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 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563 จัดทำาขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตทุกคนได้ใช้เป็นคู่มือศึกษาค้นคว้า และอ้างอิงระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย  

สาระสำาคัญในเล่มนี้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักสูตร หมวดรายวิชาต่างๆ คำาอธิบายรายวิชา จำานวนหน่วยกิต  

และแผนการศึกษา ที่แต่ละหลักสูตรกำาหนดไว้  ซ่ึงนิสิตทุกคนควรศึกษาให้ เข้าใจ และเป็นแนวทาง 

ในการดำาเนินการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ในนามกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 จะเป็นประโยชน์ต่อ นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทุกคน 

กองทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถือก�าเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อวันที่	27	มีนาคม	2511	ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	วิทยาเขตมหาสารคาม	 เมื่อวันที่	 29	มิถุนายน	2517	จากนั้นได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ 

ภายใต้ชื่อ	 ”มหาวิทยาลัยมหาสารคาม„	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2537	 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย	 

ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	111	ตอนที่	54ก	นับเป็นมหาวิทยาลัย

ของรัฐแห่งที่	 22	 ของประเทศไทย	มีศูนย์กลางการบริหารงานเดิมอยู่ที่	 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	เนื้อที	่650	ไร่	พื้นที่ต�าบลเกิ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่

ประมาณ	273	ไร่	และพื้นที่บ้านนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่ประมาณ	1,000	ไร่	

ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 	 41/20	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150

เขตพื้นที่ในเมือง

		 	 269/2	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000

โทรศัพท	์ :	 0-4375-4333	(ระบบอัตโนมัติ	20	คู่สาย)

โทรสาร	 :	 0-4375-4235	(งานสารบรรณ	กองกลาง)

โฮมเพจ		 :	 www.msu.ac.th
อักษรย่อ		 :	 มมส

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อัตลักษณ์
	 นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

เอกลักษณ์
	 การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

ปรัชญา
	 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน	(พหูน�	ปณฺฑิโต	ชีเว)

วิสัยทัศน ์

	 เป็นเลิศทางวิชาการ	บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล

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

ค่านิยมองค์กร
 TAKASILA

	 T	 =	 Teamwork		 การท�างานเป็นทีม

	 A	 =	 Accountability		 การได้รับการยอมรับ

	 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

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร ์

	 ยุทธศาสตร์ที่		1	 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์

คุณภาพ	และมาตรฐานของชาติและสากล

	 ยุทธศาสตร์ที่		2	 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและ 

มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่		3	 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่		4	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียม	ประเพณ	ีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะ

ทุนทางวัฒนธรรม	ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่		5	 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	 และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	 

ตามหลักธรรมาภิบาล

	 ยุทธศาสตร์ที	่	6	 ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัให้ได้รบัการยอมรบัและพฒันาเป็นมหาวทิยาลยัในระดบัสากล

	 ยุทธศาสตร์ที่		7	 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	และรักษ์สิ่งแวดล้อม
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 ตราสญัลกัษณ์ ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	คอื	”ตราโรจนากร„	ซึง่มคีวามหมายว่า	สญัลกัษณ์แห่งความเจรญิรุง่เรอืง	

มอีงค์ประกอบเป็นรปูใบเสมา	ภายในมสีญัลกัษณ์ขององค์พระธาตนุาดนู	ด้านล่าง	มสีรุยิรงัสทีีแ่ผ่ขึน้จากลายขดิ	ซึง่อยูเ่หนอืปรชัญา

ภาษาบาลีว่า	”พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว„	มีความหมายว่า	”ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน„

 ใบเสมา		 หมายถึง	 ความรู้หรือภูมิปัญญา

 องค์พระธาตุนาดูน	 เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม	 ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรม 

	 	 และความดีงาม

 สุริยรังส	ี	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง

 ลายขิด		 หมายถึง	 ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ	์ คือ	ความเจริญรุ่งเรือง	 อันเป็นผลมาจากความรู้และคุณธรรม	ผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สีประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ สีเหลืองและสีเทา

 “สีเหลือง” 	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง	ความดีงาม	ความอุดมสมบูรณ์

 “สีเทา” 	 	 หมายถึง		 ความคิดหรือปัญญา

 “สีเหลืองเทา” 	 หมายถึง		 การมีปัญญาและความคิดที่ดีงามอันน�าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย คือ ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)

	 พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

ตราสัญลักษณ์ สี ต้นไม้ และพระพุทธรูป
ประจํามหาวิทยาลัย
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หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

คณะวัฒนธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ผังเมือง	และนฤมิตศิลป์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายประถม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมัธยม)

คณะ / หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน 

(สํานักงานอธิการบดี)

ส�านักงานอธิการบดี

กองกลาง

	 งานสารบรรณ

	 งานการประชุม

	 งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

	 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองคลังและพัสดุ

กองบริการการศึกษา

กองทะเบียนและประมวลผล

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

	 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	(UIC)

	 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	มมส

	 ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 โครงการอนุรักษ์เอกสารใบลาน

	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

	 พระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

	 สยามบรมราชกุมาร	ี(อพ.สธ.)

กองอาคารสถานที่

	 งานบริการหอพักนิสิต	-	อาคารชุดอาศัยบุคลากร

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

	 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

	 กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์

	 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
ส�านักตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
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หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ)

บัณฑิตวิทยาลัย

ส�านักคอมพิวเตอร์

ส�านักวิทยบริการ

ส�านักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานวิจัย / บริการ / ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

ส�านักบริการวิชาการ

วิทยาเขต / ศูนย์ / ฝ่าย / สมาคม

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี

สภาคณาจารย์

สมาคมศิษย์เก่า

หน่วยงานเสริมศึกษา

ศูนย์หนังสือ

ร้านยามหาวิทยาลัย

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program in Mathematics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)

  (ชื่อยอ) :  วท.บ. (คณิตศาสตร)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) :  Bachelor of Science (Mathematics)

  (ชื่อยอ) :  B.Sc. (Mathematics)

หลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มี 2 โปรแกรม คือ โปรแกรมปกติ กับโปรแกรมสหกิจศึกษา ซึ่งทั้งสอง

โปรแกรมใชระยะเวลาในการศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา ทั้งน้ีไมไดบังคับวานิสิตจะตองเรียนโปรแกรมใดในตอนรับเขาเปนนิสิตสาขาวิชา

คณิตศาสตร โดยนิสิตสามารถมาเลือกโปรแกรมไดในภายหลัง

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 130 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร
    หมวดวิชาและกลุมวิชา                             จํานวนหนวยกิต

      โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30  หนวยกิต 30  หนวยกิต

 2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 94  หนวยกิต 94  หนวยกิต

   2.1)  กลุมวิชาแกน  24  หนวยกิต 24  หนวยกิต

   2.2)  กลุมวิชาเอก  70  หนวยกิต 70  หนวยกิต

     - วิชาเอกบังคับ  37  หนวยกิต 37  หนวยกิต

     - วิชาเอกเลือก  30  หนวยกิต 24  หนวยกิต

     - วิชาฝกประสบการณวิจัย/สหกิจศึกษา  3  หนวยกิต 9  หนวยกิต

 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 6  หนวยกิต

                           รวมจํานวนหนวยกิต  ไมนอยกวา 130  หนวยกิต 130  หนวยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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รายวิชาในหลักสูตร 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต

  2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา  94 หนวยกิต

   2.1  กลุมวิชาแกน   24 หนวยกิต

 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 ฟสิกสมูลฐาน  3(3-0-6)

  Fundamental Physics 1

 0204 194 ปฏิบัติการฟสิกสมูลฐาน  1(0-3-1)

  Fundamental Physics Laboratory 

 0204 201 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 1 3(3-0-6) 

  Mathematics for Physics 1

  2.2  กลุมวิชาเอก  ไมนอยกวา  70 หนวยกิต

   2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

 0201 131 หลักคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

  Principles of Mathematics

 0201 216 แคลคูลัส 4  3(3-0-6)

  Calculus 4 

 0201 218 คณิตวิเคราะหเบื้องตน  3(3-0-6)

  Introduction to Mathematical Analysis

 0201 225 พีชคณิตเชิงเสน 1 3(3-0-6)

  Linear Algebra 1

 0201 243 สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน 3(3-0-6)

  Introduction to Differential Equations

 0201 253 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน 3(2-2-5) 

  Introduction to Probability and Statistics 

 0201 312 ตัวแปรเชิงซอนเบื้องตน  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* วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร  1(0-2-1)

  Research Methodology in Mathematics 

 0201 494 สัมมนาทางคณิตศาสตร  2(0-4-2)

  Seminar in Mathematics  

 0299 202 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1  2(2-0-4)

  English for Science 1 

 0299 203 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2  2(2-0-4)

  English for Science 2 

 1204 102 ขั้นตอนวิธีและการแกปญหา 3(2-2-5)

  สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร

  Algorithm and Problem Solving 

  for Computer Science

หมายเหตุ  * เรียนแบบนับหนวยกิต และมีการประเมินผลเปน S หรือ U

   2.2.2 วิชาเอกเลือก 

   สําหรับโปรแกรมปกติ  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต

  นิสิตตองเลือกเรียนจากกลุมคณิตศาสตร ไมนอยกวา 15 

หนวยกิต และเลือก   

  เรียนรายวิชาตาง ๆ ในกลุมวิชาคณิตศาสตรประยุกต หรือ 

กลุมวิชาสถิติ หรือ

  กลุมวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือกลุมวิชาคอมพิวเตอร 

เพื่อใหหนวยกิตรวมในวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  

 

  สําหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 24 หนวยกิต

 นิสิตตองเลือกเรียนจากกลุ มคณิตศาสตร ไมนอยกวา 

9 หนวยกิต และเลือก   

 เรียนรายวิชาตาง ๆ ในกลุมวิชาคณิตศาสตรประยุกต หรือ 

กลุมวิชาสถิติ หรือ

 กลุมวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ หรือกลุมวชิาคอมพวิเตอร เพือ่

ใหหนวยกิตรวม

 ในวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 24 หนวยกิต

 กลุมวิชาคณิตศาสตร

 0201 200 การเช่ือมโยงการเรียนรูคณิตศาสตร 3(3-0-6)

  กับวิทยาศาสตร

  Learning Connections on Mathematics 

  and Science

 0201 231 การสํารวจเรขาคณิต  3(3-0-6)

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

  Discrete Mathematics

 0201 233 ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน 3(3-0-6)

  Introduction to Graph Theory

 0201 234 ทฤษฎีรหัสเบื้องตน 3(3-0-6)

  Introduction to Coding Theory

 0201 235 ทฤษฎีจํานวน 1 3(3-0-6)

  Number Theory 1

 0201 305 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรสําหรับครู 3(2-2-5)

  Mathematical Packages for Teachers

 0201 313 ทอพอโลยีเบื้องตน 3(3-0-6) 

  Introduction to Topology 

 0201 314 การวิเคราะหเชิงจริงเบื้องตน 3(3-0-6) 

  Introduction to Real Analysis 

 0201 315 การวิเคราะหเชิงเวกเตอรเบื้องตน 3(3-0-6) 

  Introduction to Vector Analysis 

 0201 316 การวิเคราะหเชิงตัวเลขเบื้องตน 3(3-0-6)

  Introduction to Numerical Analysis

 0201 322 พีชคณิตเชิงเสน 2  3(3-0-6)

  Linear Algebra 2 

 0201 323 ทฤษฎีกรุป 3(3-0-6)

  Group Theory  

 0201 324 ทฤษฎีกึ่งกรุปเบื้องตน 3(3-0-6)

  Introduction to Semigroup Theory

 0201 331 คณิตศาสตรเชิงการจัดเบื้องตน 3(3-0-6)

  Introduction to Combinatorics

 0201 333 ทฤษฎีเซต  3(3-0-6)

  Set Theory

 0201 336 ทฤษฎีจํานวน 2 3(3-0-6)

  Number Theory 2

 0201 342 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร  3(3-0-6)

  Mathematical Packages

 0201 345 สมการเชิงอนุพันธยอย  3(3-0-6)

  Partial Differential Equations

 0201 392 หัวขอเรื่องพิเศษทางคณิตศาสตร 3(3-0-6)

  Special Topics in Mathematics

 0201 399* การฝกงาน 2(0-4-2)

  Student Practicum

 0201 409 หัวขอเรื่องพิเศษทางคณิตศาสตรศึกษา 3(3-0-6)

  Special Topics in Mathematics Education

 0201 413 การวิเคราะหเชิงซอนเบื้องตน 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  * เรียนแบบนับหนวยกิต และมีการประเมินผลเปน S หรือ U

 กลุมวิชาคณิตศาสตรประยุกต

 0201 244 คณิตศาสตรการเงินเบื้องตน 3(3-0-6)

  Introduction to Financial Mathematics 

 0201 245 คณิตศาสตรสําหรับเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6)

  Introduction to Mathematics for Economic

 0201 341 คณิตศาสตรการคณนา  3(3-0-6)

  Computational Mathematics

 0201 346 วิธีคณิตศาสตรประยุกต 3(3-0-6)

  Methods of Applied Mathematics

 0201 347 กําหนดการเชิงเสนและการประยุกต 3(3-0-6) 

  Linear Programming and Applications

 0201 348 แคลคูลัสของการแปรผันเบื้องตน  3(3-0-6)

  Introduction to Calculus of Variations 

 0201 441 คณิตศาสตรเชิงชีววิทยาเบ้ืองตน 3(3-0-6)

  Introduction to Biological Mathematics

 0201 443 แบบจําลองทางคณิตศาสตร  3(2-2-5)

  Mathematical Modeling

 0201 445 การหาคาเหมาะสมท่ีสุดเบื้องตน  3(3-0-6)

  Introduction to Optimization 

 0201 446 ระเบียบวิธีผลตางอันตะเบ้ืองตน 3(3-0-6)

  Introduction to Finite Difference Method

 0201 447 ระเบียบวิธีสมาชิกอันตะเบ้ืองตน 3(3-0-6)

  Introduction to Finite Element Method

 0201 449 หัวขอเรื่องพิเศษทางคณิตศาสตรประยุกต 3(3-0-6)

  Special Topics in Applied Mathematics

 กลุมวิชาสถิติ

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

  Statistical Methods 2

 0201 351 คณิตสถิติศาสตร 1  3(3-0-6)

  Mathematical Statistics 1

 0201 352 คณิตสถิติศาสตร 2  3(3-0-6)

  Mathematical Statistics 2

 0201 353 วิธีการเลือกตัวอยาง  3(3-0-6)

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

  Regression Analysis 

 0201 361 สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร  3(2-2-5)

  Non-parametric Statistics

 0201 362 เทคนิคการพยากรณ  3(2-2-5)

  Forecasting Techniques

 0201 363 การควบคุมคุณภาพ  3(2-2-5)

  Quality Control

 0201 364 การวิเคราะหความเสี่ยง  3(2-2-5)

  Risk Analysis

 0201 374 ประชากรศาสตร 3(3-0-6) 

  Demography

 0201 375 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  3(0-6-3)

  Statistical Packages

 0201 451 การออกแบบการทดลอง 3(2-2-5)

  Experimental Designs

 0201 460 การวิเคราะหหลายตัวแปร  3(2-2-5)

  Multivariate Analysis

 0201 461 การวิจัยดําเนินงาน 3(2-2-5)

  Operations Research

 0201 463 ทฤษฎีความนาจะเปน 3(3-0-6)

  Probability Theory

 0201 465 การตัดสินใจทางสถิติ  3(3-0-6)

  Statistical Decisions 

 0201 476 คณิตศาสตรการเงิน  3(3-0-6) 

  Financial Mathematics

 0201 477 การจําลอง  3(2-2-5)

  Simulation

 0201 478 คณิตศาสตรประกันชีวิต 3(3-0-6)

  Life Insurance Mathematics

 0201 479 คณิตเศรษฐศาสตร  3(3-0-6)

  Mathematical Economics

  กลุมวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 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 แบบจําลองการตัดสินใจภายใตหลายกฎเกณฑ 3(3-0-6)

  Multi-Criterion Decision Models

  กลุมวิชาคอมพิวเตอร

 1204 104 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5)

  Principles of Computer Programming

 1204 202 ระบบส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)

  Data Communication Systems 

  and Computer Network

 1204 203 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5)

  Data Structures and Algorithms

 1204 205 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)

  Object Oriented Programming

 1204 208 การออกแบบและการจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5)

  Database Management and Design

 1204 209 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6)

  Operating Systems

 1204 308 คอมพิวเตอรกราฟกและสื่อประสม 3(2-2-5)

  Computer Graphics and Multimedia

 1204 311 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต 3(2-2-5)

  Application Program Development

 1204 406 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6)

  Computer Programming Language

 1204 407 การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 3(2-2-5)

  Assembly Language Programming

 1204 410 การโปรแกรมเชิงทัศนสําหรับวิทยาศาสตร 3(2-2-5)

  Visual Programming for Science

  2.2.3 วชิาฝกประสบการณวิจัย/สหกิจศึกษา

  กําหนดใหนิสิตท่ีเลือกเรียนโปรแกรมปกติ เรียนรายวิชา 

0201 495 และ 0201 496  และนิสิตที่เลือกเรียนโปรแกรมสหกิจศึกษา 

เรียนรายวิชา 0199 499

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

  Senior project in Mathematics 1

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

  Senior project in Mathematics 2

 0199 499* สหกิจศึกษา  9(0-40-0)

  Cooperative Education

หมายเหตุ  * เรียนแบบนับหนวยกิต และมีการประเมินผลเปน S หรือ U 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผานวิชาท่ีเปดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

ปที่ 1  ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา
0031 001 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

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)

0032 xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุมมนุษยและสังคมศาสตร 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(0-3-0) 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 ฟสิกสมูลฐาน
Fundamental Physics

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

0204 191 ปฏิบัติการฟสิกสมูลฐาน
Fundamental Physics Laboratory

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

รวมจํานวนหนวยกิต 21 21

ปที่ 1  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา
0031 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

Communicative English
2(2-0-4) 2(2-0-4)

0033 xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2 2
0034 xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและนันทนาการ 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)

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)

รวมจํานวนหนวยกิต 21 21
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ปที่ 2  ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0031 003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

English for Specific Purposes

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

0031 004 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Academic Communication

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

0033 xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 4 4

0034 xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและนันทนาการ 2 2

0202 221 เคมีอินทรีย

Organic Chemistry

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

0202 291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย

Organic Chemistry Laboratory

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

0203 236 วิทยาภูมิคุมกัน

Immunology

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

0203 331 วิทยาเห็ดรา

Mycology

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

รวมจํานวนหนวยกิต 20 20

ปที่ 2  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0032 xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุมมนุษยและสังคมศาสตร 4 4

0035 001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

One Program One Community

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

0036 xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิชาเลือกเพิ่มเติม 2 2

0203 201 ภาษาอังกฤษสําหรับจุลชีววิทยา

English for Microbiology

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

0203 234 ชีวเคมีของจุลินทรีย

Microbial Biochemistry

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

0203 235 พันธุศาสตรของจุลินทรีย

Genetics of Microorganisms

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

0203 293 ปฏิบัติการพันธุศาสตรของจุลินทรีย

Genetics of Microorganisms

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

0203 294 ปฏิบัติการชีวเคมีของจุลินทรีย

Microbial Biochemistry Laboratory

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

0203 295 เทคนิค และการใชเครื่องมือทางจุลชีววิทยา 

Techniques and Instruments for Microbiology

3(1-4-4) 3(1-4-4)

รวมจํานวนหนวยกิต 21 21
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ปที่ 3  ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0202 250 การวิเคราะหทางเคมีเชิงปริมาณ

Quantitative Chemical Analysis

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

0202 299 ปฏิบัติการวิเคราะหทางเคมีเชิงปริมาณ

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 332 วิทยาไวรัส

Virology

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

0203 333 อนุกรมวิธานวิทยาแบคทีเรีย

Systematic Bacteriology

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

0203 334 ระบบคุณภาพและเกณฑมาตรฐานดานจุลชีววิทยา

Quality System and Microbiological Standards Criteria

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

0203 337 สรีรวิทยาของจุลินทรีย

Microbial Physiology

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

0203 391 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของจุลินทรีย

Microbial Physiology Laboratory

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

รวมจํานวนหนวยกิต 21 21

ปที่ 3  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0203 335 กฎหมายและความปลอดภัยดานจุลชีววิทยา

Law and Microbiological Safety 

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

0203 339 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย

Microbial Ecology

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

0203 358 เทคโนโลยีจีโนมของจุลินทรีย

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 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

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 6 6

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2 2

รวมจํานวนหนวยกิต 18 19
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ปที่ 4  ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

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 การฝกงาน

Student Practicum

2(0-4-2) -

0203 499 โครงงานนิสิตทางจุลชีววิทยา 2

Senior Project in Microbiology 2

2(0-4-2) -

0203 xxx วิชาเอกเลือก 9 -

รวมจํานวนหนวยกิต 14 9

ปที่ 4  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

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 5 6

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 4 4

รวมจํานวนหนวยกิต 9 13



15

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คําอธิบายรายวิชา
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 94 หนวยกิต

  2.1 กลุมวิชาแกน    

    กําหนดใหเรียน  24 หนวยกิต

0201 113 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)

 Calculus 1

 ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน

ตัวแปรเดียวและการประยุกต ปริพันธและการประยุกต

 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

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 113 แคลคูลัส 1

Prerequisite :  0201 113 Calculus 1

  ฟงกชนัหลายตัวแปร ลมิติและความตอเนือ่งของฟงกชนัหลาย

ตัวแปร อนุพันธยอยและการประยุกต อนุกรมอนันต

 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

เง่ือนไขของรายวิชา :  0201 114 แคลคูลัส 2

Prerequisite :  0201 114 Calculus 2

  ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธหลายชั้น สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน

 Polar coordinate system, multiple integrals, 

elementary differential equations

0202 103  หลักเคมี 1 3(3-0-6)

 Principles of Chemistry 1

 โครงสรางอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ พันธะเคมี สมบัติของ

ธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน สมดุลเคมี กาซ ของแข็ง ของเหลว 

สารละลาย สมบัติคอลลิเกทีฟ กรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร 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 

 การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชาหลักเคมี 1 เชน 

ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ การใชอุปกรณพื้นฐานทางเคมี สมบัติ

คอลลิเกทีฟ การหาคาคงท่ีของแกส สมดุลเคมี กรด-เบส สารละลาย

บัฟเฟอร 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

วิทยาศาสตร สารเคมีของชีวิต เซลลและเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร กลไก

ของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของ

พืชและสัตว 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 

(อาจเรียนพรอมกันได)

Prerequisite :  0203 110 Biology 1 or 

concurrence with 

0203 110 Biology 1 

 การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0203 110 

ชีววิทยา 1 

 Experiments concurrented with 0203 110 Biology 1

0204 104  ฟสิกสมูลฐาน  3(3-0-6) 

  Fundamental Physics

 กลศาสตร การส่ันและคล่ืน เสียง แสงและทัศนศาสตร 

ของไหล สนามไฟฟาและสนามแมเหลก็ อณุหพลศาสตร และฟสกิสยคุใหม

 Mechanics, vibrations and waves, sound, light and 

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

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

 Fundamental Physics Laboratory 1 

เง่ือนไขของรายวิชาหรือเรียนพรอมกัน : 0202 104 

ฟสิกสมูลฐาน

Prerequisite or co-requisite  : 0202 104 

Fundamental 

Physics 

 การทดลองทีส่อดคลองกบัเนือ้หาวชิา 0204 104 ฟสกิสมลูฐาน

 Experiments associated with 0204 104 Fundamental 

Physics  

 

0204 201  คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 1 3(3-0-6) 

 Mathematics for Physics 1

 สมการเชิงอนุพันธสามัญ สมการเชิงอนุพันธสามัญในฟสิกส 

ผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่ง ผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ

สามัญอันดับสอง ผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธสามัญเอกพันธุและไมเอก

พันธุ แคลคูลัสของเวกเตอร การแปลงฟูเรียรและการแปลงลาปลาซ 

 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  กลุมวิชาเอก  ไมนอยกวา  70 หนวยกิต

   2.2.1 วิชาเอกบังคับ   

     กําหนดใหเรียน   40 หนวยกิต

0201 131  หลักคณิตศาสตร  3(3-0-6)

 Principles of Mathematics

 ตรรกศาสตร เซต ความสัมพันธและฟงกชัน ทฤษฎีจํานวน

เบื้องตน วิชานี้เนนการใหเหตุผลและการพิสูจน 

  Logic, sets, relations and functions, real number 

systems, this course emphasizes arguments and proof

0201 216  แคลคูลัส 4 3(3-0-6)

  Calculus 4

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 215 แคลคูลัส 3

Prerequisite  :  0201 215 Calculus 3

  อนพุนัธของฟงกชนัคาเวกเตอรและการประยกุต ปรพินัธตาม

เสน ปริพันธตามผิวทฤษฎีบทปริพันธ

 Derivatives of vector-valued functions and 

applications, line integrals, surface integrals, integral theorems

0201 218  คณิตวิเคราะหเบ้ืองตน 3(3-0-6)

 Introduction to Mathematical Analysis 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0201 114 แคลคูลัส 2 และ 

0201 131 หลักคณิตศาสตร

 Prerequisite  :  0201 114 Calculus 2 and 

0201 131 Principles of 

Mathematics

 ระบบจํานวนจริง ทอพอโลยีบนเสนจํานวน ลิมิตและความ

ตอเนื่อง อนุพันธ ปริพันธแบบรีมันน ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง 

 Real number system, topology on the real line, limits 

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

series of real numbers

0201 225  พีชคณิตเชิงเสน 1 3(3-0-6)

 Linear Algebra 1

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0201 131 หลักคณิตศาสตร

Prerequisite :  0201 131 Principles of 

Mathematics

  เมทริกซและดีเทอรมิแนนต ระบบสมการเชิงเสนและการ

ดําเนินการข้ันมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชิงเสน คาเฉพาะและ

เวกเตอรลักษณะเฉพาะ และการประยุกต

  Matrices and determinants, systems of linear 

equations and elementary operations, vector spaces, linear 

transformations, eigenvalues and eigenvectors, and applications

0201 243  สมการเชิงอนุพันธเบ้ืองตน 3(3-0-6)

 Introduction to Differential Equations

เงื่อนไขของรายวิชา :  0201 215 แคลคูลัส 3 

Prerequisite :  0201 215 Calculus 3

 สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง 

และอันดับที่สูงกวา สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงที่ 

และสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต 

ขอปญหาคาขอบ ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน สมการเชิงอนุพันธยอย

เบ้ืองตน 

  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 ความนาจะเปนและสถิติเบ้ืองตน 3(2-2-5)

 Introduction to Probability and Statistics 

 แนวคดิพืน้ฐานเก่ียวกบัความนาจะเปน การแจกแจงความนา

จะเปน การแจกแจงแบบสุมทีส่าํคญั การประมาณคา ชวงแหงความเชือ่มัน่ 
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การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอย 

ค าสหสัมพันธ   การทดสอบไคสแควร   สถิติ ไม อิ งพารามิ เตอร  

และการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

 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  ตัวแปรเชิงซอนเบื้องตน 3(3-0-6)

 Introduction to Complex Variables

เง่ือนไขของรายวิชา :  0201 215 แคลคูลัส 3

Prerequisite  :  0201 215 Calculus 3

  จํานวนเชิงซอน การหาอนุพันธ การหาปริพันธ ทฤษฎีบทโคชี 

อนุกรมเทยเลอรและอนุกรมลอเรนต สวนตกคาง การสงคงแบบและการ

ประยุกต 

  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 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 131 หลักคณิตศาสตร

Prerequisite  :  0201 131 Principles of 

Mathematics

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกรุป กรุปวัฏจักร กรุปยอยปรกติ 

กรุปผลหาร ทฤษฎีบทฟงกชันสาทิสสัณฐาน ริง ไอดีล ริงผลหาร อินทิกรัล

โดเมนเบื้องตน และฟลด 

  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

เง่ือนไขของรายวิชา : 0201 215 แคลคูลัส 3

Prerequisite : 0201 215 Calculus 3

 การวิเคราะหความคลาดเคล่ือน ผลเฉลยของสมการไมเชิง

เสน ผลเฉลยของระบบสมการเชงิเสน การประมาณคาในชวง การประมาณ

คากําลังสองนอยท่ีสุด อนุพันธและปริพันธเชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลข

ของสมการเชิงอนุพันธ

  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  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร  1(0-2-1)

 Research Methodology in Mathematics 

 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคณิตศาสตรในระดับปริญญาตรี 

การสบืคนสารสนเทศเชิงวชิาการและการใชโปรแกรมจัดทาํเอกสารสําหรบั

งานทางคณิตศาสตร 

 Undergraduate mathematical research orientation 

emphasizing on academic-topic searching and mathematical-

documenting software 

0201 494  สัมมนาคณิตศาสตร  2(0-4-2)

 Seminar in Mathematics 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0201 391 ระเบยีบวธิวีจิยัทางคณติศาสตร

Prerequisite  :  0201 391 Research Methodology

in Mathematics 

 ศึกษาคนควางานวิจัยทางคณิตศาสตร หรือบทความทาง

คณิตศาสตร จากวารสารหรือเอกสารทางวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับความ

กาวหนาทางคณิตศาสตร เพื่อนําเสนอผลการศึกษาและอภิปราย

  Study the mathematical research or mathematical 

article from an advanced mathematics journal or magazine. 

Presentation and discussion on various topics in mathematics

0299 202  ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1 2(2-0-4) 

 English for Science 1 

 ศัพทเทคนิค การใชภาษาทางวิทยาศาสตร การอานและความ

เขาใจในบทความดาน วิทยาศาสตร

  Technical terms, scientific language, reading and 

understanding of scientific journals

0299 203  ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2 2(2-0-4) 

 English for Science 2 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0299 202 ภาษาอังกฤษสําหรับ

วิทยาศาสตร 1 

Prerequisite :  0299 202 English for Science 1

 ศัพทเทคนิค การใชภาษาทางวิทยาศาสตร การอาน การเขียน 

และความเขาใจในบทความดานวิทยาศาสตร

  Technical terms, scientific language, reading, writing 

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

 สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 

 Algorithm and Problem Solving 

 for Computer Science

 การวิเคราะหปญหา ขอมูล และตัวแปร การแสดงข้ันตอนวิธี

แบบบรรยาย การแสดงข้ันตอนวิธแีบบรหัสเทียม การแสดงข้ันตอนวิธแีบบ

โฟลชารท โครงสรางโปรแกรมเบื้องตน การเขียนโปรแกรมโครงสรางการ

ทํางานแบบมีทางเลือก การเขียนโปรแกรมโครงสรางการทํางานแบบทําซํ้า

 Problem analysis, data and variable declaration, 

explanation, pseudocode, flow chart, selection control 

programming, iteration control programming

   2.2.2 วิชาเอกเลือก

  สําหรับโปรแกรมปกติ  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

   สาํหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต

   กลุมวิชาคณิตศาสตร

0201 200  การเช่ือมโยงการเรียนรูคณิตศาสตร 3(3-0-6)

 กับวิทยาศาสตร  

  Learning Connections on Mathematics and Science

 ธรรมชาติของการเรียนรู คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

ลกัษณะความสําคญัและประโยชนของการเช่ือมโยงในศาสตรและแนวคิด

พื้นฐานระหวางวิชา การประยุกตใชแนวคิดความสัมพันธเชื่อมโยง ในการ

เรียนรูและการแกปญหา การประเมินผลในสวนที่เกี่ยวของ

  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  การสํารวจเรขาคณิต 3(3-0-6)

  Survey of Geometry

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 131 หลักคณิตศาสตร

Prerequisite :  0201 131 Principles of 

Mathematics

 เรขาคณิตเบ้ืองตนแนวใหม ทฤษฎีบทของเมเนเลอัส ทฤษฎี

บทของเชวา อัตราสวนไขว ปญหาที่มีชื่อเสียง 3 ปญหาในเรขาคณิต 

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 หลักคณิตศาสตร

Prerequisite  :  0201 131 Principles of 

Mathematics

 ตรรกวิทยาเบ้ืองตน เซต เทคนิคการนับเบ้ืองตน ความสัมพนัธ

เวียนเกิด กราฟและกราฟอัลกอริทึม ขายงาน พีชคณิตบูลีน 

 Elementary logic, set, elementary counting technique, 

recurrence relation, graph and graph algorithm, networks, 

Boolean algebra

0201 233  ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน 3(3-0-6)

 Introduction to Graph Theory

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0201 131 หลักคณิตศาสตร

Prerequisite  :  0201 131 Principles of 

Mathematics

 แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีกราฟ สภาพเชื่อมโยง สภาพเชิง

ระนาบ การใหสี กราฟทิศทาง การประยุกตของทฤษฎีกราฟ

  Basic concepts of graph theory, connectivity,

planarity, coloring, digraph, application in graph theory 

0201 234  ทฤษฎีรหัสเบ้ืองตน 3(3-0-6)

 Introduction to Coding Theory

เงื่อนไขของรายวิชา :  0201 225 พีชคณิตเชิงเสน 1

Prerequisite  :  0201 225 Linear Algebra 1

  พีชคณิตบนรหัส รหัสเชิงเสน ขอบเขตของรหัส รหัสฮามมิง 

รหัสไซคลิค รหัสสมบูรณ

 Algebra on codes, linear codes, bounds on codes, 

Hamming codes, cyclic codes, perfect codes

0201 235  ทฤษฎีจํานวน 1 3(3-0-6)

  Number Theory 1 

เงื่อนไขของรายวิชา :  0201 131 หลักคณิตศาสตร

Prerequisite :  0201 131 Principles of Mathematics

  การหารลงตัว สมภาค ฟงกชันในทฤษฎีจํานวน รากปฐมฐาน 

สามจํานวนของปทากอรัส และทฤษฎีบทสุดทายของแฟรมาต

 Divisibility, congruence, some functions of number 

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

theorem
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0201 305  โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรสําหรับครู 3(2-2-5) 

 Mathematical Packages for Teachers 

  การแกปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับครูโดยใชโปรแกรม

สําเร็จทางคณิตศาสตรผลิตนวัตกรรมการสอนในหัวขอ เซต จํานวนจริง 

ตรรกศาสตร ความสัมพันธและฟงกชัน เรขาคณิตวิเคราะหและ

ภาคตัดกรวย ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันเลขช้ีกําลัง ฟงกชันลอการิทึม 

อยางนอย 3 หัวขอ 

 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  ทอพอโลยีเบื้องตน 3(3-0-6)

  Introduction to Topology 

เง่ือนไขของรายวิชา :  0201 131 หลักคณิตศาสตร

Prerequisite  :  0201 131 Principles of 

Mathematics

   ปริภูมอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลยี การเชื่อมโยง 

การกระชับ

   Metric spaces, topological spaces, connectedness, 

compactness 

0201 314  การวิเคราะหเชิงจริงเบื้องตน 3(3-0-6)

  Introduction to Real Analysis 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 215 แคลคูลัส 3 และ 

  0201 218 คณิตวเิคราะหเบื้องตน

Prerequisite :  0201 215 Calculus 3 and 

0201 218 Introduction to 

Mathematical Analysis

  ทอพอโลยีบนปริภูมิแบบยุคลิด n มิติ ความตอเนื่องของ

ฟงกชันของหลายตัวแปร อนุพันธยอย ทฤษฎีบทฟงกชันโดยปริยาย 

คาสูงสุดและตํ่าสุด ปริพันธหลายชั้น 

  Topology on n-dimensional Euclidean space, continuity 

of functions of several variables, partial derivatives, implicit 

functions theorem, maxima and minima, multiple integrals

0201 315  การวิเคราะหเชิงเวกเตอรเบื้องตน 3(3-0-6)

 Introduction to Vector Analysis

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 215 แคลคูลัส 3 

Prerequisite  :  0201 215 Calculus 3

  การดําเนินการเบื้องตนของเวกเตอร การหาอนุพันธยอย 

การหาปริพันธ การประยุกตของเวกเตอรในวิชาเรขาคณิตและวิชากลศาสตร

  E lementary operat ions of  vectors ,  part ia l 

differentiation, integration, applications of vectors in geometry 

and mechanics

0201 316  การวิเคราะหเชิงตัวเลขเบ้ืองตน 3(3-0-6)

 Introduction to Numerical Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0201 215 แคลคูลัส 3 

Prerequisite  :  0201 215 Calculus 3

 ความคลาดเคลื่อนและตัวเลขนัยสําคัญ การประมาณคาใน

ชวงแบบแบงสวน วิธีของลากรองจ ผลตางขางหนาและผลตางขางหลัง 

การหาผลเฉลยเชิงตัวเลข

  Error and significant figures, partition interpolation, 

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

cal solutions

0201 322  พีชคณิตเชิงเสน 2 3(3-0-6)

 Linear Algebra 2

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0201 225 พีชคณิตเชิงเสน 1

Prerequisite  :  0201 225 Linear Algebra 1

 พหนุามแบบบญัญัต ิปรภิมูเิชงิเสนและปรภิมูคิูสมมลู พหนุาม

เชงิเสนคู พหนุามเอกพันธกาํลงัสองและการประยุกตเกีย่วกับภาคตัดกรวย 

ปริภูมิผลคูณภายใน พีชคณิตเชิงหลายเสน

 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

บทเคยเลย และกรุปยอยซิโล

 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  ทฤษฎีกึ่งกรุปเบื้องตน 3(3-0-6)

 Introduction to Semigroup Theory

เง่ือนไขของรายวิชา : 0201 321 พีชคณิตนามธรรม 1

Prerequisite : 0201 321 Abstract Algebra 1 

 ความรูพื้นฐาน ไอดีล แถบ กึ่งแลตทิซ กึ่งกรุปศูนย กึ่งกรุป

เชงิเดยีวทางซายและทางขวากึง่กรปุปรกต ิกึง่กรปุผกผนั ความสมัพนัธสม

ภาค กึ่งกรุปผลหาร ความสัมพันธของกรีน 

  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  คณิตศาสตรเชิงการจัดเบื้องตน 3(3-0-6)

  Introduction to Combinatorics

เง่ือนไขของรายวิชา :  0201 131 หลักคณิตศาสตร

Prerequisite  :  0201 131 Principles of 

Mathematics

 หลักการรังนกพิราบ ภาวะคู หลักการนับเบื้องตน ทฤษฎีบท

ทวนิาม หลกัการเพ่ิมเขาตดัออก ความสัมพนัธเวยีนเกิด ฟงกชนักอกาํเนิด 

การแบงกั้น เทคนิคการนับแบบเบิรนไซด-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

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 131 หลักคณติศาสตร

Prerequisite  :  0201 131 Principles of 

Mathematics

 พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน สัจพจนการเลือก หลัก

การจัดอันดับดี อุปนัยเชิงอนันต จํานวนเชิงการนับและจํานวนเชิงอันดับท่ี

  Development of axiomatic set theory, axiom of 

choices, well ordering principle, infinite induction, cardinal 

numbers and ordinal numbers

0201 336  ทฤษฎีจํานวน 2 3(3-0-6)

  Number Theory 2

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 131 หลักคณิตศาสตร

Prerequisite  :  0201 131 Principles of 

Mathematics

 สมภาคกําลังสอง จํานวนสมบูรณและหัวขอที่เกี่ยวของ 

เศษสวนตอเนื่อง ตัวแทนจํานวนเต็มในรูปของผลบวกกําลังสอง จํานวน

เต็มเกาสเชียน สมการไดโอเฟนไทน 

 Quadratic congruence, perfect numbers and related 

topics, continued fractions, representation of integers as sums 

of squares, Gaussian integers, Diophantine equations

0201 345  สมการเชิงอนุพันธยอย  3(3-0-6)

 Partial Differential Equations

เงื่อนไขของรายวิชา :  0201 243 สมการเชิงอนุพันธ

เบ้ืองตน

Prerequisite  :  0201 243 Introduction to 

Differential Equations

 สมการอันดับท่ีหนึ่ง ผลเฉลยของสมการอันดับท่ีสอง 

สมการอิลลิปติก 

 First order equations, solution to second order 

equations, elliptic equations

0201 342  โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร 3(3-0-6)

 Mathematical Packages

เงื่อนไขของรายวิชา  :  1204 102 ขั้นตอนวิธีและการแก

ปญหาสาํหรบัวทิยาการคอมพวิเตอร

Prerequisite  :  1204 102 Algorithm and Problem

Solving for Computer Science

  การแกปญหาทางคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรมสําเร็จทาง

คณิตศาสตร

  Solving problems in mathematics using mathematics 

packages programs 

0201 392  หัวขอเรื่องพิเศษทางคณิตศาสตร 3(3-0-6)

 Special Topics in Mathematics

 หัวขอทางคณิตศาสตร หรือคณิตศาสตรประยุกตที่นาสนใจ 

ซึ่งกําลังไดรับความสนใจศึกษาอยางกวางขวาง เชน คณิตศาสตรประยุกต

ทางวทิยาศาสตรสขุภาพ ทางเศรษฐศาสตร ทางวทิยาศาสตรชวีภาพ เปนตน 

หรือเปนหัวขอที่นิสิตสนใจจะทําโครงงาน

  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* การฝกงาน 2(0-4-2)

 Student Practicum

 การฝกงานทางสาขาคณิตศาสตร หรือสาขาท่ีเกี่ยวของใน

หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนเปนเวลาไมนอยกวา 150 ชั่วโมง
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 Student practicum on mathematics or related areas 

in government service or companies at least 150 hours

0201 409  หัวขอเรื่องพิเศษทางคณิตศาสตรศึกษา 3(3-0-6)

 Special Topics in Mathematics Education

 หัวขอพิเศษที่เก่ียวของกับคณิตศาสตรศึกษาที่กําลังเปนที่

สนใจ ซึ่งไมมีเนื้อหาเดียวกับรายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตรนี้ 

 Topics of special interest in areas of mathematics 

education not included in regular courses 

0201 413  การวิเคราะหเชิงซอนเบื้องตน 3(3-0-6)

 Introduction to Complex Analysis

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 215 แคลคูลัส 3 

Prerequisite  :  0201 215 Calculus 3

  สมบัติของจํานวนเชิงซอน อนุพันธ ฟงกชันวิเคราะห ปริพันธ 

อนุกรมกําลัง ทฤษฎีบทสวนตกคาง การสงคงรูป

  Properties of complex numbers, derivatives, analytic 

functions, integrals, power series, residue theorem, conformal 

mappings

0201 415  ทอพอโลยี 3(3-0-6)

 Topology

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 313 ทอพอโลยีเบื้องตน

Prerequisite :  0201 313 Introduction to Topology

 ปริภูมิเชิงทอพอโลยีทั่วไป สมาณสัณฐาน ปริภูมิยอย ผลคูณ

เช่ือมโยง ความเชื่อมโยงเฉพาะที่ ปริภูมิเชื่อมโยงอารคไวส วิถีฮอมอโทปก 

ความเชื่อมโยงเชิงเดียว ปริภูมิเชิงทอพอโลยีกระชับ ปริภูมิอิงระยะทาง

กระชับ ทฤษฎีบทโบลซาโน-ไวแยรสทราสส

 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

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 321 พีชคณิตนามธรรม 1

Prerequisite  :  0201 321 Abstract Algebra 1

 ทบทวนกรุป ริง และฟลด ไอดีลใหญสุด และไอดีลเฉพาะ 

โดเมนไอดีลมุขสําคัญ โดเมนของการแยกตัวประกอบไดอยางเดียว 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 ตัวดําเนินการสวนปดคลุม และความ

เช่ือมโยงกาลัวส สาทิสสณัฐาน และสมสัณฐาน ผลคูณตรง และผลคูณตรง

ยอย พจน ตนไม และการดําเนินการของพจน เอกลักษณ 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

  กลุมวิชาคณิตศาสตรประยุกต

0201 244  คณิตศาสตรการเงินเบื้องตน  3(3-0-6)

  Introduction to Financial Mathematics 

  ดอกเบี้ยอยางงายและดอกเบี้ยทบตน เงินรายงวด มูลคา

ปจจุบันและมูลคาในอนาคต อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ความนาจะ

เปนคาคาดหวงั ความแปรปรวนและการตดัสนิใจ การประยกุตคณิตศาสตร

ในการแกปญหาทางการเงิน

  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  คณิตศาสตรสําหรับเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6)

  Introduction to Mathematics for Economic

  เซต และฟงกชัน เมทริกซและดีเทอรมีแนนต อนุพันธของ

ฟงกชนั การประยกุตใชคณติศาสตรในการวเิคราะหปญหาทางเศรษฐศาสตร

  Sets and functions, matrices and determinant,

derivative of function, application of mathematics in analysis of 

economic problems

0201 341 คณิตศาสตรการคณนา 3(3-0-6)

 Computational Mathematics

เงื่อนไขของรายวิชา :  0201 221 วิยุตคณิต

Prerequisite  :  0201 221 Discrete Mathematics

 สญักรณและวธิกีารพืน้ฐานทางคณติศาสตร เชน วธิกีารพสิจูน 

เซตและความสัมพันธ เปนตน ศึกษาเกี่ยวกับเซตแบบปรกติ ไวยากรณ

ปรกต ิภาษาแบบปรกตแิละแบบไมปรกต ิเครือ่งจกัรเชงิกาํหนดและเชงิไม

กําหนด เครื่องจักรสถานะจํากัด ภาษาไมพึงบริบทและออโตมาตาแบบกด

ลง เครื่องจักรทัวรริง 
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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  วิธีคณิตศาสตรประยุกต 3(3-0-6)

 Methods of Applied Mathematics

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 243 สมการเชงิอนพุนัธเบือ้งตน

Prerequisite :  0201 243 Introduction to 

  Differential Equations

 แนวความคิดพื้นฐาน วิธีการ ผลและการประยุกตของการ

วิเคราะหเวกเตอรและการแปลงลาปลาซ ในคณิตศาสตรประยุกต การหา

แบบจําลองแบบทันสมัย การแกปญหาและอธิบายเกี่ยวกับปญหาทาง

วิทยาศาสตร

  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  กําหนดการเชิงเสนและการประยุกต 3(3-0-6)

 Linear Programming and Applications

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 225 พีชคณิตเชิงเสน 1

Prerequisite  :  0201 225 Linear Algebra 1

 พื้นฐานทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับกําหนดการเชิงเสน ปญหา

กาํหนดการเชิงเสน การหาผลเฉลยโดยวิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซ ภาวะคู

กัน การประยุกตของกําหนดการเชิงเสน

 Mathematical foundation for linear programming, 

linear programming problems, solving linear programming by 

graph and simplex method, duality, application of linear 

programming 

0201 348  แคลคูลัสของการแปรผันเบื้องตน 3(3-0-6)

 Introduction to Calculus of Variations

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 216 แคลคูลัส 4

Prerequisite  :  0201 216 Calculus 4

 มโนทัศนของการแปรผัน ฟงกชันนัล การแปรผันของฟงกชัน

นัลที่ขึ้นอยูกับฟงกชันหนึ่งตัวแปร การแปรผันของฟงกชันนัลที่ขึ้นอยูกับ

ฟงกชนัไมทราบคา n ฟงกชนั การแปรผันของฟงกชนันลัทีข่ึน้อยูกบัฟงกชนั

หลายตัวแปร วิธีตรงในปญหาการแปรผันไดแก วิธีผลตางอันตะของออย

เลอร วิธีริทซ 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  คณิตศาสตรเชิงชีววิทยาเบ้ืองตน 3(3-0-6)

  Introduction to Biological Mathematics

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0201 243 สมการเชงิอนพุนัธเบือ้งตน

Prerequisite :  0201 243 Introduction to 

  Differential Equations

  สมการผลตางสืบเนื่อง และสมการเชิงอนุพันธเบ้ืองตน

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรวิยุตและ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรตอเน่ืองในทาง

ชวีวิทยา จดุสมดุล เสถยีรภาพ การประยุกตใชคณติศาสตรในการวิเคราะห

ปญหาดานชีววิทยา

  Introduction to difference and differential equations, 

discrete and continuous models in biology, equilibrium point, 

stability, application of mathematics in biological problems

0201 443  แบบจําลองทางคณิตศาสตร 3(2-2-5)

 Mathematical Modeling

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0201 243 สมการเชิงอนพุันธ

เบ้ืองตน

Prerequisite : 0201 243 Introduction to 

Differential Equations

  การวางตวัแบบปญหาแบบเตม็หนวยและตอเนือ่งซึง่ไดมาจาก

ปญหาตางๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิ เพือ่นาํไปสูการสรางตวัแบบเชงิคณติศาสตร โดย

เนนเทคนิคพื้นฐานสําหรับสรางตัวแบบและการวิเคราะหตัวแบบในสิ่ง

แวดลอม ชวีวิทยาและอืน่ๆ เทคนคินาํไปสูความเหมาะสมทีส่ดุและเทคนคิ

การหาผลเฉลยสําหรับสมการอินทิกรัล สมการเชิงพชีคณติและสมการเชิง

อนุพันธ

  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
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0201 445  การหาคาเหมาะสมท่ีสุดเบื้องตน 3(3-0-6)

 Introduction to Optimization

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 225 พีชคณิตเชิงเสน 1

Prerequisite : 0201 225 Linear Algebra 1

 การหาคาเหมาะท่ีสดุของฟงกชนัหน่ึงตัวแปร การหาคาเหมาะ

ที่สุดของฟงกชันหลายตัวแปรโดยไมมีเงื่อนไขบังคับ และมีเงื่อนไขบังคับ 

ทฤษฎแีละเทคนิคการแกปญหาในกําหนดเชงิเสน ตวัอยางปญหาการหาคา

เหมาะสมที่สุดและการประยุกต

 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  ระเบียบวิธีผลตางอันตะเบื้องตน  3(3-0-6) 

 Introduction to Finite Difference Method

เง่ือนไขของรายวิชา :  0201 243 สมการเชงิอนพุนัธเบือ้งตน

Prerequisite  :  0201 243 Introduction to 

  Differential Equations

 แนวคิดพ้ืนฐานของระเบียบวิธีผลตางอันตะ ระเบียบวิธีหนึ่ง

ขั้นและระเบียบวิธีหลายขั้นสําหรับสมการเชิงอนุพันธสามัญ แนวคิดของ

เสถียรภาพของระเบียบวิธีผลตางอันตะสําหรับสมการเชิงอนุพันธสามัญ 

ระเบียบวิธีผลตางอันตะสําหรับสมการเชิงอนุพันธยอยเชิงพาราโบลา 

ระเบียบวิธีผลตางอันตะสําหรับสมการเชิงอนุพันธยอยเชิงไฮเพอรโบลา 

ระเบียบวิธีผลตางอันตะสําหรับสมการเชิงอนุพันธยอยเชิงวงรี และการ

ประยุกต

 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 ระเบียบวิธีสมาชิกอันตะเบื้องตน  3(3-0-6)

  Introduction to Finite Element Method

เง่ือนไขของรายวิชา :  0201 243 สมการเชงิอนพุนัธเบือ้งตน

Prerequisite  :  0201 243 Introduction to 

  Differential Equations

 แนวคดิพืน้ฐานของระเบยีบวิธสีมาชกิอันตะ การสรางสมการ

ระเบียบวิธีสมาชิกอันตะโดยวิธีตรง การสรางสมการระเบียบวิธีสมาชิก

อันตะโดยวิธีการแปรผัน การสรางสมการระเบียบวิธีสมาชิกอันตะโดยวิธี

การถวงน้ําหนักเศษตกคาง ฟงกชันประมาณคาในชวงสมาชิก การหา

ปรพินัธเชงิตวัเลขบนสมาชกิ การประยกุตกบัปญหาของแข็ง การประยกุต

กับพลศาสตรของไหล

 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  หัวขอเรื่องพิเศษทางคณิตศาสตรประยุกต 3(3-0-6)

 Special Topics in Mathematics Education

 หวัขอพเิศษท่ีเกีย่วของกับคณิตศาสตรประยุกตทีก่าํลงัเปนท่ี

สนใจ ซึ่งไมมีเนื้อหาเดียวกับรายวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตรนี้ 

  Topics of special interest in areas of applied 

mathematics not included in regular courses 

  กลุมวิชาสถิติ

0201 252  วิธีการทางสถิติ 2 3(2-2-5)

 Statistical Methods 2

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0201 251 วิธีการทางสถิติ 1 หรือ 

0201 253 ความนาจะเปนและสถติิ

เบ้ืองตน

Prerequisite  : 0201 251 Statistical Methods 

1 or 0201 253 Introduction to 

Probability and Statistics

 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การทดสอบ

ภาวะสารูปสนิทดีและการทดสอบความเปนอิสระโดยการทดสอบดวย

ไคกาํลงัสอง การวเิคราะหถดถอยเชงิเสนอยางงายและสหสมัพนัธ สถติไิม

อิงพารามิเตอรสําหรับประชากร 1 และ 2 กลุม อนุกรมเวลาเบ้ืองตนเลข

ดัชนี และการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

 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 คณิตสถิติศาสตร 1 3(3-0-6)

 Mathematical Statistics 1

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0201 251 วิธีการทางสถิติ 1 หรือ 

0201 253 ความนาจะเปนและสถติิ

เบ้ืองตน

Prerequisite  :  0201 251 Statistical Methods 

1 or 0201 253 Introduction to 

Probability and Statistics

 ตวัแปรสุม การแจกแจงของตวัแปรสุม ฟงกชนัความนาจะเปน 

การแจกแจงรวมและการแจกแจงตามขอบ คาคาดหวัง ความแปรปรวน 
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โมเมนตและฟงกชันกอกําเนิดโมเมนตของตัวแปรสุม การแจกแจงแบบมี

เง่ือนไข การแจกแจงของตวัแปรสุมชนดิไมตอเนือ่งและตอเนือ่ง การแปลง

ของตัวแปรสุมชนิดไมตอเนื่องและตอเนื่อง เทคนิคแบบฟงกชันกอกําเนิด

โมเมนต การแจกแจงของฟงกชันที่ไดจากตัวอยางสุม 

 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  คณิตสถิติศาสตร 2 3(3-0-6)

 Mathematical Statistics 2

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 351 คณิตสถิติศาสตร 1

Prerequisite  :  0201 351 Mathematical 

Statistics 1

  การประมาณคาแบบจุด ความไมเอนเอียง ความคงเสนคงวา 

ความพอเพียงตัวประมาณที่ไมเอนเอียงและมีความแปรปรวนตํ่าสุด 

ตั วประมาณที่ มี ประสิทธิภ าพสู งสุด  ตั วประมาณท่ีมีค  า เฉลี่ ย

ความคลาดเคลื่อนกําลังสองต่ําที่สุด วิธีโมเมนต วิธีภาวะนาจะเปนสูงสุด 

และวิธกีารแบบเบย การประมาณคาแบบชวง แนวคิดเกีย่วกบัการทดสอบ

สมมติฐานทางสถิติ แบบทดสอบแบบเนยแมน–เพียรสันเลมมาท่ีมีกําลัง

สูงสุด แบบทดสอบที่มีอํานาจการทดสอบสูงสุดแบบเอกรูป แบบทดสอบ

อัตราสวนภาวะนาจะเปน 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 วิธีการเลือกตัวอยาง 3(3-0-6)

 Sampling Methods

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 251 วิธีการทางสถิติ 1 หรือ 

0201 253 ความนาจะเปนและสถติิ

เบื้องตน

Prerequisite  :  0201 251 Statistical Methods 

1 or 0201 253 Introduction to 

Probability and Statistics

 แนวคดิและประโยชนของการสุมตวัอยาง การสุมตวัอยางแบบ

ใชความนาจะเปน และไมใชแนวคิดและประโยชนของการเลือกตัวอยาง 

การเลือกตัวอยางโดยใชความนาจะเปนและไมใชความนาจะเปน ขั้นตอน

ของการสํารวจดวยตัวอยาง การออกแบบสอบถาม ความคลาดเคลื่อนที่

เกิดจากการเลือกตัวอยางและไมเกิดจากการสุมตัวอยาง วิธีการเลือก

ตัวอยางและการประมาณขนาดตัวอยาง การเลือกตัวอยางสุมแบบงาย 

การเลือกตัวอยางแบบมีระบบ วิธีการเลือกตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ 

