฟฟ้า	วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ

กระแสสลับ	 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	 สมบัติของคลื่นแสงและทัศนอุปกรณ์	

บทน�าเก่ียวกับฟิสิกส์ยุคใหม่	 สมบัติของนิวเคลียส	 กัมมันตรังสีและ

ปฏิกิริยานิวเคลียร์

		 Electrostatics,	magnetic	materials,	magnetic	 field,	

magnetic	induction,	capacitors	and	inductors,	electric	currents,	

DC	and	AC	circuits,	electric	circuits,	electromagnetic	waves,	

wave	property	of	light	and	optical	instruments,	introduction	to	

modern	physics,	properties	of	nucleus,	radioactive	and	nuclear	

reaction

0204	191		 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1		 1(0-3-1)	

 Physics Laboratory 1 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	101	ฟิสิกส์	1	 

(อาจเรียนพร้อมกันได้)	

Prerequisite	 :		 0204	101	Physics	1	or	concurrence 

with	0204	101	Physics	1

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	101	ฟิสิกส์	1

	 	Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0204	 101	

Physics	1	 	

0204	192		 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2	 1(0-3-1)	

  Physics Laboratory 2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	101	ฟิสิกส์	1	 

(อาจเรียนพร้อมกันได้)	

	Prerequisite	 :	 0204	101	Physics	1	or	concurrence 

with	0204	101	Physics	1

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	102	ฟิสิกส์	2

	 Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0204	 102	

Physics	2	 	

0299	202		 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	1	 2(2-0-4)

 English for Science 1

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0031	001	ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

Prerequisite	 :		 0031	001	Fundamental	English	

	 ศัพท์เทคนิค	 การใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์	 การอ่านและ

ความเข้าใจในบทความด้านวิทยาศาสตร์

		 Technical	 terms,	 scientific	 language,	 reading	 and	

understanding	of	scientific	journal

0299	203		 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	2	 2(2-0-4)

 English for Science 2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0299	202	ภาษาอังกฤษส�าหรับ

วิทยาศาสตร์	1

Prerequisite	 :		 0299	202	English	for	Science	1

	 ศัพท์เทคนิค	 การใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์	 การอ่านและ

ความเข้าใจในบทความด้านวิทยาศาสตร์

		 Technical	 terms,	 scientific	 language,	 reading	 and	

understanding	of	scientific	journal

	 2)		กลุ่มวิชาเอก	แบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ	ดังนี้

	 	 2.1)	วิชาพื้นฐานวิชาเอก	ก�าหนดให้เรียนจ�านวน		24	หน่วยกิต

0204	201	 คณิตศาสตร์ส�าหรับฟิสิกส์	1		 3(3-0-6)	

   Mathematics for Physics 1

เงื่อนไขรายวิชา	 :		 0201	114	แคลคูลัส	2

Prerequisite	 :		 0201	114	Calculus	2

	 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ	ผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

อนัดบัหนึง่	ผลเฉลยสมการเชงิอนพุนัธ์สามญัอนัดบัสอง	สมการเชงิอนพุนัธ์

แบบแม่นตรงและผลเฉลย	 พีชคณิตเวกเตอร์ใน	 3	 มิติ	 พิกัดเชิงข้ัว	

การวิเคราะห์เวกเตอร์ขั้นสูง	 อนุพันธ์เวกเตอร์	 ปริพันธ์เวกเตอร์	ฟังก์ชัน

หลายตัวแปร	อนุพันธ์ย่อย	สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย	ปริพันธ์ตามเส้นทาง	

ข้อปัญหาค่าขอบ	การประยกุต์ทางฟิสกิส์	สมการคลืน่	และสมการความร้อน	

	 Ordinary	differential	equations,	solutions	of	first-order	

differential	 equations,	 solutions	 of	 second-order	 differential	

equations,	 exact	 differential	 equations	 and	 solutions,	 vector	

algebra	in	three	dimensions,	polar	coordinates,	advanced	vector	

analysis,	vector	derivatives,	vector	integrals,	functions	of	several	

variables,	partial	derivatives,	partial	differential	equations,	path	

integrals,	 boundary-value	 problems,	 applications	 in	 physics,	

wave	equations	and	heat	equations
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0204	202	 คณิตศาสตร์ส�าหรับฟิสิกส์	2		 3(3-0-6)	

  Mathematics for Physics 2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0201	114	แคลคูลัส	2	

Prerequisite	 :		 0201	114	Calculus	2

	 ฟังก์ชันรายคาบ	นอร์มของฟังก์ชนั	ผลคณูสเกลาร์ของฟังก์ชนั	

ฟังก์ชันหนึ่งหน่วย	 อนุกรมฟูเรียร์	 การแปลงฟูเรียร์	 การแปลงลาปลาช	

การอุปนัยทางคณิตศาสตร์	ล�าดับและอนุกรม	อนุกรม	เทย์เลอร์	ผลเฉลย

อนกุรมก�าลงัของสมการสามัญเชงิอนพุนัธ์	จ�านวนเชงิซ้อน	ตวัแปรเชงิซ้อน	

ฟังก์ชันเชิงซ้อน	ฟังก์ชันวิเคราะห์	 ปริพันธ์เชิงซ้อน	ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ	 

การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข

	 Periodic	functions,	norms	of	functions,	scalar	products	

of	 functions,	unit	 functions,	Fourier	 series,	Fourier	 transform,	

Laplace	 transform,	mathematical	 induction,	 sequences	 and	

series,	Taylor	series,	power	series	solutions	of	ordinary	differential	

equations,	 complex	 numbers,	 complex	 variables,	 complex	

functions,	 analytic	 functions,	 complex	 integrals,	 improper	

integrals,	numerical	integration

0204	210	 กลศาสตร์แบบฉบับ	 3(3-0-6)

 Classical Mechanics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	101	ฟิสิกส์	1	

Prerequisite	 :		 0204	101	Physics	1	

  กลศาสตร์แบบนวิตนั	การเคลือ่นทีแ่บบแกว่งกวดั	การเคลือ่น 

ที่ในกรอบอ้างอิงไม่เฉื่อย	 แรงศูนย์กลาง	 การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค	

หลักเบื้องต้นของกลศาสตร์แบบลากรองจ์และแฮมิลตัน

	 Newtonian	mechanics;	oscillation	motion;	motion	in	

non-inertial	 frames;	 central	 force	motion	 of	 particle	 systems;	

fundamental	principles	of	Lagrangian	and	Hamiltonian	mechanics

0204	220		 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ	 3(3-0-6)

  Thermodynamics and Statistical Physics 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	101	ฟิสิกส์	1	

Prerequisite	 :	 0204	101	Physics	1

	 	วิชาที่ศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับความร้อน	 อุณหภูมิ	 สมดุล 

ทางความร้อน	 สมการแสดงสถานะ	 ฟังก์ชันแสดงสถานะ	 กฎทาง 

อุณหพลศาสตร์	 เอนโทรปี	 กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์	 เครื่องยนต์

ความร้อนและระบบท�าความเย็น	 การเปลี่ยนเฟส	 ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ	

ฟิสิกส์เชิงสถิติ	 สถานะเชิงมหภาคและสถานะเชิงจุลภาค	ความหนาแน่น

ของสถานะ	สถิติแบบแมกซ์เวลล์โบลต์ชมันน์	สถิติแบบเฟอร์มิดิแรก	สถิติ

แบบโบส์ไอน์สไตน์

	 Thermodynamics:	heat,	temperature,	thermodynamics	

equilibrium,	 equation	 of	 states,	 function	 of	 states,	 laws	 of	

thermodynamics,	entropy,	heat	engine	and	refrigerator,	phase	

transformation,	 kinetic	 theory	 of	 gases.	 Statistical	 physics:	

macrostates	and	microstates,	density	of	states,	Maxwell-Boltzmann	

statistics,	Fermi-Dirac	statistics,	Bose-Einstein	statistics

0204	230		 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า	1	 3(3-0-6)	

   Electromagnetic Theory 1

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	102	ฟิสิกส์	2	

Prerequisite	 :	 0204	102	Physics	2

		 กฎของคูลอมป์	สนามไฟฟ้าสถติ	พลงังานและศกัย์ไฟฟ้า	ความ

ต้านทาน	 ไดอิเล็กตริก	 ความเก็บประจุ	 ความเหนี่ยวน�า	 กระแสพาและ

กระแสน�า	สมการปัวส์ซองและลาปลาซ	สนามแม่เหลก็สถติ	สนามแม่เหลก็

ท่ีแปรตามเวลา	 วัสดุแม่เหล็ก	 สมการแมกซ์เวลล์	 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

ที่แปรตามเวลา	การแผ่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

	 	Coulomb’s	 law,	electrostatic	 fields,	 electric	 energy	

and	 electric	 potential,	 resistance,	 dielectrics,	 capacitance,	 

inductance,	convection	and	conduction	currents,	Poisson’s	and	

Laplace’s	 equations,	magnetostatic	 fields,	 time	 dependent	

magnetic	 fields,	magnetic	materials,	Maxwell’s	 equations, 

time-varying	 electromagnetic	 fields,	 electromagnetic	wave	

propagation

0204	240		 ฟิสิกส์ยุคใหม่	 3(3-0-6)

  Modern Physics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	102	ฟิสิกส์	2

	Prerequisite	 :	 0204	102	Physics	2

		 ภาพรวมขอบเขตของเนือ้หาฟิสกิส์ยคุใหม่	ทฤษฎสัีมพทัธภาพ

พิเศษ	 คุณสมบัติเชิงคลื่นของอนุภาค	 คุณสมบัติเชิงอนุภาคของคลื่น	

โครงสร้างอะตอม	สมบัติของของแขง็	ฟิสกิส์นวิเคลยีร์	และอนภุาคมลูฐาน

		 Overview	 of	modern	 physics	 contents,	 theory	 of	

special	relativity,	particle	properties	of	wave,	wave	properties	of	

particle,	atomic	structure,	properties	of	solid,	nuclear	physics	

and	elementary	particles

0204	310		 กลศาสตร์ควอนตัม	1	 3(3-0-6)

  Quantum Mechanics 1

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	0204	102	ฟิสิกส์	2

Prerequisite	 :		 0204	102	Physics	2

		 แนวคิดเบ้ืองต้นของกลศาสตร์ควอนตัม	ฟังก์ชันคลื่นและ

สมบัติของฟังก์ชันคลื่น	 ตัวด�าเนินการ	สมการชเรอดิงเงอร์	ผลเฉลยของ 

สมการชเรอดิงเงอร์ในปัญหาหนึ่งมิติ	
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		 Fundamental	concepts	of	quantum	mechanics,	wave	

function	 and	 its	 properties,	 operators,	 Schrodinger	 equation,	

solution	of	Schrodinger	equation	in	one	–	dimensional	problem

0204	330		 การสั่นและคลื่น	 3(3-0-6)

  Vibrations and Waves

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	101	ฟิสิกส์	1

Prerequisite	 :	 0204	101	Physics	1

		 การเคลื่อนท่ีแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก	การส่ันแบบต่างๆ	 ได้แก	่

การส่ันแบบหน่วงและแบบมีแรงบังคับ	การเกิดการส่ันพ้อง	การส่ันแบบ

คู่ควบ	พิกัดอิสระ	 และรูปแบบการแกว่งกวัดอย่างอิสระ	สมการคลื่นใน	

1	มติิ	และหลายมิต	ิคล่ืนเคลือ่นที	่สมบัตขิองคลืน่	การแทรกสอด	การเลีย้ว

เบน	การสะท้อน	และการส่งผ่านของคลื่น	ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของ

คลืน่บางชนิด	เช่น	คล่ืนเสียง	และ	คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	เป็นต้น	การประยกุต์

ใช้วิธีวิเคราะห์แบบฟูเรียร์

	 Simple	harmonics	motion,	mechanical	vibrations	such	

as	damped	oscillations	and	force	oscillations,	resonance,	coupled	

oscillations,	degree	of	freedom	and	normal	modes,	one	and	many	

dimensions	wave	equation,	travelling	waves,	properties	of	wave	

such	as	 interference,	 diffraction,	 reflection	 and	 transmission,	

some	phenomena	 of	 sound	and	 electromagnetic	waves,	 and	

application	of	Fourier	method

	 	 2.2)		วิชาเอกบังคับ	

	 	 	 ก�าหนดให้เรียน	 จ�านวน		 28	หน่วยกิต

0204	203		 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)

  Computer Programming

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	113	แคลคูลัส	1

Prerequisite	 :		 0201	113	Calculus	1

	 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาทีเ่หมาะสม	การรบั

ค่าข้อมูล	การแสดงผลข้อมูล	อาเรย์	พอยน์เตอร์	ฟังก์ชัน	สตรัคเจอร์	และ

ยูเนี่ยน	การอ่านและเขียนข้อมูลกับไฟล์

	 Computer	 programming	with	 suitable	 computer	

language,	input,	output,	array,	pointer,	function,	structure,	union,	

reading	from	file	and	writing	to	file

0204	251		 อิเล็กทรอนิกส์มูลฐาน	 3(3-0-6)

  Fundamental Electronics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	0204	102	ฟิสิกส์	2	

Prerequisite	 :	0204	102	Physics	2	

	 ไดโอดสารกึง่ตวัน�า	ทรานซสิเตอร์ชนดิไบโพลาร์	ทรานซสิเตอร์

สนามไฟฟ้า	วงจรจ่ายไฟ	วงจรขยายโอเปอเรชันนัล		

	 Semiconductor	diodes,	bipolar	 junction	transistors,	

field-effect	transistors,	power	supply	circuit,	operational	amplifier	

circuits

0204	291		 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง	 2(0-4-2)	

 Intermediate Physics Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	0204	192	ปฏิบัติการฟิสิกส์	2	

Prerequisite	 :	0204	192	Physics	Laboratory	2	

	 ปฏบัิติการเก่ียวกับกลศาสตร์	แม่เหลก็ไฟฟ้า	อณุหพลศาสตร์	

และฟิสิกส์ยุคใหม่

	 Practical	work	 on	mechanics,	 electromagnetics,	

thermodynamics	and	modern	Physics

0204	292		 การเขียนแบบเบื้องต้น	 2(1-2-3)	

  Introduction to Drawing   

	 หลักการเขียนตัวอักษรและตัวเลข	ออโตกราฟฟิกโปรเจคชัน	

การเขียนภาพออโตกราฟฟิกและพิคตอเรียล	 การก�าหนดขนาด	 และ

ความคลาดเคลื่อน	 การเขียนภาพตัด	 การเขียนวิวช่วย	 และแผ่นคลี่	 

การสเก็ตภาพด้วยมือ	 การให้รายละเอียด	 และการเขียนภาพแอสเซมบรี	

พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ

		 Lettering,	 orthographic	 projection,	 orthographic	

drawing	and	pictorial	drawings,	dimensioning	and	tolerancing,	

sections,	auxiliary	views	and	development,	freehand	sketches,	

detail	and	assembly	drawings,	basic	computer-aided	drawing

0204	293		 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์มูลฐาน	 1(0-3-1)

  Fundamental Electronics Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	0204	102	ฟิสิกส์	2

Prerequisite	 :	0204	102	Physics	2

		 	ปฏบัิติการเกีย่วกบั	ลกัษณะสมบัติของไดโอด	ลกัษณะสมบัติ

ของทรานซิสเตอร์ชนิดไบโพลาร์	 ลักษณะสมบัติของทรานซิสเตอร์สนาม

ไฟฟ้า	 วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก	 วงจรจ่ายไฟเชิงเส้น	 วงจรขยาย 

โอเปอเรชันนัลและการประยุกต์

		 	Laboratory	course	associated	with	characteristics	of	

diodes,	 characteristics	 of	 bipolar	 junction	 transistors,	

characteristics	of	field-effect	transistors,	small	signal	amplifier	

circuit,	linear	power	supply	circuit,	operational	amplifier	circuits	

and	applications.
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0204	297		 การฝึกปฏิบัติการโรงงาน	 1(0-3-1)

  Workshop Practice 

		 	หลักการเบือ้งต้นและปฏบิตักิารใช้เครือ่งมอืชนดิต่างๆ	ตลอด

จนความปลอดภยัในโรงงาน	การใช้เครือ่งมือและเครือ่งจกัรการท�างานกลงึ	

งานประกอบ	 งานไม้และงานปรับแต่ง	 และปฏิบัติงานที่ก�าหนดให้เพื่อ

เสริมสร้างประสบการณ์

		 	Study	of	various	hand	tools	and	measuring	tools	by	

laying	emphasis	on	proper	operation	and	safety	of	using	hand	tools

0204	311	 ฟิสิกส์ของสสารควบแน่น	1	 3(3-0-6)

 Condensed Matter Physics 1

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	101	ฟิสิกส์	1

Prerequisit	 :		 0204	101	Physics	1

	 โครงสร้างผลกึ	แลตทซิส่วนกลบั	พนัธะผลกึ	การสัน่ของผลกึ	

สมบัติเชิงความร้อนของ	 โฟนอน	 อิเล็กตรอนอิสระและแก๊สเฟร์มิ	

แถบพลังงาน	ผลึกสารกึ่งตัวน�า	ผิวเฟร์มิและโลหะ	

	 Crystal	structure,	reciprocal	lattice,	crystal	binding,	

crystal	 vibration,	 thermal	 properties	 of	 phonon,	 free	 electron	

Fermi	gas,	energy	band,	semiconductor	crystal,	Fermi	surface	

and	metals

0204	340		 ดาราศาสตร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

  Introduction to Astronomy

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	101	ฟิสิกส์	1

Prerequisite	 :		 0204	101	Physics	1

		 จุดก�าเนิดของดาราศาสตร์	 ต�าแหน่งและการเคลื่อนที่ของ

ดาวเคราะห์	โลก	ดวงจันทร์	ดวงอาทิตย์	และดวงดาว	ระบบพิกัดศูนย์สูตร	

กฎของเคปเลอร์	ระบบเวลา	ระบบสุริยะ	แสงและกล้องโทรทรรศน์	การวัด

และสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์	 สมบัติพื้นฐานของดาวฤกษ์	 ความรู้

พื้นฐานทั่วไปทางดาราศาสตร์ฟิสิกส์	 ก�าเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์	

กาแล็กซีและแหล่งก�าเนิดพลังงานสูง	การขยายตัวของเอกภพ

	 Origin	of	Astronomy,	positions	and	motions	of	 the	

planets,	Earth,	moon,	Sun,	and	stars	in	the	sky,	equatorial	system,	

Kepler’s	 law,	 system	 of	 time,	 the	 solar	 system,	 light	 and	

telescopes,	measurements	 and	 observations	 in	Astronomy,	

basic	properties	of	stars,	basic	knowledge	of	astrophysics,	stel-

lar	evolution	and	birth,	galaxies	and	high-energy	sources,	expan-

sion	of	the	Universe

0204	341		 ฟิสิกส์นิวเคลียร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)	

 Introduction to Nuclear Physics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	102	ฟิสิกส์	2

Prerequisite	 :		 0204	102	Physics	2

	 ความรู้เรื่องสมบัติของนิวเคลียสต่างๆ	ได้แก่	รัศมีนิวเคลียส	

มวลของนิวเคลียส	พลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียส	 สปินและพารีต้ี

ของนิวเคลียส	ค่าโมเมนต์แม่เหล็กของนิวเคลียส	กัมมันตภาพรังสี	 และ

การสลายตวัของธาตกุมัมันตรงัส	ีการสลายตวัของรงัสแีอลฟา	การสลายตวั

ของรังสีเบต้า	การสลายตัวของรังสีแกมม่า	ปฏิกิริยานิวเคลียร์

	 Nuclear	properties:	nuclear	radius,	nuclear	masses,	

nuclear	 binding	 energy,	 nuclear	 spin	 and	 parity,	 nuclear	 

magnetic	moment;	radioactivity	and	radioactive	decay;	alpha	

decay;	beta	decay;	gamma	decay;	nuclear	reaction

0204	391		 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง	 2(0-4-2)

  Advanced Physics Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	291	ปฏบิตักิารฟิสกิส์ขัน้กลาง	

Prerequisite	 :		 0204	291	Intermediate	Physics	

Laboratory 

	 ปฏิบัติการต่อเนื่องของ	0204	291	ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง	

เก่ียวกับคลื่นและทัศนศาสตร์	 กลศาสตร์ควอนตัม	ดาราศาสตร์	 ฟิสิกส์

ของแข็ง	และ	ฟิสิกส์นิวเคลียร์

	 Continuation	 of	 0204	 291	 Intermediate	 Physics 

Laboratory	practical	work	on	wave	and	optic	quantum	mechanics	

astronomy	solid	state	physics	and	nuclear	physics

0204	396		 สัมมนาฟิสิกส์	 1(0-3-1)	

  Seminar in Physics  

		 การค้นคว้าวิจัยทางฟิสิกส์	 การสืบค้นสารสนเทศแบบต่าง	 ๆ	

การเสนอผลงานการค้นคว้าและการวิจัย	

	 Literature	 search	 in	physics	 research,	 information	

investigation,	presentation	of	papers	or	research	work

0204	498		 โครงงานฟิสิกส์	 2(0-6-2)	

  Senior Project in Physics  

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	396	สัมมนาฟิสิกส์

Prerequisite	 :		 0204	396	Seminar	in	Physics	

		 ท�าโครงงานตามเค้าโครงในวิชา	 0204	 497	 ระเบียบวิธีแบบ

วิทยาศาสตร์	 หรือการท�า	 สหกิจ	 รายงานฉบับสมบูรณ์และสอบปากเปล่า

เกี่ยวกับโครงงานนั้น	

	 Working	on	the	project	in	accordance	with	the	project	

proposal	0204	497	Scientific	method	or	submit	a	full	report	and	

give	an	oral	presentation	
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0204	499		 การฝึกงาน		 2(0-40-0)

  Practicum 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 ลงทะเบียนเรียนวิชาเอกบังคับ

	 	 มาแล้วไม่น้อยกว่า	21	หน่วยกิต

Prerequisite	 :		 Registered compulsory subjects 

not less than 21 units

	 การฝึกงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์	จ�านวน	250	ชั่วโมง	 

	 	A	practical	period	of	physics	experience	is	to	extend	

for	at	least	250	hours	

	 	 2.3)		วิชาเอกเลือก 

	 	ก�าหนดให้เรยีนไม่น้อยกว่า	18	หน่วยกติ	ให้นิสติเลอืกเรียน

รายวิชาดังต่อไปนี้

0204	295  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาฟิสิกส์	 3(3-0-6)

  Preparation for Professional Experience 

 in Physics 

		 การเตรยีมตวัเพือ่การฝึกงานในสถานประกอบการ	เร่ิมตัง้แต่

การเลือกสถานประกอบการที่เหมาะสม	การเขียนจดหมายสมัครงานและ

เทคนิคการสัมภาษณ์งาน	การพัฒนาบุคลิกภาพ	มารยาทสังคม	จริยธรรม

วชิาชพี	ทกัษะพืน้ฐานส�าหรับผู้ปฏบิตังิาน	การเก็บรวบรวมข้อมลู	วเิคราะห์

ข้อมลู	อธบิายและสรปุผลการศกึษา	โดยสามารถเขยีนและน�าเสนอผลงาน

ได้	 ตลอดจนเรียนรู ้วัฒนธรรมองค์กร	 อาชีวอนามัย	 มาตรฐานและ

ความปลอดภัยในสถานประกอบการ	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและ

สถานประกอบการ

	 Student	 preparation	 on	 both	 theoretical	 skill	 for	

working	in	the	private	sector;	contact	and	selection	of	suitable	

workplace,	preparation	for	job	recruitment,	resume	writing	and	

job	 interview	 techniques,	personality	development	and	good	

social	manner	training,	professional	ethics,	basic	competency	

for	 organization,	 data	 collection	 and	 analysis,	 interpretation,	

discussion,	 and	 summary,	 report	writing	 and	 presentation,	

marketing	 and	agro-business	management	 skills,	 psychology	

and	organization	culture,	quality	control	and	standardization	of	

production,	 sanitary	 and	 standard	 for	 work	 safety	 in	 the	

workplace,	low	involved	in	labor	rights	and	workplace	regulation

0204	301		 วิธีสร้างแบบจ�าลองการขนส่งอนุภาค		 3(3-0-6)

  Modelling Method of Particles Transport

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	102	ฟิสิกส์	2

Prerequisite	 :		 0204	102	Physics	2

		 การสร้างแบบจ�าลองและการจ�าลองแบบมอนตคิาร์โลของการ

ขนส่งอนุภาคในงานวิจัยทางนิวเคลียร์ด้านต่างๆ	 ได้แก่	 การตรวจหารังสี	

การก�าบังรังสี	 ฟิสิกส์รังสีการแพทย์เคร่ืองมือการสร้างแบบจ�าลองและ

การจ�าลอง	ได้แก่	โปรแกรมเอ็มซีเอ็นพี

	 Monte	Carlo	modelling	 and	 simulation	 of	 particle	

transport	in	a	different	nuclear	research	fields:	radiation	detection,	

radiation	 shielding,	medical	 radiation	physics	The	modelling	

and	simulation	tool:	Monte	Carlo	N-Particle	code	(MCNP)

0204	302		 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางฟิสิกส์ 	 3(3-0-6)

  Computer Application in Physics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	102	ฟิสิกส์	2

Prerequisite	 :		 0204	102	Physics	2

		 โครงสร้างและออกแบบภาษาส�าหรับการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางฟิสิกส์(เลือกภาษาท่ีใช้ในการเขียน

โปรแกรม	 โดยค�านึงถึงความเหมาะสมในการเรียน)	 และการเช่ือมต่อ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตมาตรฐาน	เช่น	พอร์ตอนุกรม	พอร์ตเสียง	

และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์	 โดยมีการท�าปฏิบัติการ

ทดลองที่สนับสนุนในแต่ละหัวข้อที่ได้ศึกษา

	 Structure	 and	 design	 for	 computer	 programming	

language	for	physical	process	(select	a	programming	language	

most	appropriate	for	studying	structure	and	design)	and	interface	

with	standard	port	via	serial	port,	audio	port	and	interface	with	

microcontroller	device,	 the	 laboratory	experiment	 supporting	

each	subject	study

0204	303		 วิธีการเชิงตัวเลข	 3(3-0-6)

  Numerical Method

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0201	113	แคลคูลัส	1

Prerequisite	 :		 0201	113	Calculus	1

	 การหาผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ์	การอินทิกรัล	วิธีสโตแคสติก 

โดยเฉพาะวิธีการค�านวณด้วยมันติคาโล	 วิธีการหาผลเฉลยสมการ

เชิงอนุพันธ์ย่อย	ด้วยวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรน	ปัญหาค่าไอเกนและการหาค่า 

ไอเกนของเมตริกซ์ขนาดใหญ่และไอเกนเวกเตอร์ที่สอดคล้องกัน	 

โดยเฉพาะค่าสถานะไอเกนในฟิสิกส์เชิงควอนตัม	วิธี	สเปกตรอลเทียม

	 Solving	differential	equations,	evaluating	integrals,	

Stochastic	methods,	especially	Monte	Carlo	methods,	specialized	

partial	 differential	 equation	methods,	 for	 example	 the	 finite	 

difference	method	and	 the	finite	element	method,	 the	matrix	
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eigenvalue	problem	–	the	problem	of	finding	eigenvalues	of	very	

large	matrices,	and	their	corresponding	eigenvectors	(eigenstates	

in	quantum	physics),	the	pseudo-spectral	method

0204	321		 เทอร์โมอิเล็กทริกเบื้องต้น		 3(3-0-6)	

  Introduction to Thermoelectric 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	101	ฟิสิกส์	1

Prerequisite	 :		 0204	101	Physics	1

  ปรากฏการณ์เทอร์โมอิเล็กทริก	 การวัดสมบัติเทอร์โม 

อิเล็กทริก	วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก	และการประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริก	

	 Thermoelectric	effect,	measurement	of	thermoelectric	

properties,	thermoelectric	materials,	thermoelectric	applications

0204	331	 ทัศนศาสตร์	 3(3-0-6)

 Optics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	102	ฟิสิกส์	2

Prerequisite	 :		 0204	102	Physics	2

	 คณติศาสตร์ส�าหรบัการเคลือ่นทีข่องคลืน่	ทฤษฎคีลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	 

โฟตอน	 และแสง	 การส่งผ่านแสง	การรวมกันของคลื่น	 การแทรกสอด	

การเลีย้วเบน	แสงเชงิเรขาคณติ	วธิเีมทรกิส์ส�าหรบัพาราเซยีล	ทฤษฎวีปิลาส	

อุปกรณ์ทางแสง	 อ็อปติกของตา	 ฟูริเยร์อ็อปติกส์	 ทฤษฎีพื้นฐานของ

โคฮิเลนซ์	โฮโลกราฟฟี	ธรรมชาติของแสงเชิงควอนตัม

	 The	mathematics	of	wave	motion,	electromagnetic	

theory,	photon	and	light,	propagation	of	light,	superposition	of	

wave,	 interferences,	 diffraction,	 geometrical	 optics:	matrix	

method	 in	 paraxial	 optics,	 aberration	 theory,	 optical	

instrumentation,	 optics	 of	 the	 eye,	 Fourier	 optics,	 basic	 of	

coherence	 theory,	holography,	 some	aspects	 of	 the	quantum	

nature	of	light	

0204	332	 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า	2		 3(3-0-6)

 Electromagnetic Theory 2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	230	ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า	1

Prerequisite	 :		 0204	230	Electromagnetic	Theory	1

	 กฎการอนุรักษ์ในพลศาสตร์ทางไฟฟ้า	 อันตรกิริยาระหว่าง

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	ศักย์และสนาม	การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า	พลศาสตร์

ทางไฟฟ้าในเชิงทฤษฎีสัมพัทธภาพ

	 Conservation	laws	in	Electrodynamics,	Electromagnetic	

wave	interaction,	Potential	and	Fields,	Electromagnetic	radiation,	

Relativistic	Electrodynamics

0204	342		 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์	 3(3-0-6)	

  Astrophysics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	340	ดาราศาสตร์เบื้องต้น

Prerequisite	 :	 0204	340	Introduction	to	

  Astronomy

		 ดาวฤกษ์	ข้อมูลจากการสังเกต	การจ�าแนกประเภท	แผนภาพ

เอช-อาร์	การส่งผ่านรงัส	ีบรรยากาศ	การเกดิเส้นสเปกตรมัภายในดาวและ

วิวัฒนาการของดาว	 ตัวกลางระหว่างดาว	 ก๊าซ	 ฝุ่นผงและรังสีคอสมิค	

สภาพไม่เสถียรของสภาพโน้มถ่วง	 รังสีเอกซ์ไบนารี	 คลื่นกระแทก	

ซูเปอร์โนวา	ดาราจักรและควอซาร์

	 Stars,	observational	data,	classification,	H-R	diagram,	

radiation	 stellar	 atmospheres,	 the	 formation	of	 spectral	 lines,	

stellar	interiors	and	evolution,	interstellar	medium,	gas,	dust	and	

cosmic	 rays,	 gravitational	 instability,	X-ray	 binaries,	 shock	

waves,	supernovas,	galaxies	and	quasars

0204	344		 โลก	ดาราศาสตร์	และอวกาศ	 3(3-0-6)

  The Earth, Astronomy and Space 

		 โครงสร ้างของโลก	 ปรากฏการณ์ทางธรณีฟิสิกส ์และ 

ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 การเคลื่อนท่ีของเปลือกโลก	

ซากดึกด�าบรรพ์	 และการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางธรณีวิทยา	 การเกิด

วิวัฒนาการและต�าแหน่งของระบบสุริยะกาแล็กซ่ีและเอกภพ	อวกาศและ

การใช้เทคโนโลยีอวกาศในด้านส�ารวจทรัพยากร	 การสื่อสาร	 และ

อุตุนิยมวิทยา

	 The	earth’s	structure,	Geo	physical	phenomena,	effect	

on	living	and	environment,	movement	of	the	earth’s	crust,	fossils	

Geological	information	application,	Origin	and	evolution	of	solar	

system,	galaxies	and	universe,	remote	sensing

0204	345	 ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น	 3(3-0-6)

  Introduction to Plasma Physics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	102	ฟิสิกส์	2

Prerequisite	 :	 0204	102	Physics	2

		 มโนทัศน์พื้นฐาน	 สมบัติและพารามิเตอร์ของพลาสมา	

การเคลื่อนท่ีของอนุภาคประจุในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก	สมการ 

โบลต์ซมานน์	 ทฤษฎีจลน์และทฤษฎีของไหลของพลาสมา	กระบวนการ	 

สโตแคสติกในพลาสมา	ปลอกหุ้มพลาสมา	อันตรกริยาระหว่างพลาสมา 

กับผิววัสดุ	หลักการวินิจฉัยพลาสมา	การก�าเนิดพลาสมา	การประยุกต์ใช้

พลาสมา

		 Basic	concepts,	properties	and	parameters	of	plasmas,	

motion	of	charged	particles	in	electric	and	magnetic	fields,	the	

Boltzmann	equation,	kinetic	theory	of	plasmas,	fluid	theory	of	

plasmas,	 stochastic	 processes	 in	 plasmas,	 plasma	 sheath,	
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plasma	 surface	 interactions,	 plasma	 diagnostics,	 plasma	 

generation,	plasma	applications

0204	346	 วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนเบื้องต้น		3(3-0-6)

 Introduction to Nanoscience and Nanotechnology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	102	ฟิสิกส์	2

Prerequisite	 :		 0204	102	Physics	2

	 	ส�ารวจวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน	 วิทยาศาสตร์

เบื้องหลังเทคโนโลยีนาโน	 เครื่องมือที่ใช้สร้างและศึกษาลักษณะของ

โครงสร้างนาโน	และการประยุกต์ใช้ที่ส�าคัญต่าง	ๆ	การศึกษาลักษณะของ

โครงสร้างนาโนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน	 การถ่ายภาพด้วยกล้อง

อิเล็กตรอนแบบส่งกราด	การถ่ายภาพด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน	

เป็นต้น	ตัวอย่างขององค์ประกอบและระบบต่าง	ๆ 	ที่มีขนาดในระดับนาโน	

เช่น	ท่อนาโน	เส้นใยนาโน	อนุภาคนาโน	ควอนตัมด็อด	และอื่น	ๆ	

		 Survey	of	nanoscience	and	nanotechnology,	science	

behind	nanotechnology,	the	tools	used	to	create	and	characterize	

nanostructures,	 and	 potential	 applications	 of	 such	 devices.	

Characterization	using	electron	microscopy,	scanning	electron	

microscopy,	 tunneling	 electron	microscopy	 etc	Examples	 of	

nanoscale	 components	 and	 systems,	 nanotube,	 nanofiber,	

quantum	dots,	and	others

0204	347		 ปรากฏการณ์ฟิล์มบางและการวิเคราะห์		 3(3-0-6)

 Thin Film Phenomena and Characterizations

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	102	ฟิสิกส์	2

Prerequisite	 :		 0204	102	Physics	2

	 ภาพรวมของเทคโนโลยฟิีล์มบาง	วทิยาศาสตร์พ้ืนผิวเบือ้งต้น	

พื้นผิวในสุญญากาศ	กระบวนการดูดกลืนของพื้นผิว	 กระบวนการก่อตัว

ของฟิล์มด้วยการตกสะสมแบบชั้น	เทคนิคการวัดความหนาของฟิล์มบาง	

เทคนคิการวเิคราะห์คณุลกัษณะและโครงสร้างของฟิล์มบาง	คณุสมบตัทิาง

ไฟฟ้าและทางแม่เหล็กและการประยุกต์ใช้ฟิล์มบาง

	 Overview	of	 thin	 films	 technology;	 introduction	 to	

surface	 science;	 surface	 in	 vacuum;	 absorption	processes	 of	

surface;	 surface	 processes	 in	 epitaxial	 growth;	 thickness	 

measurement	of	thin	film;	thin	films	characterization	techniques	

in	structures,	electrical	and	magnetic	properties	of	thin	film	and	

application	of	thin	film

0204	348		 ฟิสิกส์อวกาศเบื้องต้น		 3(3-0-6)

  Introduction to Space Physics

 เงื่อนไขของรายวิชา:	0204	101	ฟิสิกส์	1

		 Prerequisite:	0204	101	Physics	1

	 ความรู้เกี่ยวกับพลาสมาอวกาศ	การเคลื่อนที่ของอนุภาคมี

ประจุในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	บรรยากาศและกัมมันตภาพของดวงอาทิตย์	

ลมสุริยะและอวกาศระหว่างดาวเคราะห์	 รังสีคอสมิกใกล้โลก	บรรยากาศ	

สนามแม่เหล็กโลก	 และแสงขั้วโลก	 โครงสร้างของแมกนิโทสเฟียร	์

ผลกระทบของการปะทบุนดวงอาทติย์และลมสรุยิะต่อสภาพอวกาศ	ความรู้

เกีย่วกับบรรยากาศและสิง่แวดล้อมการแผ่รงัสขีองโลกและดาวเคราะห์อืน่	

เคร่ืองมือวัดภาคอวกาศและพื้นดินส�าหรับปรากฏการณ์สภาพแวดล้อม

พลาสมาที่อยู่ใกล้โลก

	 Knowledge	about	space	plasmas,	motion	of	charged	

particles	in	electromagnetic	fields,	solar	atmosphere	and	activity,	

the	solar	wind	and	interplanetary	space,	cosmic	rays	near	Earth,	

Earth’s	atmosphere,	magnetic	fields	and	aurora,	structures	of	

the	magnetosphere,	effects	of	the	solar	eruption	and	solar	wind	

on	space	weather,	knowledge	about	 the	atmosphere	and	 the	

radiation	environment	of	the	Earth	and	other	planets,	space	and	

ground	based	instruments	for	measurements	of	phenomena	in	

the	plasma	environment	of	the	Earth	

0204	351		 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์	 3(3-0-6)

 Digital Electronics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	251	อิเล็กทรอนิกส์มูลฐาน

Prerequisite	 :		 0204	251	Fundamental	

  Electronics

	 ระบบเลขฐาน	ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น	พชีคณติบูลนี	คณุสมบัติ

เบ้ืองต้นของวงจรเกตตระกูลต่างๆ	 วงจรก�าเนิดสัญญาณนาฬิกา	

การสงัเคราะห์วงจรจดัหมู	่วงจรมลัตเิพลกเซอร์	วงจรใส่รหสั	วงจรถอดรหสั	

วงจรเชงิเลขแบบล�าดบั	ได้แก่	แลตซ์	ฟลปิฟลอป	วงจรนบัและวงจรทะเบยีน	

หน่วยความจ�า	ตัวแปลงผันสัญญาณ	เอ/ดี	และ	ดี/เอ	

	 Basic	digital	system,	Boolean	algebra,	binary	number	

system,	circuit	properties	of	digital	gates,	synthesis	of	combination	

circuits:	 clock	 generator,	 adder,	 multiplexers,	 encoders,	

sequential	digital	circuits:	latch,	flip-flops,	counters	and	registers,	

memory,	A/D	and	D/A	converters



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

72

0204	360		 วัสดุศาสตร์และวัสดุเชิงวิศวกรรมเบื้องต้น	 3(3-0-6)

  Introduction to Material Science and Engineering

เงื่อนไขรายวิชา	 :	 0204	102	ฟิสิกส์	2

Prerequisite	 :		 0204	102	Physics	2

		 ทฤษฎีอะตอม	 โครงสร้างผลึกและอสัณฐาน	 โพลีเมอร  ์

เซรามิกส์	 สมบัติทางไฟฟ้าและทางแม่เหล็ก	 สมบัติทางความร้อน	 

และความยืดหยุ่นของโลหะ	สารกึ่งตัวน�า	ฉนวนและสารตัวน�ายิ่งยวด	

	 Atomic	 theory,	 crystal	 and	 amorphous	 structures,	

defects,	 polymers,	 ceramics,	 electromagnetic,	 thermal,	 and	

elastic	 properties	 of	metals,	 semiconductors,	 insulators	 and	

superconductors

0204	363		 ผลิกศาสตร์	 3(3-0-6)

  Crystallography

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	102	ฟิสิกส์	2

	Prerequisite	 :	 0204	102	Physics	2

	 สมมาตรผลึก	 การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์	 วิธีการผลึกเดี่ยว	 

ตัวคูณโครงสร้าง	 วิธีการผลึกผงและการประยุกต์	 การจ�าแนกวัสดุ	 

การเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนและนิวตรอน	และการประยุกต์

	 Crystal	 symmetry,	X-ray	diffraction,	 single	 crystal	

method,	 the	 structure	 factor,	 structure	determination	power	

method	and	its	applications,	identification	of	materials,	electron	

and	neutron	diffraction	and	their	application

0204	364		 ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวน�าและอุปกรณ์	 3(3-0-6)

  Semiconductor Physics and Devices

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	102	ฟิสิกส์	2

Prerequisite	 :		 0204	102	Physics	2

	 สมบัติพื้นฐานของสารกึ่งตัวน�า	แถบพลังงานในของแข็งแบบ

ผลึก	 สารก่ึงตัวน�าในตัวและนอกตัว	 ปรากฏการณ์ล�าเลียงพาหะ	

ปรากฏการณ์อุณหภูมิภายในสารกึ่งตัวน�า	 การฟุ้งและการกระเจิงของ

อิเล็กตรอนและโฮล	ปรากฏการณ์ทางทัศนศาสตร์และความถี่สูง	อุปกรณ์

รอยต่อและการขยายสญัญาณ	เครือ่งตรวจหาแสงและอปุกรณ์ทศันศาสตร์

ไฟฟ้า	 กระบวนการวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีอุปกรณ์การวัดสมบัติ 

เชิงปริมาตร

	 Basic	properties	of	semiconductors,	energy	bands	in	

crystalline	solids,	intrinsic	and	extrinsic	semiconductors,	carriers	

transport	 phenomena,	 thermal	 effects	 in	 semiconductors,	

diffusion	and	scattering	of	electrons	and	holes,	optical	and	high	

frequency	 effects,	 junction	 and	 amplification	 devices,	

photodetectors	and	electro-optics	devices,	material	processing	

and	device	technology,	bulk	properties	measurements

0204	365		 เซลล์แสงอาทิตย์	 3(3-0-6)

 Solar Cells

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	102	ฟิสิกส์	2

		 Prerequisite	 :	 0204	102	Physics	2

	 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่างๆ	 หลักการท�างานของเซลล์แสง

อาทิตย์	คณุสมบัติของสารกึง่ตัวน�าและการเคลือ่นท่ีของประจุพาหะบรเิวณ

รอยต่อพีเอ็น	 และการพัฒนาเซลล์ประสิทธิภาพแสงอาทิตย์	 เทคโนโลยี

เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้

	 	Typical	solar	cells,	operation	principle	of	solar	cell,	

semiconductor	properties	and	motion	of	charge	carrier	in	p-n	

junction,	 efficiency	 improvement	 of	 solar	 cell,	 solar	 cell	 

technologies	and	applications

0204	367		 วัสดุแม่เหล็กและเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล		 3(3-0-6)

  Magnetic Materials and Data Storage Memory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	102	ฟิสิกส์	2

Prerequisite	 :	 0204	102	Physics	2

	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแม่เหล็ก	 การแบ่งประเภทวัสดุโดย

คุณสมบัติทางแม่เหล็ก	คุณสมบัติทางแม่เหล็ก	ทฤษฎีโดเมนของเฟอร์โร

แมกเนติก	ปรากฏการณ์ทางแม่เหล็กของฟิล์มบาง	การประยุกต์ของฟิล์ม

บางแม่เหล็ก	หน่วยความจ�าแบบโซลิด	เช่น	FeRAM	MRAM	PCRAM

	 Basic	 knowledge	 of	magnetism,	 classification	 of	

materials	 by	magnetic	 properties,	 magnetic	 properties,	

ferromagnetic	domain	theory,	magnetic	thin	film	phenomena,	

application	of	magnetic	thin	films,	solid	state	memory	such	as	

FeRAM	MRAM	PCRAM

0204	370		 ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

  Environmental Physics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	101	ฟิสิกส์	1

Prerequisite	 :		 0204	101	Physics	1

	 ระบบสิ่งแวดล้อมโลก	 ตัวแปรทางกายภาพของสิ่งแวดล้อม	

หลกัการและกระบวนการทางฟิสกิส์แรงโน้มถ่วง	คลืน่เชงิกล	เสยีงพลงังาน	

ชนิดและแหล่งก�าเนิดพลังงาน	 ความร้อน	 การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า

แสงกมัมนัตภาพรงัส	ีการประยกุต์หลกัการทางฟิสกิส์ในทางอตุนุยิมวทิยา	

อุทกวิทยา	 และธรณีวิทยา	 สาเหตุและผลกระทบของมลพิษสิ่งแวดล้อม	

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก	การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยรวม

	 Earth’s	 environmental	 system,	 physical	 factors	 of	

environment,	Principles	and	processes	in	Physics,	Gravitational	

force,	mechanical	waves,	and	noise,	Energy,	types	and	resources,	

and	heat,	The	electromagnetic	radiation	and	light,	Environmental	

radioactivity,	 Environmental	 applications	 in	meteorology,	
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hydrology,	and	geology,	Causes	and	effects	of	pollution,	Global	

climate	 change,	 Principal	 solution	 of	 global	 environmental	

problems

0204	376		 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 	 3(3-0-6)

  Introduction to Meteorology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	102	ฟิสิกส์	2

Prerequisite	 :	 0204	102	Physics	2

		 ความหมายของบรรยากาศโลก	รงัสดีวงอาทติย์	องค์ประกอบ

และสมบัติของอากาศ	การอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น	การเคลื่อนที่ของอากาศ

ทั้งในแนวระดับและในแนวดิ่ง การเกิดพายุฟ้าคะนองรุนแรง	 แนวโน้ม

การผันแปรของสภาพอากาศระดับโลก	

	 The	meaning	 of	 the	 atmosphere,	 solar	 radiation,	

properties	of	air,	introduction	to	meteorology,	air	movement	in	

vertical	and	horizontal	directions,	severe	thunderstorm,	trends	

of	global	climate	change

0204	377		 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 3(3-0-6)

  Climate Change

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	102	ฟิสิกส์	2

Prerequisite	 :		 0204	102	Physics	2

		 ค� าจ� ากัดความของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยธรรมชาต	ิการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิ

อากาศโดยมนุษย์	 การสังเกตและเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ	ปรากฏการณ์เรือนกระจกและสภาพวะโลกร้อน	 การจ�าลองและ

การท�านายการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ	การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

	 Definition	 of	 climate	 change,	 the	mechanisms	 of	

climate	change,	natural	variability	in	the	climate	system,	Human	

influences	on	the	climate	system,	observing	and	monitoring	the	

climate	change,	greenhouse	effect	and	global	warming,	modeling	

climate	 change	 and	 climate	 prediction,	 potential	 impact	 of	

climate	change,	climate	change	solution

0204	378		 พฤติกรรมการสอนฟิสิกส์	 3(3-0-6)

 Teaching Behavior of Physics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	101	ฟิสิกส์	1

Prerequisite	 :		 0204	101	Physics	1

	 ความหมายและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์	ทฤษฎีสติปัญญา

ทีเ่ก่ียวข้องกับการการเรียนรู	้เช่น	ทฤษฎขีองพอิาเจต์	ทฤษฎพีหปัุญญาของ

การ์ดเนอร์	ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มสร้างสรรค์นิยม	ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์	 จิตวิทยาศาสตร์	 ลักษณะวิชาฟิสิกส์	 วิธีการสอนฟิสิกส์ที่ส่ง

เสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียน	 เช่น	 การสอนแบบสืบเสาะ

หาความรู้	 การสอนแบบโครงงาน	การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน	การสอน

แบบสมองเป็นฐาน	 ฯลฯ	การสอนปฏิบัติการฟิสิกส์และความปลอดภัย	

สือ่การสอนฟิสกิส์	การวัดและการประเมนิของนกัเรยีน	การเตรยีมการสอน

และการปฏิบัติการสอนฟิสิกส์	ซึ่งเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ	ของการเรียน

จะอยู่ในระดับปริญญาตรี

	 Definitions	 and	 the	 nature	 of	 science;	 theroies	 of	

intellignece	related	to	learning:	Piaget’s	Intellectual	Development,	

Gardner’s	Multiple	Intelligences;	Theory	of	Constructivism	for	

learning;	science	process	skills;	sciencetific	mind;	Charateritic	

of	 physics;	 methods	 of	 teaching	 physics	 for	 intellectual	

development:	inquiry,	science	project,	roblem-based	learning,	

brain-based	learning	etc;	teaching	of	physics	laboratory	and	lab	

safety;	teaching	media	for	physics,	measurement	and	evaluation	

of	 learners;	 preparation	 for	 teaching	physic’s	 and	 laboratory.	

Materails,	activities	and	contents	are	undergraduate	level

0204	379		 การเรียนการสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา	 3(3-0-6)

	 ตอนปลาย	 	

 Teaching and Learning in Physics 

 for Secondary School

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	101	ฟิสิกส์	1

Prerequisite	 :		 0204	101	Physics	1

	 วิชานี้ออกแบบส�าหรับนิสิตท่ีต้องการเป็นครูสอนฟิสิกส์

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในอนาคต	 เนื้อหาที่นิสิตจะได้เรียนคือ	

ความคิดรวบยอดของฟิสิกส์	 การแก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์	 มติคลาดเคลื่อน	

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	และ	ความรู้เบ้ืองต้นของการเรียนการสอน

ฟิสิกส์แบบต่างๆ	เช่น	การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	

	 This	course	is	designed	for	future	secondary	school	

teachers	of	physics.	Course	content	will	include	physics	concept,	

physics	 problem	 solving,	 and	misconception,	 relevent	 to	

secondary	school	setting.	In	addition,	students	will	be	introduced	

into	physics	instructions	e.g.	problem-based	learning	instruction

0204	380 	 การวัดและเครื่องมือวัดทางฟิสิกส์	 3(3-0-6)

  Measurement and Instrument in Physics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	101	ฟิสิกส์	1

Prerequisite	 :		 0204	101	Physics	1

	 หลกัการวดั	ความแม่นย�า	ความเทีย่งตรง	ความสามารถวดัซ�า้	

ความไว	 ชนิดของความคลาดเคลื่อน	 หน่วยการวัด	 มาตรฐานสากล	

เคร่ืองมือไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ	 โวล์ทมิเตอร์	 แอมมิเตอร	์

วัตต์มิเตอร์	 คิวมิเตอร์	 ออสซิลโลสโคป	 เทอร์โมมิเตอร์	 เทอร์โมคับเปิล	

ทรานส์ดิวเซอร์	แอกทูเอเตอร์	ระบบวัดด้วยคอมพิวเตอร์
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	 Principles	 of	measurements,	 accuracy,	 precision,	

repeatability,	 sensitivity,	 resolution,	 types	 of	 error,	 units	 of	

measurements,	international	standards,	ac	and	dc	instruments,	

voltmeters,	 ammeters,	watt-meters,	Q-meters,	 oscilloscope,	

thermometers,	 thermocouples,	 transducers,	 actuators,	

computerized	measuring	systems

0204	381 	 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

  Introduction to Forensic Science

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	101	ฟิสิกส์	1

Prerequisite	 :		 0204	101	Physics	1

	 ความสัมพันธ์ของนิติวิทยาศาสตร์กับอาชญากรรมวิทยา	 

การประยุกต์ วิธีทางวิทยาศาสตร์กับการพิสูจน ์ด ้านอาชญากรรม	 

การพิสูจน ์หลักฐาน	 ชนิดของวัตถุพยาน	 การเก็บวัตถุพยานและ 

การตรวจวิเคราะห์	 การตรวจสถานที่เกิดเหตุ	 การหาวิธีกระสุน	 ความรู้ 

เก่ียวกับยาเสพติด	 วัตถุระเบิด	 การตรวจลายนิ้วมือแฝง	 การตรวจ

เอกลักษณ์บุคคล

	 Relation	 of	 forensic	 science	 to	 criminology,	 

the	method	 of	 science	 applied	 to	 criminal	 justice	 system,	 

scientific	 crime	detection,	 the	 nature	 of	 evidence,	 physical	 

evidence	collection	and	analyzed,	 crime	 scene	 investigation,	

Investigation	 Projection	 of	 bullet,	 knowledge	 of	 drug	 

substance,	exposure	material,	 latent	finger	print	examination,	

personal	identification

0204	399		 ปฏิบัติการผลิกศาสตร์	 1(0-3-1)

  Crystallography Laboratory

	เงื่อนไขของรายวิชา	:		 0204	363	ผลิกศาสตร์	หรืออาจ

เรียนพร้อมกันได้

	Prerequisite	 :	 0204	363	Crystallography	or	

equivalence

		 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา	 0204	 319	 

ผลิกศาสตร์

		 Experimentation	 associated	 with	 0204	 319	 

Crystallography

0204	404		 การจ�าลองปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์	 3(3-0-6)

	 ด้วยคอมพิวเตอร์	

  Computer Simulations of Physical Phenomena

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	203	การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

Prerequisite	 :		 0204	203	Computer	

Programming

	 การใช้คอมพิวเตอร์จ�าลองปรากฏการณ์ต่าง	ๆ	 ทางฟิสิกส	์

อันได้แก่	 ออสซิลเลเตอร์แบบนอนลีเนียร์	 การเคลื่อนที่ของอนุภาค

แบบสองมิติในสนามชนิดต่างๆ	 การไหลของของไหล	การวิเคราะห์คลื่น

แบบฟูเรียร์	และปัญหาทางฟิสิกส์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน

		 Computer	 simulations	 of	 physical	 phenomena,	

nonlinear	 oscillators,	 two-dimensional	motion	 of	 particles	 in	

various	 fields,	 fluid	 flow,	 Fourier	 analysis	 of	waves,	 physics	

problems	of	current	interest

0204	410	 กลศาสตร์ควอนตัม	2	 3(3-0-6)

 Quantum Mechanics 2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	310	กลศาสตร์ควอนตัม	1

Prerequisite	 :		 0204	310	Quantum	Mechanics	1

	 กลศาสตร์เมทรกิซ์	โมเมนตมัเชงิมมุ	ไฮโดรเจนอะตอน	ทฤษฎี

การรบกวนที่ไม่ขึ้นและขึ้นกับเวลา	ทฤษฎีการกระเจิง	กลศาสตร์ควอนตัม

เชิงสถิติเบื้องต้น

	 Matrix	mechanics,	Angular	Momentum,	Hydrogen	

atom,	time	independent	and	dependent	perturbation	theories,	

scattering	theory,	introduction	to	statistical	quantum	mechanics	

0204	411		 ฟิสิกส์ของสสารควบแน่น	2	 3(3-0-6)

 Condensed Matter Physics 2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	311	ฟิสิกส์ของสสารควบแน่น	1

Prerequisite	 :		 0204	 311	 Condensed	Matter	

Physics 1

	 คุณสมบัติเชิงทัศนศาสตร์และการกระตุ้น	พลาสมอน	 โพลา

รอนและโพลาริตอน	 ผลึกสารกึ่งตัวน�า	 ปรากฏการณ์และทฤษฎีตัวน�า

ยิ่งยวด	ไดอิเล็กตริกและเฟร์โรอิเล็กตริก	สภาวะไดอาแมกเนติกและพารา

แมกเนติก	สภาวะเฟร์โรแมกเนติกและแอนติเฟร์โรแมกเนติก

	 Optical	properties	and	excitations;	Plasmas,	polarons	

and	polaritons,	dynamics	of	electrons	and	holes,	semiconductor	

crystals,	phenomena	and	theories	of	superconductors,	dielectrics	

and	 ferroelectrics,	 diamagnetism	 and	 paramagnetism,	

ferromagnetism	and	antiferromagnetism
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0204	437		 แบบจ�าลองอย่างง่ายของวัสดุแม่เหล็ก	 3(3-0-6)

  Simple Model of Magnetism

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	102	ฟิสิกส์	2

Prerequisite	 :		 0204	102	Physics	2

		 ประเภทของวสัดแุม่เหลก็	คณุสมบติัทางแม่เหลก็	พลงังานใน

วัสดุแม่เหล็ก	แบบจ�าลองแม่เหล็กระดับจุลภาค	ผลของความร้อนที่มีต่อ

คุณสมบัติทางแม่เหล็ก	สมการ	Laudau-Lifshitz-gilbert	(LLG)	วิธีการ

เชิงตัวเลข	การเคลื่อนที่แบบพลวัตของสภาพแม่เหล็ก

	 Classification	 of	magnetic	materials,	 magnetic	 

properties,	 energetics	 of	magnetism,	micromagnetic	model,	

temperature	effect	on	magnetic	properties,	numerical	technique,	

the	 Laudau-Lifshitz-gilbert	 (LLG)	 equation,	magnetisation	 

dynamics

0204	440		 อัตรกิริยาระหว่างพลาสมากับพื้นผิว 	 3(3-0-6)

 Plasma Surface Interactions

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	102	ฟิสิกส์	2

	Prerequisite	 :		 0204	102	Physics	2

		 พื้นฐานของพลาสมา	พลาสมาที่ความดันต�่า	พลาสมาที่ความ

ดันบรรยากาศ	 อัตรกิริยาระหว่างพลาสมากับพื้นผิว	 การเปลี่ยนแปลง

พลังงานอิสระเชิงผิวด้วยพลาสมา	การใช้พลาสมาเพื่อการยึดติด	การใช้

พลาสมาส�าหรับกัดเซาะ	 การใช้พลาสมาท�าความสะอาดพื้นผิว	 การใช้

พลาสมาเพื่อการฆ่าเช้ือจุลินทรีย ์	 และเทคโนโลยีพลาสมาส�าหรับ

ปรับเปลี่ยนพื้นผิว

	 Fundamental	 of	 plasma,	 low	 pressure	 plasma,	

atmospheric	pressure	plasma,	plasma	surface	interactions,	using	

of	plasma	for	changing	surface	free	energy,	surface	adhesion,	

surface	 etching,	 surface	 cleaning,	microbial	 sterilization	 and	

plasma	technologies	for	surface	modifications

0204	455		 หลักการพื้นฐานของสปินอิเล็กทรอนิกส์	 3(3-0-6)

  Fundamental Spin Electronics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	102	ฟิสิกส์	2

Prerequisite	 :		 0204	102	Physics	2

		 สปินของอเิลก็ตรอน	กระแสสปิน	การสะสมสปิน	ปรากฏการณ์

การส่งผ่านสปินและสปินทอร์ค	สปินวาล์วในหวัอ่านข้อมูลแม่เหลก็	อปุกรณ์

รอยต่อแม่เหล็กแบบทะลุผ่าน	หน่วยความจ�าข้อมูลแบบสุ่ม

	 Spin	of	electrons,	spin	current,	spin	accumulation,	

spin	transport	and	spin-transfer	torque	phenomena,	spin	valves,	

MTJs:	Magnetic	Tunnel	 Junctions,	MRAM:	Magnetoresistive	

Random	Access	Memory

0204	490		 เรื่องคัดสรรทางฟิสิกส์		 3(3-0-6)

  Selected Topics in Physics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	102	ฟิสิกส์	2

Prerequisite	 :		 0204	102	Physics	2

		 หวัข้อพเิศษทีน่่าสนใจ	บรรยายโดยคณาจารย์ของภาควชิาหรอื	

ศาสตราจารย์ที่มาเยือน

		 Selected	topic	of	interest	presented	by	members	of	

the	department	or	by	visiting	professors

0204	497		 ระเบียบวิธีแบบวิทยาศาสตร์	 1(1-0-3)

		 Scientific	Method

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 นิสิตชั้นปีที่	 4	 โดยความเห็นชอบ

จากภาควิชา

Prerequisite	 :		 Forth	year	student	and	

consent of the department

		 การค้นคว้างานท่ีเกี่ยวข้องกับโครงงาน	พร้อมเสนอเค้าโครง

ของโครงงานโดยความเห็นชอบของภาควชิา	เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อม

ส�าหรับการท�าโครงงานต่อไปในรายวิชา	0204	498	โครงงานฟิสิกส์	

		 Literature	search	related	to	the	project,	submission	

of	a	project	proposal	approved	by	the	department,	preparations	

for	the	project	study	in	0204	498	Senior	Project	in	Physics	

	 3.		หมวดวิชาเลือกเสรี

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่นๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

	 4.		หมวดสหกิจศึกษา	

	 ส�าหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา	 ให้เรียนในรายวิชา

การฝึกงาน	 โดยมีเง่ือนไขของรายวิชา	 ส�าหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจ

ศึกษาให้เลือกเรียนแทนรายวิชาเอกเลือก	3	หน่วยกิต	และวิชาเลือกเสร	ี 

6	หน่วยกิต	รวมทั้งหมด	9	หน่วยกิต

0199	499		 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

  Cooperative Education

		 ก ารปฏิบั ติ ง านในสถานประกอบการอย ่ า งมี ร ะบบ	

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนา

นิสิตให ้มีความรู ้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข ้องกับการท�างาน

ในสถานประกอบการ	 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้าน

การคิดอย่างมีระบบ	 การสังเกต	 การตัดสินใจ	 ตลอดจนทักษะใน

การวิเคราะห์และการประเมิน	ท�าให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการ

ของสถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน
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		 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	the	

work	 place	 for	 students	with	 the	 cooperation	 between	 the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work	–	related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	skills,	Also	

it	will	result	in	high	quality	graduates	who	are	most	suitable	for	

the	work	places	and	the	labor	market
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Applied	Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา	 	
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(ฟิสิกส์ประยุกต์)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 วท.บ.	(ฟิสิกส์ประยุกต์)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Science	(Applied	Physics)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Sc.	(Applied	Physics)

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิต	รวมตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า		141	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
	 โครงสร้างหลักสูตรส�าหรับสาขาวิชาเอกพลังงาน

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

	 1.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

	 2.		หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า	105	หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า	102	หน่วยกิต

		 	 1)		วิชาแกน 29	หน่วยกิต 29	หน่วยกิต

		 	 2)		วิชาเอก 76	หน่วยกิต 73	หน่วยกิต

    วิชาเอกพลังงาน

		 	 	 (1)	 วิชาพื้นฐานวิชาเอก 24	หน่วยกิต 24	หน่วยกิต

		 	 	 (2)	 วิชาเอกบังคับ 26	หน่วยกิต 23	หน่วยกิต

	 	 	 (3)	 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 17	หน่วยกิต 17	หน่วยกิต

	 	 	 (4)	 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต

	 3.	 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต 								-

	 4.	 หมวดวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

		 	 	 (1)	 สหกิจศึกษา 											- ไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า	141	หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า	141	หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)
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 โครงสร้างหลักสูตรส�าหรับสาขาวิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

2.		หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า	105	หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า	102	หน่วยกิต

		 1)		 วิชาแกน 29	หน่วยกิต 29	หน่วยกิต

	 2)	 	วิชาเอก 76	หน่วยกิต 73	หน่วยกิต

 วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์

		 (1)		 วิชาพื้นฐานวิชาเอก 24	หน่วยกิต 24	หน่วยกิต

		 (2)		 วิชาเอกบังคับ 26	หน่วยกิต 23	หน่วยกิต

	 (3)		 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 17	หน่วยกิต 17	หน่วยกิต

	 (4)		 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต

3.		หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า	6 หน่วยกิต 																			-

4.		หมวดวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

		 (1)		 สหกิจศึกษา                   - ไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า	141	หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า	141	หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
	 1.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต		

  ให้นิสิตเรียนรายวิชาตามข้อก�าหนดในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ	2558)	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 2.		หมวดวิชาเฉพาะ	

		 	 ก�าหนดให้เรียน	 ไม่น้อยกว่า	105	หน่วยกิต

	 	 วิชาแกน 

		 	 ก�าหนดให้เรียน	29	หน่วยกิต	ในรายวิชาต่อไปนี้

	 0201	113	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)

	 	 Calculus	1

	 0201	114	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

	 	 Calculus	2

	 0201	201	 วิธีการทางสถิติทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Statistical	Methods

	 0202	103	 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

	 	 Principle	of	Chemistry	1

	 0202	193	 ปฏิบัติการหลักเคมี	1	 1(0-3-1)

	 	 Principle	of	Chemistry	Laboratory	1

	 0203	110	 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

	 	 Biology	1

	 0203	191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-1)

	 	 Biology	Laboratory	1

	 0204	101	 ฟิสิกส์	1	 3(3-0-6)

	 	 Physics	1

	 0204	102	 ฟิสิกส์	2	 3(3-0-6)

	 	 Physics	2

	 0204	191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	 1(0-3-1)

	 	 Physics	Laboratory	1

	 0204	192	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2	 1(0-3-1)

	 	 Physics	Laboratory	2

	 0299	202	 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	1		 2(2-0-4)

	 	 English	for	Science	1

	 0299	203	 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	2	 2(2-0-4)

	 	 English	for	Science	2

	 	 วิชาเอก

	 	 ก�าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า	76	หน่วยกิต	ในรายวิชาต่อไปนี้

	 	 2.1)	วิ ช าพื้ นฐานส� าหรับวิ ช า เอกพลั ง ง านและวิ ช า เอก

อิเล็กทรอนิกส์	ก�าหนดให้เรียน	24	หน่วยกิต	ในรายวิชาต่อไปนี้

	 0204	201	 คณิตศาสตร์ส�าหรับฟิสิกส์	1		 3(3-0-6)

	 	 Mathematics	for	Physics	1

	 0204	202	 คณิตศาสตร์ส�าหรับฟิสิกส์	2	 3(3-0-6)

	 	 Mathematics	for	Physics	2

	 0204	211	 กลศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Mechanics

	 0204	220	 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ	 3(3-0-6)

	 	 Thermodynamics	and	Statistical	Physics

	 0204	230	 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า	1	 3(3-0-6)

	 	 Electromagnetic	Theory	1

	 0204	310	 กลศาสตร์ควอนตัม	1	 3(3-0-6)

	 	 Quantum	Mechanics	1

	 0204	330	 การสั่นและคลื่น	 3(3-0-6)	

	 	 Vibrations	and	Waves

	 0204	240	 ฟิสิกส์ยุคใหม่	 3(3-0-6)

	 	 Modern	Physics

 

  2.2)	 วิ ช า เอกบั งคับส� าหรับวิ ช า เอกพลั ง ง านและวิ ช า เอก

อิเล็กทรอนิกส	์ก�าหนดให้เรียน	26	หน่วยกิต	ในรายวิชาต่อไปนี้

	 0204	195	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 1(0-3-1)

	 	 Information	Technology	Applications

	 0204	203	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 2(1-2-3)

	 	 Computer	Programming

	 0204	221	 อุณหพลศาสตร์ประยุกต์	 3(3-0-6)

	 	 Applied	Thermodynamics

	 0204	250	 วงจรไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Electric	Circuits	

	 0204	280	 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและความร้อน	3(3-0-6)

	 	 Electrical	and	Thermal	Instrumentations	

	 	 and	Measurements

	 0204	292	 การเขียนแบบเบื้องต้น	 2(1-2-3)

	 	 Introduction	to	Drawing

	 0204	297	 การฝึกปฏิบัติการในโรงงาน	 2(0-6-2)

	 	 Workshop	Practices

	 0204	350	 เครื่องจักรกลไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Electrical	Machines

	 0204	390	 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและความร้อน		1(0-3-1)

	 	 และวงจรไฟฟ้า

	 	 Electrical	and	Thermal	Instrumentation	

	 	 and	Electrical	Circuit	Laboratory

	 0204	396*	สัมมนาฟิสิกส์	 1(0-3-1)

	 	 Seminar	in	Physics	

	 0204	497	 ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์	 1(0-3-1)

	 	 Scientific	Method

	 0204	498*	โครงงานนิสิตทางฟิสิกส์		 2(0-6-2)

	 	 Senior	Project	in	Physics	
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	 0204	499*	การฝึกงาน	 2(0-40-0)

	 	 Student	Practicum

 	 *การประเมินผลเป็น	S	หรือ	U

	 	 2.3)		วิชาเฉพาะด้านบังคับ

	 	 	 2.3.1	 วิชาเฉพาะด้านบังคับ	 วิชาเอกพลังงาน	 ก�าหนด

ให้เรียน	17	หน่วยกิต	ในรายวิชาต่อไปนี้	

	 0204	312	 กลศาสตร์ของไหล	 3(3-0-6)

	 	 Fluid	Machanics

	 0204	322	 การถ่ายโอนความร้อน	 3(3-0-6)

	 	 Heat	Transfer

	 0204	352	 ระบบไฟฟ้าก�าลัง	 3(3-0-6)

	 	 Electrical	Power	System	

	 0204	386	 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน	 3(3-0-6)

	 	 Energy	Conservation	and	Management	

	 0204	388	 แหล่งพลังงานและการเปลี่ยนรูป	 3(3-0-6)

	 	 Energy	Resources	and	Conversions

	 0204	394	 ปฏิบัติการพลังงานหมุนเวียน	 1(0-3-1)

	 	 Renewable	Energy	Laboratory

	 0204	395	 ปฏิบัติการทางด้านพลังงาน	 1(0-3-1)

	 	 Energy	Laboratory	

	 	 	 2.3.2	วิชาเฉพาะด้านบังคับ	วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์	

	 	 	 ก�าหนดให้เรียน	17	หน่วยกิต	ในรายวิชาต่อไปนี้	

	 0204	335	 ไมโครเวฟ	 3(3-0-6)

	 	 Microwave

	 0204	337	 หลักการสื่อสารเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Principle	Communication

	 0204	351	 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์	 3(3-0-6)

	 	 Digital	Electronics

	 0204	353	 การวิเคราะห์ระบบสัญญาณ	 3(3-0-6)

	 	 Signal	System	Analysis

	 0204	355	 แอนาล็อกอิเล็กทรอนิกส์	 3(3-0-6)

	 	 Analog	Electronics

	 0204	392	 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์	 1(0-3-1)

	 	 Electronic	Laboratory

	 0204	398	 ปฏิบัติการสื่อสาร	 1(0-3-1)

	 	 Communication	Laboratory

	 	 2.4)	วิชาเฉพาะด้านเลือก

	 	 	 2.4.1	วิชาเฉพาะด้านเลือกส�าหรับวิชาเอกพลังงาน	ก�าหนด

ให้เลือกเรียน	ไม่น้อยกว่า		9	หน่วยกิต

	 0204	323	 ระบบปรับอากาศและการท�าความเย็น	 3(3-0-6)	

	 	 Air	Condition	and	Refrigeration

	 0204	324	 ระบบไอน�้า	 3(3-0-6)

	 	 Steam	Systems

	 0204	385	 การจัดการโครงการด้านพลังงาน		 3(3-0-6)

	 	 Energy	Project	Management

	 0204	409	 เรื่องคัดสรรทางฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์	 3(3-0-6)

	 	 Selected	Topics	in	Physics	

	 	 and	Applied	Physics

	 0204	420	 การออกแบบระบบเชิงความร้อน	 3(3-0-6)

	 	 Thermal	System	Design

	 0204	421	 ท่อความร้อน	 3(3-0-6)

	 	 Heat	Pipe

	 0204	422	 เชื้อเพลิงและการเผาไหม้	 3(3-0-6)

	 	 Fuels	and	Combustion

	 0204	424	 ระบบโรงไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Power	Plant	Systems

	 0204	425	 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน	 3(3-0-6)

	 	 Heat	Exchanger	Design

	 0204	434	 การออกแบบระบบแสงสว่าง		 3(3-0-6)	

	 	 Illumination	System	Design

	 0204	470	 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์	 3(3-0-6)

	 	 Solar	Energy	Technology

	 0204	473	 การประเมินวัฏจักรชีวิตในระบบพลังงาน		 3(3-0-6)

	 	 Life	Cycle	Assessment	in	Energy	Systems

	 0204	475	 พัดลม	เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ		 3(3-0-6)

	 	 Fans,	Pumps	and	Air	Compressors

	 0204	478	 เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน		 3(3-0-6)

	 	 Energy	Storage	Technology

	 0204	479	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์	 3(3-0-6)

	 	 Nuclear	Technology

	 0204	481	 การวางแผนพลังงานส�าหรับชุมชน	 3(3-0-6)

	 	 Energy	Planning	for	Community	

	 	 	 2.4.2	 วิชาเฉพาะด้านเลือกส�าหรับวิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์	

ก�าหนดให้เลือกเรียน		ไม่น้อยกว่า		9	หน่วยกิต

	 0204	338	 การสื่อสารเชิงแสง	 3(3-0-6)

	 	 Optical	Communication

	 0204	356	 การควบคุมป้อนกลับ	 3(3-0-6)

	 	 Feedback	Control
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	 0204	357	 ไมโครคอนโทรลเลอร์		 3(3-0-6)

	 	 Microcontroller

	 0204	358	 การสื่อสารและเครือข่ายข้อมูล	 3(3-0-6)

	 	 Data	Communication	and	Networking

	 0204	367	 วัสดุแม่เหล็กและเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล		 3(3-0-6)

	 	 Magnetic	Materials	and	Data	Storage	Memory

	 0204	409	 เรื่องคัดสรรทางฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์	 3(3-0-6)

	 	 Selected	Topics	in	Physics	

	 	 and	Applied	Physics

	 0204	433	 สายอากาศ	 3(3-0-6)

	 	 Antenna

	 0204	435	 ระบบการสื่อสารไร้สายเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Wireless	Communication	Systems

	 0204	436	 อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง	 3(3-0-6)

	 	 Optoelectronics

	 0204	437	 แบบจ�าลองอย่างง่ายของวัสดุแม่เหล็ก		 3(3-0-6)

	 	 Simple	Models	of	Magnetism

	 0204	451	 อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง	 3(3-0-6)

	 	 Power	Electronics

	 0204	453	 การประมวลผลดิจิทัล	 3(3-0-6)

	 	 Digital	Signal	Processing

	 0204	454	 การประมวลผลภาพดิจิทัล	 3(3-0-6)

	 	 Digital	Image	Processing

	 0204	455	 หลักการเบื้องต้นของสปินอิเล็กทรอนิกส์		 3(3-0-6)

	 	 Fundamental	Spin	Electronics

	 0204	456	 เซ็นเซอร์	ทรานดิวส์เซอร์		 3(3-0-6)

	 	 และการเชื่อมต่อส�าหรับการวัดและควบคุม	

	 	 Sensors,	Transducers	and	Interfacing	

	 	 for	Measurements	and	Controls

	 0204	457	 การสื่อสารดิจิทัล	 3(3-0-6)

	 	 Digital	Communication

	 0204	458	 เทคโนโลยีอวกาศ		 3(3-0-6)

	 	 Space	Technology

	 0204	459	 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง		 3(3-0-6)

	 	 Communication	Network	

	 	 and	Transmission	Lines

	 0204	460	 วัสดุศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Material	Science

	 0204	467	 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน�า	 3(3-0-6)

	 	 Semiconductor	Device

	 3.		หมวดวิชาเลือกเสรี

	 	 ส�าหรับนิสิตแบบปกติให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	ๆ 	ที่เปิด

สอนในมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกติ	และส�าหรบันสิติ

ที่เลือกแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา	

0199	499	สหกิจศึกษา	แทนรายวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต

	 4.		หมวดฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

	 	 ส�าหรับนิสิตแบบปกติ	 และ	 แบบสหกิจศึกษา	 ให้เรียน

ในรายวชิา	0204	499	การฝึกงาน	และ	ส�าหรบันสิติแบบสหกจิศกึษา	ให้เลอืก

เรียนรายวิชา	0199	499	สหกิจศึกษา	แทนรายวิชา	0204	497	ระเบียบวิธี

การทางวิทยาศาสตร์	 0204	498	 โครงงานทางฟิสิกส์	และหมวดวิชาเลือก

เสรีรวม	 ท้ังหมด	 9	หน่วย	 โดยมีเง่ือนไขลงทะเบียนเรียน	 วิชาเอกบังคับ

มาแล้วไม่น้อยกว่า	21	หน่วยกิต	

	 0199	499*	สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

	 	 ส�าหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาให้เลือกเรียน

รายวิชา	0199	499	สหกิจศึกษา	แทนรายวิชา	0204	497	ระเบียบวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์		0204	498	โครงงานนิสิตทางฟิสิกส์	และหมวดวิชาเลือกเสรี	

6	หน่วยกิต	รวมทั้งหมด	9	หน่วยกิต

*การประเมินผลเป็น	S	หรือ	U
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แผนการศึกษา
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์	วิชาเอกพลังงาน

ปีที่	1	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0031	001 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน	

Daily	English	Conversation

2(1-2-3)

0201	113 แคลคูลัส	1

Calculus	1

3(3-0-6)

0203	110 ชีววิทยา1

Biology	1

3(3-0-6)

0203	191 ปฏิบัติการชีววิทยา	1

Biology	Laboratory	1

1(0-3-1)

0204	101 ฟิสิกส์	1

Physics	1

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1

Physics	Laboratory	1

1(0-3-1)

xxxx	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป	 8(x-x-x)

รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 21	หน่วยกิต

ปีที่	1	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0031	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2(1-2-3)

0201	114 แคลคูลัส	2

Calculus	2

3(3-0-6)

0201	201 วิธีการทางสถิติทั่วไป	

General	Statistical	Methods	

3(3-0-6)

0202	103 หลักเคมี	1

Principle	of	Chemistry	1

3(3-0-6)

0202	193 ปฏิบัติการหลักเคมี	1

Principle	of	Chemistry	Laboratory	1

1(0-3-1)

0204	102 ฟิสิกส์	2

Physics	2

3(3-0-6)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2

Physics	Laboratory	2

1(0-3-1)

0204	195 	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

Information	Technology	Applications

1(0-3-1)

xxxx	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป	 4(x-x-x)

รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 21	หน่วยกิต
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ปีที่	2	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0204	201 คณิตศาสตร์ส�าหรับฟิสิกส์	1

Mathematics	for	Physics	1

3(3-0-6)

0204	203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Computer	Programming

2(1-2-3)

0204	220 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ

Thermodynamics	and	Statistical	Physics

3(3-0-6)

0204	230 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า	1

Electromagnetic	Theory	1

3(3-0-6)

0204	250 วงจรไฟฟ้า

Electrical	Circuits	

3(3-0-6)

0204	297 การฝึกปฏิบัติการในโรงงาน

Workshop	Practices

2(0-6-2)

0299	202 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	1

English	for	Science	1

2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 2(x-x-x)

รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 20	หน่วยกิต

ปีที่	2	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0204	202 คณิตศาสตร์ส�าหรับฟิสิกส์	2

Mathematics	for	Physics	2

3(3-0-6)

0204	211 กลศาสตร์

Mechanics

3(3-0-6)

0204	221 อุณหพลศาสตร์ประยุกต์

Applied	Thermodynamics

3(3-0-6)

0204	240 ฟิสิกส์ยุคใหม่

Modern	Physics

3(3-0-6)

0204	280 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและความร้อน

Electrical	and	thermal	Instrumentations	and	Measurements

3(3-0-6)

0299	203 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	2

English	for	Science	2

2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 4(x-x-x)

รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 21	หน่วยกิต
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ปีที่	3	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0204	312 กลศาสตร์ของไหล	

	Fluid	Mechanics
3(3-0-6)

0204	322 การถ่ายโอนความร้อน

Heat	Transfer
3(3-0-6)

0204	330 การสั่นและคลื่น

Vibrations	and	Waves
3(3-0-6)

0204	388 แหล่งพลังงานและการเปลี่ยนรูป

Energy	Resource	and	Coversions
3(3-0-6)

0204	395 ปฏิบัติการทางด้านพลังงาน	

Energy	Laboratory	
1(0-3-1)

0204	396 สัมมนาฟิสิกส์

Seminar	in	Physics
1(0-3-1)

xxxx	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 6(x-x-x)

รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 20	หน่วยกิต

ปีที่	3	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0204	292 การเขียนแบบเบื้องต้น

Introduction	to	Drawing

2(1-2-3)

0204	310 กลศาสตร์ควอนตัม	1

Quantum	Mechanics	1

3(3-0-6)

0204	352 ระบบไฟฟ้าก�าลัง

Electrical	Power	System	

3(3-0-6)

0204	350 เครื่องจักรกลไฟฟ้า

Electrical	Machines

3(3-0-6)

0204	390 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและความร้อน	และวงจรไฟฟ้า

Electrical	and	Thermal	Instrumentation	and	Electrical	Circuit	Laboratory

1(0-3-1)

0204	394 ปฏิบัติการพลังงานหมุนเวียน

Renewable	Energy	Laboratory

1(0-3-1)

0204	386 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน

Energy	Conservation	and	Management

3(3-0-6)

0204	xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)

0035	001 วิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

One	Program	One	Community
2(1-3-2)

รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 21	หน่วยกิต
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ปีที่	3	ภาคการศึกษาพิเศษ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0204	499 การฝึกงาน	

Student	Practicum

2(0-40-0)

รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 2	หน่วยกิต

ปีที่	4	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0204	497 ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์

Scientific	Method

1(0-3-1)

0204	xxx วิชาเอกเลือก 6(x-x-x)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 6(x-x-x)

รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 13	หน่วยกิต

ปีที่	4	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0204	498 โครงงานนิสิตทางฟิสิกส์

Senior	Project	in	Physics	

2(0-6-2)

0199	499* สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

9(0-40-0)

รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 2	หน่วยกิต

 

	 *	ส�าหรบันสิติทีเ่รยีนแผนการเรียนแบบสหกิจศกึษาไม่ต้องลงทะเบยีนในรายวิชา	0204	497	ระเบียบวิธกีารทางวิทยาศาสตร์	0204	498	โครงงานนสิติ

ทางฟิสิกส์	และวิชาเลือกเสรี	แต่ต้องลงทะเบียนรายวิชา	0199	499	สหกิจศึกษา	ในชั้นปีที่	4	ภาคปลาย	จ�านวน	9	หน่วยกิต
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สาขาฟิสิกส์ประยุกต์	วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์

ปีที่	1	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0031	001 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน	

Daily	English	Conversation

2(1-2-3)

0201	113 แคลคูลัส	1

Calculus	1

3(3-0-6)

0203	110 ชีววิทยา1

Biology	1

3(3-0-6)

0203	191 ปฏิบัติการชีววิทยา	1

Biology	Laboratory	1

1(0-3-1)

0204	101 ฟิสิกส์	1

Physics	1

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1

Physics	Laboratory	1

1(0-3-1)

xxxx	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป	 8(x-x-x)

รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 21	หน่วยกิต

ปีที่	1	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0031	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2(1-2-3)

0201	114 แคลคูลัส	2

Calculus	2

3(3-0-6)

0201	201 วิธีการทางสถิติทั่วไป	

General	Statistical	Methods	

3(3-0-6)

0202	103 หลักเคมี	1

Principle	of	Chemistry	1

3(3-0-6)

0202	193 ปฏิบัติการหลักเคมี	1

Principle	of	Chemistry	Laboratory	1

1(0-3-1)

0204	102 ฟิสิกส์	2

Physics	2

3(3-0-6)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2

Physics	Laboratory	2

1(0-3-1)

0204	195 	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

Information	Technology	Applications

1(0-3-1)

xxxx	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป	 4(x-x-x)

รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 21	หน่วยกิต
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ปีที่	2	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0204	201 คณิตศาสตร์ส�าหรับฟิสิกส์	1

Mathematics	for	Physics	1

3(3-0-6)

0204	203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Computer	Programming

2(1-2-3)

0204	220 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ

Thermodynamics	and	Statistical	Physics

3(3-0-6)

0204	230 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า	1

Electromagnetic	Theory	1

3(3-0-6)

0204	250 วงจรไฟฟ้า

Electrical	Circuits	

3(3-0-6)

0299	202 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	1

English	for	Science	1

2(2-0-4)

0204	297 การฝึกปฏิบัติการในโรงงาน

Workshop	Practices

2(0-6-2)

xxxx	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 2(x-x-x)

รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 20	หน่วยกิต

ปีที่	2	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0204	202 คณิตศาสตร์ส�าหรับฟิสิกส์	2

Mathematics	for	Physics	2

3(3-0-6)

0204	211 กลศาสตร์

Mechanics

3(3-0-6)

0204	221 อุณหพลศาสตร์ประยุกต์

Applied	Thermodynamics

3(3-0-6)

0204	240 ฟิสิกส์ยุคใหม่

Modern	Physics

3(3-0-6)

0204	280 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและความร้อน

Electrical	and	Thermal	Instrumentations	and	Measurements

3(3-0-6)

0299	203 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	2

English	for	Science	2

2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 4(x-x-x)

รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 21	หน่วยกิต
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ปีที่	3	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0204	330 การสั่นและคลื่น

Vibrations	and	Waves
3(3-0-6)

0204	337 หลักการสื่อสารเบื้องต้น

Principle	Communication
3(3-0-6)

0204	351 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์

Digital	electronic	
3(3-0-6)

0204	353 การวิเคราะห์ระบบสัญญาณ

Signal	System	Analysis
3(3-0-6)

0204	398 ปฏิบัติการสื่อสาร

Communication	Laboratory

1(0-3-1)

0204	396 สัมมนาฟิสิกส์

Seminar	in	Physics

1(0-3-1)

xxxx	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 6(x-x-x)

รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 20	หน่วยกิต

ปีที่	3	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0204	292 การเขียนแบบเบื้องต้น

Introduction	to	Drawing
2(1-2-3)

0204	310 กลศาสตร์ควอนตัม	1

Quantum	Mechanics	1
3(3-0-6)

0204	350 เครื่องจักรกลไฟฟ้า

Electrical	Machines

3(3-0-6)

0204	392 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

Electronic	Laboratory

1(0-3-1)

0204	390 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและความร้อน	และวงจรไฟฟ้า

Electrical	and	Thermal	Instrumentation	and	Electrical	Circuit	Laboratory

1(0-3-1)

0204	355 แอนาล็อกอิเล็กทรอนิกส์

Analog	Electronics

3(3-0-6)

0204	335	 ไมโครเวฟ

Microwave

3(3-0-6)

0204	xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)

0035	001 วิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

One	Program	One	Community
2(1-3-2)

รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 21	หน่วยกิต
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ปีที่	3	ภาคการศึกษาพิเศษ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0204	499 การฝึกงาน	

Student	Practicum

2(0-40-0)

รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 2	หน่วยกิต

ปีที่	4	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0204	497 ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์

Scientific	Method

1(0-3-1)

0204	xxx วิชาเอกเลือก 6(x-x-x)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 6(x-x-x)

รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 13	หน่วยกิต

ปีที่	4	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0204	498 โครงงานนิสิตทางฟิสิกส์

Senior	Project	in	Physics	

2(0-6-2)

0199	499* สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

9(0-40-0)

รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 2	หน่วยกิต

	 *	ส�าหรับนิสิตที่เรียนแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนในรายวิชา	ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์	 โครงงานนิสิตทางฟิสิกส์และวิชา

เลือกเสรี	แต่ต้องลงทะเบียนรายวิชา	สหกิจศึกษา	ในชั้นปีที่	4	ภาคปลาย	จ�านวน	9	หน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา
	 1.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป			 ไม่น้อยกว่า			30	หน่วยกิต

	 2.		หมวดวิชาเฉพาะ	ก�าหนดให้เรียน	ไม่น้อยกว่า		105	หน่วยกิต

	 	 วิชาแกน	ก�าหนดให้เรียน		 	 29	หน่วยกิต

0201	113	 แคลคูลัส	1		 3(3-0-6)

 Calculus 1

	 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน	 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ตัวแปรเดียวและการ	ประยุกต์ปริพันธ์และการประยุกต์

	 Limits	 and	 continuity	 of	 functions,	 derivatives	 of	

functions	 of	 one	 variable	 and	 applications,	 integrals	 and	

applications	

0201	114	 แคลคูลัส	2		 3(3-0-6)

 Calculus 2

เงื่อนไขรายวิชา		 :		 รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน	0201	113	

แคลคูลัส	1

Requirement		 :		 Prerequisite	0201	113	Calculus	1

	 ฟังก์ชนัหลายตวัแปร	ลมิติและความต่อเนือ่งของฟังก์ชนัหลาย

ตัวแปร	อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์	อนุกรมอนันต์	

	 Function	of	several	variables,	 limits	and	continuity	

of	 functions	 of	 several	 variables,	 partial	 derivatives	 and	

applications,	infinite	series 

0201	201	 วิธีการทางสถิติทั่วไป		 3(3-0-6)

 General Statistical Methods

	 มโนมตพิืน้ฐานของสถิต	ิสถิตพิรรณนา	วธิเีก็บรวบรวมข้อมลู	

การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวอย่าง	การประมาณค่าและการทดสอบ

สมมตฐิานส�าหรับค่าเฉลีย่ของประชากร	1	กลุม่	ความแตกต่างของค่าเฉลีย่

ของประชากร	2	กลุ่ม	ความแปรปรวนของประชากร	1	กลุม่	อตัราส่วนความ

แปรปรวนของประชากร	2	กลุม่	การวเิคราะห์ความแปรปรวน	การวเิคราะห์

การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย	วิชานี้เน้นถึงการประยุกต์ของวิธีการ

ทางสถิติกับข้อมูลจริงโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

	 Introduction	to	statistics,	descriptive	statistics,	data	

collection,	probability	distribution,	estimation	and	hypothesis	

testing	for	mean	and	variance	with	one	and	two	populations,	

analysis	of	variance,	simple	regression	and	correlation	and	theirs	

application	with	real	problem	solving	by	statistical	package

0202	103	 หลักเคมี	1		 3(3-0-6)

 Principles of Chemistry 1

	 โครงสร้างอะตอม	ปริมาณสารสัมพันธ์	พันธะเคมี	สมบัติของ

ธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน	 สมดุลเคมี	 ก๊าซ	 ของแข็ง	 ของเหลว	

สารละลาย	 สมบัติคอลลิเกทีฟ	 กรด-เบส	 สารละลายบัฟเฟอร	์

และการไทเทรตกรด-เบส

	 Structure	of	atoms,	stoichiometry,	chemical	bonding,	

properties	of	representative	and	transition	elements,	chemical	

equilibrium,	 gas,	 solid,	 liquid,	 solution,	 colligative	 property,	

acid-base,	buffer	solution	and	titration

0202	193	 ปฏิบัติการหลักเคมี	1		 1(0-3-1)

 Principles of Chemistry Laboratory 1

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาหลักเคมี	 1	 เช่น	

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	 การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี	 สมบัติ 

คอลลิเกทีฟ	 การหาค่าคงที่ของก๊าซ	 สมดุลเคมี	 กรด-เบส	 สารละลาย

บัฟเฟอร์	และการไทเทรต

	 Experiments	designed	to	concord	with	Principles	of	

Chemistry	 1;	 Safety	 in	 laboratory,	 use	 of	 basic	 chemical	

equipments,	 colligative	 properties,	 gas	 constant,	 chemical	

equilibrium,	acid-base,	buffer	solution	and	titration

0203	110	 ชีววิทยา	1		 3(3-0-6)

 Biology 1

	 สมบัติของสิ่งมีชีวิต	 การจัดระบบสิ่งมีชีวิต	 ระเบียบวิธีทาง

วิทยาศาสตร์	สารเคมีของชีวิต	เซลล์และเมทาบอลิซึม	พันธุศาสตร์	กลไก

ของวิวัฒนาการ	ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	 โครงสร้างและหน้าท่ีของ

พืชและสัตว์	นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

	 Characteristic	classification	science	methodology	of	

organisms,	 chemistry	 of	 life,	 cell	 and	metabolism,	 genetics,	

evolution,	 biodiversity,	 structure	 and	 function	 of	 plant	 and	

animal,	ecology	and	behavior

0203	191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1		 1(0-3-1)

 Biology Laboratory 1

เงื่อนไขรายวิชา	 :		 รายวิชาบังคับร่วม	0203	110	

ชีววิทยา	1	

Requirement		 :		 Corequisite	0203	110	Biology	1	

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0203	 110	

ชีววิทยา	1

	 	 Laboratory	 experiments	 to	 accompany	 0203	 110	 

Biology	1
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0204	101	 ฟิสิกส์	1		 3(3-0-6)

 Physics 1

	 บทน�าเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์และความส�าคัญของวิชาฟิสิกส์	

ปริมาณทางฟิสิกส์	 การเคลื่อนที่เชิงเส้น	กฎของนิวตัน	การเคลื่อนที่แบบ

วถิโีค้งและแบบวงกลม	โมเมนตมัและการชน	งานและพลงังาน	การเคลือ่นที่

แบบหมุน	สมดุลกล	การสั่นและคลื่น	คลื่นเสียง	ของไหล	สมบัติเชิงของ

สสาร	ความร้อนและอุณหพลศาสตร์	ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ

	 Introduction	 to	physics	and	 important,	quantity	of	

physics,	linear	motion	equations,	Newton’s	laws,	equilibrium,	

projectile	and	circular	motions,	momentum	and	collisions,	work	

and	energy,	system	of	particles	and	rigid	body,	vibrations	and	

waves,	sound,	fluid	mechanics,	mechanical	properties	of	matter,	

thermodynamics	and	kinetic	theory	of	gases

0204	102	 ฟิสิกส์	2		 3(3-0-6)

 Physics 2

เงื่อนไขรายวิชา	 	:		รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน	0204	101	

ฟิสิกส์	1

Requirement		 :	 Prerequisite	0204	101	Physics	1

	 ไฟฟ้าสถติ	สารแม่เหลก็	สนามแม่เหลก็	สนามแม่เหลก็เหนีย่ว

น�า	ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน�า	กระแสไฟฟ้า	วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ

กระแสสลับ	 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	 สมบัติของคลื่นแสงและทัศนอุปกรณ์	

บทน�าเก่ียวกับฟิสิกส์ยุคใหม่	 สมบัติของนิวเคลียส	 กัมมันตรังสีและ

ปฏิกิริยานิวเคลียร์

	 Electrostatics,	magnetic	materials,	magnetic	 field,	

magnetic	induction,	capacitors	and	inductors,	electric	currents,	

DC	and	AC	circuits,	electromagnetic	waves,	wave	property	of	

light	and	optical	instruments,	introduction	to	modern	physics,	

properties	of	nucleus,	radioactive	and	nuclear	reaction

0204	191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1		 1(0-3-1)

 Physics Laboratory 1

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	101	ฟิสิกส์	1

	 Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0204	 101	

Physics	1

0204	192	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2		 1(0-3-1)

 Physics Laboratory 2

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	102	ฟิสิกส์	2

	 Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0204	 102	

Physics	2

 

0299	202	 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	1		 2(2-0-4)

 English for Science 1

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0021	001	ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

Prerequisite		 :		 0021	001	Fundamental	English

	 ศัพท์เทคนิค	 การใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์	 การอ่านและ

ความเข้าใจในบทความด้านวิทยาศาสตร์

	 Technical	 terms,	 usage	 of	 English	 for	 scientific	 

purposes,	reading	and	understanding	of	articles	on	science

0299	203	 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	2		 2(2-0-4)

 English for Science 2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0299	 202	 ภาษาอังกฤษส�าหรับ

วิทยาศาสตร์	1

Prerequisite	 :		 0299	202	English	for	Science	1

	 ศัพท์เทคนิค	 การใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์	 การอ่านและ

ความเข้าใจในบทความด้านวิทยาศาสตร์

	 Technical	 terms,	 usage	 of	 English	 for	 scientific	

purposes,	reading	and	understanding	of	articles	on	science

	 	 วิชาเอก	ก�าหนดให้เรียน		 	 76	หน่วยกิต

 	 2.1)		วิชาพ้ืนฐานวิชาเอกพลังงานและวิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์	

ก�าหนดให้เรียน	จ�านวน	24	หน่วยกิต

0204	201	 คณิตศาสตร์ส�าหรับฟิสิกส์	1		 3(3-0-6)	

 Mathematics for Physics 1

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0201	114	แคลคูลัส	2

Prerequisite	 :		 0201	114	Calculus	2

	 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ	ผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

อนัดบัหนึง่	ผลเฉลยสมการเชงิอนพุนัธ์สามญัอนัดบัสอง	สมการเชงิอนพุนัธ์

แบบแม่นตรงและผลเฉลย	 พีชคณิตเวกเตอร์ใน	 3	 มิติ	 พิกัดเชิงข้ัว	

การวิเคราะห์เวกเตอร์ขั้นสูง	 อนุพันธ์เวกเตอร์	 ปริพันธ์เวกเตอร์	ฟังก์ชัน

หลายตัวแปร	อนุพันธ์ย่อย	สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย	ปริพันธ์ตามเส้นทาง	

ข้อปัญหาค่าขอบ	การประยกุต์ทางฟิสกิส์	สมการคลืน่	และสมการความร้อน	

	 Ordinary	differential	equations,	solutions	of	first-order	

differential	 equations,	 solutions	 of	 second-order	 differential	

equations,	 exact	 differential	 equations	 and	 solutions,	 vector	

algebra	in	three	dimensions,	polar	coordinates,	advanced	vector	

analysis,	vector	derivatives,	vector	integrals,	functions	of	several	

variables,	partial	derivatives,	partial	differential	equations,	path	

integrals,	 boundary-value	 problems,	 applications	 in	 physics,	

wave	equations	and	heat	equations
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0204	202	 คณิตศาสตร์ส�าหรับฟิสิกส์	2	 	3(3-0-6)

 Mathematics for Physics 2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	 201	 คณิตศาสตร์ส�าหรับ

ฟิสิกส์	1

Prerequisite		 :		 0204	 201	 Mathematics	 for	

Physics 1

	 ฟังก์ชันรายคาบ	นอร์มของฟังก์ชนั	ผลคณูสเกลาร์ของฟังก์ชนั	

ฟังก์ชันหนึ่งหน่วย	 อนุกรมฟูเรียร์	 การแปลงฟูเรียร์	 การแปลงลาปลาช	

การอุปนัยทางคณิตศาสตร์	ล�าดับและอนุกรม	อนุกรมเทย์เลอร์	ผลเฉลย

อนกุรมก�าลงัของสมการสามัญเชงิอนพุนัธ์	จ�านวนเชงิซ้อน	ตวัแปรเชงิซ้อน	

ฟังก์ชันเชิงซ้อน	ฟังก์ชันวิเคราะห์	 ปริพันธ์เชิงซ้อน	ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ	

การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข

	 Periodic	functions,	norms	of	functions,	scalar	products	

of	 functions,	unit	 functions,	Fourier	 series,	Fourier	 transform,	

Laplace	 transform,	mathematical	 induction,	 sequences	 and	

series,	Taylor	series,	power	series	solutions	of	ordinary	differential	

equations,	 complex	 numbers,	 complex	 variables,	 complex	 

functions,	 analytic	 functions,	 complex	 integrals,	 improper	 

integrals,	numerical	integration

0204	211	 กลศาสตร์		 3(3-0-6)

 Mechanics

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0204	101	ฟิสิกส์	1	

Prerequisite		 :		 0204	101	Physics	1

	 ระบบแรง	แรงลัพธ์	สมดุล	ของไหลสถิต	จลนพลศาสตร์และ

จลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง	 กฎการเคลื่อนที่ข้อสองของ 

นิวตัน	งานและพลังงาน	อิมพัลส์และโมเมนตัม

	 Force	systems,	 resultant,	equilibrium,	fluid	statics,	

kinematics	and	kinetics	of	particles	and	rigid	bodies,	Newton’s	

second	law	of	motion,	work	and	energy,	impulse	and	momentum

0204	220	 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ	 	3(3-0-6)

 Thermodynamics and Statistical Physics

	 	วชิาทีศ่กึษาและอธบิายเกีย่วกบัความร้อน	อณุหภูม	ิสมดลุทาง

ความร้อน	 สมการแสดงสถานะ	 ฟังก์ชันแสดงสถานะ	 กฎทางอุณห

พลศาสตร์	 เอนโทรปี	 กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์	 เครื่องยนต์ความ

ร้อนและระบบท�าความเย็น	การเปลี่ยนเฟส	ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ	ฟิสิกส ์

เชิงสถิติ	 สถานะเชิงมหภาคและสถานะเชิงจุลภาค	ความหนาแน่นของ

สถานะ	 สถิติแบบแมกซ์เวลล์-โบลต์ชมันน์	 สถิติแบบเฟอร์มิ-ดิแรก	 

สถิติแบบโบส์ไอน์สไตน์

	 Thermodynamics:	heat,	temperature,	thermodynamics	

equilibrium,	 equation	 of	 states,	 function	 of	 states,	 laws	 of	

thermodynamics,	entropy,	heat	engine	and	refrigerator,	phase	

transformation,	 kinetic	 theory	 of	 gases.	 Statistical	 physics:	

macrostates	and	microstates,	density	of	states,	Maxwell-Boltzmann	

statistics,	Fermi-Dirac	statistics,	Bose-Einstein	statistics

0204	230	 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า	1		 3(3-0-6)

 Electromagnetic Theory 1

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0204	102	ฟิสิกส์	2	

Prerequisite		 :		 0204	102	Physics	2

	 กฎของคูลอมป์	 สนามไฟฟ้าสถิต	 พลังงานและศักย์ไฟฟ้า	

ความต้านทาน	ไดอเิลก็ตริก	ความเกบ็ประจุ	ความเหนีย่วน�า	กระแสพาและ

กระแสน�า	สมการปัวส์ซองและลาปลาซ	สนามแม่เหลก็สถติ	สนามแม่เหลก็

ที่แปรตามเวลา	 วัสดุแม่เหล็ก	สมการแมกซ์เวลล์	 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ี

แปรตามเวลา	การแผ่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

	 Coulomb’s	 law,	electrostatic	 fields,	 electric	 energy	

and	 electric	 potential,	 resistance,	 dielectrics,	 capacitance,	

inductance,	convection	and	conduction	currents,	Poisson’s	and	

Laplace’s	 equations,	magnetostatic	 fields,	 time	 dependent	

magnetic	 fields,	magnetic	materials,	Maxwell’s	 equations,	

time-varying	 electromagnetic	 fields,	 electromagnetic	wave	

propagation

0204	310	 กลศาสตร์ควอนตัม	1		 3(3-0-6)

 Quantum Mechanics 1

	 แนวคิดเบ้ืองต้นของกลศาสตร์ควอนตัม	ฟังก์ชันคลื่นและ

สมบตัขิองฟังก์ชนัคลืน่	ตวัด�าเนนิการ	สมการชเรอดงิเงอร์	ผลเฉลยของสม

การชเรอดิงเงอร์ในปัญหาหนึ่งมิติ

	 Fundamental	concepts	of	quantum	mechanics,	wave	

function	 and	 its	 properties,	 operators,	 Schrodinger	 equation,	

solution	of	Schrodinger	equation	in	one	–	dimensional	problem

0204	330	 การสั่นและคลื่น	 	3(3-0-6)

 Vibrations and Waves

	 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก	การส่ันแบบต่างๆ	 ได้แก	่

การสั่นแบบหน่วงและแบบมีแรงบังคับ	 การเกิดการสั่นพ้อง	 การสั่น

แบบคู่ควบ	พิกัดอิสระ	และรูปแบบการแกว่งกวัดอย่างอิสระ	สมการคลื่น

ใน	 1	 มิติ	 และหลายมิติ	 คลื่นเคลื่อนที่	 สมบัติของคลื่น	 การแทรกสอด	

การเลี้ยวเบน	 การสะท้อน	 และการส่งผ่านของคล่ืน	 ปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติของคลืน่บางชนดิ	เช่น	คลืน่เสยีง	และ	คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	เป็นต้น	

การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์แบบฟูเรียร์	



93

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 Simple	harmonics	motion,	mechanical	vibrations	such	

as	damped	oscillations	and	force	oscillations,	resonance,	coupled	

oscillations,	degree	of	freedom	and	normal	modes,	one	and	many	

dimensions	wave	equation,	travelling	waves,	properties	of	wave	

such	as	 interference,	 diffraction,	 reflection	 and	 transmission,	

some	phenomena	 of	 sound	and	 electromagnetic	waves,	 and	

application	of	Fourier	method

0204	240	 ฟิสิกส์ยุคใหม่		 3(3-0-6)

 Modern Physics

	 ภาพรวมขอบเขตของเน้ือหาฟิสกิส์ยุคใหม่	ทฤษฎีสัมพทัธภาพ

พิเศษ	 คุณสมบัติเชิงคลื่นของอนุภาค	 คุณสมบัติเชิงอนุภาคของคลื่น	

โครงสร้างอะตอม	สมบตัขิองของแขง็	ฟิสกิส์นวิเคลยีร์	และอนุภาคมูลฐาน

	 Overview	 of	modern	 physics	 contents,	 theory	 of	

special	relativity,	particle	properties	of	wave,	wave	properties	of	

particle,	atomic	structure,	properties	of	solid,	nuclear	physics	

and	elementary	particles

	 	 2.2)	วิ ช า เอกบั งคับส� าหรับวิ ช า เอกพลั ง ง านและวิ ช า เอก

อิเล็กทรอนิกส์		ก�าหนดให้เรียน	จ�านวน			26	หน่วยกิต

0204	195	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 	1(0-3-1)

 Information Technology Applications

		 การประกอบคอมพวิเตอร์	โปรแกรมพืน้ฐานส�าหรบัส�านกังาน	

ระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐาน	 การติดตั้งซอฟต์แวร์	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�าหรับการออกแบบ	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับเขียนเว็ป	 อุปกรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 Assembly	of	personal	computers,	basic	of	program	

for	offices,	basic	network,	software	installation,	computer	aided	

design,	web	programming,	information	technology	devices	

0204	203	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์		 2(1-2-3)

 Computer Programming

	 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาทีเ่หมาะสม	การรบั

ค่าข้อมูล	การแสดงผลข้อมูล	อาเรย์	พอยน์เตอร์	ลูปและเงื่อนไข	ฟังก์ชัน	

สตรักเจอร์	และยูเนี่ยน	การอ่านและเขียนข้อมูลกับไฟล์

	 Computer	programming	with	 a	 suitable	 computer	

language,	data	input,	data	output,	arrays,	pointers,	 loops	and	

conditions,	functions,	structures,	unions,	reading	from	files	and	

writing	to	files

0204	221	 อุณหพลศาสตร์ประยุกต์		 3(3-0-6)	

 Applied Thermodynamics

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0204	 220	 อุณหพลศาสตร์และ

ฟิสิกส์เชิงสถิติ	

Prerequisite	 :		 0204	220	Thermodynamics	and	

Statistical Physics

		 ทบทวนเอ็นโทรปี	 กระบวนการย้อนกลับได้	 ศักย์ของระบบ	

การประยุกต์กฎข้อที่	1	และ	2	วัฏจักรกระบวนการพื้นฐาน	วัฎจักรอุดมคติ	

วัฏจักรจริง	 วัฏจักรก�าลัง	 วัฏจักรท�าความเย็น	สมบัติสัมพัทธ์ของสสาร	

ของผสมที่ไม่ท�าปฏิกิริยา	การวิเคราะห์การไหล	การวิเคราะห์กระบวนการ

สันดาบเชิงอุณหพลศาสตร์

		 Review	 on	 entropy,	 reversible	 processes,	 system	

potentials,	applications	of	1st	and	2nd	laws,	basic	processing	

cycles,	 ideal	cycles,	actual	cycles,	power	cycles,	 refrigeration	

cycles,	relative	properties	of	substances,	non-reactive	mixtures,	

flow	analysis,	thermodynamical	combustion	analysis

0204	250	 วงจรไฟฟ้า		 3(3-0-6)

 Electrical Circuits 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	102	ฟิสิกส์	2

Prerequisite	 :		 0204	102	Physics	2	

		 องค์ประกอบของวงจร	 กฎของเคอร์ชอฟฟ์	 วงจรแบบ

ตัวต้านทาน	การวิเคราะห์ปมและเมซ	ทฤษฎีของเทวินินและทฤษฎีของ

นอร์ตัน	 วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง	 คลื่นแบบไซน์และการวิเคราะห์

สถานะคงตัว	 เฟสและเฟสเซอร์ไดอะแกรม	วงจรก�าลังไฟฟ้ากระแสสลับ	

ระบบไฟฟ้าสามเฟส

		 Circuit	elements,	Kirchhoff’s	laws,	resistive	circuits,	

nodal	and	mesh	analysis,	Thevenin	theorem	and	Norton	theorem,	

first-order	and	second-order	circuits,	sinusoidal	waveforms	and	

steady-state	analysis,	phase	and	phasor	diagrams,	AC	power	

citcuits,	three-phase	systems

0204	280	 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและความร้อน	3(3-0-6)

 Electrical and Thermal Instrumentations 

 and Measurements

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0204	250	วงจรไฟฟ้า

Prerequisite		 :		 0204	250	Electrical	Circuits	

		 หน่วยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟ้าและความร้อน	

การจ�าแนกและลักษณะสมบัติของเครื่องมือ	การวิเคราะห์การวัด	การวัด

กระแสไฟฟ้าไฟตรงและไฟสลบัโดยใช้อปุกรณ์แอนะลอกและดจิทิลั	การวัด

ก�าลงังาน	การวัดตัวประกอบก�าลงังานและการวัดพลงังาน	การวัดอณุหภมู	ิ

การวัดความต้านทานอินดักแดนซ์	 คาปาซีสแตนซ์	 การวัดความถี่และ

การวัดคาบ/ช่วงเวลา	สัญญาณรบกวน	ทรานซ์ดิวเซอร์	การปรับเทียบ	



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

94

	 Units	and	standard	of	electrical	and	thermal	measurement,	

instrument	 classification	 and	 characteristics,	measurement	

analysis,	measurement	of	DC	and	AC	current	and	voltage	using	

analog	and	digital	instruments,	power,	power	factor,	and	energy	

measurement,	 temperature	measurement,	measurement	 of	

resistance,	 inductance,	 capacitance,	 frequency	 and	 period/

time-interval	measurement,	noises,	transducers,	calibration

0204	292		 การเขียนแบบเบื้องต้น		 2(1-2-3)

 Introduction to Drawing

		 หลักการเขียนตัวอักษรและตัวเลข	ออโตกราฟฟิกโปรเจคชัน	

การเขียนภาพออโตกราฟฟิกและพิคตอเรียล	 การก�าหนดขนาด	 และ

ความคลาดเคล่ือน	 การเขียนภาพตัด	 การเขียนวิวช่วย	 และแผ่นคลี่	 

การสเก็ตภาพด้วยมือ	 การให้รายละเอียด	 และการเขียนภาพแอสเซมบรี	

พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ	

	 Lettering,	 orthographic	 projection,	 orthographic	

drawing	and	pictorial	drawings,	dimensioning	and	tolerancing,	

sections,	auxiliary	views	and	development,	freehand	sketches,	

detail	and	assembly	drawings,	basic	computer-aided	drawing

0204	297	 การฝึกปฏิบัติการในโรงงาน		 2(0-6-2)

 Workshop Practices

		 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดขนาดช้ินงาน	 งานเครื่องมือกล	 

งานปรับแต่ง	 ชิ้นงานโลหะแผ่น	 การเช่ือมโลหะ	 เครื่องจักรซีเอ็นซี	 

ความปลอดภัยในโรงงาน

		 Practice	 in	work-piece	measuring,	machine	 tools,	

bench	work,	sheet	metal	works,	metal	welding,	CNC	machines,	

saftefy	in	workshop

0204	350	 เครื่องจักรกลไฟฟ้า		 3(3-0-6)

 Electrical Machines

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0204	230	ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า	1

Prerequisite		 :		 0204	 230	 Electromagnetic	

Theory 1

		 แหล่งก�าเนิดพลังงาน	 วงจรแม่เหล็ก	 หลักการของสนามแม่

เหลก็ไฟฟ้าและการแปรสภาพพลงังานกลไฟฟ้า	พลงังานและพลงังานร่วม	

หลักการของเครื่องจักรกลไฟฟ้า	 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง	 วิธีการ

สตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	 วิธีการควบคุมความเร็วของมอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสตรง	ทฤษฎแีละการวเิคราะห์หม้อแปลงแบบเฟสเดยีวและแบบ

สามเฟส	การต่อหม้อแปลงสามเฟส

		 Energy	 sources,	magnetic	 circuits,	 principles	 of	

electromagnetic	 and	 electromechanical	 energy	 conversion,	

energy	 and	 co-energy,	 principles	 of	 electrical	machines,	

dc	machines,	 starting	methods	 of	 dc	motors,	 speed	 control	

methods	of	dc	machines,	theory	and	analysis	of	single	phase	and	

three	phase	transformers,	three	phase	transformer	connections

0204	390	 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและความร้อน	1(0-3-1)

	 และวงจรไฟฟ้า

 Electrical and Thermal Instrumentation 

 and Electrical Circuit Laboratory

	 ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า	โวลต์

มิเตอร์	แอมป์มิเตอร์	 โอห์มมิเตอร์	วัตต์มิเตอร์	มัลติมิเตอร์	มอเตอร์และ

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	หม้อแปลง	ไฟฟ้า	วงจรสมมูลเทวินิน	วงจรสมมูลนอร์

ตัน	ทฤษฎีการซ้อนทับ	ออปแอมป์	โซลาร์เซลล์	วงจร	RL	วงจร	RC	วงจร	

RLC	เซ็นเซอร์

	 Experiments	that	corresponding	electrical	instrument	

and	 electrical	 circuits,	 voltmeters,	 ammeters,	 ohmmeters,	

wattmeters,	multimeters,	motors	and	generators,	transformers,	

Thevenin	 equivalent	 circuits,	 Norton	 equivalent	 circuits,	

superposition	 theory,	 Op-Amp,	 solar	 cells,	 RL	 circuits,	

RC	circuits,	RLC	circuits,	sensors

0204	396*	สัมมนาฟิสิกส์		 1(0-3-1)

 Seminar in Physics 

		 การค้นคว้าวิจัยทางฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์	 การสืบค้น

สารสนเทศแบบต่าง	ๆ	การเสนอผลงานการค้นคว้าและการวิจัย

		 Literature	 review	 in	 physics	 and	 applies	 physics	

research,	 information	 investigation,	presentation	of	papers	or	

research	work

0204	497	 ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์		 1(0-3-1)

	 Scientific	Method

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 นิสิตชั้นปีที่	 4	 โดยความเห็นชอบ

จากภาควิชา

Prerequisite		 :		 Forth	year	student	and	

  consent of the department 

		 การค้นคว้างานท่ีเกี่ยวข้องกับโครงงาน	พร้อมเสนอเค้าโครง

ของโครงงานโดยความเห็นชอบของภาควชิา	เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อม

ส�าหรับการท�าโครงงานต่อไปในรายวิชา	0204	498	โครงงานทางฟิสิกส์

		 Literature	search	related	to	the	project,	submission	

of	a	project	proposal	approved	by	the	department,	preparations	

for	 the	 project	 study	 in	 0204	 498	 Senior	 Project	 in	Applied	 

Physics
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0204	498*	โครงงานนิสิตทางฟิสิกส์		 2(0-6-2)

 Senior Project in Physics 

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0204	396	สัมมนาฟิสิกส์

Prerequisite		 :		 0204	401	Seminar	in	Physics	

		 ท�าโครงงานตามเค้าโครงในวชิา	0204	497	ระเบยีบวธิกีารทาง

วิทยาศาสตร์	 หรือการท�าสหกิจ	 รายงานฉบับสมบูรณ์และสอบปากเปล่า

เกี่ยวกับโครงงานนั้น

		 Working	on	the	project	in	accordance	with	the	project	

proposal	0204	497	Scientific	method	or,	submit	a	full	report	and	

give	an	oral	presentation

0204	499*		การฝึกงาน		 2(0-40-0)

 Student Practicum

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 ลงทะเบียนเรียนวิชาเอกบังคับมา

แล้วไม่น้อยกว่า	21	หน่วยกิต	

Requirement		 :		 Registered compulsory subjects 

not less than 21 units 

		 การฝึกงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาพลังงาน	ในหน่วยงาน

ราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	250	ชั่วโมง

		 Student	practicum	on	energy	in	or	related	areas	in	

government	service	of	companies	at	least	250	hours

	 หน่วยกิตรวม		 26	หน่วยกิต

	 *	การประเมินผลเป็น	S	หรือ	U

	 	 2.3)	วิชาเฉพาะด้านบังคับ	

	 	 	 2.3.1	 วิชาเฉพาะด้านบังคับ	 วิชาเอกพลังงาน	 ก�าหนด 

ให้เรียน	จ�านวน	17	หน่วยกิต	

0204	312	 กลศาสตร์ของไหล		 3(3-0-6)

 Fluid Machanics

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0204	211	กลศาสตร์

Prerequisite		 :		 0204	211	Mechanics

		 พื้นฐานความรู ้ธรรมชาติของของไหล	 แบบจ�าลองทาง

คณิตศาสตร์ของของไหล	การไหลแบบราบเรียบ	การไหลแบบปั่นป่วน	

พลังงานและการสูญเสียจากการไหล	 การประยุกต์ในอุตสาหกรรม	

เครื่องสูบน�้าและพัดลม

		 Fundamentals	on	the	nature	of	fluids,	mathematical	

models	 of	 fluids,	 laminar	 flows,	 turbulent	 flows,	 energy	 and	

losses	from	flows,	industrial	applications,	pumps	and	fans

0204	322	 การถ่ายโอนความร้อน		 3(3-0-6)

 Heat Transfer

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0204	221	อณุหพลศาสตร์ประยุกต์

Prerequisite	 :		 0204	221	Applied	

Hermodynamics

		 หลักการเบื้องต ้นของกระบวนการถ่ายโอนความร ้อน	

การน�าความร้อน	 การพาความร้อน	 การถ่ายโอนความร้อนคงตัวและ

ไม่คงตัว	การถ่ายโอนความร้อนใน	1	มิติ	และ	2	มิติ	การถ่ายโอนความร้อน

แบบอิสระ	 การถ่ายโอนความร้อนแบบบังคับ	 การแผ่รังสีความร้อน

ของวัตถุด�าและวัตถุเทา	 การวิเคราะห์การถ่ายโอนความร้อนของอาคาร	

การแก้ปัญหาด้วยวิธีการเชิงเลขและเชิงกราฟ

		 Basic	principles	of	heat	transfer	processes,	thermal	

conduction,	thermal	convection,	thermal	radiation,	steady	and	

unsteady	heat	transfers,	1-dimentional	and	2-dimentional	heat	

transfers,	unforced	and	 forced	heat	 transfers,	black-body	and	

grey-body	radiations,	overall	thermal	transfer	value,	numerical	

and	graphical	methods	for	problem	solving

0204	352	 ระบบไฟฟ้าก�าลัง		 3(3-0-6)

 Electrical Power System

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0204	250	วงจรไฟฟ้า

Prerequisite	 	:		0204	250	Electrical	Circuits	

		 ระบบก�าลงัไฟฟ้าเบ้ืองต้น	แหล่งก�าเนดิพลงังาน	โครงสร้างของ

ระบบก�าลงัไฟฟ้า	คณุสมบัติของโหลด	โรงงานผลติพลงังานไฟฟ้า	ระบบส่ง

พลังงานไฟฟ้า	 อิมพีเแดนซ์ของสายส่ง	 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและ

แรงดันต่าง	ๆ 	การควบคุมระดับของแรงดัน	การก่อสร้าง	ระบบส่งและจ่าย

พลังงานไฟฟ้า	อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าก�าลังมาตรฐานการปฏิบัติงาน	และ

การรักษาความปลอดภัย

		 Introduction	 of	 power	 system,	 energy	 source,	

structure	 of	 powersystem,	 loa	 d	 properties,	 electric	 power	

facilities,	power	transmission	system,	Impedance	of	transmission	

line,	 relationship	 between	 current	 and	 voltage,	 voltage	 level	

control,	construction,	transmission	and	power	systems,	electrical	

power	equipment,	performance	standards	and	security

0204	386	 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน		 3(3-0-6)

 Energy Conservation and Management

		 พื้นฐานการจัดการพลังงานไฟฟ้าและความร้อน	 ขั้นตอน

การตรวจวัดทางพลังงาน	การจัดเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ทางด้าน

พลังงาน	 ระบบแสงสว่าง	 ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ	

การจดัการเกีย่วกบัหม้อน�า้	ระบบไอน�า้	ระบบควบคมุ	การบ�ารงุรกัษาระบบ

ด้านพลังงาน	กฎหมายการจัดการด้านพลังงาน	การอนุรักษ์พลังงาน



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

96

		 Fundamentals	 on	 electrical	 and	 thermal	 energy	

managements,	 energy-audit	 processes,	 data	preparation	 and	

energy	analyses,	including	illumination	system,	air-ventilation	

and	air-ventilation	and	air-conditioned	systems,	managements	

on	 boilers,	 steam	 systems,	 control	 systems,	 energy	 system	

maintenance,	law	on	energy	management,	energy	conservation

0204	388	 แหล่งพลังงานและการเปลี่ยนรูป		 3(3-0-6)

 Energy Resources and Conversions

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	322	การถ่ายเทความร้อน

Prerequisite		 :		 0204	322	Heat	Transfer

		 ทบทวนความรู้ทางด้านพลังงาน	แหล่งพลังงานและศักยภาพ	

พลังงานความร้อน	 พลังงานไฟฟ้า	 พลังงานเคมี	 พลังงานนิวเคลียร	์

แหล่งพลังงานหมุนเวียน	พลังงานแสงอาทิตย์	 พลังงานน�้า	 พลังงานลม	

การเปลี่ยนรูปพลังงาน	ประสิทธิภาพของการเปลี่ยนรูปพลังงาน

		 Review	on	energy	knowledge,	energy	resources	and	

their	 potentials,	 thermal	 energy,	 electrical	 energy,	 chemical	

energy,	 nuclear	 energy,	 renewable	 energy	 resources,	 solar	

energy,	 hydro	 energy,	 wind	 energy,	 energy	 conversions,	

efficiency	of	energy	conversions

0204	394	 ปฏิบัติการพลังงานหมุนเวียน		 1(0-3-1)

 Renewable Energy Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	322	การถ่ายโอนความร้อน	

และ	0204	312	กลศาสตร์ของไหล	

Prerequisite	 	:		0204	322	Heat	Transfer	and	

0204	312	Fluid	Machinics	

	 ปฏิบัติการเก่ียวกับพลังงานทดแทน	กระบวนการเปลี่ยนรูป

พลังงาน	การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ	ระบบพลังงานแสงอาทิตย	์

ระบบพลังงานลม	ระบบชีวมวล	ระบบก๊าซชีวภาพ

	 Experimentation	in	renewable	energy,	energy-conversion 

processes,	 tests	 of	 system	efficiency,	 solar-energy	 systems,	

win-energy	systems,	biomass	systems,	bio-gas	systems

0204	395	 ปฏิบัติการทางด้านพลังงาน		 1(0-3-1)

 Energy Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0204	322	การถ่ายโอนความร้อน	

และ	0204	312	กลศาสตร์ของไหล	

	Prerequisite		 :		 0204	322	Heat	Transfer	and	

0204	312	Fluid	Machanics	

		 ปฏิบตักิารพืน้ฐานทีเ่กีย่วข้องกบัเทอร์โมไดนามกิส์	กลศาสตร์

ของไหล	 การถ่ายโอนความร้อน	 การวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงความร้อน	

การจัดเตรียมข้อมูลในแบบบันทึกและการจัดการด้านพลังงาน	 ขั้นตอน

การตรวจสอบ	 วิเคราะห์	 และติดตามการใช้พลังงาน	ประสิทธิภาพ	และ

ประสิทธิผล

		 Experimentation	in	thermodynamics,	fluid	mechanics,	

heat	transfer,	thermal	characteristic	analyses,	data	preparation	

in	energy-record	forms	and	energy	management,	measurement	

procedures,	analysis	procedures,	energy-controlled	procedures,	

efficiency	and	effectiveness

	 	 	 2.3.2	วิชาเฉพาะด้านบังคับ	วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์

	 ก�าหนดให้เรียน	จ�านวน		 17	หน่วยกิต

0204	335	 ไมโครเวฟ	 	3(3-0-6)

 Microwave

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0204	230	ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า	1

Prerequisite		 :		 0204	 230	 Electromagnetic	

Theory 1

	 ทบทวนสมการของแมกซ์เวลล์	คลืน่ระนาบ	สายน�าส่งสญัญาณ

และท่อน�าคลื่นย่านความถี่ไมโครเวฟ	การวิเคราะห์วงจรข่ายไมโครเวฟ	 

อิมพีแดนซ์และแรงดันและกระแสสมมูล	 เมตริกซ์เอส	แผนภาพการไหล

สัญญาณ	 การแมตช์และการปรับอิมพีแดนซ์	 เรโซเนเตอร์ไมโครเวฟ	

อุปกรณ์แบ่งก�าลังงานและอุปกรณ์คับเปลอร์แบบทิศทางเดียว	การเชื่อมโยง

ไมโครเวฟแบบจุดต่อจุด	 ระบบเรดาร์	 การแพร่กระจายคลื่นไมโครเวฟ	

พื้นฐานการวัดคลื่นไมโครเวฟ	ระบบไมโครเวฟ	การประยุกต์ใช้งาน

	 Review	 of	Maxwell’s	 equations,	 plane	 waves,	

microwave	 transmission	 lines	 and	waveguides,	microwave	

network	analysis,	impedance	and	equivalent	voltage	and	current,	

the	 s-	matrix,	 signal	 flow	graphs,	 impedance	matching	 and	

tuning,	microwave	resonators,	power	dividers	and	directional	

couplers,	microwave	filters,	point-to-point	microwave	link,	radar	

system,	 microwave	 propagation,	 basic	 of	 microwave	

measurement,	applications

0204	337	 หลักการสื่อสารเบื้องต้น	 	3(3-0-6)

 Principle Communication

เงื่อนไขของรายวิชา		:	 0204	230	ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า	1

Prerequisite	 :	 0204	 230	 Electromagnetic	

Theory 1

	 แบบจ�าลองการสื่อสาร	 (wire/cable	และ	wireless/radio)	

บทน�าสญัญาณและระบบ	สเปกตรมัของสญัญาณและการประยกุต์อนกุรม

ฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์	มอดูเลชันแอนะลอก	(AM,	DSB,	SSB,	FM,	

NB/WBFM	 และ	 PM)	 สัญญาณรบกวนในการส่ือสารแอนะลอก	 

มอดเูลชันแบบเบสแบนด์ฐานสอง	ทฤษฎกีารสุม่ตัวอย่างของไนควิสท์และ

ควอนไทเซชัน	 มอนดูเลชันแอนะลอกแบบพัลส์	 (PCM	 และ	 DM)	 

เทคนิกการมัลติเพลกซ์	บทน�าสายส่ง	การกระจายคลื่นวิทยุ	องค์ประกอบ
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และการสื่อสารคลื่นไมโครเวฟ	 การสื่อสารผ่านดาวเทียม	 การสื่อสาร

ด้วยแสง

	 Communication	models	 (wire/cable	 and	wireless/

radio),	introduction	to	signal	and	system,	spectrum	of	signal	and	

applications	of	Fourier	series	and	transform,	analog	modulation	

(AM,	DSB,	 SSB,	 FM,	NB/WBFM	and	 PM),	 noises	 in	 analog	

communication,	binary	baseband	modulation,	Nyquist’s	sampling	

theory	 and	quantization,	 pulse	 analog	modulation	 (PCM	and	

DM),	multiplexing	techniques,	introduction	to	transmission	lines,	

radio	wave	propagation,	microwave	components	and	communication,	

satellite	communications,	optical	communication

0204	351	 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์		 3(3-0-6)

 Digital Electronics

	 ระบบเชิงเลข	พีชคณิตบูลีน	 ระบบเลขฐานสอง	สมบัติวงจร

ของเกตเชิงเลขเกต	การสังเคราะห์วงจรจัดหมู	่วงจรก�าเนดิสญัญาณนาฬิกา	

วงจรบวก	วงจรมัลติเพลกเซอร์	วงจรใส่รหัส	วงจรถอดรหัส	วงจรเชิงเลข

แบบล�าดับ	 ได้แก่	 แลตซ์	 ฟลิปฟลอป	 วงจรนับและวงจรทะเบียน	

หน่วยความจ�า	ตัวแปลงผันสัญญาณ	เอ/ดี	และ	ดี/เอ

	 Basic	digital	system,	Boolean	algebra,	binary	number	

system,	 circuit	 properties	 of	 digital	 gates,	 synthesis	 of	

combinational	 circuits,	 clock	generator,	 adder,	multiplexers,	

encoders,	decoders,	sequential	digital	circuits,	 latch,	flipflops,	

counters	and	registers,	memory,	A/D	and	D/A	converters

0204	353	 การวิเคราะห์ระบบสัญญาณ		 3(3-0-6)

 Signal System Analysis

เงื่อนไขรายวิชา		 :		 0204	 202	 คณิตศาสตร์ส�าหรับ

ฟิสิกส์	2

Prerequisite		 :	 0204	202	Math	for	Physics	2

	 สัญญาณ	 ระบบ	และการจ�าแนกประเภทระบบเชิงเส้นแบบ

เวลาต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง	 ระบบไม่แปรตามเวลาเชิงเส้น	 วิเคราะห์

สัญญาณด้วยการแปลงแบบฟูเรียร์	 การแปลงปลาซ	 และการแปลงแซต	

การประยุกต์ใช้งานสัญญาณและระบบ	การวิเคราะห์สัญญาณและระบบ

ด้วยตัวแปรสถานะ

	 Continuous-time	 and	 discrete-time	 signal	 and	

systems;	 linear	 time-invariant	 systems	 (LTI);	 signal	 analysis	

using	Fourier	 transform,	Laplace	 transform,	 and	Z-transform;	

applications	of	signal	and	systems,	modern	techniques	in	signal	

and	system	analysis

0204	355	 แอนาล็อกอิเล็กทรอนิกส์		 3(3-0-6)

 Analog Electronics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	250	วงจรไฟฟ้า

Prerequisite		 :		 0204	250	Electrical	Circuits	

	 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน�า	 ลักษณะสมบัติกระแสแรงดัน	ลักษณะ

สมบตัเิชงิความถี	่การวเิคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด	การวเิคราะห์และ

ออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์	 (BJT,	 FET,	 CMOS	 และ	 BiCMOS)	

ออปแอมป์และการประยุกต์	วงจรจ่ายก�าลังงาน

	 Semiconductor	 devices,	 current-voltage	 and	

frequency	characteristics,	analysis	and	design	of	diode	circuits,	

analysis	and	design	of	transistor	circuits	(BJT,	FET,	CMOS	and	

BiCMOS),	operational	amplifier	and	its	applications,	power	supply	

circuits

0204	392	 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์		 1(0-3-1)

 Electronic Laboratory

	 ปฏบิตักิารเกีย่วกบัวงจรพืน้ฐานของเกตเชงิเลข	พชีคณติบลูนี

และแผนภาพคาร์โน,	 วงจรก�าเนิดสัญญาณนาฬิกา,	 วงจรนับ,	 แลตซ์,	 

ฟลิปฟลอป,	 วงจรทะเบียน,	 วงจรเชิงเลขแบบล�าดับ	การทดลองเกี่ยวกับ

การไบอัสทรานซิสเตอร์	 วงจรขยายสัญญาณ	 วงจรขยายสัญญาณแบบ

ป้อนกลับ	วงจรออปแอมป์แบบเชิงเส้นและแบบไม่เชิงเส้น	วงจรจ่ายก�าลัง

กระแสตรง	วงจรสะท้อนกระแส	วงจรขยายผลต่าง

	 Experimentation	 in	 basic	 circuit	 of	 digital	 gates,	

design	of	digital	circuits	using	Boolean	algebra	and	Kannaugh	

map,	 clock	 generators,	 counters,	 latch,	 flipflops,	 registers,	

sequential	digital	circuits,	experimentation	in	transistor	biasing,	

amplifier	circuits,	 amplifier	circuits	with	 feedback,	 linear	and	

nonlinear	op-amp	circuits,	dc	power	supplies,	current	mirrors,	

differential	amplifiers

0204	398	 ปฏิบัติการสื่อสาร		 1(0-3-1)

 Communication Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา		:	 รายวิชาบังคับร่วม	0204	337	

	 	 หลักการสื่อสารเบื้องต้น	

Corequisite		 :		 0204	337	Principle	

Communication

	 ปฎิ บั ติการ ท่ี เกี่ ยวข ้องกับระบบการสื่ อสารเ บ้ืองต ้น	

การวดัสัญญาณ	การวเิคราะห์สญัญาณรบกวน	วทิยุ	ไมโครเวฟ	สายอากาศ	

ท่อน�าคลื่น	และใยแก้วน�าแสง

	 Experimentation	in	basic	communication	systems,	

signal	measurement,	noise	analysis,	radio,	microwave,	antenna,	

waveguides	and	fiber	optics.
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	 	 2.4)		วิชาเฉพาะด้านเลือก

  	 2.4.1	 วิชาเฉพาะด้านเลือกส�าหรับวิชาเอกพลังงานก�าหนด

ให้เรียน	ไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต

0204	323	 ระบบปรับอากาศและการท�าความเย็น	 	3(3-0-6)

 Air Condition and Refrigeration

เงื่อนไขของรายวิชา		:	 	0204	221	อณุหพลศาสตร์ประยกุต์

Prerequisite		 :		 0204	221	Applied	

Thermodynamics

	 หลักการท�าความเย็นและการปรับอากาศ	 การท�าความเย็น

แบบอัดไอ	 การท�าความเย็นแบบดูดกลืน	 ภาระการท�าความเย็น	

สารท�าความเยน็	การเลอืกชนดิของสารท�าความเยน็ทีเ่หมาะสม	อปุกรณ์หลกั

และวิธีการเลือกอุปกรณ์ในระบบท�าความเย็น	 การค�านวณประสิทธิภาพ

การท�าความเย็น	การออกแบบระบบปรับอากาศ	การออกแบบห้องเย็นใน

อุตสาหกรรม	

	 Principles	 of	 air	 condition	 and	 refrigeration,	

vapour-compression	 refrigeration,	 absorption	 refrigeration,	

cooling	loads,	refrigerants,	selection	of	appropriate	refrigerants,	

main	 components	 and	 component	 selection	methods	 in	

refrigeration	 system,	 assessment	 of	 refrigeration	 efficiency,	

air-condition	system	design,	cold	room	designs	for	industries

0204	324	 ระบบไอน�้า		 3(3-0-6)

 Steam Systems

เงื่อนไขของรายวิชา		:	 0204	221	อณุหพลศาสตร์ประยุกต์

Prerequisite		 		 0204	221	Applied	

Thermodynamics

	 ทบทวนพื้นฐานเทอร์โมไดนามิกส์	 วัฏจักรไอน�้า	 ระบบไอน�้า	

การผลิตไอน�้า	 ระบบส่งจ่ายไอน�้า	 การประยุกต์ใช้ไอน�้า	 การประเมิน

สมรรถนะ	การบ�ารุงรักษาระบบไอน�้า	ระเบียบข้อบังคับของระบบไอน�้า

	 Review	 on	 thermodynamics,	 steam	cycles,	 steam	

systems,	steam	generation,	steam	distribution	systems,	steam	

application,	 performance	 assessment,	 steam	 system	

maintenance,	regulations	of	steam	systems

0204	385	 การจัดการโครงการด้านพลังงาน		 3(3-0-6)

 Energy Project Management

	 พื้นฐานทางเศรษศาสตร์	ต้นทุน	กระแสเงินสด	การประเมิน

โครงการ	การบริหารโครงการ	การจัดการความเสี่ยงโครงการด้านพลังงาน	

การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการด้านพลังงาน

	 Fundamentals	 on	 economics,	 costs,	 cash	 flows,	

project	assessment,	project	management,	risk	management	in	

energy	projects,	proposal	preparation	of	energy	projects

0204	409	 เรื่องคัดสรรทางฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์		 3(3-0-6)

 Selected Topics in Physics and Applied Physics

เงื่อนไขของรายวิชา	 	:		0204	102	ฟิสิกส์	2

Prerequisite		 :		 0204	102	Physics	2

	 หวัข้อพเิศษทีน่่าสนใจ	บรรยายโดยคณาจารย์ของภาควชิาหรอื	

ศาสตราจารย์ที่มาเยือน

	 Selected	topic	of	interest	presented	by	members	of	

the	department	or	by	visiting	professors

0204	420	 การออกแบบระบบเชิงความร้อน		 3(3-0-6)

 Thermal System Design

	 ทบทวนระบบอณุหภาพ	แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์	พืน้ฐาน

การออกแบบระบบอุณหภาพ	การจ�าลองระบบ	การออกแบบท่ีเหมาะสม

ที่สุด	ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน	ระบบไอน�้า	ระบบปรับอากาศ

	 Review	on	thermal	systems,	mathematical	models,	

basic	design	 for	 thermal	systems,	system	simulation,	optimal	

designs;	heat	exchanger	systems,	steam	systems,	air-conditioning	

systems

0204	421	 ท่อความร้อน		 3(3-0-6)