การเลือกตัวอยางแบบกลุมและการเลือกตัวอยางหลายข้ันตอน

 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  การวิเคราะหการถดถอย 3(2-2-5)

 Regression Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0201 252 วิธีการทางสถิติ 2

Prerequisite  :  0201 252 Statistical Methods 2

 การวิเคราะหการถดถอยอยางงายและพหุคูณ โดยการหาตัว

ประมาณดวยวิธกีาํลงัสองนอยท่ีสดุ การถดถอยเชงิเสนและไมเชิงเสนโดย

วธิเีมทริกซและวิธกีารอ่ืนทีเ่หมาะสม การเลือกสมการท่ีดทีีส่ดุ การวิเคราะห

การถดถอยในกรณีที่ เป นข อมูลเชิงคุณภาพ การตรวจสอบความ

คลาดเคล่ือน การวิเคราะหสหสัมพันธและการใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติในการวิเคราะหการถดถอย

 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 สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร 3(2-2-5)

 Non–parametric Statistics

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0201 252 วิธีการทางสถิติ 2

Prerequisite  :  0201 252 Statistical Methods 2

 แนวคิดพื้นฐานของสถิติไม อิงพารามิ เตอร   มาตรวัด 

การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การอนุมานเก่ียวกับตําแหนงของหน่ึง

ประชากร สองประชากรหรือมากกวา ทั้งในกรณีเปนอิสระกันและสัมพันธ

กนั การวเิคราะหความสัมพนัธและการทดสอบสถติไิมองิพารามเิตอรดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป

 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  เทคนิคการพยากรณ  3(2-2-5)

 Forecasting Technique

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 252 วิธีการทางสถิติ 2

Prerequisite  :  0201 252 Statistical Methods 2

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพยากรณ ระเบียบวิธีพยากรณ 

การพยากรณอนกุรมเวลาโดยอนกุรมเวลาแบบคลาสสคิ การพยากรณโดย

ใชการวเิคราะหการถดถอย วธิพียากรณโดยการปรบัใหเรยีบ การพยากรณ

โดยวิธีของบอก-เจนกินส การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและ

การประยุกตใชกับขอมูลจริง

 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

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 251 วิธีการทางสถิติ 1 หรือ 

0201 253 ความนาจะเปนและสถติิ

เบื้องตน

Prerequisite   :  0201 251 Statistical Methods 

1 or 0201 253 Introduction to 

Probability and Statistics

   แนวความคิดเบือ้งตนและประโยชนของการควบคุมคณุภาพ 

สถิติและความนาจะเปนพ้ืนฐานสําหรับการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิ

ควบคุมคุณภาพแบบตางๆ การวางแผนสุมตัวอยางเชิงเดี่ยว เชิงคูและ

พหุคูณ แผนการสุมตัวอยางเพ่ือการยอมรับ แผนการยอมรับผลิตภัณฑ

จากการตรวจสอบทีละลอตโดยวิธีดอดจโรมิคและแบบอ่ืนๆ การยอมรับ

คุณภาพของผลิตภัณฑโดยการสุมตัวอยางคู และตัวอยางหมู ระบบ

มาตรฐานอุตสาหกรรมปจจุบัน พรอมท้ังการประยุกตใชแผนภูมิควบคุม

แบบตางๆโดยโปรแกรมสําเร็จรูป

  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  การวิเคราะหความเส่ียง  3(2-2-5)

 Risk Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0201 252 วิธีการทางสถิติ 2

Prerequisite  :  0201 252 Statistical Methods 2

  การจาํแนกความเสีย่ง วธิกีารระบคุวามเสีย่ง การวเิคราะหเชงิ

ปรมิาณและเชิงคณุภาพ รวมท้ังการสงความเส่ียง การใชขอมูลมาพยากรณ

ความเสี่ยงในอนาคต  และการใช กรณีศึกษาในการพัฒนาทักษะ

การวิเคราะหความเสี่ยงทางปฏิบัติ

 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  ประชากรศาสตร  3(3-0-6)

  Demography

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0201 251 วิธีการทางสถิติ 1 หรือ 

0201 253 ความนาจะเปนและสถติิ

เบ้ืองตน

Prerequisite  :  0201 251 Statistical Methods 

1 or 0201 253 Introduction to 

Probability and Statistics

 หลักการเบ้ืองตนเก่ียวกับประชากรศาสตร แหลงขอมูลทาง

ประชากร ขอผิดพลาดในการสํามะโนประชากร การวิเคราะหเบ้ืองตนของ

ขอมูลทางประชากร การตีความขอมูล โครงสรางและองคประกอบของ

ประชากร การวัดและการวิเคราะหภาวะเจริญพันธุ ภาวะมฤตภาพและ 

ตารางชีพ การยายถ่ินที่อยูและการกระจายตัวของประชากร เทคนิคการ

ประมาณการและการคาดคะเนทางประชากร นโยบายและแผนพัฒนาทาง

ดานประชากรของประเทศ 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 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 3(0-6-3)

 Statistical Packages

เงื่อนไขของรายวิชา :  0201 252 วิธีการทางสถิติ 2

Prerequisite  :  0201 252 Statistical Methods 2

 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล เชน 

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 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 252 วิธีการทางสถิติ 2

Prerequisite  :  0201 252 Statistical Methods 2

 แนวความคิดพื้ นฐานของการออกแบบการทดลอง 

การออกแบบสุมสมบูรณ การออกแบบสุมในบล็อคสมบูรณ การออกแบบ

ลาตินสแควร การออกแบบบล็อคไมสมบูรณ การทดลองแบบแฟคทอเรี

ยล การทดลองแบบสปทพลอต การเปรยีบเทยีบพหคุณู และการวเิคราะห

ความแปรปรวนรวม

 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 การวิเคราะหหลายตัวแปร  3(2-2-5)

  Multivariate Analysis

เง่ือนไขของรายวิชา :  0201 252 วิธีการทางสถิติ 2 และ 

0201 351 คณิตสถิติศาสตร 1

Prerequisite  :  0201 252 Statistical Methods 

2 and 0201 351 Mathematical 

Statistics 1

  ทบทวนเมทริกซ แนวความคิดพืน้ฐานของการวิเคราะหหลาย

ตัวแปร การแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร การอนุมานเกี่ยวกับคาเฉลี่ย

หลายตัวแปร การวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะหองค

ประกอบหลกั การวเิคราะหปจจัย การวเิคราะหดสิครมิแินนต การวเิคราะห

การจัดกลุม การวิเคราะหเสนทาง การวิเคราะหสหสัมพันธแคนโนนิคอน 

และการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

  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  การวิจัยดําเนินงาน  3(2-2-5)

  Operations Research 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 225 พีชคณิตเชิงเสน 1

Prerequisite  :  0201 225 Linear Algebra 1

  โครงสรางและตัวแปรเชิงคณิตศาสตร การหาคําตอบของ

การโปรแกรมเชิงเสนโดยวิธีกราฟ วิธีซิมเพลกซ เทคนิคอารทิฟเชียลและ

อืน่ๆ ปญหาการขนสงและการจดัสรรงาน การวเิคราะหขายงาน ทฤษฎเีกม 

และการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

  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  ทฤษฎีความนาจะเปน 3(3-0-6)

  Probability Theory

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0201 114 แคลคูลัส 2 และ 

0201 351 คณิตสถิติศาสตร 1 

Prerequisite  :  0201 114 Calculus 2 and 0201 351 

Mathematical Statistics 1 

  การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจง

ทวินาม การแจกแจงปวซง การแจกแจงเอกรูป การแจกแจงปกติ การ

แจกแจงแกมมา การแจกแจงไคกําลังสอง การแจกแจงเบตา และการ

แจกแจงแบบอ่ืน ๆ ทฤษฎีลิมิต โดยศึกษาถึงการลูเขาสโทแคสติก กฎของ

เลขจํานวนมาก และฟงกชันกอกําเนิดโมเมนต

  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 ความนาจะเปนและสถติิ

เบ้ืองตน

Prerequisite  :  0201 251 Statistical Methods 

1 or 0201 253 Introduction to 

Probability and Statistics

 หลกัการของการตัดสนิใจทางสถิต ิการวิเคราะหการตัดสนิใจ

ภายใตสภาวการณทีแ่นนอนและไมแนนอน การวิเคราะหการตัดสนิใจโดย

ใชความนาจะเปนและทฤษฎีของเบย เกณฑการตัดสินใจที่เหมาะสมท่ีสุด 

การตัดสินใจโดยใชทฤษฎีอรรถประโยชนและทฤษฎีเกมส การตัดสินใจ

ภายใตสภาวการณที่ทราบการแจกแจงความนาจะเปน และการวิเคราะห

ปญหาท่ีมีหลายข้ันตอน

  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  คณิตศาสตรการเงิน  3(3-0-6)

  Financial Mathematics 

  อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยทบตน สวนลด มูลคาของเงิน

ตามเวลา มูลคาเงินรวมรายป การวิเคราะหสวนประกอบของคารายป 

หุนและพันธบัตร การชําระหนี้ การวิเคราะหดานการเงิน โดยใชวิธีการทาง

คณิตศาสตรและสถิติ

  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  การจําลอง  3(2-2-5)

  Simulation 

เง่ือนไขของรายวิชา :  1204 102 ขั้นตอนวิธีและการแก

ปญหาสาํหรับวทิยาการคอมพวิเตอร

Prerequisite  :  1204 102 Algorithm and Problem 

Solving for Computer Science

  การจําลองตัวแบบ ตวัแบบจําลองแบบตอเน่ือง ตวัแบบจําลอง

แบบไมตอเน่ือง ตัวแบบ จําลองมอนติคารโล การประยุกตสโทแคสติก 

ทฤษฎีแถวคอยและระบบสินคาคงคลัง การสรางตัวเลขสุมและตัวแปรสุม 

การตรวจสอบความถูกตองของตัวแบบจําลอง และการจําลองดวย

การโปรแกรมและโปรแกรมสําเร็จรูป

  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  คณิตศาสตรประกันชวีิต 3(3-0-6)

  Life Insurance Mathematics

 แนวคิดพื้นฐานของการประกันชีวิต ความนาจะเปนเบื้องตน 

ตารางมรณะ คารายป การคํานวณเบ้ียประกันชีวิตแบบตางๆ เงินสํารอง

และเบี้ยประกันเบื้องตน 

  Basic concept of lift insurance, basic probability, 

mortality table, annuity, life insurance premiums computations, 

reserved and premiums

0201 479  คณิตเศรษฐศาสตร  3(3-0-6)

  Mathematical Economics

  ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค ทฤษฎีของหนวยผลิต ภายใต

โครงสรางของตลาดและการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรในการแกปญหา

ทางเศรษฐศาสตร

 Theory of consumer behavior, theory of production 

unit under market structure and usage of mathematical 

technique to solved economic problems

  กลุมวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

0201 381 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6)

 Production Planning and Control

 ระบบการวางแผนและการควบคุมการผลิต เทคนิคการ

พยากรณ การจัดการวัสดุคงคลัง การวิเคราะหตนทุนและกําไรเพ่ือการ

ตัดสินใจ การจัดลําดับและตารางการผลิต การควบคุมการผลิต เทคนิค

สมัยใหมในการวางแผนและควบคุมการผลิต

  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

  การจดัการโซอปุทานขัน้ตน การเขาใจบทบาทและความสาํคญั

ของโลจสิตคิ การจดัหาทรพัยากรการผลติ การประมวลคาํสัง่ซือ้ การบรรจุ

ภณัฑ คลงัสนิคาเครอืขายการขนสงและการกระจายสนิคา ตนทนุการขนสง

และการกระจายสินคา ความสามารถในการวิเคราะหปญหาโลจิสติค

  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

  การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการข้ันแนะนํา การผลิต

แบบทันเวลาพอดี การวางแผนความตองการวัสดุ การจัดการวัสดุคงคลัง 

การศึกษาการทํางานและการวัดผลการทํางาน การจัดตารางการผลิต 

เทคโนโลยีกลุม แบบจําลองการวางแผนการผลิต

  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 แบบจําลองการตัดสินใจภายใตหลายกฎเกณฑ 3(3-0-6)

 Multi-Criterion Decision Models

  การตัดสินใจภายใตหลายกฎเกณฑ รากฐานทางทฤษฎีและ

แนวคิด การกําหนดความสําคัญของขอมูล แบบจําลองการตัดสินใจเมื่อมี

วัตถุประสงคหลายอยาง แบบจําลองการตัดสินใจเมื่อมีกฎเกณฑเฉพาะ

หลายอยาง

 Multiple criteria decision making, theoretical 

foundations and concepts, determining the importance of data, 

multi-objective decision models, multi-attribute decision models

  กลุมวิชาคอมพิวเตอร 

1204 104 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5)

 Principles of Computer Programming

เง่ือนไขของรายวิชา  :  1204 102 ขั้นตอนวิธีและการแก

ปญหาสําหรับวทิยาการคอมพิวเตอร

Prerequisite  :  1204 102 Algorithm and Problem 

Solving for Computer Science

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาท่ีเหมาะสม การรับ

คาขอมูล การแสดงผล ขอมูล อาเรย พอยนเตอร ฟงกชัน สตรัคเจอรและ

ยูเนี่ยน การอานและการเขียนขอมูลกับไฟล

 Computer programming with suitable computer 

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

reading from file and writing to file

1204 202 ระบบสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)

 Data Communication Systems 

 and Computer Network

 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัเครอืขายคอมพวิเตอร การสือ่สารของ

คอมพิวเตอร รูปแบบโอเอสไอ 7 ชั้น (ทั้งแนวคิดและแงมุมทางปฏิบัติ) 

โพรโทคอลในระดับชัน้กายภาพและสือ่ โพรโทคอลระดบัดาตาลงิค โพรโท

คอลของเครือขายทองถ่ิน (แลน) โพรโทคอลของเครือขายระดับกวาง (แวน) 

รายละเอียดโพรโทคอล-อนิเทอรเน็ต เครือขายไรสายเบ้ืองตน รปูแบบการ

สือ่สารโดยทีซพีไีอพี โพรโทคอลสําหรับคนหาเสนทาง โพรโทคอลในระดับ

ทรานสปอรต กลไกควบคุมความคับคั่ง กลไกควบคุมความผิดพลาดการ

สงขอมูล โพรโทคอลในระดับโปรแกรมประยุกต (เอชทีทีพี เอสเอ็มทีพี ดี

เอ็นเอส เอฟทีพี เอสเอ็นเอ็มพี ทีเอฟทีพี และอื่น ๆ) ปฏิบัติการอุปกรณ

เครือขายโดยใชอุปกรณที่ใชอยูในภาคเอกชนและโดยซอฟตแวรแบบเปด

เผยโคด

 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 โครงสรางขอมลูและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5)

 Data Structures and Algorithms

เงื่อนไขของรายวิชา  :  1204 104 หลักการโปรแกรม

คอมพิวเตอร

Prerequisite  :  1204 104 Principles of 

Computer Programming

 โครงสรางขอมูลแบบลิเนียร ไดแก อารเรย ลิงคลิสต แสตก 

ควิ โครงสรางขอมลูแบบนอนลิเนยีร ไดแก ทร ีและกราฟ การนําโครงสราง

ขอมูลไปประยุกตใชในงานตางๆ การเรียงลําดับ และคนหาขอมูล 

การวิเคราะหขั้นตอนวิธี

 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

คอมพิวเตอร

Prerequisite :  1204 104 Principles of 

  Computer Programming

 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

เชิงวตัถ ุโครงสรางของภาษาเชงิวตัถุ เชน คลาส ออปเจค เมธอด อนิเตอรเฟส 

แพคเกจ การสบืทอดคลาส เอนแคปซเูลช่ัน และพอรเิมอรฟซมึ เอพไีอของ

ภาษาท่ีใชในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

 Object-oriented programming concepts such as 

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

encapsulation and polymorphism, API of object oriented 

programming language

1204 208 การออกแบบและการจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5)

 Database Management and Design

เงื่อนไขของรายวิชา  :  1204 104 หลกัการโปรแกรมคอมพวิเตอร

Prerequisite  :  1204 104 Principles of 

  Computer Programming

 ระบบการจัดการฐานขอมลู แบบจาํลองขอมลูเชงิสมัพนัธ แบบ

จําลองขอมูลอีอาร ภาษาการสืบคนขอมูล การเก็บขอมูลและดัชนี การทํา

บรรทัดฐาน การเขียนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล
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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 กระบวนการจัดควิการโปรแกรมขนาน การทาํใหขบวนการเปนจังหวะ

เดียวกันในสวนวิกฤติ ซีมาฟอร การติดตาย ระบบการจัดแฟมขอมูล และ

ทรัพยากร ความจําโดยตรง หนวยความจําโดยแคชและหนวยความจํา

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 คอมพิวเตอรกราฟกและสื่อผสม 3(2-2-5)

 Computer Graphics and Multimedia

 การใชโปรแกรมคอมพวิเตอรกราฟก การใชซอฟตแวรเพือ่สราง

งานคอมพิวเตอรกราฟก การสรางภาพสองมิติและสามมิติ การใชกราฟก

แพคเกจ เชน OpenGL.o ในการทํางาน การตัดตอไฟลเสียงและวิดีโอ

 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 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต 3(2-2-5)

 Application Program Development

เง่ือนไขของรายวิชา  :  1204 208 การออกแบบและ

การจัดการฐานขอมูล

Prerequisite  :  1204 208 Database 

  Management and Design

 พัฒนาโปรแกรมดวยเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถสรางระบบ

ที่ทํางานรวมกับฐานขอมูลไดอยางถูกตองและเหมาะสม พัฒนาไดนามิค

ลิงคลิสต สรางโปรแกรมเพื่อติดตอกับอุปกรณภายนอก การสรางรูปแบบ

รายงาน การแสดงผลรายงาน การพัฒนาเว็บไซตดวยโปรแกรมประยุกต 

การจัด รูปแบบเว็บไซตดวยซีเอสเอส การใชเซสช่ัน พื้นฐานเอ็กเอ็มแอล 

การสรางและติดตอเว็บเซอรวิสและการพัฒนาเว็บไซตดวยเอแจ็ค

 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 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6)

 Computer Programming Language

เงื่อนไขของรายวิชา  :  1204 104 หลกัการโปรแกรมคอมพวิเตอร

Prerequisite :  1204 104 Principles of Computer 

Programming

 โครงสรางและองคประกอบภาษาโปรแกรม โดยรวมถึง 

ตวัประมวลผลภาษาวากยสัมพนัธ ชนดิขอมลู การควบคุมลาํดบัการทํางาน 

การควบคุมโปรแกรมยอย และการจัดการหนวยความจํา เทคนิคการพัฒนา

สวนตาง ๆ ของภาษา การศึกษาและเปรียบเทียบกรอบแนวคิดของ

การโปรแกรมตางๆ

 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

 โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีเบือ้งตน รจีสิเตอรแฟลก การเขียน

คาํสัง่ควบคุม คาํสัง่เล่ือนและหมุน แสตกและการเขียนโปรแกรมโพลซิเยอร 

การคูณและหาร อารเรยและการอางอิงตําแหนงคําสั่งเกี่ยวกับตัวอักษร 

การควบคุมแปนพิมพ ไบออสและดอส การควบคุมกราฟฟก

 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 การโปรแกรมเชิงทัศนสําหรับวิทยาศาสตร 3(2-2-5)

 Visual Programming for Science

เงื่อนไขของรายวิชา  :  1204 102 ขั้นตอนวิธีและการแก

ปญหาสําหรับวิทยาการ

Prerequisite  :  1204 102 Algorithm and Problem

Solving for Computer Science

 เทคนิคสําคัญในการเขียนโปรแกรมวิชวล องคประกอบของ

การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล การทํางานกับโคดและฟอรม การใชวัตถุ

ควบคุม พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมที่ติดตอกับฐาน

ขอมูล
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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 วิชาฝกประสบการณวิจัย/สหกิจศึกษา

   สําหรับโปรแกรมปกติ  กําหนดใหเรียน 3 หนวยกิต 

   สําหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา  กําหนดใหเรียน 9 หนวยกิต 

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

 Senior project in Mathematics 1 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ลงทะเบียนเรียนวิชาเอกมาแลว

  ไมนอยกวา 27 หนวยกิต

Prerequisite  :  Registered core courses not 

less than 27 credits

 การศกึษาปญหาและเลอืกหวัขอทีส่นใจพรอมทัง้เสนอเคาโครง

ของโครงงาน

  A study of problem and selected interesting topic and 

present project proposal

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

 Senior project in Mathematics 2 

เง่ือนไขของรายวิชา :  0201 495 โครงงานนิสิตทางคณิตศาสตร 1

Prerequisite  :  0201 495 Senior project in 

Mathematics 1

  การดําเนินการทําโครงงานตามเคาโครงในรายวิชา 0201 495 

โครงงานนสิติทางคณติศาสตร 1 ทาํรายงานฉบับสมบรูณและสอบปากเปลา

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 

  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบโดยความ

รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนานิสิตใหมี

ความรูทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวของกับการทํางานในสถานประกอบ

การ การพฒันาตนเองในดานการคดิอยางเปนระบบ การสงัเกต การตัดสนิ

ใจ ตลอดจนทกัษะในการวเิคราะหและการประเมนิตามความตองการของ

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)

  (ชื่อยอ) :  วท.บ. (สถิติ)

 ภาษาอังกฤษ  (ชื่อเต็ม)  :  Bachelor of Science (Statistics)

  (ชื่อยอ) :  B.Sc. (Statistics)

หลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มี 2 โปรแกรม คือ โปรแกรมปกติ กับโปรแกรมสหกิจศึกษา ซึ่งการจัด

การเรียนการสอนของท้ังสองโปรแกรมจะคลายกัน แตกตางเฉพาะบางสวนเก่ียวกับ 4 รายวิชา ดังนี้ 

รายวิชา รายวิชาที่อยูในแผนการเรียน

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 0201 453 โครงงานสถิติ 1

 0201 454 โครงงานสถิติ 2

 0201 499 การฝกงาน

 0199 499 สหกิจศึกษา 

  ทัง้นีจ้ะไมไดบงัคบัวานสิติจะตองเรยีนโปรแกรมใดในตอนรบัเขาเปนนสิติสาขาสถติโิดยนสิติสามารถมาเลอืกโปรแกรมไดในภายหลงั

  จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 131 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชาและกลุมวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หนวยกิต 30  หนวยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 95  หนวยกิต 95  หนวยกิต

   2.1 กลุมวิชาแกน 24  หนวยกิต 24  หนวยกิต

   2.2 กลุมวิชาเอก 71  หนวยกิต 71  หนวยกิต

    -  วิชาพื้นฐานวิชาเอก 16  หนวยกิต 16  หนวยกิต

    - วิชาเอกบังคับ 34  หนวยกิต 40  หนวยกิต

    - วิชาเอกเลือก 21  หนวยกิต 15  หนวยกิต

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หนวยกิต 6  หนวยกิต

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 131  หนวยกิต ไมนอยกวา 131  หนวยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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รายวิชาในหลักสูตร
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 95 หนวยกิต 

  2.1 กลุมวิชาแกน กําหนดใหเรียน  24 หนวยกิต

 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 ฟสิกสมูลฐาน  3(3-0-6)

  Fundamental Physics

 0204 194 ปฏิบัติการฟสิกสมูลฐาน  1(0-2-1)

  Fundamental Physics Laboratory

 0204 384 เศรษฐศาสตรพลงังาน 3(3-0-6) 

  Energy Economics

  2.2 กลุมวิชาเอก  ไมนอยกวา  71 หนวยกิต 

    2.2.1 วิชาพื้นฐานวิชาเอก กําหนดใหเรียน  16 หนวยกิต 

 0201 221 พีชคณิตเชิงเสนเบื้องตน  3(3-0-6)

  Elementary Linear Algebra

 0201 131 หลักคณิตศาสตร 3(3-0-6)

  Principles of Mathematics

 0299 202 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1  2(2-0-4) 

  English for Science 1

 0299 203 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2  2(2-0-4)

  English for Science 2

 1204 102 ขั้นตอนวิธีและการแกปญหา 3(2-2-5)

  สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 

  Algorithm and Problem Solving 

  for Computer Science

 1204 104 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5)

  Principles of Computer Programming

  2.2.2 วิชาเอกบังคับ   

  สําหรับโปรแกรมปกติ ไมนอยกวา  34 หนวยกติ 

   สําหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ไมนอยกวา  40 หนวยกิต 

 0201 251 วิธีการทางสถิติ 1  3(2-2-5)

  Statistical Methods 1

 0201 252 วิธีการทางสถิติ 2  3(2-2-5)

  Statistical Methods 2

 0201 351 คณิตสถิติศาสตร 1  3(3-0-6)

  Mathematical Statistics 1

 0201 352 คณิตสถิติศาสตร 2  3(3-0-6) 

  Mathematical Statistics 2

 0201 353 วิธีการเลือกตัวอยาง  3(2-2-5)

  Sampling Methods

 0201 354 การวิเคราะหการถดถอย  3(2-2-5)

  Regression Analysis 

 0201 362 เทคนิคการพยากรณ  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 การวิจัยดําเนินงาน 3(2-2-5)

  Operations Research

 0201 499* การฝกงาน (ไมนับหนวยกิต) 2(0-4-2)

  Student Practicum

 0199 499* สหกิจศึกษา  9(0-40-0)

  Cooperative Education

 *การประเมินผลเปน S หรือ U

หมายเหตุ   นิสิตที่เลือกเรียนโปรแกรมปกติ ใหเรียน 0201 453, 0201 

454 และ 0201 499  โดยไมตองเรียน 0199 499 สวนนิสิตที่เลือกเรียน

โปรแกรมสหกิจศึกษา ใหเรียน 0199 499 โดยไมตองเรียน 0201 453, 

0201 454 และ 0201 499
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  2.2.3  วิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้

    สําหรับโปรแกรมปกติ  ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 

 ใหเลอืกเรยีนรายวชิาจากกลุมวชิาสถติ ิกลุมวชิาคณติศาสตร

กลุมวิชาคอมพิวเตอร หรือกลุมวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยสามารถ

เลือกเรียนไดจากกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือเลือกเรียนไดในหลายกลุม

แบบคละรายวิชากันได

  สําหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ไมนอยกวา  15 หนวยกิต 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาสถิติ กลุมวิชาคณิตศาสตร 

กลุมวชิาคอมพวิเตอร หรือกลุมวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ โดยสามารถเลอืก

เรียนไดจากกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือเลือกเรียนไดในหลายกลุมแบบคละ

รายวิชากันได

  กลุมวิชาสถิติ

 0199 499* สหกิจศึกษา  9(0-40-0)

  Cooperative Education

 0201 355 การวิเคราะหขอมูลเชิงกลุม 3(2-2-5)

  Categorical Data Analysis

 0201 357 การคํานวณเชิงสถิติ 3(2-2-5)

  Statistical Computing

 0201 361 สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร 

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

 0201 363 การควบคุมคุณภาพ  3(2-2-5)

  Quality Control

 0201 364 การวิเคราะหความเสี่ยง 3(2-2-5)

  Risk Analysis

 0201 374 ประชากรศาสตร 3(3-0-6)

  Demography

 0201 375 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  3(0-6-3)

  Statistical Packages

 0201 455 หัวขอพิเศษทางสถิติ 3(2-2-5)

  Special Topics in Statistics

 0201 456 การหาคาเหมาะสมท่ีสุด 3(2-2-5)

  Optimization

 0201 460 การวิเคราะหหลายตัวแปร  3(2-2-5) 

  Multivariate Analysis

 0201 463 ทฤษฎีความนาจะเปน 3(3-0-6) 

  Probability Theory

 0201 465 การตัดสินใจทางสถิติ  3(3-0-6)

  Statistical Decisions

 0201 476 คณิตศาสตรการเงิน  3(3-0-6)

  Financial Mathematics

 0201 477 การจําลอง  3(2-2-5)

  Simulation

 0201 478 คณิตศาสตรประกันชีวิต 3(3-0-6) 

  Life Insurance Mathematics

 0201 479 คณิตเศรษฐศาสตร  3(3-0-6)

  Mathematical Economics

 0201 480 การวิเคราะหการอยูรอด 3(2-2-5)

  Survival Analysis

 0201 481 การวิเคราะหเหมืองขอมูล 3(2-2-5)

  Data Mining Analysis

 0201 482 ขอมูลขนาดใหญเบ้ืองตน  3(2-2-5)

  Introduction to Big Data 

  กลุมวิชาคณิตศาสตร

 0201 218 คณิตวิเคราะหเบ้ืองตน

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

 0201 243 สมการเชิงอนุพันธเบ้ืองตน

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

 0201 312 ตัวแปรเชิงซอนเบื้องตน

  Introduction to Complex variables 3(3-0-6)

 0201 314 การวิเคราะหเชิงจริงเบ้ืองตน 3(3-0-6)

  Introduction to Real Analysis

 0201 316 การวิเคราะหเชิงตัวเลขเบ้ืองตน 3(3-0-6)

  Introduction to Numerical Analysis

 0201 342 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร 3(2-2-5)

  Mathematical Packages

 0201 346 วิธีคณิตศาสตรประยุกต 3(3-0-6)

  Methods of Applied Mathematics

  กลุมวิชาคอมพิวเตอร

 1204 202 ระบบส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)

  Data Communication Systems 

  and Computer Network

 1204 203 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5)

  Data Structures and Algorithms

 1204 208 การออกแบบและการจัดการฐานขอมูล 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 การโปรแกรมเชิงทัศนสําหรับวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 

  Visual Programming for Science
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  กลุมวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 0201 380 ระบบการจัดการดานคุณภาพ 3(3-0-6)

  Quality Management System

 0201 381 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6)

  Production Planning and Control

 0201 382 องคการและการจัดการทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  Industrial Organization and Management

 0201 383 การวิเคราะหตนทุนและงบประมาณ 3(3-0-6)

  ทางอุตสาหกรรม

  Industrial Cost Analysis and Budget

 0201 384 การจัดการโลจิสติกส 3(2-2-5)

  Logistics Management

 0201 385 การจัดการการผลิตและการดําเนินการ 3(3-0-6)

  Production and Operation Management

 0201 386 การตัดสินใจภายใตหลายกฎเกณฑ  3(3-0-6)

  Multi-Criterion Decision Making

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

  นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย 

โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 
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แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

โปรแกรมปกติ จํานวนทั้งสิ้น  9  ภาคการศึกษา   โปรแกรมสหกิจศึกษา จํานวนท้ังสิ้น  8  ภาคการศึกษา

ปที่ 1 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต

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 ฟสิกสมูลฐาน

Fundamental Physics

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

0204 194 ปฏิบัติการฟสิกสมูลฐาน

Fundamental Physics Laboratory

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

รวมจํานวนหนวยกิต 20 20

ปที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต

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)

รวมจํานวนหนวยกิต 20 20
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ปที่ 2 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 10 10

0201 221 พีชคณิตเชิงเสนเบื้องตน

Elementary Linear Algebra

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

0201 351 คณิตสถิติศาสตร 1

Mathematical Statistics 1

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

0299 202 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1

English for Science 1

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

1204 102 ขั้นตอนวิธีและการแกปญหาสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร

Algorithm and Problem Solving for Computer Science

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

รวมจํานวนหนวยกิต 21 21

ปที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 2 2

0201 215 แคลคูลัส 3

Calculus 3

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

0201 131 หลักคณิตศาสตร

Principles of Mathematics

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

0201 352 คณิตสถิติศาสตร 2

Mathematical Statistics 2

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

0299 203 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2

English for Science 2

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

1204 104 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร

Principles of Computer Programming

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

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 4 4

รวมจํานวนหนวยกิต 20 20
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ปที่ 3 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0201 353 วิธีการเลือกตัวอยาง

Sampling Methods

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

0201 354 การวิเคราะหการถดถอย

Regression Analysis

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

0201 461 การวิจัยดําเนินงาน

Operations Research

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

0204 384 เศรษฐศาสตรพลังงาน

Energy Economics

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

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 6 6

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2 2

รวมจํานวนหนวยกิต 20 20

ปที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต

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 เทคนิคการพยากรณ 

Forecasting Techniques

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

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 9 9

รวมจํานวนหนวยกิต 20 20

ปที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูรอน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0201 499 การฝกงาน (ไมนับหนวยกิต)

Student Practicum

2(0-4-2) -

รวมจํานวนหนวยกิต 2 -
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ปที่ 4 ภาคตน

รหัสวิชา ช่ือวิชา
หนวยกิต

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 -

รวมจํานวนหนวยกิต 8 9

ปที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต

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)

รวมจํานวนหนวยกิต 2 1
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คําอธิบายรายวิชา
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา  30  หนวยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา  95  หนวยกิต

  2.1 กลุมวิชาแกน  ไมนอยกวา  24  หนวยกิต

0201 113  แคลคูลัส 1 3(3-0-6)

 Calculus 1

 ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน

ตัวแปรเดียวและการประยุกตปริพันธและการประยุกต

 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

เง่ือนไขของรายวิชา : 0201 113 แคลคูลัส 1

Prerequisite  : 0201 113 Calculus 1

  ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน

หลายตัวแปร อนุพันธยอยและการประยุกต อนุกรมอนันต

 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

เง่ือนไขของรายวิชา  : 0201 114 แคลคูลัส 2

Prerequisite  : 0201 114 Calculus 2

  ระบบพิกดัเชงิขัว้ ปริพนัธหลายช้ัน สมการเชงิอนพุนัธเบ้ืองตน

 Polar coordinate system, multiple integrals, 

elementary differential equations

0202 103  หลักเคมี 1 3(3-0-6)

 Principles of Chemistry 1

 โครงสรางอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ พันธะเคมี สมบัติของ

ธาตุเรพริเซนเททีฟ และแทรนซิชัน สมดุลเคมี กาซ ของแข็ง ของเหลว 

สารละลาย สมบัติคอลลิเกทีฟ กรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร 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 

(อาจเรียนพรอมกันได)

Prerequisite :  0202 103 Principles of 

  Chemistry 1 or equivalence

 การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชาหลักเคมี 1 เชน 

ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ การใชอุปกรณพื้นฐานทางเคมี สมบัติ

คอลลิเกทีฟ การหาคาคงท่ีของแกส สมดุลเคมี กรด-เบส สารละลาย

บัฟเฟอร 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

 โครงสรางและหนาที่ของเซลลทั้งโปรคาริโอต และยูคาริโอต 

การแบงเซลล และปฏิกิริยาเคมีในเซลล กระบวนการในการดํารงชีวิตของ

สิ่งมีชีวิต การจําแนกสิ่งมีชีวิต หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

การผสมพันธุและการเจริญของส่ิงมีชีวิต การจําแนกส่ิงมีชีวิต หลักการ

ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การผสมพันธุและการเจริญของส่ิงมีชีวิต 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับนิเวศวิทยา และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

 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 

(อาจเรียนพรอมกันได)

Prerequisite  :  0203 110 Biology 1 or 

  equivalence

 การทดลองทีส่อดคลองกบัเนือ้หารายวิชา 0203 110 ชวีวทิยา 1

 Experiments designed to concord with 0203 110 

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

 Fundamental Physics

 กลศาสตร การส่ันและคล่ืน เสียง แสงและทัศนศาสตร ของไหล 

สนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก อุณหพลศาสตร และฟสิกสยุคใหม

 Mechanics, vibrations and waves, sound, light and 

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

modern physics

0204 194 ปฏิบัติการฟสิกสมูลฐาน 1(0-2-1)

 Fundamental Physics Laboratory

เงื่อนไขรายวิชาหรือเรียนพรอมกัน : 0204 104 ฟสิกสมูลฐาน 

Prerequisite or co-requisite : 0204 104 Fundamental 

   Physics

 การทดลองท่ีสอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชา 0204 104 ฟสกิส

มูลฐาน

 Experiments associated with 0204 104 Fundamental 

Physics Laboratory

0204 384  เศรษฐศาสตรพลังงาน 3(3-0-6)

 Energy Economics

 แนวคิดพืน้ฐานของการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร แนวความ

คิดเก่ียวกับตนทุน มูลคาเงินที่เปล่ียนตามเวลา การวัดเพ่ือเปรียบเทียบ

โครงการเชิงเศรษฐศาสตร คาเสื่อมราคาและรายได การวิเคราะหการ

ทดแทนทรัพยสิน การตัดสินใจภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน 

การวิเคราะหจุดคุมทุน 

 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  กลุมวิชาเอก 

   วิชาพ้ืนฐานวิชาเอก

0201 221 พีชคณิตเชิงเสนเบื้องตน 3(3-0-6)

 Elementary Linear Algebra

 ระบบสมการเชิงเสนและเมทริกซ ตัวกําหนด ปริภูมิเวกเตอร 

การแปลงเชิงเสนเวกเตอรเจาะจงของการแปลงเชิงเสนและการประยุกต

 Systems of linear equations and matrix, determinants, 

vector space, linear transformations, eigenvector of linear 

transformations and applications

0201 131 หลักคณิตศาสตร 3(3-0-6)

 Principles of Mathematics

 ตรรกวิทยา เซต ความสัมพันธและฟงกชัน ระบบจํานวนจริง 

เนนการใหเหตุผลและการพิสูจน 

 Logic, sets, relations and functions, real number 

systems, emphasizes arguments and proof

0299 202 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1 2(2-0-4)

 English for Science 1

 ศัพทเทคนิค การใชภาษาทางวิทยาศาสตร การอานและความ

เขาใจในบทความดานวิทยาศาสตร

 Technical terms, mathematics and statistics 

language, reading and understanding of science journal

0299 203 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2 2(2-0-4)

 English for Science 2

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0299 202 ภาษาอังกฤษสําหรับ

วิทยาศาสตร 1

Prerequisite :  0299 202 English for Science 1

 ศัพทเทคนิค การใชภาษาทางวิทยาศาสตร การอานและความ

เขาใจในบทความดานวิทยาศาสตร

 Technical terms, scientific language, reading and 

understanding of science journal

1204 102 ขั้นตอนวิธีและการแกปญหาสําหรับ 3(2-2-5)

 วิทยาการคอมพิวเตอร  

 Algorithm and Problem Solving for

 Computer Science

 วิเคราะหปญหา ขอมูล และตัวแปร การแสดงข้ันตอนวิธีแบบ

บรรยาย การแสดงขัน้ตอนวิธแีบบรหสัเทยีม การแสดงขัน้ตอนวิธแีบบโฟล

ชารท โครงสรางโปรแกรมเบือ้งตน การเขยีนโปรแกรมโครงสรางการทาํงาน

แบบมีทางเลือก การเขียนโปรแกรมโครงสรางการทํางานแบบทําซํ้า

 Problem analysis, data and variable declaration, 

explanation, pseudo code, flow chart, selection control 

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

 Principles of Computer Programming

เง่ือนไขของรายวิชา  : 1204 102 ขั้นตอนและวิธีการแก

ปญหาสาํหรับวทิยาการคอมพิวเตอร

Prerequisite : 1204 102 Algorithm and Problem 

Solving for Computer Science

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาท่ีเหมาะสม การรับ

ขอมูล การแสดงผลขอมูล อาเรย พอยนเตอร ฟงกชัน สตรัคเจอรและ

ยูเนี่ยน การอานและเขียนขอมูลกับไฟล

 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

 แนวคิดพืน้ฐานของสถิต ิสถติพิรรณนา วธิเีกบ็รวบรวมขอมูล 

ความนาจะเปนการแจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอเน่ืองและแบบตอ

เนื่อง เชน การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปวซง การแจกแจงปกติ 

การแจกแจงที การแจกแจงไคกําลงัสอง การแจกแจงเอฟ การแจกแจงของ

ฟงกชันที่ไดจากตัวอยางสุม การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน

สําหรับคาเฉลี่ย สัดสวน และความแปรปรวนของประชากร 1 กลุม ความ

แตกตางของคาเฉลีย่ สดัสวนและอัตราสวนความแปรปรวนของประชากร 

2 กลุม และการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

 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 ความนาจะเปนและสถติิ

เบ้ืองตน

Prerequisite  :  0201 251 Statistical Methods 1 

or 0201 253 Introduction to 

Probability and Statistics

 การวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีวและสองทาง การทดสอบ

ภาวะสารูปสนิทดีและการทดสอบความเปนอิสระโดยการทดสอบดวย

ไคกําลังสอง การวิเคราะหถดถอยเชิงเสนอยางงายและสหสัมพันธ สถิติ

ไมอิงพารามิเตอรสําหรับประชากร 1 และ 2 กลุม อนุกรมเวลาเบ้ืองตน 

เลขดัชนี และการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

 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 คณิตสถิติศาสตร 1 3(3-0-6)

 Mathematical Statistics 1

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0201 251 วิธีการทางสถิติ 1 หรือ 

0201 253 ความนาจะเปนและสถติิ

เบ้ืองตน

Prerequisite  :  0201 251 Statistical Methods 1 

or 0201 253 Introduction to 

Probability and Statistics

 ตวัแปรสุม การแจกแจงของตวัแปรสุม ฟงกชนัความนาจะเปน 

การแจกแจงรวมและการแจกแจงตามขอบ คาคาดหวัง ความแปรปรวน 

โมเมนตและฟงกชันกอกําเนิดโมเมนตของตัวแปรสุม การแจกแจง

แบบมีเงื่อนไข การแจกแจงของตัวแปรสุมชนิดไมตอเน่ืองและตอเนื่อง 

การแปลงของตัวแปรสุมชนิดไมตอเนื่องและตอเนื่อง เทคนิคแบบฟงกชัน

กอกําเนิดโมเมนต การแจกแจงคาตัวอยาง 

 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  คณิตสถิติศาสตร 2 3(3-0-6)

  Mathematical Statistics 2

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0201 351 คณิตสถิติศาสตร 1

 Prerequisite : 0201 351 Mathematical 

   Statistics 1

 การประมาณคาแบบจุด ความไมเอนเอียง ความคงเสนคงวา 

ความพอเพียงตัวประมาณที่ไมเอนเอียงและมีความแปรปรวนตํ่าสุด 

ตัวประมาณที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การหาคาประมาณโดยวิธีโมเมนต 

วิธีภาวะนาจะเปนสูงสุด และวิธีการแบบเบย การประมาณคาแบบชวง 

แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ บทตั้งเนยแมน–เพียรสัน

และการทดสอบกาํลังสูงสดุ แบบทดสอบทีม่อีาํนาจการทดสอบสงูสดุแบบ

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 วิธีการเลือกตัวอยาง 3(2-2-5)

 Sampling Methods

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 251 วิธีการทางสถิติ 1 หรือ 

0201 253 ความนาจะเปนและสถติิ

เบื้องตน

Prerequisite  :  0201 251 Statistical Methods 

1 or 0201 253 Introduction to 

Probability and Statistics

 แนวคิดและประโยชนของการเลือกตัวอยาง การเลือกตัวอยาง

โดยใชความนาจะเปนและไมใชความนาจะเปน ขัน้ตอนของการสาํรวจดวย

ตัวอยาง การออกแบบสอบถาม ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเลือก

ตัวอยางและไมเกิดจากการสุ มตัวอยาง วิธีการเลือกตัวอยางและ

การกาํหนดขนาดตวัอยาง การเลอืกตวัอยางสุมแบบงาย การเลอืกตวัอยาง

แบบมีระบบ วิธีการเลือกตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ การเลือกตัวอยาง

แบบกลุมและการเลือกตัวอยางหลายข้ันตอน และการวิเคราะหขอมูล

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

 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  การวิเคราะหการถดถอย 3(2-2-5)

 Regression Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0201 252 วิธีการทางสถิติ 2

Prerequisite  :  0201 252 Statistical Methods 2

 การวิเคราะหการถดถอยอยางงายและพหุคูณ โดยการหาตัว

ประมาณดวยวิธกีาํลงัสองนอยท่ีสดุ การถดถอยเชงิเสนและไมเชิงเสนโดย

วธิเีมทริกซและวิธกีารอ่ืนทีเ่หมาะสม การเลือกสมการท่ีดทีีส่ดุ การวิเคราะห

การถดถอยในกรณีที่เปนขอมูลเชิงคุณภาพ การตรวจสอบความคลาด

เคลื่อน การวิเคราะหสหสัมพันธและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

ในการวิเคราะหการถดถอย

 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  เทคนิคการพยากรณ  3(2-2-5)

 Forecasting Technique

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0201 252 วิธีการทางสถิติ 2

Prerequisite  :  0201 252 Statistical Methods 2

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการพยากรณ ระเบียบวิธีพยากรณ 

การพยากรณอนกุรมเวลาโดยอนกุรมเวลาแบบคลาสสคิ การพยากรณโดย

ใชการวเิคราะหการถดถอย วธิพียากรณโดยการปรบัใหเรยีบ การพยากรณ

โดยวิธีของบอก-เจนกินส การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและการ

ประยุกตใชกับขอมูลจริง

 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 การรวบรวมขอมูล 

การสืบคนขอมูลและการอางอิงจากสื่อตางๆ การวางแผนในการวิจัย 

การเลือกใชเครือ่งมอืและสถติทิีเ่หมาะสม การวิเคราะหขอมลู และการเขยีน

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 การวิจัยดําเนินงาน 3(2-2-5)

  Operations Research 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 221 พชีคณติเชงิเสนเบือ้งตน 

Prerequisite  :  0201 221 Elementary Linear Algebra 

  โครงสรางและตวัแปรเชงิคณติศาสตร การหาคาํตอบของการ

โปรแกรมเชงิเสน โดยวธิกีราฟ วธิซีมิเพลกซ เทคนคิอารทฟิเชยีลและอืน่ๆ 

ปญหาการขนสงและการจดัสรรงาน การวเิคราะหขายงาน ทฤษฎเีกมส และ

การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

  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 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 252 วิธีการทางสถิติ 2

Prerequisite  :  0201 252 Statistical Methods 2

 แนวความคิดพืน้ฐานของการออกแบบการทดลอง การออกแบบ

สุมสมบูรณ การออกแบบสุมในบล็อคสมบูรณ การออกแบบลาตินสแควร 

การออกแบบบล็อคไมสมบูรณ การทดลองแบบแฟคทอเรียล การทดลอง

แบบสปทพลอต การเปรียบเทียบพหุคณู และการวิเคราะหความแปรปรวน

รวม และการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

 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

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ลงทะเบียนเรียนวิชาเอกบังคับมา

แลวไมนอยกวา 27 หนวยกิต

Prerequisite :  Registered compulsory subjects 

not less than 27 units

 การศึกษาบทความและประมวลความรูทางสถิติจากวารสาร

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

แลวไมนอยกวา 27 หนวยกิต

Prerequisite :  Registered compulsory subjects

not less than 27 units

 การศกึษาปญหาและเลอืกหวัขอทีส่นใจพรอมทัง้เสนอเคาโครง

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

 การดําเนินการทําโครงงานตามหัวขอที่เสนอในรายวิชา

โครงงานสถิติ 1

 Conducting a project in topic submitted in Senior 

Project in Statistics 1

0201 499 การฝกงาน 2(0-4-2)

 Student Practicum

เงื่อนไขของรายวิชา :  ลงทะเบียนเรียนวิชาเอกบังคับมา

แลวไมนอยกวา 27 หนวยกิต

Prerequisite :  Registered compulsory subject 

not less than 27 units

 การฝกงานวิชาชีพทางสาขาสถิติ หรือสาขาท่ีเก่ียวของใน

หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนเปนเวลาไมนอยกวา 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 

โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย กับสถานประกอบการ เพ่ือพัฒนา

นิสิตให มีความรู ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข องกับการทํางาน

ในสถานประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในดานการคิด

อยางเปนระบบ การสังเกตการตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห

และการประเมิน ทําใหนิสิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของ

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

  กลุมวิชาสถิติ

0201 355 การวิเคราะหขอมูลเชิงกลุม 3(2-2-5)

 Categorical Data Analysis

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 252 วิธีการทางสถิติ 2

Prerequisite :  0201 252 Statistical Methods 2

 การพรรณนาและการอนุมานสําหรับตัวแปรทวินามและ

ตัวแปรอเนกนาม โดยใชสัดสวนและอัตราสวนออดส ตารางการจรหลาย

ทาง ตัวแบบเชิงเสนนัยทั่วไปสําหรับขอมูลชนิดไมตอเนื่อง ตัวแบบ

การถดถอยโลจิสติกสสําหรับตัวแปรตามท่ีมีคาสองคา และตัวแปร

ตามที่มีคามากกวาสองคาตัวแบบบล็อกเชิงเสน

 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 การคํานวณเชิงสถิติ 3(2-2-5)

 Statistical Computing

เง่ือนไขของรายวิชา   : 1204 104 หลกัการโปรแกรมคอมพวิเตอร

และ  0201 351 คณิตสถิติศาสตร 1

Prerequisite  :  1204 104 Principles of Computer 

Programming and 0201 351 

Mathematical Statistics 1

 วิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิเคราะหเชิงสถิติ วิธีการมอนติคารโล

สําหรับการอนุมานเชิงสถิติการแบงสวนขอมูลและการใชตัวอยางซํ้า

(บูทสแตรป) วิธีเชิงกราฟในสถิติศาสตรการคณนาการสํารวจโครงสราง

และความหนาแนนของขอมูล ตัวแบบเชิงสถิติและการปรับขอมูล 

และการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

 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 สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร 3(2-2-5)

 Non-parametric Statistics

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0201 252 วิธีการทางสถิติ 2

Prerequisite  :  0201 252 Statistical Methods 2

 แนวคิดพื้นฐานของสถิติไม อิงพารามิ เตอร   มาตรวัด 

การทดสอบภาวะสารูปสนิทดีการอนุมานเกี่ยวกับตําแหนงของหนึ่ง

ประชากร สองประชากรหรือมากกวา ทั้งในกรณีเปนอิสระกันและสัมพันธ

กนั การวเิคราะหความสัมพนัธและการทดสอบสถติไิมองิพารามเิตอรดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป

 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 ความนาจะเปนและสถติิ

เบ้ืองตน

Prerequisite  :  0201 251 Statistical Methods 

1 or 0201 253 Introduction to 

Probability and Statistics

  แนวความคดิเบือ้งตนและประโยชนของการควบคมุคณุภาพ 

สถิติและความนาจะเปนพ้ืนฐานสําหรับการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิ

ควบคุมคุณภาพแบบตางๆ การวางแผนสุมตัวอยางเชิงเดี่ยว เชิงคูและ

พหุคูณ แผนการสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ แผนการยอมรับผลิตภัณฑ

จากการตรวจสอบทีละลอตโดยวิธีดอดจโรมิคและแบบอ่ืนๆ การยอมรับ

คุณภาพของผลิตภัณฑโดยการสุมตัวอยางคู และตัวอยางหมู  ระบบ

มาตรฐานอุตสาหกรรมปจจุบัน พรอมทั้งการประยุกตใชแผนภูมิควบคุม

แบบตางๆ โดยโปรแกรมสําเร็จรูป

  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  การวิเคราะหความเสี่ยง 3(2-2-5)

 Risk Analysis

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 252 วิธีการทางสถิติ 2

Prerequisite  :  0201 252 Statistical Methods 2

 การจําแนกความเสี่ยง วิธีการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งการสงความเสี่ยง การใชขอมูลมา

พยากรณความเสี่ยงในอนาคต และการใชกรณีศึกษาในการพัฒนาทักษะ

การวิเคราะหความเสี่ยงทางปฏิบัติ

 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  ประชากรศาสตร  3(3-0-6)

  Demography

เง่ือนไขของรายวิชา :  0201 251 วิธีการทางสถิติ 1 หรือ 

0201 253 ความนาจะเปนและสถติิ

เบื้องตน

Prerequisite  :  0201 251 Statistical Methods 

1 or 0201 253 Introduction to 

Probability and Statistics

  หลักการเบ้ืองตนเก่ียวกับประชากรศาสตร แหลงขอมูลทาง

ประชากร ขอผิดพลาดในการสํามะโนประชากร การวิเคราะหเบื้องตนของ

ขอมูลทางประชากร การตีความขอมูล โครงสรางและองคประกอบของ

ประชากร การวัดและการวิเคราะหภาวะเจริญพันธุ ภาวะมฤตภาพและ 

ตารางชีพ การยายถ่ินที่อยูและการกระจายตัวของประชากร เทคนิค

การประมาณการและการคาดคะเนทางประชากร นโยบายและแผนพัฒนา

ทางดานประชากรของประเทศ 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 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 3(0-6-3)

 Statistical Packages

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0201 252 วิธีการทางสถิติ 2

Prerequisite :  0201 252 Statistical Methods 2

 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล เชน 

SPSS, SAS, Minitab, R และอื่นๆ

 Using statistical packages for analysis of data such 

as SPSS, SAS, Minitab, R etc.