 Heat Pipe

เงื่อนไขของรายวิชา	 	:	 0204	221	อณุหพลศาสตร์ประยุกต์

Prerequisite		 :	 0204	221	Applied	

Thermodynamics

	 พลังงานและพลังงานทดแทน	 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน	

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีท่อความร้อน	หลกัการท�างานและทฤษฎขีองท่อ

ความร้อน	การออกแบบท่อความร้อนเบ้ือต้น	เทอร์โมไซฟอนท่อความร้อน

แบบสั่นและการประยุกต์ใช้งานของท่อความร้อน

	 Energy	 and	 renewable	 energy,	 heat	 exchanger,	

evolution	of	heat	pipe	technology,	principle	and	basic	theories	

of	heat	pipe,	heat	pipe	design,	thermosyphon	and	applications	

of	heat	pipe

0204	422	 เชื้อเพลิงและการเผาไหม้		 3(3-0-6)

 Fuels and Combustion

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0202	103	หลักเคมี	1

Prerequisite	 	:		0202	103	Principle	of	

  Chemistry 1 

	 การแบ่งประเภทของเช้ือเพลิง	 คุณสมบัติ	 การทดสอบ	และ

ผลผลิตของเช้ือเพลิงแข็งและเหลว	 ซึ่งเน้นในด้านเช้ือเพลิงมวลชีวภาพ	

ปิโตรเลียม	ถ่านหิน	และหินน�้ามัน	ปริมาณสัมพันธ์	 ค่าความร้อนการเผา

ไหม้ปกติและไม่ปกติในเครื่องยนต์สันดาปภายใน	ทฤษฎีการถ่ายเทมวล

ในเรือ่งเรโนลด์ฟลกั	แรงขบัและการค�านวณค่าของมนั	การประยกุต์ทฤษฎี
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การถ่ายเทมวล	การระเหย	ควบแน่นของสารที่ไม่ละลาย	และการท�านาย

อัตราการเผาไหม้ในเครื่องยนต์สันดาปภายใน

	 Type	of	fuels,	characteristic,	testing	and	products	of	

solid	 and	 liquid	 fuel,	 biomass,	 coal	 and	 rock-oil	 fuel,	 heating	

value	of	normal	combustion	and	abnormal	combustion	for	internal	

combustion	engine;	theory	of	mass	transfer,	trust,	calculation	

and	application,	evaporation	and	condensation	of	non-soluble	

substance,	prediction	of	combustion	rate	of	internal	combustion	

engine

0204	424	 ระบบโรงไฟฟ้า	 	3(3-0-6)

 Power Plant Systems

เงื่อนไขรายวิชา		 :	 0204	221	อณุหพลศาสตร์ประยุกต์

Prerequisite	 	:	 0204	221	Applied	

Thermodynamics

	 พืน้ฐานการเปลีย่นรปูเป็นพลังงานไฟฟ้า	โรงไฟฟ้าเชิงความร้อน 

โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก	 อุปกรณ์ประกอบโรงไฟฟ้า	 การประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบ	การเชื่อมต่อระบบกริด	สายส่งเบื้องต้น	

	 Fundamentals	 of	 electrical	 energy	 conversions,	

thermal	 power	 plants,	 alternative-energy	 power	 plants,	

components	of	power	plants,	assessment	of	system	efficiency,	

grid	connection,	basic	transmission	lines

0204	425	 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน		 3(3-0-6)

 Heat Exchanger Design

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0204	322	การถ่ายโอนความร้อน

Prerequisite	 :		 0204	322	Heat	Transfer

	 พื้นฐานของการส่งผ่านความร้อนแบบการน�า	 การพาและ

การแผ่รังสี	 การส่งผ่านความร้อนของเครื่องก�าเนิดไอน�้า	 การส่งผ่าน

ความร้อนทีเ่คร่ืองควบแน่นไอ	แบบและชนดิของการแลกเปลีย่นความร้อน

ต่าง	ๆ	คุณสมบัติของโลหะที่เก่ียวกับการน�าความร้อน	การเลือกใช้วัสด	ุ

การกัดกร่อนและการป้องกัน	 การออกแบบการท�างาน	 การจ�าลองระบบ

โดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์	การหาสภาวะที่เหมาะสม

	 Basic	concept,	heat	conduction,	heat	convection	and	

radiation,	heat	transfers	in	boilers	and	condensers,	classification	

and	type	of	heat	exchangers,	properties	of	materials,	materials	

selection	 process,	 corrosion	 and	 prevention,	 designs	 and	

maintenance	for	heat	exchangers,	system	simulations	based	on	

mathematical	models,	optimization

0204	434	 การออกแบบระบบแสงสว่าง		 3(3-0-6)

 Illumination System Design

	 แสง	 และการมองเห็น	 กฎการส่องสว่าง	 แหล่งก�าเนิดแสง	

ประเภท	และการใช้งานหลอดไฟฟ้า	ดวงโคม	อุปกรณ์ระบบ	การออกแบบ

ระบบส่องสว่างภายใน	และภายนอกอาคาร	การประยุกต์	 ใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบระบบส่องสว่าง	 ระบบแสงสว่างกับ

การอนุรักษ์พลังงานและผลต่อคุณภาพชีวิต

	 Light	and	visibility,	luminous	law,	light	source,	type	

and	how	 to	 use	 electric	 lamps,	 fixture,	 lighting	 system	 and	

component,	 design	 of	 indoor	 and	 outdoor	 lighting	 system,	

computer	design	assisted	 in	 lighting,	energy	conservation	 in	

lighting	systems	with	quality	of	life

0204	470	 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์		 3(3-0-6)

 Solar Energy Technology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	102	ฟิสิกส์	2	

Prerequisite		 :		 0204	102	Physics	2

	 ลักษณะทางกายภาพของพลังงานแสงอาทิตย์	 การวัดรังสี

ดวงอาทิตย์	 การออกแบบเชิงความร้อนของพลังงานแสงอาทิตย	์

เครื่องท�าความร้อน	 เตาหุงอาหาร	 เครื่องอบแห้ง	 เครื่องท�าความเย็น

แบบดูดซึม	 เครื่องกลั่นน�้า	 เครื่องยนต์ความร้อน	กระบวนการเปลี่ยนรูป

พลังงานแสงอาทิตย์

	 Physical	characteristics	of	solar	energy,	solar	energy	

measurement,	 thermal	design	of	solar	energy,	heater,	cooker,	

dryer,	 absorption	 refrigeration,	water	 distiller,	 heat	 engine,	

solar-energy	conversion	processes

0204	473	 การประเมินวัฏจักรชีวิตในระบบพลังงาน		 3(3-0-6)

 Life Cycle Assessment in Energy Systems

	 พื้นฐานวัฏจักรชีวิตของระบบ	กรอบการประเมินวัฏจักรชีวิต	

เทคนกิการประเมนิวัฏจกัรชีวิต	การวิเคราะห์วัฏจกัรชีวิต	การประเมินความ

เป็นไปได้ของแผนการปรับปรุงระบบพลังงาน	การประยุกต์วัฏจักรชีวิตใน

ระบบพลังงาน

	 Basic	 life	 cycles	 of	 systems,	 frames	 of	 life	 cycle	

assessment,	 assessment	 techniques	 of	 life	 cycles,	 life	 cycle	

analyses,	feasibility	assessment	for	improvement	plans	of	energy	

systems,	applications	of	life	cycles	in	energy	systems
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0204	475	 พัดลม	เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ		 3(3-0-6)

 Fans, Pumps and Air Compressors

เงื่อนไขของรายวิชา	 	:		0204	312	กลศาสตร์ของไหล

Prerequisite		 :		 0204	312	Fluid	Manchine

	 ทบทวนฟิสิกส์ของไหล	 หลักการท�างานพื้นฐาน	 พัดลม	

เคร่ืองสูบ	 เคร่ืองอัดอากาศ	 ก�าลังขับ	 การออกแบบระบบ	 การวิเคราะห์

ประสิทธิภาพ	การประยุกต์ใช้งาน

	 Review	on	 fluid	mechanics,	 basic	principles;	 fans,	

pumps,	 compressors,	 drive	power,	 system	design,	 efficiency	

analyses,	applications

0204	478	 เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน		 3(3-0-6)

 Energy Storage Technology

เงื่อนไขของรายวิชา	:		 0204	230	ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า	1	

และ	0204	211	กลศาสตร์	

Prerequisite	 :		 0204	 230	 Electromagnetic	

Theory	1	และ	0204	211	

  Mechanics

	 ทบทวนแนวคิดของพลังงาน	พลังงานเชิงกล	พลังงานเชิงเคมี	

พลังงานเชิงแม่เหล็กไฟฟ้า	 แนวคิดพื้นฐานของการกักเก็บพลังงาน	

แบตเตอรี่	ตัวเก็บประจุยิ่งยวด	เซลล์เชื้อเพลิง	ล้อถ่วง	การกักเก็บพลังงาน

สนามแม่เหล็กตัวน�ายิ่งยวด	การประยุกต์เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน	

การออกแบบระบบกกัเกบ็พลงังาน	การกักเก็บพลงังานในโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์	การกักเก็บพลังงานในโรงไฟฟ้าพลังงานลม

	 Review	on	concepts	of	energy,	mechanical	energy,	

chemical	 energy,	 electromagnetic	 energy,	 basic	 concept	 of	

energy	storage,	batteries,	super	capacitors,	fuel	cells,	flywheels,	

superconducting	magnetic	 energy	 storage,	 applications	 of	

energy	 storages,	 energy-storage	 design,	 energy	 storage	 in	

photovoltaic	power	plants,	energy	storage	in	wind	power	plants

0204	479	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์		 3(3-0-6)

 Nuclear Technology

เงื่อนไขของรายวิชา	 	:		0204	102	ฟิสิกส์	2

Prerequisite		 :		 0204	102	Physics	2

	 โครงสร้างและเสถียรภาพทางนิวเคลียร์,	 ปฏิกิริยานิวตรอน,	

กระบวนการแตกตวัปฏิกิรยิาลกูโซ่นวิตรอน,	โรงไฟฟ้านวิเคลยีร์,	อนัตราย

และการป้องกันอันตรายจากรังสี,	 การก�าจัดกากกัมมันตรังสี,	พลังงาน

นวิเคลยีร์ในอนาคต,	โรงไฟฟ้าแบบการรวมตวั,	กฎหมายพลงังานนวิเคลยีร์	

	 Nuclear	 structure	 and	 stability,	 neutron	 reaction,	

neutron	chain	reaction,	nuclear	power	plants,	radiation	hazard	

and	protection,	radioactive	waste	disposal,	nuclear	energy	future,	

fusion	reactors,	nuclear	energy	laws

0204	481	 การวางแผนพลังงานส�าหรับชุมชน	 	3(3-0-6)

 Energy Planning for Community

	 แนวคิดพื้นฐานของนโยบายและแผนพลังงานแห่งชาติ	

กระบวนการจัดท�าแผนเบื้องต้น	 เทคนิคและเครื่องมือการเรียนรู้ชุมชน	

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ	 สมดุลพลังงานในชุมชน	

การวางแผนพลังงานส�าหรับชุมชน	 กรณีศึกษาการจัดท�าแผนพลังงาน

ส�าหรับชุมชน

	 Basic	 concepts	 of	 the	 national	 energy	policy	 and	

planning,	basic	planning	processes,	 techniques	and	 tools	 for	

community	study,	environment	and	potential	analyses,	energy	

balance	 in	community,	energy	planning	 for	community,	case	

studies	of	energy	planning	for	community

	 	 	 2.4.2	 วิชาเฉพาะด้านเลือกส�าหรับวิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์	

ก�าหนดให้เรียน	ไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต

0204	338	 การสื่อสารเชิงแสง	 	3(3-0-6)

 Optical Communication

	 หลักการสื่อสารด้วยคลื่นแสง	 การกระจายของคลื่นแสง	 

ท่อน�าคลื่นไดอิเล็กตริกแบบทรงกระบอกและเงื่อนไขการกระจายคลื่น	

โครงสร้างและชนิดของใยแก้วน�าแสง	 พารามิเตอร์เส้นใยแก้วน�าแสง	

การผลิตเส้นใยแก้วน�าแสง	 ชนิดเคเบิลทางแสง	 เครื่องส่งสัญญาณแสง	

เคร่ืองรับสัญญาณแสง	 การเสื่อมถอยของสัญญาณ	 การลดทอนและ

การกระเจิงในการเชื่อมต่อเส้นใย	 เครื่องทวนสัญญาณแสงและเครื่องขยาย

สัญญาณแสง	 การค�านวณงบประมาณการเชื่อมต่อ	 การมัลติเพลกซ์และ 

ดีมัลติเพลกซใ์นระบบการเชื่อมต่อทางแสง	บทน�าของระบบ	FTTX

	 Principle	 communication	 via	 light	waves,	 light	

propagation,	Cylindrical	dielectric	waveguides	and	propagating	

conditions,	 structure	and	 types	 of	 optical	 fibers,	 optical	 fiber	

parameters,	optical	fiber	production,	optical	cable	types,	optical	

transmitters,	optical	receivers,	signal	degradations,	attenuation	

and	dispersion	in	fiber	link,	optical	repeaters	and	amplifiers,	link	

budget	calculation,	multiplexing	and	demultiplexing	in	optical	

link	system,	introduction	to	FTTX

0204	356	 การควบคุมป้อนกลับ		 3(3-0-6)

 Feedback Control

เงื่อนไขของรายวิชา	 	:		0204	202	คณิตศาสตร์ส�าหรับ

ฟิสิกส์	2

Prerequisite	 	:		0204	202	Mathematics	for	

Physics 2 

	 ระบบควบคุมแบบวงรอบเปิดและวงรอบปิด	 แบบจ�าลอง

คณติศาสตร์ของระบบ	บลอ็กไดอะแกรม	ซกิแนลโฟลว์กราฟ	ผลตอบสนอง

ในโดเมนเวลา	การวิเคราะห์เสถยีรภาพในโดเมนความถี	่เง่ือนไขเสถยีรภาพ
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ของเร้าและเฮอร์วิตซ์	การวิเคราะห์เสถียรภาพของไนควสิซ์	แผนภาพโบเด้	

ทางเดินราก	ตัวควบคุม	การชดเชยในระบบควบคุม

	 Closed-loop	 and	 opened-loop	 control	 systems,	

mathematical	models	of	systems,	block	diagrams,	signal-flow	

graphs,	 responses	 in	 time	 domain,	 stability	 analysises	 in	

frequency	 domain,	 Routh-Hurwitz	 stability	 criterionoot,	

Nyquist’s	 stability	 analysis,	Bode	plots,	 root	 roci,	 controllers	

compensation	in	control	systems

0204	357	 ไมโครคอนโทรลเลอร์		 3(3-0-6)

 Microcontrollers

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0204	351	ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์

Prerequisite		 :		 0204	351	Digital	Electronics

	 ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น	 สถาปัตยกรรมของไมโคร

โพรเซสเซอร์	ภาษาเครื่อง	ชุดค�าสั่ง	การเขียนโปรแกรม	ภาษาแอสเซมบลี	

ฮาร์ดแวร์ของระบบไมโครโปรเซสเซอร์	หน่วยประมวลผลกลาง	รีจิสเตอร์	

แฟลก	 แอดเดรสซิงโหมด	 หน่วยความจ�าหน่วย	 อินพุทและเอาท์พุท	 

การเช่ือมต่อระบบไมโครโพรเซสเซอร์	 การประยุกต์ไมโครโพรเซสเซอร	์ 

การออกแบบระบบไมโครโพรเซสเซอร์	

	 Basic	microprocessors,	architecture	of	microprocessors,	

machine	 language,	 instruction	 sets,	 assembly	 language	

programming,	 hardware	 of	microprocessor	 systems,	 CPU,	

registers,	flag,	addressing	mode,	memory,	input	and	output	unit,	

microprocessor	 interfacing,	 applications	 of	microprocessors,	

designs	of	microprocessor	systems

0204	358	 การสื่อสารและเครือข่ายข้อมูล		 3(3-0-6)

 Data Communication and Networking

	 บทน�าการส่ือสารข้อมลูและเครอืข่าย	สถาปัตยกรรมเครอืข่าย

แบบชั้น	 โปรโตคอลและการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด	แบบจ�าลองการหน่วง

ในเครือข่ายข้อมูล	 โปรโตคอลควบคุมการเข้าถึงตัวกลาง	การควบคุม

การไหล	การควบคมุข้อผดิพลาด	เครือข่ายเฉพาะที	่เครือข่ายการสลบัสาย	

การจัดเส้นทางในเครือข่ายข้อมูล	ความปลอดภัยของเครือข่าย	 เครือข่าย 

คลาวด์	(สถาปัตยกรรม	ระบบ	และมาตรฐาน)

	 Introduction	to	data	communications	and	networks,	

layered	network	architecture,	point-to-point	protocols	and	links,	

delay	models	in	data	networks,	 local	area	network,	switching	

network,	 rounting	 in	data	networks,	 network	 security,	 cloud	

network	(architecture,	system	and	standards)

0204	367		 วัสดุแม่เหล็กและเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล		 3(3-0-6)

 Magnetic Materials and Data Storage Memory

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0204	202	ฟิสิกส์	2

Prerequisite	 :		 0204	202	Physics	2

	 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับแม่เหล็ก	 การแบ่งประเภทวัสด ุ

โดยคณุสมบตัทิางแม่เหลก็	คณุสมบตัทิางแม่เหลก็	ทฤษฎโีดเมนของเฟอร์

โรแมกเนตกิ	ปรากฏการณ์ทางแม่เหลก็ของฟิล์มบาง	การประยกุต์ของฟิล์ม

บางแม่เหล็ก	หน่วยความจ�าแบบโซลิด	เช่น	FeRAM	MRAM	PCRAM

	 Basic	 knowledge	 of	magnetism,	 classification	 of	

materials	 by	magnetic	 properties,	 magnetic	 properties,	

ferromagnetic	domain	theory,	magnetic	thin	film	phenomena,	

application	of	magnetic	thin	films,	solid	state	memory	such	as	

FeRAM	MRAM	PCRAM

0204	409		 เรื่องคัดสรรทางฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์		 3(3-0-6)

 Selected Topics in Physics and Applied Physics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	102	ฟิสิกส์	2

Prerequisite		 :		 0204	102	Physics	2

	 หวัข้อพเิศษทีน่่าสนใจ	บรรยายโดยคณาจารย์ของภาควชิาหรอื	

ศาสตราจารย์ที่มาเยือน

		 Selected	topic	of	interest	presented	by	members	of	

the	department	or	by	visiting	professors

0204	433	 สายอากาศ		 3(3-0-6)

 Antenna 

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0204	230	ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า	1

Prerequisite	 :		 0204	230	Electromagnetic	

Theory 1

	 นิยามเบ้ืองต้นและทฤษฎี	 แหล่งก�าเนิดแบบจุดไอโซทรอปิก	

รปูแบบการแผ่พลงังานเชิงก�าลงัและเชงิสนาม	ค่าสภาพเจาะจงทิศทางและ

อัตราขยาย	ประสิทธภิาพ	โพลาไรเซชนั	อิมพีแดนซ์ด้านเข้าและแบนด์วิดท์	

สมการการส่งผ่านของฟรสี	การแผ่รังสจีากองค์ประกอบกระแส	ผลกระทบ

ของ	กราวด์	สมบตักิารแผ่รงัสขีองสายอากาศเส้นลวด	สายอากาศแถวล�าดบั	

สายอากาศยาก-ิอดูะและสายอากาศแบบรายคาบลอ็ก	สายอากาศอะเพอร์

เจอร์	สายอากาศไมโครสตรปิ	สายอากาศยุคใหม่ส�าหรับการประยุกต์ใช้ใน

ปัจจุบัน	การวัดคุณลักษณะของสายอากาศ

	 Basic	definitions	and	theory,	isotropic	point	source,	

power	 and	 field	 patterns,	 directivity	 and	 gain,	 efficiency,	

polarization,	input	impedance	and	bandwidth,	Friis	transmission	

equation,	 radiation	 from	 current	 elements,	 ground	 effects,	

radiation	properties	of	wire	antenna,	array	antenna,	Yagi-Uda	

antenna	and	log-periodic	antenna,	aperture	antenna,	microstrip	

antenna,	modern	 antenna	 for	 current	 applications,	 antenna	

characteristics	measurement
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0204	435	 ระบบสื่อสารไร้สายเบื้องต้น		 3(3-0-6)

 Introduction to Wireless Communication Systems

	 พืน้ฐานการสือ่สารไร้สาย	ความเป็นมาของระบบสือ่สารไร้สาย	

การแพร่กระจายคลื่น	 แบบจ�าลองเฟดดิ่ง	 พื้นฐานการสื่อสารเซลลูร่า	

เทคโนโลยีการเข้าถึงแบบหลายทาง	 เครือข่ายไร้สาย	 เครือข่ายยุคต่าง	ๆ	

ในอดีตและในอนาคต

	 Fundamentals	of	wireless	communications,	history	

of	wireless	communications	networks,	radio	propagation,	fading	

models,	 fundamentals	 of	 cellular	 communications,	multiple 

access	 technologies,	 wireless	 networks,	 past	 and	 future	

generation	networks

0204	436	 อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง		 3(3-0-6)

 Optoelectronics

	 ฟิสิกส์ของการแผ่รังสีของแสง	 อันตรกิริยาการแผ่รังสีของแสง 

กบัสสาร	หลกัการและการประยกุต์ใช้อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ทางแสง	ได้แก่	แหล่ง

ก�าเนิดแสง	ตัวตรวจจับทางแสง	สิ่งประดิษฐ์และอุปกรณ์ที่ใช้แสงชนิดอื่น	ๆ

	 Physics	 of	 optical	 radiation,	 interaction	 of	 optical	

radiation	with	matter,	principles	and	applications	of	the	opitcal	

electronic	devices;	optical	light	sources,	optical	detectors	and	

others

0204	437	 แบบจ�าลองอย่างง่ายของวัสดุแม่เหล็ก		 3(3-0-6)

 Simple Models of Magnetism

	 ประเภทของวัสดแุม่เหลก็	คณุสมบติัทางแม่เหลก็	พลงังานใน

วัสดุแม่เหล็ก	 แบบจ�าลองแม่เหล็กระดับจุลภาค	 ผลของความร้อนต่อ

คุณสมบัติทางแม่เหล็ก	สมการ	Laudau-Lifshitz-gilbert	(LLG)	วิธีการ

เชิงตัวเลข	การเคลื่อนที่แบบพลวัตของสภาพแม่เหล็ก	

	 Classification	 of	magnetic	materials,	 magnetic	 

properties,	 energetics	 of	magnetism,	micromagnetic	models,	

temperature	 effects	 on	magnetic	 properties,	 the	 Laudau-

Lifshitz-gilbert	 (LLG)	 equation,	 numerical	 techniques,	

magnetisation	dynamics

0204	451	 อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง		 3(3-0-6)

 Power Electronics

	 พื้นฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ก�าลัง	 แบบจ�าลองทาง

คณิตศาสตร์และวงจรสมมูล	พื้นฐานวงจรสวิตชิ่ง	วงจรเรียงกระแส	วงจร

คอนเวอร์เตอร์	วงจรอนิเวอร์เตอร์	วงจรบคั/บูสท์	พืน้ฐานวงจรขบัมอเตอร์

	 Basic	 power	 electronic	 devices,	 mathematical 

models	and	equivalent	circuits,	basic	switching	circuits,	rectifiers,	

converters,	inverters,	buck/boost	circuits,	basic	motor-drive	circuits

0204	453	 การประมวลผลดิจิทัล		 3(3-0-6)

 Digital Signal Processing

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0204	351	ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์

Prerequisite		 :		 0204	351	Digital	Electronics

	 สัญญาณต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง	 การวิเคราะห์สเปกตรัม	

เดซิเมชันและอินเตอร์โพเรชัน	การแปลงอัตราการสุ่มตัวอย่าง	การแปลงฟู

เรยีร์แบบไม่ต่อเน่ือง	วธิกีารทางสถิตใินการประมวลผลดจิทัิล	การออกแบบ

ตัวกรองดิจิทัล	 (FIR	 และ	 IIR)	 ระบบหลายอัตราการส่งสัญญาณและ

แบงค์ตัวกรอง	 การแปลงเวฟเลทแบบไม่ต่อเนื่อง	 บทน�าการประยุกต์

การประมวลผลดิจิทัล	 ได้แก่	 การประมวลผลภาพ	การประมวลผลเสียง	

การประมวลผลแบบแถว	และการประยุกต์ในปัจจุบัน

	 Continuous-time	and	discrete-time	signals,	spectral	

analysis,	decimation	and	interpolation,	sampling	rate	conversion,	

discrete	Fourier	transform,	probabilistic	methods	in	DSP,	design	

of	digital	filters	(FIR	and	IIR),	multirate	systems	and	filter	banks,	

discrete	 wavelet	 transform,	 introduction	 to	 some	 DSP	 

applications	such	as	image	processing,	speech	processing,	array	

processing	and	current	applications

0204	454	 การประมวลผลภาพดิจิทัล		 3(3-0-6)

 Digital Image Processing

เงื่อนไขของรายวิชา		:	 0204	353	การวเิคราะห์ระบบสญัญาณ

Prerequisite		 :	 0204	353	Signal	System	Analysis

	 การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล	ขั้นตอนวิธีการประมวล

ผลภาพในการใช้งานจริง	 การแปลงฮิสโตแกรม	การลดสัญญาณรบกวน	

การตรวจจบัขอบ	การปรบัแต่งภาพ	การแบ่งส่วนภาพ	การเข้ารหสัภาพและ

การบีบอัดภาพ

	 Digital	 image	 processing,	 image	 processing	 

algorithms	 in	practical	 use,	 histogram	 transformation,	noise	

reduction,	 edge	 detection,	 image	 enhancement,	 image	 

segmentation,	image	coding	and	compression

0204	455	 หลักการเบื้องต้นของสปินอิเล็กทรอนิกส์		 3(3-0-6)

 Fundamental Spin Electronics

	 สปินของอเิลก็ตรอน	กระแสสปิน	การสะสมสปิน	ปรากฏการณ์

การส่งผ่านสปินและสปินทอร์ค	 สปินวาล์ว	 อุปกรณ์รอยต่อแม่เหล็ก

แบบทะลุผ่าน	หน่วยความจ�าข้อมูลแบบสุ่มความต้านทานเชิงแม่เหล็ก

	 Spin	of	electrons,	spin	current,	spin	accumulation,	

spin	transport	and	spin-transfer	torque	phenomena,	spin	valves,	

magnetic	 tunnel	 junction	devices	 (MTJs),	magnetroresistive	

random	access	memory	(MRAMs)
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0204	456	 เซ็นเซอร์	ทรานดิวส์เซอร์	และการเชื่อมต่อ	 3(3-0-6)

	 ส�าหรับการวัดและควบคุม

 Sensors, Transducers and Interfacing

  for measurements and controls

	 เซ็นเซอร์	ทรานดิวส์เซอร์	โปรแกรมการเชื่อมต่อ	การควบคุม

ต่อประสานกับผู้ใช้	 การบันทึกข้อมูล  การเชื่อมต่อกับการ์ดข้อมูลแดกซ	์

การควบคุมเครื่องมือวัด	การประยุกต์ใช้งานจริง

	 Sensor,	 transducer,	 interfacing	 programs,	 user	 

interface	 control,	 data	 recording,	 Data	Acquisition	 (DAQ)	 

interfacing,	instrument	control,	applications	in	practical	use

0204	457	 การสื่อสารดิจิตัล		 3(3-0-6)

 Digital Communication

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0204	351	ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์

Prerequisite	 	:		0204	351	Digital	Electronics

	 บททวนความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม	 สเปซสัญญาณ	

ความกว้างไนควทิต์ต�า่สดุ	การตรวจจับสญัญาณ	สญัาณรบกวนเกาส์เซยีน

สขีาวแบบบวก	เทคนคิการมอดเูลชนัแบบดจิิทลั	ซกิมา-เดลตา	การประเมนิ

สมรรถนะ	การซิงโครไนซ์	การปรบัเท่า	บทน�าทฤษฎสีารสนเทศ	การเข้ารหสั

แหล่งก�าเนดิ	การเข้ารหสัช่องสญัญาณ	ระบบหลายช่องสญัญาณและหลาย

พาหะ	เทคนคิการแผ่สเปกตรมั	ช่องสญัญาณทีม่กีารเลอืนหายของสญัญาณ

จากคลื่นพาหลายเส้นทาง

	 Review	of	 probability	 and	 random	process,	 signal	

space,	minimum	Nyquist	bandwidth,	signal	detections,	AWGN,	

digital	modulation	 techniques,	 sigma-delta,	 performance	 

analysis,	 synchronization,	 equalization,	 introduction	 of	 

information	theory,	source	coding,	channel	coding,	multichannel	

and	multicarrier	systems,	spread	spectrum	techniques,	multipath	

fading	channels

0204	458	 เทคโนโลยีอวกาศ		 3(3-0-6)

 Space Technology

	 ฟิสิกส์เกี่ยวของการสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	 การสะท้อน

จากวัตถุในช่วงคลื่นต่างๆ	อุปกรณ์ตรวจวัด	หลักการแปรข้อมูลจากข้อมูล

ดาวเทียม	การวิเคราะห์ภาพแบบควบคุมและไม่ควบคุม	 การบูรณาการ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการรับรู้ระยะไกล	

	 Physics	 of	 electromagnetic	 reflection,	 spectral	 

reflection	from	objects,	sensors,	principles	of	image	interpretation	

from	satellite	data,	supervised	and	unsupervised	image	analyses,	

integration	of	GIS	and	remote	sensing

0204	459	 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง	 	3(3-0-6)

 Communication Network 

 and Transmission Lines

	 การสื่อสารแบบมีสายและไร้สาย	 โครงข่ายการสื่อสาร

แบบมีสาย	เมตริกซ์	(Y,	Z,	F,	G	และ	H)	และความสัมพันธ์	การเชื่อมต่อ

และวงจรพื้นฐาน	การแปลง	 โครงข่าย	ปริมาณเชิงการส่ง	 เทคนิคส�าหรับ

วงจรส่งสญัญาณ	ตวักรองคลืน่	ตวัลดทอนสญัญาณ	การแมตช์อมิพแีดนซ์	

ทฤษฎีของสายส่ง	สมการคลื่นและผลเฉลย	(ส�าหรับความถี่ต�่า	ปานกลาง	

และสูง)	 ค่าคงตัวปฐมภูมิและทุติยภูมิ	 คลื่นตกกระทบและคลื่นสะท้อน	

อัตราส่วนคลื่นนิ่ง	 ลักษณะสมบัติของสายส่ง	 (ส�าหรับโหลดเปิดวงจร	

โหลดลัดวงจร	 โหลดท่ัวไป	 สายส่งไร้ความสูญเสียและมีความสูญเสีย)	

การสะท้อนในโดเมนเวลา	 แผนภาพการสะท้อน	 สัญญาณไขว้แทรกท่ี

ปลายด้านส่งและท่ีปลายด้าน	 ไกล	 สัญญานดิฟเฟอเรนเชียล	 สายส่ง

ประกอบ	ชนิดของสายเคเบิล	 สายคู่บิดตีเกลียวแบบไม่ชีลด์	 สายเคเบิล

แกนร่วม	มาตรฐานปัจจุบันส�าหรับสายเคเบิล

	 Wire 	 and	 wi re less 	 communicat ion , 	 wi re	 

communication	 network,	matrices	 (Y,	 Z,	 F,	 G	 and	H)	 and	 

relation,	connection	and	basic	circuit,	network	transformation,	

transmission	quantities,	signal	transmission	circuit	techniques,	

wave	 filters,	 attenuator,	 impedance	matching,	 transmission	 

line	theory,	wave	equation	and	solutions	(for	low,	medium	and	

high	frequencies),	primary	and	secondary	constants,	incident	

and	reflected	waves,	standing	wave	ratio,	 line	characteristics	

(for	 open,	 short,	 terminated	 load,	 lossless,	 and	 lossy	 lines),	 

reflections	 in	 time	domain,	 bounce	diagrams,	 near-end	 and	 

far-end	crosstalk,	differential	signaling,	composite	lines,	types	

of	cables,	unshielded	twisted	pair,	coaxial	cables,	current	cable	

standards

0204	460	 วัสดุศาสตร์		 3(3-0-6)

 Material Science

เงื่อนไขของรายวิชา	 	:		0204	102	ฟิสิกส์	2

Prerequisite		 :		 0204	102	Physics	2

	 ทฤษฎีอะตอม	 โครงสร้างผลึกและอสัณฐาน	 ส่วนบกพร่อง	

การแพร่ของอะตอมในของแข็ง	คุณสมบัติเชิงกลของของแข็ง	ไดอะแกรม

เฟสโลหะผสมการหล่อและการให้ความร้อน	 โพลีเมอร์	 เซรามิกส์	

การกัดกร่อนและวิธีป้องกัน	คุณสมบัติต่าง	ๆ	ของวัสดุ

	 Atomic	 theory,	 crystal	 and	 amorphous	 structures,	

defects,	 atomic	diffusion	 in	 solids,	mechanical	 properties	 of	

materials,	phase	diagram,	alloys,	casting	and	heat	 treatment,	

polymers,	 ceramics,	 corrosions	and	protections,	properties	 of	

material.
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0204	467	 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน�า		 3(3-0-6)

 Semiconductor Device

	 สมบัติพื้นฐานของสารกึ่งตัวน�า	แถบพลังงานในของแข็งแบบ

ผลึก	อปุกรณ์สารก่ึงตวัน�าแบบหนึง่รอยต่อ	อปุกรณ์สารกึง่ตวัน�าแบบหลาย

รอยต่อ	อุปกรณ์สารก่ึงตัวน�าทางแสง	อุปกรณ์สารกึ่งตัวน�าทางความร้อน	

อุปกรณ์สารก่ึงตัวน�าทางแม่เหล็ก	 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน�าความเร็วสูง	

นวัตกรรมสารกึ่งตัวน�าล�้าสมัย

	 Basic	properties	of	semiconductors,	energy	bands	in	

crystalline	 solids,	 a	 single	 junction	 semiconductor	 devices,	

multi-junction	 semiconductor	devices,	 optical	 semiconductor	

devices,	 thermal	 semiconductor	 devices,	 magnietic	 

semiconductor	 devices,	 high	 speed	 semiconductor	 devices,	

modern	semiconductor	innovation

	 3.	 หมวดวิชาเลือกเสรี

	 ส�าหรบันสิติแบบปกตใิห้เลอืกเรยีนในรายวชิาอืน่	ๆ 	ทีเ่ปิดสอน

ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ไม่น้อยกว่า	 6	หน่วยกิต	และส�าหรับนิสิตที่

เลือกแผนการศกึษาแบบสหกจิศกึษาให้ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา	0199	499	

สหกิจศึกษา	แทนรายวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต

	 4.	 หมวดวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

	 ส�าหรบันสิติแบบปกตแิละแบบสหกจิศกึษาให้เรยีนในรายวิชา	

0204	 0499	 การฝึกงาน	 และส�าหรับนิสิตแบบสหกิจศึกษาให้เลือกเรียน

รายวิชา	0199	499	สหกิจศึกษา	แทนรายวิชา	0204	497	ระเบียบวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์	0204	498	โครงงานนิสิตทางฟิสิกส์	และหมวดวิชาเลือกเสรี	

รวมทั้งหมด	9	หน่วยกิต

0199	499*		สหกิจศึกษา		 9(0-40-0)

 Cooperative Education

	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบ

การ	 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างมีระบบ	

การสังเกต	การตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมิน	

ท�าให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ	

และตลาดแรงงาน

	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	the	

work	 place	 for	 students	with	 the	 cooperation	 between	 the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work	–	related	skills	in	the	work	place,	this	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	skills,	also	

it	will	result	in	high	quality	graduates	who	are	most	suitable	for	

the	work	places	and	the	labor	market

เงื่อนไขรายวิชา	(Requirement)

	 1.		รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน	(Prerequisite)	คือ	รายวิชาที่ต้อง

เรียนและได้รับผลการเรียนในระดับ	A,	B+,	B,	C+,	C,	D+,	D	หรือ	S	ก่อน

การลงทะเบียน

	 2.		รายวิชาที่ต้องเรียนร่วม	(Corequisite)	คือ	รายวิชาที่ต้อง

ได้รับผลการเรียนในระดับ	A,	B+,	B,	C+,	C,	D+,	D	หรือ	S	ก่อนการลง

ทะเบียน	หรือ	ต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันในภาคการศึกษาเดียวกัน

	 3.		โดยความเหน็ชอบของภาควชิา	(Consent	of	department)	

คอื	รายวิชาท่ีต้องได้รบัการอนมุติัจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร	หรอื

คณะกรรมการบริหารของภาควิชาที่หลักสูตรสังกัด

	 4.	นสิติชัน้ปีท่ี	4	(Forth-year	student)	คอื	นสิติทีล่งทะเบยีน

เรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า	 6	ภาคการศึกษาปกติ	 (ไม่นับรวมภาคการศึกษา

ฤดูร้อน)	

แนวทางปฏิบัติตามค�าจ�ากัดความของเงื่อนไขรายวิชา

	 1.		 รายวิชาที่มีรายวิชาที่ต้องสอบผ่านเป็นเงื่อนไข	(Prerequisite)

 ตัวอย่าง	

	 รายวิชา	ก

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน	ข

	 Requirement	:	Prerequisite	ข

	 แนวปฏิบัติ	 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา	 ก	 ได้	 เมื่อนิสิต

เรยีนรายวชิา	ข	มาแล้ว	และ	ได้รบัการประเมนิผลรายวชิา	ข	เป็นสญัลกัษณ์	

A,	B+,	B,	C+,	C,	D+,	D	หรือ	S

	 2.		 รายวิชาที่มีรายวิชาบังคับร่วมเป็นเงื่อนไข	(Corequisite)

 ตัวอย่าง	

	 รายวิชา	ก

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	รายวิชาบังคับร่วม	ข

	 Requirement	:	Corequisite	ข

	 แนวปฏิบัติ

	 	 2.1		 การลงทะเบียนเรียน	 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา	 ก	

ได้เมื่อ

	 	 	 2.1.1	 เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา	 ข	 มาก ่อนแล ้ว	

และในรายวิชา	ข	ได้รับการประเมินผลเป็นสัญลักษณ์	A,	B+,	B,	C+,	C,	

D+,	D,	F,	S	หรือ	U

	 	 	 2.1.2	ลงทะเบียนเรียนรายวิชา	ข	พร้อมกับลงทะเบียนเรียน

รายวิชา	ก

	 	 2.2		 การถอนรายวิชา	 กรณีข้อ	 2.1.2	 ถ้านิสิตถอนรายวิชา	 ข	 

นิสิตจะต้องถอนรายวิชา	ก	ด้วย

 



105

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 3.		 รายวิชาที่ต ้องให้ภาควิชาเห็นชอบให้เรียน	 (Consent	 of	 

department)

 ตัวอย่าง	

	 รายวิชา	ก

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	โดยความเห็นชอบของภาควิชา

	 Requirement	:	Consent	of	department

แนวปฏิบตั	ินิสิตจะลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา	ก	ได้เมือ่นสิติได้รบั	อนมุตัจิาก

ภาควชิา	ซึง่ค�าว่า		”ภาควชิา„	ในทีน่ีห้มายถึงคณะกรรมการประจ�าหลกัสตูร	

หรือคณะกรรมการบริหารภาควิชา

	 4.	รายวิชาที่ต้องเป็นนิสิตชั้นปีที่	4	(Forth-year	student)

 ตัวอย่าง	

	 รายวิชา	ก

	 เงื่อนไขรายวิชา	:	เป็นนิสิตชั้นปีที่	4

	 Requirement	:	Forth-year	student

แนวปฏิบัติ	นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา	ก	 ได้เมื่อนิสิตได้ลงทะเบียน

และได้รับผลการเรียนในภาคการศึกษาปกติมาแล้ว	 ไม่น้อยกว่า	 6	 

ภาคการศึกษา	โดยไม่นับผลการลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูร้อน
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :		 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเคมี	

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :		 Bachelor	of	Science	Program	in	Chemistry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เคมี)	

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 วท.บ.	(เคมี)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Science	(Chemistry)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.Sc.	(Chemistry)

หลักสูตร
	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเคมี	ใช้ระยะเวลาในการส�าเร็จการศึกษาไม่เกิน	8	ปี	 	

	 โปรแกรมปกติ		 		 จ�านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	136	หน่วยกิต

	 โปรแกรมสหกิจศึกษา		 จ�านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	137	หน่วยกิต

	 โปรแกรมก้าวหน้าทางวิชาการ		 จ�านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	142	หน่วยกิต	ส�าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาโปรแกรมนี้	

จะต้องมีเกรดเฉลี่ยตลอดการศึกษา	3	ชั้นปี	ไม่น้อยกว่า	3.50

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดรายวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา โปรแกรมก้าวหน้าทางวิชาการ

1.		หมวดศึกษาทั่วไป

	 1.1		กลุ่มภาษาอังกฤษ

30	หน่วยกิต

6	หน่วยกิต

30	หน่วยกิต

6	หน่วยกิต

30	หน่วยกิต

6	หน่วยกิต

	 1.2		กลุ่มภาษาไทยและภาษาอื่น	ๆ 4	หน่วยกิต 4	หน่วยกิต 4	หน่วยกิต

	 1.3		กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6	หน่วยกิต 6	หน่วยกิต 6	หน่วยกิต

	 1.4		กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6	หน่วยกิต 6	หน่วยกิต 6	หน่วยกิต

	 1.5		กลุม่วิทยาศาสตร์	สขุภาพและนนัทนาการ 4	หน่วยกิต 4	หน่วยกิต 4	หน่วยกิต

	 1.6		กลุ่มสหศาสตร์

	 1.7	 กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม

2	หน่วยกิต

2	หน่วยกิต

2	หน่วยกิต

2	หน่วยกิต

2	หน่วยกิต

2	หน่วยกิต

2.		หมวดวิชาเฉพาะด้าน

 2.1		วิชาแกน

ไม่น้อยกว่า	100	หน่วยกิต

25	หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า	101	หน่วยกิต

25 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า	100	หน่วยกิต

25 หน่วยกิต

		 	 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 6	หน่วยกิต 6	หน่วยกิต 6	หน่วยกิต

			 	 กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติการ 4	หน่วยกิต 4	หน่วยกิต 4	หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)
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หมวดรายวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา โปรแกรมก้าวหน้าทางวิชาการ

			 	 กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ 4	หน่วยกิต 4	หน่วยกิต 4	หน่วยกิต

			 	 กลุ่มวิชาฟิสิกส์รวมปฏิบัติการ 4	หน่วยกิต 4	หน่วยกิต 4	หน่วยกิต

			 	 กลุ่มวิชาแกนเพิ่มเติม  

			 	 วิชาเคมีรวมปฏิบัติการ 4	หน่วยกิต 4	หน่วยกิต 4	หน่วยกิต

			 	 วิชาคณิตศาสตร์	 3	หน่วยกิต 3	หน่วยกิต 3	หน่วยกิต

	 2.2		วิชาเอก ไม่น้อยกว่า	75	หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า	76	หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า	75	หน่วยกิต

			 	 2.2.1	วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า	63	หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า	70	หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า	63	หน่วยกิต

			 	 2.2.2	วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า	12	หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า			6	หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า	12	หน่วยกิต

3.	หมวดวิชาเลือกเสรี	 6	หน่วยกิต 6	หน่วยกิต 6	หน่วยกิต

- - เลือกเรียนในรายวิชาระดับ

บัณฑิตศึกษา	ไม่น้อยกว่า	 

6	หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 136	หน่วยกิต 137	หน่วยกิต 142	หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
	 1.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 	 30	หน่วยกิต	

	 2.	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน	

	 	 โปรแกรมปกติ		 	 	 ไม่น้อยกว่า	100	หน่วยกิต

	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา		 	 ไม่น้อยกว่า	101	หน่วยกิต

	 	 โปรแกรมก้าวหน้าทางวิชาการ		 	 ไม่น้อยกว่า	100	หน่วยกิต

	 	 โดยแบ่งเป็น	วิชาแกน	และวิชาเฉพาะด้าน	ดังนี้

		 	 1.	 วิชาแกน	 	 	 25	หน่วยกิต	

    กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์		 	 6	หน่วยกิต

	 0201	113		 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)	

	 	 Calculus	1

		 0201	114		 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

		 	 Calculus	2	

 

		 	 กลุ่มวิชาเคมี		 	 4	หน่วยกิต

		 0202	103		 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

		 	 Principles	of	Chemistry	1

		 0202	193		 ปฏิบัติการหลักเคมี	1	 1(0-3-1)

		 	 Principles	of	Chemistry	Laboratory	1	

		 	 กลุ่มวิชาชีววิทยา		 	 4	หน่วยกิต

		 0203	110		 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

		 	 Biology	1

		 0203	191		 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-1)

		 	 Biology	Laboratory	1

		 	 กลุ่มวิชาฟิสิกส์		 	 4	หน่วยกิต	

 0204	104	 ฟิสิกส์มูลฐาน	 	 3(3-0-6)

		 	 	 	 Fundamental	Physics	

		 0204	194		 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน		 1(0-3-1)

	 	 Fundamental	Physics	Laboratory	

 

	 	 กลุ่มวิชาแกนเพิ่มเติม	 	 7	หน่วยกิต	

		 0202	104		 หลักเคมี	2	 3(3-0-6)

		 	 Principles	of	Chemistry	2

		 0202	194		 ปฏิบัติการหลักเคมี	2	 1(0-3-1)

		 	 Principles	of	Chemistry	Laboratory	2

		 	0201	202		สถิติส�าหรับเคมี		 3(3-0-6)

	 	 Statistics	for	Chemistry

		 	 2.		วิชาเอก

	 	 	 โปรแกรมปกติและโปรแกรมก้าวหน้าทางวชิาการ		ไม่น้อยกว่า	

75	หน่วยกิต

	 	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา		 ไม่น้อยกว่า	76	หน่วยกิต

	 	 	 2.1	 วิชาเอกบังคับ

	 	 	 	 ส�าหรับนิสิตโปรแกรมปกติและโปรแกรมก้าวหน้า 

ทางวิชาการ	63	หน่วยกิต

	 	 	 	 ส�าหรับนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษา		70	หน่วยกิต	

  

	 	 กลุ่มเคมีอนินทรีย์		 	 	9	หน่วยกิต	

 0202	211	เคมีอนินทรีย์	1	 	 2(2-0-4)

		 	 Inorganic	Chemistry	1

		 0202	212		 เคมีอนินทรีย์	2	 3(3-0-6)

		 	 Inorganic	Chemistry	2	

		 0202	311		 เคมีอนินทรีย์	3	 2(2-0-4)

		 	 Inorganic	Chemistry	3	

		 0202	292		 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์	1	 1(0-3-1)

		 	 Inorganic	Chemistry	Laboratory	1

	 	0202	391		ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์	2	 1(0-3-1)

		 	 Inorganic	Chemistry	Laboratory	2

 

	 	 กลุ่มเคมีอินทรีย์		 	 11	หน่วยกิต

		 0202	222		 เคมีอินทรีย์	1	 3(3-0-6)

		 	 Organic	Chemistry	1

		 0202	223		 เคมีอินทรีย์	2	 2(2-0-4)

		 	 Organic	Chemistry	2	

		 0202	321		 เคมีอินทรีย์	3	 2(2-0-4)

		 	 Organic	Chemistry	3	

		 0202	322		 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์	 2(2-0-4)

	 		 Spectroscopy	of	Organic	Substances

		 0202	294		 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	1		 1(0-3-1)

		 	 Organic	Chemistry	Laboratory	1	

		 0202	295		 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	2		 1(0-3-1)

	 		 Organic	Chemistry	Laboratory	2	

		 	 กลุ่มเคมีเชิงฟิสิกส์		 	 10	หน่วยกิต

		 0202	231		 เคมีเชิงฟิสิกส์	1	 3(3-0-6)

	 		 Physical	Chemistry	1

		 0202	331		 เคมีเชิงฟิสิกส์	2	 3(3-0-6)

	 		 Physical	Chemistry	2

		 0202	332		 เคมีเชิงฟิสิกส์	3	 2(2-0-4)

	 		 Physical	Chemistry	3
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		 0202	296		 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์	1	 1(0-3-1)

	 		 Physical	Chemistry	Laboratory	1

		 0202	392		 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์	2	 1(0-3-1)

	 		 Physical	Chemistry	Laboratory	2

 

	 	 กลุ่มชีวเคมี		 	 7	หน่วยกิต

		 0202	341		 ชีวเคมี	1	 3(3-0-6)

	 		 Biochemistry	1

		 0202	342		 ชีวเคมี	2	 3(3-0-6)

	 		 Biochemistry	2

		 0202	393		 ปฏิบัติการชีวเคมี	 1(0-3-1)

	 		 Biochemistry	Laboratory	

  

	 	 กลุ่มเคมีวิเคราะห์		 	 11	หน่วยกิต

		 0202	251		 เคมีวิเคราะห์		 2(2-0-4)

		 	 Analytical	Chemistry	

		 0202	351		 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ	1	 3(3-0-6)

		 	 Instrumental	Analysis

		 0202	352		 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ	2	 3(3-0-6)

		 	 Instrumental	Analysis	2

		 0202	297		 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์	 1(0-3-1)

	 		 Analytical	Chemistry	Laboratory	

		 0202	394		 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ	 2(0-6-2)

	 		 Instrumental	Analysis	Laboratory	

 

	 	 กลุ่มเคมีสหวิทยาการ		 	 8	หน่วยกิต

		 0202	261		 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นทางเคมี	 1(0-3-1)

	 		 Information	Technology	and	Literature	

	 	 Review	in	Chemistry

		 0202	262		 พอลิเมอร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 		 Introduction	to	Polymer

		 0202	263		 ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี	 2(2-0-4)

	 	 Chemical	Safety	

	 0202	361		 ระบบการจัดการคุณภาพและการตรวจสอบ	 2(2-0-4)

	 	 ความใช้ได้ของวิธี	 	

		 	 Quality	Management	Systems	and	Method	

	 	 Validation	

		 	 กลุ่มภาษาอังกฤษ	 	 3	หน่วยกิต

		 0202	201		 ภาษาอังกฤษส�าหรับเคมี	1	 2(2-0-4)	

		 	 English	for	Chemistry	1		

		 0202	202		 ภาษาอังกฤษส�าหรับเคมี	2	 1(0-2-1)

	 		 English	for	Chemistry	2	

	 ส�าหรับนิสิตโปรแกรมปกติและโปรแกรมก้าวหน้าทางวิชาการ	เรียนใน

รายวิชาต่อไปนี้	4	หน่วยกิต	

		 0202	461		 สัมมนาทางเคมี	1	 1(0-2-1)

	 		 Seminar	in	Chemistry	1

		 0202	462		 สัมมนาทางเคมี	2	 1(0-2-1)

	 		 Seminar	in	Chemistry	2

		 0202	463*		โครงงานนิสิตทางเคมี	1		 1(0-3-1)	

		 	 Senior	Project	in	Chemistry	1	

		 0202	464*		โครงงานนิสิตทางเคมี	2	 1(0-3-1)	

	 	 Senior	Project	in	Chemistry	2		

	 ส�าหรับนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษา เรียนในรายวิชาต่อไปนี้		 	

	 	 	 11	หน่วยกิต

		 0202	460		 สัมมนาทางเคมี	 1(0-2-1)	

		 	 Seminar	in	Chemistry	

	 0202	465*		ปัญหาพิเศษทางเคมี	 1(0-3-1)

	 		 Special	Problem	in	Chemistry	

		 0199	499*		สหกิจศึกษา		 9(0-40-0)

		 	 Cooperative	Education

	 	 2.2	วิชาเอกเลือก	 	 	

	 	 ส�าหรบันสิติโปรแกรมปกตแิละแบบก้าวหน้าทางวชิาการ	ให้เลอืก

เรียนในรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก	ไม่น้อยกว่า	12	หน่วยกิต

  ส�าหรบันสิติโปรแกรมสหกจิศกึษา	ให้เลอืกเรยีนในรายวิชาในกลุม่

วิชาเอกเลือก	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

  ส�าหรบันสิติโปรแกรมก้าวหน้าทางวชิาการ	ให้เลอืกเรยีนในรายวชิา

ในกลุ่มวิชาเอกเลือก	 ไม่น้อย	 12	หน่วยกิต	 และให้เลือกเรียนในรายวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติมตามความสนใจ	 ซึ่งสามารถน�าไปเทียบโอน

หน่วยกิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	ดังนี้

		 	 กลุ่มเคมีอนินทรีย์

	 0202	312		 เคมีออร์แกโนเมทัลลิก		 2(2-0-4)

	 	 Organometallic	Chemistry

		 0202	313		 เคมีซุปราโมเลกุล	 2(2-0-4)

		 	 Supramolecular	Chemistry

	 0202	314		 การใช้คอมพิวเตอร์ทางเคมี	 2(2-0-4)

	 	 Chemical	Aspect	of	Computing

		 0202	315		 เคมีอนินทรีย์เชิงชีวภาพ		 2(2-0-4)

	 	 Bioinorganic	Chemistry	

	 0202	316	 วิธีการทางสเปกโทรสโกปีส�าหรับสารประกอบ	 2(2-0-4)

	 	 อนินทรีย์	 	

	 	 Spectroscopic	Method	of	Inorganic	

	 	 Compounds
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	 0202	317		 ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีอนินทรีย์		 2(2-0-4)

	 	 Inorganic	Chemistry	Catalysts

	 0202	411		 หัวข้อเรื่องพิเศษทางเคมีอนินทรีย์		 2(2-0-4)

	 	 Special	Topics	in	Inorganic	Chemistry	

		 	 กลุ่มเคมีอินทรีย์

	 0202	323		 เคมีเฮเทอโรไซคลิก		 2(2-0-4)

	 	 Heterocyclic	Chemistry	

	 0202	324		 กลไกปฏิกิริยาอินทรีย์		 2(2-0-4)

	 	 Organic	Reaction	Mechanism

	 0202	325		 สเตอริโอเคมี	 2(2-0-4)

	 	 Stereochemistry

 0202	326	 เคมีไขมันและน�้ามัน	 2(2-0-4)

	 	 Chemistry	of	Fat	and	Oil		

	 0202	327		 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 2(2-0-4)

	 	 Natural	Product	Chemistry

	 0202	328	 อินทรีย์สังเคราะห์บนวัฏภาคของแข็ง		 2(2-0-4)

	 	 Solid-Phase	Organic	Synthesis

	 0202	329		 เคมีอินทรีย์ทางยาเบื้องต้น	 2(2-0-4)

	 	 Introduction	to	Medicinal	Organic	Chemistry

	 0202	421		 หัวข้อเรื่องพิเศษทางเคมีอินทรีย์		 2(2-0-4)

	 	 Special	Topics	in	Organic	Chemistry

		 	 กลุ่มเคมีเชิงฟิสิกส์	

	 0202	333	 โฟโตเคมี		 2(2-0-4)

	 	 Photochemistry

		 0202	334		 อุณหพลศาสตร์ทางเคมี		 2(2-0-4)

	 	 Chemical	Thermodynamics

		 0202	335	 การออกแบบเชิงโมเลกุลส�าหรับนักเคมี		 2(2-0-4)

	 	 Molecular	Modeling	for	Chemist

	 0202	336	 เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์	 2(2-0-4)

	 	 Physical	Organic	Chemistry

	 0202	337		 เคมีควอนตัม	 2(2-0-4)

	 	 Quantum	Chemistry

 0202	338		 การวิเคราะห์เชิงความร้อน	 2(2-0-4)

		 	 Thermal	Analysis

	 0202	431		 หัวข้อเรื่องพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์	 2(2-0-4)

	 	 Special	Topics	in	Physical	Chemistry

	 	 กลุ่มชีวเคมี

 0202	342		 ชีวเคมีของอาหารและโภชนการ		 2(2-0-4)

	 	 Food	and	Nutritional	Biochemistry

	 0202	343		 เทคโนโลยีชีวเคมีของเอนไซม์		 2(2-0-4)

	 	 Enzyme	Biochemical	Technology

	 0202	344	 เทคโนโลยีดีเอ็นเอเบื้องต้น	 2(2-0-4)

	 	 Introductory	DNA	Technology

	 0202	345		 เปปไทด์และโปรตีนที่มีฤทธิ์ทางยา	 2(2-0-4)

	 	 Pharmaceutical	Peptides	and	Proteins

	 0202	441		 หัวข้อเรื่องพิเศษทางชีวเคมี	 2(2-0-4)

	 	 Special	Topics	in	Biochemistry

	 		 กลุ่มเคมีวิเคราะห์

	 0202	353	 การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า	 2(2-0-4)

	 	 Electrochemical	Analysis

	 0202	354		 การเตรียมตัวอย่างส�าหรับการวิเคราะห์ทางเคมี	 2(2-0-4)

	 	 Sample	Preparation	for	Chemical	Analysis

	 0202	355		 การวิเคราะห์น�้า	 2(2-0-4)

	 	 Water	Analysis

	 0202	356	 การวิเคราะห์โดยอาศัยการไหล	 2(2-0-4)	

	 	 Flow-based	Analysis		

	 0202	451	 หัวข้อเรื่องพิเศษทางเคมีวิเคราะห์	 2(2-0-4)

	 	 Special	Topics	in	Analytical	Chemistry	

	 	 กลุ่มเคมีประยุกต์

	 0202	362		 เทคโนโลยีเส้นใย		 2(2-0-4)

	 	 Fiber	Technology

	 0202	363		 เทคโนโลยีการยาง		 2(2-0-4)

	 	 Rubber	Technology

	 0202	364	 เทคโนโลยีน�้ายาง		 2(2-0-4)

	 	 Latex	Technology

	 0202	365	 เทคโนโลยีพลาสติก		 2(2-0-4)

	 	 Plastic	Technology

	 0202	366		 ปฏิบัติการการสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์	 1(0-3-1)

	 	 ของพอลิเมอร์		 		

	 	 Polymer	Synthesis	and	Characterization	

	 	 Laboratory

	 0202	367	 พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์เชิงประกอบ	 2(2-0-4)

	 	 Polymer	Blends	and	Polymer	Composites	

	 0202	368		 พอลิเมอร์แตกสลายทางชีวภาพ		 2(2-0-4)

	 	 Biodegradable	Polymers

	 0202	369		 เซนเซอร์และนาโนเซนเซอร์	 2(2-0-4)

	 	 Sensors	and	Nanosensors

	 0202	371		 เคมีอุตสาหกรรม		 2(2-0-4)

	 		 Industrial	Chemistry
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	 0202	372	 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 	 2(2-0-4)

  Petrochemical	Industry

	 0202	373	 เคมีพลังงานทางเลือก	 2(2-0-4)

		 	 Chemistry	of	Alternative	Energy	

	 0202	374		 เคมีสิ่งแวดล้อม		 2(2-0-4)

		 	 Environmental	Chemistry

	 0202	375		 เคมีเครื่องส�าอาง	 2(2-0-4)

	 	 Cosmetics	Chemistry

	 0202	376		 เคมีอาหาร	 2(2-0-4)

		 	 Food	Chemistry	

	 0202	377		 เคมีธัญพืช	 2(2-0-4)

	 	 Chemistry	of	Cereal

	 0202	378		 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น	 2(2-0-4)

	 	 Introduction	to	Forensic	Science

	 0202	491*		การฝึกงาน	 2(0-4-2)

	 		 Practicum

	 *	ประเมินผล	เป็น	S	หรือ	U

	 ส�าหรับนิสิตที่เรียนในโปรแกรมก้าวหน้าทางวิชาการ	 ให้เลือกเรียน

ในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติมตามความสนใจ	 ซึ่งสามารถน�าไป

เทยีบโอนหน่วยกติในหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกติ	

ดังนี้

	 	 กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย์

	 0202	513		 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง	 3(3-0-6)

	 	 Advanced	Inorganic	Chemistry

		 0202	514		 เคมีโลหะแทรนซิชันอินทรีย์	 3(3-0-6)

	 	 Organotransition	Metal	Chemistry

	 	 กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์

		 0202	523	 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง	 3(3-0-6)

	 	 Advanced	Organic	Chemistry	 	

	 0202	524	 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในเคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

	 	 Spectroscopic	Techniques	in	

	 	 Organic	Chemistry	

  

	 	 กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์

		 0202	533		 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง	1	 3(3-0-6)

	 	 Advanced	Physical	Chemistry	1

		 0202	534		 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง	2	 3(3-0-6)

	 	 Advanced	Physical	Chemistry	2

  

	 	 กลุ่มวิชาชีวเคมี

	 0202	543		 ชีวเคมีขั้นสูง	 3(3-0-6)

	 	 Advanced	Biochemistry

		 0202	544	 เทคนิคทางชีวเคมี	 3(2-2-5)

		 	 Biochemical	Techniques

	 	 กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์

	 0202	553	 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง	 3(3-0-6)

	 	 Advanced	Analytical	Chemistry

		 0202	554	 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีและ	 3(3-0-6)

	 	 ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	 	

	 	 Method	Validation	and	Measurement	Uncertainty

	 	 กลุ่มวิชาเคมีประยุกต์

		 0202	583	 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง	 3(3-0-6)

	 	 Advanced	Polymer	Synthesis

		 0202	584	 สมบัติของพอลิเมอร์และการหาลักษณะเฉพาะ	 3(3-0-6)

	 	 Polymer	Properties	and	Characterization	 	
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แผนการศึกษา
	ปีที่	1	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจ

ศึกษา

โปรแกรมก้าวหน้า

ทางวิชาการ

0031	001	 การสนทนาในภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน

Daily	English	Conversation

2(1-2-3) 2(1-2-3) 2(1-2-3)

0031	xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษาไทย 2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0032	xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0033	xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0034	xxx วชิาศกึษาทัว่ไปกลุม่วทิยาศาสตร์สขุภาพและนนัทนาการ 2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0201	113	 แคลคูลัส	1	

Calculus	1

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

0202	103	 หลักเคมี	1	

Principles	of	Chemistry	1	

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

0202	193	 ปฏิบัติการหลักเคมี	1	

Principles	of	Chemistry	Laboratory	1	

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

0203	110	 ชีววิทยา	1	

Biology	1

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

0203	191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	

Biology	Laboratory	1

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

รวม 21 21 21
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ปีที่	1	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจ

ศึกษา

โปรแกรมก้าวหน้า

ทางวิชาการ

0031	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารCommunicative	English 2(1-2-3) 2(1-2-3) 2(1-2-3)

0031	xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษาไทย 2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0032	xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0033	xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0034	xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ 2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0201	114	 แคลคูลัส	2	

Calculus	2

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

0204	104	 ฟิสิกส์มูลฐาน	

Fundamental	Physics	

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

0204	194	 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน	

Fundamental	Physics	Laboratory	

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

0202	104	 หลักเคมี	2	

Principles	of	Chemistry	2	

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

0202	194	 ปฏิบัติการหลักเคมี	2	

Principles	of	Chemistry	Laboratory	2	

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

รวม 21 21 21
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ปีที่	2	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจ

ศึกษา

โปรแกรมก้าวหน้า

ทางวิชาการ

0031	003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

English	for	Specific	Purposes

2(1-2-3) 2(1-2-3) 2(1-2-3)

0032	xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0033	xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0034	xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ 2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0202	211	 เคมีอนินทรีย์	1	

Inorganic	Chemistry	1

2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0202	222	 เคมีอินทรีย์	1	

Organic	Chemistry	1

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

0202	294	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	1	

Organic	Chemistry	Laboratory	1

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

0201	202	 สถิติส�าหรับเคมี

Statistics	for	Chemistry	

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

0202	251	 เคมีวิเคราะห์	

Analytical	Chemistry	

2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0202	261 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นทางเคมี	

Information	Technology	and	Literature	Review	in	

Chemistry

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

0202	297	 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์	

Analytical	Chemistry	Laboratory	

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

รวม 21 21 21
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ปีที่	2	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจ

ศึกษา

โปรแกรมก้าวหน้า

ทางวิชาการ

0035	001 วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสหศาสตร์หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

One	Program	One	Community

2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0036	xxx รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม	(ตามความสนใจ) 2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0202	212	 เคมีอนินทรีย์	2	

Inorganic	Chemistry	2

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

0202	292	 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์	1

Inorganic	Chemistry	Laboratory	1

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

0202	223	 เคมีอินทรีย์	2	

Organic	Chemistry	2

2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0202	295	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	2	

Organic	Chemistry	Laboratory	2

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

0202	231	 เคมีเชิงฟิสิกส์	1	

Physical	Chemistry	1

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

0202	201	 ภาษาอังกฤษส�าหรับเคมี	1

English	for	Chemistry	1

2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0202	262	 พอลิเมอร์เบื้องต้น

Introduction	to	Polymer	

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

0202	263 ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี

Chemical	safety

2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0202	296	 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์	1	

Physical	Chemistry	Laboratory	1

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

รวม 22 22 22
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ปีที่	3	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา โปรแกรมก้าวหน้า

ทางวิชาการ

0202	311	 เคมีอนินทรีย์	3	

Inorganic	Chemistry	3

2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0202	321	 เคมีอินทรีย์	3	

Organic	Chemistry	3

2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0202	391	 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์	2

Inorganic	Chemistry	Laboratory	2

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

0202	331	 เคมีเชิงฟิสิกส์	2	

Physical	Chemistry	2

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

0202	351	 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ	1

Instrumental	Analysis	1

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

0202	341 ชีวเคมี	1	

Biochemistry	1

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

0202	393 ปฏิบัติการชีวเคมี	

Biochemistry	Laboratory	

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

0202	202	 ภาษาอังกฤษส�าหรับเคมี	2

English	for	Chemistry	2

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

0202	xxx	 เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ	ในกลุ่มวิชาเคมี 2-4 2-4 2-4

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี	(เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ	

ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

รวม 20-22 20-22 20-22
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ปีที่	3	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจ

ศึกษา

โปรแกรมก้าวหน้า

ทางวิชาการ

0202	332	 เคมีเชิงฟิสิกส์	3	

Physical	Chemistry	3

2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0202	392	 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์	2	

Physical	Chemistry	Laboratory	2

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

0202	342 ชีวเคมี	2	

Biochemistry	2

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

0202	322 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์	

Spectroscopy	of	Organic	Substance

2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0202	352	 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ	2

Instrumental	Analysis	2	

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

0202	394 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ

Instrumental	Analysis	Laboratory

2(0-6-2) 2(0-6-2) 2(0-6-2)

0202	361	 ระบบการจัดการคุณภาพและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี

Quality	Management	Systems	and	Method	Validation

2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0202	xxx	 เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ	ในกลุ่มวิชาเคมี 2-4 2-4 2-4

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี	(เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ	

ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

2-4 2-4 2-4

รวม 19-21 19-21 19-21
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ปีที่	4	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา โปรแกรมก้าวหน้า

ทางวิชาการ

0202	460 สัมมนาทางเคมี	

Seminar	in	Chemistry	

- 1(0-2-1)	* -

0202	461 สัมมนาทางเคมี	1	

Seminar	in	Chemistry	1

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

0202	463	 โครงงานนิสิตทางเคมี	1	

Senior	Project	in	Chemistry	1	

1(0-3-1)* - 1(0-3-1)*

0202	465	 ปัญหาพิเศษทางเคมี	

Special	Problem	in	Chemistry	

- 1(0-3-1)	* -

0202	xxx	 เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ	ในกลุ่มวิชาเคมี 2-10 2-8 2-10

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี	(เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ	

ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

2-4 2-4 2-4

0202	xxx เลือกเรียนในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา - - 3	หน่วยกิต

รวม 10-16 12-14 12-17

ปีที่	4	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา โปรแกรมก้าวหน้า

ทางวิชาการ

0202	462 สัมมนาทางเคมี	2	

Seminar	in	Chemistry	2

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

0202	464	 โครงงานนิสิตทางเคมี	2	

Senior	Project	in	Chemistry	2	

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

0199	499	 สหกิจศึกษา	

Cooperative	Education

- 9(0-40-0)* -

0202	xxx	 เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ	ในกลุ่มวิชาเคมี 2-4 - 2-4

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี	(เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ	

ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

2-4 - 2-4 

0202	xxx เลือกเรียนในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 3	หน่วยกิต

รวม 10-12 9 10-14
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ค�าอธิบายรายวิชา
	 1.	 หมวดศึกษาทั่วไป	 	 30	หน่วยกิต

	 2.	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน	

	 	 	 โปรแกรมปกติ		 	 ไม่น้อยกว่า	100	หน่วยกิต

	 	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา		 	 ไม่น้อยกว่า	101	หน่วยกิต

	 	 	 โปรแกรมก้าวหน้าทางวิชาการ		ไม่น้อยกว่า	100	หน่วยกิต

	 	 2.1		วิชาแกน	 	 25	หน่วยกิต

	 	 	 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์	 	 6	หน่วยกิต

0201	113		 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)	

 Calculus 1

	 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน	 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ตัวแปรเดียวและการประยุกต์	ปริพันธ์และการประยุกต์

	 Limits	 and	 continuity	 of	 functions,	 derivatives	 of	

functions	 of	 one	 variables	 and	 applications,	 integrals	 and	 

applications

0201	114		 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

  Calculus 2

เงื่อนไขของรายวิชา		:	 0201	113	แคลคูลัส	1

Prerequisite	 	:		0201	113	Calculus	1	

	 ฟังก์ชนัหลายตวัแปร	ลมิติและความต่อเนือ่งของฟังก์ชนัหลาย

ตัวแปร	อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์	อนุกรมอนันต์

	 Functions	of	several	variables,	limits	and	continuity	

of	 functions	 of	 several	 variables,	 partial	 derivatives	 and	

applications,	infinite	series

	 กลุ่มวิชาเคมี	 4	หน่วยกิต

0202	103		 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

 Principles of Chemistry 1 

	 โครงสร้างอะตอม	ปริมาณสารสัมพันธ์	พันธะเคมี	สมบัติของ

ธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน	 สมดุลเคมี	 ก๊าซ	 ของแข็ง	 ของเหลว	

สารละลาย	 สมบัติคอลลิเกทีฟ	 กรด-เบส	 สารละลายบัฟเฟอร	์

และการไทเทรตกรด-เบส

	 Structure	of	atoms,	stoichiometry,	chemical	bonding,	

properties	of	representative	and	transition	elements,	chemical	

equilibrium,	 gas,	 solid,	 liquid,	 solution,	 colligative	 property,	

acid-base,	buffer	solution	and	titration

0202	193		 ปฏิบัติการหลักเคมี	1	 1(0-3-1)

 Principles of Chemistry Laboratory 1 

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0202103	หลัก

เคม	ี1	เช่น	ความปลอดภยัในห้องปฏบิติัการ	การใช้อปุกรณ์พืน้ฐานทางเคมี	

สมบตัคิอลลเิกทฟี	การหาค่าคงทีข่องแก๊ส	สมดลุเคม	ีกรด-เบส	สารละลาย

บัฟเฟอร์	และการไทเทรต

	 Experiments	 designed	 to	 concord	with	 0202103	

Principles	 of	Chemistry	 1;	 safety	 in	 laboratory,	 use	 of	 basic	

chemical	 equipment,	 colligative	 properties,	 gas	 constant,	

chemical	equilibrium,	acid-base,	buffer	solution	and	titration

 กลุ่มวิชาชีววิทยา	 4	หน่วยกิต

0203	110		 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

 Biology 1

	 สมบัติของสิ่งมีชีวิต	 การจัดระบบสิ่งมีชีวิต	 ระเบียบวิธีทาง

วิทยาศาสตร์	สารเคมีของชีวิต	เซลล์และเมแทบอลิซึม	พันธุศาสตร์	กลไก

ของวิวัฒนาการ	ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	 โครงสร้างและหน้าท่ีของ

พืชและสัตว์	นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

	 Characteristic	classification	science	methodology	of	

organisms,	 chemistry	 of	 life,	 cell	 and	metabolism,	 genetics,	

evolution,	 biodiversity,	 structure	 and	 function	 of	 plant	 and	

animal,	ecology	and	behavior

0203	191		 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-1)

 Biology Laboratory 1

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0203	 110	

ชีววิทยา	1	

	 Experiment	concurrented	with	0203	110	Biology	1

	 กลุ่มวิชาฟิสิกส์	 4	หน่วยกิต

0204	104		 ฟิสิกส์มูลฐาน		 3(3-0-6)

 Fundamental Physics

		 กลศาสตร์	 การสั่นและคลื่น	 เสียง	 แสงและทัศนศาสตร์	

ของไหล	 สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก	 อุณหพลศาสตร์	 และฟิสิกส ์

ยุคใหม่

	 Mechanics,	vibrations	and	waves,	sound,	light	and	

optics,	fluids,	electric	and	magnetic	fields,	thermodynamics,	and	

modern	physics

0204	194		 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน		 1(0-3-0)

 Fundamental Physics Laboratory

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0204	 104	

ฟิสิกส์มูลฐาน

	 Experiments	associated	with	0204	104	Fundamental	

Physics	Laboratory	

 

 

  กลุ่มวิชาแกนเพิ่มเติม	
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7	หน่วยกิต

0202	104		 หลักเคมี	2	 3(3-0-6)

 Principles of Chemistry 2 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0202	103	หลักเคมี	1

Prerequisite	 :		 0202103	Principles	of	

  Chemistry 1

		 อณุหพลศาสตร์	จลนพลศาสตร์	เคมไีฟฟ้า	เคมนีวิเคลยีร์	เคมี

สิ่งแวดล้อม	โครงสร้างและหมู่ฟังก์ชันของสารเคมีอินทรีย์และชีวเคมี	

	 Thermodynamics,	 kinetics,	 electrochemistry,	 

nuclear	chemistry,	environmental	chemistry,	functional	group	

and	structural	of	organic	and	biochemical	compound	

0202	194		 ปฏิบัติการหลักเคมี	2	 1(0-3-1)

 Principles of Chemistry Laboratory 2 

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0202	103	หลักเคมี	1

Prerequisite		 :		 0202	103	Principles	of	

  Chemistry 1

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา	 0202104	

หลกัเคม	ี2	เช่น	อณุหพลศาสตร์	จลนพลศาสตร์	เซลล์ไฟฟ้าเคมี	การทดสอบ

สารอินทรีย์

	 Experiments	 designed	 to	 concord	with	 0202104 

Principles	 of	 Chemistry	 2;  thermodynamics,	 kinetics,	

electrochemical	cell and	testing	of	organic	substance 

0201	202		 สถิติส�าหรับเคมี	 3(3-0-6)

 Statistics for Chemistry  

	 	ทบทวนความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัสถิต	ิวธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลู	

การประมาณค่าเฉลี่ยแบบจุดและแบบช่วง	 การทดสอบสมมติฐานของ

ค่าเฉลีย่	การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว	การทดสอบภาวะสารปู

สนิทดี	 การทดสอบขอบเขตเพื่อตัดข้อมูล	 (Q-test)	 และแผนภูมิควบคุม

คณุภาพ	การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์และการวเิคราะห์การถดถอย	การประยกุต์

ของวิธีการทางสถิติกับข้อมูลจริงทางเคมี

	 Review	of	basic	Statistical	knowledge,	data	collection,	

estimation	and	test	of	hypothesis	testing	for	mean	and	one-way	

analysis	 of	 variance	 (one-way	ANOVA),	 goodness	 of	 fit	 test,	

outlier	 testing	 for	 rejected	 data	 (Q-test)	 and	 control	 chart,	 

regression	and	correlation,	application	with	real	chemical	data	

by	Statistical	methods

	 2.2	วิชาเอก	 ไม่น้อยกว่า		 75	หน่วยกิต

	 	 2.2.1	วิชาเอกบังคับ	

   ส�าหรับนิสิตโปรแกรมปกติและโปรแกรม

	 	 	 ก้าวหน้าทางวิชาการ 	 	 63	หน่วยกิต

	 	 	 ส�าหรับนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษา		 70	หน่วยกิต

  

กลุ่มเคมีอนินทรีย์

0202	211		 เคมีอนินทรีย์	1	 2(2-0-4)

 Inorganic Chemistry 1

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0202	103	หลักเคมี	1

Prerequisite		 :		 0202	103	Principles	of	

  Chemistry 1

	 เลขควอนตัม	 สถานะของพลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล	

การเกิดพันธะเคมีแบบอิเล็กตรอนไม่เคลื่อนที่	 รูปทรงเรขาคณิตของ

โมเลกุล	 ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุลและแผนระดับพลังงาน	 ของแข็ง	

อนินทรีย์	โครงสร้างผลึก	สมบัติและการประยุกต์ของของแข็งอนินทรีย์

	 Quantum	number,	atomic	and	molecular	energy	state,	

localized	 electron	 chemical	 bonding,	molecular	 geometry,	 

molecular	orbital	 theory	and	energy	diagram,	 inorganic	solid,	

crystal	structure,	property	and	application	of	inorganic	solid

0202	212	 เคมีอนินทรีย์	2 3(3-0-6)

 Inorganic Chemistry 2

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0202	211	เคมีอนินทรีย์	1

Prerequisite		 :	 0202	211	Inorganic	Chemistry	1

	 สารประกอบโคออร์ดิเนชัน	ชนิดของลิแกนด์	การเรียกชื่อรูป

ทรงทางเรขาคณิต	 และไอโซเมอริซึม	 ทฤษฎีการเกิดพันธะ	 ทฤษฎีสนาม

ผลึก	 ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล	 ทฤษฎีสนามลิแกนด์	 การเกิดสีและ

สเปกตรัมของอิเล็กตรอน	ความเป็นแม่เหล็ก	ความเสกียรและสมบัติทาง

อณุหพลศาสตร์จลนพลศาสตร์	และกลไกการเกดิปฏิกริิยาของสารประกอบ

โคออร์ดิเนชัน	สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกเบื้องต้น

	 Coordination	 compound, 	 type	 of 	 l igands,	

nomenclature,	geometry	and	isomerism,	bonding	theory,	crystal	

field	theory,	molecular	orbital	theory,	 ligand	field	theory,	color	

and	electronic	spectrum	magnetism,	stability	and	thermodynamic	

aspects	 kinetics	 and	 reaction	mechanism	 of	 coordination	

compound,	introduction	to	organometallic	compound
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0202	311	 เคมีอนินทรีย์	3	 2(2-0-4)

	 Inorganic	Chemistry	3

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	212	เคมีอนินทรีย์	2

Prerequisite		 :		 0202	212	Inorganic	Chemistry	2

	 สัญลักษณ์เทอม	 การหาสัญลักษณ์เทอมในสภาวะพื้นและ

สภาวะเร้า	 การประยุกต์ใช้สัญลักษณ์เทอมในเทคนิคทางวิสิเบิลของสาร

ประกอบอนินทรีย์	 การกระท�าทางสมมาตร	ทฤษฎีกลุ่ม	 และพอยท์กรุป	

ตารางแคแร็กเตอร์	การประยุกต์ทฤษฎีกลุ่ม	

	 Term	symbol,	determining	ground	state	and	excited	

state	term	symbol,	application	of	term	symbol	in	visible	technique	

of	inorganic	compound,	symmetry	operation,	group	theory	and	

point	group,	character	table,	application	of	group	theory

0202	292		 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์	1	 1(0-3-1)

 Inorganic Chemistry Laboratory 1

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0202	211	เคมีอนินทรีย์	1

Prerequisite		 :		 0202	211	Inorganic	Chemistry	1

	 ปฏบิตักิารและการฝึกปฏบัิติท่ีมเีน้ือหาสอดคล้องกบัการบรรยาย

ในรายวิชา	0202	211	เคมีอนินทรีย์	1	และ	0202	212	เคมีอนินทรีย์	2	เกี่ยวกับ

สถานะทางพลังงานของโลหะบางชนิด	 ของแข็งและโครงสร้างผลึกเบื้องต้น	

สมดุลไอออน	ธาตุแทรนซิชันและสมบัติต่างๆ	สารประกอบ	 โคออร์ดิเนชัน	

พลังงานการแยกสนามผลึก	สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก	

	 Experiments	and	work-based	learning	relevant	to	the	

0202	211	Inorganic	Chemistry	1	and	0202	212	Inorganic	Chemistry	

2	including	energy	state	of	some	metals,	solid	and	basic	crystal	

structure,	ionic	equilibrium,	transition	metals	and	it	properties,	

coordination	 compound,	 crystal	 field	 splitting	 energy,	

organometalic	compound

0202	391		 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์	2	 1(0-3-1)

Inorganic Chemistry Laboratory 2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0202	212	เคมีอนินทรีย์	2

Prerequisite		 :	 0202	212	Inorganic	Chemistry	2

	 การทดลองท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกับการบรรยายในรายวิชา	

0202	 212	 เคมีอนินทรีย์	 2	 และ	 0202311	 เคมีอนินทรีย์	 3	 เกี่ยวกับ

การประยุกต์ใช้สัญลักษณ์เทอมในเทคนิคทางวิสิเบิล	 การกระท�าทาง

สมมาตรและการหาพอยท์กรุป	 ตารางแคแร็กเตอร์และการประยุกต์

สเปกโทรสโกปีของสารประกอบอนินทรีย์

	 Experiments	and	work-based	learning	relevant	to	the	

0202	212	Inorganic	Chemistry	3	 including	application	of	term	

symbol	in	visible	technique,	determining	symmetry	operation	

and	point	group,	character	table	and	its	application,	spectroscopy	

of	inorganic	compound

กลุ่มเคมีอินทรีย์

0202	222		 เคมีอินทรีย์	1		 3(3-0-6)

 Organic Chemistry 1  

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0202	104	หลักเคมี	2

Prerequisite		 :		 0202	104	Principles	of	

Chemistry 2

	 ปฏิกิริยาเคมีพ้ืนฐานของสารอินทรีย์หมู่ฟังก์ชันต่างๆ	คือ	

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน	แอลคิลเฮไลด์	 แอลกอฮอล์	ฟีนอล	อีเทอร์	

แอลดีไฮด์	 คีโตน	กรดคาร์บอกซิลิก	 และอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก	

สเตอริโอเคม	ีกลไกปฏกิริยิา	และการเขียนกลไกปฏกิริยิาเบ้ืองต้น	ปฏกิริยิา

การเพิ่มด้วยนิวคลีโอไฟล์	ปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยนิวคลีโอไฟล์	ปฏิกิริยา

การแทนที่ด้วยอิเล็กโทรไฟล์	 ปฏิกิริยาการเพ่ิมเข้าด้วยอิเล็กโทรไฟล	์

ปฏิกิริยาการขจัด	และปฏิกิริยาอนุมูลอิสระ

	 Basic	 reaction	 of	 functional	 organic	 compounds	

(hydrocarbons,	 alkyl	 halide,	 alcohol,	 phenol,	 ether,	 aldehyde,	

ketone,	carboxylic	acid	and	their	derivatives),	stereochemistry,	

reaction	mechanism	and	basic	writing	 reaction	mechanism,	

nucleophilic	addition	reaction,	nucleophilic	substitution	reaction,	

electrophilic	 substitution	 reaction,	 electrophilic	 addition	

reaction,	elimination	reaction	and	free	radical	reactions

0202	223		 เคมีอินทรีย์	2		 2(2-0-4)

 Organic Chemistry 2

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0202	222	เคมีอินทรีย์	1

Prerequisite	 :		 0202	222	Organic	Chemistry	1

 สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก	 สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	

สารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจน	ซัลเฟอร์และฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบ

	 Heterocyclic	compounds,	natural	product	chemistry,	

organic	compounds	containing	nitrogen,	sulfur	and	phosphorus

0202	321		 เคมีอินทรีย์	3		 2(2-0-4)

	 Organic	Chemistry	3	

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0202	222	เคมีอินทรีย์	1

Prerequisite		 :		 0202	222	Organic	Chemistry	1

 พื้ นฐ านการสั ง เคร าะห ์ ส า รอิ นทรี ย ์ 	 โดยปฏิ กิ ริ ย า

ออกซิเดชัน-รีดักชัน	 ปฏิกิริยาการสร ้างพันธะคาร ์บอน-คาร ์บอน	

การออกแบบการสังเคราะห์สารอินทรีย์	

	 Basic	 organic	 synthesis	 by	 oxidation-reduction,	

carbon-carbon	bond	formation,	approaches	to	organic	synthetic	

strategies	
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0202	322		 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์		 2(2-0-4)

 Spectroscopy of Organic Substance

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0202	222	เคมีอินทรีย์	1

Prerequisite	 :		 0202	222	Organic	Chemistry	1

 สเปกโทรสโกปีมูลฐานของโมเลกุล	หลักการและการประยุกต์

ใช ้ 	 อินฟราเรด	 อัลตราไวโอเลต	 นิวเคลียร ์แมกเนติกเรโซแนนซ	์ 

และแมสสเปกโทรเมตรี	ในการหาโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบอินทรย์ี

	 Fundamental	molecular	spectroscopy,	principle	and	

application	of	infrared,	ultraviolet,	nuclear	magnetic	resonance	

and	mass	spectrometry	in	determining	molecular	structure	of	

organic	compounds

0202	294		 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	1	 1(0-3-1)

 Organic Chemistry Laboratory 1

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0202	194	ปฏิบัติการหลักเคมี	2

Prerequisite		 :	 0202	194	Principles	of	

  Chemistry Laboratory 2

	 การทดลองที่เกี่ยวข้องกับจุดหลอมเหลว	 จุดเดือด	การกลั่น	

การตกผลึกซ�้า	 การสกัด	 การทดสอบและการวิเคราะห์หมู ่ฟังก์ชัน	

และการทดลองอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาเคมีอินทรีย์	1

	 Experiments	related	to	melting	point,	boiling	point,	

distillation,	recrystallization,	extraction,	testing	and	analyzing	

of	functional	groups	and	others	experiments	designed	to	concord	

with	organic	chemistry	1	

0202	295		 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	2		 1(0-3-1)

  Organic Chemistry Laboratory 2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0202	294	ปฏิบัติการอินทรีย์เคมี	1

Prerequisite	 :		 0202	294	Organic	Chemistry	

Laboratory 1

	 การทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบ

เอมีน	การสังเคราะห์สารประกอบเอโซและเอทิลทรานซ์ซินาเมท	ปฏิกิริยา

ของสารประกอบซัลเฟอร์	ปฏิกิริยาออกซิเดชัน	ปฏิกิริยารีดักชัน

	 Physical	and	chemical	properties	testing	of	amines,	

synthesis	of	azo	compounds	and	ethyl	trans-cinnamate,	reaction	

of	sulfur	compounds,	oxidation	reactions,	the	reduction	reactions

 

กลุ่มเคมีเชิงฟิสิกส์

0202	231	 เคมีเชิงฟิสิกส์	1		 3(3-0-6)	

Physical Chemistry 1

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	104	หลักเคมี	2

Prerequisite		 :	 0202	104	Principles	of	

  Chemistry 2

	 วัฏภาค	 พฤติกรรมของวัฏภาค	 ผลึกและการเลี้ยวเบน	

แรงตึงผิวและดัชนีหักเหของของเหลว	 ของผสมอย่างง่าย	 กฎทาง 

อุณหพลศาสตร์	 สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของของผสม	การเคลื่อนไหว

ของโมเลกุล	การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสาร	สมดุลระหว่างเฟส

	 Phase,	phase	behavior,	crystal	and	diffraction,	surface	

tension	and	refractive	index	of	liquid,	simple	mixture,	laws	of	

thermodynamics,	 thermodynamics	 properties	 of	mixture,	

molecular	 in	motion,	 physical	 transformation	 of	 substances,	

phase	equilibria

0202	331	 เคมีเชิงฟิสิกส์	2		 3(3-0-6)	

 Physical Chemistry 2

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0202	104	หลักเคมี	2

Prerequisite		 :	 0202	104	Principles	of	

  Chemistry 2

		 จลนพลศาสตร์เคมี	อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี	กลไกการเกิด

ปฏิกิริยา	การเปลี่ยนแปลงพลวัตในปฏิกิริยาของโมเลกุล	การเร่งปฏิกิริยา

เคมี	 เคมีพื้นผิวและกระบวนการที่เกิดขึ้นในพื้นผิวของของแข็ง	 เคมี

คอลลอยด์	และไฟฟ้าเคมี

	 Chemical	kinetics,	rate	of	chemical	reactions,	reaction	

mechanisms,	molecular	reaction	dynamics,	chemical	catalysis,	

surface	 and	 processes	 at	 solid	 surface,	 colloid	 chemistry,	

electrochemistry	

0202	332	 เคมีเชิงฟิสิกส์	3	 2(2-0-4) 

 Physical	Chemistry	3

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0202	104	หลักเคมี	2

Prerequisite		 :		 0202	104	Principles	of	

  Chemistry 2

	 หลักกลศาสตร์ควอนตัม	โครงสร้างอเิลก็ทรอนกิส์ของอะตอม

และโมเลกุล	สเปกโทร-สโกปีของโมเลกุล	การท�านายสมบัติของสาร	 เคมี

ค�านวณ

	 Principle	of	quantum	mechanics,	electronic	structures	

of	atoms	and	molecules,	spectroscopy	of	molecules,	prediction	

of	molecular	properties,	computational	chemistry	
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0202	296	 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์	1	 1(0-3-1)	

 Physical Chemistry Laboratory 1

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	104	หลักเคมี	2

Prerequisite	 :		 0202	104	Principles	of	

  Chemistry 2

	 การทดลองที่เกี่ยวข้องกับเทอร์โมเคมี	 อุณหพลศาสตร์	

จลนพลศาสตร์	สมดุลวัฏภาค	เคมีไฟฟ้า	และการทดลองอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

กับเนื้อหารายวิชา	0202231	เคมีเชิงฟิสิกส์	1	

	 Experiments	 re lated	 to 	 thermochemistry ,	

thermodynamics,	 chemical	 kinetics,	 phase	 equilibra,	

electrochemistry	and	others	experiments	designed	to	concord	

with	0202231	physical	chemistry	1	

0202	392	 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์	2	 1(0-3-1)	

 Physical Chemistry Laboratory 2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0202	296	ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์	1

Prerequisite		 :		 0202	296	Physical	Chemistry	

Laboratory 1

	 การทดลองที่เกี่ยวข้องกับสเปกโทรสโกปี	 เคมีพื้นผิว	การเร่ง

ปฏิกิริยาเคมี	 เคมีค�านวณ	 และการทดลองอ่ืนๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

รายวิชา	0202	331	เคมีเชิงฟิสิกส์	2	และ	0202	332	เคมีเชิงฟิสิกส์	3	

	 Experiments	 related	 to	 spectroscopy,	 surface	

chemistry,	 chemical	 catalysis,	 computational	 chemistry	 and	

others	experiments	designed	to	concord	with	0202	331	physical	

chemistry	2	and	0202	332	physical	chemistry	2	

   

กลุ่มชีวเคมี

0202	341		 ชีวเคมี	1	 3	(3-0-6)

 Biochemistry 1 

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0202	222	เคมีอินทรีย์	1

Prerequisite		 :		 0202	222	Organic	Chemistry	1

	 รากฐานของชวีเคม	ีโครงสร้าง	สมบตัแิละหน้าทีข่องคาร์โบไฮเดรต 

ไขมัน	เย่ือหุม้เซลล์	กรดนวิคลอีกิ	กรดอะมโิน	เปปไทด์และโปรตนี	โครงสร้าง	

3	 มิติของโปรตีน	 สมบัติและหน้าที่ของเอนไซม์	 ชีวพลังงานศาสตร	์

การสังเคราะห์แสง	เมแทบอลิซึมและการควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึม

ของคาร์โบไฮเดรต	ไขมัน	กรดนิวคลีอิก	กรดอะมิโน	เปปไทด์และโปรตีน	

	 Foundations	of	biochemistry,	structures,	properties	

and	functions	of	carbohydrates,	 lipids,	biological	membranes,	

nucleic	 acid, 	 amino	 acids, 	 peptides	 and	 proteins,	

three-dimensional	structure	of	proteins,	properties	and	functions	

of	 enzymes,	 bioenergetics,	 photosynthesis,	metabolisms	 and	

regulations	of	carbohydrates,	lipids,	nucleic	acid,	amino	acids,	

peptides	and	proteins

0202	342		 ชีวเคมี	2	 3(3-0-6)

 Biochemistry 2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0202	341	ชีวเคมี	1

Prerequisite	 :	 	0202	341	Biochemistry	1

	 การสังเคราะห์ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิต	 การแสดงออกของยีน	

ซึ่งประกอบด้วยการสังเคราะห์อาร์เอ็นเอ	 การดัดแปลงอาร์เอ็นเอ	

การสงัเคราะห์โปรตนีและกระบวนการหลงัการสงัเคราะห์โปรตนี	การควบคมุ

การแสดงของยีน	การควบคุมเหนือล�าดับดีเอ็นเอ	เทคโนโลยีดีเอ็นเอเบื้องต้น	

เทคโนโลยกีารดดัแปลงพนัธกุรรมและการประยกุต์ทีเ่ป็นปัจจบุนั	ชนดิและ

หน้าทีข่องฮอร์โมน	การท�างานของฮอร์โมน	การสือ่สารระหว่างเซลล์	ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวเคมีเพื่อสุขภาพ	การวินิจฉัย	และมะเร็ง

	 DNA	 biosynthesis,	 gene	 expression	 including	

transcription,	RNA	modification,	translation	and	post	translational	

processing,	gene	expression,	epigenetics,	DNA	technology,	gene	

editing	 technology	and	 its	current	applications,	classification	

and	function	of	hormones,	mechanism	of	hormone	action,	cell	

signaling,	introductory	to	biochemistry	for	health	care	diagnosis	

and	cancer

0202	393		 ปฏิบัติการชีวเคมี	 1(0-3-1)

 Biochemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	194	ปฏิบัติการหลักเคมี	2

Prerequisite		 :		 0202	194	Principles	of	

  Chemistry Laboratory 2

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา	0202341	ชีวเคมี	1	

การทดสอบสมบตัสิารชวีโมเลกลุ	การวิเคราะห์เชงิปรมิาณ	จลนศาสตร์ของ

เอนไซม์	การศกึษากลไกเมทาบอลซิมึของคาร์โบไฮเดรต	การใช้สารละลาย

บัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี	

		 Experiment	 designed	 to	 concord	with	 0202	 341 

Biochemistry	 1,	 biochemical	 analysis	 of	 biomolecules,	

quantitative	analysis,	enzyme	kinetics,	carbohydrate	metabolism	

assay,	biochemical	buffers

 

กลุ่มเคมีวิเคราะห์

0202	251	 เคมีวิเคราะห์		 2(2-0-4)

 Analytical Chemistry 

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0202	104	หลักเคมี	2

Prerequisite		 :		 0202	104	Principles	of	

  Chemistry 2

	 บทน�าทางเคมีวิเคราะห์	การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	การเตรียม

ตัวอย่าง	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	 เช่น	 การวิเคราะห์โดยการช่ังน�้าหนัก	

การไทเทรตแบบกรดเบส	การไทเทรตแบบตกตะกอน	การไทเทรตแบบเกดิ

สารประกอบเชิงซ้อน	การไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ์	 การไทเทรตแบบ
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วัดศักย์ไฟฟ้าและวัดค่าการน�าไฟฟ้า	 เทคนิคการแยกสาร	ได้แก่	การกลั่น	

การสกัด	และเทคนิคทางโครมาโทกราฟี	

	 Introduction	 to	 analytical	 chemistry,	 qualitative	

analysis,	 sample	 preparation,	 quantitative	 analysis	 such	 as	

gravimetric	 analysis,	 volumetric	 analysis,	 acid-base	 titration,	

precipitation	 titration,	 complexation	 titration,	 redox	 titration,	

potentiometric	 and	 conductometric	 titration,	 separation	

techniques	such	as	distillation,	extraction	and	chromatographic	

techniques

0202	351		 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ	1		 3(3-0-6)

  Instrumental Analysis 1

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0202	251	เคมีวิเคราะห์	

Prerequisite	 :		 0202	251	Analytical	Chemistry	

	 หลักการวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี	 อัลตราไวโอเลตและ

วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี	ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรสโกปี	อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี	

อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี	 และ	 อิมิสชันสเปกโทรสโกป	ี

นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี	 แมสสเปกโทรสโกปี	

อนิดกัทฟีคปัเปิลพลาสมา-แมสสเปกโทรเมตร	ีและโฟลอนิเจค็ชนัอะนาไลซิส

	 Principle	 of	 spectroscopy,	 ultraviolet	 and	 visible	

spectroscopy,	fluorescence	spectroscopy,	infrared	spectroscopy,	

atomic	 absorption	 spectroscopy	 and	 emission	 spectroscopy,	

nuclear	magnetic	resonance	spectroscopy,	mass	spectroscopy,	

inductively	coupled	plasma-mass	spectrometry	and	flow	injection	

analysis

0202	352		 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ	2	 3(3-0-6)

  Instrumental Analysis 2

เงื่อนไขของรายวิชา		:	 0202	351	การวิเคราะห์ด้วย

	 	 เครื่องมือ	1

Prerequisite		 :		 0202	351	Instrumental	

  Analysis 1

	 หลักการของการวิ เคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า	 คูลอมเมตร	ี

โพลาโรกราฟีและโวลแทมเมตรี	 แก๊สโครมาโทกราฟี	 โครมาโทกราฟี

ของเหลวสมรรถนะสูง	ไอออนโครมาโทกราฟี	คาพิลลารีอิเล็กโทรโฟเรซีส	

แก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี	 โครมาโทกราฟีของเหลว-แมส

สเปกโทรเมตรี	การแยกและสกัดในวัฏภาคของเหลวยิ่งยวด

	 Principle	 of	 electrochemical	 analysis,	 coulometry,	

polarography	 and	 voltammetry,	 gas	 chromatography,	 high	

performance	 liquid	 chromatography,	 ion	 chromatography,	

capillary	electrophoresis,	gas	chromatography-mass	spectrometry,	

liquid	 chromatography-mass	 spectrometry,	 supercritical	 fluid	

chromatography	and	extraction

0202	297		 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์		 1(0-3-1)

Analytical Chemistry Laboratory 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0202	104	หลักเคมี	2	

Prerequisite		 :		 0202	104	Principles	of	

  Chemistry Laboratory 2 

	 การวิเคราะห์โดยการวัดปรมิาตร	ได้แก่	การไทเทรตแบบกรด

เบส	การไทเทรตแบบตกตะกอน	การไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซ้อน	

การไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ์	การไทเทรตแบบวัดศักย์ไฟฟ้า	การสกัด

ด้วยตัวท�าละลาย	และการแยกสารด้วยเทคนิคทางโครมาโทกราฟี	

	 Volumetric	analysis,	acid-base	titration,	precipitation	

titration,	complexation	titration,	redox	titration,	potentiometric	

titration,	solvent	extraction	and	separation	by	chromatographic	

techniques

0202	394		 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ		 2(0-6-2)

  Instrumental Analysis Laboratory 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0202	351	การวิเคราะห์ด้วย

เครื่องมือ	1	และ	0202	297	

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์	

Prerequisite		 :		 0202	351	Instrumental	Analysis 

1	0202	297	Analytical	

  Chemistry Laboratory 

	 การวิ เคราะห ์ โดยใช ้ เครื่องยูวีวิสิ เบิลสเปกโทรเมตรี	

อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรี	 อินฟราเรดสเปกโทรเมตรี	

ฟลูออริเมตรี	 แก๊สโครมาโทกราฟี	 โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง	

ไอออนโครมาโทกราฟี	 โวลแทมเมตรี	 โฟลอินเจ็คชันอะนาไลซิส	

แก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี	 คาพิลลารีอิเล็กโทรโฟเรซีส	 และ

อินดักทีฟคัปเปิลพลาสมา-แมสสเปกโทรเมตรี

	 UV-Vis	spectrometry,	atomic	absorption	spectrometry,	

infrared	 spectrometry,	 fluorimetry,	 gas	 chromatography,	 high	

performance	 liquid	 chromatography,	 ion	 chromatography,	

voltammetry,	flow	injection	analysis,	gas	chromatography-mass	

spectrometry,	capillary	electrophoresis	and	inductively	coupled	

plasma-mass	spectrometry

   

กลุ่มเคมีสหวิทยาการ

0202	261		 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นทางเคมี	 1(0-3-1)

 Information Technology and Literature 

 Review in Chemistry

	 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ	

การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการแฟ้มข้อมูล	

การสื่อสาร	การประมวลค�า	ตารางค�านวณ	การน�าเสนอผลงาน	ฐานข้อมูล

การวาดภาพทางเคมี	และการทบทวนวรรณกรรมทางเคมี
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		 	 Basic	 concepts	 of	 computer	 and	 information	

technology,	using	the	computer	and	information	technology	for	

managing	files,	communications,	word	processing,	spreadsheets,	

presentations,	databases,	drawing	in	chemistry	and	chemical	

literature	review

0202	262 	 พอลิเมอร์เบื้องต้น	 3(3-0-6) 

 Introduction to Polymer

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0202	222	เคมีอินทรีย์	1

Prerequisite	 :	 0202	222	Organic	Chemistry	1

	 นยิามของพอลเิมอร์	ความส�าคญัของพอลเิมอร์ในชวีติประจ�าวนั	

การพัฒนาอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ในประเทศไทย	 สาระส�าคัญของ 

พอลิเมอร์	 การเรียกชื่อ	 มวลโมเลกุลของพอลิเมอร์	 โครงสร้าง	 ชนิดและ

สมบัติของพอลิเมอร์	ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์	เทคนิคในการสังเคราะห์

พอลิเมอร์	เทคนิคการวิเคราะห์ที่ใช้ศกึษาน�้าหนกัโมเลกลุ	สมบัติทางความ

ร้อน	โครงสร้างทางเคมี	องค์ประกอบทางเคมี	สัณฐานวิทยา	สมบัติเชิงกล

ของพอลิเมอร์	การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ส�าหรับพลาสติก	ยาง	เส้นใย	และ

กาว	มลภาวะจากพอลิเมอร์และการป้องกัน	

	 Definition	of	polymer,	importance	of	polymer	in	daily	

life,	development	of	polymer	industrial	in	Thailand,	basic	concept	

of	polymer,	nomenclature,	molecular	mass	of	polymer,	structure	

and	type	of	polymer,	polymer	properties,	polymerization	reaction,	

polymer	synthesis,	 analytical	 techniques	 for	determination	of	

molecular	weight;	 thermal	 properties;	 chemical	 structure;	

chemical	composition;	morphology;	and	mechanical	properties	

of	polymers,	application	of	polymers	for	use	as	plastics;	rubbers;	

fibres;	 adhesive;	 and	 paint,	 pollution	 from	polymers	 and	 its	

prevention

0202	263  ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี 2(2-0-4)

 Chemical Safety

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0202	103	หลักเคมี	1	

Prerequisite	 :		 0202	103	Principles	of	

  Chemistry 1

	 ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมี	 สัญลักษณ์

อนัตรายและฉลากสารเคม	ีเอกสารข้อมลูความปลอดภัย	พษิวทิยาของสาร

เคมี	อปุกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลและห้องปฏบิตักิาร	การจดัการสาร

เคมี	การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี	การจัดการกากของเสียอันตราย	

การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันอันตรายจากสารเคมี

	 Knowledge	on	chemical	 safety,	hazard	pictograms	

and	 chemical	 labels,	material	 safety	 data	 sheet,	 chemical	

toxicology	effects,	personal	protection	and	laboratory	equipment,	

chemical	handling,	chemical	emergency	planning,	hazardous	

waste	management,	risk	assessment	and	prevention

0202	361		 ระบบการจัดการคุณภาพและการตรวจสอบ	 2(2-0-4)

	 ความใช้ได้ของวิธี		

 Quality Management Systems 

 and Method Validation  

เงื่อนไขของรายวิชา	 	:		0202	351	การวิเคราะห์ด้วย

เครื่องมือ	1

Prerequisite		 :		 0202	351	Instrumental	

Analysis 1

		 หลักการและประโยชน์ของมาตรฐานสากลส�าหรับระบบ

การจดัการคณุภาพ	เช่น	ระบบการจัดการคณุภาพ	(ISO	9000)	ระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม	(ISO	14000)	ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง

ควบคุมในการผลิตอาหาร	 (HACCP)	 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย	 (OHSAS	 18000)	 มาตรฐานว่าด้วยความสามารถ

ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ	 (ISO/IEC	 17025)	

เป็นต้น	 ความสอบกลับได้ของการวัด	การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธ	ี

ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	และการควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการ

	 Principle	 and	benefit	 of	 international	 standard	 for	

quality	management	 systems	 such	 as	 quality	management	

system	 (ISO	 9000),	 environmental	management	 system	 (ISO	

14000),	 hazard	 analysis	 and	 critical	 control	 point	 (HACCP),	

occupational	 health	 safety	 system	 (OHSAS	 18000),	 general	

requirements	 for	 the	 competence	 of	 testing	 and	 calibration	

laboratories	(ISO/IEC	17025),	etc.,	traceability,	method	validation,	

measurement	uncertainty	and	laboratory	quality	control

   

กลุ่มภาษาอังกฤษ

0202	201	 ภาษาอังกฤษส�าหรับเคมี	1	 2(2-0-4)

 English for Chemistry 1

	 การอ่านและการท�าความเข้าใจในเอกสารทางเคมี	การเขียน

และสรุปใจความส�าคัญในเอกสารทางเคมี	 น�าเสนอแบบปากเปล่าเนื้อหา

ทางเคมีพื้นฐานได้

	 Reading	and	understanding	of	chemistry	documents,	

writing	and	summarized	the	main	idea	of	chemistry	documents,	

oral	presentation	in	basic	chemistry

0202	202	 ภาษาอังกฤษส�าหรับเคมี	2	 1(0-2-1)

 English for Chemistry 2

 การอ่านและการท�าความเข้าใจบทความทางเคมีในวารสาร	

การเขียนและสรุปใจความส�าคัญในบทความทางเคมี	 น�าเสนองานวิจัย

แบบปากเปล่า
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	 Reading	and	understanding	of	chemistry	article	 in	

journal,	writing	and	 summarized	 the	main	 idea	of	 chemistry	

article,	oral	presentation	in	chemistry	article

 	 ส�าหรับนิสิตโปรแกรมปกติและแบบก้าวหน้าทางวิชาการ	

เรียนในรายวิชาต่อไปนี้		4	หน่วยกิต

0202	461		 สัมมนาทางเคมี	1	 1(0-2-1)

  Seminar in Chemistry 1

		 สัมมนางานวิจัยที่น่าสนใจทางเคมี	 จากบทความวิจัย	 และ

การน�าเสนอ

	 Seminar	 in	 interesting	 chemistry	 research	 from	

research	chemical	articles	and	presentation	

0202	462		 สัมมนาทางเคมี	2	 1(0-2-1)	

 Seminar in Chemistry 2

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0202	461	สัมมนาทางเคมี	1

Prerequisite	 :		 0202	461	Seminar	in	

Chemistry 1

	 สัมมนางานวิจัยที่น่าสนใจทางเคมี	จากบทความวิจัย	รายงาน

ความก้าวหน้าของโครงงานของนิสิต	และน�าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

	 Seminar	 in	 interesting	 chemistry	 research	 from	 

research	chemical	articles,	presentation	of	 the	student	senior	

project	and	presentation	in	English	language

0202	463*		โครงงานนิสิตทางเคมี	1	 1(0-3-1)	

 Senior Project in Chemistry 1 

	 การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางเคมี	 ภายใต้ค�าแนะน�า

ของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน	และท�าการทดลองเบื้องต้น

	 Research	on	an	 interesting	topic	 in	chemistry,	 the	

topic	 is	 subjected	 to	 the	 project	 advisor	 and	 fundamental	 

experiment

0202	464*		โครงงานนิสิตทางเคมี	2	 1(0-3-1)	

 Senior Project in Chemistry 2 

เงื่อนไขของรายวิชา		:	 0202	463	โครงงานนิสิตทางเคมี	1

Prerequisite		 :	 0202	 463	 Senior	 Project	 in	

Chemistry 1

	 การวจิยัต่อเนือ่งจากการทดลองเบือ้งต้น	อภปิรายผลการวจิยั

ในเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อหาข้อสรุปและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน	ภายใต้

ค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน	

	 Research	based	on	the	fundamentally	experimental	

concept,	scientific	discussion	of	the	results	in	order	to	find	out	

a	conclusion	and	report	writing	under	the	guidance	of	an	advisor	

	 ส�าหรับนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษา	 เรียนในรายวิชาต่อไปนี	้ 

11	หน่วยกิต

0202	460		 สัมมนาทางเคมี		 1(0-2-1)

 Seminar in Chemistry 

 สัมมนางานวิจัยที่น่าสนใจทางเคมี	จากบทความวิจัย	และน�า

เสนอเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

	 Seminar	 in	 interesting	 chemistry	 research	 from 

research	chemical	articles	and	presentation	in	Thai	and	English	

language	

0202	465*	 ปัญหาพิเศษทางเคมี		 1(0-3-1)

 Special Problem in Chemistry 

 	 การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางเคมี	 ภายใต้ค�าแนะน�า

ของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน	ท�าการทดลองเบื้องต้น	และเรียบเรียงเขียน

เป็นรายงาน	

	 Research	on	an	 interesting	topic	 in	chemistry,	 the	

topic	is	subjected	to	the	project	advisor,	fundamental	experiment	

and	report	writing

0199	499*		สหกิจศึกษา		 9(0-40-0)

  Cooperative Education

	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรู้ทางวิชาการ	 และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบ

การ	 มีความสามารถพัฒนาตนเองในด้านความคิดอย่างเป็นระบบ	

การสังเกต	การตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และประเมินผล	

ท�าให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ	

และตลาดแรงงาน	การวิจัยต่อเนื่องจากการทดลองเบื้องต้น	 อภิปรายผล

การวิจยัในเชิงวิทยาศาสตร์	เพือ่หาข้อสรปุและเรยีบเรยีงเขียนเป็นรายงาน

โดยค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา	

	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	the	

work	 place	 for	 students	with	 the	 cooperation	 between	 the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	 in	the	work	place,	this	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	skills,	also	

it	will	result	in	high	quality	graduates	who	are	most	suitable	for	

the	work	places	and	the	labor	markets,	research	based	on	the	

fundamentally	experimental	concept,	scientific	discussion	of	the	

results	in	order	to	find	out	a	conclusion	and	report	writing	under	

the	guidance	of	an	advisor
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	 2.2.2	วิชาเอกเลือก	  

   ส�าหรับนิสิตโปรแกรมปกติและแบบก้าวหน้าทางวิชาการ	ให้

เลือกเรียนในรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือกไม่น้อยกว่า	12	หน่วยกิต

	 ส�าหรับนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษา	 ให้เลือกเรียนในรายวิชา

ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือกไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	ดังนี้

กลุ่มเคมีอนินทรีย์		 	

0202	312		 เคมีออร์แกโนเมทัลลิก	 2(2-0-4)

 Organometallic Chemistry

	 ทฤษฎี	 โครงสร ้าง	 และการเกิดพันธะในสารประกอบ 

ออร์แกโนเมทัลลิก	การน�าสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกไปใช้เป็นตัวเร่ง

ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์	

	 Theories,	 structure	 and	bonding	 in	 organometallic	

compounds,	application	as	catalyst	in	organic	synthesis	

0202	313		 เคมีซุปราโมเลกุล	 2(2-0-4)

  Supramolecular Chemistry

	 หลักการทางเคมีของโมเลกุลขนาดใหญ่	 อันตรกิริยาระหว่าง

โฮสต์-เกสต์	 การออกแบบและสังเคราะห์โฮสต์	 กลไกและการออกแบบ

การส่งสัญญาณจากโฮสต์	 การหาค่าคงที่การจับระหว่างโฮสต์-เกสต	์

การประยุกต์ของเคมีซุปราโมเลกุล	

	 Principle	 of	 supramolecular	 chemistry,	 host-guest	

interaction,	design	and	synthesis	of	host,	mechanism	and	design	

of	signaling	from	host,	determination	of	binding	constant	of	host,	

applications	of	supramolecular	chemistry	

0202	314		 การใช้คอมพิวเตอร์ทางเคมี	 2(2-0-4)

 Chemical Aspect of Computing  

	 การใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูบนพซีสี�าหรบัการเขยีนโครงสร้างทาง

เคมีและปฏิกิริยาเคมี	การวิเคราะห์ข้อมูล	การหาโครงสร้าง	3	มิติที่เสถียร	

สมบัติต่างๆ	ของโมเลกุลและการเสนอรายงาน		 	

	 	Using	 commercial	 software	 packages	 for	 drawing	

compound	and	chemical	reaction,	data	analysis,	optimized	3D	

structure,	molecular	properties	and	report	writing

 

0202	315		 เคมีอนินทรีย์เชิงชีวภาพ		 2(2-0-4)

 Bioinorganic Chemistry 

	 การเกิดและบทบาทของไอออนของโลหะในระบบชีวภาพ	

โปรตีนที่มีโลหะ	สรีรวิทยาที่ส�าคัญ	และกระบวนการเมทาบอลิกของโลหะ

คีเลตทางยา	

	 Preparation	and	role	of	metal	ion	in	biological	system,	

metalloprotein,	 the	 important	 physiology	 and	metabolism	 of	

metal	chelate	drugs	

0202	316		 วิธีการทางสเปกโทรสโกปี	 2(2-0-4)

	 ส�าหรับสารประกอบอนินทรีย์	

 Spectroscopic Method of Inorganic Compounds  

 การประยุกต์ใช้เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี	 เช่น	 อินฟราเรด	

อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล	 และนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนท์	 ส�าหรับ

โครงสร้างของสารประกอบอนินทรีย์

	 Applications	of	spectroscopic	techniques	such	as	IR,	

UV/Vis,	and	NMR	in	evaluation	of	inorganic	compounds

0202	317		 ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีอนินทรีย์		 2(2-0-4)

 Inorganic Chemistry Catalysts

	 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีอนินทรีย์และ

ปฏิกิริยาของการเร่ง	 ชนิดของตัวเร่งปฏิกิริยาอนินทรีย์	การเตรียมตัวเร่ง

ปฏิกิริยา	 การพิสูจน ์ เอกลักษณ์ทางกายภาพของตัวเร ่งปฏิกิริยา	

และการประยุกต์ของตัวเร่งปฏิกิริยาอนินทรีย์ในอุตสาหกรรม	

	 Basic	concept	of	inorganic	chemistry	catalysts	and	

catalytic	 reactions,	 types	 of	 inorganic	 catalysts,	 catalyst	

preparation,	 physical	 characterization	 of	 catalysts	 and	

applications	of	inorganic	catalyst	in	industries	

0202	411		 หัวข้อเรื่องพิเศษทางเคมีอนินทรีย์		 2(2-0-4)

 Special Topics in Inorganic Chemistry 

	 หัวข้อที่ส�าคัญและน่าสนใจทางเคมีอนินทรีย์	

	 Significant	 and	 interesting	 topics	 in	 inorganic	

chemistry

กลุ่มเคมีอินทรีย์		 	

0202	323		 เคมีเฮเทอโรไซคลิก		 2(2-0-4)

 Heterocyclic Chemistry 

	 การสังเคราะห์และปฏิกิริยาต่างๆ	ของสารเฮเทอโรไซคลิกที่มี

ขนาดวงเป็น	3-อะตอม	4-อะตอม	5-อะตอม	และ	6-อะตอม	โดยมีอะตอม

ของออกซิเจน	ซัลเฟอร์หรือไนโตรเจนในวงด้วย	ศึกษาการสังเคราะห์สาร

ที่เป็นวงที่เชื่อมกัน	เช่น	เบนโซฟิวแรน	อินโดล	ควิโนลีน	และไอโซควิโนลีน

	 Synthesis	and	reactions	of	3-,	4-,	5-	and	6-membered	

heterocyclic	 rings	which	contain	atom	of	 oxygen,	 sulfur	 and	

nitrogen.	Synthesis	and	reactions	of	fused	ring	systems,	such	

as	benzofuran,	indole,	quinoline	and	isoquinoline

0202	324		 กลไกปฏิกิริยาอินทรีย์		 2(2-0-4)

 Organic Reaction Mechanism 

	 กลไกและการเขียนกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารอินทรีย์

ต่างๆ	 เช่น	 ปฏิกิริยาการรวมตัว	 ปฏิกิริยาการแทนที่	 ปฏิกิริยาการขจัด	

ปฏิกิริยาการจัดใหม่	และปฏิกิริยาเพอริไซคลิก
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	 Mechanism	 and	writing	mechanism	 of	 various	

organic	 reactions	 such	 as	 substitution,	 addition,	 elimination	

rearrangement	and	pericyclic	reaction

0202	325		 สเตอริโอเคมี	 2(2-0-4)

	 Stereochemistry

 คอนฟอร์เมชัน	คอนฟิกุเรชัน	อิแนนทิโอเมอร์	ไดแอสเตอริโอเมอร์ 

สารผสมราซิมิก	และ	สเตอริโอเคมีของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์

	 Conformation,	configuration,	enantiomer,	diastereomer,	

racemic	mixture	and	stereochemistry	of	organic	reactions

0202	326	 เคมีไขมันและน�้ามัน	 2(2-0-4)

 Chemistry of Fat and Oil 

	 การสกัด	 การวิเคราะห์	 และการปรับปรุงคุณภาพของไขมัน

และน�า้มนั	และสามารถน�าความรูไ้ปประยกุต์ในการเลอืกใช้ไขมนัและน�า้มนั

ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

	 	Extraction,	analysis	and	quality	improvement	of	crude	

fats	and	oils	from	various.	Use	of	fats	and	oils	in	daily	life	and	

industry

0202	327		 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 2(2-0-4)

 Natural Product Chemistry

 การจ�าแนก	การสกัด	การแยกและเทคนิคต่างๆ	 ในการแยก

บริสุทธิ์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	การศึกษาสารจ�าพวกเทอร์พีน	สเตียรอยด์ 

สารประกอบพีนอล	อัลคาลอยด์	กรดไขมันและน�้าตาล	

	 Classification,	extraction,	isolation	and	techniques	in	

purification	of	natural	product	compounds,	study	of	terpenes,	

steroids,	phenolic	compounds,	alkaloids	fatty	acid	and	sugars

0202	328	 อินทรีย์สังเคราะห์บนวัฏภาคของแข็ง		 2(2-0-4)

	 Solid-Phase	Organic	Synthesis

	 บทน�าอินทรีย์สังเคราะห์บนวัฏภาคของแข็ง	พอลิเมอร์ค�้าจุน	

ส่วนเชื่อมต่อ	 ปฏิกิริยาการคู่ควบ	 เทคนิคการวิเคราะห์และการติดตาม

ปฏิกิริยาส�าหรับการสังเคราะห์บนวัฏภาคของแข็ง

 Introduction	to	solid-phase	organic	synthesis,	polymer	

support,	 linker,	 coupling	 reaction,	 analytical	 techniques	 and	

reaction	monitoring	for	solid	phase	synthesis	

0202	329	 เคมีอินทรีย์ทางยาเบื้องต้น	 2(2-0-4)

 Introduction to Medicinal Organic Chemistry  

	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาในทางเคมี	การค้นพบยา	ยาและ

การออกฤทธิ์ของยา	 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของยาที่สัมพันธ์กับ

โครงสร้างทางเคมีอินทรีย ์ 	 การออกแบบและพัฒนายาขั้นแนะน�า	

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการออกฤทธิ์ของสาร	หัวข้อเลือกสรร 

ในเคมีอินทรีย์ทางยา

	 Introduction	to	Medicinal	Chemistry,	drug	discovery,	

drugs	and	their	action,	metabolic	changes	of	drugs	and	related	

organic	 compounds,	 Introduction	 to	 drug	 design	 and	

development,	 quantitative	 structure-activity	 relationships	

(QSAR),	selected	topics	in	medicinal	organic	chemistry	

0202	421		 หัวข้อเรื่องพิเศษทางเคมีอินทรีย์		 2(2-0-4)

 Special Topics in Organic Chemistry

	 หัวข้อส�าคัญและน่าสนใจทางเคมีอินทรีย์	 	

	 Significant	 and	 interesting	 topics	 in	 organic	 

chemistry

กลุ่มเคมีเชิงฟิสิกส์		 	

0202	333	 โฟโตเคมี		 2(2-0-4)

 Photochemistry

	 บทน�า	และทฤษฎีพื้นฐานของเคมีเชิงแสง	แผนภาพจาบลอน

สกี	กระบวนการเคมีเชิงแสงแบบต่างๆ	โครงสร้างทางอิเล็กตรอนและชนิด

ของการทรานสิชัน	การถ่ายเทพลังงานและอิเล็กตรอน	การท�านายอิเล็ก 

โทรนิคสเปคตราด้วยระเบียบวิธีเคมีค�านวณ	

	 Fundamental	principles	in	photochemistry,	Jablonski	

diagram,	photochemical	process,	electronic	structure	and	types	

of	transition,	energy	and	electron	transfer,	prediction	of	electronic	

spectra	using	computational	chemistry	

0202	334		 อุณหพลศาสตร์ทางเคมี		 2(2-0-4)

 Chemical Thermodynamics 

	 กฏของอุณหพลศาสตร์	สมดลุเกีย่วกบัแก๊สจรงิและสารละลาย

จริง	 การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางอุณหพลศาสตร์	 ระบบที่เกี่ยวกับตัวแปร 

อินเทนซีฟนอกเหนือจากความดันและอุณหภูมิ	 ระบบหลายองค์ประกอบ	

ศักย์เคมีและสมบัติอันเนื่องมาจากโมลาร์ย่อย	แอคทิวิตี	 และแรงเคลื่อน

ไฟฟ้าของเซลล์

	 Laws	of	thermodynamics,	equilibrium	of	real	gas	and	

solution,	 applications	 of	 thermodynamics	 data,	 intensive	

parameters	apart	from	pressure	and	temperature,	multicomponent	

systems,	chemical	potential	and	partial	molar	properties,	activity,	

electromotive	force	of	chemical	cells

0202	335		 การออกแบบเชิงโมเลกุลส�าหรับนักเคมี		 2(2-0-4)

 Molecular Modeling for Chemistry

	 บทน�าการออกแบบเชงิโมเลกลุ	ฐานข้อมลูธนาคารโปรตนีและ

สารชีวโมเลกุลอื่นๆ	ฟังชันก์พลังงานศักย์พื้นผิว	การค้นหาคอนฟอร์เมชัน
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ที่เสถียร	การวิเคราะห์สมบัติทางโครงสร้างสามมิติด้วยโปรแกรมกราฟิค

แสดงภาพ	เทคนคิการออกแบบโมเลกลุด้วยเคมคีอมพวิเตอร์	เช่น	ดอ็กกงิ	

ทรีดีคิวเอสเออาร์	

	 Introduction	of	molecular	modeling,	protein	data	bank	

and	database	of	other	bio-molecules,	potential	energy	surface,	

conformational	search,	analysis	of	3D	structural	properties	using	

visualization	 program,	 computer-assist	molecular	 design	

techniques	such	as	docking	and	3D-QSAR	

0202	336	 เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์	 2(2-0-4)

 Physical Organic Chemistry

	 พืน้ฐานของเคมอีนิทรีย์เชงิฟิสกิส์	การประยกุต์ใช้วธิเีซม-ิเอม

ไพริคัลและกลศาสตร์ควอนตัมส�าหรับการค�านวณสมบัติเชิงโครงสร้าง	

สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์และสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสารประกอบ

อนิทรีย์	การประยุกต์ใช้จลนพลศาสตร์เคมแีละอณุหพลศาสตร์เคมสี�าหรบั

การศึกษาปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์

	 Basic	 principles	 of	 physical	 organic	 chemistry,	

applications	of	semi-empirical	and	quantum	mechanics	methods	

for	 structural,	 electronic	 and	 thermodynamic	 property	

calculations	 of	 organic	 compounds,	 applications	 of	 chemical	

kinetics	 and	chemical	 thermodynamics	 for	 organic	 chemical	

reaction	studies

0202	337		 เคมีควอนตัม	 2(2-0-4)

 Quantum Chemistry

	 สมการคลื่นโชรดิงเจอร์ในระบบที่ง่ายและระบบที่ซับซ้อน	

ทฤษฎีการแปรค่าและการรบกวน	 ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์	 และทฤษฎี 

โมเลกุลาร์ออร์บิทัล

	 Schrodinger	wave	equation	for	simple	and	complex	

systems,	 variation	 and	 perturbation	 theories,	 valence	 bond	

theory	and	molecular	orbital	theory

0202	338		 การวิเคราะห์เชิงความร้อน	 2(2-0-4)

  Thermal Analysis  

	 บทน�า	 การวิเคราะห์เชิงความร้อนแบบดิฟเฟอเรนเชียลและ

ดฟิเฟอเรนเชยีล	สแกนนงิ	คาลอรเิมตร	ีการเทยีบมาตรฐานและการเตรยีม

ตวัอย่าง	การวเิคราะห์น�า้หนักภายใต้ความร้อน	การวเิคราะห์เชงิความร้อน

วิธีอื่นๆ

	 Introduction,	 differential	 thermal	 analysis	 and	

differential	 scanning	 calorimetry,	 calibration	 and	 sample	

preparation,	thermogravimetry,	applications	of	thermal	analysis,	

other	thermal	analysis	method

0202	431		 หัวข้อเรื่องพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์	 2(2-0-4)

 Special Topics in Physical Chemistry

	 ความรู้ใหม่ๆ	 ท่ีน่าสนใจหรือความรู้ในเชิงลึกเฉพาะด้านของ

ศาสตร์ทางเคมีเชิงฟิสิกส์	

	 Modern	topics	or	specific	topics	for	applications	based	

know	ledges	in	physical	chemistry 

กลุ่มชีวเคมี	

0202	342		 ชีวเคมีของอาหารและโภชนการ		 2(2-0-4)

 Food and Nutritional Biochemistry

	 อาหารและสารอาหาร	กระบวนการทางชีวเคมีของสารอาหาร

ในร่างกาย	สมดุลพลังงาน	การจัดการน�้าหนัก	อาหารปรับแต่งพันธุกรรม	

อาหารบ�าบัดโรคที่เกิดจากสภาพทุพโภชนาการ	 โดยเน้นหนักโรคที่เป็น

ปัญหาในประเทศ	ตลอดจนหลักการและแนวทางในการป้องกันและแก้ไข

	 Foods	 and	nutrients,	Metabolism	of	 nutrients	 and	

their	 interactions	 relevant	 to	human	system,	energy	balance,	

weight	management,	links	between	nutrition	and	promotion	of	

health	 and	 prevention	 of	 diseases,	 particular	 emphasis	 on	 

diseases	prevalent	in	this	country

0202	343	 เทคโนโลยีชีวเคมีของเอนไซม์		 2(2-0-4)

 Enzyme Biochemical Technology

	 แหล่งของเอนไซม์	 การจัดจ�าแนกและการเรียกชื่อเอนไซม	์

สมบัติของเอนไซม์	การแยกบริสทุธ์	จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์	การยับย้ัง

การท�างานของเอนไซม์	การตรงึเอนไซม์และ	การประยกุต์ใช้เอนไซม์ในด้าน

ต่างๆ

	 Source,	 classification,	 identification,	 properties,	 

purification	 and	 kinetics	 of	 enzyme,	 enzyme	 inhibition,	

immobilization	and	various	applications	of	enzymes	

0202	344	 เทคโนโลยีดีเอ็นเอเบื้องต้น		 2(2-0-4)

 Introductory DNA Technology

 โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ	 เทคโนโลยีเกี่ยวกับดีเอ็นเอ	

เช่น	การตรวจหาดเีอน็เอจ�าเพาะ	การเพิม่ปรมิาณดเีอน็เอโดยปฏกิริยิาลกูโซ่

พอลิเมอเรส	 การวิ เคราะห ์ล�าดับนิวคลีโอไทด์	 ดี เอ็นเอโคลนนิ่ง	

และลายพิมพ์ดีเอ็น	 การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดีเอ็นเอ

ในด้านต่างๆ	เช่น	เกษตรกรรม	การแพทย์	และนิติวิทยาศาสตร์

	 Structure	and	function	of	DNA,	DNA	technology,	i.e.	

detection	of	specific	DNA,	amplification	of	DNA	by	polymerase	

chain	 reaction,	 DNA	 sequencing,	 DNA	 cloning	 and	 DNA	 

fingerprint,	 application	 of	 DNA	 technology	 in	 agriculture,	

medicine	and	forensic	science
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0202	345		 เปปไทด์และโปรตีนที่มีฤทธิ์ทางยา	 2(2-0-4)

 Pharmaceutical Peptides and Proteins

	 โครงสร้างพืน้ฐานของเปปไทด์และโปรตนี	ฤทธิท์างชวีภาพของ

เปปไทด์และ	โปรตีนบางชนิด	รวมถึง	ตัวอย่างของเปปไทด์หรือโปรตีนที่มี

ฤทธ์ิเป็นยา	 ที่มีจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์	 การผลิต	 เปปไทด์และโปรตีน 

เหล่านี้ในเชิงพาณิชย์

	 Basic	knowledge	of	peptides	and	proteins	structure,	

biological	 activity	 of	 some	 peptides	 and	 proteins	 including	

examples	 of	 pharmaceutical	 peptides	 or	 proteins	 those	 are	

commercial,	peptides	and	proteins	preparation	for	commercial	

purpose

0202	441		 หัวข้อเรื่องพิเศษทางด้านชีวเคมี	 2(2-0-4)

  Special Topics in Biochemistry

 ความรู ้ใหม่ๆ	 ที่น่าสนใจหรือความรู ้ในเชิงลึกเฉพาะด้าน

ของศาสตร์ทางชีวเคมี

	 Modern	topics	or	specific	topics	for	applications	based	

know	ledges	in	Biochemistry

กลุ่มเคมีวิเคราะห์	

0202	353	 การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า	 2(2-0-4)	

 Electrochemical Analysis

	 หลกัการ	ส่วนประกอบของเคร่ืองมือ	และการประยุกต์ใช้ของ

เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า	 เช่น	 โพเทนชิออเมตรี	 คูลอมเมตรี	 อิเล็กโทรแกรวิ 

เมตรี	โพลาโรกราฟีและโวลแทมเมตรี	

	 Principles,	 instrumentation	 and	 application	 of	

electrochemical	techniques	such	as	potentiometry,	coulometry,	

electrogravimetry,	polarography	and	voltammetry

0202	354		 การเตรียมตัวอย่างส�าหรับการวิเคราะห์ทางเคมี	 2(2-0-4)

 Sample Preparation for Chemical Analysis

	 การเตรยีมตวัอย่างเพ่ือการวเิคราะห์ทางเคม	ีการเกบ็ตวัอย่าง	

การเตรยีมตัวอย่างส�าหรบัตวัอย่างทีเ่ป็นของเหลว	ของแขง็	กึง่ของแขง็	และ

แก๊ส	การเตรียมตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม	ตัวอย่างอาหาร	ตัวอย่างชีวภาพ

	 Sample	preparation	for	analytical	chemistry,	sampling,	

sample	preparation	for	liquid,	solid,	semisolid	and	gas	matrices,	

sample	 preparation	 for	 environmental,	 food	 and	 biological	

samples

0202	355		 การวิเคราะห์น�้า	 2(2-0-4)

 Water Analysis

	 ข้อก�าหนดของคุณภาพน�้า	การเก็บน�้าตัวอย่าง	การเตรียมน�้า

ตัวอย่าง	 หลักการและเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์น�้า	 วิธีทางเครื่องมือ

แบบใหม่ส�าหรับการวิเคราะห์น�้า

	 Regulation	of	water,	water	sample	collection,	water	

sample	preparation,	principle	and	technique	in	water	analysis,	

new	instrumental	methods	for	water	analysis

0202	356	 การวิเคราะห์โดยอาศัยการไหล	 2(2-0-4)	

	 Flow-based	Analysis

	 หลักการของการวิเคราะห์โดยอาศัยการไหล	 เทคนิคโฟลอิน

เจคชัน	เทคนิคซีเควนเชียลอินเจคชัน	ไมโครโฟลแอนาไลซิส	และเทคนิค

การวิเคราะห์ด้วยการไหลแบบอื่นๆ

	 Principles	 of	 flow-based	 analysis,	 flow	 injection	

technique,	sequential	Injection	technique,	micro-flow	analysis	

and	other	flow	techniques

0202	451	 หัวข้อเรื่องพิเศษทางเคมีวิเคราะห์	 2(2-0-4)

 Special Topics in Analytical Chemistry 

		 หัวข้อที่ส�าคัญและน่าสนใจทางเคมีวิเคราะห์

  Significant	and	interesting	topics	in	analytical	chemistry

   

กลุ่มเคมีประยุกต์

0202	362		 เทคโนโลยีเส้นใย		 2(2-0-4)

 Fiber Technology

	 บทน�า	การแบ่งชนดิของเส้นใย	โครงสร้างและสมบตัขิองเส้นใย	

เส้นใยธรรมชาติ	เส้นใยสังเคราะห์	และการวิเคราะห์เส้นใย

	 Introduction,	 fiber	 classification,	 structure	 and	

properties	 of	 fibers,	 natural	 fibers,	 synthetic	 fibers	 and	

identification

0202	363		 เทคโนโลยีการยาง		 2(2-0-4)

 Rubber Technology

	 โครงสร้าง	 สมบัติ	 และการใช้งานของยางธรรมชาติและ

ยางสังเคราะห์	 สารเคมีส�าหรับยาง	 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง	

การทดสอบสมบัติของยางก่อนและหลังการคงรูป	ยางเทอร์โมพลาสติก

	 Structures,	properties	and	applications	of	natural	and	

synthetic	rubbers,	rubber	additives,	manufacturing	process	of	

rubber	products,	testing	of	unvulcanized	and	vulcanized	rubbers,	

thermoplastic	elastomers
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0202	364	 เทคโนโลยีน�้ายาง		 2(2-0-4)

 Latex Technology

	 บทน�า	 น�้ายางธรรมชาติ	 น�้ายางสังเคราะห์	 สารเคมีส�าหรับ 

น�า้ยาง	การเตรยีมสารเคมสี�าหรับใช้ในน�า้ยาง	กระบวนการผลติผลติภณัฑ์

จากน�้ายาง

	 Introduction,	natural	rubber	latex,	synthetic	rubber	

latex,	 additives	 for	 latex,	 preparation	 of	 additives	 for	 latex,	

manufacturing	process	of	rubber	latex	products

0202	365		 เทคโนโลยีพลาสติก		 2(2-0-4)

 Plastic Technology

	 สมบัติของพลาสติก	 พลาสติกใช้งานทั่วไปและพลาสติก

วิศวกรรม	การไหลของ	พอลิเมอร์	 สารเติมแต่งพลาสติก	การผสมสาร 

เติมแต่ง	กระบวนการอัดรีด	กระบวนการฉีด	การเป่าขึ้นรูป	การกดอัดขึ้น

รูป	การขึ้นรูปแผ่นร้อน	การหล่อหมุน

	 Plastic	 properties,	 commodity	 and	 engineering	

plastics,	polymer	rheology,	plastic	additives,	mixing	of	additive,	

extrusion,	 injection,	 blow	molding,	 compression	molding,	

thermoforming,	rotational	molding.