0201 455  หัวขอพิเศษทางสถิติ  3(2-2-5)

 Special Topics in Statistics

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0201 252 วิธีการทางสถิติ 2

Prerequisite  : 0201 252 Statistical Methods 2

 หัวขอพิเศษทางสถิติ ซึ่งประกาศลวงหนาสําหรับแตละภาค

การศึกษา

 Significant and interesting topics in statistics which 

will be semesterly announced

0201 456 การหาคาเหมาะสมท่ีสุด 3(2-2-5)

 Optimization

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0201 221 พชีคณิตเชงิเสนเบือ้งตน 

Prerequisite :  0201 221 Elementary Linear 

  Algebra

 วิธีพื้นฐานในการหาคาที่เหมาะสมท่ีสุดของฟงกชันตัวแปร

เดียวและหลายตัวแปร ทฤษฎีและเทคนิคการแกปญหาในการโปรแกรม

เชงิเสนและการโปรแกรมไมเชงิเสน ตวัอยางปญหาการหาคาเหมาะสมทีส่ดุ

และการประยุกต 

 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  การวิเคราะหหลายตัวแปร  3(2-2-5)

  Multivariate Analysis

เง่ือนไขของรายวิชา  : 0201 252 วิธีการทางสถิติ 2 และ 

0201 351 คณิตสถิติศาสตร 1

Prerequisite  :  0201 252 Statistical Methods 

2 and 0201 351 Mathematical 

Statistics 1

  ทบทวนเมทริกซ แนวความคิดพืน้ฐานของการวิเคราะหหลาย

ตัวแปร การแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร การอนุมานเกี่ยวกับคาเฉลี่ย

หลายตัวแปร การวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะหองค

ประกอบหลัก การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหจําแนกกลุม การวิเคราะห

การจัดกลุม การวิเคราะหเสนทาง การวิเคราะหสหสัมพันธแคนโนนิคอน 

และการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

  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  ทฤษฎีความนาจะเปน  3(3-0-6)

  Probability Theory

เง่ือนไขของรายวิชา :  0201 114 แคลคูลัส 2 และ 

0201 351 คณิตสถิติศาสตร 1

Prerequisite  :  0201 114 Calculus 2 and 

0201 351 Mathematical 

Statistics 1

  การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงทวิ

นาม การแจกแจงปวซงการแจกแจงเอกรูป การแจกแจงปกติ การแจกแจง

แกมมา การแจกแจงไคกําลังสอง การแจกแจงเบตา และการแจกแจงแบ

บอื่นๆ ทฤษฎีลิมิต โดยศึกษาถึง การลูเขาสโทแคสติก กฎของเลขจํานวน

มาก และฟงกชันกอกําเนิดโมเมนต

  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 ความนาจะเปนและ

สถิติเบ้ืองตน

Prerequisite  :  0201 251 Statistical Methods 1 

or 0201 253 Introduction to 

Probability and Statistics

  หลกัการของการตัดสนิใจทางสถิต ิการวิเคราะหการตัดสนิใจ

ภายใตสภาวการณทีแ่นนอนและไมแนนอน การวิเคราะหการตัดสนิใจโดย

ใชความนาจะเปนและทฤษฎีของเบย เกณฑการตัดสินใจที่เหมาะสมท่ีสุด 

การตัดสินใจโดยใชทฤษฎีอรรถประโยชนและทฤษฎีเกมส การตัดสินใจ

ภายใตสภาวการณที่ทราบการแจกแจงความนาจะเปน และการวิเคราะห

ปญหาท่ีมีหลายข้ันตอน

  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  คณิตศาสตรการเงิน  3(3-0-6)

  Financial Mathematics 

  อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยทบตน สวนลด มูลคาของเงิน

ตามเวลา มูลคาเงินรวมรายป การวิเคราะหสวนประกอบของคารายป 

หุนและพันธบัตร การชําระหน้ี การวิเคราะหดานการเงิน โดยใชวิธีการ

ทางคณิตศาสตรและสถิติ

  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  การจําลอง  3(2-2-5)

  Simulation 

เงื่อนไขของรายวิชา  : 1204 102 ขั้นตอนวิธีและการแก

ปญหาสาํหรบัวทิยาการคอมพวิเตอร 

Prerequisite  :  1204 102 Algorithm and Problem 

Solving for Computer Science 

  การจําลองตัวแบบ ตวัแบบจําลองแบบตอเน่ือง ตวัแบบจําลอง

แบบไมตอเนื่องตัวแบบจําลองมอนติคารโล การประยุกตสโทแคสติก 

ทฤษฎีแถวคอยและระบบสินคาคงคลังการสรางตัวเลขสุมและตัวแปรสุม 

การตรวจสอบความถูกตองของตัวแบบจําลอง และการจําลองดวยการ

โปรแกรมและโปรแกรมสําเร็จรูป
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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  คณิตศาสตรประกันชีวิต 3(3-0-6)

  Life Insurance Mathematics

  แนวคิดพื้นฐานของการประกันชีวิต ความนาจะเปนเบื้องตน 

ตารางมรณะ คารายป การคํานวณเบ้ียประกันชีวิตแบบตางๆ เงินสํารอง

และเบี้ยประกันเบื้องตน 

  Basic concept of lift insurance, basic probability, 

mortality table, annuity, life insurance premiums computations, 

reserved and premiums

0201 479  คณิตเศรษฐศาสตร 3(3-0-6)

  Mathematical Economics

  ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค ทฤษฎีของหนวยผลิต ภายใต

โครงสรางของตลาดและการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรในการแกปญหาทาง

เศรษฐศาสตร

  Theory of consumer behavior, theory of production 

unit under market structure and usage of mathematical

technique to solved economic problems

0201 480  การวิเคราะหการอยูรอด  3(2-2-5)

  Survival Analysis 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 354 การวิเคราะหการถดถอย

Prerequisite  :  0201 354 Regression Analysis

  ความรูทัว่ไปเกีย่วกบัการวเิคราะหการอยูรอด ฟงกชนัการอยู

รอด ฟงกชนัการเส่ียงการตัดทอนชนิดตางๆ ตวัประมาณของคาแพลนและ

ไมเออร การทดสอบดวยสถิตไิมองิพารามิเตอร ตวัแบบถดถอยของคอกซ

และการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเรจ็รูปทางสถิติ

  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  การวิเคราะหเหมืองขอมูล  3(2-2-5)

  Data Mining Analysis 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 354 การวิเคราะหการถดถอย

Prerequisite  :  0201 354 Regression Analysis

  หลักการและความรูเก่ียวกับเก่ียวกับการวิเคราะหเหมือง

ขอมลู ทบทวนพ้ืนฐานดานฐานขอมลู ขัน้ตอนวิธแีละเคร่ืองมือเหมืองขอมลู 

ไดแก โครงขายประสาทเทียม ตนไมตัดสินใจคลัสเตอร 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  ขอมูลขนาดใหญเบ้ืองตน  3(2-2-5)

  Introduction to Big Data 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0201 354 การวิเคราะหการถดถอย

Prerequisite  :  0201 354 Regression Analysis

  ความหมายและการเก็บขอมูลขนาดใหญ, การประมวลผล 

โดย ฮาดูป การลดขนาดของแผนท่ี และ กระแสขอมูล เคร่ืองมือและวิธี

การในการวเิคราะหขอมลูขนาดใหญ การพฒันากลยุทธสาํหรบัขอมลูขนาด

ใหญ การดาํเนนิการแกปญหาขอมลูขนาดใหญ และการวเิคราะหขอมลูโดย

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

  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

 กลุมวิชาคณิตศาสตร

0201 218 คณิตวิเคราะหเบ้ืองตน 3(3-0-6)

 Introduction to Mathematical Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0201 114 แคลคูลัส 2 

Prerequisite :  0201 114 Calculus 2

 ระบบจาํนวนจรงิ ทอพอโลยบีนเสนจาํนวน ลมิติความตอเนือ่ง 

อนุพันธ ปริพันธแบบรีมันน ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง

 Real number system, topology on the real line, limits 

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

series of real numbers 

0201 243 สมการเชิงอนุพันธเบ้ืองต 3(3-0-6)

 Introduction to Differential Equation

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0201 215 แคลคูลัส 3 

Prerequisite  :  0201 215 Calculus 3

 สมการเชิงอนุพันธอันดับท่ี 1 สมการเชิงอนุพันธอันดับท่ีสอง 

และอันดับที่สูงกวา สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงที่ 

และสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร ผลการแปลงลาปลาซ และการประยุกต 

ขอปญหาคาขอบ ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน สมการเชิงอนุพันธยอย

เบ้ืองตน

 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 ตัวแปรเชิงซอนเบื้องตน 3(3-0-6)

 Introduction to Complex Variables

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 215 แคลคูลัส 3 

Prerequisite  :  0201 215 Calculus 3

 จํานวนเชิงซอน การหาอนุพันธ การหาปริพันธ ทฤษฎีบทโคชี 

อนุกรมเทยเลอร และอนุกรมลอเรนต สวนตกคาง การสงคงแบบและ

การประยุกต 

 Complex numbers, differentiation, integration, 

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

conformal mapping and applications 

0201 314 การวิเคราะหเชิงจริงเบื้องตน 3(3-0-6)

 Introduction to Real Analysis

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 215 แคลคูลัส 3 และ 

0201 218 คณิตวิเคราะหเบื้องตน

Prerequisite :  0201 215 Calculus 3 and 

0201 218 Introduction to 

Mathematical Analysis

 ทอพอโลยีบนปริภูมิแบบยุคลิด n มิติ ความตอเนื่องของ

ฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย ทฤษฎีบทเกี่ยวกับฟงกชันโดยปริยาย 

คาสูงสุดและตํ่าสุด ปริพันธหลายชั้น

 Topology on n-dimensional Euclidean space, 

continuous of functions of several variables, partial derivative, 

implicit functions theorem, maximums and minimums, multiple 

integrals

0201 316 การวิเคราะหเชิงตัวเลขเบื้องตน 3(3-0-6)

 Introduction to Numerical Analysis

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0201 215 แคลคูลัส 3 

Prerequisite  :  0201 215 Calculus 3

 ความคลาดเคลื่อนและตัวเลขนัยสําคัญ การประมาณคา

ในชวงแบบแบงสวน วิธีของลากรองจ ผลตางขางหนา และผลตางขางหลัง 

การหาผลเฉลยเชิงตัวเลข 

 Error and significant figures, partition interpolation, 

Lagrange’s method, forward and backward difference, numerical 

solutions

 

0201 342 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร 3(2-2-5)

 Mathematics Packages

เงื่อนไขของรายวิชา  :  1204 102 ขัน้ตอนวธิแีละการแกปญหา

สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 

Prerequisite  :  1204 102 Algorithm and Problem

Solving for Computer Science 

 การแกป ญหาทางคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรมสําเร็จ

ทางคณิตศาสตร

 Solving problems in mathematics using mathematics 

packages programs

0201 346 วิธีคณิตศาสตรประยุกต 3(3-0-6)

 Methods of Applied Mathematics

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0201 243 สมการเชงิอนพุนัธเบือ้งตน

Prerequisite  :  0201 243 Introduction to 

Differential Equations 

 แนวความคิดพื้นฐาน  วิธีการ  ผลและการประยุกต 

ของการวิเคราะหเวกเตอรและการแปลงลาปลาซ ในคณิตศาสตรประยุกต 

การหาแบบจําลองแบบทันสมัย การแกปญหาและอธิบายเกี่ยวกับปญหา

ทางวิทยาศาสตร

 Basic concepts, methods, results and applications of 

vector analysis and Laplace transforms in applied mathematics, 

modern approaches to modeling, solving and interpreting 

scientific problems

 กลุมวิชาคอมพิวเตอร

1204 202  ระบบส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  3(2-2-5)

 Data Communication Systems 

 and Computer Network

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครือขายคอมพิวเตอร การส่ือสาร

ของคอมพิวเตอร รูปแบบโอเอสไอ 7 ชั้น (ทั้งแนวคิดและแงมุมในทาง

ปฏบิตั)ิ โพรโทคอลในระดบัชัน้กายภาพและสือ่ โพรโทคอลระดบัดาตาลงิค 

โพรโทคอลของเครอืขายทองถิน่ (แลน) โพรโทคอลของเครอืขายระดบักวาง 

(แวน) รายละเอียดโพรโทคอล-อินเทอรเน็ต เครือขายไรสายเบ้ืองตน 

รูปแบบการสื่อสารโดยทีซีพีไอพีโพรโทคอล สําหรับคนหาเสนทาง โพรโทคอล

ในระดับทรานสปอรต กลไกควบคุมความคับคั่ง กลไกควบคุมความ

ผิดพลาดการสงขอมูล โพรโทคอลในระดับโปรแกรมประยุกต (เอชทีทีพี 

เอสเอม็ทีพ ีดเีอน็เอสเอฟทพี ีเอสเอน็เอม็พ ีทเีอฟทพี ีและอืน่ๆ) ปฏบิตักิาร

อุปกรณเครือขายโดยใชอุปกรณที่ใชอยูในภาคเอกชนและโดยซอฟตแวร

แบบเปดเผยโคด

 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  โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5)

  Data Structures and Algorithms

เง่ือนไขของรายวิชา : 1204 104 หลกัการโปรแกรมคอมพวิเตอร

Prerequisite : 1204 104 Principles of Computer 

Programming

 โครงสรางขอมูลแบบลิเนียร ไดแก อารเรย ลิงคลิสต 

แสตก คิว โครงสรางขอมูลแบบนอนลิเนียร ไดแก ทรี และกราฟ 

การนําโครงสรางขอมูลไปประยุกตใชในงานตางๆ การเรียงลําดับ และ

คนหาขอมูล การวิเคราะหขั้นตอนวิธี

 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  การออกแบบและการจัดการฐานขอมูล  3(2-2-5)

 Database Management and Design

เง่ือนไขของรายวิชา  :  1204 104 หลักการโปรแกรม

คอมพิวเตอร

Prerequisite  :  1204 104 Principles of 

  Computer Programming

 ระบบการจัดการฐานขอมูล แบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธ 

แบบจําลองขอมูลอีอาร ภาษาการสืบคนขอมูล การเก็บขอมูลและดัชนี 

การทําบรรทัดฐาน การเขียนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล

 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

 โครงสรางของระบบสารสนเทศการจดัการ แนวความคดิและ

การออกแบบระบบสารสนเทศการจัดการที่ใชระบบคอมพิวเตอรในการ

ประมวลผล เทคนิคการประมวลผลขอมูลตามความตองการขององคกร

โดยอาศัยทรัพยากรเทาที่องคกรสามารถจัดหาได การจัดหาเทคโนโลยีทั้ง

ฮารดแวรและซอฟตแวร การจัดจางและพัฒนาบุคลากรทางดานสารสนเทศ 

การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมมาประยุกตใชในระบบ

ขอมูลดานตางๆ เพื่อใหทันกับการเปล่ียนแปลง

 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 ความสาํคญั และประเภทของเทคโนโลยสีารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาองคกร เนนเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

สนับสนุนการดําเนินงานขององคกร โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบเครือขาย 

ระบบคอมพวิเตอร ระบบสารสนเทศ เนนแนวคดิ เทคนคิ และวธิกีาร แผน

แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ

 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

การจัดการฐานขอมูล

Prerequisite  :  1204 208 Database 

Management and Design

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต เวิลดไวดเว็บ และ

โพรโตคอลทซีพีไีอพกีารออกแบบและพฒันาทีอ่ยูเวบ็ การเขียนภาษาสครปิ 

การเขียนโปรแกรมดานลูกขาย การเขียนโปรแกรมดานแมขาย ระบบฐาน

ขอมูลบนอินเทอรเน็ต การสรางเว็บไซตในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส

 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 การโปรแกรมเชิงทัศนสําหรับวิทยาศาสตร  3(2-2-5)

 Visual Programming for Science

เง่ือนไขของรายวิชา :  1204 102 ขัน้ตอนวธิแีละการแกปญหา

สําหรับวิทยาการ

 Prerequisite :  1204 102 Algorithm and Problem 

Solving for Computer Science

 เทคนิคสําคัญในการเขียนโปรแกรมวิชวล องคประกอบของ

การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล การทํางานกับโคดและฟอรม การใชวัตถุ

ควบคุม พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมที่ติดตอกับฐาน

ขอมูล

 Principal techniques for visual programming development, 

components of visual programming, codes and forms, control 

objects, a foundation of programming, database programming

 กลุมวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

0201 380 ระบบการจัดการดานคุณภาพ 3(3-0-6)

 Quality Management System

 ระบบการจดัการดานคณุภาพ เชน TQM ISO9000 ISO14000 

ภาพรวมของโครงสรางอนุกรมคุณภาพ รายละเอียดของขอกําหนด

มาตรฐานและระบบเอกสารในการประกันคณุภาพการตรวจติดตามระบบ

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

การพยากรณ การจัดการวัสดุคงคลัง การวิเคราะหตนทุนและกําไรเพ่ือ

การตัดสินใจ การจัดลําดับและตารางการผลิต การควบคุมการผลิต 

เทคนิคสมัยใหมในการวางแผนและควบคุมการผลิต

 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 องคการและการจัดการทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Industrial Organization and Management

 ทฤษฎีขององคการ แนวคดิและทฤษฎีของการจัดการ การจดั

องคการและการจัดการในอุตสาหกรรม กระบวนการจัดการ การวางแผน 

การจัดองคการ การจัดคนเขางาน การสั่งการและการควบคุม 

 Theory of organization, concept and theory of 

management, industrial organization and management concepts, 

management process: planning, organizing, staffing, directing 

and controlling

0201 383 การวิเคราะหตนทุนและงบประมาณ 3(3-0-6)

 ทางอุตสาหกรรม  

Industrial Cost Analysis and Budget

 แนวคิดพื้นฐานดานการบัญชีทางการเงิน การวิเคราะหงบ

การเงินและการบัญชีตนทุน แนวคิดเกี่ยวกับตนทุนประเภทตางๆ 

การวิเคราะหตนทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ การจัดแบงเงินทุนและ

การตัดสินใจลงทุนในโครงการ การจัดทํางบประมาณและการวิเคราะห

ผลตางงบประมาณ

 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 การจัดการโลจิสติกส 3(2-2-5)

 Logistic Management

 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัโลจสิติกส การพยากรณความตองการ 

การจัดซื้อจัดจาง การหาทําเลที่ตั้งของส่ิงอํานวยความสะดวก การจัดการ

สินคาคงคลัง การจัดการคลังสินคา การขนสงและกระจายสินคา ตนทุน

โลจิสติกส ผูใหบริการโลจิสติกส

 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 การจัดการการผลิตและการดําเนินการ 3(3-0-6)

 Production and Operation Management

 การจัดการการผลิตและการดําเนินการข้ันแนะนํา การผลิต

แบบทันเวลาพอดี การวางแผนความตองการวัสดุ การจัดการวัสดุคงคลัง 

การศึกษาการทํางานและการวัดผลการทํางาน การจัดตารางการผลิต 

เทคโนโลยีกลุม แบบจําลองการวางแผนการผลิต

 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 การตัดสินใจภายใตหลายกฎเกณฑ 3(3-0-6)

 Multi-Criterion Decision Making

 การตัดสินใจภายใตหลายกฎเกณฑ รากฐานทางทฤษฎีและ

แนวคิด การกําหนดความสําคัญของขอมูล แบบจําลองการตัดสินใจเม่ือมี

วัตถุประสงคหลายอยาง แบบจําลองการตัดสินใจเมื่อมีกฎเกณฑเฉพาะ

หลายอยาง

 Mutiple criteria decision making, theoretical 

foundations and concepts, determining the importance of data, 

multi-objective decision models, multi-attribute decision models

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

 นสิติสามารถเลอืกเรยีนรายวชิาอืน่ๆ ทีเ่ปดสอนในมหาวทิยาลยั

มหาสารคาม โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 
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ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส

 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส)

  (ชื่อยอ) : วท.บ. (ฟสิกส)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Physics)

  (ชื่อยอ) : B.Sc. (Physics)

หลักสูตร
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต

โครงสรางของหลักสูตร 

หมวดวิชาและกลุมวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30  หนวยกิต 30  หนวยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 99  หนวยกิต 99  หนวยกิต

   1)  วิชาแกน 29  หนวยกิต 29  หนวยกิต

   2)  วิชาเอก

    (1)  วิชาพื้นฐานวิชาเอก 24  หนวยกิต 24  หนวยกิต

    (2)  วิชาเอกบังคับ 28  หนวยกิต 28  หนวยกิต

    (3)  วิชาเอกเลือก 18  หนวยกิต 15  หนวยกิต

 3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต -

 4.  หมวดสหกิจศึกษา  ไมนอยกวา - 9  หนวยกิต

               รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 135  หนวยกิต 135  หนวยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกส

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

  ใหนิสิตเรียนรายวิชาตามขอกําหนดในหลักสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 2. หมวดวิชาเฉพาะ กําหนดใหเรียน ไมนอยกวา  99 หนวยกิต

  1) วิชาแกน กําหนดใหเรียน 29 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้

 0201 113 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)

  Calculus 1

 0201 114 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)

  Calculus 2

 0201 201 วิธกีารทางสถิติทั่วไป 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 ฟสิกส 1 3(3-0-6)

  Physics 1

 0204 102 ฟสิกส 2 3(3-0-6) 

  Physics 2

 0204 191 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-1)

  Physics Laboratory 1

 0204 192 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1(0-3-1)

  Physics Laboratory 2

 0299 202 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1 2(2-0-4)

  English for Science 1

 0299 203 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2 2(2-0-4)

  English for Science 2

  2)  วิชาเอก   

   2.1) วิชาพื้นฐานวิชาเอก 

    กําหนดใหเรียน 24 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้ 

 0204 201 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 1 3(3-0-6)

  Mathematics for Physics 1

 0204 202 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 2 3(3-0-6)

  Mathematics for Physics 2

 0204 210 กลศาสตรแบบฉบับ 3(3-0-6)

  Classical Mechanics

 0204 220 อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ 3(3-0-6)

  Thermodynamics and Statistical Physics 

 0204 230 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 1 3(3-0-6)

  Electromagnetic Theory 1

 0204 240 ฟสิกสยุคใหม  3(3-0-6)

  Modern Physics

 0204 310 กลศาสตรควอนตัม 1 3(3-0-6)

  Quantum Mechanics 1

 0204 330 การสั่นและคลื่น 3(3-0-6)

  Vibrations and Waves

   2.2) วิชาเอกบังคับ 

    กําหนดใหเรียน 28 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้ 

 0204 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6)

  Computer Programming

 0204 251 อิเล็กทรอนิกสมูลฐาน 3(3-0-6)

  Fundamental Electronics 

 0204 291 ปฏิบัติการฟสิกสขั้นกลาง 2(0-4-2)

  Intermediate Physics Laboratory

 0204 292 การเขียนแบบเบ้ืองตน 2(1-2-3) 

  Introduction to Drawing

 0204 293  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสมูลฐาน 1(0-3-1)

  Fundamental Electronics Laboratory

 0204 297 การฝกปฏิบัติการโรงงาน 1(0-3-1)

  Workshop Practices

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

  Condensed Matter Physics 1

 0204 340 ดาราศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6)

  Introduction to Astronomy

 0204 341 ฟสิกสนิวเคลียรเบ้ืองตน 3(3-0-6)

  Introduction to Nuclear Physics

 0204 391 ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง 2(0-4-2)

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

  Seminar in Physics 

 0204 498 โครงงานฟสิกส  2(0-6-2)

  Senior Project in Physics 

 0204 499 การฝกงาน 2(0-40-0)

  Practicum 

   2.3)  วิชาเอกเลือก 

    กําหนดใหเลือกเรียนในรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 

18 หนวยกิต

 0204 295 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาฟสิกส 3(3-0-6)

  Preparation for Professional Experience in Physics

 0204 301 วิธีสรางแบบจําลองการขนสงอนุภาค  3(3-0-6)

  Modelling Method of Particles Transport 

 0204 302 การประยุกตคอมพิวเตอรในทางฟสิกส  3(3-0-6)

  Computer Application in Physics 

 0204 303 วิธีการเชิงตัวเลข 3(3-0-6)

  Numerical Method 

 0204 321 เทอรโมอิเล็กทริกเบื้องตน 3(3-0-6)

  Introduction to Thermoelectric

 0204 331 ทัศนศาสตร 3(3-0-6) 

  Optics

 0204 332 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 2 3(3-0-6)

  Electromagnetic Theory 2

 0204 342 ดาราศาสตรฟสิกส 3(3-0-6)

  Astrophysics

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

  The Earth, Astronomy and Space

 0204 345 ฟสิกสพลาสมาเบ้ืองตน 3(3-0-6)

  Introduction to Plasma Physics

 0204 346 วิทยาศาสตรนาโนและเทคโนโลยีนาโนเบื้องตน  3(3-0-6)

  Introduction to Nanoscience 

  and Nanotechnology

 0204 347 ปรากฏการณฟลมบางและการวิเคราะห 3(3-0-6)

  Thin Film Phenomena 

  and Characterizations

 0204 348 ฟสิกสอวกาศเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

  Introduction to Space Physics

 0204 351 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)

  Digital Electronics

 0204 360 วัสดุศาสตรและวัสดุเชิงวิศวกรรมเบ้ืองตน 3(3-0-6)

  Introduction to Materials Science

   and Engineering

 0204 363 ผลิกศาสตร 3(3-0-6)

  Crystallography

 0204 364 ฟสิกสของสารก่ึงตัวนําและอุปกรณ 3(3-0-6)

  Semiconductor Physics and Device

 0204 365 เซลลแสงอาทิตย 3(3-0-6)

  Solar Cell

 0204 367 วัสดุแมเหล็กและเทคโนโลยีการบันทึกขอมูล  3(3-0-6)

  Magnetic Materials and Data Storage Memory

 0204 370 ฟสิกสสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

  Environmental Physics

 0204 376 อุตุนิยมวิทยาเบ้ืองตน  3(3-0-6)

  Introduction to Meteorology

 0204 377 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3(3-0-6)

  Climate Change

 0204 378 พฤติกรรมการสอนฟสิกส 3(3-0-6)

  Teaching Behavior of Physics

 0204 379 การเรียนการสอนฟสิกสระดับมัธยมศึกษา 3(3-0-6)

  ตอนปลาย

  Teaching and Learning in Physics 

  for Secondary School

 0204 380 การวัดและเคร่ืองมือวัดทางฟสิกส 3(3-0-6)

  Measurement and Instrument in Physics

 0204 381 นิติวิทยาศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6)

  Introduction to Forensic Science

 0204 399 ปฏิบัติการผลิกศาสตร 1(0-3-1)

  Crystallography Laboratory

 0204 404 การจําลองปรากฏการณทางฟสิกส 3(3-0-6)

  ดวยคอมพิวเตอร

  Computer Simulations of Physical Phenomena

 0204 410 กลศาสตรควอนตัม 2 3(3-0-6)

  Quantum Mechanics 2

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

  Condensed Matter Physics 2

 0204 437 แบบจําลองอยางงายของวัสดุแมเหล็ก  3(3-0-6)

  Simple Model of Magnetism

 0204 440 อัตรกิริยาระหวางพลาสมากับพื้นผิว  3(3-0-6)

  Plasma Surface Interactions

 0204 455 หลักการพื้นฐานของสปนอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6)

  Fundamental Spin Electronics

 0204 490 เรื่องคัดสรรทางฟสิกส  3(3-0-6)

  Selected Topics in Physics

 0204 497 ระเบียบวิธีแบบวิทยาศาสตร 1(1-0-3)

  Scientific Method
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 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  ให  เลือกเรียนในรายวิชาอื่นๆ  ที่ เป ดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

 4. หมวดสหกิจศึกษา

  สาํหรบันสิติทีเ่ลอืกสหกจิศกึษาใหเลอืกเรยีนแทนรายวชิาในหมวด

วิชาเอกเลือก จํานวน 3 หนวยกิต และในหมวดรายวิชาเลือกเสรี จํานวน 

6 หนวยกิต รวมทั้งหมด 9 หนวยกิต 

0199 499 สหกิจศึกษา  9(0-40-0)

   Cooperative Education 
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แผนการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส

ปที่ 1 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม 2

0041 022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2

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 ฟสิกส 1

Physics 1

3(3-0-6)

0204 191 ปฏิบัติการฟสิกส 1

Physics Laboratory 1

1(0-3-1)

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป  6

รวมจํานวนหนวยกิต 21 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0041 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ 2

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 ฟสิกส 2

Physics 2

3(3-0-6)

0204 192 ปฏิบัติการฟสิกส 2

Physics Laboratory 2

1(0-3-1)

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 6

รวมจํานวนหนวยกิต 21 หนวยกิต
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ปที่ 2 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0204 201 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 1

Mathematics for Physics 1

3(3-0-6)

0204 210 กลศาสตรแบบฉบับ

Classical Mechanics

3(3-0-6)

0204 240 ฟสิกสยุคใหม

Modern Physics

3(3-0-6)

0204 251 อิเล็กทรอนิกสมูลฐาน

Fundamental Electronics 

3(3-0-6)

0204 292 การเขียนแบบเบื้องตน

Introduction to Drawing

2(1-2-3)

0204 293 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสมูลฐาน

Fundamental Electronics Laboratory

1(0-3-1)

0299 202 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1

English for Science 1

2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 4

รวมจํานวนหนวยกิต 21 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0204 202 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 2

Mathematics for Physics 2

3(3-0-6)

0204 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

Computer Programming

3(3-0-6)

0204 220 อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ

Thermodynamics and Statistical Physics

3(3-0-6)

0204 230 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 1 

Electromagnetic Theory 1 

3(3-0-6)

0204 291 ปฏิบัติฟสิกสขั้นกลาง

Intermediate Physics Laboratory

2(0-4-2)

0204 295 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาฟสิกส

Preparation for Professional Experience in Physics

3(3-0-6)

0204 297 การฝกปฏิบัติการโรงงาน

Workshop Practice

1(0-3-1)

0299 203 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2 

English for Science 2

2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2

รวมจํานวนหนวยกิต 22 หนวยกิต
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ปที่ 3 ภาคตน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0201 201 วิธีการทางสถิติทั่วไป

General Statistical Method

(33-0-6)

0204 310 กลศาสตรควอนตัม 1

Quantum Mechanics 1

3(3-0-6)

0204 330 การสั่นและคลื่น

Vibrations and Waves

3(3-0-6)

0204 391 ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง

Advanced Physics Laboratory

2(0-4-2)

0204 xxx วิชาเอกเลือก 6

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2

รวมจํานวนหนวยกิต 19 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0204 311 ฟสิกสของสสารควบแนน 1

Condensed Matter Physics 1 

3(3-0-6)

0204 340 ดาราศาสตรเบื้องตน

Introduction to Astronomy

3(3-0-6)

0204 341 ฟสิกสนิวเคลียรเบื้องตน

Introduction to Nuclear Physics

3(3-0-6)

0204 396 สัมมนาฟสิกส

Seminar in Physics 

1(0-3-1)

0204 xxx วิชาเอกเลือก 6

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2

รวมจํานวนหนวยกิต 18 หนวยกิต
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 ปที่ 4 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา โครงงาน สหกิจศึกษา

หนวยกิต หนวยกิต

0199 499 สหกิจศึกษา

Cooperative Education

- 9(0-40-0)

0204 497 ระเบียบวิธีแบบวิทยาศาสตร

Scientific Method

1(0-3-1) -

0204 499 การฝกงาน

Practicum 

2(0-40-0) 2(0-40-0)

0204 xxx วิชาเอกเลือก 3 -

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 6 -

รวมจํานวนหนวยกิต   12 หนวยกิต 11 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา โครงงาน สหกิจศึกษา

หนวยกิต หนวยกิต

0204 498 โครงงานฟสิกส 

Senior Project in Physics 

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

รวมจํานวนหนวยกิต 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต
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คําอธิบายรายวิชา
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 99 หนวยกิต

  1)  กลุมวิชาแกน กําหนดใหเรียนจํานวน  29 หนวยกิต

0201 113  แคลคูลัส 1 3(3-0-6)

 Calculus 1

 ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน

ตัวแปรเดียวและการประยุกต ปริพันธและการประยุกต

 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

เง่ือนไขของรายวิชา :  0201 113 แคลคูลสั 1

Prerequisite :  0201 113 Calculus 1

  ฟงกชนัหลายตัวแปร ลมิติและความตอเนือ่งของฟงกชนัหลาย

ตัวแปร อนุพันธยอยและการประยุกต อนุกรมอนันต

 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

  มโนมติพืน้ฐานของสถิต ิสถติพิรรณนา วธิเีกบ็รวบรวมขอมลู 

การแจกแจงความนาจะเปน การสุ มตัวอยาง การประมาณคาและ

การทดสอบสมมติฐาน การวเิคราะหความแปรปรวน การทดสอบภาวะอสิระ

โดยการทดสอบไคสแควร การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ

แบบอยางงาย การนําสถิติไปใชในการวิจัยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

 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  

 โครงสรางอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ พันธะเคมี สมบัติของ

ธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน สมดุลเคมี กาซ ของแข็ง ของเหลว 

สารละลาย  สมบัติคอลลิ เกทีฟ  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 

  การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชาหลักเคมี 1 เชน 

ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ การใชอุปกรณพื้นฐานทางเคมี สมบัติ

คอลลิเกทีฟ การหาคาคงท่ีของแกส สมดุลเคมี กรด-เบส สารละลาย

บัฟเฟอร 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

วิทยาศาสตร สารเคมีของชีวิต เซลลและเมทาบอลิซึม พันธุศาสตร กลไก

ของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต โครงสรางและหนาท่ี

ของพืชและสัตว 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

พรอมกันได)

Prerequisite :  0203 110 Biology 1 or concurrence 

with 0203 110 Biology 1

 การทดลองท่ีสอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชา 0203 110 ชีววิทยา 1

 Experiment Concurrented with 0203 110 Biology 1

0204 101 ฟสิกส 1  3(3-0-6) 

  Physics 1  

 บทนําเก่ียวกับวิชาฟสิกสและความสําคัญของวิชาฟสิกส 

ปริมาณทางฟสกิส การเคล่ือนท่ีเชิงเสน กฎของนิวตัน การเคล่ือนท่ีแบบวิถี

โคงและแบบวงกลม โมเมนตัมและการชน งานและพลังงาน การเคลื่อนที่

แบบหมุน สมดุลกล การสั่นและคลื่น คลื่นเสียง ของไหล สมบัติเชิง

ของสสาร ความรอนและอุณหพลศาสตร ทฤษฎีจลนของแกส
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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  ฟสิกส 2 3(3-0-6) 

  Physics 2 

 ไฟฟาสถติ สารแมเหล็ก สนามแมเหล็ก สนามแมเหล็กเหน่ียว

นาํ ตวัเกบ็ประจุและตัวเหน่ียวนาํ กระแสไฟฟา วงจรไฟฟากระแสตรงและ

กระแสสลับ คลื่นแมเหล็กไฟฟา สมบัติของคลื่นแสงและทัศนอุปกรณ 

บทนําเกี่ยวกับฟสิกสยุคใหม สมบัติของนิวเคลียส กัมมันตรังสีและ

ปฏิกิริยานิวเคลียร

  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  ปฏิบัติการฟสิกส 1  1(0-3-1) 

 Physics Laboratory 1 

เง่ือนไขของรายวิชา :  0204 101 ฟสิกส 1 

(อาจเรียนพรอมกันได) 

Prerequisite :  0204 101 Physics 1 or concurrence 

with 0204 101 Physics 1

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 0204 101 ฟสิกส 1

  Laboratory experiments to concord with 0204 101 

Physics 1  

0204 192  ปฏิบัติการฟสิกส 2 1(0-3-1) 

  Physics Laboratory 2

เง่ือนไขของรายวิชา :  0204 101 ฟสิกส 1 

(อาจเรียนพรอมกันได) 

 Prerequisite : 0204 101 Physics 1 or concurrence 

with 0204 101 Physics 1

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 0204 102 ฟสิกส 2

 Laboratory experiments to concord with 0204 102 

Physics 2  

0299 202  ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1 2(2-0-4)

 English for Science 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0031 001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

Prerequisite :  0031 001 Fundamental English 

 ศัพทเทคนิค การใชภาษาทางวิทยาศาสตร การอานและ

ความเขาใจในบทความดานวิทยาศาสตร

  Technical terms, scientific language, reading and 

understanding of scientific journal

0299 203  ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2 2(2-0-4)

 English for Science 2

เงื่อนไขของรายวิชา :  0299 202 ภาษาอังกฤษสําหรับ

วิทยาศาสตร 1

Prerequisite :  0299 202 English for Science 1

 ศัพทเทคนิค การใชภาษาทางวิทยาศาสตร การอานและ

ความเขาใจในบทความดานวิทยาศาสตร

  Technical terms, scientific language, reading and 

understanding of scientific journal

 2)  กลุมวิชาเอก แบงออกเปนกลุมตางๆ ดังนี้

  2.1) วิชาพื้นฐานวิชาเอก กําหนดใหเรียนจํานวน  24 หนวยกิต

0204 201 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 1  3(3-0-6) 

   Mathematics for Physics 1

เงื่อนไขรายวิชา :  0201 114 แคลคูลัส 2

Prerequisite :  0201 114 Calculus 2

 สมการเชิงอนุพันธสามัญ ผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธสามัญ

อนัดบัหนึง่ ผลเฉลยสมการเชงิอนพุนัธสามญัอนัดบัสอง สมการเชงิอนพุนัธ

แบบแมนตรงและผลเฉลย พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ พิกัดเชิงข้ัว 

การวิเคราะหเวกเตอรขั้นสูง อนุพันธเวกเตอร ปริพันธเวกเตอร ฟงกชัน

หลายตัวแปร อนุพันธยอย สมการเชิงอนุพันธยอย ปริพันธตามเสนทาง 

ขอปญหาคาขอบ การประยุกตทางฟสกิส สมการคลืน่ และสมการความรอน 

 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 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 2  3(3-0-6) 

  Mathematics for Physics 2

เง่ือนไขของรายวิชา :  0201 114 แคลคูลัส 2 

Prerequisite :  0201 114 Calculus 2

 ฟงกชนัรายคาบ นอรมของฟงกชนั ผลคณูสเกลา รของฟงกชนั 

ฟงกชันหนึ่งหนวย อนุกรมฟูเรียร การแปลงฟูเรียร การแปลงลาปลาช 

การอุปนัยทางคณิตศาสตร ลําดับและอนุกรม อนุกรม เทยเลอร ผลเฉลย

อนกุรมกาํลงัของสมการสามัญเชิงอนุพนัธ จาํนวนเชิงซอน ตวัแปรเชิงซอน 

ฟงกชันเชิงซอน ฟงกชันวิเคราะห ปริพันธเชิงซอน ปริพันธไมตรงแบบ 

การหาปริพันธเชิงตัวเลข

 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 กลศาสตรแบบฉบับ 3(3-0-6)

 Classical Mechanics

เง่ือนไขของรายวิชา : 0204 101 ฟสิกส 1 

Prerequisite :  0204 101 Physics 1 

  กลศาสตรแบบนิวตนั การเคลือ่นทีแ่บบแกวงกวดั การเคลือ่น

ที่ในกรอบอางอิงไมเฉื่อย แรงศูนยกลาง การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค 

หลักเบื้องตนของกลศาสตรแบบลากรองจและแฮมิลตัน

 Newtonian mechanics; oscillation motion; motion in 

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

fundamental principles of Lagrangian and Hamiltonian mechanics

0204 220  อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ 3(3-0-6)

  Thermodynamics and Statistical Physics 

เง่ือนไขของรายวิชา :  0204 101 ฟสิกส 1 

Prerequisite : 0204 101 Physics 1

  วิชาท่ีศึกษาและอธิบายเก่ียวกับความรอน อุณหภูมิ สมดุล

ทางความรอน สมการแสดงสถานะ ฟงกชันแสดงสถานะ กฎทาง

อุณหพลศาสตร เอนโทรป กระบวนการทางอุณหพลศาสตร เคร่ืองยนต

ความรอนและระบบทําความเย็น การเปลี่ยนเฟส ทฤษฎีจลนของกาซ 

ฟสิกสเชิงสถิติ สถานะเชิงมหภาคและสถานะเชิงจุลภาค ความหนาแนน

ของสถานะ สถติแิบบแมกซเวลลโบลตชมนัน สถติแิบบเฟอรมดิแิรก สถติิ

แบบโบสไอนสไตน

 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  ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 1 3(3-0-6) 

   Electromagnetic Theory 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 102 ฟสิกส 2 

Prerequisite : 0204 102 Physics 2

  กฎของคูลอมป สนามไฟฟาสถิต พลงังานและศักยไฟฟา ความ

ตานทาน ไดอิเล็กตริก ความเก็บประจุ ความเหน่ียวนํา กระแสพาและ

กระแสนาํ สมการปวสซองและลาปลาซ สนามแมเหลก็สถติ สนามแมเหลก็

ที่แปรตามเวลา วัสดุแมเหล็ก สมการแมกซเวลล สนามแมเหล็กไฟฟา

ที่แปรตามเวลา การแผกระจายของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา

  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  ฟสิกสยคุใหม 3(3-0-6)

  Modern Physics

เงื่อนไขของรายวิชา :  0204 102 ฟสิกส 2

 Prerequisite : 0204 102 Physics 2

  ภาพรวมขอบเขตของเน้ือหาฟสกิสยคุใหม ทฤษฎีสมัพทัธภาพ

พิเศษ คุณสมบัติเชิงคลื่นของอนุภาค คุณสมบัติเชิงอนุภาคของคล่ืน 

โครงสรางอะตอม สมบตัขิองของแข็ง ฟสกิสนวิเคลยีร 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  กลศาสตรควอนตัม 1 3(3-0-6)

  Quantum Mechanics 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 102 ฟสิกส 2

Prerequisite :  0204 102 Physics 2

  แนวคิดเบื้องตนของกลศาสตรควอนตัม ฟงกชันคลื่นและ

สมบัติของฟงกชันคล่ืน ตัวดําเนินการ สมการชเรอดิงเงอร ผลเฉลยของ

สมการชเรอดิงเงอรในปญหาหน่ึงมิติ 



63

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  Fundamental concepts of quantum mechanics, wave 

function and its properties, operators, Schrodinger equation, 

solution of Schrodinger equation in one – dimensional problem

0204 330  การส่ันและคลื่น 3(3-0-6)

  Vibrations and Waves

เง่ือนไขของรายวิชา :  0204 101 ฟสิกส 1

Prerequisite : 0204 101 Physics 1

  การเคล่ือนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก การสั่นแบบตางๆ ไดแก 

การสั่นแบบหนวงและแบบมีแรงบังคับ การเกิดการส่ันพอง การสั่นแบบ

คูควบ พิกัดอิสระ และรูปแบบการแกวงกวัดอยางอิสระ สมการคล่ืนใน 

1 มติ ิและหลายมิต ิคล่ืนเคล่ือนท่ี สมบตัขิองคล่ืน การแทรกสอด การเล้ียว

เบน การสะทอน และการสงผานของคลื่น ปรากฏการณทางธรรมชาติของ

คลืน่บางชนิด เชน คลืน่เสียง และ คลืน่แมเหล็กไฟฟา เปนตน การประยุกต

ใชวิธีวิเคราะหแบบฟูเรียร

 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 

   กําหนดใหเรียน จํานวน  28 หนวยกิต

0204 203  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6)

  Computer Programming

เง่ือนไขของรายวิชา : 0201 113 แคลคูลัส 1

Prerequisite :  0201 113 Calculus 1

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาท่ีเหมาะสม การรับ

คาขอมูล การแสดงผลขอมูล อาเรย พอยนเตอร ฟงกชัน สตรัคเจอร และ

ยูเนี่ยน การอานและเขียนขอมูลกับไฟล

 Computer programming with suitable computer 

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

reading from file and writing to file

0204 251  อิเล็กทรอนิกสมูลฐาน 3(3-0-6)

  Fundamental Electronics

เง่ือนไขของรายวิชา : 0204 102 ฟสิกส 2 

Prerequisite : 0204 102 Physics 2 

 ไดโอดสารก่ึงตัวนํา ทรานซิสเตอรชนิดไบโพลาร ทรานซิสเตอร

สนามไฟฟา วงจรจายไฟ วงจรขยายโอเปอเรชันนัล  

 Semiconductor diodes, bipolar junction transistors, 

field-effect transistors, power supply circuit, operational amplifier 

circuits

0204 291  ปฏิบัติการฟสิกสขั้นกลาง 2(0-4-2) 

 Intermediate Physics Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 192 ปฏิบัติการฟสิกส 2 

Prerequisite : 0204 192 Physics Laboratory 2 

 ปฏบิตักิารเก่ียวกับกลศาสตร แมเหลก็ไฟฟา อณุหพลศาสตร 

และฟสิกสยุคใหม

 Practical work on mechanics, electromagnetics, 

thermodynamics and modern Physics

0204 292  การเขียนแบบเบ้ืองตน 2(1-2-3) 

  Introduction to Drawing   

 หลักการเขียนตัวอักษรและตัวเลข ออโตกราฟฟกโปรเจคชัน 

การเขียนภาพออโตกราฟฟกและพิคตอเรียล การกําหนดขนาด และ

ความคลาดเคลื่อน การเขียนภาพตัด การเขียนวิวชวย และแผนคลี่ 

การสเก็ตภาพดวยมือ การใหรายละเอียด และการเขียนภาพแอสเซมบรี 

พื้นฐานการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ

  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  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสมูลฐาน 1(0-3-1)

  Fundamental Electronics Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 102 ฟสิกส 2

Prerequisite : 0204 102 Physics 2

   ปฏบิตักิารเก่ียวกับ ลกัษณะสมบัตขิองไดโอด ลกัษณะสมบัติ

ของทรานซิสเตอรชนิดไบโพลาร ลักษณะสมบัติของทรานซิสเตอรสนาม

ไฟฟา วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจรจายไฟเชิงเสน วงจรขยาย

โอเปอเรชันนัลและการประยุกต

   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  การฝกปฏิบัติการโรงงาน 1(0-3-1)

  Workshop Practice 

   หลกัการเบ้ืองตนและปฏิบตักิารใชเคร่ืองมือชนดิตางๆ ตลอด

จนความปลอดภัยในโรงงาน การใชเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรการทํางานกลึง 

งานประกอบ งานไมและงานปรับแตง และปฏิบัติงานที่กําหนดใหเพื่อ

เสริมสรางประสบการณ

   Study of various hand tools and measuring tools by 

laying emphasis on proper operation and safety of using hand tools

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

 Condensed Matter Physics 1

เง่ือนไขของรายวิชา :  0204 101 ฟสิกส 1

Prerequisit :  0204 101 Physics 1

 โครงสรางผลกึ แลตทซิสวนกลบั พนัธะผลกึ การสัน่ของผลกึ 

สมบัติเชิงความรอนของ โฟนอน อิเล็กตรอนอิสระและแกสเฟรมิ 

แถบพลังงาน ผลึกสารกึ่งตัวนํา ผิวเฟรมิและโลหะ 

 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  ดาราศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6)

  Introduction to Astronomy

เง่ือนไขของรายวิชา :  0204 101 ฟสิกส 1

Prerequisite :  0204 101 Physics 1

  จุดกําเนิดของดาราศาสตร ตําแหนงและการเคลื่อนที่ของ

ดาวเคราะห โลก ดวงจันทร ดวงอาทิตย และดวงดาว ระบบพิกัดศูนยสูตร 

กฎของเคปเลอร ระบบเวลา ระบบสุริยะ แสงและกลองโทรทรรศน การวัด

และสังเกตการณทางดาราศาสตร สมบัติพื้นฐานของดาวฤกษ ความรู

พื้นฐานทั่วไปทางดาราศาสตรฟสิกส กําเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ 

กาแล็กซีและแหลงกําเนิดพลังงานสูง 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  ฟสิกสนิวเคลียรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Nuclear Physics

เงื่อนไขของรายวิชา :  0204 102 ฟสิกส 2

Prerequisite :  0204 102 Physics 2

 ความรูเรื่องสมบัติของนิวเคลียสตางๆ ไดแก รัศมีนิวเคลียส 

มวลของนิวเคลียส พลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียส สปนและพารีตี้

ของนิวเคลียส คาโมเมนตแมเหล็กของนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี และ

การสลายตวัของธาตกัุมมนัตรังส ีการสลายตวัของรงัสแีอลฟา การสลายตวั

ของรังสีเบตา การสลายตัวของรังสีแกมมา ปฏิกิริยานิวเคลียร

 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  ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง 2(0-4-2)

  Advanced Physics Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา :  0204 291 ปฏบิตักิารฟสกิสขัน้กลาง 

Prerequisite :  0204 291 Intermediate Physics 

Laboratory 

 ปฏิบัติการตอเนื่องของ 0204 291 ปฏิบัติการฟสิกสขั้นกลาง 

เกี่ยวกับคลื่นและทัศนศาสตร กลศาสตรควอนตัม ดาราศาสตร ฟสิกส

ของแข็ง และ ฟสิกสนิวเคลียร

 Continuation of 0204 291 Intermediate Physics

Laboratory practical work on wave and optic quantum mechanics 

astronomy solid state physics and nuclear physics

0204 396  สัมมนาฟสิกส 1(0-3-1) 

  Seminar in Physics  

  การคนควาวิจัยทางฟสิกส การสืบคนสารสนเทศแบบตาง ๆ 

การเสนอผลงานการคนควาและการวิจัย 

 Literature search in physics research, information 

investigation, presentation of papers or research work

0204 498  โครงงานฟสิกส 2(0-6-2) 

  Senior Project in Physics  

เงื่อนไขของรายวิชา :  0204 396 สัมมนาฟสิกส

Prerequisite :  0204 396 Seminar in Physics 

  ทําโครงงานตามเคาโครงในวิชา 0204 497 ระเบียบวิธีแบบ

วิทยาศาสตร หรือการทํา สหกิจ รายงานฉบับสมบูรณและสอบปากเปลา

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  การฝกงาน  2(0-40-0)

  Practicum 

เง่ือนไขของรายวิชา :  ลงทะเบียนเรียนวิชาเอกบังคับ

  มาแลวไมนอยกวา 21 หนวยกิต

Prerequisite :  Registered compulsory subjects

not less than 21 units

 การฝกงานในสาขาท่ีเกี่ยวของกับวิชาฟสิกส จํานวน 250 ชั่วโมง  

  A practical period of physics experience is to extend 

for at least 250 hours 

  2.3)  วิชาเอกเลือก 

  กาํหนดใหเรยีนไมนอยกวา 18 หนวยกติ ใหนสิติเลอืกเรยีน

รายวิชาดังตอไปนี้

0204 295  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาฟสิกส 3(3-0-6)

  Preparation for Professional Experience 

 in Physics 

  การเตรียมตวัเพือ่การฝกงานในสถานประกอบการ เริม่ตัง้แต

การเลือกสถานประกอบการที่เหมาะสม การเขียนจดหมายสมัครงานและ

เทคนิคการสัมภาษณงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม จริยธรรม

วชิาชีพ ทกัษะพ้ืนฐานสําหรับผูปฏบิตังิาน การเก็บรวบรวมขอมลู วเิคราะห

ขอมลู อธบิายและสรปุผลการศกึษา โดยสามารถเขยีนและนาํเสนอผลงาน

ได ตลอดจนเรียนรูวัฒนธรรมองคกร อาชีวอนามัย มาตรฐานและ

ความปลอดภัยในสถานประกอบการ กฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงานและ

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  วิธีสรางแบบจําลองการขนสงอนุภาค  3(3-0-6)

  Modelling Method of Particles Transport

เงื่อนไขของรายวิชา :  0204 102 ฟสิกส 2

Prerequisite :  0204 102 Physics 2

  การสรางแบบจําลองและการจําลองแบบมอนติคารโลของการ

ขนสงอนุภาคในงานวิจัยทางนิวเคลียรดานตางๆ ไดแก การตรวจหารังสี 

การกําบังรังสี ฟสิกสรังสีการแพทยเครื่องมือการสรางแบบจําลองและ

การจําลอง ไดแก 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  การประยุกตคอมพิวเตอรในทางฟสิกส  3(3-0-6)

  Computer Application in Physics

เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 102 ฟสิกส 2

Prerequisite :  0204 102 Physics 2

  โครงสรางและออกแบบภาษาสําหรับการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรเพื่อประมวลผลทางฟสิกส(เลือกภาษาท่ีใชในการเขียน

โปรแกรม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในการเรียน) และการเช่ือมตอ

อุปกรณคอมพิวเตอรผานพอรตมาตรฐาน เชน พอรตอนุกรม พอรตเสียง 

และการเชื่อมตออุปกรณไมโครคอนโทรลเลอร โดยมีการทําปฏิบัติการ

ทดลองท่ีสนับสนุนในแตละหัวขอที่ไดศึกษา

 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

 การหาผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ การอินทิกรัล วิธีสโตแคสติก

โดยเฉพาะวิธีการคํานวณดวยมันติคาโล วิธีการหาผลเฉลยสมการ

เชิงอนุพันธยอย ดวยวิธีไฟไนตดิฟเฟอเรน ปญหาคาไอเกนและการหาคา

ไอเกนของเมตริกซขนาดใหญและไอเกนเวกเตอรที่สอดคลองกัน 

โดยเฉพาะคาสถานะไอเกนในฟสิกสเชิงควอนตัม 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  เทอรโมอิเล็กทริกเบื้องตน  3(3-0-6) 

  Introduction to Thermoelectric 

เง่ือนไขของรายวิชา :  0204 101 ฟสิกส 1

Prerequisite :  0204 101 Physics 1

  ปรากฏการณเทอรโมอิเล็กทริก การวัดสมบัติเทอรโม

อิเล็กทริก วัสดุเทอรโมอิเล็กทริก และการประยุกตใชเทอรโมอิเล็กทริก 

 Thermoelectric effect, measurement of thermoelectric 

properties, thermoelectric materials, thermoelectric applications

0204 331 ทัศนศาสตร 3(3-0-6)

 Optics

เง่ือนไขของรายวิชา :  0204 102 ฟสิกส 2

Prerequisite :  0204 102 Physics 2

 คณติศาสตรสาํหรบัการเคลือ่นทีข่องคลืน่ ทฤษฎคีลืน่แมเหลก็ไฟฟา 

โฟตอน และแสง การสงผานแสง การรวมกันของคล่ืน การแทรกสอด 

การเลีย้วเบน แสงเชงิเรขาคณติ วธิเีมทรกิสสาํหรบัพาราเซยีล ทฤษฎวีปิลาส 

อุปกรณทางแสง อ็อปติกของตา ฟูริเยรอ็อปติกส ทฤษฎีพื้นฐานของ

โคฮิเลนซ โฮโลกราฟฟ 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 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 2  3(3-0-6)

 Electromagnetic Theory 2

เงื่อนไขของรายวิชา :  0204 230 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 1

Prerequisite :  0204 230 Electromagnetic Theory 1

 กฎการอนุรักษในพลศาสตรทางไฟฟา อันตรกิริยาระหวาง

คลื่นแมเหล็กไฟฟา ศักยและสนาม การแผรังสีแมเหล็กไฟฟา พลศาสตร

ทางไฟฟาในเชิงทฤษฎีสัมพัทธภาพ

 Conservation laws in Electrodynamics, Electromagnetic 

wave interaction, Potential and Fields, Electromagnetic radiation, 

Relativistic Electrodynamics

0204 342  ดาราศาสตรฟสิกส 3(3-0-6) 

  Astrophysics

เงื่อนไขของรายวิชา :  0204 340 ดาราศาสตรเบ้ืองตน

Prerequisite : 0204 340 Introduction to 

  Astronomy

  ดาวฤกษ ขอมูลจากการสังเกต การจําแนกประเภท แผนภาพ

เอช-อาร การสงผานรงัส ีบรรยากาศ การเกดิเสนสเปกตรมัภายในดาวและ

วิวัฒนาการของดาว ตัวกลางระหวางดาว กาซ ฝุนผงและรังสีคอสมิค 

สภาพไมเสถียรของสภาพโนมถวง รังสีเอกซไบนารี คลื่นกระแทก 

ซูเปอรโนวา ดาราจักรและควอซาร

 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 ดาราศาสตร และอวกาศ 3(3-0-6)

  The Earth, Astronomy and Space 

  โครงสร างของโลก ปรากฏการณทางธรณีฟสิกส และ

ผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและส่ิงแวดลอม การเคล่ือนท่ีของเปลือกโลก 

ซากดึกดําบรรพ และการประยุกตใชขอมูลทางธรณีวิทยา การเกิด

วิวัฒนาการและตําแหนงของระบบสุริยะกาแล็กซี่และเอกภพ อวกาศและ

การใชเทคโนโลยีอวกาศในดานสํารวจทรัพยากร 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 ฟสิกสพลาสมาเบ้ืองตน 3(3-0-6)

  Introduction to Plasma Physics

เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 102 ฟสิกส 2

Prerequisite : 0204 102 Physics 2

  มโนทัศนพื้นฐาน สมบัติและพารามิเตอรของพลาสมา 

การเคล่ือนท่ีของอนุภาคประจุในสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก สมการ

โบลตซมานน ทฤษฎีจลนและทฤษฎีของไหลของพลาสมา กระบวนการ 

สโตแคสติกในพลาสมา ปลอกหุมพลาสมา อันตรกริยาระหวางพลาสมา

กับผิววัสดุ หลักการวินิจฉัยพลาสมา การกําเนิดพลาสมา การประยุกตใช

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 วิทยาศาสตรนาโนและเทคโนโลยีนาโนเบื้องตน  3(3-0-6)

 Introduction to Nanoscience and Nanotechnology

เง่ือนไขของรายวิชา :  0204 102 ฟสิกส 2

Prerequisite :  0204 102 Physics 2

  สํารวจวิทยาศาสตรนาโนและเทคโนโลยีนาโน วิทยาศาสตร

เบ้ืองหลังเทคโนโลยีนาโน เคร่ืองมือที่ใชสรางและศึกษาลักษณะของ

โครงสรางนาโน และการประยุกตใชที่สําคัญตาง ๆ การศึกษาลักษณะของ

โครงสรางนาโนดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน การถายภาพดวยกลอง