0202	366		 ปฏิบัติการการสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์	 1(0-3-1)

	 ของพอลิเมอร์		

  Polymer Synthesis and Characterization

 Laboratory

 ปฏิบัติการการสังเคราะห์และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของ 

พอลิเมอร์	เทคนิคการเตรียมพอลิเมอร์แบบต่างๆ	ได้แก่	วิธีการแบบบัลค์	

แบบสารแขวนลอย	 และแบบอิมัลชัน	 การวิเคราะห์คุณลักษณะได้แก่	

การทดสอบเบื้องต้น	การละลาย	ความหนาแน่น	การทดสอบด้วยเปลวไฟ	

การหาความหนืดของพอลิเมอร์	การหาน�า้หนกัโมเลกลุ	การวเิคราะห์สมบตัิ

เชิงความร้อนด้วยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริเมตรีและเท

อร์โมกราวิเมตริกแอนาไลซิส		 	

	 Experiments	 in	 synthesis	 and	 characterization	 of	

polymers;	polymerization	techniques	including	bulk,	suspension,	

and	 emulsion	 polymerization;	 characterization	 methods	

including	 preliminary	 tests;	 solubility,	 density,	 flame	 test,	

viscosity,	molecular	weight,	 thermal	 analysis	 by	 differential	

scanning	calorimetry	and	thermogravimetric	analysis

 

0202	367	 พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์เชิงประกอบ	 2(2-0-4)

 Polymer Blends and Polymer Composites

 ชนดิของพอลเิมอร์ผสม	การเตรยีมพอลเิมอร์ผสม	สมบตัขิอง

พอลิเมอร์ผสม	ความเข้ากันได้ระดับโมเลกุล	ความเข้ากันได้ระดับเชิงกล	

การตรวจสอบความเข้ากันได้	 วิธีการเพิ่มความเข้ากันได้สารเพิ่มความเข้า

กนัได้พลาสตกิผสมพลาสตกิเสรมิความเหนียวด้วยยาง	ยางผสม	ชนดิของ	

พอลิเมอร์เชิงประกอบ	วิธีการเตรียมพอลิเมอร์เชิงประกอบ	ชนิดของสาร

เสริมแรง	และพอลิเมอร์เชิงประกอบระดับนาโน	

		 Types	of	polymer	blends;	polymer	blends	preparation;	

properties	 of	 polymer	 blends;	 miscibility;	 compatibility,	

determination	of	miscibility	and	compatibility,	enhancement	of	

miscibility	and	compatibility,	compatibilization;	compatibilizing	

agents,	plastic/plastic	blends;	rubber	toughened	plastics,	rubber/

rubber	 blends,	 types	 of	 polymer	 composites;	 preparation	 of	

polymer	composites,	 types	of	 reinforcing	agents	and	polymer	

nanocomposites

0202	368	 พอลิเมอร์แตกสลายทางชีวภาพ		 2(2-0-4)

 Biodegradable Polymers

	 นิยามของพอลิเมอร์แตกสลายทางชีวภาพได้	พอลิเมอร์แตก

สลายทางชีวภาพได้จากธรรมชาตแิละสงัเคราะห์	พฤตกิรรมการแตกสลาย

และการดูดซึมทางชีวภาพ	การประยุกต์ใช้งานและ	 การข้ึนรูปพอลิเมอร์

แตกสลายทางชีวภาพได้

	 Definition	 of	 biodegradable	 polymers,	 natural	 and	

synthetic	 biodegradable	 polymers,	 biodegradation	 and	

bioabsorption	 behaviors,	 applications	 and	 processing	 of	

biodegradable	polymers 

0202	369		 เซนเซอร์และนาโนเซนเซอร์	 	2(2-0-4)

 Sensors and Nanosensors

 การออกแบบการสงัเคราะห์	หลกัการและวธิกีารวเิคราะห์ด้วย

เซนเซอร์เคมี	 เซนเซอร์เชิงชีวภาพ	นาโนเซนเซอร์	 และการประยุกต์ใช้

เซนเซอร์ในการตรวจวัดทางเคมี

	 Synthetic	 Design,	 principles	 and	 the	 analytical	

method	 of	 chemical	 sensors,	 biosensors,	 nanosensors	 and	

application	of	sensors	in	chemistry

0202	371		 เคมีอุตสาหกรรม		 	2(2-0-4)

  Industrial Chemistry

	 กระบวนการอตุสาหกรรมทางเคม	ีเช่น	กระบวนการปรบัสภาพ

น�้า	อุตสาหกรรม	การผลิตสารส้ม	อุตสาหกรรมน�้าตาล	อุตสาหกรรมเยื่อ

กระดาษ	อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	อุตสาหกรรมสังกะสี	การใช้ความรู้ด้าน

เคมีในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ	 เพื่อเป็นการฝึกและเตรียมนิสิตท่ีจะไป

ท�างานในโรงงานอุสาหกรรมเคมี

	 Industrial	 chemical	 processes	 such	 as	 water	

treatment,	alum	industry,	sugar	industry,	pulp	and	paper,	cement	

industry,	zinc	 industry,	application	of	chemical	knowledge	to	

industrial	chemical	processes
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0202	372	 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี		 2(2-0-4)

 Petrochemical Industry

	 เทคโนโลยขีองการส�ารวจ	การขดุเจาะ	การขนส่ง	การกลัน่และ

การปรับปรุงคุณภาพของปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียมและ

ปิโตรเคมี	อุตสาหกรรมปิโตรเคมี	อุตสาหกรรมพอลิเมอร์

	 Technologies	 of	 surveying,	 boring,	 transporting,	

distilling	and	refining	of	petroleum,	improvement	of	petroleum	

product,	petroleum	and	petrochemical	products,	petrochemical	

industry	and	polymer	industry

0202	373		 เคมีพลังงานทางเลือก	 2(2-0-4)

  Chemistry of Alternative Energy 

	 ความส�าคัญของพลังงานทางเลือก	 พลังงานชีวมวลและ

เชื้อเพลิงชีวภาพ	พลังงานนิวเคลียร์	พลังงานไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง	

พลังงานแสงอาทติย์	พลงังานลม	พลงังานน�า้	มมุมองใหม่ในการใช้พลงังาน

ในอนาคต

	 Importance	of	alternative	energy,	biomass	and	biofuel,	

nuclear	 power,	 hydrogen	 energy,	 solar	 power,	wind	 power,	

tidal	power,	new	aspects	to	future	energy

0202	374		 เคมีสิ่งแวดล้อม		 2(2-0-4)

  Environmental Chemistry

		 ความรู้ทางเคมีประยุกต์กับปัญหาสิ่งแวดล้อม	มลพิษทางน�้า	

อากาศ	ดิน	 กัมมันตรังสี	 และเสียง	 การควบคุมและการป้องกันมลพิษ	

มาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม	ISO	14000	และเทคโนโลยีสะอาด

	 Application	of	chemistry	to	environment	problems,	

water	pollution,	air	pollution,	soil	pollution,	radioactive	and	noise,	

controlling	and	prevention	of	pollution,	international	standard	of	

environment	ISO	14000	and	clean	technology 

 

0202	375	 เคมีเครื่องส�าอาง	 2(2-0-4)

 Cosmetics Chemistry

	 ความหมาย วิวัฒนาการ	กฎหมาย	ประโยชน์	 ส่วนประกอบ

ทางเคมีในเครื่องส�าอาง	หลักการผลิตเครื่องส�าอาง	 เทคโนโลยีความงาม	

เครื่องส�าอางส�าหรับเส้นผม	ใบหน้า	ผิวกาย	มือ	 เท้า	 เล็บ	และผลิตภัณฑ์

เครื่องส�าอางที่น่าสนใจ	

	 Definition,	evolution,	law,	utility,	chemical	components	

in	 cosmetics,	 principle	 of	 cosmetic	 production,	 beauty	

technology,	cosmetics	for	hair,	face,	skin,	hand,	foot,	nail,	and	

the	interesting	products

0202	376		 เคมีอาหาร	 2(2-0-4)

  Food Chemistry 

	 โครงสร้าง	สมบตัทิางเคมแีละทางกายภาพของสารอาหารชนดิ

ต่างๆ	 เช่น	 โปรตีน	คาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	 วิตามิน	 เกลือแร่	 รวมทั้งสาร

ปรุงแต่งในอาหาร

	 Structure,	chemical	and	physical	properties	of	food:	

protein,	carbohydrate,	lipid.	Vitamin	and	mineral	including	food	

additives

0202	377		 เคมีธัญพืช	 2(2-0-4)

 Chemistry of Cereal

	 สารพฤกษเคมี	ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ	การสกัด	การวิเคราะห์	

และการแปรรูป	ธัญพืชชนิดต่างๆ

	 Phytochemicals,	 antioxidant	 activity,	 extraction.	

Analysis	and	food	processing	of	various	cereal

0202	378		 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น	 2(2-0-4)

 Introduction to Forensic Science

	 ความสัมพันธ์ของนิติวิทยาศาสตร์กับอาชญากรรมวิทยา	

การประยกุต์วธิทีางวทิยาศาสตร์กบัการพสิจูน์ด้านอาชญากรรม	การพสิจูน์

หลักฐาน	 ชนิดของวัตถุพยาน	การเก็บวัตถุพยานและการตรวจวิเคราะห์	

การตรวจสถานทีเ่กดิเหต	ุความรูเ้กีย่วกบัสารเสพตดิ	วตัถรุะเบดิ	การตรวจ

ลายนิ้วมือแฝง	การตรวจเอกลักษณ์บุคคล		 	

	 Relation	 of	 forensic	 science	 to	 criminology,	 the	

method	of	science	applied	to	criminal	justice	system,	scientific	

crime	 detection,	 the	 nature	 of	 evidence,	 physical	 evidence	

collection	and	analyzed,	crime	scene	investigation,	knowledge	

of	 drug	 substance,	 exposure	material,	 latent	 finger	 print	

examination,	personal	identification

0202	491*		การฝึกงาน	 2(0-4-2)

 Practicum

	 การฝึกงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพทางสาขาเคมีหรือเคมี

ประยุกตใ์นหนว่ยงานราชการ	รฐัวสิาหกจิหรอืเอกชน	เป็นเวลาไม่น้อยกวา่	

150	ชั่วโมง
 Practice	 of	 chemistry	 profession	 in	 government	

offices,	 government	 enterprises	 or	 private	 sectors,	minimum	

requirement	of	150	practice	hours
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	 ส�าหรบันสิติทีเ่รยีนในโปรแกรมก้าวหน้าทางวชิาการ	ให้เลอืก

เรียนในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา	 เพิ่มเติม	 6	 หน่วยกิต	 จากรายวิชา 

ต่อไปนี้

0202	513	 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง	 3(3-0-6)

 Advanced Inorganic Chemistry  

 	 โครงสร้างสเตอรโิอเคม	ีทฤษฎอีอร์บทิลัเชิงโมเลกลุ	อิเลก็ทรอนกิ

สเปกตรา	 หลักการเบื้องต้นของจลนพลศาสตร์และกลไกปฏิกิริยาเคมี	

ปฏกิริยิาออกซิเดชนั	รดีกัชนั	และการประยกุต์ใช้สารประกอบโคออร์ดเินชัน	

	 Stereochemistry,	molecular	orbital	theory,	electronic	

spectra,	 principles	 of	 kinetics	 and	mechanism	 chemistry,	 

oxidation–reduction	reactions	and	application	on	coordination	

compounds

0202	514		 เคมีโลหะแทรนซิชันอินทรีย์	 3(3-0-6)

 Organotransition Metal Chemistry

	 พันธะและโครงสร้าง	การเตรียมและการตรวจสอบลักษณะ

เฉพาะของสารประกอบ	 โลหะแทรนซิชันอินทรีย์	 ปฏิกิริยาการเติมแบบ

ออกซิเดชัน	 ปฏิกิริยาการก�าจัดแบบรีดักชัน	 และปฏิกิริยาการแทรก	

การประยุกต์ของสารประกอบโลหะแทรนซิชันอินทรีย์

	 Bonding	 and	 s t ructure , 	 p reparat ion 	 and	

characterization	of	organotransition	metal	compounds,	oxidative	

addition	reaction,	reductive	elimination	reaction	and	insertion	

reaction,	application	of	organotransition	metal	compounds

0202	523	 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง	 3(3-0-6)

 Advanced Organic Chemistry

	 โครงสร้าง	 และกลไกของปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์	

ปฏิกริยิาทีเ่กดิข้ึนด้วยแสง	ตลอดจนการน�าความรูท้างจลนพลศาสตร์	และ

สเตอริโอเคมีมาท�านายปฏิกิริยา

	 Structure	 and	 reaction	mechanism	 of	 organic	

compounds,	photochemistry,	application	of	chemical	kinetics,	

thermodynamics	and	stereochemistry	to	predict	the	reactions

0202	524	 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในเคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

 Spectroscopic Techniques in Organic Chemistry

	 หลักการสเปกโทรสโกปี	 เช่น	 ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี	

อินฟาเรดสเปกโทรสโกปี	 นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกป	ี

1	มิติ	นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี	2	มิติ	และ	แมสสเปก

โทรสโกปี	 ในการตรวจหาโครงสร้างสารประกอบอินทรีย์	 สารประกอบ

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	และสารประกอบอินทรีย์สังเคราะห์

	 Principles	 of	 spectroscopy	 such	 as	 UV-visible	

spectroscopy,	 Infrared	 spectroscopy,	 1	 dimentional	 nuclear	

magnetic	resonance	spectroscopy,	2	dimentional	nuclear	mag-

netic	resonance	spectroscopy	and	mass	spectroscopy	to	interpret	

the	structure	of	organic	compounds,	natural	product	compounds	

and	synthetic	organic	compounds

0202	533		 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง	1	 3(3-0-6)

 Advanced Physical Chemistry 1

	 แนวคิด	 ความสัมพันธ ์ 	 และการประยุกต ์ใช ้ของกฎ

อุณหพลศาสตร์ทางเคมี	 หลักการของกลศาสตร์ควอนตัม	ออร์บิทัลของ

โมเลกุล	สเปกโทรสโกปีของโมเลกุล

	 Concepts,	relationships	and	applications	of	the	laws	

of	chemical	thermodynamics,	principles	of	quantum	mechanics,	

molecular	orbital,	molecular	spectroscopy

0202	534		 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง	2	 3(3-0-6)

 Advanced Physical Chemistry 2

	 แนวคดิ	ความสมัพนัธ์	และการประยกุต์ใช้ของจลนพลศาสตร์

ทางเคมี	เคมีไฟฟ้า	เคมีคอลลอยด์และพื้นผิว	

	 Concepts,	relationships	and	applications	of	chemical	

kinetics	electrochemistry	surface	and	colloid	chemistry

0202	543		 ชีวเคมีขั้นสูง	 3(3-0-6)

 Advanced Biochemistry

	 โครงสร้าง	สมบัติและหน้าท่ีของชีวโมเลกุล	การเร่งปฏิกิริยา

โดยเอนไซม์	 เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล	 การถ่ายทอดชีวข้อมูล	

การจัดการกับยีน	การขนส่งสารผ่านเย่ือหุ้ม	การส่งสญัญาณของเซลล์	เเละ

หัวข้อที่น่าสนใจทางชีวเคมี

	 Structure,	properties	and	function	of	biomolecules:	

enzyme	Catalysis,	 concepts	 of	metabolism,	 integration	 of	 

metabolism,	 bioinformation	 transfer,	 gene	manipulation,	 

membrane	 transport,	 cell	 signaling,	 interesting	 topics	 in	 

biochemistry

0202	544	 เทคนิคทางชีวเคมี	 3(2-2-5)

 Biochemical Techniques

	 หลักการและวิธีการที่ใช้ในการวิจัยทางชีวเคมี	 เทคนิคต่างๆ

ทางสเปกโทรสโกปี	โครมาโทกราฟี	ชีววิทยาเชิงโมเลกุล	และการประยุกต์	

ปฏิบัติการทางชีวเคมีเพ่ือเพิ่มประสบการณ์และทักษะในการทดลองทาง

ชีวเคมี	

	 Principles	and	methodologies	used	 in	biochemical	

research,	 several	methods	 in	 spectroscopy,	 chromatography,	

molecular	biology	and	applications,	experiment	in	biochemistry	

for	integration	concepts	and	experimental	skill	in	biochemistry	
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0202	553		 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง	 3(3-0-6)

 Advanced Analytical Chemistry

	 หลักการและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือขัน้สงู

และการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือแบบคู่ควบ	 เช่น	 อัลตราเพอร์ฟอร์แมนซ์

ลิควิดโครมาโทกราฟี	 ไมโครเวฟพลาสมา-อะตอมมิกอีมิสชันสเปกโทรเม

ตร	ีแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตร	ีโครมาโทกราฟีเหลว-แมสสเปก

โทรเมตรี	 อินดักทีฟลีคับเปิลพลาสมา-แมสสเปกโทรเมตรี	 และโครมาโท

กราฟีแบบวัฏภาคของเหลวยิ่งยวด

	 Principle	and	application	of	advanced	instrumental	

analysis	 and	 hyphenated	 instrumental	 analysis	 such	 as	 

ultra-performance	liquid	chromatography,	microwave	plasma-atomic 

emission	spectrometry,	gas	chromatography-mass	spectrometry,	

liquid	 chromatography-mass	 spectrometry,	 inductively	

coupled	 plasma-mass	 spectrometry	 and	 supercritical	 fluid	

chromatography	

0202	554	 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีและ

	 ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	 	3(3-0-6)

 Method Validation and Measurement Uncertainty

	 ประเภทของวิธีวิเคราะห์	สถิติส�าหรับเคมีวิเคราะห์	เครื่องมือ

และขั้นตอนในการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธ	ีการหาค่าและการประเมิน

คณุลกัษณะเฉพาะของวธิวิีเคราะห์	แหล่งทีม่าของความไม่แน่นอน	ประเภท

ของความไม่แน่นอน	 ขั้นตอนในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของ 

การวัด

	 Types	of	analytical	method,	statistics	for	analytical	

chemistry,	 tools	 and	 protocol	 of	method	 validation	 study,	 

determination	 and	 assessment	 of	 method	 performance	

characteristics,	 sources	 of	 uncertainty,	 types	 of	 uncertainty,	

estimation	procedures	for	measurement	uncertainty

0202	583	 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ขั้นสูง		 3(3-0-6)

 Advanced Polymer Synthesis

		 นิยามของการเกิดพอลิเมอร์	 ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร	์

ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบเติม	 โดยอาศัยอนุมูลอิสระ	 ไอออน	

และตัวเร่งปฏิกิริยาแบบโคออร์ดิเนต	การเกิดพอลิเมอร์แบบขั้นและแบบ

เปิดวง	 เทคนิคการเกิดพอลิเมอร์	 เช่น	 แบบบัลก์	 แบบสารละลาย	

แบบแขวนลอย	 และแบบอิมัลชัน	 ปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก

การเกิดพอลิเมอร์

		 Polymerization	definition,	polymerization	reactions,	

addition	polymerization	via	free	radical,	ionic	and	coordination	

catalysts,	 step-growth	 polymerization,	 ring-opening	

polymerization,	 techniques	 of	 polymerization	 such	 as	 bulk,	

solution,	 suspension,	 and	 emulsion,	 factors	 effecting	 on	 the	

product	of	polymerization	

0202	584	 สมบัติของพอลิเมอร์และการหาลักษณะเฉพาะ	 3(3-0-6)

 Polymer Properties and Characterization

	 ความสมัพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบตัขิองพอลเิมอร์	เช่น	

น�า้หนกัโมเลกลุ	สณัฐานวทิยา	สมบตัเิชงิกล	สมบตัทิางความร้อน	สเตอรโิอ

เคมีของพอลิเมอร์	 พฤติกรรมของพอลิเมอร์ในสารละลาย	และเทคนิค

การวิเคราะห์เพื่อหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์

	 Structure-property	 relations	 of	 polymer	 such	 as	

molecular	weight,	morphology,	mechanical	and	thermal	proper-

ties,	polymer	stereochemistry,	polymer	behavior	in	solution	and	

a	brief	 account	 of	 the	 analytical	 techniques	used	 in	polymer	

characterization
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	 หมวดวิชาและกลุ่มวิชา โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

	 1.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 ไม่น้อยกว่า 30	หน่วยกิต 30	หน่วยกิต

	 2.		หมวดวิชาเฉพาะ		 ไม่น้อยกว่า 101	หน่วยกิต 104	หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
	 1.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ไม่น้อยกว่า	 30	หน่วยกิต

	 2.		หมวดวิชาเฉพาะ	

	 	 โปรแกรมปกติ	 ไม่น้อยกว่า	 101	หน่วยกิต	

	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 ไม่น้อยกว่า	 104	หน่วยกิต

	 	 2.1	กลุ่มวิชาเฉพาะแกน	 	 26	หน่วยกิต

	 0201	113	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)

	 	 Calculus	1

	 0201	114	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

	 	 Calculus	2

	 0202	103	 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Chemistry	1

	 0202	193	 ปฏิบัติการหลักเคมี	1		 1(0-3-1)

	 	 Principles	of	Chemistry	Laboratory	1	

	 0203	110	 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

	 	 Biology	1

	 0203	191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-1)

	 	 Biology	Laboratory	1

	 0204	101	 ฟิสิกส์มูลฐาน	 3(3-0-6)

	 	 Fundamental	Physics

	 0204	191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน	 1(0-3-1)

	 	 Fundamental	Physics	Laboratory

	 0202	104	 หลักเคมี	2	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Chemistry	2

	 0202	194		 ปฏิบัติการหลักเคมี	2	 1(0-3-1)

	 	 Principles	of	Chemistry	Laboratory	2

	 0203	120	 ชีววิทยา	2	 3(3-0-6)

	 	 Biology	2

	 0203	192		 ปฏิบัติการชีววิทยา	2	 1(0-3-1)

	 	 Biology	Laboratory	2

	 	 2.2	 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน	

	 	 	 โปรแกรมปกติ	 ไม่น้อยกว่า	 72	หน่วยกิต	

	 	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 ไม่น้อยกว่า	 68	หน่วยกิต

	 	 	 2.2.1	วิชาเฉพาะด้านบังคับ

	 	 	 	 โปรแกรมปกติ	 	 54	หน่วยกิต	

	 	 	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา			 53	หน่วยกิต

	 0202	221	 เคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

	 	 Organic	Chemistry

	 0202	241	 ชีวเคมี	 4(4-0-8)

	 	 Biochemistry

	 0202	250	 การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ		 3(3-0-6)

	 	 Quantitative	Chemical	Analysis	

	 0202	291		 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์		 1(0-3-1)

	 	 Organic	Chemistry	Laboratory	

	 0202	296	 ปฏิบัติการชีวเคมี		 1(0-3-1)

	 	 Biochemistry	Laboratory

	 0202	299	 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ	 1(0-2-1)

	 	 Quantitative	Chemical	Analysis	Laboratory

	 0203	231	 จุลชีววิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Microbiology

	 0203	291	 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	 1(0-3-1)

	 	 Microbiology	Laboratory

	 0203	302	 ชีวสถิติ	 3(3-0-6)

	 	 Biostatistics

	 0299	202	 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	1	 2(2-0-4)

	 	 English	for	Science	1

	 0299	203	 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	2	 2(2-0-4)

	 	 English	for	Science	2

	 0203	201		 ชีววิทยาของเซลล์	 4(3-3-7)

	 	 Cell	Biology

	 0203	261		 นิเวศวิทยา		 3(3-0-6)

	 	 Ecology

	 0203	271		 พันธุศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Genetics

	 0203	292	 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์	 1(0-3-1)

	 	 Genetics	Laboratory

	 0203	293		 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา		 1(0-3-1)

	 	 Ecology	Laboratory

	 0203	303		 วิวัฒนาการ	 3(3-0-6)

	 	 Evolution

	 0203	304		 อนุกรมวิธานเบื้องต้น		 4(3-3-7)

	 	 Introduction	to	Taxonomy

	 0203	305		 กายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องต้น	 4(3-3-7)

	 	 Introduction	to	Anatomy	and	Physiology

	 0203	391		 เทคนิคทางชีววิทยา	 3(1-4-4)

	 	 Biological	Techniques

	 0203	491		 สัมมนาทางชีววิทยา	 1(0-2-1)

	 	 Seminar	in	Biology	

	 0203	492*		โครงงานนิสิตทางชีววิทยา	 2(0-4-2)

	 	 ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา		 	

	 	 Senior	Project	in	Biology	for	Co-operative

		 	 Education	Program

	 0203	493**โครงงานนิสิตทางชีววิทยา	1	 1(0-2-1)

	 	 Senior	Project	in	Biology	1
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	 0203	494**	โครงงานนิสิตทางชีววิทยา	2	 2(0-4-2)

	 	 Senior	Project	in	Biology	2

	 *	 เฉพาะนิสิตที่เลือกเรียนโปรแกรมสหกิจศึกษา	 เป็นรายวิชานับ

หน่วยกิต	มีผลการเรียนแบบ	S	หรือ	U

	 **	เฉพาะนิสิตที่เลือกเรียนโปรแกรมปกติ

  2.2.2	วิชาเฉพาะด้านเลือก

	 	 ให้นิสติเลอืกเรียนรายวชิาทางชีววทิยาตามความสนใจ โดย

นิสิตที่เรียนโปรแกรมปกติเลือกเรียน	ไม่น้อยกว่า18  หน่วยกิต	และนิสิต

ที่เรียนโปรแกรม	สหกิจศึกษาเลือกเรียน	ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต	ซึ่งนิสิต

สามารถเลือกเรียนรายวิชาเฉพาะด้านเลือกจากรายวิชาในแขนงวิชาต่าง	ๆ	

หรอืจากรายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาจุลชวีวทิยา	ดงันี้

กลุ่มวิชาชีววิทยาทั่วไป

	 0203	306	 ชีววิทยาของการเจริญ		 3(2-2-5)

	 	 Developmental	Biology	

	 0203	307	 สรีรวิทยาของเซลล์		 3(2-3-5)

	 	 Cell	Physiology

	 0203	308		 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์	 3(3-0-6)

	 	 Biodiversity	and	Conservation

	 0203	368		นิเวศวิทยาทางทะเล	 3(3-0-6)

	 	 Marine	Ecology	

	 0203	369	 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางทะเล	 1(0-3-0)		

	 	 Marine	Ecology	Laboratory

	 0203	404	 ชีวภูมิศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Biogeography

	 0203	405		 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้งาน	 3(1-4-4)

	 	 ด้านการวิจัยทางชีววิทยา		

	 	 	Computer	Applications	for	Biological	Researches

	 0203	406	 ชีวสนเทศศาสตร์	 3(2-2-5)

	 	 Bioinformatics	

	 0203	407		 พิษวิทยาชีวภาพเบื้องต้น	 3(2-2-5)

	 	 Introduction	to	Biotoxicology

	 0203	408		 ไมโครเทคนิค		 3(1-6-4)

	 	 Microtechniques

กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์

	 0203	310	 หลักชีววิทยาของพืช		 3(2-2-5)

	 	 Principles	of	Plant	Biology	

	 0203	311	 ชีววิทยาของพืชไร้เมล็ด		 3(2-2-5)

	 	 Biology	of	Cryptogams

	 0203	312		 กายวิภาคศาสตร์ของพืช	 3(2-3-5)

	 	 Plant	Anatomy	

	 0203	313		 สัณฐานวิทยาของพืช		 3(2-2-5)

	 	 Plant	Morphology

	 0203	315		 อนุกรมวิธานพืช	 3(2-2-5)

	 	 Plant	Taxonomy

	 0203	318		 วิวัฒนาการพืช	 3(2-2-5)

	 	 Plant	Evolution

	 0203	321		 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช		 3(2-2-5)

	 	 Principles	of	Plant	Breeding

	 0203	322		 ชีววิทยาของกล้วยไม้		 3(2-2-5)

	 	 Orchid	Biology

	 0203	323		 วัชพืชศาสตร์		 3(2-2-5)

	 	 Weed	Science

	 0203	324		 พฤกษเคมีพื้นฐาน	 3(2-2-5)

	 	 Basic	Phytochemistry	

	 0203	411		 สรีรวิทยาของพืช		 3(2-2-5)

	 	 Plant	Physiology

	 0203	412		 เรณูวิทยาพื้นฐาน	 3(2-2-5)

	 	 Basic	Palynology	

	 0203	413		 วิทยาไลเคนส์		 3(2-2-5)

	 	 Lichenology

	 0203	414		 การเจริญและพัฒนาของพืช		 3(2-2-5)

	 	 Plant	Growth	and	Development

	 0203	416		 พืชน�้า		 3(2-2-5)

	 	 Aquatic	Plants

	 0203	421		 ชีววิทยาของไม้ประดับและการจัดสวน		 3(2-2-5)

	 	 Biology	of	Ornamental	Plants	and	Gardening

	 0203	422		 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน		 3(2-2-5)

	 	 Ethnobotany

	 0203	423		 พฤกษเศรษฐกิจ		 3(2-2-5)

	 	 Economic	Botany	

	 0203	424		 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช		 3(1-4-4)

	 	 Plant	Tissue	Cultures

	 0203	425		 พืชสมุนไพร		 3(2-2-5)

	 	 Medicinal	Plants

กลุ่มวิชาสัตววิทยา

	 0203	342		 สัตววิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง	 3(2-2-5)

	 	 Vertebrate	Zoology	

	 0203	343		 สัตววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง	 3(2-2-5)

	 	 Invertebrate	Zoology

	 0203	344		 หลักอนุกรมวิธานสัตว์		 3(2-2-5)

	 	 Principles	of	Animal	Taxonomy	
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	 0203	345	 วิทยาเอมบริโอของสัตว์		 3(2-2-5)

	 	 Animal	Embryology

	 0203	346		 กีฏวิทยา	 3(2-2-5)

	 	 Entomology

	 0203	347		 สังขวิทยา	 3(2-2-5)

	 	 Malacology

	 0203	351		 มิญชวิทยา	 3(2-2-5)	

	 	 Histology

	 0203	352		 สัตว์ที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Economic	Animals	

	 0203	353		 ชีววิทยาสัตว์หน้าดิน	 3(2-2-5)

	 	 Soil	Fauna	Biology	

	 0203	440		 พฤติกรรมสัตว์	 3(2-2-5)

	 	 Animal	Behavior

	 0203	441		 สรีรวิทยาของสัตว์		 3(2-2-5)

	 	 Animal	Physiology	

	 0203	442		 ปรสิตวิทยา	 3(2-2-5)

	 	 Parasitology

	 0203	443		 ปักษีวิทยา	 3(2-2-5)

	 	 Ornithology

	 0203	444		 วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้านม		 3(3-0-6)

	 	 Mammalogy

	 0203	445		 วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน�้า		 3(2-2-5)

	 	 สะเทินบก	 	

	 	 Herpetology

	 0203	446		 มีนวิทยา	 3(2-2-5)

	 	 Ichthyology	

	 0203	447	 วิทยาแพลงก์ตอนสัตว์	 3(2-2-5)

	 	 Zooplanktology

	 0203	448		 วิทยาต่อมไร้ท่อ		 3(3-0-6)

	 	 Endocrinology

	 0203	449		 วิวัฒนาการของสัตว์	 3(3-0-6)

	 	 Animal	Evolution

	 0203	450		 การเจริญเติบโตและการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์		 3(2-2-5)

	 	 Animal	Cell	Growth	and	Culture

	 0203	451		 การควบคุมโดยชีววิธี	 3(2-2-5)

	 	 Biological	Control

	 0203	452		 สัตว์ท้องถิ่น	 3(2-2-5)

	 	 Ethnozoology

	 0202	453		 วิธีการใช้สัตว์ทดลอง	 3(2-2-5)

	 	 Use	of	Laboratory	Animals

	 0203	454	 แมลงศัตรูพืชทางการเกษตร		 3(2-2-5)

	 	 Agricultural	Pest	Insects	

	 0203	455		 การเลี้ยงผึ้ง	 3(2-2-5)

	 	 Apiculture

กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์

	 0203	371		 พันธุศาสตร์ของสัตว์		 3(2-2-5)

	 	 Animal	Genetics

	 0203	372		 พันธุศาสตร์ของพืช		 3(2-2-5)

	 	 Plant	Genetics

	 0203	373		 พันธุศาสตร์ของมนุษย์		 3(3-0-6)

	 	 Human	Genetics

	 0203	374		 เซลล์พันธุศาสตร์	 3(2-2-5)

	 	 Cytogenetics

	 0203	375		 พันธุศาสตร์ประชากร		 3(3-0-6)

	 	 Population	Genetics

	 0203	376		 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์	 3(3-0-6)

	 	 Microbial	Genetics

	 0203	471		 เทคโนโลยีชีวภาพ	 3(2-2-5)

	 	 Biotechnology	

	 0203	472	 พันธุวิศวกรรมพื้นฐาน	 3(3-0-6)

	 	 Basic	Genetic	Engineering

	 0203	473		 พันธุศาสตร์ชีวเคมี		 3(3-0-6)

	 	 Biochemical	Genetics

	 0203	474		 พันธุศาสตร์โมเลกุล	 3(3-0-6)

	 	 Molecular	Genetics

กลุ่มวิชานิเวศวิทยา

	 0203	262		 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม		 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Biology

	 0203	361		 เทคนิคภาคสนามทางนิเวศวิทยา		 3(2-3-5)

	 	 Field	Techniques	in	Ecology

	 0203	362		 นิเวศวิทยาของสัตว์		 3(2-2-5)

	 	 Animal	Ecology

	 0203	363		 นิเวศวิทยาของแหล่งน�้า		 3(2-3-5)

	 	 Aquatic	Ecology

	 0203	365		 นิเวศวิทยาป่าไม้	 3(2-2-5)

	 	 Forest	Ecology

	 0203	366		 นิเวศวิทยาของพืช	 3(2-2-5)

	 	 Plant	Ecology

	 0203	367		 วิทยาสาหร่าย		 3(2-2-5)

	 	 Phycology	

	 0203	461	 นิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน�้า	 3(2-2-5)

	 	 Wetland	Ecology
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	 0203	462		 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ส�าหรับการประยุกต์		 3(2-2-5)

	 	 ใช้ทางนิเวศวิทยา		 	

	 	 Geo-informatics	for	Ecology	Applications	

	 0203	463		 มลพิษสิ่งแวดล้อม		 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Pollution

	 0203	464		 นิเวศวิทยาวิเคราะห์เบื้องต้น	 3(3-0-6)	

	 	 Introduction	to	Ecological	Analysis

	 0203	465		 นิเวศวิทยาและมลพิษของดิน	 3(3-0-6)

	 	 Soil	Ecology	and	Soil	Pollution

กลุ่มวิชาหม่อนไหม

	 0203	348		 ชีววิทยาของไหม		 3(2-2-5)

	 	 Biology	of	Silkworm

	 0203	457		 เทคโนโลยีการเลี้ยงไหม		 3(2-2-5)

	 	 Technology	of	Silkworm	Rearing

	 0203	458		 โรควิทยาของไหมและการตรวจวินิจฉัยโรค		 3(2-2-5)

	 	 Silkworm	Diseases	and	Detections

	 0203	459		 การปรับปรุงพันธุ์ไหม		 3(2-2-5)

	 	 Silkworm	Breeding

กลุ่มวิชาบรรพชีวิน

	 0203	381		 บรรพชีวินวิทยาเบื้องต้น	 3(2-2-5)

	 	 Introduction	to	Paleontology	

	 0203	383		 บรรพชีวินวิทยาพืชเบื้องต้น	 3(2-2-5)

	 	 Introduction	to	Palaeobotany	

	 0203	385		 ธรณีวิทยาพื้นฐานส�าหรับบรรพชีวินวิทยา	 3(2-2-5)

	 	 Basic	Geology	for	Palaeontology

	 0203	481		 จุลบรรพชีวินวิทยาเบื้องต้น	 3(2-2-5)

	 	 Introduction	to	Micropalaeontology

	 0203	483		 นิเวศวิทยาบรรพชีวินเบื้องต้น	 3(2-2-5)

	 	 Introduction	to	Palaeoecology

กลุ ่มวิชาจุลชีววิทยา	 (นิสิตสามารถเลือกเรียนได้จากรายวิชาเลือก

ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาจุลชีววิทยา)

	 0203	331		 วิทยาเห็ดรา	 3(2-2-5)

	 	 Mycology

	 0203	332		 วิทยาไวรัส	 3(2-2-5)

	 	 Virology

	 0203	333		 ความหลากหลายและชีววิทยาของเห็ดท้องถิ่น	 3(2-2-5)

	 	 Biodiversity	and	Biology	of	Local	Mushroom

	 0203	335		 จุลชีววิทยาทางอาหาร	 3(2-2-5)

	 	 Food	Microbiology

	 0203	336		 จุลินทรีย์ก่อโรค	 3(2-2-5)

	 	 Pathogenic	Microorganisms

	 0203	337		 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์	 4(3-2-7)

	 	 Microbial	Physiology

	 0203	339		 วิทยาภูมิคุ้มกัน	 3(2-2-5)

	 	 Immunology	

	 0203	349	 แอคติโนมัยซีท	 3(2-2-5)

	 	 Actinomycetes

	 0203	350		 จุลชีววิทยาทางดิน	 3(2-2-5)

	 	 Soil	Microbiology

	 0203	354		 จุลชีววิทยาทางน�้า	 3(2-2-5)

	 	 Aquatic	Microbiology

	 0203	360		 จุลชีววิทยาของอาหารหมักพื้นบ้าน	 3(2-2-5)

	 	 Microbiology	of	Indigenous	Fermented	Foods

	 0203	368		 จุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑ์นม	 3(2-2-5)

	 	 Microbiology	of	Milk	and	Milk	Products

	 0203	369	 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์	 3(2-2-5)

	 	 Microbial	Ecology

	 0203	400		 จุลชีววิทยาของการบ�าบัดน�้าเส	 3(2-2-5)

	 	 Microbiology	of	Waste	Water	Treatment

	 0203	433		 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม	 3(2-2-5)

	 	 Environmental	Microbiology

	 0203	434		 จุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม	 3(2-2-5)

	 	 Agricultural	Microbiology

   

	 	 2.3		กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา	

	 	 	 (โปรแกรมปกติ)		 	 3	หน่วยกิต	

	 	 	 (โปรแกรมสหกิจศึกษา)		 	 10	หน่วยกิต

	 0203	393		 เตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน

	 	 และสหกิจศึกษา		 1(0-2-1)

	 	 Student	Practicum	and	Co-operative	

	 	 Education	Preparation

	 0203	495		 ฝึกงาน	 2(0-4-2)

	 	 Student	Practicum

	 0199	499		 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

  Co-operative	Education

3.		หมวดวิชาเลือกเสรี

	 ให้นิสิตเลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 ๆ	 ที่ เป ิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต
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แผนการศึกษา
ปีที่	1	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0031	001
การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน

Daily	English	Conversation
2(1-2-3) 2(1-2-3)

0031	xxx
วิชาศึกษาทั่วไป	เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาอื่น	ๆ	จ�านวน	1	วิชา

One	General	Education	Class	from	“Thai	and	Other	Languages”	
2(2-0-4) 2(2-0-4)

003x	xxx
วิชาศึกษาทั่วไป	จ�านวน	1	วิชา

One	General	Education	Class
2 2

0201	113
แคลคูลัส	1

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

0202	103
หลักเคมี	1

Principles	of	Chemistry	1
3(3-0-6) 3(3-0-6)

0202	193
ปฏิบัติการหลักเคมี	1

Principles	of	Chemistry	Laboratory	1
1(0-3-1) 1(0-3-1)

0203	110
ชีววิทยา	1

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

0203	191
ปฏิบัติการชีววิทยา	1

Biology	Laboratory	1
1(0-3-1) 1(0-3-1)

0204	101
ฟิสิกส์มูลฐาน

Fundamental	Physics
3(3-0-6) 3(3-0-6)

0204	191
ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน

Fundamental	Physics	Laboratory
1(0-3-1) 1(0-3-1)

รวมจ�านวน 21 21
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ปีที่	1	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0031	002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English
2(1-2-3) 2(1-2-3)

0031	xxx
วิชาศึกษาทั่วไป	เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาอื่น	ๆ	จ�านวน	1	วิชา

One	General	Education	Class	from	“Thai	and	Other	Languages”
2(2-0-4) 2(2-0-4)

003x	xxx
วิชาศึกษาทั่วไป	จ�านวน	3	วิชา

Three	General	Education	Class
6 6

0201	114
แคลคูลัส	2

Calculus	2
3(3-0-6) 3(3-0-6)

0202	104
หลักเคมี	2

Principles	of	Chemistry	2
3(3-0-6) 3(3-0-6)

0202	194
ปฏิบัติการหลักเคมี	2

Principles	of	Chemistry	Laboratory	2
1(0-3-1) 1(0-3-1)

0203	120
ชีววิทยา	2

Biology	2
3(3-0-6) 3(3-0-6)

0203	192
ปฏิบัติการชีววิทยา	2

Biology	Laboratory	2
1(0-3-1) 1(0-3-1)

รวมจ�านวน 21 21

ปีที่	2	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0031	003
ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

English	for	Specific	Purposes
2(1-2-3) 2(1-2-3)

003x	xxx
วิชาศึกษาทั่วไป	จ�านวน	4	วิชา

Four	General	Education	Class
8 8

0202	221
เคมีอินทรีย์

Organic	Chemistry
3(3-0-6) 3(3-0-6)

0202	250
การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ

Quantitative	Chemical	Analysis
3(3-0-6) 3(3-0-6)

0202	291
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

Organic	Chemistry	Laboratory
1(0-3-1) 1(0-3-1)

0202	299
ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ

Quantitative	Chemical	Analysis	Laboratory
1(0-2-1) 1(0-2-1)

0203	261
นิเวศวิทยา

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

0203	293
ปฏิบัติการนิเวศวิทยา

Ecology	Laboratory
1(0-3-1) 1(0-3-1)

รวมจ�านวน 22 22
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ปีที่	2	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

003x	xxx
วิชาศึกษาทั่วไป	จ�านวน	1	วิชา	

One	General	Education	Class
2 2

0035	001
หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

One	Program	One	Community
2(1-3-2) 2(1-3-2)

0202	241
ชีวเคมี

Biochemistry
4(4-0-8) 4(4-0-8)

0202	296
ปฏิบัติการชีวเคมี

Biochemistry	Laboratory
1(0-3-1) 1(0-3-1)

0203	231
จุลชีววิทยา

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

0203	271
พันธุศาสตร์

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

0203	291
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Microbiology	Laboratory
1(0-3-1) 1(0-3-1)

0203	292
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์

Genetics	Laboratory
1(0-3-1) 1(0-3-1)

0203	304
อนุกรมวิธานเบื้องต้น

Introduction	to	Taxonomy
4(3-3-7) 4(3-3-7)

รวมจ�านวน 21 21
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ปีที่	3	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0203	201
ชีววิทยาของเซลล์

Cell	Biology
4(3-3-7) 4(3-3-7)

0203	302
ชีวสถิติ

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

0203	391
เทคนิคทางชีววิทยา

Biological	Techniques
3(1-4-4) 3(1-4-4)

0203	xxx
วิชาเฉพาะด้านเลือก

Electives	in	Biology
3 3

0299	202
ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	1

English	for	Science	1
2(2-0-4) 2(2-0-4)

รวมจ�านวน 15 15

ปีที่	3	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0203	303
วิวัฒนาการ

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

0203	305
กายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องต้น

Introduction	to	Anatomy	and	Physiology
4(3-3-7) 4(3-3-7)

0203	393
เตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา	 Student	 Practicum	

and	Co-operative	Education	Preparation
1(0-2-1) 1(0-2-1)

0203	491
สัมมนาทางชีววิทยา	

Seminar	in	Biology	
1(0-2-1) 1(0-2-1)

0203	xxx
วิชาเฉพาะด้านเลือก

Electives	in	Biology
3 3

0203	xxx
วิชาเฉพาะด้านเลือก

Electives	in	Biology
3 3

0299	203
ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	2

English	for	Science	2
2(2-0-4) 2(2-0-4)

xxxx	xxx
วิชาเลือกเสรี

Free	Electives
3 3

รวมจ�านวน 20 20
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ปีที่	4	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0199	499
สหกิจศึกษา

Co-operative	Education
- 9(0-40-0)

0203	493
โครงงานนิสิตทางชีววิทยา	1

Senior	Project	in	Biology	1
1(0-2-1) -

0203	495
การฝึกงาน

Student	Practicum
2(0-4-2) -

0203	xxx
วิชาเฉพาะด้านเลือก

Electives	in	Biology
3 -

0203	xxx
วิชาเฉพาะด้านเลือก

Electives	in	Biology
3 -

xxxx	xxx
วิชาเลือกเสรี

Free	Electives
3 -

รวมจ�านวน 12 9

ปีที่	4	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0203	492
โครงงานนิสิตทางชีววิทยาส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา

Senior	Project	in	Biology	for	Co-operative	Education	Program
- 2(0-4-2)

0203	494
โครงงานนิสิตทางชีววิทยา	2

Senior	Project	in	Biology	2
2(0-4-2) -

0203	xxx
วิชาเฉพาะด้านเลือก

Electives	in	Biology
3 3

0203	xxx
วิชาเฉพาะด้านเลือก

Electives	in	Biology
- 3

xxxx	xxx
วิชาเลือกเสรี

Free	Electives
- 3

รวมจ�านวน 5 11
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ค�าอธิบายรายวิชา
	 1.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 	 30	หน่วยกิต

	 2.		หมวดวิชาเฉพาะ	

	 	 โปรแกรมปกติ	 	 101	หน่วยกิต	

	 		 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 	 104	หน่วยกิต

	 	 2.1)		วิชาเฉพาะแกน	26	หน่วยกิต	

0201	113		 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)

 Calculus 1

	 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน	 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ตัวแปรเดียวและการประยุกต์	ปริพันธ์และการประยุกต์

	 Limits	 and	 continuity	 of	 functions,	 derivatives	 of	

functions	 of	 one	 variables and	 applications,	 integrals	 and	 

applications

0201	114	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

 Calculus 2

	 ฟังก์ชันหลายตัวแปร	 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

หลายตัวแปร	อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์	อนุกรมอนันต์

	 Functions	of	several	variables,	limits	and	continuity	

of	 functions	 of	 several	 variables,	 partial	 derivatives	 and	

applications,	infinite	series

0202	103	 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

 Principles of Chemistry 1

	 โครงสร้างอะตอม	ปริมาณสารสัมพันธ์	พันธะเคมี	สมบัติของ

ธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน	 สมดุลเคมี	 ก๊าซ	 ของแข็ง	 ของเหลว	

สารละลาย	 สมบัติคอลลิเกทีฟ	 กรด-เบส	 สารละลายบัฟเฟอร	์

และการไทเทรตกรด-เบส

	 Structure	of	atoms,	stoichiometry,	chemical	bonding,	

properties	of	representative	and	transition	elements,	chemical	

equilibrium,	 gas,	 solid,	 liquid,	 solution, colligative	 property,	

acid-base,	buffer	solution	and	titration

0202	193	 ปฏิบัติการหลักเคมี	1	 1(0-3-1)

 Principles of Chemistry Laboratory 1

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0203	103	หลักเคมี	1	 (อาจเรียน

พร้อมกันได้)

Prerequisite		 :		 0203	103	Principles	of	

Chemistry 1 (or in 

concurrence	with	0203	103	

Principles of Chemistry 1)

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0202103	หลัก

เคม	ี1	เช่น	ความปลอดภยัในห้องปฏบิติัการ	การใช้อปุกรณ์พืน้ฐานทางเคมี	

สมบตัคิอลลเิกทฟี	การหาค่าคงทีข่องแก๊ส	สมกลุเคม	ีกรด-เบส	สารละลาย

บัฟเฟอร์	และการไทเทรต

	 Experiments	 designed	 to	 concord	with	 0202103	

Principles	 of	Chemistry	 1;	 safety	 in	 laboratory,	 use	 of	 basic	

chemical	 equipment,	 colligative	 properties,	 gas	 constant,	

chemical	equilibrium,	acid-base,	buffer	solution	and	titration

0203	110	 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

 Biology 1

	 สมบัติของสิ่งมีชีวิต	 การจัดระบบสิ่งมีชีวิต	 ระเบียบวิธีทาง

วิทยาศาสตร์	สารเคมีของชีวิต	เซลล์และเมแทบอลิซึม	พันธุศาสตร์	กลไก

ของวิวัฒนาการ	ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	 โครงสร้างและหน้าท่ีของ

พืชและสัตว์	นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

	 Characteristic	classification	science	methodology	of	

organisms,	 chemistry	 of	 life,	 cell	 and	metabolism,	 genetics,	

evolution,	 biodiversity,	 structure	 and	 function	 of	 plant	 and	

animal,	ecology	and	behavior

0203	191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-1)

 Biology Laboratory 1

เงื่อนไขของรายวิชา	 	:		0203	110	ชีววิทยา	1	 

(อาจเรียนพร้อมกันได้)

Prerequisite		 :		 0203	110	Biology	1	(or	in	

concurrence	with	0203	110	

Biology 1)

 การทดลองที่สอดคลอ้งกับเนื้อหาในรายวชิา	0203	110	ชีววิทยา	1

	 Experiments	concurrented	with	0203	110	Biology	1
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0204	101	 ฟิสิกส์มูลฐาน		 3(3-0-6)

 Fundamental Physics

	 กลศาสตร์	การสัน่และคลืน่	เสยีง	แสงและทศันศาสตร์	ของไหล	

สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก	อุณหพลศาสตร์	และฟิสิกส์ยุคใหม ่

	 Mechanics,	vibrations	and	waves,	sound,	light	and	

optics,	fluids,	electric	and	magnetic	fields,	thermodynamics,	and	

modern	physics

0204	191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน		 1(0-3-1)

 Fundamental Physics Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0204	101	ฟิสิกส์มูลฐาน	 

(อาจเรียนพร้อมกันได้)

Prerequisite	 :		 0204	101	Fundamental	Physics	

(or	in	concurrence	with	0204	101 

Fundamental Physics) 

	 การทดลองทีส่อดคล้องกับเน้ือหาวชิา	0204	104	ฟิสกิส์มูลฐาน

	 Experiments	associated	with	0204	104	Fundamental	

Physics

	 2.1.2)	กลุ่มวิชาเสริม		 8	หน่วยกิต

0202	104	 หลักเคมี	2	 3(3-0-6)

 Principles of Chemistry 2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0202	103	หลักเคมี	1

Prerequisite	 :	 0202	103	Principles	of	

  Chemistry 1

	 อณุหพลศาสตร์	จลนพลศาสตร์	เคมไีฟฟ้า	เคมนีวิเคลยีร์	เคมี

สิ่งแวดล้อม	โครงสร้างและหมู่ฟังก์ชันของสารเคมีอินทรีย์และชีวเคมี

	 Thermodynamics,	 kinetics,	 electrochemistry,	 

nuclear	chemistry,	environmental	chemistry,	functional	group	

and	structural	of	organic	and	biochemical	compound

0202	194		 ปฏิบัติการหลักเคมี	2	 1(0-3-1)

 Principles of Chemistry Laboratory 2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0202	103	หลักเคมี	1

Prerequisite	 :		 0202	103	Principle	of	

  Chemistry 1 

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา	 0202104	

หลกัเคม	ี2	เช่น	อณุหพลศาสตร์	จลนพลศาสตร์ เซลล์ไฟฟ้าเคม	ีการทดสอบ

สารอินทรีย์

	 Experiments	 designed	 to	 concord	with	 0202104	

Principles	 of	 Chemistry	 2;	 thermodynamics,	 kinetics,	

electrochemical	cell	and	testing	of	organic	substance

0203	120	 ชีววิทยา	2	 3(3-0-6)

 Biology 

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0203	110	ชีววิทยา	1

Prerequisite		 :	 0203	110	Biology	1	

	 เนื้อเยื่อของพืชและสัตว์	 การสังเคราะห์แสงและการหายใจ	

การล�าเลยีงน�า้และอาหารในพชื	ฮอร์โมนพชื	อาณาจกัรพชืและสตัว์	สณัฐาน

วิทยาและระบบหมุนเวียนในสัตว์	 การสืบพันธุ์และการเจริญของพืชและ

สัตว์	 สารพันธุกรรมและการถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรม	 การควบคุม

การแสดงออกของยีนและพันธุวิศวกรรม

	 Plant	 and	 animal	 tissues,	 photosynthesis	 and	

respiration,	plant	transport,	plant	hormones,	plant	and	animal	

kingdoms,	animal	morphology,	reproduction	and	development	

of	plant	and	animal,	genetic	material	and	inheritance,	regulation	

of	gene	expression,	and	genetic	engineering

0203	192		 ปฏิบัติการชีววิทยา	2	 1(0-3-1)

 Biology Laboratory 2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0203	120	ชีววิทยา	2	 

(หรืออาจเรียนพร้อมกันได้)

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2	 

(or in concurrence with  

0203	120	Biology	2)

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0203	 120	

ชีววิทยา	2	

	 Experiments	concurrented	with	0203	120	Biology	2 

	 	 2.2)	วิชาเฉพาะด้าน	

	 	 	 โปรแกรมปกติ	 	 72	หน่วยกิต	

	 	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา		 	 68	หน่วยกิต

	 	 	 2.2.1)	กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ		 54	หน่วยกิต

0202	221	 เคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

 Organic Chemistry

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	104	หลักเคมี	2

Prerequisite	 :	 0202	104	Principle	of	

  Chemistry 2

	 โครงสร้าง	ปฏิกริยิาเคมี	และสเตอริโอเคมีของสารอินทรย์ีต่าง	ๆ 	

เช่น	อัลเคน	อัลคีน	อัลไคน์	ไดอีน	อะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน	สารประกอบ

เฮไลด์	 อัลกอฮอล์และฟีนอล	 อีเธอร์	 เอพอกไซด์	 อัลดีไฮด์และคีโตน	 

กรดอินทรีย์	รวมทั้งสารที่เป็นอนุพันธ์ของกรดอินทรีย์

	 Structures,	reaction	and	stereochemistry	of	organic	

compounds	e.g.,	 alkane,	alkene,	alkyne,	diene,	benzene,	aryl,	

alkyl	halide,	alcohol,	phenol,	ether,	epoxide,	aldehyde,	ketone,	

carboxylic	acid	and	their	derivatives
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0202	241	 ชีวเคมี		 4(4-0-8)

 Biochemistry

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0202	221	เคมีอินทรีย์

Prerequisite		 :		 0202	221	Organic	Chemistry

	 ความหมายของชีวเคมี	 โครงสร้าง	 สมบัติ	 และหน้าที่ของ 

ชีวโมเลกลุต่าง	ๆ 	ได้แก่	คาร์โบไฮเดรต	ลปิิด	โปรตนี	กรดนวิคลอีกิ	เอนไซม์	

วิตามิน	และฮอร์โมน	การแปรรูปและการสังเคราะห์	ชีวโมเลกุลในร่างกาย	

ความสัมพันธ์และระบบการควบคุมกระบวนการเหล่านี้	 การถ่ายทอด

พลังงานในสิ่งมีชีวิต	การประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีวเคมีในด้านต่าง	ๆ	

	 Broad	overview	of	biochemistry,	structure,	properties	

and	function	of	biomolecule	i.e.	carbohydrates,	 lipids,	nucleic	

acids,	 enzymes,	 hormones,	 metabolism	 of	 biomolecules,	

interaction	and	control	of	the	metabolic	processes,	applications	

of	biochemistry

0202	250		 การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ		 3(3-0-6)

 Quantitative Chemical Analysis 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0202	104	หลักเคมี	2	และ	 

0202	194	ปฏิบัติการหลักเคมี	2

Prerequisite	 :		 0202	104	Principles	of	

	 	 Chemistry	 2	 and	 0202	 194	

Principles of Chemistry 

  Laboratory 2

	 การเก็บตัวอย่างในการวิเคราะห์	 การค�านวณข้อมูลทางสถิติ	

ความถูกต้อง	ความแม่นย�าในการวิเคราะห์	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	 เช่น	

การไทเทรตแบบกรด-เบส	การไทเทรตแบบตกตะกอน	การไทเทรตแบบ

สารประกอบเชิงซ้อน	 การไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ์	 การวิเคราะห์

ทางสเปกโทรสโกปี	 ได้แก่	 อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี	

ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรสโกปี	 อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี	

เทคนิคการแยกสาร	เช่น	การสกัด	การกลั่น	โครมาโทกราฟี

	 Sampling	 for	 analysis,	 statistical	 calculation,	

accuracy,	 precision,	 quantitative	 analysis	 such	 as	 acid-base	

titration,	precipitation	 titration,	 complexation	 titration,	 redox	

titration,	 spectroscopy	 such	 as	 ultraviolet	 and	 visible	

spectroscopy,	 fluorescence	 spectroscopy,	 atomic	 absorption	

spectroscopy,	 separation	 techniques	 such	 as	 extraction,	

distillation,	chromatography

0202	291		 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์		 1(0-3-1)

Organic Chemistry Laboratory 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0202	104	หลักเคมี	2

Prerequisite	 :		 0202	104	Principle	of	

  Chemistry 2

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0202	 221	

เคมีอินทรีย์

	 Experiments	 concurrented	with	 0202	 221	Organic	

Chemistry

0202	296		 ปฏิบัติการชีวเคมี		 1(0-3-1)

Biochemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0202	241	ชีวเคมี	(หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้)

Prerequisite	 :	 0202	241	Biochemistry	(or	in	

concurrence	with	0202	241	

Biochemistry)

	 ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคต่าง	 ๆ	ทางชีวเคมี	 เพื่อใช้ในการ

วิเคราะห์โครงสร้างและสมบัติของสารชีวโมเลกุลต่าง	 ๆ	 เพื่อเสริมความ

เข้าใจวิชาชีวเคมี

	 Laboratory	 involving	 techniques	 for	 analysis	 of	

structures	and	properties	of	biomolecules	to	foster	understanding	

concepts	given	in	biochemistry

0202	299		 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ	 1(0-2-1)

 Quantitative Chemical Analysis Laboratory 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0202	250	การวเิคราะห์ทางเคมเีชงิ

ปริมาณ	(อาจเรียนพร้อมกันได้)

Prerequisite	 :		 0202	250	Quantitative	Chemical 

Analysis or concurrence with 

0202	250	Quantitative	Chemical 

Analysis

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0202	 250	 

การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ

	 Experimental	concurrented	with	0202	250	Quantitative	 

Chemical	Analysis
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0203	231		 จุลชีววิทยา		 3(3-0-6)

 Microbiology

	 การจัดจ�าแนก	 สัณฐานวิทยา	 ลักษณะการเจริญเติบโต	

สรรีวิทยา	พนัธกุรรม	ความสมัพนัธ์กับมนษุย์และสิง่แวดล้อม	การเกิดโรค	

การควบคุมเชื้อแบคทีเรีย	 ไวรัส	 เชื้อรา	 โปรโตซัว	 สาหร่าย	 และระบบ

ภูมิคุ้มกันของร่างกาย

	 Identification,	morphology,	 growth,	 physiology,	 

genetic,	 interrelation	 with	 human	 and	 environment	 of	

microorganisms,	pathogenesis,	bacterial,	viral,	fungal,	protozoan	

and	algal	control	as	well	as	immunology

0203	291	 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	 1(0-3-1)

 Microbiology Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0203	 231	 จุลชีววิทยา	 (หรืออาจ

เรียนพร้อมกันได้)

Prerequisite	 :	 0203	231	Microbiology	(or	in	

concurrence	 with	 0203231	

Microbiology)

	 การใช้และรกัษากล้องจลุทรรศน์	เทคนคิปลอดเช้ือ	การแยกเชือ้	

การท�าให้เชื้อบริสุทธิ์และการนับจ�านวนจุลินทรีย์	 จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม	

การย้อมสีแบคทีเรีย	 จุลินทรีย์ในอาณาจักรฟังไจ	อาหารเลี้ยงเช้ือ	ปัจจัย

ทางกายภาพทีส่่งผลต่อการเจริญของจุลนิทรีย์	เมแทบอลซิมึของจุลนิทรย์ี	

การควบคุมจุลินทรีย์โดยรังสียูวี	สารเคมีและสารปฏิชีวนะ	เซลล์เม็ดเลือด

ขาว	และการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ดัชนีในน�้า

	 Use	 and	 maintenance	 of	 microscope,	 aseptic	

techniques,	 isolation,	 purification	 and	 enumeration	 of	

microorganisms,	microorganisms	 in	 environment,	 bacterial	

staining,	microorganisms	in	kingdom	fungi,	cultivation	media,	

physical	factors	affecting	growth	of	microorganisms,	microbial	

metabolism,	 control	 of	 microorganisms	 by	 UV	 radiation,	

chemicals	 and	 antibiotics,	white	 blood	 cells	 and	 analysis	 of	

indicator	microorganisms	in	water

0203	302		 ชีวสถิติ		 3(3-0-6)

 Biostatistics

	 แนวคิดพื้นฐานของการใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิง

อนุมานในการวิจัยทางชีววิทยา	การแจกแจงความถ่ี	 วิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมลูและการสุม่ตวัอย่าง	การประมาณและการทดสอบสมมตฐิานค่าเฉลีย่

ของประชากร	การวางแผนแบบการทดลองพืน้ฐานและการวเิคราะห์ข้อมลู

ที่เกี่ยวข้อง	 การวิเคราะห์ข้อมูลจ�าแนกประเภท	การวิเคราะห์สหสัมพันธ์

และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย	 แนวคิดของการแปลงข้อมูลและ

การทดสอบแบบไม่องิพารามิเตอร์	การน�าเสนอข้อมูลและการแปลผลข้อมลู

ทางสถิติจากโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

	 Basic	concepts	of	using	descriptive	and	inferential	

statistics	 for	 researches	 in	 biological	 sciences;	 probability	

distribution,	 data	 collection	 and	 sampling,	 estimations	 and	

hypothesis	 testing	 for	 population	means,	 basic	 experimental	

designs	 and	 related	 analyses,	 categorical	 data	 analyses,	

correlation	 and	 simple	 linear	 regression,	 concepts	 of	 data	

transformation	and	non-parametric	tests,	data	presentation	and	

interpretations	from	statistical	package	analyses

0299	202		 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	1		 2(2-0-4)

 English for Science 1 

	 ศัพท์เทคนิค	 การใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์	 การอ่านและ

ความเข้าใจในบทความด้านวิทยาศาสตร์

	 Technical	 terms,	 scientific	 language,	 reading	 and	

understanding	of	scientific	articles

0299	203		 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	2		 2(2-0-4)

 English for Science 2

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0299	 202	 ภาษาอังกฤษส�าหรับ

วิทยาศาสตร์	1

Prerequisite	 :	 0299	202	English	for	Science	1

	 ศัพท์เทคนิค	การใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์	การอ่าน	การเขียน	

และความเข้าใจในบทความด้านวิทยาศาสตร์

	 Technical	terms,	scientific	language,	reading,	writing	

and	understanding	of	scientific	articles

	 	 	 2.2.1	 กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา

	 	 	 	 (โปรแกรมปกติ)	 	 30	หน่วยกิต	

	 	 	 	 (โปรแกรมสหกิจศึกษา)			 	29	หน่วยกิต

0203	201		 ชีววิทยาของเซลล์	 4(3-3-7)

 Cell Biology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite		 :		 0203	120	Biology	2

	 โครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์	 หน้าท่ีและลักษณะ

ส�าคัญของเซลล์ชนิดโปรคาริโอต	และยูคาริโอต	กิจกรรมและกลไกที่เกิด

ข้ึนภายในเซลล์การท�างานร่วมกันระหว่างนิวเคลียสและออร์แกเนลล์

ภายในเซลล์	 รวมทั้งเทคนิคที่ศึกษาเกี่ยวกับเซลล์	 และการทดลอง

ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	

	 Structures	 and	 component	 of	 cell	 functions	 and	

major	 features	 of	 prokaryotic	 cells	 and	eukaryotic	 cells,	 cells	

activities	and	metabolic	pathway	in	a	molecular	level,	interaction	

of	 nucleus	 and	 organelle,	 techniques	 in	 cell	 study,	 and	

experiments	concurrented	with	the	lecture topics
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0203	261		 นิเวศวิทยา		 3(3-0-6)

 Ecology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 เรียนควบคู่กับ	0203	293	ปฏิบัติ

การนิเวศวิทยา

Co-requisite	 :		 0203	293	Ecology	Laboratory

	 บทน�าสู่นิเวศวิทยา	องค์ประกอบ	โครงสร้าง	หน้าที่ของระบบ

นิเวศ	นิเวศวิทยาระดับสิ่งมีชีวิต	 นิเวศวิทยาระดับประชากร	 นิเวศวิทยา

ระดบัชมุชน	นเิวศวทิยาระบบนเิวศ	การถ่ายทอดพลงังานและการหมนุเวยีน

ธาตุอาหาร	วัฏจักรธาตุในระบบนิเวศ	ปัญหาสิ่งแวดล้อมและชีววิทยาการ

อนุรักษ์

	 Introduction	 to	 ecology,	 ecological	 components,	

structure,	and	functional,	interrelationships	among	organisms,	

organismal	 ecology,	population	ecology,	 community	ecology,	

ecosystem	 ecology,	 energy	 fluxes	 and	 nutrient	 cycling,	

biogeochemical,	living	organisms	and	ecosystems,	environmental	

problems	and	conservation	biology

0203	271		 พันธุศาสตร์	 3(3-0-6)

 Genetics

	 พนัธุศาสตร์ของเมนเดล	การวเิคราะห์พนัธปุระวตั	ิวฏัจกัรของ

เซลล์	การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส	การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ	

ความผิดปกติของโครโมโซม	การหาความถี่ของยีนในประชากร	โครงสร้าง

จีโนม	การถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรม	พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล	มิวเทชัน	

การควบคุมการท�างานของยีน	และพันธุวิศวกรรม

   

	 Mendelian	 genetics,	 pedigree	 analysis,	 cell	 cycle,	

mitosis	 and	meiosis	 cell	 division,	 sexual	 reproduction,	

chromosome	abnormally,	gene	frequency	in	population,	genome	

structure,	 genetic	 inheritance,	molecular	 genetics,	mutation,	

regulation	of	gene	expression,	and	genetic	engineering

0203	292		 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์	 1(0-3-1)

 Genetics Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0203	271	พันธุศาสตร์	(อาจเรียน

พร้อมกันได้)

Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics	or	concurrence 

with	0203	271	Genetics

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา	 0203	 241	 

พันธุศาสตร์

	 Experiments	concurrented	with	0203	241	Genetics

0203	293		 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา		 1(0-3-1)

 Ecology Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 เรียนควบคู่กับ	0203	261	นิเวศวิทยา

Co-requisite	 :		 Concurrented	with	0203	261	

Ecology 

	 การฝึกปฏิบัติการทางนิเวศวิทยาภาคสนาม	และห้องปฏิบัติ

การ	เทคนคิวิธีการส�ารวจ	ส�ามะโนประชากร	สงัคมสิง่มชีีวิต	ระบบนเิวศบน

บก	 และระบบนิเวศแหล่งน�้า	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 และดัชนีต่าง	 ๆ	

ทางนิเวศวิทยา	มีการศึกษาภาคสนามและกรณีศึกษา

	 Introduction	 to	 field	 and	 laboratory	 practices	 in	

ecology,	techniques	in	ecological	census	according	to	biosystem	

hierarchy	 e.g.	 organism,	 population,	 community,	 ecosystem,	

ecological	 parameters	 and	 indices	 analysis.	 Field	 trip	 and	

selected	topic	will	be	required

0203	303		 วิวัฒนาการ	 3(3-0-6)

 Evolution

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite		 :		 0203	120	Biology	2

	 แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต	 กระบวนการ

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดวิวัฒนาการ	ความแปรผันและ

การคดัเลอืกโดยธรรมชาต	ิพนัธศุาสตร์ประชากร	การเกดิสิง่มชีวีติชนดิใหม่	

การสญูพนัธุ	์และความหลากหลาย	ต้นไม้ววิฒันาการ	ววิฒันาการร่วม	และ

วิวัฒนาการระดับมหภาค	

	 Concepts	of	biological	evolution,	process	of	biological	

evolution.	 Factors	 effecting	 evolution,	 variation	 and	 natural	

selection,	 population	 genetics,	 speciation,	 extinction	 and	

diversity,	evolutionary	tree,	coevolution	and	macroevolution

0203	304		 อนุกรมวิธานเบื้องต้น		 4(3-3-7)

 Introduction to Taxonomy

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

	 หลกัเกณฑ์การจ�าแนกสิง่มีชวีติ	โดยลกัษณะทางสัณฐานวทิยา	

สรีรวิทยา	พันธุศาสตร์	 นิเวศวิทยา	 และวิวัฒนาการ	 แนวคิดใหม่ในการ

จ�าแนก	การตั้งชื่อสิ่งมีชีวิต	 การตรวจสอบ	การสร้างและการใช้รูปวิธาน	

เน้นสิ่งมีชีวิตที่พบในประเทศไทย	และการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ในรายวิชา

	 Fundamental	classification	of	organisms;	morphology,	

physiology,	genetics,	ecology	and	evolution,	novel	method	 to	

classification,	nomenclature,	examination,	construction	and	uses	

of	 taxonomic	 key,	 emphasis	 on	 organisms	 in	Thailand,	 and	

experiments	concurrented	with	the	lecture topics
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0203	305	 กายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องต้น	 4(3-3-7)

 Introduction to Anatomy and Physiology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :		 0203	120	Biology	2	

	 กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืชและสัตว์	 และการทดลอง

ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา

	 Anatomy	and	physiology	of	plants	and	animals,	and	

experiments	concurrented	with	the	lecture topics

0203	391	 เทคนิคทางชีววิทยา		 3(1-4-4)

 Biological Techniques

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0203	120	ชีววิทยา	2		

Prerequisite		 :		 0203	120	Biology	2	

	 เทคนิคและวิธีการปฏิบัติการพื้นฐานส�าหรับศึกษาวิจัยทาง

ชีววทิยา	การรวบรวม	และเกบ็รกัษาตวัอย่างทางชวีวทิยา	การท�าสไลด์ถาวร	

การถ่ายภาพทางวทิยาศาสตร์	วธิกีารใช้อปุกรณ์	และเครือ่งมอืทางชวีวทิยา

	 Principal	 techniques	 and	methods	 in	 biological 

research;	specimen	collection	and	preservation;	permanent	slide	

preparation;	photography	for	scientific	purposes;	calibration	and	

instruction	of	biological	equipment

0203	491		 สัมมนาทางชีววิทยา	 1(0-2-1)

 Seminar in Biology 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2	

Prerequisite		 :		 0203	120	Biology	2

	 ฝึกระเบียบวิธีการ	 การค้นคว้าวิจัยทางชีววิทยาในระดับ

ปริญญาตรี	การสืบค้นสารสนเทศแบบต่าง	ๆ	และการน�าเสนอ

	 Orientation	 of	 seminar	 course	 to	 students,	

emphasizing	 on	 searching	 for	 and	presentation	 on	 research	

topics	and	articles	in	biology

0203	492		 โครงงานนิสิตทางชีววิทยาส�าหรับ	 2(0-4-2)

	 โปรแกรมสหกิจศึกษา		 	

	 Senior	Project	in	Biology	for	Co-operative	

 Education Program

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 นสิติหลกัสตูร	วท.บ.ชวีวทิยา	โปรแกรม 

สหกิจศึกษา	และ	0203	491	สัมมนา 

ทางชีววิทยา	(หรืออาจเรียนพร้อมกัน)	

Prerequisite		 :		 Student	 in	 B.Sc.	 (Biology)	 

Co-operative	Education	Program 

and	0203	491	Seminar	in	Biology 

(or	in	concurrence	with	0203	

491	Seminar	in	Biology)	

	 ระเบยีบวธิวิีจยัและการวางแผนการทดลอง	การจดัท�าเค้าโครง

ข้อเสนอโครงงานวิจัย	 การค้นคว้า	 รวบรวม	สังเคราะห์ข้อมูล	 การอ้างอิง

แหล่งท่ีมาของข้อมูล	 การวิจัย	 การน�าเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหา 

ต่าง	ๆ	ทางชีววิทยา

	 Research	methodology	 and	 experimental	 designs;	

research	proposal	preparation;	searching,	collecting,	synthesizing	

and	referencing	data;	research	and	presentation	in	biology

0203	493		 โครงงานนิสิตทางชีววิทยา	1	 1(0-2-1)

 Senior Project in Biology 1

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 นิสิตหลักสูตร	 วท.บ.	 ชีววิทยา	

โปรแกรมปกติ	 และ	 0203	 491	

สมัมนาทางชวีวทิยา	(หรอือาจเรยีน

พร้อมกัน)

Prerequisite		 :		 Student	 in	 B.Sc.	 (Biology)	

Regular	Program	and	0203	491 

Seminar in Biology (or in 

concurrence	 with	 0203	 491	

Seminar in Biology)

 ระเบียบวิธีวิจัยและการวางแผนการทดลอง	 การค้นคว้า	

รวบรวม	สังเคราะห์ข้อมูล	 การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล	 การน�าเสนอ

โครงการหรืองานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาต่าง	ๆ	ทางชีววิทยา

	 Research	methodology	 and	 experimental	 designs;	

searching,	 collecting,	 synthesizing	 and	 referencing	 data;	

presentation	of	research	proposal	in	biology
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0203	494		 โครงงานนิสิตทางชีววิทยา	2	 2(0-4-2)

 Senior Project in Biology 2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 นิสิตหลักสูตร	 วท.บ.	 ชีววิทยา	

โปรแกรมปกติ	และ

	 	 0203	 493	 โครงงานนิสิตทาง

ชีววิทยา	1	(อาจเรียนพร้อมกันได้)

Prerequisite	 :	 Student	 in	 B.Sc.	 (Biology)	

Regular Program and 

	 	 0203	 493	 Senior	 Project	 in	

Biology 1 or concurrence with 

	 	 0203	 493	 Senior	 Project	 in	 

Biology 1

	 การวิ จัยและเสนอผลการวิ จัยเ ก่ียวกับป ัญหาต ่าง	 ๆ	

ทางชีววิทยา

	 Research	 and	 presentation	 of	 research	 project	 in	

biology

	 	 	 2.2.2	กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก	

	 	 	 (โปรแกรมปกติ)	 	 22	หน่วยกิต	

	 	 	 (โปรแกรมสหกิจศึกษา)		 	 15	หน่วยกิต

	 	 	 แขนงวิชาชีววิทยาทั่วไป

0203	306	 ชีววิทยาของการเจริญ		 3(2-2-5)

 Developmental Biology 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2	

Prerequisite		 :		 0203	120	Biology	2	

	 กระบวนการและกลไกของการเจริญด้านชีวภาพ	กายวิภาค	

และสรีรวิทยาการเจริญพัฒนาของสิ่งมีชีวิต	การปฏิสนธิ	 การเติบโต	การ

แปรสภาพของเซลล์	และการเจริญของอวัยวะต่าง	ๆ	ของพืชและสัตว์

	 Processes	and	mechanisms	of	biological	development,	

anatomy	 and	 physiological	 development	 of	 organisms,	

fertilization,	growth,	cell	differentiation,	and	organ	development	

in	plants	and	animals

0203	307	 สรีรวิทยาของเซลล์		 3(2-3-5)

 Cell Physiology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :		 0203	120	Biology	2

	 หน้าที่ของเซลล์	 สิ่งแวดล้อมของเซลล์	 การล�าเลียงผ่านเยื่อ	 

เทอร์โมไดนามกิส์	สารชวีโมเลกลุ	ขนาดใหญ่และเมแทบอลซิมึ	การควบคมุ

เมแทบอลซึิม	การสงัเคราะห์ด้วยแสง	การหายใจ	การขบัสาร	การตอบสนอง

ต่อสิ่งเร้า	และการหดตัวของเซลล์

	 Cell	 functions,	 environment	 of	 cells,	membrane	

transport,	thermodynamics,	macromolecules	and	metabolisms,	

control	 of	metabolism,	photosynthesis,	 respiration,	 excretion,	

response	to	stimulus,	contractibility	of	cells

0203	308		 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์	 3(3-0-6)

 Biodiversity and Conservation

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	261	นิเวศวิทยา

Prerequisite	 :	 0203	261	Ecology

	 ความส�าคัญ	 แนวโน้ม	 สถานภาพของความหลากหลายทาง

ชวีภาพระดบัโลกและท้องถิน่	ปัจจยัและผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของ

ความหลากหลายทางชีวภาพ	นโยบาย	อนุสัญญา	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ	แนวทางการจัดการความหลาก

หลายทางชีวภาพทั้งระดับท้องถิ่นและสากล	การประเมิน	และการติดตาม

ตรวจสอบความหลายหลายทางชีวภาพ

	 The	importance,	trends	and	status	of	global	and	local	

biodiversity,	 factors	 and	 impacts	 of	 changes	 in	biodiversity,	

policies,	 conventions,	 and	 laws	 involving	 in	 protection	 of	

biodiversity,	management	 strategies	 of	 biodiversity	 in	global	

and	local	levels,	evaluation	and	monitoring	of	biodiversity

0203	368	 นิเวศวิทยาทางทะเล	 3(3-0-6)

 Marine Ecology 

	 สมัพนัธภาพระหว่างสิง่มชีวีติและปัจจยัสิง่แวดล้อมทางทะเล;	

นิเวศวิทยาเชิงประชากรของสิ่งมีชีวิตทางทะเล	 โครงสร้างและหน้าท่ีของ

ระบบนิเวศทางทะเล	 โดยเน้นท่ีถิ่นที่อยู ่ชายฝั ่งทางทะเลในเขตร้อน	

การประยุกต์หลักการทางนิเวศวิทยาในการจัดการทรัพยากรทางทะเล	

ปัญหาการเสือ่มโทรมของถิน่ทีอ่ยูส่�าคญัทางทะเลและการฟ้ืนฟ	ูนเิวศวทิยา

การประมงทะเล	การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลก	ผลกระทบของ

มนษุย์ต่อสิง่แวดล้อมทางทะเล	การใช้ประโยชน์จากทะเล	ปัญหา	การจดัการ	

และการอนุรักษ์พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง

	 The	interrelationship	between	marine	organisms	and	

marine	 environmental	 factors;	 population	 ecology	 of	marine	

organisms;	 structure	 and	 function	 of	marine	 ecosystems;	

emphasis	 is	 put	 on	 tropical	 coastal	 habitats;	 applications	 of	

ecological	principles	to	marine	resource	management;	problems	

of	marine	key	habitat	degradation	and	 rehabilitation;	marine	

fisheries	ecology;	global	environmental	change;	human	impacts	

on	marine	environments,	the	use	of	the	sea;	marine	and	coastal	

zone	issues,	management	and	conservation
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0203	369	 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางทะเล	 1(0-3-0)	

 Marine Ecology Laboratory 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 ต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ	

0203	368	นิเวศวิทยาทางทะเล	

Co-requisite	 :		 needs	to	register	in	the	same	

semester	 with	 0203	 368	

Marine Ecology 

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา	 0203	 368	

นิเวศวิทยาทางทะเล

	 Experiments	 concurrented	with	 0203	 368	Marine	

Ecology

0203	404	 ชีวภูมิศาสตร์	 3(3-0-6)

 Biogeography 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :		 0203	120	Biology	2

	 การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตในอดีตและ

ปัจจุบัน	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดรูปแบบการแพร่กระจาย	ธรณีแปรสัณฐานและ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	การเกิดวิวัฒนาการการเกิดสปีชีส์ใหม่	

และการสูญพันธุ์	 อิทธิพลของมนุษย์ท่ีมีต่อการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิต

ในปัจจุบัน	 การประยุกต์ความรู ้ทางชีวภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการและ

การวางแผนการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิต

	 Geographical	distribution	of	ancient	and	recent	living	

organisms,	 factors	of	distribution	patterns,	plate	tectonic	and	

climate	change,	evolution,	speciation,	and	extinction,	influence	

of	 human	 on	modern	 distribution,	 and	 apply	 knowledge	 of	

biogeography	for	management	and	conservation	planning

0203	405		 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้งาน	 3(1-4-4)

	 ด้านการวิจัยทางชีววิทยา		

 Computer Applications for Biological Researches

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	302	ชีวสถิติ

Prerequisite	 :	 0203	302	Biostatistics

	 หลักการท�างานพื้นฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ

การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางชีววิทยาที่ส�าคัญ	 เช่น	 การสร้างเอกสาร

ออนไลน์	การจดัการชดุข้อมลูโดยโปรแกรมแผ่นตารางท�าการ	การน�าเสนอ

ข้อมูล	การวเิคราะห์ข้อมลูทางสถติ	ิและการสร้างรายการเอกสารอ้างองิและ

บรรณานุกรม

	 Principles	 and	 basic	 concepts	 for	 computer	

programming	and	applications	in	biological	researches;	online	

documents,	 data	 set	management	 in	 spreadsheets,	 data	

presentation,	data	analyses	using	statistical	methods,	and	refer-

ence	and	bibliographic	management	packages

0203	406	 ชีวสนเทศศาสตร์	 3(2-2-5)

 Bioinformatics 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	110	ชีววิทยา	1

Prerequisite	 :	 0203	110	Biology	1

	 แนะน�าเบ้ืองต้นเกี่ยวกับทฤษฎีและการปฏิบัติของชีวสนเทศ

ศาสตร์	 และชีววิทยาการค�านวณ	 รวมถึงฐานข้อมูลทางชีวโมเลกุล

การวิเคราะห์ล�าดบัของมาโครโมเลกลุ	(สบืค้นและการจดัเรยีงเปรยีบเทียบ)	

การประกอบรวมล�าดับ	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรตีน-โปรตีนและเครือข่าย	

ความสมัพนัธ์ทางวิวัฒนาการ	โครงสร้างโปรตีนและการท�านาย	การจ�าลอง

พลวัติของโมเลกุลและแรงยึดผลัก	การจัดเรียงรูปแบบการแสดงออกของ

ยีน	และความสัมพันธ์ของจีโนมร่วมกับโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน

	 An	 introduction	 to	 the	 theory	 and	 practice	 of	

bioinformatics	and	computational	biology,	 includes	molecular	

biology	databases,	sequence	analysis	of	macromolecules	(search,	

and	alignment),	sequence	assembly,	protein-protein	interaction	

and	network,	phylogenetics,	protein	structure	and	prediction,	

molecular	 dynamics	 and	 docking,	 gene	 expression	 arrays,	

genomic	and	proteomic

0203	407		 พิษวิทยาชีวภาพเบื้องต้น	 3(2-2-5)

Introduction to Biotoxicology 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2	

	 แนวคิดและหลักการส�าคัญทางพิษวิทยาชีวภาพ	สารพิษกับ

การเปลีย่นแปลงโครงสร้างของสารพษิ	การทดสอบความเป็นพษิ	ความเป็น

พิษและกลไกการเกิดพิษเบื้องต้น	การประเมินความเสี่ยง	ผลตกค้างและ

ผลกระทบของสารพิษต่อธรรมชาติและระบบชีวภาพ

	 Concepts	 and	 principles	 of	 bio-toxicology,	 toxic	

substances	and	structural	changes,	toxicity	tests,	toxicity	and	

the	basis	of	toxicity	mechanisms,	risk	assessments,	the	residue	

effects	of	toxic	substances	on	the	natural	and	biological	systems

0203	408		 ไมโครเทคนิค		 3(1-6-4)

 Microtechnique

	 เทคนคิในการเตรยีมตวัอย่างเพือ่ใช้ในการศกึษาองค์ประกอบ

ของเซลล์และเนื้อเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศน์

	 Practical	laboratory	techniques	in	preparing	cells	and	

tissues	for	microscopic	studies
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0203	310	 หลักชีววิทยาของพืช		 3(2-2-5)

 Principles of Plant Biology 

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite		 :		 0203	120	Biology	2

	 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเย่ือพืช	 สัณฐานวิทยา	

สรีรวิทยา	ความสัมพันธ์ของน�้ากับพืช	การสืบพันธุ์	 การเจริญเติบโตและ

พัฒนาของพืช	 ความหลากหลาย	 วิวัฒนาการ	 นิเวศวิทยา	 และการใช้

ประโยชน์	

	 Plant	 cell	 structures	 and	 functions;	morphology;	

physiology,	water	and	plant	relation,	reproduction,	growth	and	

development;	diversity,	evolution	and	ecology;	economic	uses

0203	311	 ชีววิทยาของพืชไร้เมล็ด		 3(2-2-5)

 Biology of Cryptogams

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite		 :		 0203	120	Biology	2

	 สัณฐานวิทยา	การจ�าแนก	วัฏจักรชีวิต	การสืบพันธุ์	สรีรวิทยา	

นิเวศวิทยา	และวิวัฒนาการของพืชไร้เมล็ด	มีการศึกษานอกสถานที่

	 Morphology,	classification,	life	cycles,	reproduction,	

physiology,	ecology	and	evolution	of	cryptogamic	plants;	field	

trip	available

0203	312		 กายวิภาคศาสตร์ของพืช	 3(2-3-5)

 Plant Anatomy 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

	 ลกัษณะและหน้าทีข่องเซลล์	ระบบเนือ้เยือ่	โดยเฉพาะของพชื

ดอก	ลักษณะเนื้อเยื่อและการเจริญของราก	ล�าต้น	ใบ	ดอก	ผล	และเมล็ด	

ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ท่ีใช้ในการจ�าแนกพืช	 เทคนิคที่ใช้ในการศึกษา

กายวิภาคศาสตร์ของพืช

	 Form	and	 function	 of	 cell	 and	 tissue	 system	with	

emphasis	on	flowering	plants;	tissue	characters	and	growth	in	

root,	 stem,	 leaf,	 flower,	 fruit	 and	 seed;	 diagnostic	 anatomical	

features;	techniques	in	plant	anatomical	studies

0203	313		 สัณฐานวิทยาของพืช	 3(2-2-5)

 Plant Morphology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :		 0203	120	Biology	2

	 ลักษณะภายนอก	 วัฏจักรชีวิต	 การสืบพันธุ ์	 การจ�าแนก	

วิวัฒนาการ	นเิวศวทิยา	เทคนคิการเกบ็ตวัอย่าง	ความส�าคญัทางเศรษฐกจิ

ของพืชไม่มีท่อล�าเลียงและมีท่อล�าเลียง

	 Plant	 form,	 life	 cycle,	 reproduction,	 classification,	

evolution,	ecology;	plant	collecting	technique;	economic	impor-

tance	of	non-vascular	and	vascular	plants

0203	315		 อนุกรมวิธานพืช	 3(2-2-5)

Plant Taxonomy

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0203	120	ชีววิทยา	2	

Prerequisite	 :		 0203	120	Biology	2	

	 การจ�าแนก	การตัง้ชือ่	การระบชุือ่พชืและสณัฐานวทิยาของพชื

ดอก	ลักษณะส�าคัญของพืชดอกวงศ์ต่าง	ๆ	การกระจายพันธุ์	วิวัฒนาการ

ชาติพันธุ์	ความส�าคัญทางเศรษฐกิจ	 เทคนิคในการเก็บและรักษาตัวอย่าง

พรรณไม้	

	 Classification,	 nomenclature,	 identification	 and	

morphology	 of	 flowering	 plants;	 characteristics	 of	 common	

families	of	flowering	plants;	distribution,	phylogeny	and	economic	

importance;	techniques	for	plant	collection	and	preservation

0203	318		 วิวัฒนาการพืช	 3(2-2-5)

 Plant Evolution

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite		 :		 0203	120	Biology	2

 วิวัฒนาการของโครงสร้างและอวัยวะของพืช	 แนวโน้มของ

วิวัฒนาการของพืชกลุ่มต่าง	 ๆ	 วิวัฒนาการร่วม	ความสัมพันธ์ระหว่างพืช

และถิ่นอาศัย

	 Evolution	of	plant	structure	and	organ;	evolutionary	

trends	 in	 various	 groups	 of	 plant;	 phylogeny,	 coevolution,	

relationships	between	plant	and	habitats

0203	321		 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช		 3(2-2-5)

 Principles of Plant Breeding

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2	

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2	

	 ประวตัแิละความส�าคญัของการปรับปรุงพนัธุพ์ชื	การประยกุต์

ใช้ความรูท้างพนัธศุาสตร์เพือ่การปรบัปรงุพนัธุพ์ชื	หลกัวธิกีาร	และเทคนคิ

ในการปรับปรุงพันธุ์พืช	 เทคโนโลยีชีวภาพส�าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช	

การขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์	 การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ

ในประเทศไทย

	 History	and	importance	of	plant	breeding;	applications	

of	genetic	principles	by	means	of	plant	breeding	procedures;	

techniques	and	methods	of	plant	breeding;	biotechnology	 for	

plant	breeding	propagation	and	conservation;	improvement	of	

Thai	economic	plants
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0203	322		 ชีววิทยาของกล้วยไม้		 3(2-2-5)

 Orchid Biology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 	 0203	120	Biology	2

	 โครงสร้าง	การจ�าแนก	ถิน่ทีอ่ยู	่สรรีวทิยาและการปรบัปรงุพันธุ์

กล้วยไม้	เทคนิคการขยายพันธุ์	การเพาะเลี้ยง	เชื้อก่อโรค	และการควบคุม

ศัตรูพืช

	 Structure,	 classification,	 habitat,	 physiology	 and	

breeding	 of	 orchid;	 techniques	 of	 orchid’s	 propagation	 and	

culture;	pathogen	and	pest	management

0203	323		 วัชพืชศาสตร์		 3(2-2-5)

 Weed Science

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

	 การจ�าแนก	นเิวศวทิยา	และหลกัในการควบคมุวชัพชื	โดยเน้น

ที่คุณสมบัติ	 และการออกฤทธ์ิของยาปราบวัชพืช	 และยาปราบศัตรูพืช	

รวมทั้งความปลอดภัยของสารเคมีดังกล่าว

	 Classification,	 ecology	 of	weed;	 principle	 of	weed	

control	 emphasis	 on	 property	 and	 action	 of	 herbicides	 and	

pesticides	including	safety	of	using	substances

0203	324		 พฤกษเคมีพื้นฐาน	 3(2-2-5)

 Basic Phytochemistry

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

	 พื้นฐานทางพฤกษเคมี	 สารประกอบปฐมภูมิและทุติยภูมิ

กลุ ่มต่าง	 ๆ	 ในพืชที่มีคุณสมบัติทางชีวภาพ	 ได้แก่	 แอลคาลอยด	์

เทอร์พีนอยด์	ฟีนอลิก	เป็นต้น	เทคนิคการแยกสารจากพืช	การตรวจสอบ

สาระส�าคัญทางพฤกษเคมีเบื้องต้น	ฤทธิ์ทางชีวภาพที่ส�าคัญจากพืช	

	 Basic	 phytochemistry;	 primary	 and	 secondary	

metabolites	in	plants	such	as	alkaloids,	terpenoids	and	phenolics;	

isolation	 techniques;	phytochemical	 screening	and	biological	

activities

0203	411	 สรีรวิทยาของพืช		 3(2-2-5)

 Plant Physiology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

	 หลักการท่ัวไปของกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช	

ความสมัพนัธ์ระหว่างพชื	ดนิ	น�า้	ธาตอุาหารของพชืและหน้าทีท่างสรรีวทิยา

ของธาตุอาหาร	 เมแทบอลิซึมของพืช	 สรีรวิทยาภายใต้แรงกดดัน	

สารทุติยภมู	ิการเติบโตและพฒันาของพชื	และสารควบคมุการเจรญิเติบโต

	 General	principles	of	physiological	processes	in	plants,	

soil	and	water	relation;	mineral	nutrition	and	their	physiological	

functions	in	plants;	plant	metabolism,	stress	physiology,	plant	

secondary	metabolites,	plant	growth	and	development,	plant	

growth	regulators

0203	412		 เรณูวิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5)

 Basic Palynology 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

	 สณัฐานวทิยา	การเจรญิพฒันาละอองเรณแูละสปอร์	การผสม

เกสร	การงอกของละอองเรณแูละการปฏสินธ	ิลกัษณะของละอองเรณหูรอื

สปอร์ในพชืกลุม่ต่าง	ๆ 	การจัดจ�าแนกหมวดหมูข่องพชืโดยใช้ลกัษณะของ

ละอองเรณู	ววิฒันาการ	นเิวศวทิยาและล�าดับชัน้หนิของซากโบราณละออง

เรณูกับละอองเรณูปัจจุบัน	

	 Morphology	and	development	of	pollen	grains	and	

spores;	 pollination	 and	 fertilization,	 pollen	 and	 spore	

characteristics	 for	 plant	 classification;	 evolution,	 ecology	 and	

stratigraphy	of	fossil	and	extant	pollen

0203	413	 วิทยาไลเคนส์		 3(2-2-5)

 Lichenology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

	 อนุกรมวิธาน	 สัณฐานวิทยา	 และนิเวศวิทยาของไลเคนส	์

การระบุชนิดของไลเคนส์	 ไลเคนส์กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศ	

เทคนิคการเก็บ	การใช้ประโยชน์จากไลเคนส์เป็นอาหาร	 การสกัดสารจาก

ไลเคนส์เป็นยา	น�้าหอม	และสีย้อม	มีการศึกษานอกสถานที่

	 Taxonomy,	morphology,	and	ecology	of	lichens	based	

on	identification	to	species,	air	pollution	and	lichens,	herbarium	

techniques,	 uses	 of	 lichens	 for	 food,	 lichens	 substances	 for	

medicine,	perfume	and	dye,	field	trip	available
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0203	414		 การเจริญและพัฒนาของพืช		 3(2-2-5)

 Plant Growth and Development

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

	 กระบวนการการเจริญเติบโต	 ปัจจัยที่เก่ียวข้องและสาร

ควบคุมการเจริญ	 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและการตอบสนองของพืช	

การเจริญเปลี่ยนแปลง	 การท�างานร่วมกันระหว่างเซลล์และเน้ือเย่ือ	

การเจริญพัฒนาเพ่ือให้เกิดรปูร่าง	และกลไกส�าคญัในการควบคมุ	ฮอร์โมน

และสารควบคมุการเจรญิเตบิโตของพชื	ลกัษณะทางเคม	ีกลไกการท�างาน	

	 Processes	of	plant	growth,	factors	and	plant	growth	

regulators,	 environmental	 influences	 and	plant	 responses	 to	

environment;	 differentiation,	 interactions	 between	 cells	 and	

tissues;	morphogenesis	and	important	control	mechanism;	plant	

hormones	 and	plant	 growth	 regulators;	 chemical	 properties;	

mechanisms	of	action

 

0203	416		 พืชน�้า		 3(2-2-5)

 Aquatic Plants

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

	 อนุกรมวิธาน	นิเวศวิทยา	การสืบพันธุ์	การกระจายพันธุ์	และ

ความส�าคัญทางเศรษฐกิจ	 การเก็บและรักษาตัวอย่างพรรณไม้น�้า

ในประเทศไทยโดยเฉพาะพืชดอก

	 Taxonomy,	ecology,	 reproduction,	distribution	and	

economic	significance;	collection	and	preservation	of	aquatic	

plants	in	Thailand	especially	on	flowering	plants

0203	421		 ชีววิทยาของไม้ประดับและการจัดสวน		 3(2-2-5)

 Biology of Ornamental Plants and Gardening

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

	 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์	 การกระจายพันธุ์	 การขยายพันธุ	์

การผลิตและการจดัการไม้ประดับ	การใช้ประโยชน์ทัง้ภายนอกและภายใน

อาคาร	สวนและลักษณะรูปแบบปฏิบัติการเกี่ยวกับไม้ประดับกลุ่มต่าง	 ๆ	

และการจัดการเรือนเพาะช�าเบื้องต้น	

	 Botanical	characteristics,	distribution,	propagation,	

physiology,	Production	and	management	of	ornamental	plants;	

utilization	 in	 both	 outdoor	 and	 indoor;	 gardens	 and	general	

characteristics;	laboratory	works	on	various	ornamental	plants;	

fundamental	management	in	nurseries

0203	422		 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน		 3(2-2-5)

 Ethnobotany

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

	 พืชต่าง	 ๆ	 ในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์จากพืชตาม

ภมูปัิญญาพืน้บ้าน	ในด้านอาหาร	ยารกัษาโรค	เครือ่งนุง่ห่ม	ท่ีอยูอ่าศยัและ

เครือ่งใช้ต่าง	ๆ 	ตลอดจนความเชือ่ในทางพธิกีรรมท่ีเกีย่วข้องกบัพืชท้องถิน่

บางชนิดการจ�าแนก	ชื่อวิทยาศาสตร์	และชื่อพื้นเมือง

	 Native	plants	and	local	wisdom	uses	in	the	aspects	

of	 foods,	medicines,	 clothes,	 shelters	 and	wares;	 ceremonial	

belief	 involving	 native	 plants;	 classification,	 scientific	 and	

vernacular	names

0203	423 	 พฤกษเศรษฐกิจ		 3(2-2-5)

 Economic Botany

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

	 พืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศไทยในด้านอุปโภค	บริโภค	

การแพทย์	 และอุตสาหกรรม	 เน้นลักษณะทางพฤกษศาสตร์	 การปลูก	

การดแูลรกัษา	รวมทัง้การศกึษาชวีประวตัถิิน่ก�าเนดิ	การกระจายพนัธุ	์และ

การน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์

	 Importance	Thai	economic	plants	used	as	sources	of	

food,	medicine	 and	 in	 industry;	with	 emphasis	 on	botanical	

characters,	planting,	maintenance,	life	history,	distribution	and	

using	of	plant	products

0203	424	 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช		 3(1-4-4)

 Plant Tissue Culture

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

	 เทคนิคและวิธีการในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากส่วนต่าง	 ๆ	

ของพืช	การน�าหลักการและวิธีการไปใช้ในงานอื่น	ๆ	 เช่น	ทางการแพทย	์

การขยายพันธุ์พืช	การปรับปรุงพันธุ์พืช

	 Technique	and	methodology	of	plant	tissue	culture;	

application	in	medicinal	purposes,	plant	propagation	and	plant	

breeding
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0203	425		 พืชสมุนไพร		 3(2-2-5)

 Medicinal Plants

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

	 สัณฐานวิทยาและอนุกรมวิธานของพืชสมุนไพร	 สารส�าคัญ

ในพชืสมนุไพรและสรรพคุณทางยา	สมุนไพรส�าหรับงานสาธารณสขุมูลฐาน	

เทคนิคและวิธีการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร

	 Morphology	and	taxonomy	of	medicinal	plants;	active	

constituents	 in	medicinal	 plants	 and	medicinal	 properties,	

medicinal	 plants	 in	 primary	 health	 care,	 manufacturing	

techniques	and	methods	for	herbal	medicines

กลุ่มวิชาสัตววิทยา

0203	342		 สัตววิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง	 3(2-2-5)

 Vertebrate Zoology 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

	 รูปร่าง	โครงสร้าง	สรีรวิทยา	พฤติกรรม	และการจัดแบ่งกลุ่ม

ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง	 รวมทั้งกายวิภาค	 ซึ่งมีความสัมพันธ์ใน

เชิงวิวัฒนาการ

	 Morphology,	 structure,	 physiology,	 behaviors	 and	

classification	 of	 vertebrates	 including	 anatomy	 and	 its	

phylogenetic	implications

0203	343	 สัตววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง	 3(2-2-5)

 Invertebrate Zoology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

	 สณัฐานวทิยา	สรีรวทิยา	นิเวศวทิยา	และอนุกรมวธิานของสตัว์

ไมม่กีระดูกสันหลัง	ตัง้แต่	โปรโตซวัถงึเฮมคิอร์เดต	โดยเนน้ความสมัพนัธ์

ในแง่วิวัฒนาการ	นิเวศวิทยา	และพฤติกรรมของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง	

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการผ่าตัดสัตว์บางชนิด

	 Morphology,	physiology,	ecology,	and	taxonomy	of	

invertebrates	including	protozoa	to	hemichordates;	focusing	on	

evolutionary,	ecological	and	behavior	relationships	of	invertebrate	

animals;	laboratory	of	selected	animal	operation

0203	344		 หลักอนุกรมวิธานสัตว์		 3(2-2-5)

 Principles of Animal Taxonomy 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

	 แนวคิดและหลักเกณฑ์ทางอนุกรมวิธานสัตว์	 การระบุชื่อ

วทิยาศาสตร์	กฎเกณฑ์การตัง้ชือ่วทิยาศาสตร์	และการจัดจ�าแนกหมวดหมู่	

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน	 จ�าแนกความแตกต่างระหว่างและภายในหน่วย

อนุกรมวิธาน	โดยใช้อนุกรมวิธานเชิงปริมาณ	เช่น	อนุกรมวิธานเชิงตัวเลข	

วงศ์วานวิวัฒนาการ	และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ	การสร้างกุญแจใน

การระบุช่ือหน่วยอนุกรมวิธาน	 ฝึกปฏิบัติเทคนิคในการเก็บรวบรวม	

และเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ประเภทต่าง	ๆ 	การเตรียมบทความทางวิชาการ

เกี่ยวกับอนุกรมวิธาน

	 Concepts	 and	 criteria	 of	 animal	 taxonomy;	

identification,	nomenclature	and	classification,	taxonomic	data,	

differences	between	and	within	 taxa;	quantitative	 taxonomy:	

numerical	taxonomy,	phylogenic	and	evolutionary	relationships,	

key	 construction;	 practicing	 in	 collecting,	 preservation	 of	

zoological	materials,	and	preparation	of	taxonomic	papers

0203	345	 วิทยาเอมบริโอของสัตว์		 3(2-2-5)

 Animal Embryology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

	 การสร้างเซลล์สืบพันธุ์	 การปฏิสนธิ	 การพัฒนาของตัวอ่อน	

กลไกพืน้ฐานทีค่วบคมุกระบวนการเจริญ	บทบาทของสารเคมแีละฮอร์โมน

ที่มีผลต่อการเจริญ	เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของสัตว์	กลไกการ

เจริญแบบปกติและแบบผิดปกติ

	 Gametogenesis,	fertilization,	embryonic	development,	

basic	 controlling	mechanisms	 in	 embryonic	 development	

process,	 effects	 of	 chemical	 substances	 and	 hormones	 in	

developmental	 process,	 current	 technology	 in	 animal	

development,	normal	and	abnormal	mechanisms	of	development	

in	animals

0203	346		 กีฏวิทยา	 3(2-2-5)

 Entomology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

	 ววิฒันาการ	ความรูพ้ืน้ฐานทางชวีวทิยาของแมลง	ความส�าคญั

ทางเศรษฐกิจ	วิธีการป้องกันและก�าจัดแมลง

	 Evolution,	 fundamental	 knowledge	 on	 biology	 of	

insects,	economic	importance,	prevention	and	control	of	insects	

as	pests
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0203	347		 สังขวิทยา	 3(2-2-5)

 Malacology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

	 สัณฐานวทิยา	การจกัหมวดหมูท่างอนกุรมวธิานของสตัว์กลุม่

หอยและหมึก	 ชีววิทยา	 นิเวศวิทยา	 และความส�าคัญต่อระบบนิเวศ	

โบราณคดี	การแพทย์	และเศรษฐกิจ	

	 Morphology	and	taxonomic	classification	of	mollusks;	

biology,	 ecology,	 and	 their	 importance	 on	 ecosystem,	

archaeology,	medicine,	and	economy

0203	351		 มิญชวิทยา	 3(2-2-5)	

 Histology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

	 โครงสร้างและคุณสมบัติของเซลล์เนื้อเยื่อชนิดต่าง	 ๆ	 เช่น	

เนื้อเย่ือบุผิว	 เนื้อเย่ือเก่ียวพัน	 เนื้อเยื่อประสาท	และอวัยวะรับความรู้สึก	

เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ	และเนื้อเยื่อระบบหมุนเวียนโลหิต	ระบบผลิตเลือดและ

น�้าเหลือง	 ระบบย่อยอาหาร	 ระบบหายใจ	 ระบบผิวหนัง	 ระบบขับถ่าย

ของเหลว	ระบบฮอร์โมน	และระบบสืบพันธุ์

	 Structures	 and	 functions	 of	 cells	 from	 tissues	 as	

follows;	epithelium,	connective	tissue,	nerve	and	sense’s	tissue	

and	muscular	tissue,	blood	tissue;	digestive	system,	respiratory	

system,	integument	system,	excretory	system,	endocrine	system	

and	reproductive	system

0203	352		 สัตว์ที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ	 3(2-2-5)

 Economic Animals 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :		 0203	120	Biology	2

	 หลักการของสัตว์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ	 การจัดจ�าแนก	

ชีววิทยา	นิเวศวิทยา	 สัตว์ที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจและทางการแพทย์	

ปฏบิตักิารและการศกึษาภาคสนามทีเ่กีย่วข้องกบัสตัว์ทีม่คีณุค่าทางเศรษฐกจิ

	 Principles	of	economic	animals,	identification,	biol-

ogy,	ecology,	harmful,	beneficial	and	medical	important	animals,	

laboratory	works	and	field	studies

0203	353		 ชีววิทยาสัตว์หน้าดิน	 3(2-2-5)

 Soil Fauna Biology 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :		 0203	120	Biology	2

	 ชีววิทยา	ชนิดและความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในระบบ

นิเวศบนบก	อิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการแพร่กระจายของ

สัตว์หน้าดิน	บทบาทที่มีต่อห่วงโซ่อาหาร	ดัชนีชี้วัดความ	อุดมสมบูรณ์ของ

ดิน	งานวิจัยในปัจจุบันและการประยุกต์ใช้

	 Biology,	species	and	diversity	of	soil	fauna	in	terrestrial	

ecosystems;	 influence	 of	 environmental	 factors	 on	 the	

distribution	pattern	of	soil	 fauna;	functions	in	food	chain;	soil	

fertility	index;	current	research	and	application

0203	440		 พฤติกรรมสัตว์	 3(2-2-5)

Animal Behavior  

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :		 0203	120	Biology	2

	 พฤติกรรมของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง	 และสัตว์มีกระดูก

สันหลัง	พฤติกรรมที่เป็น	สัญชาติญาณและพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู	้

การตดิต่อสือ่สารกนัภายในสงัคม	นเิวศวทิยา	และววิฒันาการของพฤตกิรรม

	 Behavior	 of	 invertebrate	 and	 vertebrate,	 innate	

behavior	and	type	of	 learning;	social	communication,	ecology	

and	evolution	of	behavior

0203	441		 สรีรวิทยาของสัตว์		 3(2-2-5)

 Animal Physiology 

เงื่อนไขของรายวิชา		:	 0203	120	ชีววิทยา	2	

Prerequisite	 :		 0203	120	Biology	2	

	 สรีรวิทยาการท�างานและการควบคุมการท�างานของระบบ

อวัยวะต่าง	ๆ	ของร่างกาย	ได้แก่	ระบบย่อยอาหาร	ระบบหายใจ	ระบบขับ

ถ่าย	ระบบหลอดเลอืดหัวใจ	ระบบประสาท	ระบบกล้ามเนือ้	ระบบรบัความ

รู้สกึ	ระบบต่อมไร้ท่อ	และระบบสบืพนัธ์ุ	รวมถึงหลกัการและวิธีการท่ีใช้ใน

การศึกษาทางสรีรวิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลังเน้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วย

น�้านมรวมทั้งมนุษย์	

	 Physiological	mechanisms	of	action	and	regulation	

of	the	organ	systems,	such	as	digestive,	respiratory,	excretory,	

cardiovascular,	 nervous,	muscular,	 sensory,	 endocrine	 and	

reproductive	systems,	and	the	principles	and	methods	used	in	

physiology	of	the	vertebrates	focusing	on	mammals	and	human
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0203	442		 ปรสิตวิทยา	 3(2-2-5)

 Parasitology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

	 หลักเกณฑ์ทางปรสิตวิทยา	 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต	 

วงจรชีวิต	ลักษณะ	การแพร่กระจาย	ของโปรโตซัวที่เป็นปรสิต	พยาธิใบไม้	 

พยาธติดื	พยาธหิวัหนาม	และพยาธติวักลมในมนุษย์และสตัว์บางประเภท	

วิธีการป้องกันและรักษา	การตรวจวินิจฉัยปรสิตชนิดต่าง	ๆ

	 Principle	of	parasitological	study,	organism	relationship,	

life	cycle,	morphology,	distribution,	parasitic	protozoa,	fluke	worm,	

tape	worm,	spiny	head	worm,	round	worm	those	found	in	some	

animals	and	human,	prevention,	treatment	and	diagnosis

0203	443		 ปักษีวิทยา	 3(2-2-5)

 Ornithology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite		 :		 0203	120	Biology	2

	 สัณฐานวิทยา	โครงสร้าง	สรีรวิทยา	พฤติกรรม	ชีวภูมิศาสตร์	

นิเวศวิทยา	วิวัฒนาการ	อนุกรมวิธาน	และความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม	

	 Morphology,	 structure,	 physiology,	 behavior,	

biogeography,	ecology,	evolution,	 taxonomy,	and	 relationship	

with	environment

0203	444		 วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้านม	 3(3-0-6)

 Mammalogy

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2	

Prerequisite		 :		 0203	120	Biology	2	

	 สัณฐานวิทยา	โครงสร้าง	สรีรวิทยา	พฤติกรรม	ชีวภูมิศาสตร์	

นิเวศวิทยา	วิวัฒนาการ	อนุกรมวิธาน	และความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

	 Morphology,	 structure,	 physiology,	 behavior,	

biogeography,	ecology,	evolution,	 taxonomy,	and	 relationship	

with	environment

0203	445		 วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	 3(2-2-5)	

 Herpetology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

	 สัณฐานวิทยา	โครงสร้าง	สรีรวิทยา	พฤติกรรม	ชีวภูมิศาสตร์	

นิเวศวิทยา	วิวัฒนาการ	อนุกรมวิธานของสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทิน

น�้าสะเทินบก	และความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

	 Morphology,	 structure,	 physiology,	 behavior,	

biogeography,	ecology,	evolution,	 taxonomy,	and	 relationship	

with	environment

0203	446		 มีนวิทยา	 3(2-2-5)

 Ichthyology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite		 :		 0203	120	Biology	2

	 สัณฐานวิทยา	โครงสร้าง	สรีรวิทยา	พฤติกรรม	ชีวภูมิศาสตร์	

นิเวศวิทยา	 วิวัฒนาการและอนุกรมวิธานของปลา	 รวมทั้งการประมงและ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	

	 Morphology,	 structure,	 physiology,	 behavior,	

biogeography,	 ecology,	 evolution,	 taxonomy,	 fisheries	 and	

aquaculture

0203	447	 วิทยาแพลงก์ตอนสัตว์	 3(2-2-5)

 Zooplanktology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite		 :	 0203	120	Biology	2

	 สัณฐานวิทยา	สรีรวิทยา	วงจรชีวิต	อนุกรมวิธาน	วิวัฒนาการ	

นิเวศวิทยาและการแพร่กระจาย	ความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมและ

กับสิ่งมีชีวิตอื่น	การใช้ประโยชน์ในด้านต่าง	ๆ	ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัด

จ�าแนกชนิดและการเพาะเลี้ยง

	 Morphology,	 physiology,	 life	 cycle,	 taxonomy,	

evolution,	ecology	and	distribution	of	zooplankton;	relationships	

with	environmental	factors	and	other	living	beings;	beneficial	

usage;	laboratory	of	the	identification	and	culture

0203	448		 วิทยาต่อมไร้ท่อ		 3(3-0-6)

 Endocrinology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2	

Prerequisite		 :	 0203	120	Biology	2

	 โครงสร้าง	หน้าที่	กลไกการท�างานและการควบคุมการท�างาน

ของต่อมไร้ท่อชนดิหลกัของร่างกายสัตว์มกีระดกูสนัหลงั	เน้นสตัว์เลีย้งลกู

ด้วยน�้านมรวมทั้งมนุษย์

	 Structure,	 function,	mechanisms	 of	 action	 and	

regulation	 of	 the	major	 endocrine	glands	 in	 the	 vertebrates,	

focusing	on	mammals	and	human

0203	449		 วิวัฒนาการของสัตว์	 3(3-0-6)

 Animal Evolution

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :		 0203	120	Biology	2

	 ประวัติความเป็นมาของสตัว์ในหมวดหมูต่่าง	ๆ 	เริม่ต้ังแต่พวก

ฟองน�้าจนถึงสัตว์ท่ีมี	 กระดูกสันหลัง	 ตลอดจนศึกษาวิวัฒนาการของ

โครงสร้างและอวัยวะต่าง	ๆ	ของสัตว์

	 Origin	of	animal	species	from	sponges	to	vertebrates	

including	the	evolution	of	skeletons	and	organ	systems
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0203	450		 การเจริญเติบโตและการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์		 3(2-2-5)

 Animal Cell Growth and Culture

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	201	ชีววิทยาของเซลล์	 

(อาจเรียนพร้อมกันได้)

Prerequisite	 :	 0203	201	Cell	Biology	or	concurrence 

with	0203	301	Cell	Biology

	 กระบวนการเจรญิเตบิโตของเซลล์สตัว์	กลไกควบคมุและปัจจัย

ที่เก่ียวข้องกับการเจริญเติบโต	อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและการตอบสนอง

ของเซลล์	หลกัการพ้ืนฐานในการเพาะเล้ียงเซลล์สตัว์และเน้ือเยือ่	การเตรยีม

เซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์	การเตรียมอุปกรณ์และอาหารเล้ียงเซลล์โดยเทคนิค

ปลอดเชื้อ	การประยุกต์ใช้เซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์ในการศึกษาทางชีววิทยา

	 Process	 of	 animal	 cell	 development,	 regulatory	

mechanisms	and	 factors	 involved	 in	 the	growth,	 influence	of	

environment	 and	cell	 responses,	 principle	 of	 animal	 cell	 and	

tissue	 culture	 techniques,	 cell	 and	 tissue	 preparations,	

instruments	and	media	preparation	using	aseptic	techniques,	

applications	of	animal	cell	and	tissue	cultures	in	biological	study

0203	451		 การควบคุมโดยชีววิธี	 3(2-2-5)

 Biological Control

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

	 หลักการควบคุมศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี	 ต้นก�าเนิดของ

ศัตรูพืช	สารฆ่าแมลง	และประวัติของการควบคุมโดยชีววิธี	 ชีววิทยาของ

ตัวแทนการควบคุมโดยชีววิธี	ศัตรูธรรมชาติ	การควบคุมสัตว์ขาข้อที่เป็น

ศัตรูพืช	การควบคุมหอยศัตรูพืช	การควบคุมสัตว์มีกระดูกสันหลังที่เป็น

ศตัรพืูช	การควบคุมวัชพืช	การประเมนิและการผสมผสานการควบคุมโดย

ชีววิธีกับกลยุทธ์อื่นที่เหมาะสมในการจัดการศัตรูพืช

	 Principles	 of	 biological	 control	 of	 pests	 and	weeds,	

pest	origins,	pesticides	and	the	history	of	biological	control,	the	

biology	of	the	major	groups	of	biological	control	agents,	natural	

enemies,	arthropod	pest	control,	mollusk	pest	control,	vertebrate	

pest	control,	weed	control,	evaluation	and	integration	of	biological	

control	with	other	suitable	tactics	for	management	of	pests	

0203	452		 สัตว์ท้องถิ่น	 3(2-2-5)

 Ethnozoology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :		 0203	120	Biology	2

	 พันธุ์สัตว์ต่าง	ๆ	ในท้องถิ่น	ชนิดและการกระจาย	การจ�าแนก	

ประโยชน์	ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดักจับสัตว์ท้องถิ่น	ตลอดจนความเชื่อ

ในทางพิธีกรรมต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ท้องถิ่น	 การอนุรักษ์	 การจัดท�า

ฐานข้อมูลของสัตว์ท้องถิ่น

	 Strains,	 species	 and	distribution	 of	 local	 animals,	

classification,	 usage,	 animal-recapturing	 using	 the	 native	

knowledge,	the	belief	of	the	traditional	ceremony	related	to	local	

animals,	conservation	and	database	management	of	local	animals

0202	453		 วิธีการใช้สัตว์ทดลอง	 3(2-2-5)

 Use of Laboratory Animals

	 ชนดิและสายพันธุส์ตัว์ทดลองทีใ่ช้ในการวจัิยทางชีววทิยาและ

สรีรวิทยา	จรรยาบรรณการด�าเนินการต่อสัตว์และมาตรฐานการเลี้ยงและ

การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 เทคนิคและวิธีการปฏิบัติกับสัตว์

ทดลอง	ขั้นตอนและวิธีการต่าง	ๆ	ในการเก็บตัวอย่างในขณะสัตว์ทดลอง

มีชีวิต	และการท�าให้สัตว์ทดลองตายอย่างสงบ	และวิธีการก�าจัดซากสัตว์	

	 Species	and	varieties	of	laboratory	animals	used	in	

biological	and	physiological	research,	ethics	in	using	of	laboratory	

animals,	standardization	in	animal	cares	and	uses	for	scientific	

purposes,	animal	handling	and	restraint,	procedures	and	methods	

for	sample	collection	in	living	animals,	animal	euthanasia	and	

carcass	removal

0203	454	 แมลงศัตรูพืชทางการเกษตร		 3(2-2-5)

 Agricultural Pest Insects

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

	 แมลงศัตรูพืชท่ีส�าคัญ	 ชีววิทยา	 นิเวศวิทยา	 การท�าลาย	

การระบาด	การจ�าแนกการติดตามตรวจสอบ	การเก็บตัวอย่าง	การจัดการ

แบบบูรณาการ	การศึกษาในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม

	 Important	agricultural	insect	pests, biology,	ecology,	

damage,	 epidemics,	 identification,	monitoring,	 collecting,	

integrated	pest	management,	laboratory	and	field	studies

0203	455		 การเลี้ยงผึ้ง	 3(2-2-5)

 Apiculture

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

	 ความรู้ทางชีววิทยาของผึ้ง	ความส�าคัญทางเศรษฐกิจ	ปฏิบัติ

การเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง

	 Biological	knowledge	of	bees;	economic	importance;	

laboratory	of	bee	culture
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กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์

0203	371		 พันธุศาสตร์ของสัตว์		 3(2-2-5)

 Animal Genetics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์

Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics

	 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์	 โรคทาง

พนัธกุรรม	และการประยุกต์เทคนิคทางพนัธกุรรมในการปรับปรุงพันธุส์ตัว์

	 Inheritance	of	animal	phenotype,	genetics	disease	

and	application	of	new	biotechnologies	in	animal	husbandry

0203	372		 พันธุศาสตร์ของพืช		 3(2-2-5)

 Plant Genetics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์

Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics

	 การถ่ายทอดทางพันธุกรรมในพืช	 โพลีพลอยด์	 การถ่ายยีน

เพื่อปรับปรุงพันธุ์พืช

	 Basic	concepts	of	genetics	in	plant,	polyploidy	and	

gene	transfer	for	plant	improvement

0203	373		 พันธุศาสตร์ของมนุษย์		 3(3-0-6)

 Human Genetics

เงื่อนไขของรายวิชา		:	 0203	271	พันธุศาสตร์

Prerequisite	 :		 0203	271	Genetics

	 จีโนมมนุษย์	 ความแปรผันทางพันธุกรรมและรูปแบบ

การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมของมนุษย์	 พันธุประวัติ	 โครโมโซมและ

ความผิดปกติของโครโมโซม	วิวัฒนาการของมนุษย์	 การจัดเรียงตัวใหม่

ของยนีของระบบภมูคิุม้กนั	พนัธศุาสตร์ของเซลล์มะเร็ง	เทคโนโลยช่ีวยใน

การเจริญพันธุ์ของมนุษย์	การตรวจสอบพันธุกรรมและการบ�าบัดโรคทาง

พันธุกรรม

	 Human	genome,	genetic	variations	and	inheritance	

patterns	 of	 human,	 human	 pedigree,	 chromosome	 and	

chromosome	disorder,	evolution	of	human,	immunity	and	gene	

rearrangement,	 cancer	 genetics,	 reproductive	 technology,	

genetic	testing	and	treatments

0203	374		 เซลล์พันธุศาสตร์	 3(2-2-5)

 Cytogenetics

เงื่อนไขของรายวิชา		:	 0203	271	พันธุศาสตร์

Prerequisite		 :	 0203	271	Genetics

	 กลไกการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมระดับเซลล	์

ไซโตแท็กโซโนมี	 โครงสร้างและหน้าที่ของโครโมโซม	วิวัฒนาการระดับ

โครโมโซม	แคริโอไทป์	และเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์

	 Cellular	 mechanisms	 of	 genetic	 inheritance,	

cytotaxonomy,	chromosome	structure	and	function,	chromosomal	

change	and	evolution,	karyotype,	and	cytological	techniques

0203	375		 พันธุศาสตร์ประชากร		 3(3-0-6)

 Population Genetics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์

Prerequisite	 :		 0203	271	Genetics

	 แนวคิดและหลักการพื้นฐานของพันธุศาสตร์ประชากร	

ความถีอ่ลัลลี	ความถ่ีจโีนไทป์และความแปรผนัทางพนัธกุรรมในประชากร	

การเปลี่ยนแปลงความถี่อัลลีลในประชากร	 การผสมพันธุ์ไม่เป็นแบบสุ่ม

และการเปลีย่นแปลงความถีจ่โีนไทป์	ลกัษณะเชงิปรมิาณ	ววิฒันาการระดบั

โมเลกุล	การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์ประชากร

	 Concept	and	basic	principle	of	population	genetics,	

allele	frequency,	genotype	frequency	and	genetic	variation	in	

population,	 changing	 of	 allele	 frequency	 in	 population,	

nonrandom	mating	 and	 changing	 of	 genotype	 frequency,	

quantitative	trait,	molecular	evolution,	applications	of	population	

genetics

0203	376		 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์	 3(3-0-6)

 Microbial Genetics

เงื่อนไขของรายวิชา		:	 0203	271	พันธุศาสตร์

Prerequisite	 :		 0203	271	Genetics

	 โครงสร ้ างและการสั ง เคราะห ์ดี เอ็น เอในแบคทีเรีย	

การถอดรหสัและการแปลรหสั	การควบคมุการแสดงออกของยนี	การกลาย

และการซ่อมแซมดีเอ็นเอ	 พลาสมิด	 การแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรม	

พันธุศาสตร์ของไวรัส	พันธุศาสตร์เชื้อรา	ทรานสพอซอนและการแปรผัน

ในแบคทีเรีย	พันธุวิศวกรรมในแบคทีเรีย	และเทคนิคทางโมเลกุลที่ใช้ใน

การศึกษาแบคทีเรีย	

	 DNA	 Structure	 and	 replication	 in	 bacteria,	

transcription	and	translation,	gene	expression	and	regulation,	

mutation	 and	DNA	 repair,	 plasmid,	 genetic	 exchange,	 viral	

genetics,	 fungal	 genetics,	 transposon	 and	phase	 variation	 in	

bacteria,	 genetic	 engineering	 in	 bacteria,	 and	molecular	

techniques	used	in	bacterial	studies
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0203	471		 เทคโนโลยีชีวภาพ	 3(2-2-5)

 Biotechnology 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2,	0203	271	

พนัธุศาสตร์	0203	261	นิเวศวิทยา	

และ	0203	231	จุลชีววิทยา

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2,	0203	271	

Genetics,	 0203	 261	 Ecology	

and	0203	231	Microbiology	

	 ห ลั กก า รและกระบวนกา รท า ง เทค โน โลยี ชี วภ าพ	

พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น	 การเพาะเลี้ยงเซลล์	 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	

และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการบ�าบัดของเสีย	 เทคโนโลยี

ในการหมัก	การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์	 การควบคุมโดยกระบวนการ

ทางชีววิทยา	จริยธรรมและเทคโนโลยี

	 Principles	of	and	processes	in	biotechnology;	genetic	

engineering,	cell	culture,	tissue	culture,	application	of	biotechnology	

in	waste	 treatment,	 fermentation	 technology	 plant	 and	 animal	

breeding,	control	in	biotechnology,	ethics	and	biotechnology

0203	472	 พันธุวิศวกรรมพื้นฐาน	 3(3-0-6)

 Basic Genetic Engineering

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0203	271	พันธุศาสตร์

Prerequisite	 :		 0203	271	Genetics

	 คุณสมบัติของดีเอนเอ	 อาร์เอนเอ	 การแยกสกัดดีเอนเอ	

เอนไซม์ที่ใช้ในการตัดและเชื่อมต่อ	 การตัดและเชื่อมต่อดีเอนเอเข้ากับ

พาหะ	 การเพ่ิมปริมาณยีนโดยวิธีการโคลนนิ่ง	 การท�าห้องสมุดดีเอนเอ	

การหาล�าดับของยีน

	 Properties	 of	 DNA	 and	 RNA,	 isolation	 of	 DNA,	

restriction	enzymes	and	DNA	ligase,	restriction	cleavage	and	

ligation	of	DNA	with	vector,	gene	amplification	by	cloning,	DNA	

library	and	DNA	sequencing

0203	473		 พันธุศาสตร์ชีวเคมี		 3(3-0-6)

 Biochemical Genetics

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0203	271	พันธุศาสตร์	และ	

0202	241	ชีวเคมี

Prerequisite		 :		 0203	271	Genetics	and	 

0202	241	Biochemistry

	 องค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างของสารพันธุกรรม	

โครโมโซม	การวิเคราะห์กรดนิวคลีอิก	บทบาทของเอนไซม์และฮอร์โมน

ที่มีต่อยีน	กระบวนการเมแทบอลิซึมและโรคทางพันธุกรรม

	 Biochemical	 components	 and	 structure	 of	 genetic	

materials,	chromosome,	analysis	of	nucleic	acid,	role	of	enzymes	

and	hormones	to	gene,	metabolic	process	and	genetic	diseases

0203	474		 พันธุศาสตร์โมเลกุล	 3(3-0-6)

 Molecular Genetics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0203	271	พันธุศาสตร์

Prerequisite	 :		 0203	271	Genetics

	 อิทธิพลร่วมกันของยีนและการควบคุมเมตาโบลิซึมของ

เอนไซม์	มิวเตชั่นระดับยีนและรีคอมบิเนชั่นของยีน	โครงสร้าง	หน้าที่ของ

ยีน	รหัสพันธุกรรม	กระบวนการควบคุมการท�างานของยีนในโปรคาริโอต

และยูคาริโอต

	 Gene	effecting	in	enzyme	metabolism,	mutation	and	

recombination	of	the	genes,	structure	and	gene	function,	genetic	

material,	gene	regulation	in	prokaryote	and	eukaryote

กลุ่มวิชานิเวศวิทยา

0203	262		 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม		 3(3-0-6)

 Environmental Biology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	261	นิเวศวิทยา

Prerequisite	 :	 0203	261	Ecology

	 การเปลี่ยนแปลงสมดุลของระบบนิเวศในธรรมชาติ	 อิทธิพล

ของสภาพแวดล้อมต่อความคงตัวของสังคม	 ความหลากหลายและ

คณุสมบตัอิืน่	ๆ 	ตลอดจน	การปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดล้อม	

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น	ในประเทศไทย	บทบาททางนิเวศวิทยาในการ

ควบคุมมลพิษ

	 Dynamic	equilibrium	in	natural	ecosystem,	influences	

of	environmental	disturbance	upon	community,	stability,	diversity	

and	other	characteristics;	adaptation	to	environmental	changes	

of	living	organisms,	environmental	problems	occurring	in	Thailand,	

the	role	of	ecology	in	pollution	regulation	and	control

0203	361		 เทคนิคภาคสนามทางนิเวศวิทยา		 3(2-3-5)

 Field Techniques in Ecology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	261	นิเวศวิทยา

Prerequisite	 :		 0203	261	Ecology

	 เทคนิคการส�ารวจและการเก็บข้อมูลทางนิเวศวิทยา	ทั้งระบบ

นิเวศบกและน�้า	ในภาคสนาม	วิธีการส�ารวจพืชและสัตว์	รวมทั้งสังคมสิ่งมี

ชีวิตในถิ่นที่อยู่ที่	หลากหลาย	วิธีการเก็บและตรวจสอบคุณภาพน�้าวิธีการ

ส�ารวจและเก็บตัวอย่างดิน	 เทคนิคทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเบ้ืองต้น

ในการศึกษาทางนิเวศวิทยา

	 Ecological	 techniques	 for	 field	 survey	 and	census	 in	

terrestrial	and	aquatic	ecosystems,	plants,	animals,	and	community	

survey	methodology	 in	 various	 habitats,	methods	 for	water	

sampling,	water	quality	assessment,	soil	survey	and	soil	sampling	

methods,	fundamental	geo-informatics	techniques	for	ecology
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0203	362		 นิเวศวิทยาของสัตว์		 3(2-2-5)

 Animal Ecology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	261	นิเวศวิทยา

Prerequisite	 :	 0203	261	Ecology

	 สภาพแวดล้อมเฉพาะตัวของสัตว์และหลักการทั่ว	ๆ	 ไปของ

สัตวนิเวศวิทยา	 รวมทั้งลักษณะและการพัฒนาของประชากรสัตว์	

การแก่งแย่ง	 การแลกเปล่ียนพลังงาน	 การปรับตัวของสัตว์ให้อยู่รอดใน

สภาพแวดล้อมต่าง	ๆ 	ปฏิบติัการศึกษาประชากรของสตัว์ในสภาพธรรมชาติ

ที่แตกต่างกัน

	 The	animal	micro-environment,	principle	of	animal	

ecology	 including	 the	 structure	 and	development	 of	 animal	

population,	competition,	energy	exchange	and	adaptations	to	

environmental	stresses,	practical	study	of	animal	populations	in	

different	natural	locations

0203	363		 นิเวศวิทยาของแหล่งน�้า	 3(2-3-5)

 Aquatic Ecology

เงื่อนไขของรายวิชา	 	:	 0203	261	นิเวศวิทยา	 

(หรือเรียนควบคู่กัน)

Prerequisite		 :		 0203	261	Ecology	 

(or in concurrence) 

	 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับ

กระบวนการทางกายภาพและทางเคมีทีส่่งผลต่อถ่ินทีอ่ยู่	โครงสร้าง	หน้าท่ี	

การปรบัตวัเชงิสรรีวทิยา	ความหลากหลาย	การแพร่กระจายพนัธุ	์โครงสร้าง

ประชาคมของส่ิงมีชีวิต	 และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

ทางน�้าที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 ระบบนิเวศน�้าจืด	 ระบบนิเวศน�้ากร่อย	 และระบบ

นิเวศทางทะเล	ผลกระทบจากมนุษย์	 ปัญหาและความท้าทายของระบบ

นิเวศทางน�้าในระดับภูมิภาคและในสภาวะของโลกในปัจจุบัน	 	

	 Interactions	 among	 environmental	 factors	 and	

physical	and	chemical	processes	that	shape	habitats,	structures,	

functions,	 ecophysiology,	 diversity,	 species	 distribution,	

community	structures,	and	relationships	among	organisms	in	

notable	 freshwater,	brackish	and	marine	ecosystems.	Human	

impacts,	regional	and	global	issues,	and	challenges	related	to	

aquatic	ecosystems	in	a	changing	world

0203	365		 นิเวศวิทยาป่าไม้	 3(2-2-5)

 Forest Ecology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	261	นิเวศวิทยา

Prerequisite		 :		 0203	261	Ecology

	 องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบนิเวศป่าไม้	 ชนิดของ

ป่าไม้	การเปลีย่น	แปลงของป่าไม้ตามฤดกูาล	การเปลีย่นแปลงของพนัธุไ์ม้

ตามฤดูกาล	 การกระจาย	 การงอก	 การสถาปนาของเมล็ดพันธุ ์ไม	้

การวิเคราะห์สังคมไม้	 การติดตามตรวจสอบระบบนิเวศป่าไม้และจัดการ

ป่าไม้อย่างยั่งยืน

	 Forest	ecosystem	structure	and	compositions,	forest	

types;	 phenology	 and	 forest	 succession;	 seed	 dispersal,	

regeneration,	 growth,	 and	 establishment;	 forest	 community	

analysis;	 forest	ecosystems	monitoring	and	sustainable	 forest	

management

0203	366		 นิเวศวิทยาของพืช	 3(2-2-5)

 Plant Ecology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	261	นิเวศวิทยา

Prerequisite	 :		 0203	261	Ecology

	 หลักนิเวศวิทยาของพืช	 ตลอดจนชีวประวัติ	 ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างพืชกับสิ่งแวดล้อม	 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสัตว์	 หลักการของ

สงัคมพชื	บทบาทหน้าทีข่องพชืในกระบวนการของระบบนเิวศ	ประเดน็การ

ศึกษาด้านนิเวศวิทยาของพืชที่ทั่วโลกให้ความสนใจ

	 Principles	of	plant	ecology,	covering	plant-environment	

relations,	 plant	 life	 histories,	 plant-animal	 interactions,	 plant	

community	concepts,	the	role	of	plants	in	ecosystem	processes,	

and	current	global	issues	in	plant	ecology

0203	367		 วิทยาสาหร่าย		 3(2-2-5)

 Phycology 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	0203	

291	 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	 (หรือ

เรียนพร้อมกัน)	 (ส�าหรับนิสิต

หลักสูตร	วท.บ.	ชีววิทยา)

Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 และ	

0203	291	Microbiology	Laboratory	

(or in concurrence) (For student 

in	B.Sc.	Biology)

	 สณัฐานวิทยา	การจัดจ�าแนกหมวดหมู	่วิวัฒนาการ	นเิวศวิทยา	

สรรีวทิยา	ความส�าคญัและการประยกุต์ใช้งานด้านต่าง	ๆ 	รวมไปถงึเทคนคิ

ทางภาคสนามและในห้องปฏบิตักิารทีเ่กีย่วข้องกบัสาหร่ายและแพลงก์ตอน

พชื	ได้แก่	เทคนคิการเก็บตัวอย่าง	การท�าสายพันธ์ุให้บริสทุธ์ิ	และการเพาะ

เลี้ยงสาหร่ายและแพลงก์ตอนพืช		 	

	 	 Morphology,	 taxonomy,	 evolution,	 ecology,	

physiology,	 and	 importance	 and	 applications	 of	 algae	 and	

phytoplankton;	 field	 and	 laboratory	 techniques	 for	 algae	 and	

phytoplankton	 including	 sampling,	 purification,	 and	 algal	

culturing
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0203	461	 นิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน�้า	 3(2-2-5)

 Wetland Ecology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	261	นิเวศวิทยา

Prerequisite	 :		 0203	261	Ecology

	 นิยามและหลักเกณฑ์การจัดจ�าแนกพื้นที่ชุ่มน�้า	 โครงสร้าง

การก�าเนิดของพื้นที่ชุ่มน�้า	และการกระจายของพื้นที่ชุ่มน�้าในประเทศไทย	

ความส�าคัญคุณค่าและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ ่มน�้าของพื้นที่ชุ ่มน�้า	

การคุกคามพื้นที่ชุ่มน�้าและการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีชุ่มน�้าตามธรรมชาติ

และกจิกรรมของมนษุย์	นโยบายและการอนรุกัษ์พืน้ทีชุ่ม่น�า้ระดบัโลกและ

ระดับท้องถิ่น

	 Definition,	 concept	 and	 classification	 criteria	 of	

wetland.	 Structure	 and	 origin	 of	wetlands.	 Distribution	 of	

wetlands	 in	 Thailand.	 Importance,	 value	 and	 utilization	 of	

wetlands.	 Threatened	 to	wetland	 and	 changing	 of	wetland	

according	to	natural	and	human	activities.	Policy	and	conserva-

tion	of	wetlands	at	international	and	local	level

0203	462		 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ส�าหรับการประยุกต์ใช้	 3(2-2-5)

	 ทางนิเวศวิทยา	 	

	 Geo-informatics	for	Ecology	Applications

เงื่อนไขของรายวิชา		:	 0203	261	นิเวศวิทยา

Prerequisite	 :	 0203	261	Ecology

	 หลักการการเบื้องต้นของการรับรู้ระยะไกล	 หลักการระบบ

การอ้างองิต�าแหน่งพกิดัโลก	และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	เก็บรวบรวม

ข้อมลู	บรหิารจดัการข้อมลู	และวเิคราะห์ข้อมลูร่วมกัน	รวมทัง้การรายงาน

ผล	หลักและวิธีการใช้เครื่องมือ	และการประยุกต์ใช้ด้านนิเวศวิทยา

	 Principles	of	remote	sensing	(RS),	global	positioning	

system	 (GPS)	 and	 geographic	 information	 system	 (GIS)	 for	

ecological	 data,	 collecting	managing,	 analyzing,	 and	 visual	

interpretation,	principles	and	tools	to	apply	for	ecological	aspects

0203	463	 มลพิษสิ่งแวดล้อม		 3(3-0-6)

 Environmental Pollution

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0203	261	นิเวศวิทยา

Prerequisite	 :	 0203	261	Ecology

	 ลักษณะมลพษิโดยทัว่ไป	รวมทัง้มลพษิทางอากาศ	มลพษิทาง

น�า้	มลพษิของดนิ	มลพษิของเสยีและมลพษิทางเสยีง	การแก้ปัญหามลพษิ

บางประเภท	การป้องกันและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	 Studies	of	pollution	in	general	including	air,	water,	

soil,	 solid	waste	 and	noise,	 treatment	 of	 selected	problems,	

protection	and	conservation	of	natural	environment

0203	464		 นิเวศวิทยาวิเคราะห์เบื้องต้น	 3(3-0-6)	

 Introduction to Ecological Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา		:	 0203	261	นิเวศวิทยา

Prerequisite		 :	 0203	261	Ecology

	 การออกแบบและวางแผนการศึกษานิเวศวิทยา	 วิธีวิเคราะห์
ส�าหรับการศึกษานิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิต	เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	
ของการศึกษานิเวศวิทยาของระบบชีวิตระดับต่าง	 ๆ	 เน้นการเก็บข้อมูล	
การวิเคราะห์	 การแปลผล	 และการเขียนรายงานวิจัยและบทความเพื่อ
การตีพิมพ์
	 Ecological	experimental	design,	analytical	processes	
on	 ecological	 parameters	 according	 to	 the	 study	 of	 each	
ecological	objective	in	different	biosystem	hierarchy,	contexts	
are	emphasis	on	data	analysis,	data	interpretation,	and	writing	
the	documentation	for	publication	purpose

0203	465		 นิเวศวิทยาและมลพิษของดิน		 3(3-0-6)