อิเลก็ตรอนแบบสงกราด การถายภาพดวยกลองอิเล็กตรอนแบบสองผาน 

เปนตน ตวัอยางขององคประกอบและระบบตาง ๆ  ทีม่ขีนาดในระดบันาโน 

เชน ทอนาโน เสนใยนาโน 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  ปรากฏการณฟลมบางและการวิเคราะห  3(3-0-6)

 Thin Film Phenomena and Characterizations

เง่ือนไขของรายวิชา : 0204 102 ฟสิกส 2

Prerequisite :  0204 102 Physics 2

 ภาพรวมของเทคโนโลยฟีลมบาง วทิยาศาสตรพืน้ผวิเบือ้งตน 

พื้นผิวในสุญญากาศ กระบวนการดูดกลืนของพ้ืนผิว กระบวนการกอตัว

ของฟลมดวยการตกสะสมแบบชั้น เทคนิคการวัดความหนาของฟลมบาง 

เทคนคิการวเิคราะหคณุลักษณะและโครงสรางของฟลมบาง คณุสมบตัทิาง

ไฟฟาและทางแมเหล็กและการประยุกตใชฟลมบาง

 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  ฟสิกสอวกาศเบื้องตน  3(3-0-6)

  Introduction to Space Physics

 เงื่อนไขของรายวิชา: 0204 101 ฟสิกส 1

  Prerequisite: 0204 101 Physics 1

 ความรูเกี่ยวกับพลาสมาอวกาศ การเคลื่อนที่ของอนุภาคมี

ประจุในสนามแมเหล็กไฟฟา บรรยากาศและกัมมันตภาพของดวงอาทิตย 

ลมสุริยะและอวกาศระหวางดาวเคราะห รังสีคอสมิกใกลโลก บรรยากาศ 

สนามแมเหล็กโลก และแสงขั้วโลก โครงสรางของแมกนิโทสเฟยร 

ผลกระทบของการปะทบุนดวงอาทติยและลมสรุยิะตอสภาพอวกาศ ความรู

เกีย่วกบับรรยากาศและสิง่แวดลอมการแผรงัสขีองโลกและดาวเคราะหอืน่ 

เครื่องมือวัดภาคอวกาศและพื้นดินสําหรับปรากฏการณสภาพแวดลอม

พลาสมาที่อยูใกลโลก

 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  ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)

 Digital Electronics

เงื่อนไขของรายวิชา :  0204 251 อิเล็กทรอนิกสมูลฐาน

Prerequisite :  0204 251 Fundamental 

  Electronics

 ระบบเลขฐาน ตรรกศาสตรเบือ้งตน พชีคณติบลูนี คณุสมบัติ

เบื้องตนของวงจรเกตตระกูลตางๆ วงจรกําเนิดสัญญาณนาฬกา 

การสังเคราะหวงจรจัดหมู วงจรมัลตเิพลกเซอร วงจรใสรหัส วงจรถอดรหัส 

วงจรเชิงเลขแบบลําดบั ไดแก แลตซ ฟลปิฟลอป วงจรนับและวงจรทะเบียน 

หนวยความจํา 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
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0204 360  วัสดุศาสตรและวัสดุเชิงวิศวกรรมเบื้องตน 3(3-0-6)

  Introduction to Material Science and Engineering

เง่ือนไขรายวิชา : 0204 102 ฟสิกส 2

Prerequisite :  0204 102 Physics 2

  ทฤษฎีอะตอม โครงสรางผลึกและอสัณฐาน โพลีเมอร

เซรามิกส สมบัติทางไฟฟาและทางแมเหล็ก สมบัติทางความรอน 

และความยืดหยุนของโลหะ สารกึ่งตัวนํา ฉนวนและสารตัวนํายิ่งยวด 

 Atomic theory, crystal and amorphous structures, 

defects, polymers, ceramics, electromagnetic, thermal, and 

elastic properties of metals, semiconductors, insulators and 

superconductors

0204 363  ผลิกศาสตร 3(3-0-6)

  Crystallography

เง่ือนไขของรายวิชา : 0204 102 ฟสิกส 2

 Prerequisite : 0204 102 Physics 2

 สมมาตรผลึก การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ วิธีการผลึกเดี่ยว 

ตัวคูณโครงสราง วิธีการผลึกผงและการประยุกต การจําแนกวัสดุ 

การเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนและนิวตรอน และการประยุกต

 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  ฟสิกสของสารกึ่งตัวนําและอุปกรณ 3(3-0-6)

  Semiconductor Physics and Devices

เง่ือนไขของรายวิชา :  0204 102 ฟสิกส 2

Prerequisite :  0204 102 Physics 2

 สมบัติพื้นฐานของสารก่ึงตัวนํา แถบพลังงานในของแข็งแบบ

ผลึก สารก่ึงตัวนําในตัวและนอกตัว ปรากฏการณลําเลียงพาหะ 

ปรากฏการณอุณหภูมิภายในสารกึ่งตัวนํา การฟุงและการกระเจิงของ

อิเล็กตรอนและโฮล ปรากฏการณทางทัศนศาสตรและความถี่สูง อุปกรณ

รอยตอและการขยายสัญญาณ เครือ่งตรวจหาแสงและอุปกรณทศันศาสตร

ไฟฟา กระบวนการวัสดุศาสตรและเทคโนโลยีอุปกรณการวัดสมบัติ

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  เซลลแสงอาทิตย 3(3-0-6)

 Solar Cells

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 102 ฟสิกส 2

  Prerequisite : 0204 102 Physics 2

 เซลลแสงอาทิตยชนิดตางๆ หลักการทํางานของเซลลแสง

อาทิตย คณุสมบัตขิองสารก่ึงตวันาํและการเคล่ือนทีข่องประจุพาหะบริเวณ

รอยตอพีเอ็น และการพัฒนาเซลลประสิทธิภาพแสงอาทิตย เทคโนโลยี

เซลลแสงอาทิตยและการประยุกตใช

  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  วัสดุแมเหล็กและเทคโนโลยีการบันทึกขอมูล  3(3-0-6)

  Magnetic Materials and Data Storage Memory

เงื่อนไขของรายวชิา :  0204 102 ฟสิกส 2

Prerequisite : 0204 102 Physics 2

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแมเหล็ก การแบงประเภทวัสดุโดย

คุณสมบัติทางแมเหล็ก คุณสมบัติทางแมเหล็ก ทฤษฎีโดเมนของเฟอรโร

แมกเนติก ปรากฏการณทางแมเหล็กของฟลมบาง การประยุกตของฟลม

บางแมเหล็ก หนวยความจําแบบโซลิด เชน 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  ฟสิกสสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

  Environmental Physics

เงื่อนไขของรายวิชา :  0204 101 ฟสิกส 1

Prerequisite :  0204 101 Physics 1

 ระบบสิ่งแวดลอมโลก ตัวแปรทางกายภาพของสิ่งแวดลอม 

หลกัการและกระบวนการทางฟสกิสแรงโนมถวง คลืน่เชงิกล เสยีงพลงังาน 

ชนิดและแหลงกําเนิดพลังงาน ความรอน การแผรังสีแมเหล็กไฟฟา

แสงกัมมนัตภาพรังส ีการประยุกตหลกัการทางฟสกิสในทางอุตนุยิมวิทยา 

อุทกวิทยา และธรณีวิทยา สาเหตุและผลกระทบของมลพิษสิ่งแวดลอม 

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก การแกปญหาส่ิงแวดลอมโดยรวม

 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  อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน  3(3-0-6)

  Introduction to Meteorology

เง่ือนไขของรายวิชา :  0204 102 ฟสิกส 2

Prerequisite : 0204 102 Physics 2

  ความหมายของบรรยากาศโลก รงัสดีวงอาทิตย องคประกอบ

และสมบัติของอากาศ การอุตุนิยมวิทยาเบื้องตน การเคลื่อนที่ของอากาศ

ทั้งในแนวระดับและในแนวดิ่ง การเกิดพายุฟาคะนองรุนแรง แนวโนม

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  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3(3-0-6)

  Climate Change

เง่ือนไขของรายวิชา :  0204 102 ฟสิกส 2

Prerequisite :  0204 102 Physics 2

  คําจํ ากัดความของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโดยธรรมชาต ิการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิ

อากาศโดยมนุษย การสังเกตและเก็บขอมูลการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ ปรากฏการณเรือนกระจกและสภาพวะโลกรอน การจําลองและ

การทํานายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ การแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 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  พฤติกรรมการสอนฟสิกส 3(3-0-6)

 Teaching Behavior of Physics

เง่ือนไขของรายวิชา :  0204 101 ฟสิกส 1

Prerequisite :  0204 101 Physics 1

 ความหมายและธรรมชาติของวิทยาศาสตร ทฤษฎีสติปญญา

ทีเ่ก่ียวของกบัการการเรียนรู เชน ทฤษฎีของพิอาเจต ทฤษฎีพหปุญญาของ

การดเนอร ทฤษฎีการเรียนรูกลุมสรางสรรคนิยม ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร จิตวิทยาศาสตร ลักษณะวิชาฟสิกส วิธีการสอนฟสิกสที่สง

เสริมพัฒนาการทางสติปญญาของนักเรียน เชน การสอนแบบสืบเสาะ

หาความรู การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบปญหาเปนฐาน การสอน

แบบสมองเปนฐาน ฯลฯ การสอนปฏิบัติการฟสิกสและความปลอดภัย 

สือ่การสอนฟสกิส การวดัและการประเมินของนักเรยีน การเตรียมการสอน

และการปฏิบัติการสอนฟสิกส ซึ่งเนื้อหาและกิจกรรมตางๆ ของการเรียน

จะอยูในระดับปริญญาตรี

 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  การเรียนการสอนฟสิกสระดับมัธยมศึกษา 3(3-0-6)

 ตอนปลาย  

 Teaching and Learning in Physics 

 for Secondary School

เงื่อนไขของรายวิชา :  0204 101 ฟสิกส 1

Prerequisite :  0204 101 Physics 1

 วิชานี้ออกแบบสําหรับนิสิตท่ีตองการเปนครูสอนฟสิกส

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในอนาคต เนื้อหาที่นิสิตจะไดเรียนคือ 

ความคิดรวบยอดของฟสิกส การแกปญหาโจทยฟสิกส มติคลาดเคล่ือน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ความรูเบื้องตนของการเรียนการสอน

ฟสิกสแบบตางๆ เชน การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

 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  การวัดและเคร่ืองมือวัดทางฟสิกส 3(3-0-6)

  Measurement and Instrument in Physics

เงื่อนไขของรายวิชา :  0204 101 ฟสิกส 1

Prerequisite :  0204 101 Physics 1

 หลกัการวัด ความแมนยาํ ความเทีย่งตรง ความสามารถวดัซํา้ 

ความไว ชนิดของความคลาดเคล่ือน หนวยการวัด มาตรฐานสากล 

เครื่องมือไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ โวลทมิเตอร แอมมิเตอร 

วัตตมิเตอร คิวมิเตอร ออสซิลโลสโคป เทอรโมมิเตอร เทอรโมคับเปล 

ทรานสดิวเซอร แอกทูเอเตอร ระบบวัดดวยคอมพิวเตอร
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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  นิติวิทยาศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6)

  Introduction to Forensic Science

เง่ือนไขของรายวิชา :  0204 101 ฟสิกส 1

Prerequisite :  0204 101 Physics 1

 ความสัมพันธของนิติวิทยาศาสตรกับอาชญากรรมวิทยา 

การประยุกตวิธีทางวิทยาศาสตรกับการพิสูจน ด านอาชญากรรม 

การพิสูจน หลักฐาน ชนิดของวัตถุพยาน การเก็บวัตถุพยานและ

การตรวจวิเคราะห การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การหาวิธีกระสุน ความรู

เกี่ยวกับยาเสพติด วัตถุระเบิด การตรวจลายน้ิวมือแฝง การตรวจ

เอกลักษณบุคคล

 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  ปฏิบัติการผลิกศาสตร 1(0-3-1)

  Crystallography Laboratory

 เง่ือนไขของรายวิชา :  0204 363 ผลิกศาสตร หรืออาจ

เรียนพรอมกันได

 Prerequisite : 0204 363 Crystallography or 

equivalence

  การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0204 319 

ผลิกศาสตร

  Experimentation associated with 0204 319 

Crystallography

0204 404  การจําลองปรากฏการณทางฟสิกส 3(3-0-6)

 ดวยคอมพิวเตอร 

  Computer Simulations of Physical Phenomena

เงื่อนไขของรายวิชา :  0204 203 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร

Prerequisite :  0204 203 Computer 

Programming

 การใชคอมพิวเตอรจําลองปรากฏการณตาง ๆ ทางฟสิกส 

อันไดแก ออสซิลเลเตอรแบบนอนลีเนียร การเคลื่อนที่ของอนุภาค

แบบสองมิติในสนามชนิดตางๆ การไหลของของไหล การวิเคราะหคลื่น

แบบฟูเรียร และปญหาทางฟสิกสที่นาสนใจในปจจุบัน

  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 กลศาสตรควอนตัม 2 3(3-0-6)

 Quantum Mechanics 2

เงื่อนไขของรายวิชา :  0204 310 กลศาสตรควอนตัม 1

Prerequisite :  0204 310 Quantum Mechanics 1

 กลศาสตรเมทรกิซ โมเมนตมัเชงิมมุ ไฮโดรเจนอะตอน ทฤษฎี

การรบกวนท่ีไมขึ้นและขึ้นกับเวลา ทฤษฎีการกระเจิง กลศาสตรควอนตัม

เชิงสถิติเบ้ืองตน

 Matrix mechanics, Angular Momentum, Hydrogen 

atom, time independent and dependent perturbation theories, 

scattering theory, introduction to statistical quantum mechanics 

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

 Condensed Matter Physics 2

เงื่อนไขของรายวิชา :  0204 311 ฟสกิสของสสารควบแนน 1

Prerequisite :  0204 311 Condensed Matter 

Physics 1

 คุณสมบัติเชิงทัศนศาสตรและการกระตุน พลาสมอน โพลา

รอนและโพลาริตอน ผลึกสารก่ึงตัวนํา ปรากฏการณและทฤษฎีตัวนํา

ยิ่งยวด ไดอิเล็กตริกและเฟรโรอิเล็กตริก สภาวะไดอาแมกเนติกและพารา

แมกเนติก สภาวะเฟรโรแมกเนติกและแอนติเฟรโรแมกเนติก

 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  แบบจําลองอยางงายของวัสดุแมเหล็ก 3(3-0-6)

  Simple Model of Magnetism

เง่ือนไขของรายวิชา :  0204 102 ฟสิกส 2

Prerequisite :  0204 102 Physics 2

  ประเภทของวสัดแุมเหลก็ คณุสมบตัทิางแมเหลก็ พลงังานใน

วัสดุแมเหล็ก แบบจําลองแมเหล็กระดับจุลภาค ผลของความรอนที่มีตอ

คุณสมบัติทางแมเหล็ก สมการ Laudau-Lifshitz-gilbert (LLG) วิธีการ

เชิงตัวเลข การเคลื่อนที่แบบพลวัตของสภาพแมเหล็ก

 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  อัตรกิริยาระหวางพลาสมากับพื้นผิว  3(3-0-6)

 Plasma Surface Interactions

เง่ือนไขของรายวิชา :  0204 102 ฟสิกส 2

 Prerequisite :  0204 102 Physics 2

  พื้นฐานของพลาสมา พลาสมาท่ีความดันตํ่า พลาสมาท่ีความ

ดันบรรยากาศ อัตรกิริยาระหวางพลาสมากับพื้นผิว การเปล่ียนแปลง

พลังงานอิสระเชิงผิวดวยพลาสมา การใชพลาสมาเพื่อการยึดติด การใช

พลาสมาสําหรับกัดเซาะ การใชพลาสมาทําความสะอาดพ้ืนผิว การใช

พลาสมาเพ่ือการฆาเช้ือจุลินทรีย และเทคโนโลยีพลาสมาสําหรับ

ปรับเปลี่ยนพ้ืนผิว

 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  หลักการพ้ืนฐานของสปนอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)

  Fundamental Spin Electronics

เง่ือนไขของรายวิชา :  0204 102 ฟสิกส 2

Prerequisite :  0204 102 Physics 2

  สปนของอเิล็กตรอน กระแสสปน การสะสมสปน ปรากฏการณ

การสงผานสปนและสปนทอรค สปนวาลวในหวัอานขอมลูแมเหลก็ อปุกรณ

รอยตอแมเหล็กแบบทะลุผาน หนวยความจําขอมูลแบบสุม

 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  เรื่องคัดสรรทางฟสิกส  3(3-0-6)

  Selected Topics in Physics

เงื่อนไขของรายวิชา :  0204 102 ฟสิกส 2

Prerequisite :  0204 102 Physics 2

  หวัขอพเิศษทีน่าสนใจ บรรยายโดยคณาจารยของภาควชิาหรอื 

ศาสตราจารยที่มาเยือน

  Selected topic of interest presented by members of 

the department or by visiting professors

0204 497  ระเบียบวิธีแบบวิทยาศาสตร 1(1-0-3)

  Scientific Method

เงื่อนไขของรายวิชา :  นิสิตชั้นปที่ 4 โดยความเห็นชอบ

จากภาควิชา

Prerequisite :  Forth year student and 

consent of the department

  การคนควางานที่เกี่ยวของกับโครงงาน พรอมเสนอเคาโครง

ของโครงงานโดยความเห็นชอบของภาควิชา เพือ่เปนการเตรียมความพรอม

สําหรับการทําโครงงานตอไปในรายวิชา 0204 498 โครงงานฟสิกส 

  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 ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 ใหเลือกเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

 4.  หมวดสหกิจศึกษา 

 สําหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา ใหเรียนในรายวิชา

การฝกงาน โดยมีเงื่อนไขของรายวิชา สําหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจ

ศึกษาใหเลือกเรียนแทนรายวิชาเอกเลือก 3 หนวยกิต และวิชาเลือกเสรี 

6 หนวยกิต รวมทั้งหมด 9 หนวยกิต

0199 499  สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education

  การปฏิบั ติ ง านในสถานประกอบการอย  า งมี ร ะบบ 

โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนา

นิสิตให มีความรู ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข องกับการทํางาน

ในสถานประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในดาน

การคิดอยางมีระบบ การสังเกต การตัดสินใจ ตลอดจนทักษะใน

การวิเคราะหและการประเมิน ทําใหนิสิตมีคุณภาพตรงตามความตองการ

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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หลักสูตร
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  141 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรสําหรับสาขาวิชาเอกพลังงาน

หมวดวิชาและกลุมวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 105 หนวยกิต ไมนอยกวา 102 หนวยกิต

   1)  วิชาแกน 29 หนวยกิต 29 หนวยกิต

   2)  วิชาเอก 76 หนวยกิต 73 หนวยกิต

    วิชาเอกพลังงาน

    (1) วิชาพื้นฐานวิชาเอก 24 หนวยกิต 24 หนวยกิต

    (2) วิชาเอกบังคับ 26 หนวยกิต 23 หนวยกิต

   (3) วิชาเฉพาะดานบังคับ 17 หนวยกิต 17 หนวยกิต

   (4) วิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต         -

 4. หมวดวิชาฝกประสบการณภาคสนาม

    (1) สหกิจศึกษา            - ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

รวมหนวยกิต ไมนอยกวา 141 หนวยกิต ไมนอยกวา 141 หนวยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกสประยุกต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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โครงสรางหลักสูตรสําหรับสาขาวิชาเอกอิเล็กทรอนิกส

หมวดวิชาและกลุมวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 105 หนวยกิต ไมนอยกวา 102 หนวยกิต

  1)  วิชาแกน 29 หนวยกิต 29 หนวยกิต

 2)  วิชาเอก 76 หนวยกิต 73 หนวยกิต

 วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส

  (1)  วิชาพื้นฐานวิชาเอก 24 หนวยกิต 24 หนวยกิต

  (2)  วิชาเอกบังคับ 26 หนวยกิต 23 หนวยกิต

 (3)  วิชาเฉพาะดานบังคับ 17 หนวยกิต 17 หนวยกิต

 (4)  วิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต                    -

4.  หมวดวิชาฝกประสบการณภาคสนาม

  (1)  สหกิจศึกษา                   - ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

รวมหนวยกิต ไมนอยกวา 141 หนวยกิต ไมนอยกวา 141 หนวยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  

  ใหนิสิตเรียนรายวิชาตามขอกําหนดในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2563) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 

   กําหนดใหเรียน ไมนอยกวา 105 หนวยกิต

  (1)  วิชาแกน กําหนดใหเรียน 29 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้

 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 ฟสิกส 1 3(3-0-6)

  Physics 1

 0204 102 ฟสิกส 2 3(3-0-6)

  Physics 2

 0204 191 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-1)

  Physics Laboratory 1

 0204 192 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1(0-3-1)

  Physics Laboratory 2

 0299 202 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1  2(2-0-4)

  English for Science 1

 0299 203 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2 2(2-0-4)

  English for Science 2

  (2)  วชิาเอก กาํหนดใหเรยีนไมนอยกวา 76 หนวยกติ ในรายวชิา

ตอไปนี้

   2.1) วิชาพ้ืนฐานสําหรับวิชาเอกพลังงานและวิชาเอก

อิเล็กทรอนิกส กําหนดใหเรียน 24 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้

 0204 201 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 1  3(3-0-6)

  Mathematics for Physics 1

 0204 202 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 2 3(3-0-6)

  Mathematics for Physics 2

 0204 211 กลศาสตร 3(3-0-6)

  Mechanics

 0204 220 อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ 3(3-0-6)

  Thermodynamics and Statistical Physics

 0204 230 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 1 3(3-0-6)

  Electromagnetic Theory 1

 0204 310 กลศาสตรควอนตัม 1 3(3-0-6)

  Quantum Mechanics 1

 0204 330 การสั่นและคลื่น 3(3-0-6) 

  Vibrations and Waves

 0204 240 ฟสิกสยุคใหม 3(3-0-6)

  Modern Physics

 

   2.2) วิชาเอกบังคับสําหรับวิชาเอกพลังงานและวิชาเอก

อิเล็กทรอนิกส กําหนดใหเรียน 26 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้

 0204 195 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-3-1)

  Information Technology Applications

 0204 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2(1-2-3)

  Computer Programming

 0204 221 อุณหพลศาสตรประยุกต 3(3-0-6)

  Applied Thermodynamics

 0204 250 วงจรไฟฟา 3(3-0-6)

  Electric Circuits 

 0204 280 การวัดและเคร่ืองมือวัดทางไฟฟาและความรอน 3(3-0-6)

  Electrical and Thermal Instrumentations 

  and Measurements

 0204 292 การเขียนแบบเบ้ืองตน 2(1-2-3)

  Introduction to Drawing

 0204 297 การฝกปฏิบัติการในโรงงาน 2(0-6-2)

  Workshop Practices

 0204 350 เครื่องจักรกลไฟฟา 3(3-0-6)

  Electrical Machines

 0204 390 ปฏิบัติการเคร่ืองมือวัดทางไฟฟาและความรอน  1(0-3-1)

  และวงจรไฟฟา

  Electrical and Thermal Instrumentation 

  and Electrical Circuit Laboratory

 0204 396* สัมมนาฟสิกส 1(0-3-1)

  Seminar in Physics 

 0204 497 ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร 1(0-3-1)

  Scientific Method

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

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

  Student Practicum

  *การประเมินผลเปน S หรือ U

  2.3)  วิชาเฉพาะดานบังคับ

   2.3.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ วิชาเอกพลังงาน กําหนด

ใหเรียน 17 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้ 

 0204 312 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6)

  Fluid Machanics

 0204 322 การถายโอนความรอน 3(3-0-6)

  Heat Transfer

 0204 352 ระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6)

  Electrical Power System 

 0204 386 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน 3(3-0-6)

  Energy Conservation and Management 

 0204 388 แหลงพลังงานและการเปล่ียนรูป 3(3-0-6)

  Energy Resources and Conversions

 0204 394 ปฏิบัติการพลังงานหมุนเวียน 1(0-3-1)

  Renewable Energy Laboratory

 0204 395 ปฏิบัติการทางดานพลังงาน 1(0-3-1)

  Energy Laboratory 

   2.3.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส 

   กําหนดใหเรียน 17 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้ 

 0204 335 ไมโครเวฟ 3(3-0-6)

  Microwave

 0204 337 หลักการสื่อสารเบื้องตน 3(3-0-6)

  Principle Communication

 0204 351 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)

  Digital Electronics

 0204 353 การวิเคราะหระบบสัญญาณ 3(3-0-6)

  Signal System Analysis

 0204 355 แอนาล็อกอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)

  Analog Electronics

 0204 392 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 1(0-3-1)

  Electronic Laboratory

 0204 398 ปฏิบัติการสื่อสาร 1(0-3-1)

  Communication Laboratory

  2.4) วิชาเฉพาะดานเลือก

   2.4.1 วิชาเฉพาะดานเลือกสําหรับวิชาเอกพลังงาน กําหนด

ใหเลือกเรียน ไมนอยกวา  9 หนวยกิต

 0204 323 ระบบปรับอากาศและการทําความเย็น 3(3-0-6) 

  Air Condition and Refrigeration

 0204 324 ระบบไอน้ํา 3(3-0-6)

  Steam Systems

 0204 385 การจัดการโครงการดานพลังงาน  3(3-0-6)

  Energy Project Management

 0204 409 เรื่องคัดสรรทางฟสิกสและฟสิกสประยุกต 3(3-0-6)

  Selected Topics in Physics 

  and Applied Physics

 0204 420 การออกแบบระบบเชิงความรอน 3(3-0-6)

  Thermal System Design

 0204 421 ทอความรอน 3(3-0-6)

  Heat Pipe

 0204 422 เช้ือเพลิงและการเผาไหม 3(3-0-6)

  Fuels and Combustion

 0204 424 ระบบโรงไฟฟา 3(3-0-6)

  Power Plant Systems

 0204 425 การออกแบบเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน 3(3-0-6)

  Heat Exchanger Design

 0204 434 การออกแบบระบบแสงสวาง  3(3-0-6) 

  Illumination System Design

 0204 470 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย 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 เทคโนโลยีนิวเคลียร 3(3-0-6)

  Nuclear Technology

 0204 481 การวางแผนพลังงานสําหรับชุมชน 3(3-0-6)

  Energy Planning for Community 

   2.4.2 วิชาเฉพาะดานเลือกสําหรับวิชาเอกอิเล็กทรอนิกส 

กําหนดใหเลือกเรียน  ไมนอยกวา  9 หนวยกิต

 0204 338 การสื่อสารเชิงแสง 3(3-0-6)

  Optical Communication

 0204 356 การควบคุมปอนกลับ 3(3-0-6)

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

  Microcontroller

 0204 358 การสื่อสารและเครือขายขอมูล 3(3-0-6)

  Data Communication and Networking

 0204 367 วัสดุแมเหล็กและเทคโนโลยีการบันทึกขอมูล  3(3-0-6)

  Magnetic Materials and Data Storage Memory

 0204 409 เรื่องคัดสรรทางฟสิกสและฟสิกสประยุกต 3(3-0-6)

  Selected Topics in Physics 

  and Applied Physics

 0204 433 สายอากาศ 3(3-0-6)

  Antenna

 0204 435 ระบบการส่ือสารไรสายเบื้องตน 3(3-0-6)

  Introduction to Wireless Communication Systems

 0204 436 อิเล็กทรอนิกสทางแสง 3(3-0-6)

  Optoelectronics

 0204 437 แบบจําลองอยางงายของวัสดุแมเหล็ก  3(3-0-6)

  Simple Models of Magnetism

 0204 451 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 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 หลักการเบ้ืองตนของสปนอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6)

  Fundamental Spin Electronics

 0204 456 เซ็นเซอร ทรานดิวสเซอร  3(3-0-6)

  และการเช่ือมตอสําหรับการวัดและควบคุม 

  Sensors, Transducers and Interfacing 

  for Measurements and Controls

 0204 457 การส่ือสารดิจิทัล 3(3-0-6)

  Digital Communication

 0204 458 เทคโนโลยีอวกาศ  3(3-0-6)

  Space Technology

 0204 459 โครงขายการสื่อสารและสายสง  3(3-0-6)

  Communication Network 

  and Transmission Lines

 0204 460 วัสดุศาสตร 3(3-0-6)

  Material Science

 0204 467 อุปกรณสารกึ่งตัวนํา 3(3-0-6)

  Semiconductor Device

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  สําหรับนิสิตแบบปกติใหเลือกเรียนในรายวิชาอ่ืน ๆ  ที่เปด

สอนในมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ไมนอยกวา 6 หนวยกติ และสาํหรบันสิติ

ที่เลือกแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

0199 499 สหกิจศึกษา แทนรายวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

 4.  หมวดฝกประสบการณภาคสนาม

  สําหรับนิสิตแบบปกติ และ แบบสหกิจศึกษา ใหเรียน

ในรายวิชา 0204 499 การฝกงาน และ สาํหรบันสิติแบบสหกจิศกึษา ใหเลอืก

เรียนรายวิชา 0199 499 สหกิจศึกษา แทนรายวิชา 0204 497 ระเบียบวิธี

การทางวิทยาศาสตร 0204 498 โครงงานทางฟสิกส และหมวดวิชาเลือก

เสรีรวม ทั้งหมด 9 หนวย โดยมีเง่ือนไขลงทะเบียนเรียน วิชาเอกบังคับ

มาแลวไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

 0199 499* สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education

  สําหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาใหเลือกเรียน

รายวิชา 0199 499 สหกิจศึกษา แทนรายวิชา 0204 497 ระเบียบวิธีการทาง

วิทยาศาสตร  0204 498 โครงงานนิสิตทางฟสิกส และหมวดวิชาเลือกเสรี 

6 หนวยกิต รวมทั้งหมด 9 หนวยกิต

*การประเมินผลเปน S หรือ U
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แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต 

วิชาเอกพลังงาน 

ปที่ 1 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0031 001 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

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 ฟสิกส 1

Physics 1

3(3-0-6)

0204 191 ปฏิบัติการฟสิกส 1

Physics Laboratory 1

1(0-3-1)

0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม

Preparatory English

2(1-2-3)

0041 022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital Literacy and Life for Transformation

2(2-0-4)

0042 xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2(x-x-x)

0045 xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิถีสังคม 2(x-x-x)

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 21 หนวยกิต



79

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

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 ฟสิกส 2
Physics 2

3(3-0-6)

0204 192 ปฏิบัติการฟสิกส 2
Physics Laboratory 2

1(0-3-1)

0204 195 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Applications

1(0-3-1)

0042 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative English

2(1-2-3)

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ
Design Thinking

2(2-0-4)

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0204 201 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 1
Mathematics for Physics 1

3(3-0-6)

0204 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming

3(3-0-6)

0204 220 อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ
Thermodynamics and Statistical Physics

3(3-0-6)

0204 230 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 1
Electromagnetic Theory 1

3(3-0-6)

0204 250 วงจรไฟฟา
Electrical Circuits 

3(3-0-6)

0204 297 การฝกปฏิบัติการในโรงงาน
Workshop Practices

1(0-3-1)

0299 202 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1
English for Science 1

2(2-0-4)

0042 xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2(x-x-x)

0043 xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 2(x-x-x)

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
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ปที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0204 202 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 2

Mathematics for Physics 2

3(3-0-6)

0204 211 กลศาสตร

Mechanics

3(3-0-6)

0204 221 อุณหพลศาสตรประยุกต

Applied Thermodynamics

3(3-0-6)

0204 240 ฟสิกสยุคใหม

Modern Physics

3(3-0-6)

0204 280 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟาและความรอน

Electrical and thermal Instrumentations and Measurements

3(3-0-6)

0299 203 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2

English for Science 2

2(2-0-4)

004x xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป เลือกกลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

กลุมคณุภาพชวีติและสิง่แวดลอม กลุมนวตักรรมและการสรางสรรค กลุมพลเมอืงเขมแขง็ หรอืกลุมวถิสีงัคม

6(x-x-x)

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 23 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคตน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0204 312 กลศาสตรของไหล

 Fluid Mechanics
3(3-0-6)

0204 322 การถายโอนความรอน

Heat Transfer
3(3-0-6)

0204 330 การสั่นและคลื่น

Vibrations and Waves
3(3-0-6)

0204 388 แหลงพลังงานและการเปลี่ยนรูป

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

0204 395 ปฏิบัติการทางดานพลังงาน 

Energy Laboratory 
1(0-3-1)

0204 396 สัมมนาฟสิกส

Seminar in Physics 
1(0-3-1)

0044 xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุมพลเมืองเขมแข็ง 2(x-x-x)

0045 xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิถีสังคม 2(x-x-x)

004x xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป เลือกกลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

กลุมคุณภาพชวีติและส่ิงแวดลอม กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค กลุมพลเมืองเขมแข็ง หรือกลุมวิถสีงัคม

2(x-x-x)

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
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ปที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0204 292 การเขียนแบบเบื้องตน
Introduction to Drawing

2(1-2-3)

0204 310 กลศาสตรควอนตัม 1
Quantum Mechanics 1

3(3-0-6)

0204 352 ระบบไฟฟากําลัง
Electrical Power System 

3(3-0-6)

0204 350 เครื่องจักรกลไฟฟา
Electrical Machines

3(3-0-6)

0204 390 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟาและความรอน และวงจรไฟฟา
Electrical and Thermal Instrumentation and Electrical Circuit Laboratory

1(0-3-1)

0204 396 ปฏิบัติการพลังงานหมุนเวียน
Renewable Energy Laboratory

1(0-3-1)

0204 386 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน
Energy Conservation and Management

3(3-0-6)

0204 xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)

xxx xxx วิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 2(1-3-2)

 รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคฤดูรอน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0204 499 การฝกงาน 
Student Practicum

2(0-40-0)

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 2 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0204 497 ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร
Scientific Method

1(0-3-1)

0204 xxx วิชาเอกเลือก 6(x-x-x)

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 6(x-x-x)

0044 xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุมพลเมืองเขมแข็ง 2(x-x-x)

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0204 498 โครงงานทางฟสิกส
Senior Project in Physics 

2(0-6-2)

0199 499* สหกิจศึกษา
Cooperative Education

9(0-40-0)

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 2 หนวยกิต

* สําหรับนิสิตที่เรียนแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษาไมตองลงทะเบียนในรายวิชา ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร โครงงานทางฟสิกสและ

วิชาเลือกเสรี แตตองลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา ในชั้นปที่ 4 ภาคปลาย จํานวน 9 หนวยกิต



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

82

สาขาวิชาเอกอิเล็กทรอนิกส

ปที่ 1 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0031 001 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

Daily English Conversation

2(1-2-3)

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 ฟสิกส 1

Physics 1

3(3-0-6)

0204 191 ปฏิบัติการฟสิกส 1

Physics Laboratory 1

1(0-3-1)

0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม

Preparatory English

2(1-2-3)

0041 022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital Literacy and Life for Transformation

2(2-0-4)

0042 xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2(x-x-x)

0045 xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิถีสังคม 2(x-x-x)

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
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ปที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

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 ฟสิกส 2

Physics 2

3(3-0-6)

0204 192 ปฏิบัติการฟสิกส 2

Physics Laboratory 2

1(0-3-1)

0204 195 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Applications

1(0-3-1)

0042 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative English

2(1-2-3)

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ

Design Thinking

2(2-0-4)

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0204 201 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 1

Mathematics for Physics 1

3(3-0-6)

0204 203 โปรแกรมคอมพิวเตอร

Computer Programming

3(3-0-6)

0204 220 อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ

Thermodynamics and Statistical Physics

3(3-0-6)

0204 230 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 1

Electromagnetic Theory 1

3(3-0-6)

0204 250 วงจรไฟฟา

Electrical Circuits 

3(3-0-6)

0299 202 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1

English for Science 1

2(2-0-4)

0204 297 การฝกปฏิบัติการในโรงงาน

Workshop Practices

1(0-3-1)

0042 xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2(x-x-x)

0043 xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 2(x-x-x)

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
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ปที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0204 202 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 2

Mathematics for Physics 2

3(3-0-6)

0204 211 กลศาสตร

Mechanics

3(3-0-6)

0204 221 อุณหพลศาสตรประยุกต

Applied Thermodynamics

3(3-0-6)

0204 240 ฟสิกสยุคใหม

Modern Physics

3(3-0-6)

0204 280 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟาและความรอน

Electrical and Thermal Instrumentations and Measurements

3(3-0-6)

0299 203 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2

English for Science 2

2(2-0-4)

004x xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป เลือกกลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

กลุมคณุภาพชีวติและส่ิงแวดลอม กลุมนวตักรรมและการสรางสรรค กลุมพลเมืองเขมแขง็ หรอืกลุมวถิสีงัคม

6(x-x-x)

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 23 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคตน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0204 330 การสั่นและคลื่น

Vibrations and Waves
3(3-0-6)

0204 337 หลักการสื่อสารเบื้องตน

Principle Communication
3(3-0-6)

0204 351 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส

Digital electronic 
3(3-0-6)

0204 353 การวิเคราะหระบบสัญญาณ

Signal System Analysis
3(3-0-6)

0204 398 ปฏิบัติการสื่อสาร

Communication Laboratory

1(0-3-1)

0204 396 สัมมนาฟสิกส

Seminar in Physics 
1(0-3-1)

0044 xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุมพลเมืองเขมแข็ง 2(x-x-x)

0045 xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิถีสังคม 2(x-x-x)

004x xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป เลือกกลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

กลุมคณุภาพชีวติและสิง่แวดลอม กลุมนวตักรรมและการสรางสรรค กลุมพลเมอืงเขมแขง็ หรอืกลุมวถิสีงัคม
2(x-x-x)

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 20 หนวยกิต



85

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0204 292 การเขียนแบบเบื้องตน
Introduction to Drawing

2(1-2-3)

0204 310 กลศาสตรควอนตัม 1
Quantum Mechanics 1

3(3-0-6)

0204 350 เครื่องจักรกลไฟฟา
Electrical Machines

3(3-0-6)

0204 392 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
Electronic Laboratory

1(0-3-1)

0204 390 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟาและความรอน และวงจรไฟฟา
Electrical and Thermal Instrumentation and Electrical Circuit Laboratory

1(0-3-1)

0204 355 แอนาล็อกอิเล็กทรอนิกส
Analog Electronics

3(3-0-6)

0204 335 ไมโครเวฟ
Microwave

3(3-0-6)

0204 xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)

0035 001 วิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 2(1-3-2)

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคฤดูรอน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0204 499 การฝกงาน 
Student Practicum

2(0-40-0)

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 2 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0204 497 ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร
Scientific Method

1(0-3-1)

0204 xxx วิชาเอกเลือก 6(x-x-x)

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 6(x-x-x)

0044 xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุมพลเมืองเขมแข็ง 2(x-x-x)

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0204 496 โครงงานทางฟสิกส
Senior Project in Physics 

2(0-6-2)

0199 499* สหกิจศึกษา
Cooperative Education

9(0-40-0)

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 2 หนวยกิต

* สําหรับนิสิตที่เรียนแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษาไมตองลงทะเบียนในรายวิชา ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร โครงงานทางฟสิกสและ

วิชาเลือกเสรี แตตองลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา ในชั้นปที่ 4 ภาคปลาย จํานวน 9 หนวยกิต
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คําอธิบายรายวิชา
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา   30 หนวยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ กําหนดใหเรียน ไมนอยกวา  105 หนวยกิต

  วิชาแกน กําหนดใหเรียน   29 หนวยกิต

0201 113 แคลคูลัส 1  3(3-0-6)

 Calculus 1

 ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน

ตัวแปรเดียวและการ ประยุกตปริพันธและการประยุกต

 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

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาที่ตองสอบผาน 0201 113 

แคลคูลัส 1

Requirement  :  Prerequisite 0201 113 Calculus 1

 ฟงกชนัหลายตัวแปร ลมิติและความตอเนือ่งของฟงกชนัหลาย

ตัวแปร อนุพันธยอยและการประยุกต อนุกรมอนันต 

 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

 มโนมตพิืน้ฐานของสถติ ิสถติพิรรณนา วธิเีกบ็รวบรวมขอมลู 

การแจกแจงความนาจะเปนของตัวอยาง การประมาณคาและการทดสอบ

สมมตฐิานสาํหรบัคาเฉลีย่ของประชากร 1 กลุม ความแตกตางของคาเฉลีย่

ของประชากร 2 กลุม ความแปรปรวนของประชากร 1 กลุม อตัราสวนความ

แปรปรวนของประชากร 2 กลุม การวเิคราะหความแปรปรวน การวเิคราะห

การถดถอยและสหสัมพันธอยางงาย วิชานี้เนนถึงการประยุกตของวิธีการ

ทางสถิติกับขอมูลจริงโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

 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

 โครงสรางอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ พันธะเคมี สมบัติของ

ธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน สมดุลเคมี กาซ ของแข็ง ของเหลว 

สารละลาย  สมบัติคอลลิ เกทีฟ  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

 การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชาหลักเคมี 1 เชน 

ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ การใชอุปกรณพื้นฐานทางเคมี สมบัติ

คอลลิเกทีฟ การหาคาคงที่ของกาซ สมดุลเคมี กรด-เบส สารละลาย

บัฟเฟอร 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

วิทยาศาสตร สารเคมีของชีวิต เซลลและเมทาบอลิซึม พันธุศาสตร กลไก

ของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของ

พืชและสัตว 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 :  รายวิชาบังคับรวม 0203 110 

ชีววิทยา 1 

Requirement  :  Corequisite 0203 110 Biology 1 

 การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0203 110 

ชีววิทยา 1

  Laboratory experiments to accompany 0203 110 

Biology 1
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0204 101 ฟสิกส 1  3(3-0-6)

 Physics 1

 บทนําเก่ียวกับวิชาฟสิกสและความสําคัญของวิชาฟสิกส 

ปริมาณทางฟสิกส การเคล่ือนท่ีเชิงเสน กฎของนิวตัน การเคล่ือนท่ีแบบ

วถิโีคงและแบบวงกลม โมเมนตมัและการชน งานและพลงังาน การเคลือ่นที่

แบบหมุน สมดุลกล การสั่นและคลื่น คลื่นเสียง ของไหล สมบัตเิชิงของ

สสาร ความรอนและอุณหพลศาสตร ทฤษฎีจลนของกาซ

 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 ฟสิกส 2  3(3-0-6)

 Physics 2

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาที่ตองสอบผาน 0204 101 

ฟสิกส 1

Requirement  : Prerequisite 0204 101 Physics 1

 ไฟฟาสถติ สารแมเหล็ก สนามแมเหล็ก สนามแมเหล็กเหน่ียว

นาํ ตวัเกบ็ประจุและตัวเหน่ียวนาํ กระแสไฟฟา วงจรไฟฟากระแสตรงและ

กระแสสลับ คลื่นแมเหล็กไฟฟา สมบัติของคลื่นแสงและทัศนอุปกรณ 

บทนําเกี่ยวกับฟสิกสยุคใหม สมบัติของนิวเคลียส กัมมันตรังสีและ

ปฏิกิริยานิวเคลียร

 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 ปฏิบัติการฟสิกส 1  1(0-3-1)

 Physics Laboratory 1

 ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 0204 101 ฟสิกส 1

 Laboratory experiments to concord with 0204 101 

Physics 1

0204 192 ปฏิบัติการฟสิกส 2  1(0-3-1)

 Physics Laboratory 2

 ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 0204 102 ฟสิกส 2

 Laboratory experiments to concord with 0204 102 

Physics 2

 

0299 202 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1  2(2-0-4)

 English for Science 1

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0021 001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

Prerequisite  :  0021 001 Fundamental English

 ศัพทเทคนิค การใชภาษาทางวิทยาศาสตร การอานและ

ความเขาใจในบทความดานวิทยาศาสตร

 Technical terms, usage of English for scientific 

purposes, reading and understanding of articles on science

0299 203 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2  2(2-0-4)

 English for Science 2

เงื่อนไขของรายวิชา :  0299 202 ภาษาอังกฤษสําหรับ

วิทยาศาสตร 1

Prerequisite :  0299 202 English for Science 1

 ศัพทเทคนิค การใชภาษาทางวิทยาศาสตร การอานและ

ความเขาใจในบทความดานวิทยาศาสตร

 Technical terms, usage of English for scientific 

purposes, reading and understanding of articles on science

  วิชาเอก กําหนดใหเรียน   76 หนวยกิต

  2.1)  วิชาพื้นฐานวิชาเอกพลังงานและวิชาเอกอิเล็กทรอนิกส 

กําหนดใหเรียน จํานวน 24 หนวยกิต

0204 201 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 1  3(3-0-6) 

 Mathematics for Physics 1

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0201 114 แคลคูลัส 2

Prerequisite :  0201 114 Calculus 2

 สมการเชิงอนุพันธสามัญ ผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธสามัญ

อนัดบัหนึง่ ผลเฉลยสมการเชงิอนพุนัธสามญัอนัดบัสอง สมการเชงิอนพุนัธ

แบบแมนตรงและผลเฉลย พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ พิกัดเชิงข้ัว 

การวิเคราะหเวกเตอรขั้นสูง อนุพันธเวกเตอร ปริพันธเวกเตอร ฟงกชัน

หลายตัวแปร อนุพันธยอย สมการเชิงอนุพันธยอย ปริพันธตามเสนทาง 

ขอปญหาคาขอบ การประยุกตทางฟสกิส สมการคลืน่ และสมการความรอน 

 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 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส 2  3(3-0-6)

 Mathematics for Physics 2

เง่ือนไขของรายวิชา :  0204 201 คณิตศาสตรสําหรับ

ฟสิกส 1

Prerequisite  :  0204 201 Mathematics for 

Physics 1

 ฟงกชนัรายคาบ นอรมของฟงกชนั ผลคณูสเกลารของฟงกชนั 

ฟงกชันหนึ่งหนวย อนุกรมฟูเรียร การแปลงฟูเรียร การแปลงลาปลาช 

การอุปนัยทางคณิตศาสตร ลําดับและอนุกรม อนุกรมเทยเลอร ผลเฉลย

อนกุรมกําลงัของสมการสามัญเชิงอนุพนัธ จาํนวนเชิงซอน ตวัแปรเชิงซอน 

ฟงกชันเชิงซอน ฟงกชันวิเคราะห ปริพันธเชิงซอน ปริพันธไมตรงแบบ 

การหาปริพันธเชิงตัวเลข

 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 กลศาสตร  3(3-0-6)

 Mechanics

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0204 101 ฟสิกส 1 

Prerequisite  :  0204 101 Physics 1

 ระบบแรง แรงลัพธ สมดุล ของไหลสถิต จลนพลศาสตรและ

จลนศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ขอสองของ

นิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลสและโมเมนตัม

 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 อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ  3(3-0-6)

 Thermodynamics and Statistical Physics

  วชิาทีศ่กึษาและอธบิายเกีย่วกบัความรอน อณุหภมู ิสมดลุทาง

ความรอน สมการแสดงสถานะ ฟงกชันแสดงสถานะ กฎทางอุณห

พลศาสตร เอนโทรป กระบวนการทางอุณหพลศาสตร เคร่ืองยนตความ

รอนและระบบทําความเย็น การเปลี่ยนเฟส ทฤษฎีจลนของกาซ ฟสิกส

เชิงสถิติ สถานะเชิงมหภาคและสถานะเชิงจุลภาค ความหนาแนนของ

สถานะ สถิติแบบแมกซเวลล-โบลตชมันน สถิติแบบเฟอรมิ-ดิแรก 

สถิติแบบโบสไอนสไตน

 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 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 1  3(3-0-6)

 Electromagnetic Theory 1

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0204 102 ฟสิกส 2 

Prerequisite  :  0204 102 Physics 2

 กฎของคูลอมป สนามไฟฟาสถิต พลังงานและศักยไฟฟา 

ความตานทาน ไดอเิลก็ตรกิ ความเก็บประจุ ความเหน่ียวนาํ กระแสพาและ

กระแสนาํ สมการปวสซองและลาปลาซ สนามแมเหลก็สถติ สนามแมเหลก็

ที่แปรตามเวลา วัสดุแมเหล็ก สมการแมกซเวลล สนามแมเหล็กไฟฟาที่

แปรตามเวลา การแผกระจายของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา

 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 กลศาสตรควอนตัม 1  3(3-0-6)

 Quantum Mechanics 1

 แนวคิดเบื้องตนของกลศาสตรควอนตัม ฟงกชันคลื่นและ

สมบตัขิองฟงกชนัคลืน่ ตวัดาํเนนิการ สมการชเรอดงิเงอร ผลเฉลยของสม

การชเรอดิงเงอรในปญหาหน่ึงมิติ

 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

 การเคล่ือนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก การสั่นแบบตางๆ ไดแก 

การสั่นแบบหนวงและแบบมีแรงบังคับ การเกิดการสั่นพอง การสั่น

แบบคูควบ พิกัดอิสระ และรูปแบบการแกวงกวัดอยางอิสระ สมการคลื่น

ใน 1 มิติ และหลายมิติ คลื่นเคลื่อนที่ สมบัติของคลื่น การแทรกสอด 

การเลี้ยวเบน การสะทอน และการสงผานของคล่ืน ปรากฏการณทาง

ธรรมชาติของคล่ืนบางชนิด เชน คลืน่เสยีง และ คลืน่แมเหลก็ไฟฟา เปนตน 

การประยุกตใชวิธีวิเคราะหแบบฟูเรียร 
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 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 ฟสิกสยุคใหม  3(3-0-6)

 Modern Physics

 ภาพรวมขอบเขตของเน้ือหาฟสกิสยคุใหม ทฤษฎสีมัพทัธภาพ

พิเศษ คุณสมบัติเชิงคล่ืนของอนุภาค คุณสมบัติเชิงอนุภาคของคล่ืน 

โครงสรางอะตอม สมบตัขิองของแขง็ ฟสกิสนวิเคลยีร 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 งคับสํ าหรับวิ ช า เอกพลั ง ง านและวิ ช า เอก

อิเล็กทรอนิกส  กําหนดใหเรียน จํานวน   26 หนวยกิต

0204 195 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  1(0-3-1)

 Information Technology Applications

  การประกอบคอมพวิเตอร โปรแกรมพ้ืนฐานสาํหรบัสาํนกังาน 

ระบบเครือขายขั้นพื้นฐาน การติดตั้งซอฟตแวร โปรแกรมคอมพิวเตอร

สําหรับการออกแบบ โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับเขียนเว็ป อุปกรณ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 Assembly of personal computers, basic of program 

for offices, basic network, software installation, computer aided 

design, web programming, information technology devices 

0204 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  2(1-2-3)

 Computer Programming

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาท่ีเหมาะสม การรับ

คาขอมูล การแสดงผลขอมูล อาเรย พอยนเตอร ลูปและเงื่อนไข ฟงกชัน 

สตรักเจอร และยูเนี่ยน การอานและเขียนขอมูลกับไฟล

 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 อุณหพลศาสตรประยุกต  3(3-0-6) 

 Applied Thermodynamics

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0204 220 อุณหพลศาสตรและ

ฟสิกสเชิงสถิติ 

Prerequisite :  0204 220 Thermodynamics and 

Statistical Physics

  ทบทวนเอ็นโทรป กระบวนการยอนกลับได ศักยของระบบ 

การประยุกตกฎขอท่ี 1 และ 2 วัฏจักรกระบวนการพื้นฐาน วัฎจักรอุดมคติ 

วัฏจักรจริง วัฏจักรกําลัง วัฏจักรทําความเย็น สมบัติสัมพัทธของสสาร 

ของผสมท่ีไมทําปฏิกิริยา การวิเคราะหการไหล การวิเคราะหกระบวนการ

สันดาบเชิงอุณหพลศาสตร

  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 วงจรไฟฟา  3(3-0-6)

 Electrical Circuits 

เงื่อนไขของรายวิชา :  0204 102 ฟสิกส 2

Prerequisite :  0204 102 Physics 2 

  องคประกอบของวงจร กฎของเคอรชอฟฟ วงจรแบบ

ตัวตานทาน การวิเคราะหปมและเมซ ทฤษฎีของเทวินินและทฤษฎีของ

นอรตัน วงจรอันดับหน่ึงและอันดับสอง คลื่นแบบไซนและการวิเคราะห

สถานะคงตัว เฟสและเฟสเซอรไดอะแกรม วงจรกําลังไฟฟากระแสสลับ 

ระบบไฟฟาสามเฟส

  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 การวัดและเคร่ืองมือวัดทางไฟฟาและความรอน 3(3-0-6)

 Electrical and Thermal Instrumentations 

 and Measurements

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0204 250 วงจรไฟฟา

Prerequisite  :  0204 250 Electrical Circuits 

  หนวยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟาและความรอน 

การจําแนกและลักษณะสมบัติของเครื่องมือ การวิเคราะหการวัด การวัด

กระแสไฟฟาไฟตรงและไฟสลับโดยใชอปุกรณแอนะลอกและดิจทิลั การวัด

กาํลงังาน การวัดตวัประกอบกาํลงังานและการวดัพลงังาน การวัดอณุหภมูิ 

การวัดความตานทานอินดักแดนซ คาปาซีสแตนซ การวัดความถี่และ

การวัดคาบ/ชวงเวลา สัญญาณรบกวน ทรานซดิวเซอร การปรับเทียบ 
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 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  การเขียนแบบเบื้องตน  2(1-2-3)

 Introduction to Drawing

  หลักการเขียนตัวอักษรและตัวเลข ออโตกราฟฟกโปรเจคชัน 

การเขียนภาพออโตกราฟฟกและพิคตอเรียล การกําหนดขนาด และ

ความคลาดเคลื่อน การเขียนภาพตัด การเขียนวิวชวย และแผนคลี่ 

การสเก็ตภาพดวยมือ การใหรายละเอียด และการเขียนภาพแอสเซมบรี 

พื้นฐานการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ 

 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 การฝกปฏิบัติการในโรงงาน  2(0-6-2)

 Workshop Practices

  ปฏิบัติการเก่ียวกับการวัดขนาดช้ินงาน งานเคร่ืองมือกล 

งานปรับแตง ชิ้นงานโลหะแผน การเชื่อมโลหะ เครื่องจักรซีเอ็นซี 

ความปลอดภัยในโรงงาน

  Practice in work-piece measuring, machine tools, 

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

saftefy in workshop

0204 350 เครื่องจักรกลไฟฟา  3(3-0-6)

 Electrical Machines

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0204 230 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 1

Prerequisite  :  0204 230 Electromagnetic 

Theory 1

  แหลงกําเนิดพลังงาน วงจรแมเหล็ก หลักการของสนามแม

เหลก็ไฟฟาและการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟา พลงังานและพลังงานรวม 

หลักการของเคร่ืองจักรกลไฟฟา เคร่ืองจักรกลไฟฟากระแสตรง วิธีการ

สตารทมอเตอรไฟฟากระแสตรง วิธีการควบคุมความเร็วของมอเตอร

ไฟฟากระแสตรง ทฤษฎแีละการวเิคราะหหมอแปลงแบบเฟสเดยีวและแบบ

สามเฟส การตอหมอแปลงสามเฟส

  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 ปฏิบัติการเคร่ืองมือวัดทางไฟฟาและความรอน 1(0-3-1)

 และวงจรไฟฟา

 Electrical and Thermal Instrumentation 

 and Electrical Circuit Laboratory

 ปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับเครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา โวลต

มิเตอร แอมปมิเตอร โอหมมิเตอร วัตตมิเตอร มัลติมิเตอร มอเตอรและ

เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลง ไฟฟา วงจรสมมูลเทวินิน วงจรสมมูลนอร

ตัน ทฤษฎีการซอนทับ ออปแอมป โซลารเซลล วงจร RL วงจร RC วงจร 

RLC เซ็นเซอร

 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* สัมมนาฟสิกส  1(0-3-1)