 Soil Ecology and Soil Pollution

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0203	261	นิเวศวิทยา

Prerequisite		 :		 0203	261	Ecology

	 สมบัติของดิน	นิเวศวิทยาทางดิน	ดินที่มีปัญหาพิเศษ	มลพิษ
ดินท่ีเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร	แนวทางแก้ไขและฟื้นฟูมลพิษทางดิน	
การปรับปรุงบ�ารุงดิน
	 Soil	property,	soil	ecology,	problem	soils,	agricultural	
soil	pollution,	amelioration	and	restoration	of	soil	pollution,	soil	
improvement

กลุ่มวิชาหม่อนไหม

0203	348		 ชีววิทยาของไหม  3(2-2-5)

 Biology of Silkworm

	 ประวัติและความส�าคัญ	วงชีวิต	ชนิดและการจ�าแนก	สัณฐาน
วิทยา	กายวิภาค	สรีรวิทยา	พฤติกรรมการกินอาหาร	 โรคและแมลงศัตรู	
พันธุกรรม	การเลี้ยงไหม	
	 History,	life	cycle,	classification,	morphology,	anatomy,	
physiology,	diseases	and	infections,	genetics,	silkworm	rearing

0203	457		 เทคโนโลยีการเลี้ยงไหม		 3(2-2-5)

 Technology of Silkworm Rearing

	 การเลี้ยงไหมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่	 ด้วยอาหารเทียมและ
การใช้เคร่ืองจักรในการเลี้ยงไหม	กรรมวิธีการเลี้ยงไหมภายใต้เทคนิค
ปลอดเชื้อ	 การฆ่าเชื้อโรคและการจัดการไข่ไหมปลอดเชื้อโรคที่ส�าคัญใน
หนอนไหม	การประยุกต์ใช้ทางด้านไหม
	 Modern	technologies	for	silkworm	rearing	by	artificial	
diet	and	using	a	rotary	machine,	germ	free	system	by	aseptic	
techniques,	 disinfection	 and	management	 of	 silkworm	 egg,	

silkworm	diseases	and	application	to	use	of	silk
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0203	458		 โรควิทยาของไหมและการตรวจวินิจฉัยโรค  3(2-2-5)

 Silkworm Diseases and Detections

	 สาเหตกุารเกดิโรคในหนอนไหม	ทัง้เกดิจากเชือ้สาเหตเุกดิจาก

สาเหตจุากส่ิงไม่มีชีวติหรอืสิง่มชีวิีต	การจ�าแนกเชือ้สาเหตขุองโรค	เช่น	เกดิ

จากแบคทีเรีย	ไวรัส	เชื้อรา	โปรโตซัว	ศึกษาและจ�าแนกลักษณะอาการของ

ไหมท่ีเป็นโรค	 ความเสียหายและการระบาดที่เกิดจากโรคชนิดต่าง	 ๆ	

แนวทางการป้องกันก�าจดัโรคในหนอนไหม	การตรวจหาเช้ือสาเหตขุองโรค

ในไหม	การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลตรวจเช้ือสาเหตุของโรค	 รวมถึงการ

ประยุกต์ใช้เชื้อสาเหตุของโรค

	 Silkworm	diseases	caused	by	noninfectious	diseases	

and	 infectious	diseases	such	as	virus,	bacteria,	protozoa	and	

fungi,	diagnosis	and	detection	of	 the	pathogens	 in	silkworm,	

identify	symptom	and	sign	of	silkworm	pathogens,	epizootiology,	

prevention	and	control	of	silkworm	disease,	detection	of	silkworm	

by	conventional	method	and	molecular	techniques,	application	

and	use	of	silkworm	pathogens

0203	459		 การปรับปรุงพันธุ์ไหม		 3(2-2-5)

 Silkworm breeding

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

	 การจ�าแนกสายพันธุ์ไหม	ศึกษาลักษณะเด่นประจ�าพันธุ์ของ

ไหม	สายพันธุ์ที่มีลักษณะจะน�าไปผลิตเชิงการค้า	 การผสมสายพันธุ์ท่ีมี

ลักษณะเด่น	 การผสมพันธุ์ไหมสายพันธุ์	 polyvoltine	 x	 biovoltine	

ลักษณะทางพันธุกรรมของไหมแต่ละสายพันธุ์

	 Identification	of	silkworm	race,	study	on	characteristics	

of	silkworm	race,	the	commercial	race,	polyvoltine	x	biovoltine	

race	breeding	and	study	on	the	genetics	of	silkworm	race

กลุ่มวิชาบรรพชีวิน

0203	381		 บรรพชีวินวิทยาเบื้องต้น	 3(2-2-5)

 Introduction to Paleontology 

เงื่อนไขของรายวิชา		:	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite	 :		 0203	120	Biology	2

	 ซากดกึด�าบรรพ์และการกลายเป็นซากดกึด�าบรรพ์	แทโฟโนมี	

อนุกรมวิธาน	วิวัฒนาการ	นิเวศวิทยาบรรพกาล	และการประยุกต์ใช้ข้อมูล

ทางบรรพชีวินวิทยาเพื่อการหาอายุและการศึกษาประวัติโลก

	 Fossils	 and	 fossilization,	 taphonomy,	 taxonomy,	

evolution,	paleoecology,	and	application	of	palaeontological	data	

for	age	dating	and	earth	history

0203	383		 บรรพชีวินวิทยาพืชเบื้องต้น	 3(2-2-5)

 Introduction to Palaeobotany

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2

Prerequisite		 :		 0203	120	Biology	2

	 พชืแรกเริม่	ววัิฒนาการของพชืจากน�า้ขึน้มาบนบก	ป่าแรกเร่ิม	

พชืมเีมลด็	พชืดอก	การสญูพนัธ์ุครัง้ใหญ่	วิวัฒนาการและหลกัฐานจากซาก

โบราณของพืช

	 Earliest	plant	 life,	colonization	of	 land,	first	 forests,	

seed	plants,	 flowering	plants,	mass	extinction,	 evolution	and	

plant	fossil	record

0203	385		 ธรณีวิทยาพื้นฐานส�าหรับบรรพชีวินวิทยา	 3(2-2-5)

 Basic Geology for Palaeontology

	 ธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยา	 สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต	

สภาวะแวดล้อมจากตะกอนความสัมพันธ์ระหว่างอายุของหินกับการเกิด

ซากโบราณ

	 Geology	and	palaeontology,	environments	and	 life,	

sedimentary	environments,	correlation,	dating	rocks,	fossilization

0203	481 	 จุลบรรพชีวินวิทยาเบื้องต้น	 3(2-2-5)

 Introduction to Micropalaeontology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2	และ	 

0203	261	นิเวศวิทยา	

Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2	and	 

0203	261	Ecology

	 พืน้ฐานทางสณัฐานวทิยา	การจ�าแนก	การล�าดบัชัน้	นเิวศวทิยา	

และแบบวิวัฒนาการของกลุ่มจุลบรรพชีวิน	 ท่ีอาศัยในทะเล	 โดยเน้นท่ี

จุลบรรพชีวินจ�าพวกเรดิโอลาเรียนและฟอแรมมินิเฟอร์	การใช้ข้อมูลทาง

จุลบรรพชีวินวิทยาเพื่อการส�ารวจแหล่งทรัพยากรธรณี

	 Reviews	of	morphology,	classification,	stratigraphy,	

ecology	and	evolutionary	pattern	of	common	marine	microfossil	

groups,	 particularly	 radiolarians	 and	 foraminifers,	 the	use	 of	

micropaleontological	data	for	geological	resource	exploration



165

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0203	483 	 นิเวศวิทยาบรรพชีวินเบื้องต้น	 3(2-2-5)

 Introduction to Palaeoecology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	261	นิเวศวิทยา	

Prerequisite	 :		 0203	261	Ecology

	 การรวบรวมข้อมลูของสิง่แวดล้อมในอดตี	เพือ่น�ามาศกึษาถงึ

โครงสร้างของระบบนิเวศโบราณวิวัฒนาการของสิ่งแวดล้อมในระยะเวลา

ต่างๆ	การปรับตัวของพืชและสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อมใหม่	ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

พืชและสัตว์ในอดีต

	 Reconstruction	of	ancient	environments,	evolution	of	

the	environmental	through	time,	adaptation	of	plants	and	animals	

to	new	environments,	plants	and	animal	interaction	in	the	past

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา	 (นิสิตสามารถเลือกเรียนได้จากรายวิชาเลือกใน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาจุลชีววิทยา)

0203	331		 วิทยาเห็ดรา	 3(2-2-5)

 Mycology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	 

0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	Laboratory

	 สัณฐานวิทยา	 โครงสร้าง	หน้าท่ี	 และองค์ประกอบของเซลล	์

การเจริญ	การสืบพันธุ์	สารอาหาร	เมแทบอลิซึม	และการจัดจ�าแนกหมวด

หมู่ของเชื้อรา	 ความส�าคัญของเชื้อราทางการแพทย์	 การเกษตร	 และ

อุตสาหกรรม	ความสัมพันธ์ของเชื้อรากับสิ่งมีชีวิต

	 Morphology,	structure,	function	and	composition	of	

cells,	 growth,	 reproduction,	 nutrition,	 metabolism	 and	

classification	of	fungi,	importance	of	fungi	in	medicine,	agriculture	

and	industry,	fungal	relationship	among	living	organisms

0203	332		 วิทยาไวรัส	 3(2-2-5)

 Virology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	 

0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	Laboratory

	 คุณสมบัติ	 โครงสร้างพ้ืนฐาน	อนุกรมวิธาน	การเพิ่มจ�านวน

ของไวรสั	รวมทัง้พยาธกิ�าเนดิของการเกิดโรค	การวนิิจฉยัโรคตดิเชือ้ไวรัส

ในห้องปฏิบัติการ	และภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัส

	 Characteristic,	 structure,	 taxonomy,	 replication	 of	

virus	 including	 pathogenicity	 of	 viral	 infection,	 laboratory	

diagnostic	and	immunity	to	viral	infection

0203	333		 ความหลากหลายและชีววิทยาของเห็ดท้องถิ่น	 3(2-2-5)

 Biodiversity and Biology of Local Mushroom

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	 

0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	Laboratory

	 ความหลากหลายของเห็ดในภาคตะวันออกฉียงเหนือของ

ประเทศไทย	วงจรชีวิต	การเจริญ	และปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของเห็ด	

รวมทั้งการเพาะและการใช้ประโยชน์จากเห็ดทท้องถิ่น

	 Biodiversity	of	local	mushroom	in	northeast	region	of	

Thailand,	life	cycle,	growth	and	factors	involving	in	mushroom	

growth,	including	the	cultivation	of	indigenous	mushroom	and	

their	benefit

0203	335		 จุลชีววิทยาทางอาหาร	 3(2-2-5)

 Food Microbiology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	 

0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	Laboratory

	 จลุนิทรย์ีทีเ่กีย่วข้องกบัอาหาร	การถนอมอาหาร	การเกบ็รกัษา	

องค์ประกอบของอาหารและปัจจัยทางกายภาพท่ีมีผลต่อการเจริญของ

จุลินทรีย์	 การเน่าเสียของอาหารประเภทต่าง	 ๆ	 เช้ือโรคและสารพิษจาก

จุลินทรีย์	 จุลินทรีย์ดัชนี	 การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร	มาตรฐาน

อาหารทางจุลชีววิทยา	 ความปลอดภัยและระบบประกันคุณภาพ	

มีการศึกษานอกสถานที่

	 Microorganisms	 in	 food,	 food	 preservation	 and	

storage,	 and	 effects	 of	 food	 composition	physical	 factors	 to	

microbial	 growth,	 spoilage	 of	 foods,	 food	 pathogens	 and	

microbial	 toxins,	 indicator	microorganisms,	determination	of	

microorganisms	in	foods,	microbial	standard	of	food,	safety	and	

quality	assurance,	field	trip	required

0203	336		 จุลินทรีย์ก่อโรค	 3(2-2-5)

 Pathogenic Microorganisms

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	 

0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Prerequisite	 	:	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	Laboratory

	 แบคทีเรีย	 ราและไวรัสก่อโรค	 โรคและกลไกการติดเชื้อ	

การตอบสนองต่อการติดเชื้อของร่างกายมนุษย์และยุทธวิธีที่เชื้อก่อโรค

บุกรุกเข้าไปในร่างกาย

	 Bacterial,	 fungal	 and	viral	 pathogens,	 disease	 and	

pathogenesis,	host	response	to	pathogens	and	pathogen	evasion	

strategies
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0203	337		 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์	 4(3-2-7)

 Microbial Physiology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	 

0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	Laboratory

	 โครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์และหน้าที่ของโครงสร้าง	

การสร้างส่วนประกอบของเซลล์	 ชีวสังเคราะห์สารโมเลกุลขนาดเล็ก	

และสารโมเลกุลใหญ่	การขนส่งสารผ่านเข้าออกเซลล์	การเจริญ	การตอบ

สนองต่อสิ่งเร้า	 การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับเซลล์	

เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์กลุ่มออโตโทรพและเฮเทอโรโทรพ

	 Structures	of	microbial	cells	and	its	function,	synthesis	

of	 cellular	 components,	 biosynthesis	 of	micromolecules	 and	

macromolecules,	 transportation	 in	 and	 out	 of	microbial	 cells,	

growth,	response	to	stimulus,	adaptation	and	cellular	differentiation,	

metabolism	of	autotrophic	and	heterotrophic	microorganisms

0203	339		 วิทยาภูมิคุ้มกัน	 3(2-2-5)

 Immunology 

เงื่อนไขของรายวิชา		:		 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	 

0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Prerequisite		 :		 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	Laboratory

	 เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน	 แอนติเจน	

แอนติบอดี	 ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน-แอนติบอดี	 ระบบคอมพลีเมนท์	

การตอบสนองของระบบภูมิคุ ้มกัน	 โรคที่ เกิดจากระบบภูมิคุ ้มกัน	

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

	 Cells	and	organs	involved	in	immune	system,	antigen,	

antibody,	antigen-antibody	reaction,	the	complement	system,	

immune	response	against	infection	and	immunologic	disorder

0203	349	 แอคติโนมัยซีท	 3(2-2-5)

 Actinomycetes

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	 

0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	Laboratory

	 สัณฐานวิทยา	สรีรวิทยา	พันธุกรรม	อนุกรมวิธาน	นิเวศวิทยา	

และการประยุกต์ใช้

	 Morphology,	 physiology,	 genetics,	 taxonomy,	 

ecology	and	application

0203	350		 จุลชีววิทยาทางดิน	 3(2-2-5)

 Soil Microbiology

เงื่อนไขของรายวิชา		:	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	 

0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Prerequisite		 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	Laboratory

	 จุลินทรีย์ในดิน	 กิจกรรมของจุลินทรีย์และกระบวนการทาง

ชีวเคมีท่ีเกิดขึ้นในดิน	 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ดิน	 ความส�าคัญของ

จุลินทรีย์ในดิน	และการใช้ประโยชน์	

	 Soil	 microorganisms,	 microbial	 activities	 and	

biochemical	 process	 in	 soil,	 ecology	 of	 soil	microorganisms,	

importance	and	applications

0203	354		 จุลชีววิทยาทางน�้า	 3(2-2-5)

 Aquatic Microbiology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	 

0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Prerequisite		 :		 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	Laboratory

	 จุลินทรีย์ในแหล่งน�้า	 การกระจายและชีวมวลของจุลินทรีย์	

ปัจจัยต่าง	ๆ	ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญและความหลากหลายของจุลินทรีย์

ในแหล่งน�้า	 บทบาทและความส�าคัญของจุลินทรีย์ในแหล่งน�้าท่ีมีต่อ

สิ่งแวดล้อม	ความส�าคัญทางด้านเศรษฐกิจ

	 Microorganisms	of	aquatic	habitat,	distribution	and	

biomass	of	microorganisms,	 factors	affecting	 the	growth	and	

biodiversity	of	aquatic	microorganisms,	role	and	significance	of	

aquatic	microorganisms	to	environment	and	economy

0203	360		 จุลชีววิทยาของอาหารหมักพื้นบ้าน	 3(2-2-5)

 Microbiology of Indigenous Fermented Foods

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	 

0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	Laboratory

	 ชนิดของอาหารหมักพื้นบ้านในประเทศไทย	บทบาทของ

จุลินทรีย์ในการหมักอาหาร	 การหมักอาหารโดยใช้เช้ือจากธรรมชาติ	

การหมักด้วยเชื้อบริสุทธิ์	 กระบวนการหมักและอุตสาหกรรมอาหารหมัก

พื้นบ้าน

	 Type	 of	 Thai	 indigenous	 fermented	 food,	 roles	 of	

microorganisms	in	food	fermentation,	indigenous	fermentation,	

fermentation	 by	 pure	 culture,	 fermentation	 process	 and	

indigenous	fermented	food	industry
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0203	368		 จุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑ์นม	 3(2-2-5)

 Microbiology of Milk and Milk Products

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	 

0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Prerequisite	 :		 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	Laboratory

	 จุลินทรีย์ในนมและผลิตภัณฑ์นม	 การเน่าเสียเนื่องจาก

จุลินทรีย์	การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง	ๆ		

มาตรฐานทางจุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑ์นม	การควบคุมคุณภาพ	

และมีการศึกษานอกสถานที่

	 Microorganisms	 in	 milk	 and	 milk	 products,	

microorganisms	causing	milk	spoilage,	use	of	microorganisms	

in	milk	and	milk	products,	microbial	standard	of	milk	and	milk	

products,	quality	controls	and	field	trip	required

0203	369	 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์	 3(2-2-5)

 Microbial Ecology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	 

0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	Laboratory

	 การกระจายและกลุม่ของจุลนิทรย์ีในสิง่แวดล้อม	ปฏสิมัพนัธ์

ระหว่างกลุ่มจุลินทรีย์	 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับแหล่งอาศัยได้แก	่

พืช	 สัตว์และคน	บทบาทของจุลินทรีย์ต่อวัฏจักรชีวธรณีเคมี	 สภาพถิ่น 

ที่อยู่ตามธรรมชาติและสภาพแวดล้อมรุนแรงต่าง	 ๆ	 ที่มีผลต่อความ

หลากหลายและกระบวนการทางชีวเคมีของจุลินทรีย ์	 และเทคนิค

ในการศึกษานิเวศวิทยาของจุลินทรีย์

	 Distribution	 and	 group	 of	 microorganisms	 in	

environment,	 interactions	between	group	of	microorganisms,	

interactions	between	microorganisms	and	habitats	 including	

plants,	 animals	 and	 humans,	 role	 of	 microorganisms	 on	

biogeochemical	cycles,	natural	habitats	and	extreme	environment	

on	biodiversity	and	biochemical	process	of	microorganisms,	and	

techniques	for	studying	the	microbial	ecology

0203	400		 จุลชีววิทยาของการบ�าบัดน�้าเสีย	 3(2-2-5)

 Microbiology of Waste Water Treatment

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	 

0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	Laboratory

	 ประเภทของน�้าเสีย	 จุลินทรีย์ในน�้าเสีย	 ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

กิจกรรมของจุลินทรีย ์ ท่ีใช ้ในการบ�าบัดน�้าเสีย	 ระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 

การวิเคราะห์ปัญหา	 การควบคุมเพื่อให้ระบบบ�าบัดด�าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ	มีการศึกษานอกสถานที่

	 Type	of	wastewater,	microorganisms	in	wastewater,	

and	factors	effect	on	activity	of	microorganisms	in	wastewater	

treatment,	wastewater	treatment	systems,	problem	analysis	and	

effective	control	of	wastewater	treatment,	field	trip	required

0203	433		 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม	 3(2-2-5)

 Environmental Microbiology

เงื่อนไขของรายวิชา	 	:		0203	231	จุลชีววิทยา	และ	 

0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Prerequisite	 	:		0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	Laboratory

	 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์และการคัดเลือกโดยสิ่งแวดล้อม	

บทบาทของจุลินทรีย์ในนิเวศวิทยาของน�้าและดิน	 กระบวนการของ

จุลนิทรย์ีทีเ่กีย่วข้องกบัวฏัจักรของธาต	ุจุลนิทรย์ีในอากาศ	ความหลากหลาย

เชิงปรมิาณและคณุภาพของจลุนิทรย์ีในสิง่แวดล้อม	การตรวจติดตามกลุม่

ประชากร	ของจุลินทรีย์	 บทบาทของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายและบ�าบัด

สารมลพิษ	

	 Microbial	ecology	and	environmental	selection,	role	

of	microorganisms	 in	 aquatic	 and	 terrestrial	 ecosystems,	

microbial	processes	involved	in	biogeochemical	cycles,	air-borne	

microorganisms,	qualitative	and	quantitative	microbial	diversity,	

monitoring	of	microbial	populations,	roles	of	microorganisms	in	

biodegradation	and	bioremediation	of	polluted	compounds

0203	434		 จุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม	 3(2-2-5)

 Agricultural Microbiology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :		 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	 

0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	Laboratory

	 จุลินทรีย์ท่ีให้โทษหรือประโยชน์ในทางการเกษตร	จุลินทรีย์

ส่งเสรมิการเจรญิเติบโตของพืชและสตัว์	จลุนิทรย์ีท่ีก่อโรคในพชืและสตัว์	

การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพื่อเป็นประโยชน์ทางการเกษตร	 เช่น	การท�าปุ๋ย

หมัก	การใช้ไมคอร์ไรซาและจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน	การใช้จุลินทรีย์หมัก

และเสริมอาหารสัตว์	และการควบคุมโดยชีววิธี

	 Advantageous	and	disadvantageous	microorganisms	

in	agriculture,	animal	and	plant	growth	promoting	microorganisms,	

microbial	 pathogens	 of	 plants	 and	 animals,	 application	 of	

microorganisms	 in	 agriculture,	 for	 example,	 composting,	

utilization	of	mycorrhiza	and	nitrogen	fixing	inoculants,	microbial	

ensilaging	and	feed	additives,	and	biocontrol
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	 	 2.3)		กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา	

	 	 	 (โปรแกรมปกติ)	 	 3	หน่วยกิต	

	 	 	 (โปรแกรมสหกิจศึกษา)		 	 	10	หน่วยกิต

0203	393		 เตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา		1(0-2-1)

	 Student	Practicum	and	Co-operative	

 Education Preparation

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 นิสิตหลักสูตร	วท.บ.	ชีววิทยา	

	 	 ชั้นปีที่	3	

Prerequisite		 :		 The	third	year	student	in	B.Sc.	

(Biology) 

	 หลักการ	 แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา	

ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง	 เทคนิคพื้นฐานในการปฏิบัติงาน	

การพัฒนาบคุลิกภาพ	การสือ่สารและมนษุยสมัพนัธ์	เทคนคิการเขยีน

รายงานและการน�าเสนอผลงาน
	 	Principles,	concepts	and	processes	of	co-operative	

education,	 related	rules	and	regulations;	basic	techniques	 for	

working,	 personality	 development,	 communication	 and	

interpersonal	 relations;	 techniques	 in	 report	 writing	 and	

presentation

0203	495		 ฝึกงาน	 2(0-4-2)

 Student Practicum

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 นิสิตหลักสูตร	 วท.บ.	 ชีววิทยา	

โปรแกรมปกติ	 และ	 0203	 120	

ชีววิทยา	2	และ	0203	192	ปฏิบัติ

การชีววิทยา	2

Prerequisite		 :		 Student	 in	 B.Sc.	 (Biology)	

Regular	 Programs	 and	 0203	

120	Biology	 2	 and	 0203	 192	

Biology Laboratory 2

	 การฝึกงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพทางสาขาชีววิทยา	 หรือ

ชีววิทยาประยุกต์ในหน่วยงานราชการ	 รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน	 เป็นเวลา 

ไม่น้อยกว่า	150	ชั่วโมง

	 The	 practicum	 aims	 at	 gaining	 professional	

experience	 on	 biology	 or	 applied	 biology	 in	 a	 government,	

institution,	a	state	enterprise	or	a	private	company	for	at	least	

150	hours

0199	499		 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 Co-operative	Education

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 นิสิตหลักสูตร	 วท.บ.	 ชีววิทยา	 

ชั้นปีท่ี	 4	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	

และลงทะเบียนเรียนมาแล ้ว	 

ไม่น้อยกว่า	6	ภาคการศึกษาปกติ	

หรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า	

100	หน่วยกิต

Prerequisite		 :		 The	4th	year	student	in	B.Sc.	

(Biology)	Co-operative	Education	

Program and registered courses 

for	at	least	6	regular	semesters	

or	more	 than	 100	 cumulative	

credits

	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบ

การ	 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ	

การสังเกต	การตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมิน	

ท�าให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและ

ตลาดแรงงาน

	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	the	

work	 place	 for	 students	with	 the	 cooperation	 between	 the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	 in	the	work	place,	this	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systemic	thinking,	observation,	decision	making,	analytical	and	

evaluation	skills,	also	it	will	result	in	high	quality	graduates	who	

are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market

	 3.	 หมวดวิชาเลือกเสรี		 ไม่น้อยกว่า		6	หน่วยกิต

	 ให ้ เลือกเรียนในรายวิชา	 ที่ เป ิดสอนในมหาวิทยาลัย	 

จ�านวนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย		 	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต		สาขาวิชาจุลชีววิทยา

	 ภาษาอังกฤษ			 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Microbiology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)		 :		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(จุลชีววิทยา)

	 	 (ชื่อย่อ)		 :		 วท.บ.	(จุลชีววิทยา)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :		 Bachelor	of	Science	(Microbiology)

	 	 (ชื่อย่อ)		 :		 B.Sc.	(Microbiology)

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า		145		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

	 1.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า	 30	หน่วยกิต 30		หน่วยกิต

	 2.	 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 107		หน่วยกิต 99		หน่วยกิต

	 	 2.1	 วิชาแกน 26		หน่วยกิต 26		หน่วยกิต

	 	 2.2	 วิชาบังคับ 58		หน่วยกิต 58		หน่วยกิต

	 	 2.3	 วิชาเลือก	 ไม่น้อยกว่า 20		หน่วยกิต 12		หน่วยกิต

	 	 2.4	 วิชาประสบการณ์วิจัย 3		หน่วยกิต 3		หน่วยกิต

	 3.	 หมวดการฝึกประสบการณ์/สหกิจศึกษา 2		หน่วยกิต 10		หน่วยกิต

	 	 3.1	 การฝึกงาน 2		หน่วยกิต -

	 	 3.2	 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา - 1		หน่วยกิต

	 	 3.3	 สหกิจศึกษา - 9		หน่วยกิต

	 4.	 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า	 6		หน่วยกิต 6		หน่วยกิต

	 	 	 รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า	 145		หน่วยกิต 145		หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2561)
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รายวิชาในหลักสูตร
	 1.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

	 2.	 หมวดวิชาเฉพาะสาขา		 ไม่น้อยกว่า	107	หน่วยกิต

	 	 ก�าหนดให้เรียน	

	 	 ส�าหรับนิสิตโปรแกรมปกติ	 	 หรือไม่น้อยกว่า	 99	 หน่วยกิต		

ส�าหรับนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษา	โดยมีหมวดวิชาต่าง	ๆ	ดังนี้

		 	 2.1	หมวดวิชาแกน		 26	หน่วยกิต	

	 0201	113	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)

	 	 Calculus	1

	 0201	114	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

	 	 Calculus	2

	 0202	103	 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Chemistry	1

	 0202	104	 หลักเคมี	2	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Chemistry	2	 	

	 0202	193	 ปฏิบัติการหลักเคมี	1	 1(0-3-0)

	 	 Principles	of	Chemistry	Laboratory	1	

	 0202	194	 ปฏิบัติการหลักเคมี	2		 1(0-3-0)

	 	 Principles	of	Chemistry	Laboratory	2	

	 0203	110	 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

	 	 Biology	1

	 0203	120	 ชีววิทยา	2	 3(3-0-6)

	 	 Biology	2

	 0203	191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)

	 	 Biology	Laboratory	1

	 0203	192	 ปฏิบัติการชีววิทยา	2	 1(0-3-0)

	 	 Biology	Laboratory	2

	 0204	101	 ฟิสิกส์มูลฐาน			 3(3-0-6)

	 	 Fundamental	Physics

	 0204	191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน	 1(0-2-1)

	 	 Fundamental	Physics	Laboratory	

	 	 2.2	หมวดวิชาบังคับ	 58	หน่วยกิต	

	 0202	221	 เคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

	 	 Organic	Chemistry

	 0202	250	 การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ	 3(3-0-6)

	 	 Quantitative	Chemical	Analysis	

	 0202	291	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	 1(0-3-0)

	 	 Organic	Chemistry	Laboratory

	 0202	299	 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ	 1(0-3-0)

	 	 Quantitative	Chemical	Analysis	Laboratory

	 0203	201	 ภาษาอังกฤษส�าหรับจุลชีววิทยา		 2(2-0-4)

	 	 English	for	Microbiology

	 0203	231	 จุลชีววิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Microbiology

	 0203	234	 ชีวเคมีของจุลินทรีย์	 3(3-0-6)

	 	 Microbial	Biochemistry

	 0203	235	 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์	 3(3-0-6)

	 	 Genetics	of	Microorganisms	

	 0203	236	 วิทยาภูมิคุ้มกัน	 3(2-2-5)

	 	 Immunology

	 0203	291	 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	 1(0-3-0)

	 	 Microbiology	Laboratory	

	 0203	293	 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์	 1(0-3-0)

	 	 Genetics	of	Microorganisms	Laboratory	

	 0203	294	 ปฏิบัติการชีวเคมีของจุลินทรีย์	 1(0-3-0)

	 	 Microbial	Biochemistry	Laboratory

	 0203	295	 เทคนิคและการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา	 3(1-4-4)

	 	 Techniques	and	Instruments	for	Microbiology

	 0203	301	 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ	 2(2-0-4)

	 	 English	for	Academic	Skills	Development	

	 0203	302	 ชีวสถิติ	 3(3-0-6)

	 	 Biostatistics

	 0203	331	 วิทยาเห็ดรา	 3(2-2-5)

	 	 Mycology

	 0203	332	 วิทยาไวรัส	 3(2-2-5)

	 	 Virology	

	 0203	333	 อนุกรมวิธานวิทยาแบคทีเรีย	 3(2-2-5)

	 	 Systematic	Bacteriology	

	 0203	334	 ระบบคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐาน	 2(2-0-4)

	 	 ด้านจุลชีววิทยา

	 	 Quality	System	and	Microbiological	

	 	 Standard	Criteria

	 0203	335	 กฎหมายและความปลอดภัยด้านจุลชีววิทยา	 2(2-0-4)

	 	 Law	and	Microbiological	Safety

	 0203	337	 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์	 3(3-0-6)

	 	 Microbial	Physiology

	 0203	339	 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์	 3(2-2-5)

	 	 Microbial	Ecology

	 203	358	 เทคโนโลยีจีโนมของจุลินทรีย์	 3(2-2-5)

	 	 Microbial	Genome	Technology

	 0203	391	 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของจุลินทรีย์	 1(0-3-0)

	 	 Microbial	Physiology	Laboratory

	 0203	392	 สัมมนาทางจุลชีววิทยา	1	 1(0-2-1)

	 	 Seminar	in	Microbiology	1
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	 0203	492	 สัมมนาทางจุลชีววิทยา	2	 1(0-2-1)

	 	 Seminar	in	Microbiology	2

	 	 2.3	หมวดวชิาเลือก	ให้เลอืกเรยีนไม่น้อยกว่า	20	หน่วยกติ	ส�าหรบั

นิสิตที่เรียนโปรแกรมปกติ	หรือ	12	หน่วยกิต	ส�าหรับนิสิตโปรแกรมสหกิจ

ศึกษา	 นิสิตสามารถเลือกเรียนอย่างอิสระจากรายวิชาเลือกในด้านต่าง	ๆ	

ทางจุลชีววิทยา	ดังนี้

	 	 	 1.	 ด้านอาหาร	เกษตร	อุตสาหกรรม	และสิ่งแวดล้อม

	 0203	345	 จุลชีววิทยาทางอาหาร	 3(2-2-5)

	 	 Food	Microbiology

	 0203	360	 จุลชีววิทยาของอาหารหมักพื้นบ้าน	 3(2-2-5)

	 	 Microbiology	of	Traditional	Fermented	Food

	 0203	368	 จุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑ์นม	 3(2-2-5)

	 	 Microbiology	of	Milk	and	Milk	Products

	 0203	400	 จุลชีววิทยาของการบ�าบัดน�้าเสีย	 3(2-2-5)	

		 	 Microbiology	of	Waste	Water	Treatment

	 0203	430		 ความหลากหลายและชีววิทยาของเห็ดท้องถิ่น	 3(2-2-5)

	 	 Biodiversity	and	Biology	of	Local	Mushroom

	 0203	431	 เทคโนโลยีของยีสต์	 3(2-2-5)

	 	 Yeast	Technology

	 0203	432	 การบ�าบัดสารมลพิษทางชีวภาพ	 3(2-2-5)

	 	 Bioremediation

	 0203	433	 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม	 3(2-2-5)

	 	 Environmental	Microbiology

	 0203	434	 จุลชีววิทยาทางการเกษตร	 3(2-2-5)

	 	 Agricultural	Microbiology

	 0203	435	 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม	 3(2-2-5)

	 	 Industrial	Microbiology

	 0203	438	 การควบคุมโดยชีววิธี	 3(2-2-5)

	 	 Biocontrol	

	 0203	457	 เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีภัณฑ์จากจุลินทรีย์	 3(2-2-5)

	 	 Biofuels	and	Chemicals	from	

	 	 Microorganisms

	 	 	 2.	 จุลชีววิทยาทั่วไป

	 0203	346	 จุลินทรีย์ก่อโรคมนุษย์	 3(2-2-5)

	 	 Human	Pathogenic	Microorganisms

	 0203	349	 แอคติโนมัยซีท	 3(2-2-5)

	 	 Actinomycetes

	 0203	355	 จุลชีววิทยาด้านการสุขาภิบาลและสาธารณสุข	 3(2-2-5)

	 	 Microbiology	of	Sanitation	and	Public	Health

	 0203	356	 จุลชีววิทยาของพืช	 3(2-2-5)

	 	 Plant	Microbiology

	 0203	359	 วิทยาปรสิต	 3(2-2-5)

	 	 Parasitology	

	 0203	402	 เอนไซม์จากจุลินทรีย์	 3(2-2-5)

	 	 Microbial	Enzymes

	 0203	403	 จุลชีววิทยาวิเคราะห์	 3(2-2-5)

	 	 Microbiological	Assay

	 0203	410	 จุลชีววิทยาวินิจฉัย	 3(2-2-5)

	 	 Diagnostic	Microbiology

	 0203	439	 วัคซีน	 2(2-0-4)

	 	 Vaccines

	 0203	458	 ชีวสารสนเทศ	 2(1-2-3)

	 	 Bioinformatics

	 0203	459	 การเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์	 2(1-2-3)

	 	 Microbial	Culture	Preservation

	 0203	496	 จุลินทรีย์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น	 2(2-0-4)

	 	 Microorganisms	and	Local	Wisdom

	 0203	497		 ผู้ประกอบการ	 2(2-0-4)

	 	 Entrepreneurship

	 	 2.4	หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย	

	 0203	399	 โครงงานนิสิตทางจุลชีววิทยา	1	 1(0-2-1)

	 	 Senior	Project	in	Microbiology	1

	 0203	499	 โครงงานนิสิตทางจุลชีววิทยา	2	 2(0-4-2)

	 	 Senior	Project	in	Microbiology	2

	 3.	 หมวดการฝึกประสบการณ์/สหกจิศกึษา	ก�าหนดให้นสิติโปรแกรม

ปกติเรียนวิชา	0203	495	การฝึกงาน	และนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษาเรียน

วิชา	0203	395	การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา	และ	0199	499		สหกิจ

ศึกษา	 โดยเรียนแบบนับหน่วยกิต	 และมีเกณฑ์การประเมินผลเป็น	 S	

(Satisfactory)	และ	U	(Unsatisfactory)

	 0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

	 0203	395	 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา	 1(0-2-1)

	 	 Cooperative	Education	Preparation	

	 0203	495	 การฝึกงาน	 2(0-4-2)

	 	 Student	Practicum

	 4.	 หมวดวิชาเลือกเสรี		ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

	 	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	ๆ	ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	จ�านวน

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต
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แผนการศึกษา	

ปีที่	1		ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0031	001 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน

Daily	English	Conversations

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0031	006 ภาษาไทยและวัฒนธรรมอาเซียน

ASEAN	Language	and	Cultures

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0201	113 แคลคูลัส	1

Calculus	1

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

0202	103 หลักเคมี	1

Principles	of	Chemistry	1

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

0202	193 ปฏิบัติการหลักเคมี	1

Principles	of	Chemistry	Laboratory	1

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

0203	110 ชีววิทยา	1

Biology	1

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

0203	191 ปฏิบัติการชีววิทยา	1

Biology	Laboratory	1

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

0204	101	 ฟิสิกส์มูลฐาน

Fundamental	Physics

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

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน

Fundamental	Physics	Laboratory

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

รวม 19 19
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ปีที่	1		ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0031	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	

Communicative	English

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0031	004	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	

Thai	for	Academic	Communication

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0032	xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มมนุษยศาสตร์	และสังคมศาสตร์ 2 2

0033	xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์

2 2

0034	xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

และนันทนาการ

2 2

0201	114 แคลคูลัส	2

Calculus	2

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

0202	104 หลักเคมี	2

Principles	of	Chemistry	2

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

0202	194 ปฏิบัติการหลักเคมี	2

Principles	of	Chemistry	Laboratory	2

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

0203	120 ชีววิทยา	2

Biology	2

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

0203	192 ปฏิบัติการชีววิทยา	2

Biology	Laboratory	2

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

รวม 21 21
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ปีที่	2		ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0031	003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
English	for	Specific	Purposes

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0032	xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มมนุษย์และสังคมศาสตร์ 4 4

0033	xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 4

0034	xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ 2 2

0202	221 เคมีอินทรีย์
Organic	Chemistry

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

0202	291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
Organic	Chemistry	Laboratory

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

0203	231 จุลชีววิทยา
Microbiology

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

0203	291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
Microbiology	Laboratory

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

รวม 20 20

ปีที่	2		ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0035	001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
One	Program	One	Community

2	(1-3-2) 2	(1-3-2)

0036	xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม 2 2

0203	201 ภาษาอังกฤษส�าหรับจุลชีววิทยา
English	for	Microbiology

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0203	234 ชีวเคมีของจุลินทรีย์
Microbial	Biochemistry

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

0203	235 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
Genetics	of	Microorganisms

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

0203	236 วิทยาภูมิคุ้มกัน
Immunology

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

0203	293 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
Genetics	of	Microorganisms	Laboratory

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

0203	294 ปฏิบัติการชีวเคมีของจุลินทรีย์
Microbial	Biochemistry	Laboratory

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

0203	295 เทคนิคและการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา	
Techniques	and	Instruments	for	Microbiology

3(1-4-4) 3(1-4-4)

รวม 20 20
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ปีที่	3		ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0202	250 การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ

Quantitative	Chemical	Analysis

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

0202	299 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ

Quantitative	Chemical	Analysis	Laboratory

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

0203	301 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ

English	for	Academic	Skills	Development

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0203	302 ชีวสถิติ	

Biostatistics

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

0203	331 วิทยาเห็ดรา

Mycology

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

0203	333 อนุกรมวิธานวิทยาแบคทีเรีย

Systematic	Bacteriology

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

0203	334 ระบบคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานด้านจุลชีววิทยา

Quality	System	and	Microbiological	Standards	Criteria

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0203	337 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์

Microbial	Physiology

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

0203	391 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของจุลินทรีย์

Microbial	Physiology	Laboratory

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

รวม 21 21
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ปีที่	3		ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0203	332 วิทยาไวรัส

Virology

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

0203	335 กฎหมายและความปลอดภัยด้านจุลชีววิทยา

Law	and	Microbiological	Safety	

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0203	339 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์

Microbial	Ecology

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

0203	358 เทคโนโลยีจีโนมของจุลินทรีย์

Microbial	Genome	Technology

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

0203	392 สัมมนาทางจุลชีววิทยา	1

Seminar	in	Microbiology	1

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

0203	395 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

Cooperative	Education	Preparation

- 1(0-2-1)

0203	399	 โครงงานนิสิตทางจุลชีววิทยา	1

Senior	Project	in	Microbiology	1

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

0203	xxx วิชาเอกเลือก	 3 3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 4 2

รวม 20 19

ปีที่	4		ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0199	499 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

0203	492 สัมมนาทางจุลชีววิทยา	2

Seminar	in	Microbiology	2

1(0-2-1) -

0203	495 การฝึกงาน

Student	Practicum

2(0-4-2) -

0203	499 โครงงานนิสิตทางจุลชีววิทยา	2

Senior	Project	in	Microbiology	2

2(0-4-2) -

0203	xxx วิชาเอกเลือก 9 -

รวม 14 9
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ปีที่	4		ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0203	492 สัมมนาทางจุลชีววิทยา	2

Seminar	in	Microbiology	2

- 1(0-2-1)

0203	499 โครงงานนิสิตทางจุลชีววิทยา	2

Senior	Project	in	Microbiology	2

- 2(0-4-2)

0203	xxx วิชาเอกเลือก 8 9

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 2 4

รวม 10 16
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ค�าอธิบายรายวิชา
	 1.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 						ไม่น้อยกว่า			30	หน่วยกิต

	 2.	 หมวดวิชาเฉพาะ			 ไม่น้อยกว่า	109	หน่วยกิต

	 ส�าหรับนิสติโปรแกรมปกต	ิหรอืไม่น้อยกว่า	101	หน่วยกิต	ส�าหรบันสิติ

โปรแกรมสหกิจศึกษา

	 	 2.1	วิชาแกน		26	หน่วยกิต

0201	113	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)

 Calculus 1

	 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน	 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ตัวแปรเดียวและการประยุกต์	ปริพันธ์และการประยุกต์

	 Limits	 and	 continuity	 of	 functions,	 derivatives	 of	

functions	 of	 one	 variables	 and	 applications,	 integrals	 and	 

applications	

0201	114	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

 Calculus 2 

	 ฟังก์ชนัหลายตวัแปร	ลมิติและความต่อเนือ่งของฟังก์ชนัหลาย

ตัวแปร	อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์	อนุกรมอนันต์

	 Functions	 of 	 several 	 variables, 	 l imits	 and	 

continuity	of	functions	of	several	variables,	partial	derivatives	

and	applications,	infinite	series

0202	103	 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

 Principles of Chemistry 1

	 	โครงสร้างอะตอม	ปริมาณสารสัมพันธ์	พันธะเคมี	สมบัติของ

ธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน	 สมดุลเคมี	 ก๊าซ	 ของแข็ง	 ของเหลว	

สารละลาย	 สมบัติคอลลิเกทีฟ	 กรด-เบส	 สารละลายบัฟเฟอร์และ

การไทเทรตกรด-เบส

	 Structure	 of	 atoms,	 stoichiometry,	 chemical	 

bonding,	properties	of	representative	and	transition	elements,	

chemical	 equilibrium,	 gas,	 solid,	 liquid,	 solution,	 colligative	

property,	acid-base,	buffer	solution	and	titration	

0202	104	 หลักเคมี	2	 3(3-0-6)

 Principles of Chemistry 2

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	103	หลักเคมี	1	

	 Prerequisite	 :	 0202	103	Principles	of	

   Chemistry 1 

	 อณุหพลศาสตร์	จลนพลศาสตร์	เคมไีฟฟ้า	เคมนีวิเคลยีร์	เคมี

สิ่งแวดล้อม	โครงสร้างและหมู่ฟังก์ชันของสารเคมีอินทรีย์	และชีวเคมี

	 Thermodynamics,	 kinetics,	 electrochemistry,	 

nuclear	chemistry,	environmental	chemistry,	functional	group	

and	structural	of	organic	and	biochemical	compound

0202	193	 ปฏิบัติการหลักเคมี	1	 1(0-3-0)

 Principles of Chemistry Laboratory 1 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	 103	หลักเคมี	 1	 (อาจเรียน

พร้อมกันได้)

	 Prerequisite	 :	 0202	103	Principles	of	

   Chemistry 1 or concurrence 

with Principles Chemistry

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0203	 103	 

หลักเคมี	1	 เช่น	ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	การใช้อุปกรณ์พื้นฐาน

ทางเคมี	 สมบัติคอลลิเกทีฟ	 การหาค่าคงที่ของแก๊ส	 สมดุลกรด-เบส	

สารละลายบัฟเฟอร์	และการไทเทรต

	 Experiments	 designed	 to	 concord	with	 0202	 103	

Principles	 of	Chemistry	 1;	 safety	 in	 laboratory,	 use	 of	 basic	

chemical	 equipment,	 colligative	 properties,	 gas	 constant,	

chemical	equilibrium,	acid-base,	buffer	solution	and	titration

0202	194	 ปฏิบัติการหลักเคมี	2		 1(0-3-0)

 Principles of Chemistry Laboratory 2 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	 104	หลักเคมี	 2	 (อาจเรียน

พร้อมกันได้)	

	 Prerequisite	 :	 0202	 104	 Pr inc ip les	 of	 

Chemistry 2 or concurrence with 

	 	 	 0203	104	Principles	of	

   Chemistry 2 

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0202	 104	 

หลกัเคม	ี2	เช่น	อณุหพลศาสตร์	จลนพลศาสตร์	เซลล์ไฟฟ้าเคม	ีการทดสอบ

สารอินทรีย์

	 Experiments	 designed	 to	 concord	with	 0202	 104	

Principles	 of	 Chemistry	 2;	 thermodynamics,	 kinetics,	 

electrochemical	cell	and	testing	of	organic	substance

0203	110	 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

 Biology 1

	 สมบัติของสิ่งมีชีวิต	 การจัดระบบสิ่งมีชีวิต	 ระเบียบวิธีทาง

วิทยาศาสตร์	สารเคมีของชีวิต	เซลล์และเมแทบอลิซึม	พันธุศาสตร์	กลไก

ของวิวัฒนาการ	ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	 โครงสร้างและหน้าท่ีของ

พืชและสัตว์	นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

	 Characteristic	classification	science	methodology	of	

organisms,	 chemistry	 of	 life,	 cell	 and	metabolism,	 genetics,	

evolution,	 biodiversity,	 structure	 and	 function	 of	 plant	 and	 

animal,	ecology	and	behavior
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0203	120	 ชีววิทยา	2	 3(3-0-6)

 Biology 2

	 เน้ือเย่ือของพืชและสัตว์	 การสังเคราะห์แสงและการหายใจ	

การล�าเลียงน�า้และอาหารในพชื	ฮอร์โมนพชื	อาณาจักรพชืและสตัว์	สณัฐาน

วิทยาและระบบหมุนเวียนในสัตว์	 การสืบพันธุ์และการเจริญของพืชและ

สัตว์	 สารพันธุกรรมและการถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรม	การควบคุมการ

แสดงออกของยีนและพันธุวิศวกรรม

	 Plant	 and	 animal	 tissues,	 photosynthesis	 and	 

respiration,	plant	transport,	plant	hormones,	plant	and	animal	

kingdoms,	animal	morphology,	reproduction	and	development	

of	plant	and	animal,	genetic	material	and	inheritance,	regulation	

of	gene	expression,	and	genetic	engineering

0203	191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)

 Biology Laboratory 1

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 110	 ชีววิทยา	 1	 (อาจเรียน

พร้อมกันได้)

	 Prerequisite	 :	 0203	110	Biology	1	or	

	 	 	 concurrence	 with	 0203	 110	

Biology 1

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา	 0203	 110	

ชีววิทยา	1

	 Experiments	concurrence	with	0203	110	Biology	1

0203	192	 ปฏิบัติการชีววิทยา	2	 1(0-3-0)

 Biology Laboratory 2

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 120	 ชีววิทยา	 2	 (อาจเรียน

พร้อมกันได้)

	 Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2	or	

	 	 	 concurrence	 with	 0203	 120	

Biology 2

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา	 0203	 120	

ชีววิทยา	2

	 Experiments	concurrence	with	0203	120	Biology	2

0204	101	 ฟิสิกส์มูลฐาน		 3(3-0-6)

 Fundamental Physics

	 กลศาสตร์	 การสั่นและคลื่น	 เสียง	 แสงและทัศนศาสตร์	

ของไหล	สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก	อุณหพลศาสตร์	 และฟิสิกส์ยุค

ใหม่

	 Mechanics,	vibrations	and	waves,	sound,	light	and	

optics,	fluids,	electric	and	magnetic	fields,	thermodynamics,	and	

modern	physics

0204	191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน	 1(0-2-1)

 Fundamental Physics Laboratory 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	101	ฟิสกิส์มูลฐาน	(อาจเรยีน

พร้อมกัน)

	 Prerequisite	 :	 0204	101	Fundamental	Physics		

or concurrence with 

	 	 	 0204	101	Fundamental	Physics

	 การทดลองทีส่อดคล้องกบัเน้ือหาวชิา	0204	101	ฟิสกิส์มลูฐาน

	 Exper iments 	 concurrence	 with 	 0204 	 101	 

Fundamental	Physics

 

	 	 2.2	วิชาบังคับ		 58	หน่วยกิต	

0202	221	 เคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

 Organic Chemistry

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	104	หลักเคมี	2

	 Prerequisite	 :	 0202	104	Principles	of	

   Chemistry 2

	 	 โครงสร้าง	ปฏิกิริยาเคมี	และสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์

ต่างๆ	เช่น	อลัเคน	อลัคนี	อลัไคน์	ไดอนี	อะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน	สารประ

กอบเฮไลด์	อัลกอฮอล์และฟีนอล	อีเธอร์	เอพอกไซด์	อัลดีไฮด์และคีโตน	

กรดอินทรีย์	รวมทั้งสารที่เป็นอนุพันธ์ของกรดอินทรีย์

	 Structures,	reaction	and	stereochemistry	of	organic	

compounds	e.g.,	 alkane,	alkene,	alkyne,	diene,	benzene,	aryl,	

alkyl	halide,	alcohol,	phenol,	ether,	epoxide,	aldehyde,	ketone,	

carboxylic	acid	and	their	derivatives

0202	250	 การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ	 3(3-0-6)

 Quantitative Chemical Analysis 

	 เงื่อนไขรายวิชา	 :	 0202	104	หลักเคมี	2	และ	0202	

194	หลักปฏิบัติการเคมี	2

	 Prerequisite	 :	 0202	104	Principles	of	

	 	 	 Chemistry	2	and	0202	194	

   Principles of Chemistry 

   Laboratory 2

	 การเก็บตัวอย่างในการวิเคราะห์	 การค�านวณข้อมูลทางสถิติ	

ความถูกต้อง	ความแม่นย�าในการวิเคราะห์	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	 เช่น	

การไทเทรตแบบกรด-เบส	การไทเทรตแบบตกตะกอน	การไทเทรตแบบ

สารประกอบเชิงซ้อน	การไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ์	 การวิเคราะห์ทาง

สเปกโทรสโกปี	ได้แก่	อลัตราไวโอเลตและวสิเิบลิสเปกโทรสโกปี	ฟลอูอเรส

เซนต์สเปกโทรสโกปี	อะตอมมิกแอบซอร์พชัน	สเปกโทรสโกปี	เทคนิคการ

แยกสาร	เช่น	การสกัด	การกลั่น	โครมาโทกราฟี

	 Sampling	 for	 analysis,	 statistical	 calculation,	 

accuracy,	 precision,	 quantitative	 analysis	 such	 as	 acid-base	

titration,	precipitation	 titration,	 complexation	 titration,	 redox	
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titration,	 spectroscopy	 such	 as	 ultraviolet	 and	 visible 

spectroscopy,	 fluorescence	 spectroscopy,	 atomic	 absorption	

spectroscopy,	 separation	 techniques	 such	 as	 extraction,	 

distillation,	chromatography

0202	291	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	 1(0-3-0)

 Organic Chemistry Laboratory

	 เงื่อนไขรายวิชา	 :	 0202	221	เคมีอินทรีย์	 (อาจเรียน

พร้อมกันได้)

	 Prerequisite	 :	 0202	221	Organic	Chemistry	

or concurrence with 

	 	 	 0202	221	Organic	Chemistry

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา	 0202	 221	

เคมีอินทรีย์

	 Experiments	 concurrence	with	 0202	 221	Organic	

chemistry

0202	299	 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ	 1(0-3-0)

 Quantitative Chemical Analysis Laboratory

	 เง่ือนไขรายวิชา	 :	 0202	250	การวเิคราะห์ทางเคมเีชงิ

ปริมาณ	(อาจเรียนพร้อมกันได้)

	 Prerequisite	 :	 0202	250	Quantitative	Chemical 

Analysis or concurrence with 

0202	250	Quantitative	Chemical	

Analysis

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา	 0202	 250	

การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ

	 Experimental	concurrence	with	0202	250	Quantitative	

Chemical	Analysis

0203	201	 ภาษาอังกฤษส�าหรับจุลชีววิทยา	 2(2-0-4)

 English for Microbiology

	 การอ่านและการท�าความเข้าใจในเอกสารทางจุลชวีวทิยา		การ

เขยีนและสรปุใจความส�าคญัในเอกสารทางด้านจุลชวีวทิยาเบือ้งต้น	การน�า

เสนอแบบปากเปล่าในเนื้อหาทางด้านจุลชีววิทยา

	 Reading	 and	 understanding	 of	microbiological	 

documents,	 fundamental	writing	 and	 summarizing	 the	main	

idea	 of	 microbiological	 documents,	 oral	 presentation	 in	 

microbiology

0203	231	 จุลชีววิทยา	 3(3-0-6)

 Microbiology 
	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	110	ชีววิทยา	1	และ	

	 	 	 0203	120	ชีววิทยา	2

	 Prerequisite	 :	 0203	110	Biology	1	and	

	 	 	 0203	120	Biology	2

	 การจัดจ�าแนก	สัณฐานวิทยา	การเจริญ	สรีรวิทยา	พันธุกรรม	

ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม	การติดเชื้อ	การเกิด

โรค	การควบคมุและก�าจดัจลุนิทรย์ี	ระบบภมูคิุม้กนัและการตอบสนองของ

ระบบภูมิคุ ้มกัน	 จุลชีววิทยาประยุกต์ด้านต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ด้านอาหาร		 

สิ่งแวดล้อม		การเกษตร	อุตสาหกรรม	และเทคโนโลยีชีวภาพ

	 Classification,	morphology,	 growth,	 physiology,	 

genetics,	 relationship	 of	microorganisms	with	 human	 and	 

environment,	 infection,	 pathogenesis,	microbial	 control	 and	

eradication,	 immune	 system	and	 immune	 response,	 applied	

microbiology	aspects	such	as	microbiology	of	food,	environment,	

agriculture,	industry	and	biotechnology

0203	234	 ชีวเคมีของจุลินทรีย์	 3(3-0-6)

 Microbial Biochemistry

	 เงื่อนไขรายวิชา	 :	 0202	221	เคมีอินทรีย์	

	 Prerequisite	 :	 0202	221	Organic	Chemistry	

	 โครงสร้าง	 สมบัติและหน้าที่ของชีวโมเลกุล	 การถ่ายทอด

พลังงานในสิ่งมีชี วิต	 การท�างานและจลนพลศาสตร ์ของเอนไซม	์	 

วิถีเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล	 ได้แก่	 คาร์โบไฮเดรต	 กรดอะมิโน	

โปรตีน	ลิปิดและนิวคลีโอไทด์	สารพันธุกรรมและกระบวนการสังเคราะห์

กรดนิวคลีอิกและโปรตีน	การควบคุมเมแทบอลิซึมในจุลินทรีย์

	 Structures,	properties	and	functions	of	biomolecules,	

energy	 transfer	 in	biological	 systems,	enzymes	activities	and	

enzyme	 kinetics,	 metabolisms	 of	 biomolecules	 such	 as	 

carbohydrates,	 amino	acids,	proteins,	 lipids	 and	nucleotides,	

genetic	materials	and	biosynthesis	of	nucleic	acids	and	proteins,	

regulation	of	metabolism	in	microorganisms		

0203	235	 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์	 3(3-0-6)

 Genetics of Microorganisms 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	

	 Prerequisite	 :	 0203	231	Microbiology	

	 หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์	 การ

ควบคุมการแสดงออกของยีน	การกลายพันธุ์	และการซ่อมแซมดีเอ็นเอที่

เสียหาย	พันธุวิศวกรรม	และการประยุกต์ใช้พันธุวิศวกรรม

	 Principles		of		genetic		transfer		of		microorganisms,		

regulation	 	 of	 	 gene	 expression,	mutation	 and	 repairing	 of	 

damaged	DNA,	genetic	engineering	and	its		application																													
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0203	236	 วิทยาภูมิคุ้มกัน	 3(2-2-5)

 Immunology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	

   Laboratory

	 เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน	 แอนติเจน		

แอนติบอดี	 	 ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน-แอนติบอดี	 ระบบคอมพลีเมนท์		

การตอบสนองของระบบภมูคิุม้กนั	ความผิดปกตขิองระบบภมูคิุม้กนั	และ

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน				

	 Cells	and	organs	involved	in	immune	system,	antigen,	

antibody,		antigen-antibody	reaction,	the	complement	system,	

immune	responses,	immunologic	disorder	and	vaccination

0203	291	 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	 1(0-3-0)

 Microbiology Laboratory

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 231	 จุลชีววิทยา	 (อาจเรียน

พร้อมกันได้)

	 Prerequisite	 :	 0203	231	Microbiology	or	

concurrence	with	0203	231		

Microbiology

	 การใช้และรกัษากล้องจุลทรรศน์	เทคนคิปลอดเช้ือ	การแยกเชือ้ 

การท�าให้เชื้อบริสุทธิ์และการนับจ�านวนจุลินทรีย์		จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม		

การย้อมสีแบคทีเรีย	จุลินทรีย์ในอาณาจักรฟังไจ		อาหารเลี้ยงเชื้อ		ปัจจัย

ทางกายภาพทีส่่งผลต่อการเจริญของจุลนิทรีย์	เมแทบอลซิมึของจุลนิทรีย์	

การควบคุมจลุนิทรย์ีโดยรงัสยีวู	ีสารเคม	ีและสารปฏชีิวนะ	เซลล์เมด็เลอืด

ขาว	และการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ดัชนีในน�้า

	 Use	 and	 maintenance	 of	 microscope,	 aseptic	 

techniques,	 isolation,	 purification	 and	 enumeration	 of	 

microorganisms,	microorganisms	 in	 environment,	 bacterial	

staining,	microorganisms	in	kingdom	fungi,	cultivation	media,	

physical	factors	affecting	growth	of	microorganisms,	microbial	

metabolism,	 	 control	 of	microorganisms	 	 by	 UV	 radiation,	

chemicals	 and	antibiotics,	 	white	blood	cells	 and	analysis	 of	

indicator	microorganisms	in	water

0203	293	 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์	 1(0-3-0)

 Genetics of Microorganisms Laboratory

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	235	พันธศุาสตร์ของจุลนิทรย์ี	

(อาจเรียนพร้อมกันได้)	

	 Prerequisite	 :	 0203	235	Genetics	of	

   Microorganisms or concurrence 

with	0203	235	Genetic	of	

   Microorganisms

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0203	 235	 

พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์

	 Experiments	concurrence	with	0203	235	Genetic	of	

Microorganisms

0203	294	 ปฏิบัติการชีวเคมีของจุลินทรีย์	 1(0-3-0)

 Microbial Biochemistry Laboratory

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	234	ชีวเคมีของจุลินทรีย์	

	 	 	 (อาจเรียนพร้อมกันได้)

	 Prerequisite	 :	 0203	234	Microbial	Biochemistry	

or	concurrence	with	0203	234		

Microbial Biochemistry

	 เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมีของจุลินทรีย์	 	 สมบัติของ

สารประกอบอินทรีย์	เช่น	คาร์โบไฮเดรต	โปรตีน	และไขมัน	การหายใจของ

เซลล์จลุนิทรย์ี	การท�าให้เอนไซม์บรสิทุธ์ิ	จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์	สมบตัิ

ของเยื่อเซลล์จุลินทรีย์

	 Laboratory	 	 techniques	 	 in	 	 biochemical	 of	 

microorganisms,	 properties	 organic	 compounds	 such	 as	 

carbohydrates,	 proteins,	 and	 lipids,	 cellular	 respiration	 of	 

microorganisms,	 enzyme	 purification,	 enzyme	 kinetics,	 

properties	of	microbial	membrane

0203	295	 เทคนิคและการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา	 3(1-4-4)

 Techniques and Instruments for Microbiology

	 หลกัและวธิกีารใช้	การดแูลรกัษาเครือ่งมอืและอปุกรณ์ส�าหรบั

การศึกษาและการวิจัยทางจุลชีววิทยา	 ได้แก่	 กล้องจุลทรรศน์	 เครื่องดูด

ปล่อยสารอัตโนมัติ	เครื่องวัดค่าพีเอช	กรด-เบส	บัฟเฟอร์	สเปกโทรโฟโต

เมทรี	ตู้อบไอร้อน	ตู้บ่มเชื้อ	หม้อนึ่งความดันไอ	เครื่องวัดค่าดูดกลืนคลื่น

แสง	 เครื่องเขย่า	 เครื่องท�าลายจุลินทรีย์ด้วยคลื่นเสียง	 เครื่องปั่นเหวี่ยง	 

ตู้ปลอดเชื้อ	และความปลอดภัยในปฏิบัติการ

	 Principles,	methods	and	maintenance	of	instruments	

for	studies	and	research	in	microbiology	such	as	microscope,	

autopipette,	pH	meter,	 acid-base,	buffer,	 spectrophotometry,	

hot	air	oven,	incubator,	autoclave,	spectrophotometer,	shaker,	

sonicator,	centrifuge,	biosafety	cabinet	and	laboratory	safety
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0203	301	 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ	 2(2-0-4)

 English for Academic Skills Development

	 เง่ือนไขรายวิชา	 :	 0203	 201	 ภาษาอังกฤษส�าหรับ 

จุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	201	English	for	Microbiology

	 การอ่านและการท�าความเข้าใจบทความวจัิยในวารสารทางด้าน

จุลชีววิทยา	 การเขียนและสรุปใจความส�าคัญเกี่ยวกับบทความวิจัยและ

บทความทางวชิาการทางด้านจลุชวีวทิยา	การน�าเสนองานวจิยัแบบปากเปล่า	

และแบบโปสเตอร์

	 Reading	 and	understanding	 	 of	 research	 article	 in	

microbiology,	writing	 and	 summarizing	 of	 the	main	 idea	 of	 

research	and	review	articles	in	microbiology,	oral	presentation	

and	poster	presentation	in	microbiology

0203	302	 ชีวสถิติ	 3(3-0-6)

 Biostatistics

	 แนวคิดพื้นฐานของการใช ้สถิติ เชิงพรรณนาและสถิติ

เชงิอนุมานในการวจิยัทางชีววทิยาการแจกแจงความถี	่วธิกีารเกบ็รวบรวม

ข้อมลูและการสุม่ตวัอย่าง	การประมาณและการทดสอบสมมตฐิานค่าเฉลีย่

ของประชากร	การออกแบบการทดลองพื้นฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง	การวิเคราะห์ข้อมูลจ�าแนกประเภทการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และ

การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย	แนวคิดของการแปลงข้อมูลและการทดสอบ

แบบไม่อิงพารามิเตอร์	 การน�าเสนอข้อมูลและการแปลผลข้อมูลทางสถิติ

จากโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

	 Basic	concepts	of	using	descriptive	and	inferential	

statistics	for	research	in	biology;	probability	distribution,	data	

collection	and	sampling,	estimations	and	hypothesis	testing	for	

population	means,	 basic	 experimental	 designs	 and	 related	

analyses,	 categorical	 data	 analyses,	 correlation	 and	 simple	 

linear	 regression,	 concepts	 of	 data	 transformation	 and	 

non-parametric	tests,	data	presentation	and	interpretations	from	

statistical	package	analyses

0203	331	 วิทยาเห็ดรา	 3(2-2-5)

 Mycology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	

   Laboratory

	 สัณฐานวิทยา	 โครงสร้าง	หน้าท่ี	 และองค์ประกอบของเซลล	์

การเจริญ	การสืบพันธุ์		สารอาหาร	เมแทบอลิซึม	และการจัดจ�าแนกหมวด

หมู่ของเชื้อรา	 ความส�าคัญของเช้ือราทางการแพทย์	 การเกษตร	 และ

อุตสาหกรรม	ความสัมพันธ์ของเชื้อรากับสิ่งมีชีวิต

	 Morphology,	 structure,	 function	 and	 composition	 

of	 cells,	 growth,	 reproduction,	 nutrition,	metabolism	 and	 

classification	 of	 fungi,	 importance	 of	 fungi	 in	medicine,	 

agriculture	 and	 industry,	 fungal	 relationship	 among	 living	 

organisms

0203	332	 วิทยาไวรัส	 3(2-2-5)

 Virology 
	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	

   Laboratory

	 คณุสมบัติ		โครงสร้างพืน้ฐาน			อนกุรมวิธาน			การเพิม่จ�านวน

ของไวรสั	รวมท้ังพยาธิก�าเนดิของการเกดิโรค	การวินจิฉยัโรคติดเช้ือไวรสั

ในห้องปฏิบัติการ	และภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัส

	 Characteristics,	structure,	 taxonomy,	 replication	of	

virus	 including	 	 pathogenicity	 of	 viral	 infection,	 	 laboratory	 

diagnostic	and	immunity	to	viral	infection

0203	333	 อนุกรมวิธานวิทยาแบคทีเรีย	 3(2-2-5)

 Systematic Bacteriology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	

   Laboratory

	 การแยกและท�าให้เชื้อแบคทีเรียบริสุทธิ์	 การจัดจ�าแนก	

การพิสูจน์เอกลักษณ์และการตั้งชื่อ	 รวมทั้งหลักการสายวิวัฒนาการของ

แบคทีเรีย

	 Isolation	and	purification,	classification,	identification	

and	nomenclature	including	the	phylogeny	of	bacteria
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0203	334			ระบบคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐาน	 2(2-0-4)

	 ด้านจุลชีววิทยา

 Quality System and Microbiological 

 Standard Criteria 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	

   Laboratory

					 หลักการทั่วไปของการบริหารคุณภาพและมาตรฐาน 

ห้องปฏบิตักิารวเิคราะห์ทดสอบด้านจุลชวีวทิยา	ระบบมาตรฐาน	ISO1702	

และ	 ISO15189	 ระบบคุณภาพและการบริหารความปลอดภัยของอาหาร 

ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาในมาตรฐาน	 ISO22000,	GMP,	GAP	 และ	

HACCP			

	 Principles	 of	 quality	management	 and	 laboratory	

standards	for	microbiological	testing.	Laboratory	standards	of	

ISO17025	 and	 ISO15189,	 Quality	 system	 and	 food	 safety	 

management	 related	 to	 microbiology	 in	 standards	 of	 

ISO22000,	GMP,	GAP	and	HACCP

0203	335	 กฎหมายและความปลอดภัยด้านจุลชีววิทยา	 2(2-0-4)

 Law and Microbiological Safety 

	 ข ้อบังคับว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยคีวบคมุสาขาการเพาะเลีย้งจุลนิทรย์ีและการใช้จุลนิทรย์ีทีก่่อให้

เกดิโรค	มาตรฐานการประกอบวิชาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยคีวบคมุ

สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ก่อให้เกิดโรค	คุณสมบัติ

และลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์

ที่ก่อให้เกิดโรค	การออกใบอนุญาต	การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม	สาขา

การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค

	 Regulations	regarding	to	profession	of	science	and	

control	 technology	 on	microbial	 cultivation	 and	 the	 use	 of	

pathogenic	 microorganisms,	 standard	 of	 the	 profession,	 

characters	and	forbidden	of	application	for	professional	license,	

license	suspension	and	revocation,	license	withdrawal

0203	337	 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์	 3(3-0-6)

 Microbial Physiology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	234	ชีวเคมีของจุลินทรีย์

	 Prerequisite	 :	 0203	234	Microbial	Biochemistry

	 โครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์และหน้าที่ของโครงสร้าง	 	การ

สร้างส่วนประกอบของเซลล์	ชวีสงัเคราะห์สารโมเลกลุเลก็และโมเลกลุใหญ่	

การขนส่งสารผ่านเข้าออกเซลล์	 การเจริญ	 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าและ

สภาวะเครียด	 การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับเซลล ์

เมแทบอลซิมึของจลุนิทรย์ีกลุม่ออโตโทรพและเฮเทอโรโทรพ	การควบคมุ

เมแทบอลิซึม

	 Structure	of	microbial	cell	and	its	function,	synthesis	

of	 cellular	 components,	 biosynthesis	 of	micromolecules	 and	

macromolecules,	 transportation	 in	 and	out	 of	microbial	 cells,	

growth,	response	to	stimulus	and	stress,	adaptation	and	cellular	

differentiation,	metabolism	 of	 autotrophic	 and	heterotrophic	

microorganisms,	metabolic	control	

0203	339	 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์	 3(2-2-5)

 Microbial Ecology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	231	Microbiology	and	

   0203	291	Microbiology	Laboratory

	 การกระจายและกลุม่ของจลุนิทรย์ีในสิง่แวดล้อม	ปฏสิมัพนัธ์

ระหว่างกลุ่มจุลินทรีย์	 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับแหล่งอาศัย	 ได้แก่	

พืช	สัตว์และคน		บทบาทของจุลินทรีย์ต่อวัฏจักรชีวธรณีเคมี			สภาพถิ่นที่

อยู ่ตามธรรมชาติและสภาพแวดล้อมรุนแรงต่างๆ	 ท่ีมีผลต่อความ	 

หลากหลายและกระบวนการทางชีวเคมีของจุลินทรีย์	 และเทคนิคในการ

ศึกษานิเวศวิทยาของจุลินทรีย์

	 Distribution	 and	 groups	 of	 microorganisms	 in	 

environment,	 interaction	between	groups	of	microorganisms,	

interactions	between	microorganisms	and	habitats	 including	

plants,	 animals	 and	 humans,	 roles	 of	microorganisms	 on 

biogeochemical	 cycles,	 natural	 habitats	 and	 extreme	 

environments	 on	 biodiversity	 and	 biochemical	 process	 of	 

microorganisms,	 and	 techniques	 	 for	 study	 of	 the	microbial	

ecology
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0203	358	 เทคโนโลยีจีโนมของจุลินทรีย์	 3(2-2-5)

 Microbial Genome Technology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	235	พนัธศุาสตร์ของจลุนิทรย์ี	

และ	0203	293	ปฏบิตักิารพนัธศุาสตร์

ของจุลินทรีย์

	 Prerequisite	 :	 0203	235	Genetics	of	

   Microorganisms and 

	 	 	 0203	293	Genetics	of	

   Microorganisms Laboratory

	 หลักการเกี่ยวกับยีนและจีโนมของจุลินทรีย์	 องค์ประกอบ	

โครงสร้าง	การเพิ่มจ�านวนโดยการลอกเลียนแบบ	การแสดงออกและการ

ควบคมุการแสดงออก	การวเิคราะห์ล�าดบันิวคลโีอไทด์บนสายดเีอน็เอและ

อาร์เอ็นเอ	วิธีการจัดรูปแบบจีโนม	การจ�าแนกหน้าที่ของยีน	การวิเคราะห์

จีโนมเปรียบเทียบ	ความคิดรวบยอดในการใช้โปรแกรมออนไลน์	 และ

ข้อมูล	ในการวิเคราะห์จีโนมของจุลินทรีย์

	 Principle	 of	 microbial 	 genes	 and	 genome,	 

composition,	structure,	replication,	expression	and	regulations,	

DNA	and	RNA	sequencing	and	analysis,	methods	for	annotating	

genomes,	 characterizing	 functional	 genes,	 comparative	 

genomic	analysis,	key	concepts	in	online	software	and	data	for	

microbial	genomic	analysis

0203	391	 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของจุลินทรีย์	 1(0-3-0)

 Microbial Physiology Laboratory

	 เงื่อนไขรายวิชา	 :	 0203	 337	 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์	

(อาจเรียนพร้อมกันได้)

	 Prerequisite	 :	 0203	337	Microbial	Physiology	

or	concurrence	with		0203	337	

Microbial Physiology

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา	 0203	 337	

สรีรวิทยาของจุลินทรีย์

	 Experiments	 concurrence	with	 0203	 337	Microbial	

Physiology

0203	392	 สัมมนาทางจุลชีววิทยา	1	 1(0-2-1)

 Seminar in Microbiology 1

	 การแนะน�าผู้เรียนให้มีการศึกษาด้วยตนเอง	 เน้นในวิธีการ

ค้นคว้าเร่ืองที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยทางด้านจุลชีววิทยา	 จากการสืบค้น

สารสนเทศ	การน�าเสนอปากเปล่าและท�ารายงาน	

	 Orientation	 of	 self	 study,	 information	 literacy	

emphasizing	topics	in	microbiology,	oral	presentation	and	report

0203	492	 สัมมนาทางจุลชีววิทยา	2	 1(0-2-1)

 Seminar in Microbiology 2

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 392	สัมมนาทางจุลชีววิทยา	

1

	 Prerequisite	 :	 0203	392	Seminar	in	

   Microbiology 1

	 การฝึกผู้เรียนให้มีการน�าเสนอ	 และการอภิปรายหัวข้อ 

ที่น่าสนใจทางจุลชีววิทยา	

	 Training	 students	 in	 oral	 presentation	 and	critical	

discussion	of	a	selected		topic	in	the	field	of	microbiology

	 	 2.3	วชิาเลอืก	ให้เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า	20	หน่วยกิต	ส�าหรับนสิติ

ทีเ่รยีนในโปรแกรมปกต	ิ	หรอื	12	หน่วยกติ	ส�าหรบันิสติทีเ่รยีนในโปรแกรม

สหกิจศึกษา	นิสิตสามารถเลือกเรียนอย่างอิสระจากรายวิชาเลือก	ดังนี้

	 	 	 1)	 ด้านอาหาร	เกษตร	อุตสาหกรรม	และสิ่งแวดล้อม

0203	345	 จุลชีววิทยาทางอาหาร	 3(2-2-5)

 Food Microbiology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	

   Laboratory

	 จลุนิทรย์ีในอาหาร	การถนอมและเกบ็รกัษา	องค์ประกอบของ

อาหารและปัจจยัทางกายภาพทีม่ผีลต่อการเจรญิของจลุนิทรย์ี		การเน่าเสยี

ของอาหารประเภทต่างๆ	 เชื้อก่อโรคในอาหารและสารพิษจากจุลินทรีย	์

จุลินทรีย์ดัชนี	การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร		มาตรฐานอาหารทาง

จุลชีววิทยา		ความปลอดภัยและระบบประกันคุณภาพ	

	 Microorganisms	 in	 food,	preservation	and	storage,	

food	composition	and	factors	affecting	microbial	growth,	spoilage	

of	 food,	 food-borne	pathogens	and	microbial	 toxins,	 indicator	

microorganisms,	 determination	 of	microorganisms	 in	 food,	 

microbial	standard	of	food,	safety	and	quality	assurance

0203	360	 จุลชีววิทยาของอาหารหมักพื้นบ้าน	 3(2-2-5)

 Microbiology of Traditional Fermented Food

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	

   Laboratory

	 ชนดิของอาหารหมกัพืน้บ้าน	บทบาทของจลุนิทรย์ีในการหมกั

อาหาร	 การหมักอาหารโดยใช้เชื้อจากธรรมชาติ	 การหมักด้วยกล้าเช้ือ	

กระบวนการหมักและอุตสาหกรรมอาหารหมักพื้นบ้าน



185

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 Types	 of	 traditional	 fermented	 food,	 roles	 	 of		 

microorganisms		in		food	fermentation,	traditional	fermentation,	

fermentation	 	 by	 	 starter	 culture,	 fermentation	 process	 	 and	

traditional	fermented		food	industry

0203	368	 จุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑ์นม	 3(2-2-5)

 Microbiology of Milk and Milk Products

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	

   Laboratory

	 จุลินทรีย์ในนมและผลิตภัณฑ์นม	 การเน่าเสีย	 เนื่องจาก

จุลินทรีย์	 การใช้จุลินทรีย์ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ	 มาตรฐาน

ทางจุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑ์นม		และการควบคุมคุณภาพ	

	 Microorganisms	 in	 milk	 and	 milk	 products,	 

microorganisms	causing	milk	spoilage,	use	of	microorganisms	

for	 producing	milk	 products,	microbial	 standard	 of	milk	 and	 

milk	products	and	quality	control	

0203	400	 จุลชีววิทยาของการบ�าบัดน�้าเสีย	 3(2-2-5)

 Microbiology of Waste Water Treatment

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	

   Laboratory

	 ประเภทของน�้าเสีย	 จุลินทรีย์ในน�้าเสีย	 ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

กิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการบ�าบัดน�้าเสีย	 ระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 การ

วิเคราะห์ป ัญหา	 การควบคุมเพื่อให้ระบบบ�าบัดด�าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ	

	 Types	of	wastewater,	microorganisms	in	wastewater,	

factors	 affecting	 activity	 of	microorganisms	 in	wastewater	 

treatment,	wastewater	treatment	systems,	problem	analysis		and			

effective			control		of		wastewater		treatments

0203	430		 ความหลากหลายและชีววิทยาของเห็ดท้องถิ่น	 3(2-2-5)

 Biodiversity and Biology of Local Mushroom

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	

   Laboratory

	 ความหลากหลายของเห็ดท้องถิ่น	 อนุกรมวิธาน	 วงจรชีวิต	

การเจริญ	และปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญของเห็ด	การเพาะและประโยชน์

จากเห็ดท้องถิ่น

	 Biodiversity	of	local	mushroom,		taxonomy,	life	cycle,	

growth	and	factors	affecting	mushroom	growth,	cultivation	of	

indigenous	mushroom	and	their	benefits

0203	431	 เทคโนโลยีของยีสต์	 3(2-2-5)

 Yeast Technology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	

   Laboratory 

	 ชีววิทยาของยีสต์	การจัดหมวดหมู	่การคดัแยกสายพนัธ์ุยีสต์

และการพิสูจน์เอกลักษณ์	พันธุกรรมและการปรับปรุงสายพันธุ์	 ยีสต์ที่ใช้

ในอุตสาหกรรม	ผลิตภัณฑ์จากยีสต์และเทคโนโลยีการผลิต	

	 Biology,	 classification,	 screening	 and	 selection,	

identification	of	yeast,	genetic	improvements,	industrial	yeasts,	

yeast	products	and	production	technology

0203	432		 การบ�าบัดสารมลพิษทางชีวภาพ	 3(2-2-5)

 Bioremediation

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	

   Laboratory 

	 ความส�าคัญ	 บทบาทและกลไกของจุลินทรีย์ในการบ�าบัด 

สารมลพษิอนิทรย์ีและอนนิทรย์ี	เทคโนโลยกีารบ�าบดัสารมลพิษทางชวีภาพ

ในสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม	

	 S ign i ficance , 	 r o l e s 	 and 	 mechan i sms 	 o f	 

microorganisms	 in	 bioremediation	 of	 organic	 and	 inorganic	

pollutants,	 bioremediation	 technology	 in	 environment	 and	 

industry
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0203	433	 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม	 3(2-2-5)

 Environmental Microbiology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	

   Laboratory

	 จุลินทรีย์ในน�้า	 ดิน	 และอากาศ	 	 กิจกรรมและผลที่เกิดขึ้น

เน่ืองจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม	การแก้ไขและการควบคุม

จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษและการใช้จุลินทรีย์ลดความเป็นพิษ

ในสิ่งแวดล้อม

	 Microorganisms	 in	water,	 soil	 and	 atmosphere,	 

activity	 and	 effect	 of	microbial	 activity	 in	 the	 environment, 

solution	and	control	of	microorganisms	causing	pollution	and	

bioremediation	

0203	434	 จุลชีววิทยาทางการเกษตร	 3(2-2-5)

 Agricultural Microbiology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology		

   Laboratory

	 จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์	 จุลินทรีย์

ทีก่่อโรคในพืชและสัตว์	การประยกุต์ใช้จลุนิทรย์ีเพือ่เป็นประโยชน์ทางการ

เกษตร	เช่น	การท�าปุย๋หมัก	การใช้ไมคอร์ไรซาและจุลนิทรีย์ตรึงไนโตรเจน	

การใช้จุลินทรีย์หมักและเสริมอาหารสัตว์	และการควบคุมโดยชีววิธี

	 Animals	and	plants	growth	promoting	microorganisms,	

microbial	 pathogens	 of	 plants	 and	 animals,	 application	 of	 

microorganisms	in	agriculture,	such	as,	composting,	utilization	

of	 mycorrhiza	 and	 nitrogen	 fixing	 inoculants,	 microbial	 

ensilaging	and	feed	additives,	and	biocontrol	

0203	435	 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม	 3(2-2-5)

 Industrial Microbiology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	337	สรีรวิทยาของจุลินทรีย์

	 Prerequisite	 :	 0203	337	Microbial	Physiology

	 จุลินทรีย์เพื่อการอุตสาหกรรม	หลักการคัดเลือกและการเก็บ

สายพันธุ์	 กระบวนการต่าง	ๆ	 ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปฐมภูมิและทุติยภูมิ

จากกิจกรรมของจุลินทรีย์	ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ	และโรงงานต้นแบบ	

	 Microorganisms	 for	 industry,	principle	of	 selection	

and	preservation	of	cultures,	primary	and	secondary	metabolites	

production	process	from	microbial	activities	in	laboratory	and	

pilot	scales	

0203	438	 การควบคุมโดยชีววิธี	 3(2-2-5)

 Biocontrol 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	

   Laboratory

	 ค�าจ�ากัดความ	แนวคิด	ประเภทของการควบคุมโดยชีววิธี	วิธี

หลักในการควบคุมโดยชีววิธีข้อดีและข้อจ�ากัดของการควบคุมโดยชีววิธี	

คุณสมบัติของชีวภัณฑ์	การผลิตและการประยุกต์ใช้

	 Definition,	 concept,	 types	 of	 biocontrol,	 main	 

approaches	 to	 biocontrol,	 advantages	 and	 limitations	 of	 

biocontrol,	 properties	 of	microbial	 products,	 	 production	 and	

applications

	 	 	 2)	 จุลชีววิทยาทั่วไป

0203	346	 จุลินทรีย์ก่อโรคมนุษย์	 3(2-2-5)

 Human Pathogenic Microorganisms

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	

   Laboratory

	 	 แบคทีเรีย	ราและไวรัสก่อโรค	โรคและกลไกการติดเชื้อ	

การตอบสนองต่อการติดเชื้อของร่างกายมนุษย์และยุทธวิธีที่เชื้อก่อโรค

บุกรุกเข้าไปในร่างกาย	

								 Bacterial,	 fungal	 and	viral	 pathogens,	 disease	 and	

pathogenesis,	 human	 responses	 to	 pathogens	 and	pathogen	

invasion	strategies

0203	349	 แอคติโนมัยซีท	 3(2-2-5)

 Actinomycetes

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology		

   Laboratory

	 สัณฐานวิทยา	สรีรวิทยา	พันธุกรรม	อนุกรมวิธาน	นิเวศวิทยา	

และการประยุกต์ใช้ด้านเกษตร	อุตสาหกรรมอาหาร	และทางการแพทย์	

	 Morphology,	 physiology,	 genetics,	 taxonomy,	 

ecology	 and	 their	 applications	 in	 agriculture,	 food	 industry	 

and	medicine
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0203	355	 จุลชีววิทยาด้านการสุขาภิบาลและสาธารณสุข	 3(2-2-5)

 Microbiology of Sanitation and Public Health

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	

   Laboratory

	 หลกัการสขุาภบิาลโรงงานและสาธารณสขุ	จุลนิทรย์ีท่ีเกีย่วข้อง	

ระบาดวิทยา	การป้องกันและการควบคุม

	 Principles	 of	 plant	 sanitation	 and	 public	 health,	 

involved	microorganisms,	epidemiology,	prevention	and	control

0203	356			จุลชีววิทยาของพืช		 3(2-2-5)

 Plant Microbiology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology	

   Laboratory

	 จลุนิทรย์ีท่ีอยูอ่าศยับนพชื	รวมถงึเอนโดไฟท์	และบรเิวณราก

พืช	 ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์และพืช	 จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญ

เติบโตของพืช	กลไกทางตรงและทางอ้อมในการส่งเสริมการเจริญเติบโต

ของพืชโดยจุลินทรีย์	จุลินทรีย์ก่อโรคพืชและกลไกที่ท�าให้พืชเกิดโรค

	 Microorganisms	living	on	plant	including	endophytes	

and	 plant	 rhizosphere,	 relationship	 between	 plant	 and	 

microorganisms,	 plant	 growth	 promoting	microorganisms,	 

direct	 and	 indirect	mechanisms	 to	 enhance	plant	growth	by	

microorganisms,	 plant-pathogenic	 microorganisms	 and	 

mechanisms	that	cause	plant	diseases

0203	359	 วิทยาปรสิต	 3(2-2-5)

 Parasitology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology

   Laboratory

	 ปรสิตที่พบบ่อย		กระบวนการเมแทบอลิซึม		การสืบพันธุ์และ

วงจรชีวิตของปรสิตที่ท�าให้เกิดโรคในคน	ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับ

ผูถ้กูอาศยั	การป้องกันและการควบคมุ	การตรวจวนิจิฉัยในห้องปฏบิตักิาร

					 Common	 parasites,	 metabolism,	 reproduction	 

and	life	cycle	of	human	parasites,	host-parasite	relationships,	

prevention	and	control,	laboratory	diagnosis

0203	402	 เอนไซม์จากจุลินทรีย์	 3(2-2-5)

 Microbial Enzymes

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	234	ชีวเคมีของจุลินทรีย์

	 Prerequisite	 :	 0203	234	Microbial	

   Biochemistry

	 กลุ่มของเอนไซม์ที่ผลิตโดยจุลินทรีย์	 สภาวะที่เหมาะสมต่อ

การสร้างเอนไซม์ของจุลินทรีย์	 การควบคุมการสร้าง	 กระบวนการปลด

ปล่อยเอนไซม์	วิธีการสกัด	และการท�าให้บริสุทธิ์	วิธีการตรึงเอนไซม์	และ

การประยุกต์ใช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์ในด้านต่าง	ๆ

	 Groups	 	 of	 	microbial	 	 enzymes,	 	 optimization	 	 of		

microbial		enzyme	production,	control	of	production,	process	of	

excretion,	extraction	and	purification,		immobilization	of	enzymes	

and	potential	application	of	microbial	enzymes

0203	403	 จุลชีววิทยาวิเคราะห์	 3(2-2-5)

 Microbiological Assay

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology		

   Laboratory

	 การใช ้ จุลินทรีย ์ในการตรวจวิเคราะห ์ในเชิงคุณภาพ 

และเชิงปริมาณของสารต่าง	 ๆ	 เช่น	 กรดอะมิโน	 วิตามิน	 สารปฏิชีวนะ	 

สารก่อกลายพันธุ์	สารพิษ	และสารก่อมะเร็ง

	 Using	 of	 microorganisms	 for	 qualitative	 and	 

quantitative	 analyses	 of	 substances	 such	 as	 amino	 acids,	 

vitamins,	antibiotics,	mutagens,	toxins	and	carcinogens

0203	410	 จุลชีววิทยาวินิจฉัย	 3(2-2-5)

 Diagnostic Microbiology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 333	 อนุกรมวิธานวิทยา

แบคทีเรีย	0203	331	วิทยาเห็ดรา	

และ	0203	332	วิทยาไวรัส

	 Prerequisite	 :	 0203	333	Systematic	

   Bacteriology,	0203	331	Mycology 

and	0203	332	Virology

	 หลักการ	 วิธีการ	และอาหารที่ใช้ในการแยกวิเคราะห์และจัด

จ�าแนกชนิดของ	แบคทีเรีย	ไวรัส	รา	ปรสิต	ที่ได้มาจากสิ่งส่งตรวจทางการ

แพทย์

	 Principles,	methods	 and	media	 for	 isolation	 and	

identification	of	bacteria,	virus,	fungi	and	parasite	from	clinical	

specimens



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

188

0203	439	 วัคซีน	 2(2-0-4)

 Vaccines

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	236	วิทยาภูมิคุ้มกัน

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	236	Immunology

	 ระบบภูมิคุ้มกัน	 	 เซลล์ความจ�า	 	 กลไกของเอฟเฟคเตอร	์ 

ที-เซลล์		วัคซีนที่กระตุ้น	การตอบสนองอิมมูโนโกลบุลินและที-เซลล์	การ

ผลิตวัคซีนจากเซลล์และผลผลิตที่เกี่ยวกับเซลล์	 การกระตุ ้นระบบ

ภูมิคุ้มกันโดยวัคซีน	การใช้และทดลองใช้วัคซีน	

	 The	immune	system,	memory	cells,	mechanisms	of	

effector	T-cells,		vaccines	stimulate	immunoglobulin		and	T-cell	

responses,	 production	 of	 cells-based	 and	 cells-associated	 

vaccines,	 vaccine	 immunization,	 application	 and	 trials	 of	 

vaccines

0203	457	 เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีภัณฑ์จากจุลินทรีย์	 3(2-2-5)

 Biofuels and Chemicals from Microorganisms

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	234	ชีวเคมีของจุลินทรีย์

	 Prerequisite	 :	 0203	234	Microbial

   Biochemistry 

	 	เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีภัณฑ์ที่ผลิตโดยจุลินทรีย์	จุลินทรีย์

ที่เป็นแหล่งผลิต	 วัตถุดิบ	 กระบวนการผลิตและกระบวนการเก็บเก่ียว

ผลผลิต

	 Biofuels	and	chemicals	produced	by	microorganisms,	

microbial	sources,	substrates,	production	process	and	product	

recovery

 

0203	458	 ชีวสารสนเทศ	 2(1-2-3)

 Bioinformatics

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	234	ชีวเคมีของจุลินทรีย์

	 Prerequisite	 :	 0203	234	Microbial	

   Biochemistry 

	 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 สารสนเทศ	และฐานข้อมูลใน

การวเิคราะห์ล�าดบัเบสของดีเอน็เอ	อาร์เอน็เอ	โครงสร้างและหน้าทีข่องยนี

และโปรตนี	ความสมัพันธ์เชิงวิวฒันาการในระดบัโมเลกลุ	และการประยกุต์

ใช้	

	 Using	a	computer	based	programs,	information	and	

databases	for	sequence	analysis	of	DNA	and	RNA,	structure	and	

function	of	genes	and	proteins,	evolutionary	relationships	at	the	

molecular	level	and	applications

0203	459	 การเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์	 2(1-2-3)

 Microbial Culture Preservation 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite		 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203	291	Microbiology		

   Laboratory

	 หลกัและวิธีการเก็บรกัษาสายพนัธ์ุจุลนิทรย์ี	การจัดการระบบ

และการรวบรวมสาระข้อมูลของเช้ือจุลินทรีย์ท่ีเก็บรักษา	 ข้อก�าหนดการ

ครอบครองและการเคลื่อนย้ายขนส่งจุลินทรีย์	 เครือข่ายของศูนย์เก็บ

รวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์และการให้บริการ

	 Principles	 and	 methods	 of	 microbial	 strains	

preservation,	system	management	and	collective	information	of	

preserved	microbial	 strains,	 requirements	 for	 occupancy	and	

transportation	of	microorganisms,	network	of	microbial	culture	

collections	and	services

0203	496	 จุลินทรีย์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น	 2(2-0-4)

 Microorganisms and Local Wisdom

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	

	 Prerequisite	 :	 0203	231	Microbiology	

	 จุลินทรีย์ท่ีสัมพันธ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการเกษตร	

อาหาร	สิ่งแวดล้อม	และการแพทย์	 การวิเคราะห์และอภิปรายภูมิปัญญา

ท้องถ่ินโดยใช้ความรู้ด้านจุลชีววิทยา	 เน้นการศึกษาด้วยตนเองและการ

ออกภาคสนาม

	 Microorganisms	related	to	local	wisdom	in	agriculture,	

food,	environment	and	health,	analysis	and	discussion	on	local	

wisdom	using	microbiological	knowledge,	self	study	and	field	

work	required

0203	497	 ผู้ประกอบการ	 2(2-0-4)

 Entrepreneurship

	 พืน้ฐานของการเริม่ต้นและด�าเนินธรุกจิในฐานะผู้ประกอบการ	

การพัฒนาแผนธุรกิจ	การหาแหล่งเงินทุน	 เงินกู้และดอกเบี้ย	การพัฒนา

ระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ	หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

เบื้องต้น	การตลาด	การเข้าถึงผู้บริโภค	และการโฆษณา	

	 The	basics	of	starting	and	running	a	business	as	an	

entrepreneur,	 business	plan	development,	 finding	 of	 funding	

sources,	 loans	 and	 interest,	 effective	 accounting	 system	

development,	 principles	 of	 product	 design	 and	 packaging,	

marketing,	consumer	reach	and	advertising
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	 	 2.4	วิชาประสบการณ์วิจัย		

0203	399	 โครงงานนิสิตทางจุลชีววิทยา	1	 1(0-2-1)

 Senior Project in Microbiology 1

	 การค้นคว้า		การน�าเสนอเค้าโครงงานวิจยัและการทดลองวจิยั

ทางจุลชีววิทยา	ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

											 L i terature	 review, 	 research	 proposal 	 and	 

experimental	 performing	 on	microbiological	 subjects	 under	

supervision

0203	499	 โครงงานนิสิตทางจุลชีววิทยา	2	 2(0-4-2)

 Senior Project in Microbiology 2

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	399	โครงงานนิสิตทาง

	 	 	 จุลชีววิทยา	1

	 Prerequisite	 :	 0203	 399	 Senior	 Project	 in	

Microbiology 1

	 การวจิยัและเสนอผลงานทีไ่ด้จากการวจิยัน�าเสนอต่อทีป่ระชมุ

และเขียนรายงานเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์		

	 Research		and		presentation	of	research	work		to		the		

Department		Committee,	writing	up	actual	report	and	final	report	

submission	

	 3.	 หมวดการฝึกประสบการณ์/สหกจิศึกษา	นสิติโปรแกรมปกตเิรยีน

วิชา	0203	495	การฝึกงาน	จ�านวน	2	หน่วยกิต	และนิสิตโปรแกรมสหกิจ

ศึกษา	เรียนวิชา	0203	395	การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา	จ�านวน	1	

หน่วยกิต	และ	0199	499	สหกิจศึกษา	จ�านวน	9	หน่วยกิต

0203	395	 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา	 1(0-2-1)

 Cooperative Education Preparation 

	 หลักการ	แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา	 ระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	 ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ	

ความรูพ้ืน้ฐานในการปฏบิตังิาน	การสือ่สารและมนุษยสมัพนัธ์	การพฒันา

บุคลิกภาพ	 ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ	 เทคนิคการ 

น�าเสนอและการเขียนรายงาน	

	 Principles,	 concepts	 and	processes	 of	 cooperative	

education,	 related	 rules	and	regulation,	basic	knowledge	and	

techniques	in	job	application,	basic	knowledge	and	techniques	

in	working,	communication	and	human	 relations,	personality	

development,	 quality	management	 system	 in	workplace,	 

presentation	techniques	and	report	writing

0203	495	 การฝึกงาน	 2(0-4-2)

 Student Practicum

	 การฝึกงานด้านวชิาการ	หรอืวชิาชพีทางสาขาจลุชวีวทิยา	หรอื

จุลชีววิทยาประยุกต์	 ในหน่วยงานราชการ	 รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	150	ชั่วโมง

	 The	 practicum	 aims	 at	 gaining	 professional	 

experience	 on	 microbiology	 or	 applied	 microbiology	 in	 

government	sectors,	state	enterprises	or	private	companies	not	

less	than	150	hours

0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

 Cooperative Education

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 ส�าหรับนิสิตสาขาจุลชีววิทยาชั้นปี	4	

ที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้ว	 

ไม่น้อยกว่า	6	ภาคการศึกษา	 

หรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า	

100	หน่วยกิต

	 Prerequisite		 :	 The	fourth-year	Microbiology	

student or cumulative credit 

more	than	100

	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบ

การ	การพฒันาตนเองในด้านการคดิอย่างเป็นระบบ	การสงัเกต	การตัดสนิ

ใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินตามความต้องการของ

สถานประกอบการและตลาดแรงงาน

	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	the	

work	 place	 for	 students	with	 the	 cooperation	 between	 the	 

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systemic	thinking,	observation,	decision	making,	analytical	and	

evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	who	

are	most	suitable	for	work	places	and	the	labor	market	

 

	 4.	 หมวดวิชาเลือกเสรี		 ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

	 	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 ๆ	 ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย	

จ�านวนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต



ว่าง
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558)

1.  ปรัชญา ความส�าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 1.1 ปรัชญา

	 	 ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่รู้จักตนเอง	เข้าใจผู้อื่น	และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1.2 ความส�าคัญ

	 	 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป		ได้พิจารณาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนอยู่เดิมตั้งแต่ป ี

การศึกษา	 2554	 	 เป็นต้นมา	พบว่ามีหลายส่วนของหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของทั้งความต้องการของผู้เรียนและ 

ผลการเรยีนที	่สกอ.	ก�าหนด	และทกัษะในศตวรรษท่ี	21	อกีทัง้ยงัมเีนือ้หาซ�า้ซ้อนกนัในบางรายวชิา	และท่ีส�าคญัโครงสร้างของหลักสูตร

ยังไม่ได้มุ่งส่งเสริมการสร้างบัณฑิตให้ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเท่าที่ควร		

	 	 ส�านักศึกษาทั่วไปซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงร่วมมือกับคณะต่าง	 ๆ	ที่จัดการ

เรียนการสอนในมหาวิทยาลัย	 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 	 โดยมุ่งสร้างนิสิตให้มีคุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค์ 

หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป	สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ	ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	 

มทีกัษะทีจ่�าเป็นในการด�ารงชวีติในศตวรรษที	่21	ซึง่ต้องมอีงค์ความรู้พ้ืนฐานท่ีจ�าเป็นตามยุค	มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม	มีทักษะ

ชีวิตและการท�างาน	ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาสากล	และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นพลเมืองไทยในประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลกได้อย่างภาคภูมิ	

	 	 เพือ่ให้บรรลตุามเป้าหมายข้างต้น	ส�านกัศกึษาท่ัวไปจงึได้ก�าหนดกรอบการด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ	ไว้	5	ประการ	

ดังนี้	

	 	 1.	 ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชาให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.) 

และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 	 2.	 ปรบัปรงุเป้าประสงค์และขอบเขตของแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับความหมายและผลการเรยีนรูข้องหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป

	 	 3.	 ให้ทุกคณะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเบ้ืองต้นเพื่อเสริมทักษะชีวิตใน 

การประกอบอาชีพในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/คณะ

	 	 4.	 เพิ่มรายวิชา	 ”1	หลักสูตร	 1	 ชุมชน„	และจัดให้เป็นรายวิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 โดยจัดการเรียน 

การสอนแบบบรูณาการกบัโครงการ	1	หลกัสตูร	1	ชมุชน	เพือ่พฒันานิสิตให้เป็นท่ีพึง่ของสังคมและชมุชนตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	

	 	 5.	 ปรับปรุงค�าอธิบายรายวิชาของแต่ละรายวิชาให้เชื่อมโยง	ส่งเสริม	หรือบูรณาการกัน	 โดยไม่ให้เกิดความซ�้าซ้อน

กัน

	 โดยจัดให้มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ	ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกล่ันกรองเป็นล�าดับ	 และ

เปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงหรือพัฒนารายวิชาต่างๆ	ร่วมกัน	 โดยก�าหนดความหมายของหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปให้เป็นกรอบแนวคิดหลักที่เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยเสนอไว้	ดังนี้	

	 หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป	หมายถงึ	หมวดวิชาท่ีเสรมิสร้างความเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์	มคีวามรูร้อบ	รูก้ว้าง	เข้าใจ	และเหน็คุณค่า

ของตนเอง	ผู้อ่ืน	สงัคม	ศลิปวฒันธรรม	และธรรมชาต	ิใส่ใจต่อความเปลีย่นแปลงของสรรพสิง่	พฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง	ด�าเนนิชวีติ

อย่างมีคุณธรรม	พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
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	 และก�าหนดผลการเรยีนรูข้องหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป	9	ประการ	ให้สอดคล้องและครอบคลุมผลการเรยีนตามกรอบแนวคิด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่เสนอโดยเครือข่ายการศึกษาทั่วไป	ดังนี้	

	 	 1.	 มคีณุธรรมจรยิธรรมในการด�าเนินชวีติ	บนพืน้ฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง	ตระหนักและส�านกึในความเป็นไทย

	 	 	 หมายถึง	มีความรู้ความเข้าใจในความหมายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และ

สามารถประยุกต์ใช้	 เพ่ือน�าไปสู่การพึ่งพาตนเอง	 และช่วยเหลือผู้อ่ืน	 สามารถแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 

และความพอเพียง	 เป็นแบบอย่างที่ดีได้	 สามารถอธิบายถึงคุณค่าและความส�าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย	โดยเฉพาะในเรื่อง 

ศลิปวัฒนธรรม	การใช้ภาษา	การแต่งกาย	และกริยิามารยาทอนัดีงาม	รวมท้ังคุณธรรมความกตัญญูกตเวที	มีความภูมิใจในภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	ต้องการอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่สืบไป

	 	 2.	 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง	มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล	และเข้าใจธรรมชาติ	

	 	 	 หมายถึง	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา	แนวคิดและองค์ความรู้ของศาสตร์หลักสากล	อันน�าไปสู่ความเข้าใจ

ธรรมชาติ	และปรากฏการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในโลกและจักรวาล	

	 	 3.	 เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง	ผู้อื่น	สังคม	ศิลปะ	และวัฒนธรรม	

	 	 	 หมายถึง	มคีวามรูค้วามเข้าใจในตนเอง	มนษุย์ในฐานะปัจเจก	สงัคม	ศลิปะ	และวฒันธรรม	เคารพและเหน็คณุค่า

ของความเหมือนและความต่างของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต	 ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสอดคล้องเม่ืออยู่ในสภาวะแห่งดุลยภาพท่ี

ยอมรับได้ของหุ้นส่วนนั้นๆ

	 	 4.	 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต	เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 หมายถึง	ทักษะส�าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือความสามารถในการประเมินตนเองและก�าหนดเป้าหมายที่

ต้องการพัฒนา	ซึ่งอาจเป็นการเรียนเพื่อรู้	เรียนเพื่อท�าได้	เรียนเพื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น		และเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย	จิตใจ	

ความเฉลียวฉลาด	ความอ่อนไหว	ความมีสุนทรียะ	และมิติทางจิตวิญญาณ	(Learning	to	be)	ส่วนความสามารถที่จะช่วยให้บรรลุ 

เป้าหมายคือทักษะการวางแผน	และด�าเนินการแสวงหาข้อมูลความรู้จากแหล่งและวิธีการท่ีหลากหลาย	 ทั้งในและนอกระบบสถาบัน

การศึกษา

	 	 5.	 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และทักษะการคิดแบบองค์รวม

	 	 	 หมายถึง	สามารถคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง	ๆ	ในเชิงเหตุผล	รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบต่าง	ๆ	 

เพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้านและมปีระสทิธภิาพ	สามารถเลอืกวธิคีดิพิจารณาทีเ่หมาะสมต่อประเดน็ปัญหาหนึง่ๆ	ไม่ว่าจะด้วยการ

คิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 แสดงการประเมินข้อมูลเพื่อชี้ให้เห็นความน่าเชื่อถือและให้ข้อสรุปอันจะน�าไปสู่การตัดสินใจท่ีถูกต้อง 

เหมาะสม	สามารถศึกษาปัญหาที่มีความซับซ้อนและสามารถให้แนวทางแก้ปัญหาท่ีสร้างสรรค์ได้	 	 สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนา 

ตนเองอย่างเป็นขั้นตอน	 เป็นเหตุเป็นผล	พิจารณาด้วยใจใคร่ครวญตามหลักความจริง	ความดี	และความงาม	จนเกิดปัญญาส่งผล 

ต่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

	 	 6.	 มีจิตอาสาและส�านึกสาธารณะ	เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

	 	 	 การมจีติอาสา	คอื	การมคีวามเอาใจใส่	กระตือรอืร้นท่ีจะเข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันา/แก้ปัญหาส่วนรวม/ชมุชน/

สังคม	ซึ่งแสดงออกในรูปของการกระท�าที่มุ่งประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นบนพื้นฐานของความตั้งใจดี	เจตนาดี	และเป็นไปตามความสมัครใจ

ของตนโดยไม่มีการบังคับ

	 	 	 ส�านกึสาธารณะ	หมายถงึ	การทีบ่คุคลตระหนกัถงึความส�าคญัและเหน็คณุค่าของการแบ่งปัน	ดแูล	เอาใจใส่	รกัษา

สมบัติต่าง	ๆ	ที่เป็นของส่วนรวม	และไม่น�ามาเป็นของส่วนตน

	 	 	 การเป็นพลเมอืงทีม่คีณุค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก	คอื	การทีบ่คุคลสามารถเป็นทีพ่ึง่ของตนเองและของสงัคม

ไทยและสังคมโลกได้	ใฝ่รู้	มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	เข้าใจและยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม	และวิทยาการต่างๆ	พร้อมปฏิบัติตน

ได้อย่างเหมาะสมตามสถานภาพและบทบาททางสังคม	ณ	เวลานั้นด้วยความกล้าหาญ	บนพื้นฐานคุณธรรม	ความรับผิดชอบ	รวมทั้ง

เข้าใจ	ยอมรบั	และตระหนกัในคณุค่าและความเท่าเทยีมในศกัด์ิศรขีองความเป็นมนุษย์	และวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง	พร้อมปฏิบัติต่อกัน

ด้วยความเคารพ	ยุติธรรม	และเสมอภาค
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	 	 7.	 มีทักษะความรู้ในการด�าเนินชีวิตและด�ารงตนในสังคมได้เป็นอย่างดี

	 	 	 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ	 และมีทักษะในการน�าไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 ได้แก	่ 

การรักษาสุขภาพร่างกาย	การกิน	การอยู่	พักผ่อน	ออกก�าลังกาย	อารมณ์	จิตใจ	และด้านการท�างาน	การประกอบการ	เศรษฐกิจ	สังคม	

สามารถด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างดี

	 	 8.	 ใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม	

	 	 	 สามารถใช้เทคโนโลยหีรอืวทิยาการสมยัใหม่ได้อย่างเหมาะสมในการด�าเนินชวิีต	สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการพัฒนาปัญญาความรู้	 ด้านต่างๆ	 และเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สืบค้นข้อมูล	 คัดกรอง	 รวบรวม	 วิเคราะห	์ 

และน�าเสนอข้อค้นพบได้อย่างเหมาะสมและซื่อสัตย์

	 	 9.	 ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

	 	 	 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งในการพูด	การฟัง	การอ่าน	การเขียน	และเลือกใช้รูปแบบการน�าเสนอ

ที่เหมาะสมส�าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้

 1.3 วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 	 1.			 เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการด�าเนินชีวิต	บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ตระหนัก

และส�านึกในความเป็นไทย

	 	 2.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง	มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล	และเข้าใจธรรมชาติ

	 	 3.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง	ผู้อื่น	สังคม	ศิลปะ	และวัฒนธรรม	

	 	 4.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต	เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

	 	 5.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และทักษะการคิดแบบองค์รวม

	 	 6.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนมีจิตอาสาและส�านึกสาธารณะ	เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

	 	 7.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน�าความรู้ไปใช้ในการด�าเนินชีวิตและด�ารงตนในสังคมได้

เป็นอย่างดี

	 	 8.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม	

	 	 9.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 2.1 จ�านวนหน่วยกิต    

	 	 รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

 2.2 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 	 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	แบ่งเป็นกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับที่ก�าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ของกระทรวงศึกษาธิการ		

กลุ่มวิชา

เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวง

ศึกษาธิการ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ�านวนรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1.	กลุ่มภาษา

1.1	ภาษาอังกฤษ

1.2	ภาษาไทยและ

	 	 ภาษาอื่น	ๆ

-

3

3

6

4

2.	กลุ่มมนุษยศาสตร์

	 และสังคมศาสตร์

- 5 6

3.	กลุ่มวิทยาศาสตร์

	 และคณิตศาสตร์

- 5 6

4.	กลุ่มวิทยาศาสตร์		

	 สุขภาพและนันทนาการ

- 4 4

5.	กลุ่มสหศาสตร์ - 1 2

6.	กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม - 16 ไม่น้อยกว่า	2

รวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 37 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
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รายวิชา
1 กลุ่มภาษา    10 หน่วยกิต

 1.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ  6 หน่วยกิต

	 0031	001	 การสนทนาภาษาอังกฤษ	 2(1-2-3)

	 	 	 ในชีวิตประจ�าวัน	

	 	 	 Daily	English	Conversation2

	 0031	002	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 	 Communicative	English

	 0031	003		 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมาย	 2(1-2-3)

	 	 	 เฉพาะด้าน

	 	 	 English	for	Specific	Purposes

 1.2  ภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ  4 หน่วยกิต

	 0031	004		 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ	 2(2-0-4)

	 	 	 Thai	for	Academic	Communication

	 0031	005	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ	 2(2-0-4)

	 	 	 Thai	for	Aesthetic	Communication

	 0031	006		 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน	 2(2-0-4)

	 	 	 ASEAN	Languages	and	Cultures

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต

	 0032	001	 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา	 2(2-0-4)

	 	 	 Man,	Civilization	and	Religions

	 0032	002		 กฎหมายและจริยธรรม	 2(2-0-4)

	 	 	 Laws	and	Morality

	 0032	003		 ศิลปะวิจักษ์		 2(2-0-4)

	 	 	 Art	Appreciation

	 0032	004		 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้		 2(2-0-4)

	 	 	 Humanity	and	Learning

	 0032	005		 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		 2(2-0-4)

	 	 	 Philosophy	of	Sufficiency	Economy

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต

	 0033	001		 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา		 2(2-0-4)

	 	 	 Concepts	of	Science	and	Philosophy

	 0033	002		 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 2(2-0-4)

	 	 	 ในสังคมโลกาภิวัตน์

	 	 	 Science	and	Technology	in

	 	 	 Globalized	Society

	 0033	003	 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา	 2(2-0-4)

	 	 	 ท้องถิ่น

	 	 	 Natural	Resources	and	Local	Wisdoms

	 0033	004		 เทคโนโลยีสารสนเทศ		 2(2-0-4)

	 	 	 Information	Technology

	 0033	005	 การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติ	 2(2-0-4)

	 	 ในชีวิตประจ�าวัน

	 	 Applications		of		Mathematics		

	 	 and		Statistics		in		Daily		Life

4. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ  4 หน่วยกิต

	 0034	001	 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน	 2(2-0-4)

	 	 	 Personal	and	Community

	 	 	 Health	Care

	 0034	002		 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต		 2(2-0-4)

	 	 	 Consumption	for	Life	Quality

	 0034	003		 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อ		 2(2-0-4)

	 	 	 คุณภาพชีวิต

	 	 	 Drug	and	Health	Products	for

	 	 	 life	quality

		 0034	004	 การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	 2(1-2-3)

	 	 Exercise		for		Health		

5. กลุ่มสหศาสตร์   2 หน่วยกิต

	 0035	001		 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน	2(1-2-3)

	 	 	 One	Program	One	Community

6.  กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม  2 หน่วยกิต

	 0036	001		 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 Korean	for	Communication

	 0036	002		 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 Japanese	for	communication

	 0036	003		 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 Chinese	for	Communication

	 0036	004		 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 French	for	Communication

	 0036	005		 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก		 2(2-0-4)

	 	 	 Geography	and	Global	Issues

	 0036	006	 ภาวะผู้น�า		 2(1-2-3)

	 	 	 Leadership
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	 0036	007	 นวัตกรรมและการเป็น		 2(2-0-4)

	 	 ผู้ประกอบการใหม่

	 	 Innovation	and	New	Entrepreneurship

	 0036	008		 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต		 2(1-2-3)

	 	 Meditation	for	Life	Progress

	 0036	009		 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความส�าเร็จ		 2(1-3-2)

	 	 Mind	Power	for	Successful	Wisdom

	 0036	010	 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก		 2(1-3-2)

	 	 Vipassana	and	World	Awareness

	 0036	011	 พุทธศาสนากับการด�ารงชีวิต		 2(2-0-4)

	 	 Buddhism	and	Living

	 0036	012	 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Khmer		for		Communication

	 0036	013	 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Myanmar		for		Communication

	 0036	014	 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Laos		for		Communication

	 0036	015	 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Vietnamese		for		Communication

	 0036	016	 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียม	 2(1-2-3)

	 	 ความพร้อมในการประกอบอาชีพ

	 	 English		for		Career		Preparation	
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แสดงแผนการศึกษา
 

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมภาษาอังกฤษ 2

เลือกกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและนันทนาการ 2

รวม 8

   
ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย 

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมภาษาอังกฤษ 2

เลือกกลุมภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ 2

เลือกกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2

รวม 8

 

ชั้นปที่ 2 ภาคตน

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมภาษาอังกฤษ 2

เลือกกลุมภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ 2

เลือกกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2

รวม 8

ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและนันทนาการ 2

เลือกกลุมวิชาเลือกเพิ่มเติม 2

เลือกกลุมสหศาสตร 2

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา
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ค�าอธิบายรายวิชา
1. กลุ่มภาษา

 1.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ

 0031 001 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)

   ในชีวิตประจ�าวัน

   Daily English Conversation

	 	 	 ทกัษะการฟังและการพดูโดยใช้ค�าศัพท์และส�านวน

ที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวันที่มีประสิทธิภาพ

	 	 	 Listening	and	speaking	skills	using	practical	

English	vocabulary	and	expressions	for	effective	daily-life	

communication

 0031 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

	 	 	 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบททาง

สังคมต่าง	ๆ	หน้าที่ของภาษาในการสื่อสารและการใช้ค�าศัพท์ที่เหมาะสม

	 	 	 English	usage	for	communication	in	various	

social	context;	communication	functions	of	language	and	

appropriate	vocabulary	use

 0031 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมาย  2(1-2-3)

   เฉพาะด้าน

   English for Specific Purposes

	 	 	 ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารเชงิวชิาการ

และการท�าความเข้าใจในศาสตร์เฉพาะด้าน

	 	 	 Skills	 in	 using	 English	 for	 academic	 

communication	 and	 comprehension	 in	 a	 specific	 field 

of	study

 1.2 ภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ

 0031 004  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ  2(2-0-4)

   Thai for Academic Communication

	 	 	 ลกัษณะของภาษาเชงิวชิาการ	ทกัษะการใช้ภาษาไทย 

เพือ่วตัถุประสงค์ทางวชิาการในบรบิททางสงัคมเพือ่การสือ่สารอย่าง 

เหมาะสมและมีประสิทธิผลในโลกยุคปัจจุบัน

	 	 	 Characteristics	of	academic	language,	skills 

in	 using	Thai	 for	 academic	 purposes	 in	 various	 social 

context	 for	 appropriate	 and	 effective	 communication	 at 

present	age

 0031 005  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2(2-0-4)

   เชิงสุนทรียภาพ

   Thai for Aesthetic Communication

	 	 	 ความหมายและความส�าคัญของสุนทรียภาพ 

สุนทรียภาพทางภาษา	กลวิธีการสร้างสรรค์และการสื่อสารภาษาที่มี 

ความงาม	 แนวทางพิจารณาความงามทางภาษาทั้งร้อยแก้ว	 และ 

ร้อยกรอง	ศกึษากวนีพินธ์และบทประพนัธ์เชงิสร้างสรรค์เพือ่ให้มอง 

เห็นศิลปะภาษา	มโนทัศน์	ค่านิยม	และพลังแห่งภาษา

	 	 	 Meaning	 and	 significance	 of	 aesthetics, 

language	 aesthetics,	 strategies	 for	 creating	 and 

communicating	 aesthetic	 language,	ways	 to	 examine 

language	aesthetic	both	in	poems	and	creative	writing	to 

see	language	art,	concepts,	values,	and	power	of	language

 0031 006 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน  2(2-0-4)

   ASEAN Languages and Cultures

	 	 	 ความรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบัภาษาและวฒันธรรม 

อาเซยีน	ความหลากหลายของภาษาในกลุม่ประเทศอาเซยีน	ลกัษณะ 

ร่วมและลกัษณะเฉพาะด้านความคดิ	ค่านยิมซึง่แสดงออกผ่านภาษา 

วรรณกรรม	และงานเขียน

	 	 	 Knowledge	 and	understanding	 of	ASEAN 

languages	and	cultures,	diversity	of	languages	in	ASEAN 

countries,	shared	and	unique	characteristics	of	ideas	and 

values	expressed	through	language,	literature,	and	writing

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 0032 001  มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา  2(2-0-4)

   Man, Civilization and Religions

	 	 	 ธรรมชาติของมนุษย์และสังคม	 พัฒนาการและ 

ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในอารยธรรมและวัฒนธรรมต่าง	 ๆ	 

ในมิติทางสังคม	 ประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 

ความเชื่อ	 ลัทธิและศาสนา	ที่มีผลต่อแนวคิดแนวปฏิบัติของมนุษย์

และสังคม

	 	 	 Nature	of	human	and	society,	development 

and	relationships	of	mankind	in	various	civilizations	and 

cultures	on	perspective	of	social,	history,	culture,	economy, 

politics,	 beliefs,	 doctrines,	 and	 religions	 affecting	belief, 

concepts	and	practices	of	human	and	society
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 0032 002  กฎหมายและจริยธรรม  2(2-0-4)

   Laws and Morality

	 	 	 ความรู้เก่ียวกับกฎหมายในการด�ารงตนในสังคม 

ความเป็นพลเมืองและบทบาทหน้าที่หลักประชาธิปไตยการใช  ้

เหตุผล	 พัฒนาการของการคิดใช้เหตุผล	 รูปแบบของการใช้เหตุผล 

แนวการใช้เหตุผลทางปรัชญา	 หลักจริยธรรมที่ส�าคัญเพื่อเข้าใจ 

ตนเอง	ผู้อื่นและสังคม

	 	 	 Knowledge	 of	 Law	 for	 living	 in	 society, 

citizenship,	role	and	responsibility,	democratic	principle, 

reasoning,	development	of	reasoning	thought,	 formats	of 

reasoning,	ways	 of	 philosophical	 reasoning,	 important 

morality	for	understanding	oneself,	others,	and	society

 0032 003  ศิลปะวิจักษ์  2(2-0-4)

   Art Appreciation

	 	 	 สุนทรียศาสตร์ความซาบซึง้ทางความงามและคณุค่า 

ของธรรมชาติ	 งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ	 ทัศนศิลป์	 การละคร	 

ศิลปะการแสดง	 งานศิลปหัตถกรรม	ดนตรี	ลักษณะดนตรีพื้นบ้าน	

ดนตรีกลุ ่มประเทศอาเซียน	 และดนตรีตะวันตกความเชื่อมโยง 

ทางสุนทรียศาสตร์

	 	 	 Aesthetics,	appreciation	of	beauty	and	value 

of	nature,	creative	art,	visual	art,	drama,	performancing	art, 

handicrafts,	music,	folk	music,	ASEAN	and	Western	music, 

aesthetic	connections

 0032 004  ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้  2(2-0-4)

   Humanity and Learning

	 	 	 ธรรมชาติของมนุษย์กับการเรียนรู้	 การจูงใจและ 

พฤตกิรรมของมนษุย์	กระบวนการจติตปัญญาศกึษา	สนุทรยีสนทนา 

การพัฒนาจติเพ่ือพัฒนาคณุภาพชวีติ	การเรยีนรูเ้พือ่การเปล่ียนแปลง 

ตนเองจากภายใน	การคิดแบบองค์รวมการปรับตัวสู่สังคมสมัยใหม่

	 	 	 Nature	of	human	and	 learning,	motivation 

and	human	behavior,	contemplative	educational	processes, 

dialogue,	mind	development	 for	 quality	 of	 life,	 learning 

paradigms	 for	 emphasizing	 inner	 self	 development, 

holistic	paradigms,	self-adaptation	to	modern	society

 0032 005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4)

   Philosophy of Sufficiency Economy  

	 	 	 พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาล

ที่	 9	 ศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน	ที่มา	 ความหมายและ 

หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	การน้อมน�าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�าเนินชีวิต	 เกษตรทฤษฎีใหม่		

เศรษฐศาสตร์กับความพอเพียง	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กับการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 	 	 Biography		of		His		Majesty		King		Bhumibol		

Adulyadej,		king’s		wisdom		and		work		principles,		origin,		

meaning,		and		principle		of		the		philosophy		of		sufficiency		

economy,		applications		in		daily		activities,		new		theory		of		

agriculture,		economics		and		Sufficiency,		philosophy		of		

sufficiency		economy		for		community		development		and		

sustainable		development

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 0033 001  แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา  2(2-0-4)

   Concepts of Sciences and Philosophy

	 	 	 ธรรมชาติของปรัชญา	 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์

ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับวิทยาศาสตร์แนวคิดพื้นฐาน 

ทางวิทยาศาสตร์	 การประยุกต์แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์

ในการด�ารงชีวิต

	 	 	 Nature	 of	 philosophy,	 nature	 of	 science; 

difference	between	philosophy	and	science;	Basic	idea	in 

science;	application	of	basic	scientific	idea	for	living

 0033 002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2(2-0-4)

   ในสังคมโลกาภิวัตน์

   Science and Technology in

   Globalized Society

	 	 	 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในสังคมโลกาภิวัตน์	 บทบาทของวิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยีต่อ 

คุณภาพชีวิต	 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ 

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการด�าเนินชีวิต

	 	 	 Advanced	 of	 science	 and	 technology	 in 

globalized	 society,	 role	 of	 science	and	 technology	 in	 life 

quality,	 analysis	 and	 synthesis	 of	 information	and	news 

from	media,	applications	of	scientific	knowledge	for	living
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 0033 003 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา  2(2-0-4)

   ท้องถิ่น

   Natural Resources and Local Wisdoms

	 	 	 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์	 มลภาวะ	 การเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบูรณาการกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 	 Natural	 resources	 and	 environment, 

biodiversity	 and	 utilization,	 pollution,	 climate	 change, 

conservation	 of	 natural	 resource	 and	 environment,	 local 

wisdom	and	integration	with	science	and	technology

 0033 004  เทคโนโลยีสารสนเทศ  2(2-0-4)

   Information Technology

	 	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 มัลติมีเดีย	 เทคโนโลย ี

ภูมิสารสนเทศและการน�าไปใช้	การใช้โปรแกรมประยุกต์ที่จ�าเป็นต่อ

การปฏิบัติงาน	สารสนเทศ	การสืบค้นสารสนเทศ	การใช้สารสนเทศ

ตามกฎหมายและจริยธรรม

	 	 	 Information	technology,	multimedia,	geoin-

formatics	 system	 technology	 and	 applications,	 use	 of 

essential	 computer	 software,	 information,	 information 

retrieval,	information	usage	conforming	to	laws	and	ethics

 0033 005 การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติ 2(2-0-4)

   ในชีวิตประจ�าวัน

   Applications  of  Mathematics  

   and  Statistics  in  Daily  Life

	 	 	 ธรรมชาติของคณิตศาสตร์	 	 คณิตศาสตร์ประยุกต์

เบือ้งต้นในชวิีตประจ�าวัน		คณติศาสตร์ทางธุรกิจและการเงนิ		การน�า

เสนอข้อมูลทางสถิติและการน�าไปใช้ในการตัดสินใจ

	 	 Nature		of		mathematics,		elementary		application		

of		mathematics		in		daily		life,		mathematics		in		business		

and		finance,		statistical		data		presentation		and		statistical		

data		for		decision-making

4.  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ

 0034 001 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน  2(2-0-4)

   Personal and Community Health Care

	 	 	 ความหมายและความส�าคัญของสุขภาพ	 อนามัย 

ส่วนบุคคล	 การดูแลสุขภาพระดับครอบครัวและชุมชน	 การดูแล 

สุขภาพกายและใจ	 วิถีสุขภาพทางเลือกในชุมชน	 ปัจจัยส�าคัญที่มี 

ผลต่อสขุภาพ	เพศศกึษา	พฒันาการทางเพศ	การควบคมุและป้องกนั 

โรค	การเสริมสร้างสุขภาพ	การวางแผนครอบครัว

	 	 	 Meaning	and	significance	of	health,	personal 

hygein,	 family	 and	 community	 healthcare,	 body	 and 

mind	health	care,	alternative	health	style	 in	community, 

major	 factors	 effecting	 health,	 sex	 education,	 sexual 

development,	 disease	 control	 and	 prevention,	 health 

promotion,	family	planning

 0034 002  การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Consumption for Life Quality

	 	 	 การบริโภคและภาวะโภชนาการที่ดี	 การวิเคราะห์ 

และการประเมินคุณค่าในการบริโภคและคุณค่าทางโภชนาการ 

อาหารต ่างวัฒนธรรม	 การจัดการผลกระทบที่ เกี่ยวข ้องกับ 

การบริโภค	สิทธิของผู้บริโภค	กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับ

การคุ้มครองผู้บริโภค

	 	 	 Consumption	 and	good	nutrition,	 analysis 

and	evaluation	of	consumption	and	nutritional	value,	cross 

cultural	 food,	management	 of	 consumerism	 effects, 

consumer	 rights,	 laws,	 and	 organizations	 for	 consumer 

protection

 0034 003  ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อ  2(2-0-4)

   คุณภาพชีวิต

   Drug and Health Products for life quality

	 	 	 ความหมายของยา	 ยาสามัญประจ�าบ้าน	 การใช้ยา 

อย่างปลอดภัย	ความหมายและความส�าคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพ

	 	 	 Meaning	 of	 drug,	 common	 home	 drugs, 

safety	 drug	 use,	meaning	 and	 significance	 of	 health 

products,	utilization	of	health	products
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 0034 004 การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)

   Exercise  for  Health  

	 	 	 ห ลักการและความส� าคัญของสุ ขภาพและ

สมรรถภาพทางกาย	 ศาสตร์เบื้องต้นของการออกก�าลังกาย		 

การออกก�าลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ	 	 การวางแผนและ 

การประเมินผลการออกก�าลังกาย	 การปลูกฝังเจตคติท่ีดีต ่อ 

การออกก�าลังกาย		โดยเลือกออกก�าลังกายหรือฝึกกีฬา	1	ประเภท		

	 	 	 Concepts		and		importance		of		health		and		

physical		fitness,		basic		principles		of		exercise,		exercise		

and		sports		for		health		promotion,		exercise		planning		and		

evaluation,		promoting		positive		attitude		towards		exercise,		

select		a		form		of		exercise		to		do		and		a		sport		to		play

5. กลุ่มสหศาสตร์

 0035 001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  2(1-2-3)

   One Program One Community

	 	 	 ปรัชญา	 วิสัยทัศน์	 อัตลักษณ์	 และเอกลักษณ์ของ 

หลักสูตร	คณะ	และมหาวิทยาลัย	ความหมายและความส�าคัญของ 

การเป็นที่พึ่งของสังคม	ความเป็นผู้น�า	การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนา

ชุมชน	 เทคนิคและเคร่ืองมือการเรียนรู้ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม	 

การบริการวิชาการแก่ชุมชน

	 	 	 Philosophy,	vision,	and	identity	of	curriculum, 

faculty	and	university,	meaning	and	important	of	community 

supporter,	leadership,	collaborative	learning	for	community 

development,	 techniques	 and	 tools	 of	 participatory	 

community	learning,	academic	service	to	the	community

6. กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม

 0036 001  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

	 	 	 ค�าศัพท ์ 	 ส� านวนและบทสนทนาที่ ใช ้บ ่อยใน 

ชีวิตประจ�าวันเพื่อการสื่อสารภาษาเกาหลี ข้ันพ้ืนฐาน	 เรียนรู ้

วัฒนธรรมและประเพณีที่ส�าคัญ

	 	 	 Korean	vocabulary,	expressions,	conversations 

often	 used	 in	 daily	 life	 for	 basic	 communication, 

learning	of	culture	and	magnificent	customs

 0036 002  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for communication

	 	 	 ค�าศัพท์	 ส�านวนและบทสนทนาภาษาญ่ีปุ่นที่จ�าเป็น 

ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีที่ 

เกี่ยวข้อง

	 	 	 Japanese	 Vocabulary,	 expressions	 and 

conversation	necessary	in	daily	life,	including	studies	on 

culture	and	magnificent	customs

 0036 003  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

	 	 	 ทักษะทั่วไปของภาษาจีน	อักษรโรมันที่ใช้แทนเสียง

พยัญชนะ	สระ	วรรณยุกต์ภาษาจีน	(อักษร	Pinyin)	เส้นพื้นฐานของ

อักษรจีน	การทักทาย	การแนะน�าตัว	เครือญาติ	จ�านวนนับ	การบอก

เวลา	ห้องเรียนการเล่าเรียน	สถานที่ในมหาวิทยาลัย	ส่วนต่าง	ๆ	ของ

ร่างกาย

	 	 	 General	characteristics	of	Chinese;	Roman 

alphabets	used	to	transcribe	sounds	of	Chinese	consonants, 

vowels	and	tones	(Pinyin),	basic	lines	of	Chinese	alphabets, 

greetings,	introducing,	counting,	time,	classroom	activity, 

studying,	places	in	university,	various	parts	of	body

 0036 004  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

	 	 	 ค�าศัพท์	 โครงสร้างไวยากรณ์	 การฟัง	 การพูด	 

การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

	 	 	 Listening,	 speaking,	 reading,	 and	writing 

for	daily	life	communication

 0036 005 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก 2(2-0-4)

   Geography  and  Global  Issues

	 	 	 แนวคดิทางภมูศิาสตร์ตามลกัษณะสถานที	่	ต�าแหน่ง

ที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์โลก	 	ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับ

สถานการณ์โลกด้านเศรษฐกิจ		สังคม		การเมือง		การท่องเที่ยว

	 	 	 Concepts		of		geography		related		to		spatial		

characteristics,		 locations		related		to		world		geography,		

relationship		between		geography		and		global		economic,		

social,		political		and		tourism		issues
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 0036 006 ภาวะผู้น�า  2(1-2-3)

   Leadership

	 	 	 การพัฒนาบุคลิกภาพ	ความเป็นผู้น�า	 ลักษณะของ 

บัณฑิตที่พึงประสงค์	 การเตรียมความพร้อมในการท�างานทักษะ 

ในการท�างานเป็นทีม	 การเรียนรู้จากการท�าโครงการ	 การวางแผน	 

การเขียนข้อเสนอโครงการ	การน�าเสนอ	และประเมินผลโครงการ

	 	 	 Personality	development,	leadership,	career 

preparation,	 team-working	 skill,	 project-based	 learning, 

planning,	 project	 proposal	 writing,	 presentation,	 and 

project	evaluation

 0036 007  นวัตกรรมและการเป็น 2(2-0-4)

   ผู้ประกอบการใหม่

   Innovation and New Entrepreneurship

	 	 	 นวัตกรรมและการสร้างสรรค์	เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

คุณลักษณะของการเป็นผู ้ประกอบการ	 กระบวนการประเมิน 

แนวความคิด	แนวโน้ม	และโอกาสในการท�าธุรกิจ	การเปลี่ยนจาก

แนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ	การเขียนแผนธุรกิจ	การศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการ	การเป็นผูป้ระกอบการทีป่ระสบผลส�าเรจ็

	 	 	 Innovation	and	creativity,	creative	economy, 

characteristics	 of	 entrepreneurship,	Evaluation	process, 

concept,	 trend	and	opportunity	 in	business,	Change	 the 

ideal	concept	to	product	or	service,	business	plan	writing, 

project	feasibility,	successful	entrepreneurship

 0036 008  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Progress

	 	 	 สิ่ งที่ควรทราบในจุดเริ่มต ้นของการท�าสมาธ ิ

จุดประสงค์ของการท�าสมาธ	ิการท�าสมาธใินอริยิาบถและสิง่แวดล้อม 

ต่าง	 ๆ	 ข้อปฏิบัติและการวัดผลของการบริกรรม	ลักษณะต่อต้าน 

สมาธิ	สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต

	 	 	 Aspects	 to	 know	 at	 the	 beginning	 of 

meditation	(Samathi),	aim	of	meditation,	meditation	in

various	body-positions	and	environments,	procedures	and 

progress-evaluation	 of	 Borigam,	 characteristics	 of 

anti-meditation	symptom,	meditation	for	life	progress

 0036 009 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความส�าเร็จ  2(1-3-2)

   Mind Power for Successful Wisdom

	 	 	 อิทธิบาท	4	กับจุดเริ่มต้นของการท�าสมาธิ	สมาธิกับ 

การสะสมพลังจิต	 พลังจิตกับการควบคุมอารมณ์	 พลังจิตกับ 

การเรียน	พลังจิตกับการท�างาน	พลังจิตกับการหลงผิด	พลังจิตกับ 

ความรู้สึกสันติสุข	พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความส�าเร็จ

	 	 	 Path	 of	 Rddhippada	 4	 and	 the	 beginning 

point	 of	meditation,	meditation	 and	mind	power,	mind 

power	 and	 emotional	 control,	mind	power	 and	 learning 

progress,	mind	power	and	working	progress,	mind	power 

and	misunderstanding,	mind	power	and	peaceful	feeling, 

mind	power	of	successful	wisdom

 0036 010  วิปัสสนากับการรู้ทันโลก  2(1-3-2)

   Vipassana and World Awareness

	 	 	 สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปสัสนา	ความแตกต่างระหว่างสมถะ 

และวิปัสสนา	จุดเริ่มแรก	 –	ความช้าเร็ว	 –	ความลักลั่น	 –	ความเป็น 

ไปได้ของวิปัสสนา	ชาวโลกกับวิปัสสนา

	 	 	 Aspects	to	know	about	Vipassana,	Difference 

between	Samatha	 and	Vipassana,	 the	beginning	point, 

slowness	 and	quickness,	 overlapping,	 and	possibility	 of 

Vipassana,	human	and	Vipassana

 0036 011  พุทธศาสนากับการด�ารงชีวิต  2(2-0-4)

   Buddhism and Living

	 	 	 ความหมายและลักษณะของพุทธศาสนาและ 

การด�ารงชีวิตตามแนวพุทธ	หลักค�าสอนของพุทธศาสนาที่ส�าคัญ 

ขั้นพื้นฐาน	 การน�าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อการด�ารงชีวิต 

ให้มีความสุขและแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน	รวมทั้งการรู้และเข้าใจ

พิธีและเทศกาลทางพุทธศาสนาในชีวิตประจ�าวัน

	 	 	 Definition	 and	 characteristic	 of	Buddhism 

and	Buddhist	 living;	 significant	 Buddhist	 fundamental 

doctrines;	 application	 of	 Buddhist	 doctrines	 for	 happy 

living	and	solving	problems	in	daily	life,	including	knowing 

and	understanding	Buddhist	ceremonies	and	festivals	 in 

daily	life
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 0036 012 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Khmer  for  Communication

	 	 	 ค�าศพัท์และการใช้ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Khmer		vocabulary		and		language		use		in		

daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 013 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Myanmar  for  Communication

	 	 	 ค�าศัพท์และการใช้ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในชีวิต

ประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Myanmar		vocabulary		and		language		use		in		

daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 014 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Laos  for  Communication

	 	 	 ค�าศัพท์และการใช้ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิต

ประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Laos	 	 vocabulary	 	 and	 	 language	 	 use	 	 in		

daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 015 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Vietnamese  for  Communication

	 	 	 ค�าศพัท์และการใช้ภาษาเวียดนามเพือ่การสือ่สารใน

ชีวิตประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Vietnamese		vocabulary		and		language		use		

in		daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 016 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียม 2(1-2-3)

   ความพร้อมในการประกอบอาชีพ

   English  for  Career  Preparation 

	 	 	 ค�าศพัท์และหลกัการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การเตรยีม

ความพร้อมในการประกอบอาชีพ		ส�านวนภาษาทีใ่ช้ในการสมคัรงาน		

การอ่านประกาศรับสมัครงาน	 	การกรอกใบสมัครงาน	 	 การเขียน

จดหมายสมัครงาน		การเขียนประวัติย่อ		การสัมภาษณ์		และการน�า

เสนองาน

	 	 	 English		vocabulary		and		usage		for		career		

preparation,		language		use		in		job		application		reading		 

a		job		advertisement,		filling		out		a		job		application		form,		

writing	 	an	 	application	 	 letter	 	and	 	a	 	 resume,	 	having		 

an		interview,		and		giving		a		presentation
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