 Seminar in Physics 

  การคนควาวิจัยทางฟสิกสและฟสิกสประยุกต การสืบคน

สารสนเทศแบบตาง ๆ การเสนอผลงานการคนควาและการวิจัย

  Literature review in physics and applies physics 

research, information investigation, presentation of papers or 

research work

0204 497 ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร  1(0-3-1)

 Scientific Method

เงื่อนไขของรายวิชา  :  นิสิตชั้นปที่ 4 โดยความเห็นชอบ

จากภาควิชา

Prerequisite  :  Forth year student and 

  consent of the department 

  การคนควางานที่เกี่ยวของกับโครงงาน พรอมเสนอเคาโครง

ของโครงงานโดยความเห็นชอบของภาควิชา เพือ่เปนการเตรียมความพรอม

สําหรับการทําโครงงานตอไปในรายวิชา 0204 498 โครงงานทางฟสิกส

  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* โครงงานนิสิตทางฟสิกส  2(0-6-2)

 Senior Project in Physics 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0204 396 สัมมนาฟสิกส

Prerequisite  :  0204 401 Seminar in Physics 

  ทาํโครงงานตามเคาโครงในวชิา 0204 497 ระเบยีบวธิกีารทาง

วิทยาศาสตร หรือการทําสหกิจ รายงานฉบับสมบูรณและสอบปากเปลา

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*  การฝกงาน  2(0-40-0)

 Student Practicum

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ลงทะเบียนเรียนวิชาเอกบังคับมา

แลวไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

Requirement  :  Registered compulsory subjects 

not less than 21 units 

  การฝกงานในสาขาท่ีเกี่ยวของกับสาขาพลังงาน ในหนวยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนเปนเวลาไมนอยกวา 250 ชั่วโมง

  Student practicum on energy in or related areas in 

government service of companies at least 250 hours

 หนวยกิตรวม  26 หนวยกิต

 * การประเมินผลเปน S หรือ U

  2.3) วิชาเฉพาะดานบังคับ 

   2.3.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ วิชาเอกพลังงาน กําหนด

ใหเรียน จํานวน 17 หนวยกิต 

0204 312 กลศาสตรของไหล  3(3-0-6)

 Fluid Machanics

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0204 211 กลศาสตร

Prerequisite  :  0204 211 Mechanics

  พื้นฐานความรู ธรรมชาติของของไหล แบบจําลองทาง

คณิตศาสตรของของไหล การไหลแบบราบเรียบ การไหลแบบปนปวน 

พลังงานและการสูญเสียจากการไหล การประยุกตในอุตสาหกรรม 

เครื่องสูบนํ้าและพัดลม

  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 การถายโอนความรอน  3(3-0-6)

 Heat Transfer

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0204 221 อณุหพลศาสตรประยกุต

Prerequisite :  0204 221 Applied 

Hermodynamics

  หลักการเบื้องต นของกระบวนการถายโอนความร อน 

การนําความรอน การพาความรอน การถายโอนความรอนคงตัวและ

ไมคงตัว การถายโอนความรอนใน 1 มิติ และ 2 มิติ การถายโอนความรอน

แบบอิสระ การถายโอนความรอนแบบบังคับ การแผรังสีความรอน

ของวัตถุดําและวัตถุเทา การวิเคราะหการถายโอนความรอนของอาคาร 

การแกปญหาดวยวิธีการเชิงเลขและเชิงกราฟ

  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 ระบบไฟฟากําลัง  3(3-0-6)

 Electrical Power System

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0204 250 วงจรไฟฟา

Prerequisite  :  0204 250 Electrical Circuits 

  ระบบกาํลงัไฟฟาเบ้ืองตน แหลงกาํเนดิพลงังาน โครงสรางของ

ระบบกาํลงัไฟฟา คณุสมบตัขิองโหลด โรงงานผลติพลงังานไฟฟา ระบบสง

พลังงานไฟฟา อิมพีเแดนซของสายสง ความสัมพันธระหวางกระแสและ

แรงดันตาง ๆ  การควบคุมระดับของแรงดัน การกอสราง ระบบสงและจาย

พลังงานไฟฟา อุปกรณของระบบไฟฟากําลังมาตรฐานการปฏิบัติงาน 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 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน  3(3-0-6)

 Energy Conservation and Management

  พื้นฐานการจัดการพลังงานไฟฟาและความรอน ขั้นตอน

การตรวจวัดทางพลังงาน การจัดเตรียมขอมูลและการวิเคราะหทางดาน

พลังงาน ระบบแสงสวาง ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ 

การจดัการเกีย่วกบัหมอนํา้ ระบบไอนํา้ ระบบควบคมุ การบาํรงุรกัษาระบบ

ดานพลังงาน กฎหมายการจัดการดานพลังงาน การอนุรักษพลังงาน
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  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 แหลงพลังงานและการเปลี่ยนรูป  3(3-0-6)

 Energy Resources and Conversions

เง่ือนไขของรายวิชา :  0204 322 การถายเทความรอน

Prerequisite  :  0204 322 Heat Transfer

  ทบทวนความรูทางดานพลังงาน แหลงพลังงานและศักยภาพ 

พลังงานความรอน พลังงานไฟฟา พลังงานเคมี พลังงานนิวเคลียร 

แหลงพลังงานหมุนเวียน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานน้ํา 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 ปฏิบัติการพลงังานหมุนเวียน  1(0-3-1)

 Renewable Energy Laboratory

เง่ือนไขของรายวิชา :  0204 322 การถายโอนความรอน 

และ 0204 312 กลศาสตรของไหล 

Prerequisite  :  0204 322 Heat Transfer and 

0204 312 Fluid Machinics 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับพลังงานทดแทน กระบวนการเปลี่ยนรูป

พลังงาน การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ระบบพลังงานแสงอาทิตย 

ระบบพลังงานลม ระบบชีวมวล ระบบกาซชีวภาพ

 Experimentation in renewable energy, energy-conversion 

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

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

0204 395 ปฏิบัติการทางดานพลังงาน  1(0-3-1)

 Energy Laboratory

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0204 322 การถายโอนความรอน 

และ 0204 312 กลศาสตรของไหล 

 Prerequisite  :  0204 322 Heat Transfer and 

0204 312 Fluid Machanics 

  ปฏบิตักิารพืน้ฐานทีเ่กีย่วของกบัเทอรโมไดนามกิส กลศาสตร

ของไหล การถายโอนความรอน การวิเคราะหคุณสมบัติเชิงความรอน 

การจัดเตรียมขอมูลในแบบบันทึกและการจัดการดานพลังงาน ขั้นตอน

การตรวจสอบ วิเคราะห และติดตามการใชพลังงาน 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 วิชาเฉพาะดานบังคับ วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส

 กําหนดใหเรียน จํานวน  17 หนวยกิต

0204 335 ไมโครเวฟ  3(3-0-6)

 Microwave

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0204 230 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 1

Prerequisite  :  0204 230 Electromagnetic 

Theory 1

 ทบทวนสมการของแมกซเวลล คลืน่ระนาบ สายนําสงสญัญาณ

และทอนําคล่ืนยานความถ่ีไมโครเวฟ การวิเคราะหวงจรขายไมโครเวฟ 

อิมพีแดนซและแรงดันและกระแสสมมูล เมตริกซเอส แผนภาพการไหล

สัญญาณ การแมตชและการปรับอิมพีแดนซ เรโซเนเตอรไมโครเวฟ 

อุปกรณแบงกําลังงานและอุปกรณคับเปลอรแบบทิศทางเดียว การเชื่อมโยง

ไมโครเวฟแบบจุดตอจุด ระบบเรดาร การแพรกระจายคล่ืนไมโครเวฟ 

พื้นฐานการวัดคลื่นไมโครเวฟ ระบบไมโครเวฟ การประยุกตใชงาน

 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 หลักการสื่อสารเบ้ืองตน  3(3-0-6)

 Principle Communication

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0204 230 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 1

Prerequisite : 0204 230 Electromagnetic 

Theory 1

 แบบจําลองการสื่อสาร (wire/cable และ wireless/radio) 

บทนําสญัญาณและระบบ สเปกตรัมของสัญญาณและการประยุกตอนกุรม

ฟูเรียรและการแปลงฟูเรียร มอดูเลชันแอนะลอก (AM, DSB, SSB, FM, 

NB/WBFM และ PM) สัญญาณรบกวนในการสื่อสารแอนะลอก 

มอดเูลชนัแบบเบสแบนดฐานสอง ทฤษฎกีารสุมตัวอยางของไนควสิทและ

ควอนไทเซชัน มอนดูเลชันแอนะลอกแบบพัลส (PCM และ DM) 

เทคนิกการมัลติเพลกซ บทนําสายสง การกระจายคล่ืนวิทยุ องคประกอบ
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และการสื่อสารคลื่นไมโครเวฟ การสื่อสารผานดาวเทียม การสื่อสาร

ดวยแสง

 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 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6)

 Digital Electronics

 ระบบเชิงเลข พีชคณิตบูลีน ระบบเลขฐานสอง สมบัติวงจร

ของเกตเชงิเลขเกต การสงัเคราะหวงจรจดัหมู วงจรกาํเนดิสญัญาณนาฬกา 

วงจรบวก วงจรมัลติเพลกเซอร วงจรใสรหัส วงจรถอดรหัส วงจรเชิงเลข

แบบลําดับ ไดแก แลตซ ฟลิปฟลอป วงจรนับและวงจรทะเบียน 

หนวยความจํา 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 การวิเคราะหระบบสัญญาณ  3(3-0-6)

 Signal System Analysis

เง่ือนไขรายวิชา  :  0204 202 คณิตศาสตรสําหรับ

ฟสิกส 2

Prerequisite  : 0204 202 Math for Physics 2

 สัญญาณ ระบบ และการจําแนกประเภทระบบเชิงเสนแบบ

เวลาตอเน่ืองและไมตอเน่ือง ระบบไมแปรตามเวลาเชิงเสน วิเคราะห

สัญญาณดวยการแปลงแบบฟูเรียร การแปลงปลาซ และการแปลงแซต 

การประยุกตใชงานสัญญาณและระบบ การวิเคราะหสัญญาณและระบบ

ดวยตัวแปรสถานะ

 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 แอนาล็อกอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6)

 Analog Electronics

เงื่อนไขของรายวิชา :  0204 250 วงจรไฟฟา

Prerequisite  :  0204 250 Electrical Circuits 

 อุปกรณสารกึ่งตัวนํา ลักษณะสมบัติกระแสแรงดัน ลักษณะ

สมบัตเิชงิความถี ่การวเิคราะหและออกแบบวงจรไดโอด การวเิคราะหและ

ออกแบบวงจรทรานซิสเตอร (BJT, FET, CMOS และ BiCMOS) 

ออปแอมปและการประยุกต วงจรจายกําลังงาน

 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 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส  1(0-3-1)

 Electronic Laboratory

 ปฏิบตักิารเก่ียวกับวงจรพ้ืนฐานของเกตเชิงเลข พชีคณิตบูลนี

และแผนภาพคารโน, วงจรกําเนิดสัญญาณนาฬกา, วงจรนับ, แลตซ, 

ฟลิปฟลอป, วงจรทะเบียน, วงจรเชิงเลขแบบลําดับ การทดลองเกี่ยวกับ

การไบอัสทรานซิสเตอร วงจรขยายสัญญาณ วงจรขยายสัญญาณแบบ

ปอนกลับ วงจรออปแอมปแบบเชิงเสนและแบบไมเชิงเสน วงจรจายกําลัง

กระแสตรง วงจรสะทอนกระแส วงจรขยายผลตาง

 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  : รายวิชาบังคับรวม 0204 337 

  หลักการสื่อสารเบ้ืองตน 

Corequisite  :  0204 337 Principle 

Communication

 ปฎิบัติการ ท่ี เ ก่ียวข อง กับระบบการ ส่ือสารเ บ้ืองต น 

การวดัสญัญาณ การวเิคราะหสญัญาณรบกวน วทิย ุไมโครเวฟ สายอากาศ 

ทอนําคลื่น และใยแกวนําแสง

 Experimentation in basic communication systems, 

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

waveguides and fiber optics.
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  2.4)  วิชาเฉพาะดานเลือก

   2.4.1 วิชาเฉพาะดานเลือกสําหรับวิชาเอกพลังงานกําหนด

ใหเรียน ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

0204 323 ระบบปรับอากาศและการทําความเย็น  3(3-0-6)

 Air Condition and Refrigeration

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0204 221 อณุหพลศาสตรประยุกต

Prerequisite  :  0204 221 Applied 

Thermodynamics

 หลักการทําความเย็นและการปรับอากาศ การทําความเย็น

แบบอัดไอ  การทําความเย็นแบบดูดกลืน  ภาระการทําความเย็น 

สารทาํความเยน็ การเลอืกชนดิของสารทาํความเยน็ท่ีเหมาะสม อปุกรณหลกั

และวิธีการเลือกอุปกรณในระบบทําความเย็น การคํานวณประสิทธิภาพ

การทําความเย็น การออกแบบระบบปรับอากาศ การออกแบบหองเย็นใน

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 ระบบไอนํ้า  3(3-0-6)

 Steam Systems

เง่ือนไขของรายวิชา  : 0204 221 อณุหพลศาสตรประยกุต

Prerequisite    0204 221 Applied 

Thermodynamics

 ทบทวนพื้นฐานเทอรโมไดนามิกส วัฏจักรไอนํ้า ระบบไอนํ้า 

การผลิตไอนํ้า ระบบสงจายไอนํ้า การประยุกตใชไอนํ้า การประเมิน

สมรรถนะ การบํารุงรักษาระบบไอนํ้า ระเบียบขอบังคับของระบบไอนํ้า

 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 การจัดการโครงการดานพลังงาน  3(3-0-6)

 Energy Project Management

 พื้นฐานทางเศรษศาสตร ตนทุน กระแสเงินสด การประเมิน

โครงการ การบริหารโครงการ การจัดการความเสี่ยงโครงการดานพลังงาน 

การจัดเตรียมขอเสนอโครงการดานพลังงาน

 Fundamentals on economics, costs, cash flows, 

project assessment, project management, risk management in 

energy projects, proposal preparation of energy projects

0204 409 เรื่องคัดสรรทางฟสิกสและฟสิกสประยุกต  3(3-0-6)

 Selected Topics in Physics and Applied Physics

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0204 102 ฟสิกส 2

Prerequisite  :  0204 102 Physics 2

 หวัขอพเิศษทีน่าสนใจ บรรยายโดยคณาจารยของภาควชิาหรอื 

ศาสตราจารยที่มาเยือน

 Selected topic of interest presented by members of 

the department or by visiting professors

0204 420 การออกแบบระบบเชิงความรอน  3(3-0-6)

 Thermal System Design

 ทบทวนระบบอณุหภาพ แบบจาํลองทางคณติศาสตร พืน้ฐาน

การออกแบบระบบอุณหภาพ การจําลองระบบ การออกแบบที่เหมาะสม

ที่สุด ระบบแลกเปล่ียนความรอน ระบบไอนํ้า 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 ทอความรอน  3(3-0-6)

 Heat Pipe

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0204 221 อณุหพลศาสตรประยกุต

Prerequisite  : 0204 221 Applied 

Thermodynamics

 พลังงานและพลังงานทดแทน เครื่องแลกเปล่ียนความรอน 

ววิฒันาการของเทคโนโลยีทอความรอน หลกัการทํางานและทฤษฎีของทอ

ความรอน การออกแบบทอความรอนเบ้ือตน เทอรโมไซฟอนทอความรอน

แบบส่ันและการประยุกตใชงานของทอความรอน

 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 เชื้อเพลิงและการเผาไหม  3(3-0-6)

 Fuels and Combustion

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0202 103 หลักเคมี 1

Prerequisite  :  0202 103 Principle of 

  Chemistry 1 

 การแบงประเภทของเช้ือเพลิง คุณสมบัติ การทดสอบ และ

ผลผลิตของเชื้อเพลิงแข็งและเหลว ซึ่งเนนในดานเช้ือเพลิงมวลชีวภาพ 

ปโตรเลียม ถานหิน และหินนํ้ามัน ปริมาณสัมพันธ คาความรอนการเผา

ไหมปกติและไมปกติในเครื่องยนตสันดาปภายใน ทฤษฎีการถายเทมวล

ในเรือ่งเรโนลดฟลกั แรงขบัและการคาํนวณคาของมนั การประยกุตทฤษฎี
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การถายเทมวล การระเหย ควบแนนของสารท่ีไมละลาย และการทํานาย

อัตราการเผาไหมในเครื่องยนตสันดาปภายใน

 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 ระบบโรงไฟฟา  3(3-0-6)

 Power Plant Systems

เง่ือนไขรายวิชา  : 0204 221 อณุหพลศาสตรประยกุต

Prerequisite  : 0204 221 Applied 

Thermodynamics

 พืน้ฐานการเปล่ียนรูปเปนพลงังานไฟฟา โรงไฟฟาเชงิความรอน 

โรงไฟฟาพลังงานทางเลือก อุปกรณประกอบโรงไฟฟา การประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบ การเชื่อมตอระบบกริด สายสงเบื้องตน 

 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 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน  3(3-0-6)

 Heat Exchanger Design

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0204 322 การถายโอนความรอน

Prerequisite :  0204 322 Heat Transfer

 พื้นฐานของการสงผานความรอนแบบการนํา การพาและ

การแผรังสี การสงผานความรอนของเครื่องกําเนิดไอนํ้า การสงผาน

ความรอนท่ีเคร่ืองควบแนนไอ แบบและชนิดของการแลกเปล่ียนความรอน

ตาง ๆ คุณสมบัติของโลหะที่เกี่ยวกับการนําความรอน การเลือกใชวัสดุ 

การกัดกรอนและการปองกัน การออกแบบการทํางาน การจําลองระบบ

โดยใชสมการทางคณิตศาสตร 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 การออกแบบระบบแสงสวาง  3(3-0-6)

 Illumination System Design

 แสง และการมองเห็น กฎการสองสวาง แหลงกําเนิดแสง 

ประเภท และการใชงานหลอดไฟฟา ดวงโคม อุปกรณระบบ การออกแบบ

ระบบสองสวางภายใน และภายนอกอาคาร การประยุกต ใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรชวยการออกแบบระบบสองสวาง ระบบแสงสวางกับ

การอนุรักษพลังงานและผลตอคุณภาพชีวิต

 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 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย  3(3-0-6)

 Solar Energy Technology

เงื่อนไขของรายวิชา :  0204 102 ฟสิกส 2 

Prerequisite  :  0204 102 Physics 2

 ลักษณะทางกายภาพของพลังงานแสงอาทิตย การวัดรังสี

ดวงอาทิตย การออกแบบเชิงความรอนของพลังงานแสงอาทิตย 

เคร่ืองทําความรอน เตาหุงอาหาร เคร่ืองอบแหง เคร่ืองทําความเย็น

แบบดูดซึม เครื่องกลั่นนํ้า เครื่องยนตความรอน กระบวนการเปลี่ยนรูป

พลังงานแสงอาทิตย

 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 

เทคนิกการประเมนิวัฏจักรชีวติ การวิเคราะหวฏัจักรชวีติ การประเมนิความ

เปนไปไดของแผนการปรับปรุงระบบพลังงาน การประยุกตวัฏจักรชีวิตใน

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

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0204 312 กลศาสตรของไหล

Prerequisite  :  0204 312 Fluid Manchine

 ทบทวนฟสิกสของไหล หลักการทํางานพ้ืนฐาน พัดลม 

เคร่ืองสูบ เคร่ืองอัดอากาศ กําลังขับ การออกแบบระบบ การวิเคราะห

ประสิทธิภาพ การประยุกตใชงาน

 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

เง่ือนไขของรายวิชา :  0204 230 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 1 

และ 0204 211 กลศาสตร 

Prerequisite :  0204 230 Electromagnetic 

Theory 1 และ 0204 211 

  Mechanics

 ทบทวนแนวคิดของพลังงาน พลังงานเชิงกล พลังงานเชิงเคมี 

พลังงานเชิงแมเหล็กไฟฟา แนวคิดพื้นฐานของการกักเก็บพลังงาน 

แบตเตอรี่ ตัวเก็บประจุยิ่งยวด เซลลเชื้อเพลิง ลอถวง การกักเก็บพลังงาน

สนามแมเหล็กตัวนํายิ่งยวด การประยุกตเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน 

การออกแบบระบบกกัเกบ็พลงังาน การกกัเกบ็พลงังานในโรงไฟฟาพลงังาน

แสงอาทิตย การกักเก็บพลังงานในโรงไฟฟาพลังงานลม

 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 เทคโนโลยีนิวเคลียร  3(3-0-6)

 Nuclear Technology

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0204 102 ฟสิกส 2

Prerequisite  :  0204 102 Physics 2

 โครงสรางและเสถียรภาพทางนิวเคลียร, ปฏิกิริยานิวตรอน, 

กระบวนการแตกตัวปฏกิริยิาลกูโซนวิตรอน, โรงไฟฟานวิเคลยีร, อนัตราย

และการปองกันอันตรายจากรังสี, การกําจัดกากกัมมันตรังสี, พลังงาน

นวิเคลยีรในอนาคต, โรงไฟฟาแบบการรวมตัว, กฎหมายพลงังานนิวเคลยีร 

 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 การวางแผนพลังงานสําหรับชุมชน  3(3-0-6)

 Energy Planning for Community

 แนวคิดพื้นฐานของนโยบายและแผนพลังงานแหงชาติ 

กระบวนการจัดทําแผนเบ้ืองตน เทคนิคและเคร่ืองมือการเรียนรูชุมชน 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ สมดุลพลังงานในชุมชน 

การวางแผนพลังงานสําหรับชุมชน กรณีศึกษาการจัดทําแผนพลังงาน

สําหรับชุมชน

 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 วิชาเฉพาะดานเลือกสําหรับวิชาเอกอิเล็กทรอนิกส 

กําหนดใหเรียน ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

0204 338 การสื่อสารเชิงแสง  3(3-0-6)

 Optical Communication

 หลักการส่ือสารดวยคลื่นแสง การกระจายของคล่ืนแสง 

ทอนําคลื่นไดอิเล็กตริกแบบทรงกระบอกและเง่ือนไขการกระจายคล่ืน 

โครงสรางและชนิดของใยแกวนําแสง พารามิเตอรเสนใยแกวนําแสง 

การผลิตเสนใยแกวนําแสง ชนิดเคเบิลทางแสง เครื่องสงสัญญาณแสง 

เครื่องรับสัญญาณแสง การเสื่อมถอยของสัญญาณ การลดทอนและ

การกระเจิงในการเช่ือมตอเสนใย เคร่ืองทวนสัญญาณแสงและเคร่ืองขยาย

สัญญาณแสง การคํานวณงบประมาณการเช่ือมตอ การมัลติเพลกซและ

ดีมัลติเพลกซในระบบการเช่ือมตอทางแสง บทนําของระบบ 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 การควบคุมปอนกลับ  3(3-0-6)

 Feedback Control

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0204 202 คณิตศาสตรสําหรับ

ฟสิกส 2

Prerequisite  :  0204 202 Mathematics for 

Physics 2 

 ระบบควบคุมแบบวงรอบเปดและวงรอบปด แบบจําลอง

คณติศาสตรของระบบ บลอ็กไดอะแกรม ซกิแนลโฟลวกราฟ ผลตอบสนอง

ในโดเมนเวลา การวเิคราะหเสถยีรภาพในโดเมนความถี ่เงือ่นไขเสถยีรภาพ
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ของเราและเฮอรวติซ การวิเคราะหเสถียรภาพของไนควิสซ แผนภาพโบเด 

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 ไมโครคอนโทรลเลอร  3(3-0-6)

 Microcontrollers

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0204 351 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส

Prerequisite  :  0204 351 Digital Electronics

 ไมโครโพรเซสเซอรเบ้ืองตน สถาปตยกรรมของไมโคร

โพรเซสเซอร ภาษาเครื่อง ชุดคําสั่ง การเขียนโปรแกรม ภาษาแอสเซมบลี 

ฮารดแวรของระบบไมโครโปรเซสเซอร หนวยประมวลผลกลาง รีจิสเตอร 

แฟลก แอดเดรสซิงโหมด หนวยความจําหนวย อินพุทและเอาทพุท 

การเชื่อมตอระบบไมโครโพรเซสเซอร การประยุกตไมโครโพรเซสเซอร 

การออกแบบระบบไมโครโพรเซสเซอร 

 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 การส่ือสารและเครือขายขอมูล  3(3-0-6)

 Data Communication and Networking

 บทนาํการส่ือสารขอมลูและเครอืขาย สถาปตยกรรมเครือขาย

แบบชั้น โปรโตคอลและการเชื่อมตอแบบจุดตอจุด แบบจําลองการหนวง

ในเครือขายขอมูล โปรโตคอลควบคุมการเขาถึงตัวกลาง การควบคุม

การไหล การควบคุมขอผดิพลาด เครอืขายเฉพาะท่ี เครอืขายการสลบัสาย 

การจัดเสนทางในเครือขายขอมูล ความปลอดภัยของเครือขาย เครือขาย

คลาวด (สถาปตยกรรม 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  วัสดุแมเหล็กและเทคโนโลยีการบันทึกขอมูล  3(3-0-6)

 Magnetic Materials and Data Storage Memory

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0204 202 ฟสิกส 2

Prerequisite :  0204 202 Physics 2

 ความรู เบ้ืองตนเก่ียวกับแมเหล็ก การแบงประเภทวัสดุ

โดยคณุสมบตัทิางแมเหล็ก คณุสมบตัทิางแมเหล็ก ทฤษฎโีดเมนของเฟอร

โรแมกเนตกิ ปรากฏการณทางแมเหลก็ของฟลมบาง การประยกุตของฟลม

บางแมเหล็ก หนวยความจําแบบโซลิด เชน 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  เรื่องคัดสรรทางฟสิกสและฟสิกสประยุกต  3(3-0-6)

 Selected Topics in Physics and Applied Physics

เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 102 ฟสิกส 2

Prerequisite  :  0204 102 Physics 2

 หวัขอพเิศษทีน่าสนใจ บรรยายโดยคณาจารยของภาควชิาหรอื 

ศาสตราจารยที่มาเยือน

  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 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 1

Prerequisite :  0204 230 Electromagnetic 

Theory 1

 นิยามเบื้องตนและทฤษฎี แหลงกําเนิดแบบจุดไอโซทรอปก 

รปูแบบการแผพลงังานเชิงกาํลงัและเชงิสนาม คาสภาพเจาะจงทิศทางและ

อตัราขยาย ประสิทธภิาพ โพลาไรเซชัน อมิพแีดนซดานเขาและแบนดวดิท 

สมการการสงผานของฟรสี การแผรงัสจีากองคประกอบกระแส ผลกระทบ

ของ กราวด สมบัตกิารแผรงัสขีองสายอากาศเสนลวด สายอากาศแถวลําดับ 

สายอากาศยาก-ิอดูะและสายอากาศแบบรายคาบลอ็ก สายอากาศอะเพอร

เจอร สายอากาศไมโครสตรปิ สายอากาศยคุใหมสาํหรบัการประยกุตใชใน

ปจจุบัน 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 ระบบสื่อสารไรสายเบื้องตน  3(3-0-6)

 Introduction to Wireless Communication Systems

 พืน้ฐานการสือ่สารไรสาย ความเปนมาของระบบสือ่สารไรสาย 

การแพรกระจายคล่ืน แบบจําลองเฟดด่ิง พื้นฐานการส่ือสารเซลลูรา 

เทคโนโลยีการเขาถึงแบบหลายทาง เครือขายไรสาย เครือขายยุคตาง 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 อิเล็กทรอนิกสทางแสง  3(3-0-6)

 Optoelectronics

 ฟสิกสของการแผรังสีของแสง อันตรกิริยาการแผรังสีของแสง

กบัสสาร หลกัการและการประยกุตใชอปุกรณอเิลก็ทรอนกิสทางแสง ไดแก แหลง

กําเนิดแสง ตัวตรวจจับทางแสง สิ่งประดิษฐและอุปกรณที่ใชแสงชนิดอื่น 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 แบบจําลองอยางงายของวัสดุแมเหล็ก  3(3-0-6)

 Simple Models of Magnetism

 ประเภทของวสัดแุมเหลก็ คณุสมบตัทิางแมเหลก็ พลงังานใน

วัสดุแมเหล็ก แบบจําลองแมเหล็กระดับจุลภาค ผลของความรอนตอ

คุณสมบัติทางแมเหล็ก สมการ Laudau-Lifshitz-gilbert (LLG) วิธีการ

เชิงตัวเลข การเคลื่อนที่แบบพลวัตของสภาพแมเหล็ก 

 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 อิเล็กทรอนิกสกําลัง  3(3-0-6)

 Power Electronics

 พื้นฐานอุปกรณอิ เล็กทรอนิกส กําลัง  แบบจําลองทาง

คณิตศาสตรและวงจรสมมูล พื้นฐานวงจรสวิตชิ่ง วงจรเรียงกระแส วงจร

คอนเวอรเตอร วงจรอนิเวอรเตอร วงจรบคั/บสูท พืน้ฐานวงจรขบัมอเตอร

 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 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส

Prerequisite  :  0204 351 Digital Electronics

 สัญญาณตอเนื่องและไมตอเนื่อง การวิเคราะหสเปกตรัม 

เดซิเมชันและอินเตอรโพเรชัน การแปลงอัตราการสุมตัวอยาง การแปลงฟู

เรียรแบบไมตอเนือ่ง วธิกีารทางสถติใินการประมวลผลดจิทิลั การออกแบบ

ตัวกรองดิจิทัล (FIR และ IIR) ระบบหลายอัตราการสงสัญญาณและ

แบงคตัวกรอง การแปลงเวฟเลทแบบไมตอเนื่อง บทนําการประยุกต

การประมวลผลดิจิทัล ไดแก การประมวลผลภาพ การประมวลผลเสียง 

การประมวลผลแบบแถว และการประยุกตในปจจุบัน

 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 การวเิคราะหระบบสัญญาณ

Prerequisite  : 0204 353 Signal System Analysis

 การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล ขั้นตอนวิธีการประมวล

ผลภาพในการใชงานจริง การแปลงฮิสโตแกรม การลดสัญญาณรบกวน 

การตรวจจับขอบ การปรับแตงภาพ การแบงสวนภาพ การเขารหัสภาพและ

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 หลักการเบ้ืองตนของสปนอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6)

 Fundamental Spin Electronics

 สปนของอเิลก็ตรอน กระแสสปน การสะสมสปน ปรากฏการณ

การสงผานสปนและสปนทอรค สปนวาลว อุปกรณรอยตอแมเหล็ก

แบบทะลุผาน หนวยความจําขอมูลแบบสุมความตานทานเชิงแมเหล็ก

 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 เซ็นเซอร ทรานดิวสเซอร และการเชื่อมตอ 3(3-0-6)

 สําหรับการวัดและควบคุม

 Sensors, Transducers and Interfacing

  for measurements and controls

 เซ็นเซอร ทรานดิวสเซอร โปรแกรมการเช่ือมตอ การควบคุม

ตอประสานกับผูใช การบันทึกขอมูล  การเชื่อมตอกับการดขอมูลแดกซ 

การควบคุมเครื่องมือวัด การประยุกตใชงานจริง

 Sensor, transducer, interfacing programs, user 

interface control, data recording, Data Acquisition (DAQ) 

interfacing, instrument control, applications in practical use

0204 457 การส่ือสารดิจิตัล  3(3-0-6)

 Digital Communication

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0204 351 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส

Prerequisite  :  0204 351 Digital Electronics

 บททวนความนาจะเปนและกระบวนการสุม สเปซสัญญาณ 

ความกวางไนควิทตตํา่สดุ การตรวจจับสญัญาณ สญัาณรบกวนเกาสเซยีน

สขีาวแบบบวก เทคนิคการมอดูเลชันแบบดิจทิลั ซกิมา-เดลตา การประเมิน

สมรรถนะ การซิงโครไนซ การปรบัเทา บทนาํทฤษฎสีารสนเทศ การเขารหัส

แหลงกําเนดิ การเขารหสัชองสญัญาณ ระบบหลายชองสญัญาณและหลาย

พาหะ เทคนิคการแผสเปกตรัม ชองสัญญาณท่ีมกีารเลือนหายของสัญญาณ

จากคลื่นพาหลายเสนทาง

 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

 ฟสิกสเก่ียวของการสะทอนคลื่นแมเหล็กไฟฟา การสะทอน

จากวัตถุในชวงคลื่นตางๆ อุปกรณตรวจวัด หลักการแปรขอมูลจากขอมูล

ดาวเทียม การวิเคราะหภาพแบบควบคุมและไมควบคุม การบูรณาการ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการรับรูระยะไกล 

 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 โครงขายการสื่อสารและสายสง  3(3-0-6)

 Communication Network 

 and Transmission Lines

 การสื่อสารแบบมีสายและไรสาย โครงขายการสื่อสาร

แบบมีสาย เมตริกซ (Y, Z, F, G และ H) และความสัมพันธ การเช่ือมตอ

และวงจรพ้ืนฐาน การแปลง โครงขาย ปริมาณเชิงการสง เทคนิคสําหรับ

วงจรสงสญัญาณ ตวักรองคล่ืน ตวัลดทอนสัญญาณ การแมตชอมิพแีดนซ 

ทฤษฎีของสายสง สมการคลื่นและผลเฉลย (สําหรับความถี่ตํ่า ปานกลาง 

และสูง) คาคงตัวปฐมภูมิและทุติยภูมิ คลื่นตกกระทบและคลื่นสะทอน 

อัตราสวนคลื่นนิ่ง ลักษณะสมบัติของสายสง (สําหรับโหลดเปดวงจร 

โหลดลัดวงจร โหลดทั่วไป สายสงไรความสูญเสียและมีความสูญเสีย) 

การสะทอนในโดเมนเวลา แผนภาพการสะทอน สัญญาณไขวแทรกท่ี

ปลายดานสงและที่ปลายดาน ไกล สัญญานดิฟเฟอเรนเชียล สายสง

ประกอบ ชนิดของสายเคเบิล สายคูบิดตีเกลียวแบบไมชีลด สายเคเบิล

แกนรวม มาตรฐานปจจุบันสําหรับสายเคเบิล

 Wi re  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 วัสดุศาสตร  3(3-0-6)

 Material Science

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0204 102 ฟสิกส 2

Prerequisite  :  0204 102 Physics 2

 ทฤษฎีอะตอม โครงสรางผลึกและอสัณฐาน สวนบกพรอง 

การแพรของอะตอมในของแข็ง คุณสมบัติเชิงกลของของแข็ง ไดอะแกรม

เฟสโลหะผสมการหลอและการใหความรอน โพลีเมอร เซรามิกส 

การกัดกรอนและวิธีปองกัน คุณสมบัติตาง 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 อุปกรณสารกึ่งตัวนํา  3(3-0-6)

 Semiconductor Device

 สมบัติพื้นฐานของสารก่ึงตัวนํา แถบพลังงานในของแข็งแบบ

ผลกึ อปุกรณสารก่ึงตวันาํแบบหน่ึงรอยตอ อปุกรณสารก่ึงตวันาํแบบหลาย

รอยตอ อุปกรณสารก่ึงตัวนําทางแสง อุปกรณสารก่ึงตัวนําทางความรอน 

อุปกรณสารกึ่งตัวนําทางแมเหล็ก อุปกรณสารกึ่งตัวนําความเร็วสูง 

นวัตกรรมสารก่ึงตัวนําลํ้าสมัย

 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

 สาํหรบันสิติแบบปกติใหเลอืกเรยีนในรายวิชาอืน่ ๆ  ทีเ่ปดสอน

ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไมนอยกวา 6 หนวยกิต และสําหรับนิสิตท่ี

เลอืกแผนการศึกษาแบบสหกิจศกึษาใหลงทะเบยีนเรยีนรายวิชา 0199 499 

สหกิจศึกษา แทนรายวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

 4. หมวดวิชาฝกประสบการณภาคสนาม

 สาํหรับนสิติแบบปกตแิละแบบสหกจิศกึษาใหเรยีนในรายวชิา 

0204 0499 การฝกงาน และสําหรับนิสิตแบบสหกิจศึกษาใหเลือกเรียน

รายวิชา 0199 499 สหกิจศึกษา แทนรายวิชา 0204 497 ระเบียบวิธีการทาง

วิทยาศาสตร 0204 498 โครงงานนิสิตทางฟสิกส และหมวดวิชาเลือกเสรี 

รวมทั้งหมด 9 หนวยกิต

0199 499*  สหกจิศึกษา  9(0-40-0)

 Cooperative Education

 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยความ

รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนานิสิตใหมี

ความรูทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวของกับการทํางานในสถานประกอบ

การ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในดานการคิดอยางมีระบบ 

การสังเกต การตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะหและการประเมิน 

ทําใหนิสิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของสถานประกอบการ 

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.  รายวิชาท่ีตองสอบผาน (Prerequisite) คือ รายวิชาท่ีตอง

เรียนและไดรับผลการเรียนในระดับ A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S กอน

การลงทะเบียน

 2.  รายวิชาท่ีตองเรียนรวม (Corequisite) คือ รายวิชาท่ีตอง

ไดรับผลการเรียนในระดับ A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S กอนการลง

ทะเบียน หรือ ตองลงทะเบียนเรียนพรอมกันในภาคการศึกษาเดียวกัน

 3.  โดยความเห็นชอบของภาควิชา (Consent of department) 

คอื รายวิชาท่ีตองไดรบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร หรอื

คณะกรรมการบริหารของภาควิชาท่ีหลักสูตรสังกัด

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

เรียนมาแลวไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ (ไมนับรวมภาคการศึกษา

ฤดูรอน) 

แนวทางปฏิบัติตามคําจํากัดความของเง่ือนไขรายวิชา

 1.  รายวิชาที่มีรายวิชาที่ตองสอบผานเปนเงื่อนไข (Prerequisite)

 ตัวอยาง 

 รายวิชา ก

 เง่ือนไขรายวิชา : รายวิชาท่ีตองสอบผาน ข

 Requirement : Prerequisite ข

 แนวปฏิบัติ นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา ก ได เมื่อนิสิต

เรยีนรายวิชา ข มาแลว และ ไดรบัการประเมินผลรายวิชา ข เปนสญัลกัษณ 

A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S

 2.  รายวิชาที่มีรายวิชาบังคับรวมเปนเงื่อนไข (Corequisite)

 ตัวอยาง 

 รายวิชา ก

 เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาบังคับรวม ข

 Requirement : Corequisite ข

 แนวปฏิบัติ

  2.1  การลงทะเบียนเรียน นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา ก 

ไดเมื่อ

   2.1.1 เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา  ข  มาก อนแล ว 

และในรายวิชา ข ไดรับการประเมินผลเปนสัญลักษณ A, B+, B, C+, C, 

D+, D, F, S หรือ U

   2.1.2 ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ข พรอมกับลงทะเบียนเรียน

รายวิชา ก

  2.2  การถอนรายวิชา กรณีขอ 2.1.2 ถานิสิตถอนรายวิชา ข 

นิสิตจะตองถอนรายวิชา ก ดวย
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 3.  รายวิชาที่ต องใหภาควิชาเห็นชอบใหเรียน (Consent of 

department)

 ตัวอยาง 

 รายวิชา ก

 เง่ือนไขรายวิชา : โดยความเห็นชอบของภาควิชา

 Requirement : Consent of department

แนวปฏบิตั ินสิติจะลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา ก ไดเมือ่นสิติไดรบั อนมุตัจิาก

ภาควิชา ซึง่คาํวา  ”ภาควิชา„ ในท่ีนีห้มายถึงคณะกรรมการประจําหลักสตูร 

หรือคณะกรรมการบริหารภาควิชา

 4. รายวิชาที่ตองเปนนิสิตชั้นปที่ 4 (Forth-year student)

 ตัวอยาง 

 รายวิชา ก

 เง่ือนไขรายวิชา : เปนนิสิตชั้นปที่ 4

 Requirement : Forth-year student

แนวปฏิบัติ นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา ก ไดเมื่อนิสิตไดลงทะเบียน

และไดรับผลการเรียนในภาคการศึกษาปกติมาแลว ไมนอยกวา 6 

ภาคการศึกษา โดยไมนับผลการลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูรอน
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ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Progra m in Chemistry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 

  (ชื่อยอ) :  วท.บ. (เคมี)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Chemistry)

  (ชื่อยอ) :  B.Sc. (Chemistry)

หลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ใชระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาไมเกิน 8 ป  

 โปรแกรมปกติ    จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 136 หนวยกิต

 โปรแกรมสหกิจศึกษา  จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 137 หนวยกิต

 โปรแกรมกาวหนาทางวิชาการ  จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 142 หนวยกิต สําหรับผูที่จะเขาศึกษาโปรแกรมน้ี 

จะตองมีเกรดเฉลี่ยตลอดการศึกษา 3 ชั้นป ไมนอยกวา 3.50

โครงสรางหลักสูตร
หมวดรายวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา โปรแกรมกาวหนาทางวิชาการ

1. หมวดศึกษาท่ัวไป

1.1 กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

      1.1.1 ภาษาและการสื่อสาร

      1.2.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.2 กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

1.3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค

1.4 กลุมพลเมืองเขมแข็ง

1.5 กลุมวิถีสังคม

30 หนวยกิต

4 หนวยกิต

2 หนวยกิต

4 หนวยกิต

4 หนวยกิต

4 หนวยกิต

4 หนวยกิต

30 หนวยกิต

4 หนวยกิต

2 หนวยกิต

4 หนวยกิต

4 หนวยกิต

4 หนวยกิต

4 หนวยกิต

30 หนวยกิต

4 หนวยกิต

2 หนวยกิต

4 หนวยกิต

4 หนวยกิต

4 หนวยกิต

4 หนวยกิต

*เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากกลุมวิชาที่ 1.1 – 1.5 8 หนวยกิต 8 หนวยกิต 8 หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน

2.1 วิชาแกน

ไมนอยกวา 100 หนวยกิต

25 หนวยกิต

ไมนอยกวา 101 หนวยกิต

25 หนวยกิต

ไมนอยกวา 100 หนวยกิต

25 หนวยกิต

  กลุมวิชาคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 6 หนวยกิต 6 หนวยกิต

  กลุมวิชาเคมีรวมปฏิบัติการ 4 หนวยกิต 4 หนวยกิต 4 หนวยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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  กลุมวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ 4 หนวยกิต 4 หนวยกิต 4 หนวยกิต

  กลุมวิชาฟสิกสรวมปฏิบัติการ 4 หนวยกิต 4 หนวยกิต 4 หนวยกิต

  กลุมวิชาแกนเพ่ิมเติม  

  วิชาเคมีรวมปฏิบัติการ 4 หนวยกิต 4 หนวยกิต 4 หนวยกิต

  วิชาคณิตศาสตร 3 หนวยกิต 3 หนวยกิต 3 หนวยกิต

2.2 วิชาเอก ไมนอยกวา 75 หนวยกิต ไมนอยกวา 76 หนวยกิต ไมนอยกวา 75 หนวยกิต

  2.2.1 วิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา 63 หนวยกิต ไมนอยกวา 70 หนวยกิต ไมนอยกวา 63 หนวยกิต

  2.2.2 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 6 หนวยกิต 6 หนวยกิต

- - เลือกเรียนในรายวิชาระดับ

บัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 6 

หนวยกิต

รวมจํานวนหนวยกติ 136 หนวยกิต 137 หนวยกิต 142 หนวยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 

  โปรแกรมปกติ    ไมนอยกวา 100 หนวยกิต

  โปรแกรมสหกิจศึกษา   ไมนอยกวา 101 หนวยกิต

  โปรแกรมกาวหนาทางวิชาการ   ไมนอยกวา 100 หนวยกิต

  โดยแบงเปน วิชาแกน และวิชาเฉพาะดาน ดังนี้

   2.1 วิชาแกน   25 หนวยกิต 

    กลุมวิชาคณิตศาสตร   6 หนวยกิต

 0201 113  แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

  Calculus 1

  0201 114  แคลคูลัส 2 3(3-0-6)

   Calculus 2 

 

   กลุมวิชาเคม ี  4 หนวยกิต

  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 

   กลุมวิชาชีววิทยา   4 หนวยกิต

  0203 110  ชีววิทยา 1 3(3-0-6)

   Biology 1

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

   Biology Laboratory 1

   กลุมวิชาฟสิกส   4 หนวยกิต 

 0204 104 ฟสิกสมูลฐาน  3(3-0-6)

     Fundamental Physics 

  0204 194  ปฏิบัติการฟสิกสมูลฐาน  1(0-3-1)

  Fundamental Physics Laboratory 

 

  กลุมวิชาแกนเพิ่มเติม  7 หนวยกิต 

  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  สถิติสําหรับเคมี  3(3-0-6)

  Statistics for Chemistry

   2.2 วิชาเอก

   โปรแกรมปกติและโปรแกรมกาวหนาทางวิชาการ  ไมนอยกวา 

75 หนวยกิต

   โปรแกรมสหกิจศึกษา  ไมนอยกวา 76 หนวยกิต

   2.2.1 วิชาเอกบังคับ

    สําหรับนิสิตโปรแกรมปกติและโปรแกรมกาวหนา

ทางวิชาการ 63 หนวยกิต

    สําหรับนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษา  70 หนวยกิต 

  

  กลุมเคมีอนินทรีย    9 หนวยกิต 

 0202 211 เคมีอนินทรีย 1  2(2-0-4)

   Inorganic Chemistry 1

  0202 212  เคมีอนินทรีย 2 3(3-0-6)

   Inorganic Chemistry 2 

  0202 311  เคมีอนินทรีย 3 2(2-0-4)

   Inorganic Chemistry 3 

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

   Inorganic Chemistry Laboratory 1

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

   Inorganic Chemistry Laboratory 2

 

  กลุมเคมีอินทรีย   11 หนวยกิต

  0202 222  เคมีอินทรีย 1 3(3-0-6)

   Organic Chemistry 1

  0202 223  เคมีอินทรีย 2 2(2-0-4)

   Organic Chemistry 2 

  0202 321  เคมีอินทรีย 3 2(2-0-4)

   Organic Chemistry 3 

  0202 322  สเปกโทรสโกปของสารอินทรีย 2(2-0-4)

   Spectroscopy of Organic Substances

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

   Organic Chemistry Laboratory 1 

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

   Organic Chemistry Laboratory 2 

   กลุมเคมีเชิงฟสิกส   10 หนวยกิต

  0202 231  เคมีเชิงฟสิกส 1 3(3-0-6)

   Physical Chemistry 1

  0202 331  เคมีเชิงฟสิกส 2 3(3-0-6)

   Physical Chemistry 2

  0202 332  เคมีเชิงฟสิกส 3 2(2-0-4)

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

   Physical Chemistry Laboratory 1

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

   Physical Chemistry Laboratory 2

 

  กลุมชีวเคมี   7 หนวยกิต

  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 

  

  กลุมเคมีวิเคราะห   11 หนวยกิต

  0202 251  เคมีวิเคราะห  2(2-0-4)

   Analytical Chemistry 

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

   Instrumental Analysis

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

   Instrumental Analysis 2

  0202 297  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1(0-3-1)

   Analytical Chemistry Laboratory 

  0202 394  ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือ 2(0-6-2)

   Instrumental Analysis Laboratory 

 

  กลุมเคมีสหวิทยาการ   8 หนวยกติ

  0202 261  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบคนทางเคมี 1(0-3-1)

   Information Technology and Literature 

  Review in Chemistry

  0202 262  พอลิเมอรเบื้องตน 3(3-0-6)

   Introduction to Polymer

  0202 263  ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี 2(2-0-4)

  Chemical Safety 

 0202 361  ระบบการจัดการคุณภาพและการตรวจสอบ 2(2-0-4)

  ความใชไดของวิธี  

   Quality Management Systems and Method 

  Validation 

   กลุมภาษาอังกฤษ  3 หนวยกิต

  0202 201  ภาษาอังกฤษสําหรับเคมี 1 2(2-0-4) 

   English for Chemistry 1  

  0202 202  ภาษาอังกฤษสําหรับเคมี 2 1(0-2-1)

   English for Chemistry 2 

 สาํหรบันสิติโปรแกรมปกตแิละโปรแกรมกาวหนาทางวชิาการ เรยีนใน

รายวิชาตอไปนี้ 4 หนวยกิต 

  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  

 สําหรับนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษา เรียนในรายวิชาตอไปนี้   

   11 หนวยกิต

  0202 460  สัมมนาทางเคมี 1(0-2-1) 

   Seminar in Chemistry 

 0202 465*  ปญหาพิเศษทางเคมี 1(0-3-1)

   Special Problem in Chemistry 

  0199 499*  สหกิจศึกษา  9(0-40-0)

   Cooperative Education

  2.2.2 วิชาเอกเลือก   

  สาํหรับนสิติโปรแกรมปกติและแบบกาวหนาทางวชิาการ ใหเลอืก

เรียนในรายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

  สาํหรบันสิติโปรแกรมสหกิจศึกษา ใหเลอืกเรียนในรายวชิาในกลุม

วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  สาํหรบันสิติโปรแกรมกาวหนาทางวิชาการ ใหเลอืกเรียนในรายวิชา

ในกลุมวิชาเอกเลือก ไมนอย 12 หนวยกิต และใหเลือกเรียนในรายวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติมตามความสนใจ ซึ่งสามารถนําไปเทียบโอน

หนวยกิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ดังนี้

   กลุมเคมีอนินทรีย

 0202 312  เคมีออรแกโนเมทัลลิก  2(2-0-4)

  Organometallic Chemistry

  0202 313  เคมีซุปราโมเลกุล 2(2-0-4)

   Supramolecular Chemistry

 0202 314  การใชคอมพิวเตอรทางเคมี 2(2-0-4)

  Chemical Aspect of Computing

  0202 315  เคมีอนินทรียเชิงชีวภาพ  2(2-0-4)

  Bioinorganic Chemistry 

 0202 316 วิธีการทางสเปกโทรสโกปสําหรับสารประกอบ 2(2-0-4)

  อนินทรีย  

  Spectroscopic Method of Inorganic 

  Compounds
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 0202 317  ตัวเรงปฏิกิริยาอนินทรีย  3(3-0-6)

  Inorganic Catalysts

 0202 411  หัวขอเรื่องพิเศษทางเคมีอนินทรีย  3(3-0-6)

  Special Topics in Inorganic Chemistry 

 0202 413  เคมีอนินทรียสําหรับการประยุกตทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  Inorganic Chemistry for Industrial Application

   กลุมเคมีอินทรีย

 0202 323  เคมีเฮเทอโรไซคลิก  2(2-0-4)

  Heterocyclic Chemistry 

 0202 324  กลไกปฏิกิริยาอินทรีย  2(2-0-4)

  Organic Reaction Mechanism

 0202 325  สเตอริโอเคมี 2(2-0-4)

  Stereochemistry

 0202 326 เคมีไขมันและนํ้ามัน 2(2-0-4)

  Chemistry of Fat and Oil  

 0202 327  เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ 2(2-0-4)

  Natural Product Chemistry

 0202 328 อินทรียสังเคราะหบนวัฏภาคของแข็ง  2(2-0-4)

  Solid-Phase Organic Synthesis

 0202 329   เคมีอินทรียทางยาข้ันแนะนํา 3(3-0-6)

  Introduction to Medicinal Organic Chemistry

 0202 421  หัวขอเรื่องพิเศษทางเคมีอินทรีย  3(3-0-6)

  Special Topics in Organic Chemistry

   กลุมเคมีเชิงฟสิกส 

 0202 333 โฟโตเคมี  2(2-0-4)

  Photochemistry

  0202 334  อุณหพลศาสตรทางเคมี  2(2-0-4)

  Chemical Thermodynamics

  0202 335 การออกแบบเชิงโมเลกุลสําหรับนักเคมี  2(2-0-4)

  Molecular Modeling for Chemist

 0202 336 เคมีอินทรียเชิงฟสิกส 2(2-0-4)

  Physical Organic Chemistry

 0202 337  เคมีควอนตัม 2(2-0-4)

  Quantum Chemistry

 0202 338  การวิเคราะหเชิงความรอน 2(2-0-4)

   Thermal Analysis

 0202 431  หัวขอเรื่องพิเศษทางเคมีเชิงฟสิกส 2(2-0-4)

  Special Topics in Physical Chemistry

  กลุมชีวเคมี

 0202 342  ชีวเคมีของอาหารและโภชนการ  2(2-0-4)

  Food and Nutritional Biochemistry

 0202 343  เทคโนโลยีชีวเคมีของเอนไซม  2(2-0-4)

  Enzyme Biochemical Technology

 0202 344 เทคโนโลยีดีเอ็นเอเบ้ืองตน 2(2-0-4)

  Introductory DNA Technology

 0202 345  เพปไทดและโปรตีนที่มีฤทธ์ิทางยา 3(3-0-6)

  Pharmaceutical Peptides and Proteins

 0202 346  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับชีวเคมีพืช 3(3-0-6)

  Introduction to Plant Biochemistry

 0202 347  ชีวเคมีวิเคราะห 3(3-0-6)

  Analytical Biochemistry

 0202 441  หัวขอเรื่องพิเศษทางชีวเคมี 2(2-0-4)

  Special Topics in Biochemistry

 0202 442  ชีวเคมีของความรักและความสุข  2(2-0-4) 

  Biochemistry of Love and Happiness

 0202 375  เคมีเครื่องสําอาง 3(3-0-6)

  Cosmetics Chemistry

   กลุมเคมีวิเคราะห

 0202 353 การวิเคราะหทางเคมีไฟฟา 2(2-0-4)

  Electrochemical Analysis

 0202 354  การเตรียมตัวอยางสําหรับการวิเคราะหทางเคมี 2(2-0-4)

  Sample Preparation for Chemical Analysis

 0202 355  การวิเคราะหนํ้า 2(2-0-4)

  Water Analysis

 0202 356 การวิเคราะหโดยอาศัยการไหล 2(2-0-4) 

  Flow-based Analysis  

 0202 451 หัวขอเรื่องพิเศษทางเคมีวิเคราะห 2(2-0-4)

  Special Topics in Analytical Chemistry 

  กลุมเคมีประยุกต

 0202 362  เทคโนโลยีเสนใย  2(2-0-4)

  Fiber Technology

 0202 363  เทคโนโลยีการยาง  2(2-0-4)

  Rubber Technology

 0202 364 เทคโนโลยีนํ้ายาง  2(2-0-4)

  Latex Technology

 0202 365 เทคโนโลยีพลาสติก  2(2-0-4)

  Plastic Technology
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 0202 366  ปฏิบัติการการสังเคราะหและพิสูจนเอกลักษณ 1(0-3-1)

  ของพอลิเมอร    

  Polymer Synthesis and Characterization 

  Laboratory

 0202 367 พอลิเมอรผสมและพอลิเมอรเชิงประกอบ 2(2-0-4)

  Polymer Blends and Polymer Composites 

 0202 368  พอลิเมอรแตกสลายทางชีวภาพ  2(2-0-4)

  Biodegradable Polymers

 0202 369  เซนเซอรและนาโนเซนเซอร 2(2-0-4)

  Sensors and Nanosensors

 0202 371  เคมีอุตสาหกรรม  2(2-0-4)

   Industrial Chemistry

 0202 372 อุตสาหกรรมปโตรเคมี  2(2-0-4)

  Petrochemical Industry

 0202 373 เคมีพลังงานทางเลือก 2(2-0-4)

   Chemistry of Alternative Energy 

 0202 374  เคมีสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental Chemistry

 0202 375  เคมีเครื่องสําอาง 3(3-0-6)

  Cosmetics Chemistry

 0202 376  เคมีอาหาร 2(2-0-4)

   Food Chemistry 

 0202 377  เคมีธัญพืช 2(2-0-4)

  Chemistry of Cereal

 0202 378  นิติวิทยาศาสตรเบื้องตน 2(2-0-4)

  Introduction to Forensic Science

 0202 491*  การฝกงาน 2(0-4-2)

   Practicum

 * ประเมินผล เปน S หรือ U

 สําหรับนิสิตที่เรียนในโปรแกรมกาวหนาทางวิชาการ ใหเลือกเรียน

ในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมเติมตามความสนใจ ซึ่งสามารถนําไป

เทยีบโอนหนวยกติในหลกัสตูรระดบับัณฑติศกึษา ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

ดังนี้

  กลุมวิชาเคมีอนินทรีย

 0202 513  เคมีอนินทรียขั้นสูง 3(3-0-6)

  Advanced Inorganic Chemistry

  0202 514  เคมีโลหะแทรนซิชันอินทรีย 3(3-0-6)

  Organotransition Metal Chemistry

  กลุมวิชาเคมีอินทรีย

  0202 523 เคมีอินทรียขั้นสูง 3(3-0-6)

  Advanced Organic Chemistry  

 0202 524 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปในเคมีอินทรีย 3(3-0-6)

  Spectroscopic Techniques in 

  Organic Chemistry 

  

  กลุมวิชาเคมีเชิงฟสิกส

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

  Advanced Physical Chemistry 1

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

  Advanced Physical Chemistry 2

  

  กลุมวิชาชีวเคมี

 0202 543  ชีวเคมีขั้นสูง 3(3-0-6)

  Advanced Biochemistry

  0202 544 เทคนิคทางชีวเคมี 3(2-2-5)

   Biochemical Techniques

  กลุมวิชาเคมีวิเคราะห

 0202 553 เคมีวิเคราะหขั้นสูง 3(3-0-6)

  Advanced Analytical Chemistry

  0202 554 การตรวจสอบความใชไดของวิธีและ 3(3-0-6)

  คาความไมแนนอนของการวัด  

  Method Validation and Measurement Uncertainty

  กลุมวิชาเคมีประยุกต

  0202 583 การสังเคราะหพอลิเมอรขั้นสูง 3(3-0-6)

  Advanced Polymer Synthesis

  0202 584 สมบัติของพอลิเมอรและการหาลักษณะเฉพาะ 3(3-0-6)

  Polymer Properties and Characterization  
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แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ปที่ 1 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

หนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา โปรแกรมกาวหนา

ทางวิชาการ

0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม

Preparatory English

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

0042 xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

0043 001     การคิดเชิงออกแบบ

Design Thinking

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

0044 xxx     วิชาศึกษาทั่วไปกลุมพลเมืองเขมแข็ง  2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

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)

0202 263 ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี

Chemical safety

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

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)

รวมจํานวนหนวยกิต 21 21 21
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ปที่ 1  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

หนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา โปรแกรมกาวหนา

ทางวิชาการ

0041 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative English

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

0042 xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

0043 xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0044 xxx     วิชาศึกษาทั่วไปกลุมพลเมืองเขมแข็ง  2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

0045 xxx     วิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิถีสังคม 2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

0201 114  แคลคูลัส 2 

Calculus 2

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

0204 104 ฟสิกสมูลฐาน 

Fundamental Physics 

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

0204 194  ปฏิบัติการฟสิกสมูลฐาน 

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)

รวมจํานวนหนวยกิต 21 21 21
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ปที่ 2  ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

หนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา โปรแกรมกาวหนา

ทางวิชาการ

0041 022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital Literacy and Life for Transformation

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

0045 xxx     วิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิถีสังคม 2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

004x xxx รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุม 1.1-1.5 (ตามความสนใจ) 2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

004x xxx รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุม 1.1-1.5 (ตามความสนใจ) 2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

0202 211  เคมีอนินทรีย 1 

Inorganic Chemistry 1

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

0202 222  เคมีอินทรีย 1 

Organic Chemistry 1

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

0202 294  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 

Organic Chemistry Laboratory 1

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

0201 202  สถิติสําหรับเคมี

Statistics for Chemistry  

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

0202 251  เคมีวิเคราะห  

Analytical Chemistry  

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

0202 261 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบคนทางเคมี

Information Technology and Literature Review in 

Chemistry

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

0202 297  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห  

Analytical Chemistry Laboratory 

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

รวมจํานวนหนวยกิต 21 21  21
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ปที่ 2  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

หนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา โปรแกรมกาวหนา

ทางวิชาการ

004x xxx รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุม 1.1-1.5 (ตามความสนใจ) 2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

004x xxx รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุม 1.1-1.5 (ตามความสนใจ) 2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

004x xxx รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุม 1.1-1.5 (ตามความสนใจ) 2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

2(2-0-4)

หรือ 2(1-2-3)

0202 212  เคมีอนินทรีย 2 

Inorganic Chemistry 2

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

0202 292  ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1

Inorganic Chemistry Laboratory 1

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

0202 223  เคมีอินทรีย 2 

Organic Chemistry 2

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

0202 295  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 

Organic Chemistry Laboratory 2

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

0202 231  เคมีเชิงฟสิกส 1 

Physical Chemistry 1

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

0202 201 ภาษาอังกฤษสําหรับเคมี 1

English for Chemistry 1

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

0202 262  พอลิเมอรเบื้องตน

Introduction to Polymer 

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

รวมจํานวนหนวยกิต 21 21  21
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ปที่ 3  ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

หนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา โปรแกรมกาวหนา

ทางวิชาการ

0202 296  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 1 

Physical Chemistry Laboratory 1

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

0202 311  เคมีอนินทรีย 3 

Inorganic Chemistry 3

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

0202 321  เคมีอินทรีย 3 

Organic Chemistry 3

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

0202 391 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 2

Inorganic Chemistry Laboratory 2

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

0202 331  เคมีเชิงฟสิกส 2 

Physical Chemistry 2

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

0202 351 การวิเคราะหดวยเครื่องมือ 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 ภาษาอังกฤษสําหรับเคมี 2

English for Chemistry 2

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

0202 xxx  เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ในกลุมวิชาเคมี 2-4 2-4 2-4

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี (เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ 

ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

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

รวมจํานวนหนวยกิต 20-22 20-22 20-22
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ปที่ 3  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

หนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา โปรแกรมกาวหนา

ทางวิชาการ

0202 332  เคมีเชิงฟสิกส 3 

Physical Chemistry 3

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

0202 392  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 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 สเปกโทรสโกปของสารอินทรีย 

Spectroscopy of Organic Substance

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

0202 352  การวิเคราะหดวยเครื่องมือ 2

Instrumental Analysis 2 

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

0202 394 ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือ

Instrumental Analysis Laboratory

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

0202 361 ระบบการจัดการคุณภาพและการตรวจสอบ

ความใชไดของวิธี

Quality Management Systems and Method 

Validation

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

0202 xxx  เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ในกลุมวิชาเคมี 2-4 2-4 2-4

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี (เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ 

ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

2-4 2-4 2-4

รวมจํานวนหนวยกิต 19-21 19-21 19-21
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ปที่ 4  ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

หนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศกึษา โปรแกรมกาวหนา

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  ปญหาพิเศษทางเคมี 

Special Problem in Chemistry  

- 1(0-3-1) * -

0202 xxx  เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ในกลุมวิชาเคมี 2-10 2-8 2-10

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี (เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ 

ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

2-4 2-4 2-4

0202 xxx เลือกเรียนในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา - - 3 หนวยกิต

รวมจํานวนหนวยกิต 10-16 12-14 12-17

ปที่ 4  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

หนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศกึษา โปรแกรมกาวหนา

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 ในกลุมวิชาเคมี 2-4 - 2-4

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี (เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ 

ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

2-4 - 2-4 

0202 xxx เลือกเรียนในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 3 หนวยกิต

รวมจํานวนหนวยกิต 10-12 9 10-14
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คําอธิบายรายวิชา
 1. หมวดศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 

   โปรแกรมปกติ   ไมนอยกวา 100 หนวยกิต

   โปรแกรมสหกิจศึกษา   ไมนอยกวา 101 หนวยกิต

   โปรแกรมกาวหนาทางวิชาการ  ไมนอยกวา 100 หนวยกิต

  2.1  วิชาแกน  25 หนวยกิต

   กลุมวิชาคณิตศาสตร  6 หนวยกิต

0201 113  แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

 Calculus 1

 ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน

ตัวแปรเดียวและการประยุกต ปริพันธและการประยุกต

 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

เง่ือนไขของรายวิชา  : 0201 113 แคลคูลัส 1

Prerequisite  :  0201 113 Calculus 1 

 ฟงกชนัหลายตัวแปร ลมิติและความตอเนือ่งของฟงกชนัหลาย

ตัวแปร อนุพันธยอยและการประยุกต อนุกรมอนันต

 Functions of several variables, limits and continuity 

of functions of several variables, partial derivatives and 

applications, infinite series

 กลุมวิชาเคมี 4 หนวยกิต

0202 103  หลักเคมี 1 3(3-0-6)

 Principles of Chemistry 1 

 โครงสรางอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ พันธะเคมี สมบัติของ

ธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน สมดุลเคมี กาซ ของแข็ง ของเหลว 

สารละลาย  สมบัติคอลลิ เกทีฟ  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 

 การทดลองท่ีสอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชา 0202103 หลัก

เคม ี1 เชน ความปลอดภยัในหองปฏบิตักิาร การใชอปุกรณพืน้ฐานทางเคมี 

สมบตัคิอลลเิกทฟี การหาคาคงทีข่องแกส สมดลุเคม ีกรด-เบส สารละลาย

บัฟเฟอร 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

 กลุมวิชาชีววิทยา 4 หนวยกิต

0203 110  ชีววิทยา 1 3(3-0-6)

 Biology 1

 สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีทาง

วิทยาศาสตร สารเคมีของชีวิต เซลลและเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร กลไก

ของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของ

พืชและสัตว 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

 การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0203 110 

ชีววิทยา 1 

 Experiment concurrented with 0203 110 Biology 1

 กลุมวิชาฟสิกส 4 หนวยกิต

0204 104  ฟสิกสมูลฐาน  3(3-0-6)

 Fundamental Physics

  กลศาสตร การส่ันและคล่ืน เสียง แสงและทัศนศาสตร 

ของไหล สนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก อุณหพลศาสตร และฟสิกส

ยุคใหม

 Mechanics, vibrations and waves, sound, light and 

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

modern physics

0204 194  ปฏิบัติการฟสิกสมูลฐาน  1(0-3-0)

 Fundamental Physics Laboratory

 การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0204 104 

ฟสิกสมูลฐาน

 Experiments associated with 0204 104 Fundamental 

Physics Laboratory 
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 กลุมวิชาแกนเพิ่มเติม 7 หนวยกิต

0202 104  หลักเคมี 2 3(3-0-6)

 Principles of Chemistry 2 

เง่ือนไขของรายวิชา :  0202 103 หลักเคมี 1

Prerequisite :  0202103 Principles of 

  Chemistry 1

  อณุหพลศาสตร จลนพลศาสตร เคมีไฟฟา เคมีนวิเคลียร เคมี

สิ่งแวดลอม โครงสรางและหมูฟงกชันของสารเคมีอินทรียและชีวเคมี 

 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 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0202 103 หลักเคมี 1

Prerequisite  :  0202 103 Principles of 

  Chemistry 1

 การทดลองท่ีสอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชา 0202104 

หลกัเคมี 2 เชน อณุหพลศาสตร จลนพลศาสตร เซลลไฟฟาเคมี การทดสอบ

สารอินทรีย

 Experiments designed to concord with 0202104

Principles of Chemistry 2;  thermodynamics, kinetics, 

electrochemical cell and testing of organic substance 

0201 202  สถิติสําหรับเคมี 3(3-0-6)

 Statistics for Chemistry  

  ทบทวนความรูพืน้ฐานเก่ียวกบัสถติ ิวธิกีารเก็บรวบรวมขอมลู 

การประมาณคาเฉล่ียแบบจุดและแบบชวง การทดสอบสมมติฐานของ

คาเฉล่ีย การวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว การทดสอบภาวะสารูป

สนิทดี การทดสอบขอบเขตเพ่ือตัดขอมูล (Q-test) และแผนภูมิควบคุม

คณุภาพ การวเิคราะหสหสมัพนัธและการวเิคราะหการถดถอย การประยกุต

ของวิธีการทางสถิติกับขอมูลจริงทางเคมี

 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 ไมนอยกวา  75 หนวยกิต

  2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

   สําหรับนิสิตโปรแกรมปกติและโปรแกรม

   กาวหนาทางวิชาการ   63 หนวยกิต

   สําหรับนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษา  70 หนวยกิต

  

กลุมเคมีอนินทรีย

0202 211  เคมีอนินทรีย 1 2(2-0-4)

 Inorganic Chemistry 1

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0202 103 หลักเคมี 1

Prerequisite  :  0202 103 Principles of 

  Chemistry 1

 เลขควอนตัม สถานะของพลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล 

การเกิดพันธะเคมีแบบอิเล็กตรอนไมเคล่ือนท่ี รูปทรงเรขาคณิตของ

โมเลกุล ทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุลและแผนระดับพลังงาน ของแข็ง 

อนนิทรีย โครงสรางผลึก สมบัติและการประยุกตของของแข็งอนินทรีย

 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 เคมีอนินทรีย 2 3(3-0-6)

 Inorganic Chemistry 2

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0202 211 เคมีอนินทรีย 1

Prerequisite  : 0202 211 Inorganic Chemistry 1

 สารประกอบโคออรดิเนชัน ชนิดของลิแกนด การเรียกชื่อรูป

ทรงทางเรขาคณิต และไอโซเมอริซึม ทฤษฎีการเกิดพันธะ ทฤษฎีสนาม

ผลึก ทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุล ทฤษฎีสนามลิแกนด การเกิดสีและ

สเปกตรัมของอิเล็กตรอน ความเปนแมเหล็ก ความเสกียรและสมบัติทาง

อณุหพลศาสตรจลนพลศาสตร และกลไกการเกดิปฏกิริยิาของสารประกอบ

โคออรดิเนชัน สารประกอบออรแกโนเมทัลลิกเบ้ืองตน

 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 เคมีอนินทรีย 3 2(2-0-4)

 Inorganic Chemistry 3

เง่ือนไขของรายวิชา : 0202 211 เคมีอนินทรีย 1

Prerequisite : 0202 211 Inorganic Chemistry 1

 สัญลักษณเทอม การหาสัญลักษณเทอมในสภาวะพ้ืนและ

สภาวะเร า การประยุกตใช สัญลักษณเทอมในเทคนิคทางวิสิเบิล

ของสารประกอบอนินทรีย การกระทําทางสมมาตร ทฤษฎีกลุม และ 

พอยทกรุป ตารางแคแร็กเตอร การประยุกตทฤษฎีกลุม 

 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  ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1 1(0-3-1)

 Inorganic Chemistry Laboratory 1

เง่ือนไขของรายวิชา :  0202 211 เคมีอนินทรีย 1

Prerequisite  :  0202 211 Inorganic Chemistry 1

 ปฏบิตักิารและการฝกปฏบิตัทิีม่เีนือ้หาสอดคลองกบัการบรรยาย

ในรายวิชา 0202 211 เคมีอนินทรีย 1 และ 0202 212 เคมีอนินทรีย 2 เกี่ยวกับ

สถานะทางพลังงานของโลหะบางชนิด ของแข็งและโครงสรางผลึกเบื้องตน 

สมดุลไอออน ธาตุแทรนซิชันและสมบัติตางๆ สารประกอบ โคออรดิเนชัน 

พลังงานการแยกสนามผลึก สารประกอบออรแกโนเมทัลลิก 

 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  ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 2 1(0-3-1)

Inorganic Chemistry Laboratory 2

เง่ือนไขของรายวิชา :  0202 212 เคมีอนินทรีย 2

Prerequisite  : 0202 212 Inorganic Chemistry 2

 การทดลองท่ีมีเนื้อหาสอดคลองกับการบรรยายในรายวิชา 

0202 212 เคมีอนินทรีย 2 และ 0202311 เคมีอนินทรีย 3 เกี่ยวกับ

การประยุกตใชสัญลักษณเทอมในเทคนิคทางวิสิเบิล การกระทําทาง

สมมาตรและการหาพอยทกรุป ตารางแคแร็กเตอรและการประยุกต

สเปกโทรสโกปของสารประกอบอนินทรีย

 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

กลุมเคมีอินทรีย

0202 222  เคมีอินทรีย 1  3(3-0-6)

 Organic Chemistry 1  

เง่ือนไขของรายวิชา :  0202 104 หลักเคมี 2

Prerequisite  :  0202 104 Principles of 

Chemistry 2

 ปฏิกิริยาเคมีพื้นฐานของสารอินทรียหมูฟงกชันตางๆ คือ 

สารประกอบไฮโดรคารบอน แอลคิลเฮไลด แอลกอฮอล ฟนอล อีเทอร 

แอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิก และอนุพันธของกรดคารบอกซิลิก 

สเตอรโิอเคม ีกลไกปฏกิริยิา และการเขียนกลไกปฏิกริยิาเบ้ืองตน ปฏกิริยิา

การเพ่ิมดวยนิวคลีโอไฟล ปฏิกิริยาการแทนท่ีดวยนิวคลีโอไฟล ปฏิกิริยา

การแทนที่ดวยอิเล็กโทรไฟล ปฏิกิริยาการเพิ่มเขาดวยอิเล็กโทรไฟล 

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  เคมีอินทรีย 2  2(2-0-4)

 Organic Chemistry 2

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0202 222 เคมีอินทรีย 1

Prerequisite :  0202 222 Organic Chemistry 1

 สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก สารผลิตภัณฑธรรมชาติ 

สารอินทรียที่มีไนโตรเจน ซัลเฟอรและฟอสฟอรัสเปนองคประกอบ

 Heterocyclic compounds, natural product chemistry, 

organic compounds containing nitrogen, sulfur and phosphorus

0202 321  เคมีอินทรีย 3  2(2-0-4)

 Organic Chemistry 3 

เงื่อนไขของรายวิชา :  0202 222 เคมีอินทรีย 1

Prerequisite  :  0202 222 Organic Chemistry 1

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

ออกซิเดชัน-รีดักชัน ปฏิกิริยาการสร างพันธะคาร บอน-คาร บอน 

การออกแบบการสังเคราะหสารอินทรีย 

 Basic organic synthesis by oxidation-reduction, 

carbon-carbon bond formation, approaches to organic synthetic 

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

 Spectroscopy of Organic Substance

เง่ือนไขของรายวิชา :  0202 222 เคมีอินทรีย 1

Prerequisite :  0202 222 Organic Chemistry 1

 สเปกโทรสโกปมูลฐานของโมเลกุล หลักการและการประยุกต

ใช   อินฟราเรด  อัลตราไวโอเลต  นิวเคลียร แมกเนติกเรโซแนนซ 

และแมสสเปกโทรเมตร ีในการหาโครงสรางโมเลกลุของสารประกอบอนิทรยี

 Fundamental molecular spectroscopy, principle and 

application of infrared, ultraviolet, nuclear magnetic resonance 

and mass spectrometry in determining molecular structure of 

organic compounds

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

 Organic Chemistry Laboratory 1

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0202 194 ปฏิบัติการหลักเคมี 2

Prerequisite  : 0202 194 Principles of 

  Chemistry Laboratory 2

 การทดลองท่ีเกี่ยวของกับจุดหลอมเหลว จุดเดือด การกลั่น 

การตกผลึกซํ้า การสกัด การทดสอบและการวิเคราะหหมู ฟงกชัน 

และการทดลองอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชาเคมีอินทรีย 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  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2  1(0-3-1)

  Organic Chemistry Laboratory 2

เง่ือนไขของรายวิชา :  0202 294 ปฏิบัติการอินทรียเคมี 1

Prerequisite :  0202 294 Organic Chemistry 

Laboratory 1

 การทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบ

เอมีน การสังเคราะหสารประกอบเอโซและเอทิลทรานซซินาเมท ปฏิกิริยา

ของสารประกอบซัลเฟอร 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

 

กลุมเคมีเชิงฟสิกส

0202 231 เคมีเชิงฟสิกส 1  3(3-0-6) 

Physical Chemistry 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 104 หลักเคมี 2

Prerequisite  : 0202 104 Principles of 

  Chemistry 2

 วัฏภาค พฤติกรรมของวัฏภาค ผลึกและการเล้ียวเบน 

แรงตึงผิวและดัชนีหักเหของของเหลว ของผสมอยางงาย กฎทาง

อุณหพลศาสตร สมบัติทางอุณหพลศาสตรของของผสม การเคล่ือนไหว

ของโมเลกุล การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของสาร สมดุลระหวางเฟส

 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 เคมีเชิงฟสิกส 2  3(3-0-6) 

 Physical Chemistry 2

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0202 104 หลักเคมี 2

Prerequisite  : 0202 104 Principles of 

  Chemistry 2

  จลนพลศาสตรเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กลไกการเกิด

ปฏิกิริยา การเปล่ียนแปลงพลวัตในปฏิกิริยาของโมเลกุล การเรงปฏิกิริยา

เคมี เคมีพื้นผิวและกระบวนการท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนผิวของของแข็ง เคมี

คอลลอยด และไฟฟาเคมี

 Chemical kinetics, rate of chemical reactions, reaction 

mechanisms, molecular reaction dynamics, chemical catalysis, 

surface and processes at solid surface, colloid chemistry, 

electrochemistry 

0202 332 เคมีเชิงฟสิกส 3  2(2-0-4) 

 Physical Chemistry 3

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0202 104 หลักเคมี 2

Prerequisite  :  0202 104 Principles of 

  Chemistry 2

 หลกักลศาสตรควอนตัม โครงสรางอิเลก็ทรอนิกสของอะตอม

และโมเลกุล สเปกโทร-สโกปของโมเลกุล การทํานายสมบัติของสาร เคมี

คํานวณ

 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 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 1 1(0-3-1) 

 Physical Chemistry Laboratory 1

เง่ือนไขของรายวิชา : 0202 104 หลักเคมี 2

Prerequisite : 0202 104 Principles of 

Chemistry 2

 การทดลองที่เกี่ยวของกับเทอรโมเคมี อุณหพลศาสตร 

จลนพลศาสตร สมดุลวัฏภาค เคมีไฟฟา และการทดลองอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

กบัเน้ือหารายวิชา 0202 231 เคมีเชิงฟสกิส 1 และ 0202 331 เคมีเชงิฟสกิส 2

 Experiments re lated to  thermochemistry , 

thermodynamics, chemical kinetics, phase equilibra, 

electrochemistry and others experiments designed to concord 

with 0202 231 physical chemistry 1 and 0202 331 physical 

chemistry 2

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

 Physical Chemistry Laboratory 2

เง่ือนไขของรายวิชา :  0202 296 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 1

Prerequisite  :  0202 296 Physical Chemistry 

Laboratory 1

 การทดลองท่ีเกี่ยวของกับสเปกโทรสโกป เคมีพื้นผิว การเรง

ปฏิกิริยาเคมี เคมีคํานวณ และการทดลองอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับเน้ือหา

รายวิชา 0202 331 เคมีเชิงฟสิกส 2 และ 0202 332 เคมีเชิงฟสิกส 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 

   

กลุมชีวเคมี

0202 341  ชีวเคมี 1 3(3-0-6)

 Biochemistry 1 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0202 222 เคมีอินทรีย 1

Prerequisite  :  0202 222 Organic Chemistry 1

 รากฐานของชวีเคม ีโครงสราง สมบตัแิละหนาทีข่องคารโบไฮเดรต

ไขมนั เย่ือหุมเซลล กรดนวิคลอีกิ กรดอะมโิน เปปไทดและโปรตนี โครงสราง 

3 มิติของโปรตีน สมบัติและหนาที่ของเอนไซม ชีวพลังงานศาสตร 

การสังเคราะหแสง เมแทบอลิซึมและการควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึม

ของคารโบไฮเดรต ไขมัน กรดนิวคลีอิก กรดอะมิโน เปปไทดและโปรตีน 

 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

 การสังเคราะหดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิต การแสดงออกของยีน 

ซึ่งประกอบดวยการสังเคราะหอารเอ็นเอ การดัดแปลงอารเอ็นเอ 

การสงัเคราะหโปรตีนและกระบวนการหลังการสังเคราะหโปรตีน การควบคุม

การแสดงของยนี การควบคุมเหนือลาํดับดีเอ็นเอ เทคโนโลยีดเีอ็นเอเบ้ืองตน 

เทคโนโลยกีารดดัแปลงพนัธุกรรมและการประยกุตทีเ่ปนปจจบุนั ชนดิและ

หนาท่ีของฮอรโมน การทํางานของฮอรโมน การสือ่สารระหวางเซลล ความรู

เบ้ืองตนเกี่ยวกับชีวเคมีเพื่อสุขภาพ 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

 การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหารายวิชา 0202341 ชีวเคมี 1 

การทดสอบสมบัตสิารชีวโมเลกุล การวิเคราะหเชิงปรมิาณ จลนศาสตรของ

เอนไซม การศึกษากลไกเมทาบอลิซมึของคารโบไฮเดรต การใชสารละลาย

บัฟเฟอรในทางชีวเคมี 

  Experiment designed to concord with 0202 341

Biochemistry 1, biochemical analysis of biomolecules, 

quantitative analysis, enzyme kinetics, carbohydrate metabolism 

assay, biochemical buffers
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กลุมเคมีวิเคราะห

0202 251 เคมีวิเคราะห  2(2-0-4)

 Analytical Chemistry 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0202 104 หลักเคมี 2

Prerequisite  :  0202 104 Principles of 

  Chemistry 2

 บทนําทางเคมีวิเคราะห การวิเคราะหเชิงคุณภาพ การเตรียม

ตัวอยาง การวิเคราะหเชิงปริมาณ เชน การวิเคราะหโดยการช่ังนํ้าหนัก 

การไทเทรตแบบกรดเบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกดิ

สารประกอบเชิงซอน การไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ การไทเทรตแบบ

วัดศักยไฟฟาและวัดคาการนําไฟฟา เทคนิคการแยกสาร ไดแก การกลั่น 

การสกัด และเทคนิคทางโครมาโทกราฟ 

 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  การวิเคราะหดวยเครื่องมือ 1  3(3-0-6)

  Instrumental Analysis 1

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0202 251 เคมีวิเคราะห 

Prerequisite :  0202 251 Analytical Chemistry 

 หลักการวิเคราะหทางสเปกโทรสโกป อัลตราไวโอเลตและ

วิสิเบิลสเปกโทรสโกป ฟลูออเรสเซนตสเปกโทรสโกป อินฟราเรดสเปกโทรสโกป 

อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรสโกป และ อิมิสชันสเปกโทรสโกป 

นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป แมสสเปกโทรสโกป 

อนิดกัทฟีคปัเปลพลาสมา-แมสสเปกโทรเมตรี และโฟลอินเจ็คชันอะนาไลซิส

 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  การวิเคราะหดวยเครื่องมือ 2 3(3-0-6)

  Instrumental Analysis 2

เง่ือนไขของรายวิชา  : 0202 351 การวิเคราะหดวย

  เครื่องมือ 1

Prerequisite  :  0202 351 Instrumental 

  Analysis 1

 หลักการของการวิเคราะหทางเคมีไฟฟา คูลอมเมตรี 

โพลาโรกราฟและโวลแทมเมตรี แกสโครมาโทกราฟ โครมาโทกราฟ

ของเหลวสมรรถนะสูง ไอออนโครมาโทกราฟ คาพิลลารีอิเล็กโทรโฟเรซีส 

แกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมตรี โครมาโทกราฟของเหลว-แมส

สเปกโทรเมตรี การแยกและสกัดในวัฏภาคของเหลวย่ิงยวด

 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  ปฏิบัตกิารเคมีวิเคราะห  1(0-3-1)

Analytical Chemistry Laboratory 

เงื่อนไขของรายวิชา :  0202 104 หลักเคมี 2 

Prerequisite  :  0202 104 Principles of 

  Chemistry Laboratory 2 

 การวิเคราะหโดยการวัดปริมาตร ไดแก การไทเทรตแบบกรด

เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซอน 

การไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ การไทเทรตแบบวัดศักยไฟฟา การสกัด

ดวยตัวทําละลาย และการแยกสารดวยเทคนิคทางโครมาโทกราฟ 

 Volumetric analysis, acid-base titration, precipitation 

titration, complexation titration, redox titration, potentiometric 

titration, solvent extraction and separation by chromatographic 

techniques

0202 394  ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือ  2(0-6-2)

  Instrumental Analysis Laboratory 

เงื่อนไขของรายวิชา :  0202 351 การวิเคราะหดวย

เคร่ืองมือ 1 และ 0202 297 

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 

Prerequisite  :  0202 351 Instrumental Analysis

1 0202 297 Analytical 

  Chemistry Laboratory 

 การวิเคราะห  โดยใช  เครื่องยูวีวิสิ เบิลสเปกโทรเมตรี 

อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรเมตรี อินฟราเรดสเปกโทรเมตรี 

ฟลูออริเมตรี แกสโครมาโทกราฟ โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง 

ไอออนโครมาโทกราฟ โวลแทมเมตรี โฟลอินเจ็คชันอะนาไลซิส 

แกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมตรี คาพิลลารีอิเล็กโทรโฟเรซีส และ

อินดักทีฟคัปเปลพลาสมา-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
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กลุมเคมีสหวิทยาการ

0202 261  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบคนทางเคมี 1(0-3-1)

 Information Technology and Literature 

 Review in Chemistry

 ความรูพืน้ฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการแฟมขอมูล 

การส่ือสาร การประมวลคํา ตารางคํานวณ การนําเสนอผลงาน ฐานขอมูล

การวาดภาพทางเคมี และการทบทวนวรรณกรรมทางเคมี

   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  พอลิเมอรเบื้องตน  3(3-0-6) 

 Introduction to Polymer

เง่ือนไขของรายวิชา :  0202 222 เคมีอินทรีย 1

Prerequisite : 0202 222 Organic Chemistry 1

 นยิามของพอลเิมอร ความสาํคญัของพอลเิมอรในชวีติประจาํวนั 

การพัฒนาอุตสาหกรรมพอลิเมอรในประเทศไทย สาระสําคัญของ

พอลิเมอร การเรียกชื่อ มวลโมเลกุลของพอลิเมอร โครงสราง ชนิดและ

สมบัติของพอลิเมอร ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร เทคนิคในการสังเคราะห

พอลิเมอร เทคนิคการวิเคราะหทีใ่ชศกึษาน้ําหนักโมเลกุล สมบัตทิางความ

รอน โครงสรางทางเคมี องคประกอบทางเคมี สัณฐานวิทยา สมบัติเชิงกล

ของพอลิเมอร การประยุกตใชพอลิเมอรสําหรับพลาสติก ยาง เสนใย และ

กาว มลภาวะจากพอลิเมอรและการปองกัน 

 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  ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคม ี 2(2-0-4)

 Chemical Safety

 ความรูเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชสารเคมี สัญลักษณ

อันตรายและฉลากสารเคมี เอกสารขอมูลความปลอดภัย พิษวิทยา

ของสารเคม ีอปุกรณความปลอดภยัสวนบคุคลและหองปฏบิตักิาร การจดัการ

สารเคมี การตอบโตภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี การจัดการกากของเสีย

อันตราย การประเมินความเสี่ยงและการปองกันอันตรายจากสารเคมี

 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 preventionequipment, 

chemical handling, chemical emergency planning, hazardous 

waste management, risk assessment and prevention

0202 361  ระบบการจัดการคุณภาพและการตรวจสอบ 2(2-0-4)

 ความใชไดของวิธี  

 Quality Management Systems 

 and Method Validation  

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0202 351 การวิเคราะหดวย

เคร่ืองมือ 1

Prerequisite  :  0202 351 Instrumental 

Analysis 1

  หลักการและประโยชนของมาตรฐานสากลสําหรับระบบ

การจัดการคณุภาพ เชน ระบบการจดัการคณุภาพ (ISO 9000) ระบบการจดัการ

สิ่งแวดลอม (ISO 14000) ระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตท่ีตอง

ควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย (OHSAS 18000) มาตรฐานวาดวยความสามารถ

หองปฏิบัติการทดสอบและหองปฏิบัติการสอบเทียบ (ISO/IEC 17025) 

เปนตน ความสอบกลับไดของการวัด การตรวจสอบความใชไดของวิธี 

คาความไมแนนอนของการวัด และการควบคุมคุณภาพในหองปฏิบัติการ

 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

   

กลุมภาษาอังกฤษ

0202 201 ภาษาอังกฤษสําหรับเคมี 1 2(2-0-4)

 English for Chemistry 1

 การอานและการทําความเขาใจในเอกสารทางเคมี การเขียน

และสรุปใจความสําคัญในเอกสารทางเคมี นําเสนอแบบปากเปลาเนื้อหา

ทางเคมีพื้นฐานได

 Reading and understanding of chemistry documents, 

writing and summarized the main idea of chemistry documents, 

oral presentation in basic chemistry
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0202 202 ภาษาอังกฤษสําหรับเคมี 2 1(0-2-1)

 English for Chemistry 2

 การอานและการทําความเขาใจบทความทางเคมีในวารสาร 

การเขียนและสรุปใจความสําคัญในบทความทางเคมี นําเสนองานวิจัย

แบบปากเปลา

 Reading and understanding of chemistry article in 

journal, writing and summarized the main idea of chemistry 

article, oral presentation in chemistry article

  สําหรับนิสิตโปรแกรมปกติและแบบกาวหนาทางวิชาการ 

เรียนในรายวิชาตอไปนี้  4 หนวยกิต

0202 461  สัมมนาทางเคมี 1 1(0-2-1)

  Seminar in Chemistry 1

  สัมมนางานวิจัยที่นาสนใจทางเคมี จากบทความวิจัย และ

การนําเสนอ

 Seminar in interesting chemistry research from 

research chemical articles and presentation 

0202 462  สัมมนาทางเคมี 2 1(0-2-1) 

 Seminar in Chemistry 2

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0202 461 สัมมนาทางเคมี 1

Prerequisite :  0202 461 Seminar in 

Chemistry 1

 สัมมนางานวิจัยที่นาสนใจทางเคมี จากบทความวิจัย รายงาน

ความกาวหนาของโครงงานของนิสิต และนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ

 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 

 การคนควาวิจัยในหัวขอที่นาสนใจทางเคมี ภายใตคําแนะนํา

ของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และทําการทดลองเบื้องตน

 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 

เง่ือนไขของรายวิชา  : 0202 463 โครงงานนิสิตทางเคมี 1

Prerequisite  : 0202 463 Senior Project in 

Chemistry 1

 การวจิยัตอเนือ่งจากการทดลองเบือ้งตน อภปิรายผลการวจิยั

ในเชิงวิทยาศาสตรเพื่อหาขอสรุปและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน ภายใต

คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน

 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 

 สําหรับนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษา เรียนในรายวิชาตอไปน้ี 

11 หนวยกิต

0202 460  สัมมนาทางเคมี  1(0-2-1)

 Seminar in Chemistry 

 สัมมนางานวิจัยที่นาสนใจทางเคมี จากบทความวิจัย และนํา

เสนอเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 Seminar in interesting chemistry research from

research chemical articles and presentation in Thai and English 

language 

0202 465* ปญหาพิเศษทางเคมี  1(0-3-1)

 Special Problem in Chemistry 

  การคนควาวิจัยในหัวขอท่ีนาสนใจทางเคมี ภายใตคําแนะนํา

ของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ทําการทดลองเบ้ืองตน และเรียบเรียงเขียน

เปนรายงาน 

 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

 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยความ

รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนานิสิตใหมี

ความรูทางวิชาการ และทักษะท่ีเกี่ยวของกับการทํางานในสถานประกอบ

การ มีความสามารถพัฒนาตนเองในดานความคิดอยางเปนระบบ 

การสังเกต การตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะหและประเมินผล 

ทําใหนิสิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของสถานประกอบการ 

และตลาดแรงงาน การวิจัยตอเนื่องจากการทดลองเบื้องตน อภิปรายผล

การวจิยัในเชงิวทิยาศาสตร เพือ่หาขอสรปุและเรยีบเรยีงเขยีนเปนรายงาน

โดยคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

 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  

   สําหรับนิสิตโปรแกรมปกติและแบบกาวหนาทางวิชาการ ให

เลอืกเรยีนในรายวชิาในกลุมวชิาเฉพาะดานเลอืกไมนอยกวา 12 หนวยกติ

 สําหรับนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษา ใหเลือกเรียนในรายวิชา

ในกลุมวิชาเฉพาะดานเลือกไมนอยกวา 6 หนวยกิต ดังนี้

กลุมเคมีอนินทรีย   

0202 312  เคมีออรแกโนเมทัลลิก 2(2-0-4)

 Organometallic Chemistry

 ทฤษฎี โครงสร าง และการเกิดพันธะในสารประกอบ

ออรแกโนเมทัลลิก การนําสารประกอบออรแกโนเมทัลลิกไปใชเปนตัวเรง

ในการสังเคราะหสารอินทรีย 

 Theories, structure and bonding in organometallic 

compounds, application as catalyst in organic synthesis 

0202 313  เคมีซุปราโมเลกุล 2(2-0-4)

  Supramolecular Chemistry

 หลักการทางเคมีของโมเลกุลขนาดใหญ อันตรกิริยาระหวาง

โฮสต-เกสต การออกแบบและสังเคราะหโฮสต กลไกและการออกแบบ

การสงสัญญาณจากโฮสต การหาคาคงท่ีการจับระหวางโฮสต-เกสต 

การประยุกตของเคมีซุปราโมเลกลุ 

 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  การใชคอมพิวเตอรทางเคมี 2(2-0-4)

 Chemical Aspect of Computing  

 การใชโปรแกรมสําเรจ็รปูบนพซีสีาํหรบัการเขียนโครงสรางทาง

เคมีและปฏิกิริยาเคมี การวิเคราะหขอมูล การหาโครงสราง 3 มิติที่เสถียร 

สมบัติตางๆ ของโมเลกุลและการเสนอรายงาน   

  Using commercial software packages for drawing 

compound and chemical reaction, data analysis, optimized 3D 

structure, molecular properties and report writing

 

0202 315  เคมีอนินทรียเชิงชีวภาพ  2(2-0-4)

 Bioinorganic Chemistry 

 การเกิดและบทบาทของไอออนของโลหะในระบบชีวภาพ 

โปรตีนที่มีโลหะ สรีรวิทยาที่สําคัญ และกระบวนการเมทาบอลิกของโลหะ

คีเลตทางยา 

 Preparation and role of metal ion in biological system, 

metalloprotein, the important physiology and metabolism of 

metal chelate drugs 

0202 316  วธิีการทางสเปกโทรสโกป 2(2-0-4)

 สําหรับสารประกอบอนินทรีย 

 Spectroscopic Method of Inorganic Compounds  

 การประยุกตใชเทคนิคทางสเปกโทรสโกป เชน อินฟราเรด 

อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล และนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนท สําหรับ

โครงสรางของสารประกอบอนินทรีย

 Applications of spectroscopic techniques such as IR, 

UV/Vis, and NMR in evaluation of inorganic compounds

0202 317  ตัวเรงปฏิกิริยาเคมีอนินทรีย  3(3-0-6)

 Inorganic Chemistry Catalysts

 แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัตวัเรงปฏกิริยิาอนนิทรยีและปฏิกริยิา

ของการเรง ชนิดของตัวเรงปฏิกิริยา การเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา สมบัติของ

ตัวเรงปฏิกิริยา และวัสดุรับตัวเรงปฏิกิริยา การเสื่อมสภาพของตัวเรง

ปฏกิริยิา การพสิจูนเอกลกัษณทางกายภาพและทางเคมขีองตัวเรงปฏกิริยิา

และการประยุกต 

 Basic concept of inorganic catalysts and catalytic 

reactions, types of inorganic catalysts, catalyst preparations, 

catalyst properties and catalyst support materials, catalyst 

deactivation, physical and chemical characterization of catalysts 

and its applications

0202 411  หัวขอเรื่องพิเศษทางเคมีอนินทรีย  3(3-0-6)

 Special Topics in Inorganic Chemistry 

 หวัขอทีส่าํคญัและนาสนใจทางเคมีอนนิทรียและการประยุกต

ใชงาน

 Significant and interesting topics in inorganic 

chemistry and its application

0202 413  เคมีอนินทรียสําหรับการประยุกตทางอุตสาหกรรม  3(3-0-6)

 Inorganic Chemistry for Industrial Application

 พื้นฐานทางเคมีอนินทรียสําหรับอุตสาหกรรม กระบวนการ

ทางเคมีอนินทรีย อุตสาหกรรมและธุรกิจทางเคมีอนินทรีย ผลกระทบ

จากการพัฒนาดานอตุสาหกรรม

 Principles of inorganic chemistry for industry, 

inorganic chemistry process, inorganic chemistry industry and 

business, impact of industrialization
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กลุมเคมีอินทรีย   

0202 323  เคมีเฮเทอโรไซคลิก  2(2-0-4)

 Heterocyclic Chemistry 

 การสังเคราะหและปฏิกิริยาตางๆ ของสารเฮเทอโรไซคลิกที่มี

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

ของออกซิเจน ซัลเฟอรหรือไนโตรเจนในวงดวย ศึกษาการสังเคราะหสาร

ที่เปนวงที่เชื่อมกัน เชน เบนโซฟวแรน 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  กลไกปฏิกิริยาอินทรีย  2(2-0-4)

 Organic Reaction Mechanism 

 กลไกและการเขียนกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารอินทรีย

ตางๆ เชน ปฏิกิริยาการรวมตัว ปฏิกิริยาการแทนท่ี ปฏิกิริยาการขจัด 

ปฏิกิริยาการจัดใหม และปฏิกิริยาเพอริไซคลิก

 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

 คอนฟอรเมชัน คอนฟกุเรชัน อิแนนทิโอเมอร ไดแอสเตอริโอเมอร 

สารผสมราซิมิก และ สเตอริโอเคมีของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย

 Conformation, configuration, enantiomer, diastereomer, 

racemic mixture and stereochemistry of organic reactions

0202 326 เคมีไขมันและน้ํามัน 2(2-0-4)

 Chemistry of Fat and Oil 

 การสกัด การวิเคราะห และการปรับปรุงคุณภาพของไขมัน

และนํา้มนั และสามารถนาํความรูไปประยกุตในการเลอืกใชไขมนัและนํา้มนั

ไดอยางถูกตองและปลอดภัย

  Extraction, analysis and quality improvement of crude 

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

industry

0202 327  เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ 2(2-0-4)

 Natural Product Chemistry

 การจําแนก การสกัด การแยกและเทคนิคตางๆ ในการแยก

บริสุทธิ์สารผลิตภัณฑธรรมชาติ การศึกษาสารจําพวกเทอรพีน สเตียรอยด 

สารประกอบพีนอล อัลคาลอยด กรดไขมันและนํ้าตาล 

 Classification, extraction, isolation and techniques in 

purification of natural product compounds, study of terpenes, 

steroids, phenolic compounds, alkaloids fatty acid and sugars

0202 328 อินทรียสังเคราะหบนวัฏภาคของแข็ง  2(2-0-4)

 Solid-Phase Organic Synthesis

 บทนําอินทรียสังเคราะหบนวัฏภาคของแข็ง พอลิเมอรคํ้าจุน 

สวนเชื่อมตอ ปฏิกิริยาการคูควบ เทคนิคการวิเคราะหและการติดตาม

ปฏิกิริยาสําหรับการสังเคราะหบนวัฏภาคของแข็ง

 Introduction to solid-phase organic synthesis, polymer 

support, linker, coupling reaction, analytical techniques and 

reaction monitoring for solid phase synthesis 

0202 329 เคมีอินทรียทางยาขั้นแนะนํา 3(3-0-6)

 Introduction to Medicinal Organic Chemistry

 บทนําเกี่ยวกับเคมีทางยา ปฏิกิริยาของยาและรีเซปเตอร 

ผลทางเคมตีอการออกฤทธิข์องยา การเปลีย่นแปลงเมแทบอลกิของยาและ

สารประกอบอินทรียที่เกี่ยวของ บทนําเกี่ยวกับการออกแบบยาและ

การพัฒนา ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธ์ิของสาร

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร หัวขอเลือกสรรในเคมีอินทรียทางยา

 Introduction to medicinal chemistry, reaction of drugs 

and receptors, chemistry effect to drug actions, metabolic 

changes of drugs and related organic compounds, Introduction 

to drug design and development, quantitative structure-activity 

relationships by using computer program, selected topics in 

medicinal organic chemistry

 

0202 421  หัวขอเรื่องพิเศษทางเคมีอินทรีย  3(3-0-6)

 Special Topics in Organic Chemistry

 หัวขอที่สําคัญและนาสนใจทางเคมีอินทรียและการประยุกต

ใชงาน

 Significant and interesting topics in organic chemistry 

and its application

กลุมเคมีเชิงฟสิกส   

0202 333 โฟโตเคมี  2(2-0-4)

 Photochemistry

 บทนํา และทฤษฎีพื้นฐานของเคมีเชิงแสง แผนภาพจาบลอน

สก ีกระบวนการเคมีเชิงแสงแบบตางๆ โครงสรางทางอิเลก็ตรอนและชนิด

ของการทรานสิชัน การถายเทพลังงานและอิเล็กตรอน การทํานายอิเล็ก

โทรนิคสเปคตราดวยระเบียบวิธีเคมีคํานวณ 

 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 
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0202 334  อุณหพลศาสตรทางเคมี  2(2-0-4)

 Chemical Thermodynamics 

 กฏของอณุหพลศาสตร สมดลุเก่ียวกบัแกสจรงิและสารละลาย

จริง การประยุกตใชขอมูลทางอุณหพลศาสตร ระบบที่เก่ียวกับตัวแปร

อินเทนซีฟนอกเหนือจากความดันและอุณหภูมิ ระบบหลายองคประกอบ 

ศักยเคมีและสมบัติอันเน่ืองมาจากโมลารยอย แอคทิวิตี และแรงเคล่ือน

ไฟฟาของเซลล

 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  การออกแบบเชิงโมเลกุลสําหรับนักเคมี  2(2-0-4)

 Molecular Modeling for Chemistry

 บทนาํการออกแบบเชงิโมเลกุล ฐานขอมลูธนาคารโปรตนีและ

สารชีวโมเลกุลอื่นๆ ฟงชันกพลังงานศักยพื้นผิว การคนหาคอนฟอรเมชัน

ที่เสถียร การวิเคราะหสมบัติทางโครงสรางสามมิติดวยโปรแกรมกราฟค

แสดงภาพ เทคนิคการออกแบบโมเลกุลดวยเคมีคอมพิวเตอร เชน ดอ็กกงิ 

ทรีดีควิเอสเออาร 

 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 เคมีอินทรียเชิงฟสิกส 2(2-0-4)

 Physical Organic Chemistry

 พืน้ฐานของเคมอีนิทรียเชงิฟสกิส การประยกุตใชวธิเีซม-ิเอม

ไพริคัลและกลศาสตรควอนตัมสําหรับการคํานวณสมบัติเชิงโครงสราง 

สมบัติทางอิเล็กทรอนิกสและสมบัติทางอุณหพลศาสตรของสารประกอบ

อนิทรยี การประยุกตใชจลนพลศาสตรเคมแีละอณุหพลศาสตรเคมสีาํหรบั

การศึกษาปฏิกิริยาเคมีอินทรีย

 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

 สมการคลื่นโชรดิงเจอรในระบบที่งายและระบบที่ซับซอน 

ทฤษฎีการแปรคาและการรบกวน ทฤษฎีพันธะเวเลนซ และทฤษฎี

โมเลกุลารออรบิทัล

 Schrodinger wave equation for simple and complex 

systems, variation and perturbation theories, valence bond 

theory and molecular orbital theory

0202 338  การวิเคราะหเชิงความรอน 2(2-0-4)

  Thermal Analysis  

 บทนํา การวิเคราะหเชิงความรอนแบบดิฟเฟอเรนเชียลและ

ดฟิเฟอเรนเชียล สแกนนิง คาลอริเมตรี การเทียบมาตรฐานและการเตรียม

ตวัอยาง การวิเคราะหนํา้หนกัภายใตความรอน การวิเคราะหเชงิความรอน

วิธีอื่นๆ

 Introduction, differential thermal analysis and 

differential scanning calorimetry, calibration and sample 

preparation, thermogravimetry, applications of thermal analysis, 

other thermal analysis method

0202 431  หัวขอเรื่องพิเศษทางเคมีเชิงฟสิกส 2(2-0-4)

 Special Topics in Physical Chemistry

 ความรูใหมๆ ที่นาสนใจหรือความรูในเชิงลึกเฉพาะดานของ

ศาสตรทางเคมีเชิงฟสิกส 

 Modern topics or specific topics for applications based 

know ledges in physical chemistry 

กลุมชีวเคมี 

0202 342  ชีวเคมีของอาหารและโภชนการ  2(2-0-4)

 Food and Nutritional Biochemistry

 อาหารและสารอาหาร กระบวนการทางชีวเคมีของสารอาหาร

ในรางกาย สมดุลพลังงาน การจัดการนํ้าหนัก อาหารปรับแตงพันธุกรรม 

อาหารบําบัดโรคท่ีเกิดจากสภาพทุพโภชนาการ โดยเนนหนักโรคท่ีเปน

ปญหาในประเทศ ตลอดจนหลักการและแนวทางในการปองกันและแกไข

 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



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

126

0202 343 เทคโนโลยีชีวเคมีของเอนไซม  2(2-0-4)

 Enzyme Biochemical Technology

 แหลงของเอนไซม การจัดจําแนกและการเรียกชื่อเอนไซม 

สมบตัขิองเอนไซม การแยกบรสิทุธ จลนพลศาสตรของเอนไซม การยบัยัง้

การทาํงานของเอนไซม การตรงึเอนไซมและ การประยกุตใชเอนไซมในดาน

ตางๆ

 Source, classification, identification, properties, 

purification and kinetics of enzyme, enzyme inhibition, 

immobilization and various applications of enzymes 

0202 344 เทคโนโลยีดีเอ็นเอเบื้องตน  2(2-0-4)

 Introductory DNA Technology

 โครงสรางและหนาที่ของดีเอ็นเอ เทคโนโลยีเกี่ยวกับดีเอ็นเอ 

เชน การตรวจหาดเีอ็นเอจาํเพาะ การเพิม่ปรมิาณดเีอ็นเอโดยปฏิกริยิาลกูโซ

พอลิเมอเรส  การวิ เคราะห ลําดับนิวคลีโอไทด  ดีเอ็นเอโคลนนิ่ง 

และลายพิมพดีเอ็น การประยุกตใชประโยชนจากเทคโนโลยีดีเอ็นเอ

ในดานตางๆ เชน เกษตรกรรม การแพทย และนิติวิทยาศาสตร

 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

0202 345  เพปไทดและโปรตีนที่มีฤทธิ์ทางยา 3(3-0-6)

 Pharmaceutical Peptides and Proteins

 ความรูพื้นฐานของเพปไทดและโปรตีน การทํานายฤทธ์ิทาง

ชวีภาพ การทดสอบฤทธิท์างชวีภาพของเพปไทดและโปรตนีบางชนดิ บทนาํ

เกี่ยวกับการแยกและการทําใหบริสุทธิ์ของโปรตีน การเตรียมเพปไทด

และโปรตีนสําหรับจุดประสงคทางการคา การพัฒนาสูตร บรรจุภัณฑ

และการเก็บรักษา รวมถึงตัวอยางของเพปไทดหรือโปรตีนทางเภสัชกรรม

 Basic knowledge of peptides and proteins, biological 

activity prediction, biological activity investigation of some 

peptides and proteins, introduction to isolation and purification 

of protein, peptides and proteins preparation for commercial 

purpose, formulation, packaging, and storage including examples 

of pharmaceutical peptides or proteins

0202 346  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับชีวเคมีพืช 3(3-0-6)

 Introduction to Plant Biochemistry

 โครงสรางและหนาท่ีของเซลลพชื โครงสรางของสารชีวโมเลกุล

และกระบวนการเมแทบอลิซึมในพืช  การสัง เคราะห ด วยแสง 

สารเมแทบอไลตทุติยภูมิ และการประยุกตใชพันธุวิศวกรรมในพืช

 Plant cell structure and function, biomolecular 

structure and metabolism emphasize in plant, photosynthesis, 

secondary metabolites, and genetic engineering applications in 

plant

0202 347  ชีวเคมีวิเคราะห  3(3-0-6)

 Analytical Biochemistry 

 หลักการและเทคนิคท่ีใชในการวิเคราะหของสารชีวโมเลกุล

ทางดานคุณภาพและปริมาณ การประยุกตใชเทคนิคเหลานี้ในทางการ

แพทย เภสัชกรรม เกษตรกรรม และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร

 Principles and techniques used in qualitative and 

quantitative analysis of biological molecules, applications of 

these techniques in medicine, pharmaceutics, agriculture, and 

scientific research

0202 441  หัวขอเรื่องพิเศษทางดานชีวเคมี 2(2-0-4)

  Special Topics in Biochemistry

 ความรูใหมๆ ที่นาสนใจหรือความรูในเชิงลึกเฉพาะดาน

ของศาสตรทางชีวเคมี

 Modern topics or specific topics for applications based 

know ledges in Biochemistry

0202 442  ชีวเคมีของความรักและความสุข  2(2-0-4) 

 Biochemistry of Love and Happiness

 ระบบประสาทและสมอง  การส  งสัญญาณประสาท 

สารส่ือประสาทท่ีเก่ียวของกับความรัก ความสุข สารเสพติด โรคท่ีเก่ียวของ

กับความผิดปกติของสารส่ือประสาท

 Nerve and brain system, nerve conduction, 

neurotransmitters related to love and happiness, drugs, diseases 

from neurotransmitters deficiency
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กลุมเคมีวิเคราะห 

0202 353 การวิเคราะหทางเคมีไฟฟา 2(2-0-4) 

 Electrochemical Analysis

 หลกัการ สวนประกอบของเครือ่งมือ และการประยกุตใชของ

เทคนิคทางเคมีไฟฟา เชน โพเทนชิออเมตรี คูลอมเมตรี อิเล็กโทรแกรวิ

เมตรี โพลาโรกราฟและโวลแทมเมตรี 

 Principles, instrumentation and application of 

electrochemical techniques such as potentiometry, coulometry, 

electrogravimetry, polarography and voltammetry

0202 354  การเตรียมตัวอยางสําหรับการวิเคราะหทางเคมี 2(2-0-4)

 Sample Preparation for Chemical Analysis

 การเตรียมตวัอยางเพือ่การวเิคราะหทางเคม ีการเกบ็ตวัอยาง 

การเตรียมตัวอยางสําหรับตวัอยางท่ีเปนของเหลว ของแข็ง กึง่ของแข็ง และ

แกส การเตรียมตัวอยางทางสิ่งแวดลอม ตัวอยางอาหาร ตัวอยางชีวภาพ

 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  การวิเคราะหนํ้า 2(2-0-4)

 Water Analysis

 ขอกําหนดของคุณภาพน้ํา การเก็บนํ้าตัวอยาง การเตรียมนํ้า

ตัวอยาง หลักการและเทคนิคที่ใชในการวิเคราะหนํ้า วิธีทางเครื่องมือ

แบบใหมสําหรับการวิเคราะหนํ้า

 Regulation of water, water sample collection, water 

sample preparation, principle and technique in water analysis, 

new instrumental methods for water analysis

0202 356 การวิเคราะหโดยอาศัยการไหล 2(2-0-4) 

 Flow-based Analysis

 หลักการของการวิเคราะหโดยอาศัยการไหล เทคนิคโฟลอิน

เจคชัน เทคนิคซีเควนเชียลอินเจคชัน ไมโครโฟลแอนาไลซิส และเทคนิค

การวิเคราะหดวยการไหลแบบอื่นๆ

 Principles of flow-based analysis, flow injection 

technique, sequential Injection technique, micro-flow analysis 

and other flow techniques

0202 451 หัวขอเรื่องพิเศษทางเคมีวิเคราะห 2(2-0-4)

 Special Topics in Analytical Chemistry 

  หัวขอที่สําคัญและนาสนใจทางเคมีวิเคราะห

  Significant and interesting topics in analytical chemistry

   

กลุมเคมีประยุกต

0202 362  เทคโนโลยีเสนใย  2(2-0-4)

 Fiber Technology

 บทนาํ การแบงชนดิของเสนใย โครงสรางและสมบตัขิองเสนใย 

เสนใยธรรมชาติ เสนใยสังเคราะห และการวิเคราะหเสนใย

 Introduction, fiber classification, structure and 

properties of fibers, natural fibers, synthetic fibers and 

identification

0202 363  เทคโนโลยีการยาง  2(2-0-4)

 Rubber Technology

 โครงสราง สมบัติ และการใชงานของยางธรรมชาติและ

ยางสังเคราะห สารเคมีสําหรับยาง กระบวนการผลิตผลิตภัณฑยาง 

การทดสอบสมบัติของยางกอนและหลังการคงรูป ยางเทอรโมพลาสติก

 Structures, properties and applications of natural and 

synthetic rubbers, rubber additives, manufacturing process of 

rubber products, testing of unvulcanized and vulcanized rubbers, 

thermoplastic elastomers

0202 364 เทคโนโลยีนํ้ายาง  2(2-0-4)

 Latex Technology

 บทนํา นํ้ายางธรรมชาติ นํ้ายางสังเคราะห สารเคมีสําหรับ

นํา้ยาง การเตรยีมสารเคมีสาํหรบัใชในนํา้ยาง กระบวนการผลิตผลติภณัฑ

จากนํ้ายาง

 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 พลาสติกใชงานท่ัวไปและพลาสติก

วิศวกรรม การไหลของ พอลิเมอร สารเติมแตงพลาสติก การผสมสาร

เติมแตง กระบวนการอัดรีด กระบวนการฉีด การเปาข้ึนรูป การกดอัดขึ้น

รูป การข้ึนรูปแผนรอน การหลอหมุน

 Plastic properties, commodity and engineering 

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

extrusion, injection, blow molding, compression molding, 

thermoforming, rotational molding.
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0202 366  ปฏิบัติการการสังเคราะหและพิสูจนเอกลักษณ 1(0-3-1)

 ของพอลิเมอร  

  Polymer Synthesis and Characterization

 Laboratory

 ปฏิบัติการการสังเคราะหและการพิสูจนเอกลักษณของ

พอลิเมอร เทคนิคการเตรียมพอลิเมอรแบบตางๆ ไดแก วิธีการแบบบัลค 

แบบสารแขวนลอย และแบบอิมัลชัน การวิเคราะหคุณลักษณะไดแก 

การทดสอบเบื้องตน การละลาย ความหนาแนน การทดสอบดวยเปลวไฟ 

การหาความหนดืของพอลเิมอร การหานํา้หนกัโมเลกลุ การวเิคราะหสมบตัิ

เชิงความรอนดวยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริเมตรีและเท

อรโมกราวิเมตริกแอนาไลซิส   

 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 พอลิเมอรผสมและพอลิเมอรเชิงประกอบ 2(2-0-4)

 Polymer Blends and Polymer Composites

 ชนดิของพอลเิมอรผสม การเตรียมพอลเิมอรผสม สมบตัขิอง

พอลิเมอรผสม ความเขากันไดระดับโมเลกุล ความเขากันไดระดับเชิงกล 

การตรวจสอบความเขากันได วิธีการเพิ่มความเขากันไดสารเพิ่มความเขา

กนัไดพลาสตกิผสมพลาสตกิเสริมความเหนียวดวยยาง ยางผสม ชนดิของ 

พอลิเมอรเชิงประกอบ วิธีการเตรียมพอลิเมอรเชิงประกอบ ชนิดของสาร

เสริมแรง และพอลิเมอรเชิงประกอบระดับนาโน 

  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 พอลิเมอรแตกสลายทางชีวภาพ  2(2-0-4)

 Biodegradable Polymers

 นิยามของพอลิเมอรแตกสลายทางชีวภาพได พอลิเมอรแตก

สลายทางชีวภาพไดจากธรรมชาตแิละสังเคราะห พฤติกรรมการแตกสลาย

และการดูดซึมทางชีวภาพ การประยุกตใชงานและ การขึ้นรูปพอลิเมอร

แตกสลายทางชีวภาพได

 Definition of biodegradable polymers, natural and 

synthetic biodegradable polymers, biodegradation and 

bioabsorption behaviors, applications and processing of 

biodegradable polymers 

0202 369  เซนเซอรและนาโนเซนเซอร  2(2-0-4)

 Sensors and Nanosensors

 การออกแบบการสังเคราะห หลกัการและวิธกีารวเิคราะหดวย

เซนเซอรเคมี เซนเซอรเชิงชีวภาพ นาโนเซนเซอร และการประยุกตใช

เซนเซอรในการตรวจวัดทางเคมี

 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 ีเชน กระบวนการปรบัสภาพ

นํ้า อุตสาหกรรม การผลิตสารสม อุตสาหกรรมนํ้าตาล อุตสาหกรรมเย่ือ

กระดาษ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต อุตสาหกรรมสังกะสี การใชความรูดาน

เคมีในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ เพื่อเปนการฝกและเตรียมนิสิตท่ีจะไป

ทํางานในโรงงานอุสาหกรรมเคมี

 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

0202 372 อุตสาหกรรมปโตรเคมี  2(2-0-4)

 Petrochemical Industry

 เทคโนโลยขีองการสาํรวจ การขดุเจาะ การขนสง การกลัน่และ

การปรับปรุงคุณภาพของปโตรเลียมผลิตภัณฑที่ไดจากปโตรเลียมและ

ปโตรเคมี อุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมพอลิเมอร

 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 

 ความสําคัญของพลังงานทางเลือก พลังงานชีวมวลและ

เช้ือเพลิงชีวภาพ พลังงานนิวเคลียร พลังงานไฮโดรเจนและเซลลเช้ือเพลิง 

พลงังานแสงอาทติย พลงังานลม พลงังานนํา้ มมุมองใหมในการใชพลงังาน

ในอนาคต

 Importance of alternative energy, biomass and biofuel, 

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

tidal power, new aspects to future energy
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0202 374  เคมีสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

  Environmental Chemistry

  ความรูทางเคมีประยุกตกับปญหาส่ิงแวดลอม มลพิษทางน้ํา 

อากาศ ดิน กัมมันตรังสี และเสียง การควบคุมและการปองกันมลพิษ 

มาตรฐานสากลดานสิ่งแวดลอม 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 เคมีเครื่องสําอาง 3(3-0-6)

 Cosmetics Chemistry

 ความหมาย วิวัฒนาการ ประโยชน สวนประกอบทางเคมี

ในเครือ่งสาํอางและการวเิคราะหดวยเครือ่งมอื เครือ่งสาํอางสาํหรบัรางกาย

มนุษย หลกัประกันคณุภาพของการผลิตเครือ่งสาํอาง กฎหมายทีเ่กีย่วของ 

เทคโนโลยีเครื่องสําอางและความงาม ทิศทางเครื่องสําอางในปจจุบัน

 Definition, evolution, utility, chemical components in 

cosmetics and instrumental analysis, cosmetics for human body, 

quality assurance of cosmetics production, law concerning, 

cosmetics and beauty technologies, cosmetics trend in recent

0202 376  เคมีอาหาร 2(2-0-4)

  Food Chemistry 

 โครงสราง สมบตัทิางเคมแีละทางกายภาพของสารอาหารชนดิ

ตางๆ เชน โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร รวมทั้งสาร

ปรุงแตงในอาหาร

 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 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ การสกัด การวิเคราะห 

และการแปรรูป ธัญพืชชนิดตางๆ

 Phytochemicals, antioxidant activity, extraction. 

Analysis and food processing of various cereal

0202 378  นิติวิทยาศาสตรเบื้องตน 2(2-0-4)

 Introduction to Forensic Science

 ความสัมพันธของนิติวิทยาศาสตรกับอาชญากรรมวิทยา 

การประยกุตวธิทีางวิทยาศาสตรกบัการพสิจูนดานอาชญากรรม การพสิจูน

หลักฐาน ชนิดของวัตถุพยาน การเก็บวัตถุพยานและการตรวจวิเคราะห 

การตรวจสถานทีเ่กิดเหต ุความรูเกีย่วกับสารเสพตดิ วตัถรุะเบดิ การตรวจ

ลายน้ิวมือแฝง การตรวจเอกลักษณบุคคล   

 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*  การฝกงาน 2(0-4-2)

 Practicum

 การฝกงานดานวิชาการหรือวิชาชีพทางสาขาเคมีหรือเคมี

ประยกุตในหนวยงานราชการ รฐัวสิาหกจิหรอืเอกชน เปนเวลาไมนอยกวา 

150 ชั่วโมง
 Practice of chemistry profession in government 

offices, government enterprises or private sectors, minimum 

requirement of 150 practice hours

  

 สาํหรบันสิติทีเ่รยีนในโปรแกรมกาวหนาทางวชิาการ ใหเลอืก

เรียนในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม 6 หนวยกิต จากรายวิชา

ตอไปนี้

0202 513 เคมีอนินทรียขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Inorganic Chemistry  

  โครงสรางสเตอรโิอเคม ีทฤษฎอีอรบทิลัเชงิโมเลกลุ อเิล็กทรอนกิ

สเปกตรา หลักการเบ้ืองตนของจลนพลศาสตรและกลไกปฏิกิริยาเคมี 

ปฏกิริยิาออกซิเดชัน รดีกัชนั และการประยุกตใชสารประกอบโคออรดเินชัน 

 Stereochemistry, molecular orbital theory, electronic 

spectra, principles of kinetics and mechanism chemistry, 

oxidation–reduction reactions and application on coordination 

compounds

0202 514  เคมีโลหะแทรนซิชันอินทรีย 3(3-0-6)

 Organotransition Metal Chemistry

 พันธะและโครงสราง การเตรียมและการตรวจสอบลักษณะ

เฉพาะของสารประกอบ โลหะแทรนซิชันอินทรีย ปฏิกิริยาการเติมแบบ

ออกซิเดชัน ปฏิกิริยาการกําจัดแบบรีดักชัน และปฏิกิริยาการแทรก 

การประยุกตของสารประกอบโลหะแทรนซิชันอินทรีย

 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
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0202 523 เคมีอินทรียขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Organic Chemistry

 โครงสราง และกลไกของปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย 

ปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้ดวยแสง ตลอดจนการนาํความรูทางจลนพลศาสตร และ

สเตอริโอเคมีมาทํานายปฏิกิริยา

 Structure and reaction mechanism of organic 

compounds, photochemistry, application of chemical kinetics, 

thermodynamics and stereochemistry to predict the reactions

0202 524 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปในเคมีอินทรีย 3(3-0-6)

 Spectroscopic Techniques in Organic Chemistry

 หลักการสเปกโทรสโกป เชน ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกป 

อินฟาเรดสเปกโทรสโกป นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป 

1 มิติ นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป 2 มิติ และ แมสสเปก

โทรสโกป ในการตรวจหาโครงสรางสารประกอบอินทรีย สารประกอบ

ผลิตภัณฑธรรมชาติ และสารประกอบอินทรียสังเคราะห

 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  เคมีเชิงฟสิกสขั้นสูง 1 3(3-0-6)

 Advanced Physical Chemistry 1

 แนวคิด  ความสัมพันธ   และการประยุกต ใช ของกฎ

อุณหพลศาสตรทางเคมี หลักการของกลศาสตรควอนตัม ออรบิทัลของ

โมเลกุล สเปกโทรสโกปของโมเลกุล

 Concepts, relationships and applications of the laws 

of chemical thermodynamics, principles of quantum mechanics, 

molecular orbital, molecular spectroscopy

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

 Advanced Physical Chemistry 2

 แนวคิด ความสมัพนัธ และการประยุกตใชของจลนพลศาสตร

ทางเคมี เคมีไฟฟา เคมีคอลลอยดและพื้นผิว 

 Concepts, relationships and applications of chemical 

kinetics electrochemistry surface and colloid chemistry

0202 543  ชีวเคมีขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Biochemistry

 โครงสราง สมบัติและหนาท่ีของชีวโมเลกุล การเรงปฏิกิริยา

โดยเอนไซม เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล การถายทอดชีวขอมูล 

การจดัการกบัยีน การขนสงสารผานเยือ่หุม การสงสญัญาณของเซลล เเละ

หัวขอที่นาสนใจทางชีวเคมี

 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

 หลักการและวิธีการที่ใชในการวิจัยทางชีวเคมี เทคนิคตางๆ

ทางสเปกโทรสโกป โครมาโทกราฟ ชีววิทยาเชิงโมเลกุล และการประยุกต 

ปฏิบัติการทางชีวเคมีเพื่อเพิ่มประสบการณและทักษะในการทดลองทาง

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 

0202 553  เคมีวิเคราะหขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Analytical Chemistry

 หลกัการและการประยุกตใชการวิเคราะหดวยเคร่ืองมือขัน้สงู

และการวิเคราะหดวยเคร่ืองมือแบบคูควบ เชน อัลตราเพอรฟอรแมนซ

ลิควิดโครมาโทกราฟ ไมโครเวฟพลาสมา-อะตอมมิกอีมิสชันสเปกโทรเม

ตร ีแกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมตร ีโครมาโทกราฟเหลว-แมสสเปก

โทรเมตรี อินดักทีฟลีคับเปลพลาสมา-แมสสเปกโทรเมตรี และโครมาโท

กราฟแบบวัฏภาคของเหลวย่ิงยวด

 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 
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0202 554 การตรวจสอบความใชไดของวิธีและ

 คาความไมแนนอนของการวัด  3(3-0-6)

 Method Validation and Measurement Uncertainty

 ประเภทของวธิวีเิคราะห สถติสิาํหรบัเคมวีเิคราะห เครือ่งมอืและ

ขั้นตอนในการตรวจสอบความใชไดของวิธี การหาคาและการประเมิน

คุณลักษณะเฉพาะของวิธีวิเคราะห แหลงท่ีมาของความไมแนนอน ประเภท

ของความไมแนนอน ขั้นตอนในการประมาณคาความไมแนนอนของการวัด

 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 การสังเคราะหพอลิเมอรขั้นสูง  3(3-0-6)

 Advanced Polymer Synthesis

  นิยามของการเกิดพอลิเมอร ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร 

ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอรแบบเติม โดยอาศัยอนุมูลอิสระ ไอออน 

และตัวเรงปฏิกิริยาแบบโคออรดิเนต การเกิดพอลิเมอรแบบขั้นและแบบ

เปดวง เทคนิคการเกิดพอลิเมอร เชน แบบบัลก แบบสารละลาย 

แบบแขวนลอย และแบบอิมัลชัน ปจจัยที่มีผลตอผลิตภัณฑที่ไดจาก

การเกิดพอลิเมอร

  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 สมบัติของพอลิเมอรและการหาลักษณะเฉพาะ 3(3-0-6)

 Polymer Properties and Characterization

 ความสัมพนัธระหวางโครงสรางและสมบัตขิองพอลิเมอร เชน 

นํา้หนกัโมเลกุล สณัฐานวทิยา สมบตัเิชงิกล สมบตัทิางความรอน สเตอรโิอ

เคมีของพอลิเมอร พฤติกรรมของพอลิเมอรในสารละลาย และเทคนิค

การวิเคราะหเพื่อหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร

 Structure-property relations of polymer such as 

molecular weight, morphology, mechanical and thermal 

properties, polymer stereochemistry, polymer behavior in solution 

and a brief account of the analytical techniques used in polymer 

characterization
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ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program in Biology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

  (ชื่อยอ) :  วท.บ. (ชีววิทยา)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) :  Bachelor of Science (Biology)

  (ชื่อยอ) :  B.Sc. (Biology)

หลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ใชระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาไมเกิน 8 ป

 โปรแกรมปกติ   ไมนอยกวา 137 หนวยกิต

 โปรแกรมสหกิจศึกษา  ไมนอยกวา 140 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร

โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 30 หนวยกิต

1.1  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

       1.1.1  ภาษาและการสื่อสาร

       1.2.2  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.2  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

1.3  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค

1.4  กลุมพลเมืองเขมแข็ง

1.5  กลุมวิถีสังคม

*เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากกลุมวิชาที่  1.1 – 1.5

4 หนวยกิต

2 หนวยกิต

4 หนวยกิต

4 หนวยกิต

4 หนวยกิต

4 หนวยกิต

8 หนวยกิต

4 หนวยกิต

2 หนวยกิต

4 หนวยกิต

4 หนวยกิต

4 หนวยกิต

4 หนวยกิต

8 หนวยกิต

2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 101 หนวยกิต 104 หนวยกิต

2.1)  กลุมวิชาเฉพาะแกน 26 หนวยกิต 26 หนวยกิต

2.2)  กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 68 หนวยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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        2.2.1)  วิชาเฉพาะดานบังคับ 54 หนวยกิต 53 หนวยกิต

        2.2.2)  วิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 15 หนวยกิต

2.3) กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา 3 หนวยกิต 10 หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 6 หนวยกิต

                           รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 137 หนวยกิต 140 หนวยกิต

หมายเหตุ: 

 นิสิตที่เรียนโปรแกรมปกติ ตองผานวิชา 0203 393 เตรียมความพรอมกอนฝกงานและสหกิจศึกษา และ 0203 495 ฝกงาน 

จํานวนรวม 3 หนวยกิต นิสิตท่ีเรียนโปรแกรมสหกิจศึกษาตองผานวิชา 0203 393 เตรียมความพรอมกอนฝกงานและสหกิจศึกษา และวิชา 

0199 499 สหกิจศึกษา จํานวนรวม 10 หนวยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 

  โปรแกรมปกติ ไมนอยกวา 101 หนวยกิต 

  โปรแกรมสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 104 หนวยกิต

  2.1 กลุมวิชาเฉพาะแกน  26 หนวยกิต

 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 104 ฟสิกสมูลฐาน 3(3-0-6)

  Fundamental Physics

 0204 194 ปฏิบัติการฟสิกสมูลฐาน 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 กลุมวิชาเฉพาะดาน 

   โปรแกรมปกติ ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

   โปรแกรมสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 68 หนวยกิต

   2.2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ

    โปรแกรมปกติ  54 หนวยกิต 

    โปรแกรมสหกิจศึกษา   53 หนวยกิต

 0202 221 เคมีอินทรีย 3(3-0-6)

  Organic Chemistry

 0202 241 ชีวเคมี 4(4-0-8)

  Biochemistry

 0202 250 การวิเคราะหทางเคมีเชิงปริมาณ  3(3-0-6)

  Quantitative Chemical Analysis 

 0202 291  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย  1(0-3-1)

  Organic Chemistry Laboratory 

 0202 296 ปฏิบัติการชีวเคมี  1(0-3-1)

  Biochemistry Laboratory

 0202 299 ปฏิบัติการการวิเคราะหทางเคมีเชิงปริมาณ 1(0-3-1)

  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 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1 2(2-0-4)

  English for Science 1

 0299 203 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2 2(2-0-4)

  English for Science 2

 0203 201  ชีววิทยาของเซลล 4(3-3-7)

  Cell Biology

 0203 261  นิเวศวิทยา  3(3-0-6)

  Ecology

 0203 271  พันธุศาสตร 3(3-0-6)

  Genetics

 0203 292 ปฏิบัติการพันธุศาสตร 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  อนุกรมวิธานเบ้ืองตน  4(3-3-7)

  Introduction to Taxonomy

 0203 305  กายวิภาคและสรีรวิทยาเบ้ืองตน 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)

  สําหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา   

  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 เปนรายวิชานับ

หนวยกิต มีผลการเรียนแบบ S หรือ U

 ** เฉพาะนิสิตที่เลือกเรียนโปรแกรมปกติ

  2.2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก

  ใหนสิติเลือกเรียนรายวิชาทางชีววิทยาตามความสนใจ โดย

นิสิตที่เรียนโปรแกรมปกติเลือกเรียน ไมนอยกวา18  หนวยกิต และนิสิต

ที่เรียนโปรแกรม สหกิจศึกษาเลือกเรียน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ซึ่งนิสิต

สามารถเลือกเรียนรายวิชาเฉพาะดานเลือกจากรายวิชาในแขนงวิชาตาง ๆ 

หรือจากรายวิชาในหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาจลุชีววิทยา ดงันี้

กลุมวิชาชีววิทยาทั่วไป

 0203 306 ชีววิทยาของการเจริญ  3(2-2-5)

  Developmental Biology 

 0203 307 สรีรวิทยาของเซลล  3(2-3-5)

  Cell Physiology

 0203 308  ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ 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 ชีวภมูิศาสตร 3(3-0-6)

  Biogeography

 0203 405  โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการประยุกตใชงาน 3(1-4-4)

  ดานการวิจัยทางชีววิทยา  

   Computer Applications for Biological Researches

 0203 406 ชีวสนเทศศาสตร 3(2-2-5)

  Bioinformatics 

 0203 407  พิษวิทยาชีวภาพเบ้ืองตน 3(3-0-6)

  Introduction to Biotoxicology

 0203 408  ไมโครเทคนิค  3(1-6-4)

  Microtechniques

กลุมวิชาพฤกษศาสตร

 0203 310 หลักชีววิทยาของพืช  3(2-2-5)

  Principles of Plant Biology 

 0203 311 ชีววิทยาของพืชไรเมล็ด  3(2-2-5)

  Biology of Cryptogams

 0203 312  กายวิภาคศาสตรของพืช 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  หลักการปรับปรุงพันธุพืช  3(2-2-5)

  Principles of Plant Breeding

 0203 322  ชีววิทยาของกลวยไม  3(2-2-5)

  Orchid Biology

 0203 323  วัชพืชศาสตร  3(2-2-5)

  Weed Science

 0203 324  พฤกษเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)

  Basic Phytochemistry 

 0203 325  สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  3(3-0-6) 

  ของพืชสวน

  Postharvest Physiology and Technology of 

  Horticultural Crops

 0203 411  สรีรวิทยาของพืช  3(2-2-5)

  Plant Physiology

 0203 412  เรณูวิทยาพ้ืนฐาน 3(2-2-5)

  Basic Palynology 

 0203 413  วิทยาไลเคนส  3(2-2-5)

  Lichenology

 0203 414  การเจริญและพัฒนาของพืช  3(2-2-5)

  Plant Growth and Development

 0203 416  พืชนํ้า  3(2-2-5)

  Aquatic Plants

 0203 421  ชีววิทยาของไมประดับและการจัดสวน  3(2-2-5)

  Biology of Ornamental Plants and Gardening

 0203 422  พฤกษศาสตรพื้นบาน  3(2-2-5)

  Ethnobotany

 0203 423  พฤกษเศรษฐกิจ  3(2-2-5)

  Economic Botany 

 0203 424  การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช  3(1-4-4)

  Plant Tissue Cultures

 0203 425  พืชสมุนไพร  3(2-2-5)

  Medicinal Plants

 0203 426  พฤกษศาสตรอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

  Industrial Botany



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

136

กลุมวิชาสัตววิทยา

 0203 342  สัตววิทยาของสัตวมีกระดูกสันหลัง 3(2-2-5)

  Vertebrate Zoology 

 0203 343  สัตววิทยาของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 3(2-2-5)

  Invertebrate Zoology

 0203 344  หลักอนุกรมวิธานสัตว  3(2-2-5)

  Principles of Animal Taxonomy 

 0203 345 วิทยาเอมบริโอของสัตว  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  สัตวที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 3(2-2-5)

  Economic Animals 

 0203 353  ชีววิทยาสัตวหนาดิน 3(2-2-5)

  Soil Fauna Biology 

 0203 440  พฤติกรรมสัตว 3(2-2-5)

  Animal Behavior

 0203 441  สรีรวิทยาของสัตว  3(2-2-5)

  Animal Physiology 

 0203 442  ปรสิตวิทยา 3(2-2-5)

  Parasitology

 0203 443  ปกษีวิทยา 3(2-2-5)

  Ornithology

 0203 444  วิทยาสตัวเลี้ยงลูกดวยนํ้านม  3(3-0-6)

  Mammalogy

 0203 445  วิทยาสัตวเลื้อยคลานและสัตวสะเทินนํ้า  3(2-2-5)

  สะเทินบก  

  Herpetology

 0203 446  มีนวิทยา 3(2-2-5)

  Ichthyology 

 0203 447 วิทยาแพลงกตอนสัตว 3(2-2-5)

  Zooplanktology

 0203 448  วิทยาตอมไรทอ  3(3-0-6)

  Endocrinology

 0203 449  วิวัฒนาการของสัตว 3(3-0-6)

  Animal Evolution

 0203 450  การเจริญเติบโตและการเพาะเล้ียงเซลลสัตว  3(2-2-5)

  Animal Cell Growth and Culture

 0203 451  การควบคุมโดยชีววิธี 3(2-2-5)

  Biological Control

 0203 452  สัตวทองถิ่น 3(2-2-5)

  Ethnozoology

 0202 453  วิธีการใชสัตวทดลอง 3(2-2-5)

  Use of Laboratory Animals

 0203 454 แมลงศัตรูพืชทางการเกษตร  3(2-2-5)

  Agricultural Pest Insects 

 0203 455  การเล้ียงผ้ึง 3(2-2-5)

  Apiculture

กลุมวิชาพันธุศาสตร

 0203 371  พันธุศาสตรของสัตว  3(2-2-5)

  Animal Genetics

 0203 372  พันธุศาสตรของพืช  3(2-2-5)

  Plant Genetics

 0203 373  พันธุศาสตรของมนุษย  3(3-0-6)

  Human Genetics

 0203 374  เซลลพันธุศาสตร 3(2-2-5)

  Cytogenetics

 0203 375  พันธุศาสตรประชากร  3(3-0-6)

  Population Genetics

 0203 376  พันธุศาสตรของจุลินทรีย 3(3-0-6)

  Microbial Genetics

 0203 471  เทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-2-5)

  Biotechnology 

 0203 472 พันธุวิศวกรรมพ้ืนฐาน 3(3-0-6)

  Basic Genetic Engineering

 0203 473  พันธุศาสตรชีวเคมี  3(3-0-6)

  Biochemical Genetics

 0203 474  พันธุศาสตรโมเลกุล 3(3-0-6)

  Molecular Genetics

กลุมวิชานิเวศวิทยา

 0203 262  ชีววิทยาส่ิงแวดลอม  3(3-0-6)

  Environmental Biology

 0203 361  เทคนิคภาคสนามทางนิเวศวิทยา  3(2-3-5)

  Field Techniques in Ecology

 0203 362  นิเวศวิทยาของสัตว  3(2-2-5)

  Animal Ecology

 0203 363  นิเวศวิทยาของแหลงนํ้า  3(2-3-5)

  Aquatic Ecology

 0203 365  นิเวศวิทยาปาไม 3(2-2-5)

  Forest Ecology

 0203 366  นิเวศวิทยาของพืช 3(2-2-5)

  Plant Ecology
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 0203 367  วิทยาสาหราย  3(2-2-5)

  Phycology 

 0203 461 นิเวศวิทยาของพ้ืนที่ชุมนํ้า 3(2-2-5)

  Wetland Ecology

 0203 462  ภูมิสารสนเทศศาสตรสําหรับการประยุกต  3(2-2-5)

  ใชทางนิเวศวิทยา   

  Geo-informatics for Ecology Applications 

 0203 463  มลพิษสิ่งแวดลอม  3(3-0-6)

  Environmental Pollution

 0203 464  นิเวศวิทยาวิเคราะหเบื้องตน 3(3-0-6) 

  Introduction to Ecological Analysis

 0203 465  นิเวศวิทยาและมลพิษของดิน 3(3-0-6)

  Soil Ecology and Soil Pollution

กลุมวิชาหมอนไหม

 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  การปรับปรุงพันธุไหม  3(2-2-5)

  Silkworm Breeding

กลุมวิชาบรรพชีวิน

 0203 381  บรรพชีวินวิทยาเบื้องตน 3(2-2-5)

  Introduction to Paleontology 

 0203 383  บรรพชีวินวิทยาพืชเบื้องตน 3(2-2-5)

  Introduction to Palaeobotany 

 0203 385  ธรณีวิทยาพื้นฐานสําหรับบรรพชีวินวิทยา 3(2-2-5)

  Basic Geology for Palaeontology

 0203 481  จุลบรรพชีวินวิทยาเบื้องตน 3(2-2-5)

  Introduction to Micropalaeontology

 0203 483  นิเวศวิทยาบรรพชีวินเบื้องตน 3(2-2-5)

  Introduction to Palaeoecology

กลุ มวิชาจุลชีววิทยา (นิสิตสามารถเลือกเรียนไดจากรายวิชาเลือก

ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา)

 0203 331  วิทยาเห็ดรา 3(2-2-5)

  Mycology

 0203 332  วิทยาไวรัส 3(2-2-5)

  Virology

 0203 333  ความหลากหลายและชีววิทยาของเห็ดทองถิ่น 3(2-2-5)

  Biodiversity and Biology of Local Mushroom

 0203 335  จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-2-5)

  Food Microbiology

 0203 336  จุลินทรียกอโรค 3(2-2-5)

  Pathogenic Microorganisms

 0203 337  สรีรวิทยาของจุลินทรีย 4(3-2-7)

  Microbial Physiology

 0203 339  วิทยาภูมิคุมกัน 3(2-2-5)

  Immunology 

 0203 349 แอคติโนมัยซีท 3(2-2-5)

  Actinomycetes

 0203 350  จุลชีววิทยาทางดิน 3(2-2-5)

  Soil Microbiology

 0203 354  จุลชีววิทยาทางน้ํา 3(2-2-5)

  Aquatic Microbiology

 0203 360  จุลชีววิทยาของอาหารหมักพื้นบาน 3(2-2-5)

  Microbiology of Indigenous Fermented Foods

 0203 368  จุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑนม 3(2-2-5)

  Microbiology of Milk and Milk Products

 0203 369 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย 3(2-2-5)

  Microbial Ecology

 0203 400  จุลชีววิทยาของการบําบัดนํ้าเส 3(2-2-5)

  Microbiology of Waste Water Treatment

 0203 433  จุลชีววิทยาทางส่ิงแวดลอม 3(2-2-5)

  Environmental Microbiology

 0203 434  จุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม 3(2-2-5)

  Agricultural Microbiology

   

  2.3  กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา 

   (โปรแกรมปกติ)   3 หนวยกิต 

   (โปรแกรมสหกิจศึกษา)   10 หนวยกิต

 0203 393  เตรียมความพรอมกอนฝกงาน

  และสหกิจศึกษา  1(0-2-1)

  Student Practicum and Co-operative 

  Education Preparation

 0203 495  ฝกงาน 2(0-4-2)

  Student Practicum

 0199 499  สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Co-operative Education

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 ใหนิสิตเลือกเรียนในรายวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม
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แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ปที่ 1 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม

Preparatory English

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

004x xxx วิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 2 วิชา

One General Education Class

4 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(0-3-1) 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 104 ฟสิกสมูลฐาน

Fundamental Physics

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

0204 194 ปฏิบัติการฟสิกสมูลฐาน

Fundamental Physics Laboratory

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

รวมจํานวนหนวยกิต 21 21
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ปที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative English

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

004x xxx วิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 4 วิชา

Three General Education Class

8 8

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)

รวมจํานวนหนวยกิต 21 21
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ปที่ 2 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ 

Design Thinking

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

004x xxx วิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 3 วิชา

Four General Education Class

6 6

0202 221 เคมีอินทรีย

Organic Chemistry

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

0202 291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย

Organic Chemistry Laboratory

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

0203 231 จุลชีววิทยา

Microbiology

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

0203 261 นิเวศวิทยา

Ecology

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

0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Microbiology Laboratory

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

0203 293 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา

Ecology Laboratory

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

รวมจํานวนหนวยกิต 20 20

ปที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041 022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

Digital Literacy and Life for Transformation

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

004x xxx วิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 2 วิชา 

One General Education Class

4 4

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 271 พันธุศาสตร

Genetics

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

0203 292 ปฏิบัติการพันธุศาสตร

Genetics Laboratory

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

0203 304
อนุกรมวิธานเบื้องตน

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

รวมจํานวนหนวยกิต 19 19
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ปที่ 3 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0203 201 ชีววิทยาของเซลล
Cell Biology

4(3-3-7) 4(3-3-7)

0203 302 ชีวสถิติ
Biostatistics

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

0203 303 วิวัฒนาการ
Evolution

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

0202 250 การวิเคราะหทางเคมีเชิงปริมาณ
Quantitative Chemical Analysis

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

0202 299 ปฏิบัติการการวิเคราะหทางเคมีเชิงปริมาณ
Quantitative Chemical Analysis Laboratory

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

0203 xxx วิชาเฉพาะดานเลือก
Electives in Biology

3 3

0299 202 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1
English for Science 1

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

รวมจํานวนหนวยกิต 19 19

ปที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0203 305 กายวิภาคและสรีรวิทยาเบ้ืองตน
Introduction to Anatomy and Physiology

4(3-3-7) 4(3-3-7)

0203 391 เทคนิคทางชีววิทยา
Biological Techniques

3(1-4-4) 3(1-4-4)

0203 393 เตรียมความพรอมกอนฝกงานและสหกิจศึกษา 
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 วิชาเฉพาะดานเลือก
Electives in Biology

3 3

0203 xxx วิชาเฉพาะดานเลือก
Electives in Biology

3 3

0299 203 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2
English for Science 2

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

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี
Free Electives

3 3

รวมจํานวนหนวยกิต 20 20
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ปที่ 4 ภาคตน

รหัสวิชา ช่ือวิชา
จํานวนหนวยกิต

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 การฝกงาน

Student Practicum

2(0-4-2) -

0203 xxx วิชาเฉพาะดานเลือก

Electives in Biology

3 -

0203 xxx วิชาเฉพาะดานเลือก

Electives in Biology

3 -

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี

Free Electives

3 -

รวมจํานวนหนวยกิต 12 9

ปที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ช่ือวิชา
จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0203 492
โครงงานนิสิตทางชีววิทยาสําหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา

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
วิชาเฉพาะดานเลือก

Electives in Biology
3 3

0203 xxx
วิชาเฉพาะดานเลือก

Electives in Biology
- 3

xxxx xxx
วิชาเลือกเสรี

Free Electives
- 3

รวมจํานวนหนวยกิต 5 11
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คําอธิบายรายวิชา
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หนวยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 

  โปรแกรมปกติ  101 หนวยกิต 

   โปรแกรมสหกิจศึกษา  104 หนวยกิต

  2.1)  วิชาเฉพาะแกน 26 หนวยกิต 

0201 113  แคลคูลัส 1 3(3-0-6)

 Calculus 1

 ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน

ตัวแปรเดียวและการประยุกต ปริพันธและการประยุกต

 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

 ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน

หลายตัวแปร อนุพันธยอยและการประยุกต อนุกรมอนันต

 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

 โครงสรางอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ พันธะเคมี สมบัติของ

ธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน สมดุลเคมี กาซ ของแข็ง ของเหลว 

สารละลาย  สมบัติคอลลิ เกทีฟ  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

พรอมกันได)

Prerequisite  :  0203 103 Principles of 

Chemistry 1 (or in 

concurrence with 0203 103 

Principles of Chemistry 1)

 การทดลองท่ีสอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชา 0202103 หลัก

เคม ี1 เชน ความปลอดภยัในหองปฏบิตักิาร การใชอปุกรณพืน้ฐานทางเคมี 

สมบตัคิอลลเิกทฟี การหาคาคงท่ีของแกส สมกุลเคม ีกรด-เบส สารละลาย

บัฟเฟอร 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

วิทยาศาสตร สารเคมีของชีวิต เซลลและเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร กลไก

ของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของ

พืชและสัตว 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 ปฏิบตัิการชีววิทยา 1 1(0-3-1)

 Biology Laboratory 1

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0203 110 ชีววิทยา 1 

(อาจเรียนพรอมกันได)

Prerequisite  :  0203 110 Biology 1 (or in 

concurrence with 0203 110 

Biology 1)

 การทดลองท่ีสอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชา 0203 110 ชวีวทิยา 1

 Experiments concurrented with 0203 110 Biology 1
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0204 104 ฟสิกสมูลฐาน  3(3-0-6)

 Fundamental Physics

 กลศาสตร การส่ันและคล่ืน เสียง แสงและทัศนศาสตร 

ของไหล สนามไฟฟาและสนามแมเหลก็ อณุหพลศาสตร และฟสกิสยคุใหม 

 Mechanics, vibrations and waves, sound, light and 

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

modern physics

0204 194 ปฏิบัติการฟสิกสมูลฐาน  1(0-3-1)

 Fundamental Physics Laboratory

เง่ือนไขของรายวิชา : 0204 101 ฟสิกสมูลฐาน 

(อาจเรียนพรอมกันได)

Prerequisite : 0204 101 Fundamental Physics 

(or in concurrence with 0204 101 

Fundamental Physics) 

 การทดลองทีส่อดคลองกบัเนือ้หาวชิา 0204 104 ฟสกิสมลูฐาน

 Experiments associated with 0204 104 Fundamental 

Physics

 2.1.2) กลุมวิชาเสริม  8 หนวยกิต

0202 104 หลักเคมี 2 3(3-0-6)

 Principles of Chemistry 2

เง่ือนไขของรายวิชา :  0202 103 หลักเคมี 1

Prerequisite : 0202 103 Principles of 

  Chemistry 1

 อณุหพลศาสตร จลนพลศาสตร เคมีไฟฟา เคมีนวิเคลียร เคมี

สิ่งแวดลอม โครงสรางและหมูฟงกชันของสารเคมีอินทรียและชีวเคมี

 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

เง่ือนไขของรายวิชา :  0202 103 หลักเคมี 1

Prerequisite :  0202 103 Principle of 

  Chemistry 1 

 การทดลองท่ีสอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชา 0202104 

หลักเคมี 2 เชน อณุหพลศาสตร จลนพลศาสตร เซลลไฟฟาเคมี การทดสอบ

สารอินทรีย

 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 

 การสงัเคราะหดวยแสงและการหายใจระดบัเซลล ธาตอุาหาร

และการเจริญเติบโตพืช อาณาจักรพืช รูปรางและหนาท่ีการทํางาน

ของอวัยวะและระบบอวัยวะตาง ๆ ของสัตว ความหลากหลายของสัตว 

การกระจายตัวทางภูมิศาสตรของสิ่งมีชีวิต การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกับ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 Photosynthesis and cellular respiration, nutrient and 

plant growth, plant kingdom, anatomy and function of organs 

and organ systems of animals, animal diversity, geographic 

distribution of organisms, organism adaptations to climate 

change

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

 Biology Laboratory 2

เงื่อนไขของรายวิชา :  0203 120 ชีววิทยา 2 

(หรืออาจเรียนพรอมกันได)

Prerequisite : 0203 120 Biology 2 

(or in concurrence with 

0203 120 Biology 2)

 การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0203 120 

ชีววิทยา 2 

 Experiments concurrented with 0203 120 Biology 2 

  2.2) วิชาเฉพาะดาน 

   โปรแกรมปกติ  72 หนวยกิต 

   โปรแกรมสหกิจศึกษา   68 หนวยกิต

   2.2.1) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ  54 หนวยกิต

0202 221 เคมีอินทรีย 3(3-0-6)

 Organic Chemistry

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 104 หลักเคมี 2

Prerequisite : 0202 104 Principle of 

  Chemistry 2

 โครงสราง ปฏิกริยิาเคม ีและสเตอรโิอเคมขีองสารอนิทรยีตาง ๆ  

เชน อัลเคน อัลคีน อัลไคน ไดอีน อะโรเมติกไฮโดรคารบอน สารประกอบ

เฮไลด อัลกอฮอลและฟนอล อีเธอร เอพอกไซด อัลดีไฮดและคีโตน 

กรดอินทรีย รวมทั้งสารท่ีเปนอนุพันธของกรดอินทรีย

 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

เง่ือนไขของรายวิชา :  0202 221 เคมีอินทรีย

Prerequisite  :  0202 221 Organic Chemistry

 ความหมายของชีวเคมี โครงสราง สมบัติ และหนาที่ของ

ชวีโมเลกุลตาง ๆ  ไดแก คารโบไฮเดรต ลปิด โปรตีน กรดนวิคลอีกิ เอนไซม 

วิตามิน และฮอรโมน การแปรรูปและการสังเคราะห ชีวโมเลกุลในรางกาย 

ความสัมพันธและระบบการควบคุมกระบวนการเหลาน้ี การถายทอด

พลังงานในสิ่งมีชีวิต การประยุกตใชความรูทางชีวเคมีในดานตาง 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  การวิเคราะหทางเคมีเชิงปริมาณ  3(3-0-6)

 Quantitative Chemical Analysis 

เง่ือนไขของรายวิชา :  0202 104 หลักเคมี 2 และ 

0202 194 ปฏิบัติการหลักเคมี 2

Prerequisite :  0202 104 Principles of 

  Chemistry 2 and 0202 194 

Principles of Chemistry 

  Laboratory 2

 การเก็บตัวอยางในการวิเคราะห การคํานวณขอมูลทางสถิติ 

ความถูกตอง ความแมนยําในการวิเคราะห การวิเคราะหเชิงปริมาณ เชน 

การไทเทรตแบบกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบ

สารประกอบเชิงซอน การไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ การวิเคราะห

ทางสเปกโทรสโกป ไดแก อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกป 

ฟลูออเรสเซนตสเปกโทรสโกป อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรสโกป 

เทคนิคการแยกสาร เชน การสกัด การกลั่น โครมาโทกราฟ

 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  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย  1(0-3-1)

Organic Chemistry Laboratory 

เงื่อนไขของรายวิชา :  0202 104 หลักเคมี 2

Prerequisite :  0202 104 Principle of 

  Chemistry 2

 การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0202 221 

เคมีอินทรีย

 Experiments concurrented with 0202 221 Organic 

Chemistry

0202 296  ปฏิบัติการชีวเคมี  1(0-3-1)

Biochemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0202 241 ชีวเคมี (หรืออาจเรียน

พรอมกันได)

Prerequisite : 0202 241 Biochemistry (or in 

concurrence with 0202 241 

Biochemistry)

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคตาง ๆ ทางชีวเคมี เพื่อใชในการ

วิเคราะหโครงสรางและสมบัติของสารชีวโมเลกุลตาง ๆ เพื่อเสริมความ

เขาใจวิชาชีวเคมี

 Laboratory involving techniques for analysis of 

structures and properties of biomolecules to foster understanding 

concepts given in biochemistry

0202 299  ปฏิบัติการการวิเคราะหทางเคมีเชิงปริมาณ 1(0-3-1)

 Quantitative Chemical Analysis Laboratory 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 250 การวิเคราะหทางเคมีเชงิ

ปริมาณ (อาจเรียนพรอมกันได)

Prerequisite : 0202 250 Quantitative Chemical 

Analysis or concurrence with 

0202 250 Quantitative Chemical 

Analysis

 การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0202 250 

การวิเคราะหทางเคมีเชิงปริมาณ

 Experimental concurrented with 0202 250 Quantitative 

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

 Microbiology

 การจัดจําแนก สัณฐานวิทยา ลักษณะการเจริญเติบโต 

สรรีวทิยา พนัธกุรรม ความสัมพนัธกบัมนษุยและสิง่แวดลอม การเกิดโรค 

การควบคุมเช้ือแบคทีเรีย ไวรัส เช้ือรา โปรโตซัว สาหราย และระบบ

ภูมิคุมกันของรางกาย

 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 ปฏบิัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-1)

 Microbiology Laboratory

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0203 231 จุลชีววิทยา (หรืออาจ

เรียนพรอมกันได)

Prerequisite : 0203 231 Microbiology (or in 

concurrence with 0203231 

Microbiology)

 การใชและรักษากลองจลุทรรศน เทคนิคปลอดเช้ือ การแยกเช้ือ 

การทําใหเชื้อบริสุทธิ์และการนับจํานวนจุลินทรีย จุลินทรียในสิ่งแวดลอม 

การยอมสีแบคทีเรีย จุลินทรียในอาณาจักรฟงไจ อาหารเล้ียงเช้ือ ปจจัย

ทางกายภาพทีส่งผลตอการเจรญิของจลุนิทรยี เมแทบอลิซมึของจลุนิทรยี 

การควบคุมจุลินทรียโดยรังสียูวี สารเคมีและสารปฏิชีวนะ เซลลเม็ดเลือด

ขาว และการตรวจวิเคราะหจุลินทรียดัชนีในน้ํา

 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

 แนวคิดพ้ืนฐานของการใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิง

อนุมานในการวิจัยทางชีววิทยา การแจกแจงความถี่ วิธีการเก็บรวบรวม

ขอมลูและการสุมตวัอยาง การประมาณและการทดสอบสมมตฐิานคาเฉลีย่

ของประชากร การวางแผนแบบการทดลองพ้ืนฐานและการวิเคราะหขอมลู

ที่เกี่ยวของ การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท การวิเคราะหสหสัมพันธ

และการถดถอยเชิงเสนอยางงาย แนวคิดของการแปลงขอมูลและ

การทดสอบแบบไมองิพารามิเตอร การนําเสนอขอมูลและการแปลผลขอมูล

ทางสถิติจากโปรแกรมทางคอมพิวเตอร

 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  ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1  2(2-0-4)

 English for Science 1 

 ศัพทเทคนิค การใชภาษาทางวิทยาศาสตร การอานและ

ความเขาใจในบทความดานวิทยาศาสตร

 Technical terms, scientific language, reading and 

understanding of scientific articles

0299 203  ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2  2(2-0-4)

 English for Science 2

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0299 202 ภาษาอังกฤษสําหรับ

วิทยาศาสตร 1

Prerequisite : 0299 202 English for Science 1

 ศัพทเทคนิค การใชภาษาทางวิทยาศาสตร การอาน การเขียน 

และความเขาใจในบทความดานวิทยาศาสตร

 Technical terms, scientific language, reading, writing 

and understanding of scientific articles

   2.2.1 กลุมวิชาเฉพาะสาขา

    (โปรแกรมปกติ)  30 หนวยกิต 

    (โปรแกรมสหกิจศึกษา)    29 หนวยกิต

0203 201  ชีววิทยาของเซลล 4(3-3-7)

 Cell Biology

เงื่อนไขของรายวิชา :  0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite  :  0203 120 Biology 2

 โครงสรางและสวนประกอบของเซลล หนาที่และลักษณะ

สําคัญของเซลลชนิดโปรคาริโอต และยูคาริโอต กิจกรรมและกลไกท่ีเกิด

ขึ้นภายในเซลลการทํางานรวมกันระหวางนิวเคลียสและออรแกเนลล

ภายในเซลล รวมท้ังเทคนิคท่ีศึกษาเก่ียวกับเซลล และการทดลอง

ที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 

 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



147

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0203 261  นิเวศวิทยา  3(3-0-6)

 Ecology

เง่ือนไขของรายวิชา :  เรียนควบคูกับ 0203 293 ปฏิบัติ

การนิเวศวิทยา

Co-requisite :  0203 293 Ecology Laboratory

 บทนําสูนิเวศวิทยา องคประกอบ โครงสราง หนาที่ของระบบ

นิเวศ นิเวศวิทยาระดับส่ิงมีชีวิต นิเวศวิทยาระดับประชากร นิเวศวิทยา

ระดบัชุมชน นเิวศวทิยาระบบนเิวศ การถายทอดพลงังานและการหมนุเวยีน

ธาตุอาหาร วัฏจกัรธาตุในระบบนิเวศ ปญหาสิ่งแวดลอมและชีววิทยาการ

อนุรักษ

 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  พันธุศาสตร 3(3-0-6)

 Genetics

 พนัธุศาสตรของเมนเดล การวเิคราะหพนัธปุระวตั ิวฏัจกัรของ

เซลล การแบงเซลลแบบไมโทซิสและไมโอซิส การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ 

ความผิดปกติของโครโมโซม การหาความถี่ของยีนในประชากร โครงสราง

จีโนม การถายทอดขอมูลพันธุกรรม พันธุศาสตรระดับโมเลกุล มิวเทชัน 

การควบคุมการทํางานของยีน 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  ปฏิบัติการพันธุศาสตร 1(0-3-1)

 Genetics Laboratory

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0203 271 พันธุศาสตร (อาจเรียน

พรอมกันได)

Prerequisite : 0203 271 Genetics or concurrence 

with 0203 271 Genetics

 การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0203 241 

พันธุศาสตร

 Experiments concurrented with 0203 241 Genetics

0203 293  ปฏิบัติการนิเวศวิทยา  1(0-3-1)

 Ecology Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา :  เรียนควบคูกับ 0203 261 นิเวศวิทยา

Co-requisite :  Concurrented with 0203 261 

Ecology 

 การฝกปฏิบัติการทางนิเวศวิทยาภาคสนาม และหองปฏิบัติ

การ เทคนิควิธกีารสํารวจ สาํมะโนประชากร สงัคมส่ิงมชีวีติ ระบบนิเวศบน

บก และระบบนิเวศแหลงนํ้า การวิเคราะหขอมูล และดัชนีตาง 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

วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต ปจจัยที่กอใหเกิดวิวัฒนาการ ความแปรผันและ

การคัดเลือกโดยธรรมชาติ พนัธุศาสตรประชากร การเกิดสิง่มีชวีติชนิดใหม 

การสญูพนัธุ และความหลากหลาย ตนไมววัิฒนาการ ววิฒันาการรวม 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  อนุกรมวิธานเบื้องตน  4(3-3-7)

 Introduction to Taxonomy

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite : 0203 120 Biology 2

 หลกัเกณฑการจําแนกส่ิงมีชวีติ โดยลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

สรีรวิทยา พันธุศาสตร นิเวศวิทยา และวิวัฒนาการ แนวคิดใหมในการ

จําแนก การตั้งชื่อสิ่งมีชีวิต การตรวจสอบ การสรางและการใชรูปวิธาน 

เนนสิ่งมีชีวิตท่ีพบในประเทศไทย และการทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหา

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 กายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องตน 4(3-3-7)

 Introduction to Anatomy and Physiology

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite :  0203 120 Biology 2 

 กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืชและสัตว และการทดลอง

ที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา

 Anatomy and physiology of plants and animals, and 

experiments concurrented with the lecture topics

0203 391 เทคนิคทางชีววิทยา  3(1-4-4)

 Biological Techniques

เง่ือนไขของรายวิชา :  0203 120 ชีววิทยา 2  

Prerequisite  :  0203 120 Biology 2 

 เทคนิคและวิธีการปฏิบัติการพ้ืนฐานสําหรับศึกษาวิจัยทาง

ชวีวทิยา การรวบรวม และเกบ็รกัษาตวัอยางทางชีววทิยา การทาํสไลดถาวร 

การถายภาพทางวิทยาศาสตร วธิกีารใชอปุกรณ และเคร่ืองมอืทางชวีวทิยา

 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 

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2 

Prerequisite  :  0203 120 Biology 2

 ฝกระเบียบวิธีการ การคนควาวิจัยทางชีววิทยาในระดับ

ปริญญาตรี การสืบคนสารสนเทศแบบตาง ๆ และการนําเสนอ

 Orientation of seminar course to students, 

emphasizing on searching for and presentation on research 

topics and articles in biology

0203 492  โครงงานนิสิตทางชีววิทยาสําหรับ 2(0-4-2)

 โปรแกรมสหกิจศึกษา   

 Senior Project in Biology for Co-operative 

 Education Program

เงื่อนไขของรายวิชา  :  นสิติหลักสูตร วท.บ.ชวีวิทยา โปรแกรม

สหกิจศึกษา และ 0203 491 สัมมนา

ทางชีววิทยา (หรืออาจเรียนพรอมกัน) 

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) 

 ระเบยีบวิธวีจิยัและการวางแผนการทดลอง การจดัทาํเคาโครง

ขอเสนอโครงงานวิจัย การคนควา รวบรวม สังเคราะหขอมูล การอางอิง

แหลงที่มาของขอมูล การวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับปญหา

ตาง 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 

สมัมนาทางชีววทิยา (หรอือาจเรียน

พรอมกัน)

Prerequisite  :  Student in B.Sc. (Biology) 

Regular Program and 0203 491 

Seminar in Biology (or in 

concurrence with 0203 491 

Seminar in Biology)

 ระเบียบวิธีวิจัยและการวางแผนการทดลอง การคนควา 

รวบรวม สังเคราะหขอมูล การอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูล การนําเสนอ

โครงการหรืองานวิจัยเก่ียวกับปญหาตาง 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

เง่ือนไขของรายวิชา : นิสิตหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา 

โปรแกรมปกติ และ

  0203 493 โครงงานนิสิตทาง

ชีววิทยา 1 (อาจเรียนพรอมกันได)

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

 การวิจัยและเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับป ญหาต าง  ๆ 

ทางชีววิทยา

 Research and presentation of research project in 

biology

   2.2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก 

   (โปรแกรมปกติ)  22 หนวยกิต 

   (โปรแกรมสหกิจศึกษา)   15 หนวยกิต

   แขนงวิชาชีววิทยาทั่วไป

0203 306 ชีววิทยาของการเจริญ  3(2-2-5)

 Developmental Biology 

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2 

Prerequisite  :  0203 120 Biology 2 

 กระบวนการและกลไกของการเจริญดานชีวภาพ กายวิภาค 

และสรีรวิทยาการเจริญพัฒนาของส่ิงมีชีวิต การปฏิสนธิ การเติบโต การ

แปรสภาพของเซลล และการเจริญของอวัยวะตาง ๆ ของพืชและสัตว

 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 สรีรวิทยาของเซลล  3(2-3-5)

 Cell Physiology

เง่ือนไขของรายวิชา :  0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite :  0203 120 Biology 2

 หนาที่ของเซลล สิ่งแวดลอมของเซลล การลําเลียงผานเยื่อ 

เทอรโมไดนามิกส สารชีวโมเลกุล ขนาดใหญและเมแทบอลิซมึ การควบคุม

เมแทบอลิซมึ การสังเคราะหดวยแสง การหายใจ การขับสาร การตอบสนอง

ตอสิ่งเรา และการหดตัวของเซลล

 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  ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ 3(3-0-6)

 Biodiversity and Conservation

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 261 นิเวศวิทยา

Prerequisite : 0203 261 Ecology

 ความสําคัญ แนวโนม สถานภาพของความหลากหลายทาง

ชวีภาพระดับโลกและทองถิน่ ปจจยัและผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของ

ความหลากหลายทางชีวภาพ นโยบาย อนุสัญญา กฎหมายที่เกี่ยวของกับ

การคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ แนวทางการจัดการความหลาก

หลายทางชีวภาพทั้งระดับทองถิ่นและสากล 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 นเิวศวิทยาทางทะเล 3(3-0-6)

 Marine Ecology 

 สมัพนัธภาพระหวางสิง่มชีวีติและปจจยัสิง่แวดลอมทางทะเล; 

นิเวศวิทยาเชิงประชากรของสิ่งมีชีวิตทางทะเล โครงสรางและหนาที่ของ

ระบบนิเวศทางทะเล โดยเนนท่ีถิ่นท่ีอยู ชายฝ งทางทะเลในเขตรอน 

การประยุกตหลักการทางนิเวศวิทยาในการจัดการทรัพยากรทางทะเล 

ปญหาการเส่ือมโทรมของถ่ินทีอ่ยูสาํคญัทางทะเลและการฟนฟู นเิวศวิทยา

การประมงทะเล การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมของโลก ผลกระทบของ

มนษุยตอสิง่แวดลอมทางทะเล การใชประโยชนจากทะเล ปญหา การจัดการ 

และการอนุรักษพื้นที่ทางทะเลและชายฝง

 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 

เง่ือนไขของรายวิชา :  ตองลงทะเบียนเรียนพรอมกับ 

0203 368 นิเวศวิทยาทางทะเล 

Co-requisite :  needs to register in the same 

semester with 0203 368 

Marine Ecology 

 การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0203 368 

นิเวศวิทยาทางทะเล

 Experiments concurrented with 0203 368 Marine 

Ecology

0203 404 ชีวภูมิศาสตร 3(3-0-6)

 Biogeography 

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite :  0203 120 Biology 2

 การแพรกระจายทางภูมิศาสตรของสิ่งมีชีวิตในอดีตและ

ปจจุบัน ปจจัยที่กอใหเกิดรูปแบบการแพรกระจาย ธรณีแปรสัณฐานและ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกิดวิวัฒนาการการเกิดสปชีสใหม 

และการสูญพันธุ อิทธิพลของมนุษยที่มีตอการแพรกระจายของสิ่งมีชีวิต

ในปจจุบัน การประยุกตความรู ทางชีวภูมิศาสตรเพื่อการจัดการและ

การวางแผนการอนุรักษสิ่งมีชีวิต

 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  โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการประยุกตใชงาน 3(1-4-4)

 ดานการวิจัยทางชีววิทยา  

 Computer Applications for Biological Researches

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 302 ชีวสถิติ

Prerequisite : 0203 302 Biostatistics

 หลักการทํางานพ้ืนฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอรและ

การประยุกตใชในงานวิจัยทางชีววิทยาท่ีสําคัญ เชน การสรางเอกสาร

ออนไลน การจัดการชุดขอมลูโดยโปรแกรมแผนตารางทําการ การนําเสนอ

ขอมลู การวิเคราะหขอมลูทางสถิต ิและการสรางรายการเอกสารอางอิงและ

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 

reference and bibliographic management packages

0203 406 ชีวสนเทศศาสตร 3(2-2-5)

 Bioinformatics 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 110 ชีววิทยา 1

Prerequisite : 0203 110 Biology 1

 แนะนําเบ้ืองตนเก่ียวกับทฤษฎีและการปฏิบัติของชีวสนเทศ

ศาสตร และชีววิทยาการคํานวณ รวมถึงฐานขอมูลทางชีวโมเลกุล

การวิเคราะหลาํดบัของมาโครโมเลกุล (สบืคนและการจัดเรียงเปรียบเทียบ) 

การประกอบรวมลําดับ ปฏิสัมพันธระหวางโปรตีน-โปรตีนและเครือขาย 

ความสมัพนัธทางววิฒันาการ โครงสรางโปรตนีและการทาํนาย การจาํลอง

พลวตัขิองโมเลกุลและแรงยดึผลกั การจัดเรียงรปูแบบการแสดงออกของ

ยีน และความสัมพันธของจีโนมรวมกับโครงสรางและหนาท่ีของโปรตีน

 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  พิษวิทยาชีวภาพเบ้ืองตน 3(3-0-6)

 Introduction to Biotoxicology

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite : 0203 120 Biology 2 

 แนวคิดและหลักการสําคัญทางพิษวิทยาชีวภาพ สารพิษกับ

การเปลีย่นแปลงโครงสรางของสารพษิ การทดสอบความเปนพษิ ความเปน

พิษและกลไกการเกิดพิษเบ้ืองตน การประเมินความเสี่ยง ผลตกคางและ

ผลกระทบของสารพิษตอธรรมชาติและระบบชีวภาพ

 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

 เทคนคิในการเตรยีมตวัอยางเพือ่ใชในการศกึษาองคประกอบ

ของเซลลและเนื้อเยื่อดวยกลองจุลทรรศน

 Practical laboratory techniques in preparing cells and 

tissues for microscopic studies
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กลุมวิชาพฤกษศาสตร

0203 310 หลักชีววิทยาของพืช  3(2-2-5)

 Principles of Plant Biology 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite  :  0203 120 Biology 2

 โครงสรางและหนาที่ของเซลลและเนื้อเยื่อพืช สัณฐานวิทยา 

สรีรวิทยา ความสัมพันธของน้ํากับพืช การสืบพันธุ การเจริญเติบโตและ

พัฒนาของพืช ความหลากหลาย วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และการใช

ประโยชน 

 Plant cell structures and functions; morphology; 

physiology, water and plant relation, reproduction, growth and 

development; diversity, evolution and ecology; economic uses

0203 311 ชีววิทยาของพืชไรเมล็ด  3(2-2-5)

 Biology of Cryptogams

เง่ือนไขของรายวิชา :  0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite  :  0203 120 Biology 2

 สัณฐานวิทยา การจําแนก วัฏจักรชีวิต การสืบพันธุ สรีรวิทยา 

นิเวศวิทยา และวิวัฒนาการของพืชไรเมล็ด มีการศึกษานอกสถานที่

 Morphology, classification, life cycles, reproduction, 

physiology, ecology and evolution of cryptogamic plants; field 

trip available

0203 312  กายวิภาคศาสตรของพืช 3(2-3-5)

 Plant Anatomy 

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite : 0203 120 Biology 2

 ลกัษณะและหนาทีข่องเซลล ระบบเนือ้เยือ่ โดยเฉพาะของพชื

ดอก ลักษณะเนื้อเยื่อและการเจริญของราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด 

ลักษณะกายวิภาคศาสตรที่ใชในการจําแนกพืช เทคนิคที่ใชในการศึกษา

กายวิภาคศาสตรของพืช

 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

เง่ือนไขของรายวิชา :  0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite :  0203 120 Biology 2

 ลักษณะภายนอก วัฏจักรชีวิต การสืบพันธุ  การจําแนก 

ววิฒันาการ นเิวศวทิยา เทคนคิการเกบ็ตวัอยาง ความสาํคญัทางเศรษฐกจิ

ของพืชไมมีทอลําเลียงและมีทอลําเลียง

 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 

 การจาํแนก การตัง้ชือ่ การระบชุือ่พชืและสณัฐานวทิยาของพชื

ดอก ลักษณะสําคัญของพืชดอกวงศตาง ๆ การกระจายพันธุ วิวัฒนาการ

ชาติพันธุ ความสําคัญทางเศรษฐกิจ เทคนิคในการเก็บและรักษาตัวอยาง

พรรณไม 

 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

 วิวัฒนาการของโครงสรางและอวัยวะของพืช แนวโนมของ

วิวัฒนาการของพืชกลุมตาง ๆ วิวัฒนาการรวม ความสัมพันธระหวางพืช

และถิ่นอาศัย

 Evolution of plant structure and organ; evolutionary 

trends in various groups of plant; phylogeny, coevolution, 

relationships between plant and habitats

0203 321  หลักการปรับปรุงพันธุพืช  3(2-2-5)

 Principles of Plant Breeding

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2 

Prerequisite : 0203 120 Biology 2 

 ประวตัแิละความสาํคญัของการปรบัปรงุพนัธุพชื การประยกุต

ใชความรูทางพนัธุศาสตรเพือ่การปรบัปรงุพนัธุพชื หลกัวธิกีาร และเทคนคิ

ในการปรับปรุงพันธุพืช เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการปรับปรุงพันธุพืช 

การขยายพันธุและการเก็บรักษาพันธุ การปรับปรุงพันธุพืชเศรษฐกิจ

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  ชีววิทยาของกลวยไม  3(2-2-5)

 Orchid Biology

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite  0203 120 Biology 2

 โครงสราง การจาํแนก ถิน่ทีอ่ยู สรรีวทิยาและการปรบัปรงุพนัธุ

กลวยไม เทคนคิการขยายพันธุ การเพาะเล้ียง เชือ้กอโรค และการควบคุม

ศัตรูพืช

 Structure, classification, habitat, physiology and 

breeding of orchid; techniques of orchid’s propagation and 

culture; pathogen and pest management

0203 323  วัชพืชศาสตร  3(2-2-5)

 Weed Science

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite : 0203 120 Biology 2

 การจาํแนก นเิวศวทิยา และหลกัในการควบคมุวชัพชื โดยเนน

ที่คุณสมบัติ และการออกฤทธิ์ของยาปราบวัชพืช และยาปราบศัตรูพืช 

รวมทั้งความปลอดภัยของสารเคมีดังกลาว

 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

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite : 0203 120 Biology 2

 พื้นฐานทางพฤกษเคมี สารประกอบปฐมภูมิและทุติยภูมิ

กลุ มตาง ๆ ในพืชที่มีคุณสมบัติทางชีวภาพ ไดแก แอลคาลอยด 

เทอรพีนอยด ฟนอลิก เปนตน เทคนิคการแยกสารจากพืช การตรวจสอบ

สาระสําคัญทางพฤกษเคมีเบื้องตน ฤทธิ์ทางชีวภาพที่สําคัญจากพืช 

 Basic phytochemistry; primary and secondary 

metabolites in plants such as alkaloids, terpenoids and phenolics; 

isolation techniques; phytochemical screening and biological 

activities

0203 325 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน  3(3-0-6)

  Postharvest Physiology and Technology of 

 Horticultural Crops

  การเปล่ียนแปลงทางสัณฐานวิทยาและองคประกอบทางเคมี

ในผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว ปจจัยภายนอกและภายในที่กอใหเกิด

การสูญเสียของผลิตผล บทบาทของฮอรโมนพืชในการเปลี่ยนแปลง

ทางสรีรวิทยา การรวงโรยและการสุกของผลไม เทคโนโลยีและแนวทาง

ในการปฏิบัติเพื่อลดการสูญเสียของผลิตผลหลังการเก็บเก่ียว 

 Changes in morphology and chemical components 

of postharvest products. External and internal factors causing 

losses of products. Roles of plant hormones in physiological 

changes: senescence and fruit ripening. Technology and 

practical guidelines for the reduction of postharvest product loss.

0203 411 สรีรวิทยาของพืช  3(2-2-5)

 Plant Physiology

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite : 0203 120 Biology 2

 หลักการทั่วไปของกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช 

ความสมัพนัธระหวางพชื ดนิ นํา้ ธาตอุาหารของพชืและหนาท่ีทางสรรีวทิยา

ของธาตุอาหาร เมแทบอลิซึมของพืช สรีรวิทยาภายใตแรงกดดัน 

สารทุตยิภมู ิการเติบโตและพัฒนาของพืช และสารควบคุมการเจริญเติบโต

 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  เรณูวิทยาพ้ืนฐาน 3(2-2-5)

 Basic Palynology 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite : 0203 120 Biology 2

 สณัฐานวทิยา การเจรญิพฒันาละอองเรณแูละสปอร การผสม

เกสร การงอกของละอองเรณแูละการปฏสินธ ิลกัษณะของละอองเรณหูรอื

สปอรในพชืกลุมตาง ๆ  การจดัจาํแนกหมวดหมูของพชืโดยใชลกัษณะของ

ละอองเรณู ววิฒันาการ นเิวศวิทยาและลําดับช้ันหนิของซากโบราณละออง

เรณูกับละอองเรณูปจจุบัน 

 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
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0203 413 วิทยาไลเคนส  3(2-2-5)

 Lichenology

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite : 0203 120 Biology 2

 อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา และนิเวศวิทยาของไลเคนส 

การระบุชนิดของไลเคนส ไลเคนสกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศ 

เทคนิคการเก็บ การใชประโยชนจากไลเคนสเปนอาหาร การสกัดสารจาก

ไลเคนสเปนยา นํ้าหอม และสียอม 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

0203 414  การเจริญและพัฒนาของพืช  3(2-2-5)

 Plant Growth and Development

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 120 ชวีวิทยา 2

Prerequisite : 0203 120 Biology 2

 กระบวนการการเจริญเติบโต ปจจัยที่เก่ียวของและสาร

ควบคุมการเจริญ อิทธิพลของสิ่งแวดลอมและการตอบสนองของพืช 

การเจริญเปล่ียนแปลง การทํางานรวมกันระหวางเซลลและเน้ือเย่ือ 

การเจริญพฒันาเพ่ือใหเกดิรปูราง และกลไกสําคญัในการควบคุม ฮอรโมน

และสารควบคุมการเจริญเตบิโตของพืช ลกัษณะทางเคมี กลไกการทํางาน 

 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  พืชนํ้า  3(2-2-5)

 Aquatic Plants

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite : 0203 120 Biology 2

 อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา การสืบพันธุ การกระจายพันธุ และ

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ การเก็บและรักษาตัวอยางพรรณไมนํ้า

ในประเทศไทยโดยเฉพาะพืชดอก

 Taxonomy, ecology, reproduction, distribution and 

economic significance; collection and preservation of aquatic 

plants in Thailand especially on flowering plants

0203 421  ชีววิทยาของไมประดับและการจัดสวน  3(2-2-5)

 Biology of Ornamental Plants and Gardening

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite : 0203 120 Biology 2

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร การกระจายพันธุ การขยายพันธุ 

การผลติและการจดัการไมประดบั การใชประโยชนทัง้ภายนอกและภายใน

อาคาร สวนและลักษณะรูปแบบปฏิบัติการเกี่ยวกับไมประดับกลุมตาง ๆ 

และการจัดการเรือนเพาะชําเบ้ืองตน 

 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  พฤกษศาสตรพื้นบาน  3(2-2-5)

 Ethnobotany

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite : 0203 120 Biology 2

 พืชตาง ๆ ในทองถิ่นและการใชประโยชนจากพืชตาม

ภมูปิญญาพืน้บาน ในดานอาหาร ยารกัษาโรค เครือ่งนุงหม ทีอ่ยูอาศยัและ

เคร่ืองใชตาง ๆ  ตลอดจนความเช่ือในทางพิธกีรรมท่ีเกีย่วของกับพชืทองถ่ิน

บางชนิดการจําแนก ชื่อวิทยาศาสตร 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

 พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทยในดานอุปโภค บริโภค 

การแพทย และอุตสาหกรรม เนนลักษณะทางพฤกษศาสตร การปลูก 

การดูแลรักษา รวมท้ังการศึกษาชีวประวัตถิิน่กาํเนิด การกระจายพันธุ และ

การนํามาใชใหเกิดประโยชน

 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
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0203 424 การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช  3(1-4-4)

 Plant Tissue Culture

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite : 0203 120 Biology 2

 เทคนิคและวิธีการในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากสวนตาง ๆ 

ของพืช การนําหลักการและวิธีการไปใชในงานอื่น ๆ เชน ทางการแพทย 

การขยายพันธุพืช การปรับปรุงพันธุพืช

 Technique and methodology of plant tissue culture; 

application in medicinal purposes, plant propagation and plant 

breeding

0203 425  พืชสมุนไพร  3(2-2-5)

 Medicinal Plants

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite : 0203 120 Biology 2

 สัณฐานวิทยาและอนุกรมวิธานของพืชสมุนไพร สารสําคัญ

ในพืชสมุนไพรและสรรพคุณทางยา สมนุไพรสําหรับงานสาธารณสุขมลูฐาน 

เทคนิคและวิธีการผลิตยาและผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร

 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

0203 426  พฤกษศาสตรอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

  Industrial Botany

  ผลิตภัณฑที่สําคัญของพืชที่ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม 

และบทบาทของพืชในดานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

  Plant products of importance as raw material in 

industries. The role of botany in relation to industry.

กลุมวิชาสัตววิทยา

0203 342  สัตววิทยาของสัตวมีกระดูกสันหลัง 3(2-2-5)

 Vertebrate Zoology 

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite : 0203 120 Biology 2

 รูปราง โครงสราง สรีรวิทยา พฤติกรรม และการจัดแบงกลุม

ของสัตวมีกระดูกสันหลัง รวมทั้งกายวิภาค ซึ่งมีความสัมพันธใน

เชิงวิวัฒนาการ

 Morphology, structure, physiology, behaviors and 

classification of vertebrates including anatomy and its 

phylogenetic implications

0203 343 สัตววิทยาของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 3(2-2-5)

 Invertebrate Zoology

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite : 0203 120 Biology 2

 สณัฐานวิทยา สรรีวิทยา นเิวศวิทยา และอนกุรมวธิานของสัตว

ไมมกีระดกูสนัหลงั ตัง้แต โปรโตซวัถงึเฮมคิอรเดต โดยเนนความสมัพนัธ

ในแงวิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรมของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการผาตัดสัตวบางชนิด

 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  หลักอนุกรมวิธานสัตว  3(2-2-5)

 Principles of Animal Taxonomy 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite : 0203 120 Biology 2

 แนวคิดและหลักเกณฑทางอนุกรมวิธานสัตว การระบุชื่อ

วทิยาศาสตร กฎเกณฑการตัง้ชือ่วทิยาศาสตร และการจดัจําแนกหมวดหมู 

ขอมูลทางอนุกรมวิธาน จําแนกความแตกตางระหวางและภายในหนวย

อนุกรมวิธาน โดยใชอนุกรมวิธานเชิงปริมาณ เชน อนุกรมวิธานเชิงตัวเลข 

วงศวานวิวัฒนาการ และความสัมพันธทางวิวัฒนาการ การสรางกุญแจใน

การระบุชื่อหนวยอนุกรมวิธาน ฝกปฏิบัติเทคนิคในการเก็บรวบรวม 

และเก็บรักษาตัวอยางสัตวประเภทตาง 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 วิทยาเอมบริโอของสัตว  3(2-2-5)

 Animal Embryology

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite : 0203 120 Biology 2

 การสรางเซลลสืบพันธุ การปฏิสนธิ การพัฒนาของตัวออน 

กลไกพืน้ฐานทีค่วบคมุกระบวนการเจรญิ บทบาทของสารเคมแีละฮอรโมน

ที่มีผลตอการเจริญ เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการเจริญของสัตว 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
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0203 346  กีฏวิทยา 3(2-2-5)

 Entomology

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite : 0203 120 Biology 2

 ววิฒันาการ ความรูพืน้ฐานทางชวีวทิยาของแมลง ความสาํคญั

ทางเศรษฐกิจ วิธีการปองกันและกําจัดแมลง

 Evolution, fundamental knowledge on biology of 

insects, economic importance, prevention and control of insects 

as pests

0203 347  สังขวิทยา 3(2-2-5)

 Malacology

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite : 0203 120 Biology 2

 สณัฐานวทิยา การจกัหมวดหมูทางอนกุรมวธิานของสตัวกลุม

หอยและหมึก ชีววิทยา นิเวศวิทยา และความสําคัญตอระบบนิเวศ 

โบราณคดี การแพทย 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

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite : 0203 120 Biology 2

 โครงสรางและคุณสมบัติของเซลลเนื้อเย่ือชนิดตาง ๆ เชน 

เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเย่ือเก่ียวพัน เนื้อเยื่อประสาท และอวัยวะรับความรูสึก 

เน้ือเยื่อกลามเนื้อ และเน้ือเยื่อระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบผลิตเลือดและ

นํ้าเหลือง ระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ ระบบผิวหนัง ระบบขับถาย

ของเหลว ระบบฮอรโมน และระบบสืบพันธุ

 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  สัตวที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 3(2-2-5)

 Economic Animals 

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite :  0203 120 Biology 2

 หลักการของสัตวที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ การจัดจําแนก 

ชีววิทยา นิเวศวิทยา สัตวที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและทางการแพทย 

ปฏบิตักิารและการศกึษาภาคสนามทีเ่กีย่วของกบัสตัวทีม่คีณุคาทางเศรษฐกจิ

 Principles of economic animals, identification, biol-

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

laboratory works and field studies

0203 353  ชีววิทยาสัตวหนาดิน 3(2-2-5)

 Soil Fauna Biology 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite :  0203 120 Biology 2

 ชีววิทยา ชนิดและความหลากหลายของสัตวหนาดินในระบบ

นิเวศบนบก อิทธิพลของสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอการแพรกระจายของ

สตัวหนาดนิ บทบาทท่ีมตีอหวงโซอาหาร ดชันชีีว้ดัความ อดุมสมบูรณของ

ดิน งานวิจัยในปจจุบันและการประยุกตใช

 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  พฤติกรรมสัตว 3(2-2-5)

Animal Behavior  

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite :  0203 120 Biology 2

 พฤติกรรมของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง และสัตวมีกระดูก

สันหลัง พฤติกรรมท่ีเปน สัญชาติญาณและพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู 

การติดตอสือ่สารกันภายในสังคม นเิวศวิทยา และวิวฒันาการของพฤติกรรม

 Behavior of invertebrate and vertebrate, innate 

behavior and type of learning; social communication, ecology 

and evolution of behavior

0203 441  สรีรวิทยาของสัตว  3(2-2-5)

 Animal Physiology 

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0203 120 ชีววิทยา 2 

Prerequisite :  0203 120 Biology 2 

 สรีรวิทยาการทํางานและการควบคุมการทํางานของระบบ

อวัยวะตาง ๆ ของรางกาย ไดแก ระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ ระบบขับ

ถาย ระบบหลอดเลือดหัวใจ ระบบประสาท ระบบกลามเน้ือ ระบบรับความ

รูสกึ ระบบตอมไรทอ และระบบสบืพนัธุ รวมถงึหลกัการและวธิกีารทีใ่ชใน

การศึกษาทางสรีรวิทยาของสัตวมีกระดูกสันหลังเนนสัตวเลี้ยงลูกดวย

นํ้านมรวมทั้งมนุษย 

 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

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite : 0203 120 Biology 2

 หลักเกณฑทางปรสิตวิทยา ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต 

วงจรชีวิต ลักษณะ การแพรกระจาย ของโปรโตซัวที่เปนปรสิต พยาธิใบไม 

พยาธติดื พยาธหิวัหนาม และพยาธิตวักลมในมนุษยและสตัวบางประเภท 

วิธีการปองกันและรักษา การตรวจวินิจฉัยปรสิตชนิดตาง 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  ปกษีวิทยา 3(2-2-5)

 Ornithology

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite  :  0203 120 Biology 2

 สัณฐานวิทยา โครงสราง สรีรวิทยา พฤติกรรม ชีวภูมิศาสตร 

นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ อนุกรมวิธาน และความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 

 Morphology, structure, physiology, behavior, 

biogeography, ecology, evolution, taxonomy, and relationship 

with environment

0203 444  วิทยาสัตวเลี้ยงลูกดวยนํ้านม  3(3-0-6)

 Mammalogy

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2 

Prerequisite  :  0203 120 Biology 2 

 สัณฐานวิทยา โครงสราง สรีรวิทยา พฤติกรรม ชีวภูมิศาสตร 

นเิวศวิทยา วิวัฒนาการ อนุกรมวิธาน และความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม

 Morphology, structure, physiology, behavior, 

biogeography, ecology, evolution, taxonomy, and relationship 

with environment

0203 445  วิทยาสัตวเลื้อยคลานและสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 3(2-2-5) 

 Herpetology

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite : 0203 120 Biology 2

 สัณฐานวิทยา โครงสราง สรีรวิทยา พฤติกรรม ชีวภูมิศาสตร 

นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ อนุกรมวิธานของสัตวเลื้อยคลานและสัตวสะเทิน

นํ้าสะเทินบก และความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม

 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 โครงสราง สรีรวิทยา พฤติกรรม ชีวภูมิศาสตร 

นิเวศวิทยา วิวัฒนาการและอนุกรมวิธานของปลา รวมท้ังการประมงและ

การเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 

 Morphology, structure, physiology, behavior, 

biogeography, ecology, evolution, taxonomy, fisheries and 

aquaculture

 

0203 447 วิทยาแพลงกตอนสัตว 3(2-2-5)

 Zooplanktology

เงื่อนไขของรายวิชา :  0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite  : 0203 120 Biology 2

 สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา วงจรชีวิต อนุกรมวิธาน วิวัฒนาการ 

นิเวศวิทยาและการแพรกระจาย ความสัมพันธกับปจจัยสิ่งแวดลอมและ

กับสิ่งมีชีวิตอื่น การใชประโยชนในดานตาง ๆ ปฏิบัติการเก่ียวกับการจัด

จําแนกชนิดและการเพาะเล้ียง

 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  วิทยาตอมไรทอ  3(3-0-6)

 Endocrinology

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2 

Prerequisite  : 0203 120 Biology 2

 โครงสราง หนาท่ี กลไกการทํางานและการควบคุมการทํางาน

ของตอมไรทอชนดิหลกัของรางกายสัตวมกีระดูกสนัหลงั เนนสตัวเลีย้งลกู

ดวยนํ้านมรวมทั้งมนุษย

 Structure, function, mechanisms of action and 

regulation of the major endocrine glands in the vertebrates, 

focusing on mammals and human

0203 449  วิวัฒนาการของสัตว 3(3-0-6)

 Animal Evolution

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 120 ชวีวิทยา 2

Prerequisite :  0203 120 Biology 2

 ประวัตคิวามเปนมาของสตัวในหมวดหมูตาง ๆ  เริม่ต้ังแตพวก

ฟองนํ้าจนถึงสัตวที่มี กระดูกสันหลัง ตลอดจนศึกษาวิวัฒนาการของ

โครงสรางและอวัยวะตาง ๆ ของสัตว

 Origin of animal species from sponges to vertebrates 

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

 Animal Cell Growth and Culture

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 201 ชีววิทยาของเซลล 

(อาจเรียนพรอมกันได)

Prerequisite : 0203 201 Cell Biology or concurrence 

with 0203 301 Cell Biology

 กระบวนการเจรญิเติบโตของเซลลสตัว กลไกควบคมุและปจจยั

ที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต อิทธิพลของส่ิงแวดลอมและการตอบสนอง

ของเซลล หลกัการพืน้ฐานในการเพาะเลีย้งเซลลสตัวและเนือ้เยือ่ การเตรยีม

เซลลและเน้ือเยื่อสัตว การเตรียมอุปกรณและอาหารเลี้ยงเซลลโดยเทคนิค

ปลอดเชื้อ การประยุกตใชเซลลและเนื้อเยื่อสัตวในการศึกษาทางชีววิทยา

 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

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite : 0203 120 Biology 2

 หลักการควบคุมศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี ตนกําเนิดของ

ศัตรูพืช สารฆาแมลง และประวัติของการควบคุมโดยชีววิธี ชีววิทยาของ

ตัวแทนการควบคุมโดยชีววิธี ศัตรูธรรมชาติ การควบคุมสัตวขาขอที่เปน

ศัตรูพืช การควบคุมหอยศัตรูพืช การควบคุมสัตวมกีระดูกสันหลังที่เปน

ศตัรพูชื การควบคมุวชัพชื การประเมนิและการผสมผสานการควบคมุโดย

ชีววิธีกับกลยุทธอื่นที่เหมาะสมในการจัดการศัตรูพืช

 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  สัตวทองถิ่น 3(2-2-5)

 Ethnozoology

เง่ือนไขของรายวิชา :  0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite :  0203 120 Biology 2

 พันธุสัตวตาง ๆ ในทองถิ่น ชนิดและการกระจาย การจําแนก 

ประโยชน ภูมิปญญาพื้นบานในการดักจับสัตวทองถิ่น ตลอดจนความเชื่อ

ในทางพิธีกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสัตวทองถ่ิน การอนุรักษ การจัดทํา

ฐานขอมูลของสัตวทองถิ่น

 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  วิธีการใชสัตวทดลอง 3(2-2-5)

 Use of Laboratory Animals

 ชนดิและสายพนัธุสตัวทดลองทีใ่ชในการวจิยัทางชวีวิทยาและ

สรีรวิทยา จรรยาบรรณการดําเนินการตอสัตวและมาตรฐานการเล้ียงและ

การใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร เทคนิคและวิธีการปฏิบัติกับสัตว

ทดลอง ขั้นตอนและวิธีการตาง ๆ ในการเก็บตัวอยางในขณะสัตวทดลอง

มีชีวติ และการทําใหสัตวทดลองตายอยางสงบ และวิธีการกําจัดซากสัตว 

 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

 แมลงศัตรูพืชท่ีสําคัญ ชีววิทยา นิเวศวิทยา การทําลาย 

การระบาด การจําแนกการติดตามตรวจสอบ การเก็บตัวอยาง การจัดการ

แบบบูรณาการ การศึกษาในหองปฏิบัติการและภาคสนาม

 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

 ความรูทางชีววิทยาของผ้ึง ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ปฏิบัติ

การเก่ียวกับการเล้ียงผ้ึง

 Biological knowledge of bees; economic importance; 

laboratory of bee culture
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กลุมวิชาพันธุศาสตร

0203 371  พันธุศาสตรของสัตว  3(2-2-5)

 Animal Genetics

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 271 พันธุศาสตร

Prerequisite : 0203 271 Genetics

 การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว โรคทาง

พนัธกุรรม และการประยกุตเทคนคิทางพนัธกุรรมในการปรบัปรงุพนัธุสตัว

 Inheritance of animal phenotype, genetics disease 

and application of new biotechnologies in animal husbandry

0203 372  พันธุศาสตรของพืช  3(2-2-5)

 Plant Genetics

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 271 พันธุศาสตร

Prerequisite : 0203 271 Genetics

 การถายทอดทางพันธุกรรมในพืช โพลีพลอยด การถายยีน

เพื่อปรับปรุงพันธุพืช

 Basic concepts of genetics in plant, polyploidy and 

gene transfer for plant improvement

0203 373  พันธุศาสตรของมนุษย  3(3-0-6)

 Human Genetics

เง่ือนไขของรายวิชา  : 0203 271 พันธุศาสตร

Prerequisite :  0203 271 Genetics

 จีโนมมนุษย ความแปรผันทางพันธุกรรมและรูปแบบ

การถายทอดลักษณะพันธุกรรมของมนุษย พันธุประวัติ โครโมโซมและ

ความผิดปกติของโครโมโซม วิวัฒนาการของมนุษย การจัดเรียงตัวใหม

ของยนีของระบบภมูคิุมกนั พนัธศุาสตรของเซลลมะเรง็ เทคโนโลยชีวยใน

การเจริญพันธุของมนุษย การตรวจสอบพันธุกรรมและการบําบัดโรคทาง

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  เซลลพันธุศาสตร 3(2-2-5)

 Cytogenetics

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0203 271 พันธุศาสตร

Prerequisite  : 0203 271 Genetics

 กลไกการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมระดับเซลล 

ไซโตแท็กโซโนมี โครงสรางและหนาที่ของโครโมโซม วิวัฒนาการระดับ

โครโมโซม แคริโอไทป และเทคนิคทางเซลลพันธุศาสตร

 Cellular mechanisms of genetic inheritance, 

cytotaxonomy, chromosome structure and function, chromosomal 

change and evolution, karyotype, and cytological techniques

0203 375  พันธุศาสตรประชากร  3(3-0-6)

 Population Genetics

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 271 พันธุศาสตร

Prerequisite :  0203 271 Genetics

 แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของพันธุศาสตรประชากร 

ความถ่ีอลัลลี ความถ่ีจโีนไทปและความแปรผันทางพันธุกรรมในประชากร 

การเปลี่ยนแปลงความถี่อัลลีลในประชากร การผสมพันธุไมเปนแบบสุม

และการเปล่ียนแปลงความถ่ีจโีนไทป ลกัษณะเชิงปริมาณ ววิฒันาการระดับ

โมเลกุล การประยุกตใชพันธุศาสตรประชากร

 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  พันธุศาสตรของจุลินทรีย 3(3-0-6)

 Microbial Genetics

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0203 271 พันธุศาสตร

Prerequisite :  0203 271 Genetics

 โครงสร  างและการสั ง เคราะห ดี เอ็น เอในแบคที เรีย 

การถอดรหสัและการแปลรหัส การควบคมุการแสดงออกของยนี การกลาย

และการซอมแซมดีเอ็นเอ พลาสมิด การแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรม 

พันธุศาสตรของไวรัส พันธุศาสตรเชื้อรา ทรานสพอซอนและการแปรผัน

ในแบคทีเรีย พันธุวิศวกรรมในแบคทีเรีย และเทคนิคทางโมเลกุลท่ีใชใน

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 

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2, 0203 271 

พนัธุศาสตร 0203 261 นเิวศวทิยา 

และ 0203 231 จุลชีววิทยา

Prerequisite : 0203 120 Biology 2, 0203 271 

Genetics, 0203 261 Ecology 

and 0203 231 Microbiology 

 หลั กก า รและกระบวนกา รท า ง เทค โน โล ยี ชี วภ าพ 

พันธุวิศวกรรมเบื้องตน การเพาะเลี้ยงเซลล การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 

และการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในการบําบัดของเสีย เทคโนโลยี

ในการหมัก การปรับปรุงพันธุพืชและสัตว 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

เง่ือนไขของรายวิชา :  0203 271 พันธุศาสตร

Prerequisite :  0203 271 Genetics

 คุณสมบัติของดีเอนเอ อารเอนเอ การแยกสกัดดีเอนเอ 

เอนไซมที่ใชในการตัดและเช่ือมตอ การตัดและเช่ือมตอดีเอนเอเขากับ

พาหะ การเพิ่มปริมาณยีนโดยวิธีการโคลนนิ่ง การทําหองสมุดดีเอนเอ 

การหาลําดับของยีน

 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  พันธุศาสตรชีวเคมี  3(3-0-6)

 Biochemical Genetics

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0203 271 พันธุศาสตร และ 

0202 241 ชีวเคมี

Prerequisite  :  0203 271 Genetics and 

0202 241 Biochemistry

 องคประกอบทางเคมีและโครงสรางของสารพันธุกรรม 

โครโมโซม การวิเคราะหกรดนิวคลีอิก บทบาทของเอนไซมและฮอรโมน

ที่มีตอยีน 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  พันธุศาสตรโมเลกุล 3(3-0-6)

 Molecular Genetics

เงื่อนไขของรายวิชา :  0203 271 พันธุศาสตร

Prerequisite :  0203 271 Genetics

 อิทธิพลรวมกันของยีนและการควบคุมเมตาโบลิซึมของ

เอนไซม มิวเตช่ันระดับยีนและรีคอมบิเนชั่นของยีน โครงสราง หนาท่ีของ

ยีน รหัสพันธุกรรม กระบวนการควบคุมการทํางานของยีนในโปรคาริโอต

และยูคาริโอต

 Gene effecting in enzyme metabolism, mutation and 

recombination of the genes, structure and gene function, genetic 

material, gene regulation in prokaryote and eukaryote

กลุมวิชานิเวศวิทยา

0203 262  ชีววิทยาสิ่งแวดลอม  3(3-0-6)

 Environmental Biology

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 261 นิเวศวิทยา

Prerequisite : 0203 261 Ecology

 การเปล่ียนแปลงสมดุลของระบบนิเวศในธรรมชาติ อิทธิพล

ของสภาพแวดลอมตอความคงตัวของสังคม ความหลากหลายและ

คณุสมบัตอิืน่ ๆ  ตลอดจน การปรับตวัตอการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม 

ปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้น 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

 เทคนคิการสํารวจและการเก็บขอมลูทางนิเวศวิทยา ทัง้ระบบ

นิเวศบกและนํ้า ในภาคสนาม วิธีการสํารวจพืชและสัตว รวมทั้งสังคมสิ่งมี

ชีวิตในถิ่นที่อยูที่ หลากหลาย วิธีการเก็บและตรวจสอบคุณภาพนํ้าวิธีการ

สํารวจและเก็บตัวอยางดิน เทคนิคทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเบื้องตน

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  นิเวศวิทยาของสัตว  3(2-2-5)

 Animal Ecology

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 261 นิเวศวิทยา

Prerequisite : 0203 261 Ecology

 สภาพแวดลอมเฉพาะตัวของสัตวและหลักการท่ัว ๆ ไปของ

สัตวนิเวศวิทยา รวมทั้งลักษณะและการพัฒนาของประชากรสัตว 

การแกงแยง การแลกเปลี่ยนพลังงาน การปรับตัวของสัตวใหอยูรอดใน

สภาพแวดลอมตาง ๆ  ปฏบิตักิารศึกษาประชากรของสัตวในสภาพธรรมชาติ

ที่แตกตางกัน

 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  นิเวศวิทยาของแหลงน้ํา  3(2-3-5)

 Aquatic Ecology

เง่ือนไขของรายวิชา  : 0203 261 นิเวศวิทยา 

(หรือเรียนควบคูกัน)

Prerequisite  :  0203 261 Ecology 

(or in concurrence) 

 ปฏิสัมพันธระหวางปจจัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับ

กระบวนการทางกายภาพและทางเคมีทีส่งผลตอถิน่ทีอ่ยู โครงสราง หนาที่ 

การปรับตวัเชิงสรีรวทิยา ความหลากหลาย การแพรกระจายพันธุ โครงสราง

ประชาคมของส่ิงมีชีวิต และความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ

ทางนํ้าที่สําคัญ ไดแก ระบบนิเวศนํ้าจืด ระบบนิเวศนํ้ากรอย และระบบ

นิเวศทางทะเล ผลกระทบจากมนุษย ปญหาและความทาทายของระบบ

นิเวศทางนํ้าในระดับภูมิภาคและในสภาวะของโลกในปจจุบัน  

 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  นิเวศวิทยาปาไม 3(2-2-5)

 Forest Ecology

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 261 นิเวศวิทยา

Prerequisite  :  0203 261 Ecology

 องคประกอบและโครงสรางของระบบนิเวศปาไม ชนิดของ

ปาไม การเปลีย่น แปลงของปาไมตามฤดกูาล การเปลีย่นแปลงของพนัธุไม

ตามฤดูกาล การกระจาย การงอก การสถาปนาของเมล็ดพันธุ ไม 

การวิเคราะหสังคมไม การติดตามตรวจสอบระบบนิเวศปาไมและจัดการ

ปาไมอยางย่ังยืน

 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 ปฏิสัมพันธ

ระหวางพืชกับสิ่งแวดลอม ปฏิสัมพันธระหวางพืชกับสัตว หลักการของ

สงัคมพืช บทบาทหนาท่ีของพชืในกระบวนการของระบบนิเวศ ประเด็นการ

ศึกษาดานนิเวศวิทยาของพืชท่ีทั่วโลกใหความสนใจ

 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  วิทยาสาหราย  3(2-2-5)

 Phycology 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา และ 0203 

291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา (หรือ

เรียนพรอมกัน) (สําหรับนิสิต

หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา)

Prerequisite : 0203 231 Microbiology และ 

0203 291 Microbiology Laboratory 

(or in concurrence) (For student 

in B.Sc. Biology)

 สณัฐานวิทยา การจัดจําแนกหมวดหมู ววิฒันาการ นเิวศวิทยา 

สรรีวิทยา ความสําคัญและการประยุกตใชงานดานตาง ๆ  รวมไปถึงเทคนิค

ทางภาคสนามและในหองปฏบิตักิารทีเ่กีย่วของกบัสาหรายและแพลงกตอน

พชื ไดแก เทคนคิการเกบ็ตวัอยาง การทาํสายพนัธุใหบรสิทุธิ ์และการเพาะ

เลี้ยงสาหรายและแพลงกตอนพืช   

  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 นิเวศวิทยาของพื้นที่ชุมนํ้า 3(2-2-5)

 Wetland Ecology

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 261 นิเวศวิทยา

Prerequisite :  0203 261 Ecology

 ความหมายพ้ืนทีชุ่มนํา้และการจัดจาํแนกพ้ืนทีชุ่มนํา้ ลกัษณะ 

องคประกอบ สภาพแวดลอม และสภานภาพของพื้นที่ชุมนํ้า ความสําคัญ

ของพื้นที่ชุมนํ้าในดานการบริการของระบบนิเวศดานตางๆ พื้นที่ชุมนํ้ากับ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ การวางแผนการสํารวจวิจยัในพ้ืนท่ีชุมน้ํา 

ปญหาและผลกระทบตอพื้นที่ชุ มน้ํา นโยบาย กฎหมาย และแนวทาง

การอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้าระดับโลกและประเทศไทย

 Wetland definitions and classifications, characteristics, 

components, environment, and status of wetland ecosystems, 

importance of wetlands ecosystem services, Wetlands and 

climate changes, plan and designs for wetland research. 

The current problems and impacts of wetlands. Policy laws and 

management efforts for world and Thailand wetlands.

0203 462  ภูมิสารสนเทศศาสตรสําหรับการประยุกตใช 3(2-2-5)

 ทางนิเวศวิทยา  

 Geo-informatics for Ecology Applications

เง่ือนไขของรายวิชา  : 0203 261 นิเวศวิทยา

Prerequisite : 0203 261 Ecology

 หลักการการเบ้ืองตนของการรับรูระยะไกล หลักการระบบ

การอางอิงตาํแหนงพกิดัโลก และระบบสารสนเทศภมูศิาสตร เกบ็รวบรวม

ขอมูล บริหารจัดการขอมูล และวิเคราะหขอมูลรวมกนั รวมท้ังการรายงาน

ผล หลักและวิธีการใชเครื่องมือ และการประยุกตใชดานนิเวศวิทยา

 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 มลพิษสิ่งแวดลอม  3(3-0-6)

 Environmental Pollution

เง่ือนไขของรายวิชา :  0203 261 นิเวศวิทยา

Prerequisite : 0203 261 Ecology

 ลกัษณะมลพษิโดยทัว่ไป รวมทัง้มลพษิทางอากาศ มลพษิทาง

นํา้ มลพษิของดนิ มลพษิของเสยีและมลพิษทางเสยีง การแกปญหามลพษิ

บางประเภท การปองกันและการอนุรักษสิ่งแวดลอม

 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  นิเวศวิทยาวิเคราะหเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Ecological Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0203 261 นิเวศวิทยา

Prerequisite  : 0203 261 Ecology

 การออกแบบและวางแผนการศึกษานิเวศวิทยา วิธีวิเคราะห

สําหรับการศึกษานิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิต เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

ของการศึกษานิเวศวิทยาของระบบชีวิตระดับตาง ๆ เนนการเก็บขอมูล 

การวิเคราะห การแปลผล และการเขียนรายงานวิจัยและบทความเพ่ือ

การตีพิมพ

 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 ดินที่มีปญหาพิเศษ มลพิษ

ดินท่ีเกี่ยวของกับภาคการเกษตร แนวทางแกไขและฟนฟูมลพิษทางดิน 

การปรับปรุงบํารุงดิน

 Soil property, soil ecology, problem soils, agricultural 

soil pollution, amelioration and restoration of soil pollution, soil 

improvement

กลุมวิชาหมอนไหม

0203 348  ชีววิทยาของไหม  3(2-2-5)

 Biology of Silkworm

 ประวัติและความสําคัญ วงชีวิต ชนิดและการจําแนก สัณฐาน

วิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา พฤติกรรมการกินอาหาร โรคและแมลงศัตรู 

พันธุกรรม การเล้ียงไหม 

 History, life cycle, classification, morphology, anatomy, 

physiology, diseases and infections, genetics, silkworm rearing

0203 457  เทคโนโลยีการเลี้ยงไหม  3(2-2-5)

 Technology of Silkworm Rearing

 การเล้ียงไหมดวยเทคโนโลยีสมัยใหม ดวยอาหารเทียมและ

การใชเครื่องจักรในการเลี้ยงไหม กรรมวิธีการเลี้ยงไหมภายใตเทคนิค

ปลอดเช้ือ การฆาเช้ือโรคและการจัดการไขไหมปลอดเช้ือโรคท่ีสําคัญใน

หนอนไหม การประยุกตใชทางดานไหม

 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

 สาเหตุการเกิดโรคในหนอนไหม ทัง้เกิดจากเช้ือสาเหตุเกดิจาก

สาเหตุจากส่ิงไมมชีวีติหรอืสิง่มชีวีติ การจําแนกเช้ือสาเหตุของโรค เชน เกดิ

จากแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา โปรโตซัว ศึกษาและจําแนกลักษณะอาการของ

ไหมที่เปนโรค ความเสียหายและการระบาดท่ีเกิดจากโรคชนิดตาง ๆ 

แนวทางการปองกนักาํจัดโรคในหนอนไหม การตรวจหาเชือ้สาเหตุของโรค

ในไหม การใชเทคนิคทางชีวโมเลกุลตรวจเชื้อสาเหตุของโรค รวมถึงการ

ประยุกตใชเชื้อสาเหตุของโรค

 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  การปรับปรุงพันธุไหม  3(2-2-5)

 Silkworm breeding

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite : 0203 120 Biology 2

 การจําแนกสายพันธุไหม ศึกษาลักษณะเดนประจําพันธุของ

ไหม สายพันธุที่มีลักษณะจะนําไปผลิตเชิงการคา การผสมสายพันธุที่มี

ลักษณะเดน การผสมพันธุไหมสายพันธุ polyvoltine x biovoltine 

ลักษณะทางพันธุกรรมของไหมแตละสายพันธุ

 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

กลุมวิชาบรรพชีวิน

0203 381  บรรพชีวินวิทยาเบื้องตน 3(2-2-5)

 Introduction to Paleontology 

เง่ือนไขของรายวิชา  : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite :  0203 120 Biology 2

 ซากดกึดาํบรรพและการกลายเปนซากดึกดาํบรรพ แทโฟโนมี 

อนกุรมวธิาน ววิฒันาการ นเิวศวทิยาบรรพกาล และการประยกุตใชขอมลู

ทางบรรพชีวินวิทยาเพื่อการหาอายุและการศึกษาประวัติโลก

 Fossils and fossilization, taphonomy, taxonomy, 

evolution, paleoecology, and application of palaeontological data 

for age dating and earth history

0203 383  บรรพชีวินวิทยาพืชเบ้ืองตน 3(2-2-5)

 Introduction to Palaeobotany

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2

Prerequisite  :  0203 120 Biology 2

 พชืแรกเร่ิม ววิฒันาการของพชืจากนํา้ขึน้มาบนบก ปาแรกเร่ิม 

พชืมเีมลด็ พชืดอก การสญูพนัธุครัง้ใหญ ววิฒันาการและหลกัฐานจากซาก

โบราณของพืช

 Earliest plant life, colonization of land, first forests, 

seed plants, flowering plants, mass extinction, evolution and 

plant fossil record

0203 385  ธรณีวิทยาพ้ืนฐานสําหรับบรรพชีวินวิทยา 3(2-2-5)

 Basic Geology for Palaeontology

 ธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยา สิ่งแวดลอมและส่ิงมีชีวิต 

สภาวะแวดลอมจากตะกอนความสัมพันธระหวางอายุของหินกับการเกิด

ซากโบราณ

 Geology and palaeontology, environments and life, 

sedimentary environments, correlation, dating rocks, fossilization

0203 481  จุลบรรพชีวินวิทยาเบ้ืองตน 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

 พืน้ฐานทางสัณฐานวิทยา การจําแนก การลําดับช้ัน นเิวศวิทยา 

และแบบวิวัฒนาการของกลุมจุลบรรพชีวิน ที่อาศัยในทะเล โดยเนนท่ี

จุลบรรพชีวินจําพวกเรดิโอลาเรียนและฟอแรมมินิเฟอร การใชขอมูลทาง

จุลบรรพชีวินวิทยาเพ่ือการสํารวจแหลงทรัพยากรธรณี

 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
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0203 483  นิเวศวิทยาบรรพชีวินเบื้องตน 3(2-2-5)

 Introduction to Palaeoecology

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 261 นิเวศวิทยา 

Prerequisite :  0203 261 Ecology

 การรวบรวมขอมูลของส่ิงแวดลอมในอดีต เพือ่นํามาศึกษาถึง

โครงสรางของระบบนิเวศโบราณวิวัฒนาการของส่ิงแวดลอมในระยะเวลา

ตางๆ การปรับตัวของพืชและสัตวตอสิ่งแวดลอมใหม ปฏิสัมพันธระหวาง

พืชและสัตวในอดีต

 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

กลุมวิชาจุลชีววิทยา (นิสิตสามารถเลือกเรียนไดจากรายวิชาเลือกใน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา)

0203 331  วิทยาเห็ดรา 3(2-2-5)

 Mycology

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา และ 

0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Prerequisite : 0203 231 Microbiology and 

0203 291 Microbiology Laboratory

 สัณฐานวิทยา โครงสราง หนาที่ และองคประกอบของเซลล 

การเจริญ การสืบพันธุ สารอาหาร เมแทบอลิซึม และการจัดจําแนกหมวด

หมูของเช้ือรา ความสําคัญของเช้ือราทางการแพทย การเกษตร และ

อุตสาหกรรม ความสัมพันธของเชื้อรากับสิ่งมีชีวิต

 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

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา และ 

0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Prerequisite : 0203 231 Microbiology and 

0203 291 Microbiology Laboratory

 คุณสมบัติ โครงสรางพื้นฐาน อนุกรมวิธาน การเพิ่มจํานวน

ของไวรสั รวมท้ังพยาธกิาํเนดิของการเกิดโรค การวนิจิฉยัโรคติดเชือ้ไวรสั

ในหองปฏิบัติการ และภูมิคุมกันตอการติดเชื้อไวรัส

 Characteristic, structure, taxonomy, replication of 

virus including pathogenicity of viral infection, laboratory 

diagnostic and immunity to viral infection

0203 333  ความหลากหลายและชีววิทยาของเห็ดทองถิ่น 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 และปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญของเห็ด 

รวมทั้งการเพาะและการใชประโยชนจากเห็ดททองถิ่น

 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

 จลุนิทรยีทีเ่กีย่วของกบัอาหาร การถนอมอาหาร การเกบ็รกัษา 

องคประกอบของอาหารและปจจัยทางกายภาพท่ีมีผลตอการเจริญของ

จุลินทรีย การเนาเสียของอาหารประเภทตาง ๆ เช้ือโรคและสารพิษจาก

จุลินทรีย จุลินทรียดัชนี การตรวจวิเคราะหจุลินทรียในอาหาร มาตรฐาน

อาหารทางจุลชีววิทยา ความปลอดภัยและระบบประกันคุณภาพ 

มีการศึกษานอกสถานท่ี

 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  จุลินทรียกอโรค 3(2-2-5)

 Pathogenic Microorganisms

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา และ 

0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Prerequisite  : 0203 231 Microbiology and 

0203 291 Microbiology Laboratory

 แบคทีเรีย ราและไวรัสกอโรค โรคและกลไกการติดเชื้อ 

การตอบสนองตอการติดเช้ือของรางกายมนุษยและยุทธวิธีที่เชื้อกอโรค

บุกรุกเขาไปในรางกาย

 Bacterial, fungal and viral pathogens, disease and 

pathogenesis, host response to pathogens and pathogen evasion 

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

 Microbial Physiology

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา และ 

0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Prerequisite : 0203 231 Microbiology and 

0203 291 Microbiology Laboratory

 โครงสรางของเซลลจุลินทรียและหนาที่ของโครงสราง 

การสรางสวนประกอบของเซลล ชีวสังเคราะหสารโมเลกุลขนาดเล็ก 

และสารโมเลกุลใหญ การขนสงสารผานเขาออกเซลล การเจริญ การตอบ

สนองตอสิ่งเรา การปรับตัวและการเปล่ียนแปลงโครงสรางระดับเซลล 

เมแทบอลิซึมของจุลินทรียกลุมออโตโทรพและเฮเทอโรโทรพ

 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  วิทยาภูมิคุมกัน 3(2-2-5)

 Immunology 

เง่ือนไขของรายวิชา  :  0203 231 จุลชีววิทยา และ 

0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Prerequisite  :  0203 231 Microbiology and 

0203 291 Microbiology Laboratory

 เซลลและอวัยวะท่ีเกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกัน แอนติเจน 

แอนติบอดี ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจน-แอนติบอดี ระบบคอมพลีเมนท 

การตอบสนองของระบบภูมิคุ มกัน โรคท่ีเกิดจากระบบภูมิคุ มกัน 

การเสริมสรางภูมิคุมกัน

 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

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา และ 

0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Prerequisite : 0203 231 Microbiology and 

0203 291 Microbiology Laboratory

 สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พันธุกรรม อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา 

และการประยุกตใช

 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

 จุลินทรียในดิน กิจกรรมของจุลินทรียและกระบวนการทาง

ชีวเคมีที่เกิดขึ้นในดิน นิเวศวิทยาของจุลินทรียดิน ความสําคัญของ

จุลินทรียในดิน และการใชประโยชน 

 Soil microorganisms, microbial activities and 

biochemical process in soil, ecology of soil microorganisms, 

importance and applications

0203 354  จุลชีววิทยาทางน้ํา 3(2-2-5)

 Aquatic Microbiology

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา และ 

0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Prerequisite  :  0203 231 Microbiology and 

0203 291 Microbiology Laboratory

 จุลินทรียในแหลงนํ้า การกระจายและชีวมวลของจุลินทรีย 

ปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการเจริญและความหลากหลายของจุลินทรีย

ในแหลงนํ้า บทบาทและความสําคัญของจุลินทรียในแหลงนํ้าท่ีมีตอ

สิ่งแวดลอม ความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ

 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  จุลชวีวิทยาของอาหารหมักพื้นบาน 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

 ชนิดของอาหารหมักพ้ืนบานในประเทศไทย บทบาทของ

จุลินทรียในการหมักอาหาร การหมักอาหารโดยใชเช้ือจากธรรมชาติ 

การหมักดวยเช้ือบริสุทธ์ิ กระบวนการหมักและอุตสาหกรรมอาหารหมัก

พื้นบาน

 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  จุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑนม 3(2-2-5)

 Microbiology of Milk and Milk Products

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา และ 

0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Prerequisite :  0203 231 Microbiology and 

0203 291 Microbiology Laboratory

 จุลินทรียในนมและผลิตภัณฑนม การเนาเสียเนื่องจาก

จุลินทรีย การใชประโยชนจากจุลินทรียในการผลิตผลิตภัณฑนมชนิดตาง ๆ  

มาตรฐานทางจุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑนม 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 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย 3(2-2-5)

 Microbial Ecology

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา และ 

0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Prerequisite : 0203 231 Microbiology and 

0203 291 Microbiology Laboratory

 การกระจายและกลุมของจุลนิทรยีในสิง่แวดลอม ปฏสิมัพนัธ

ระหวางกลุมจุลินทรีย ปฏิสัมพันธระหวางจุลินทรียกับแหลงอาศัยไดแก 

พืช สัตวและคน บทบาทของจุลินทรียตอวัฏจักรชีวธรณีเคมี สภาพถ่ิน

ที่อยู ตามธรรมชาติและสภาพแวดลอมรุนแรงตาง ๆ ที่มีผลตอความ

หลากหลายและกระบวนการทางชีวเคมีของจุลินทรีย และเทคนิค

ในการศึกษานิเวศวิทยาของจุลินทรีย

 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  จุลชีววิทยาของการบําบัดนํ้าเสีย 3(2-2-5)

 Microbiology of Waste Water Treatment

เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา และ 

0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Prerequisite : 0203 231 Microbiology and 

0203 291 Microbiology Laboratory

 ประเภทของนํ้าเสีย จุลินทรียในนํ้าเสีย ปจจัยที่มีผลตอ

กิจกรรมของจุลินทรีย ที่ใช ในการบําบัดนํ้าเสีย ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

การวิเคราะหปญหา การควบคุมเพื่อใหระบบบําบัดดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพ มีการศึกษานอกสถานท่ี

 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  จุลชีววิทยาทางส่ิงแวดลอม 3(2-2-5)

 Environmental Microbiology

เงื่อนไขของรายวิชา  :  0203 231 จุลชีววิทยา และ 

0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Prerequisite  :  0203 231 Microbiology and 

0203 291 Microbiology Laboratory

 นิเวศวิทยาของจุลินทรียและการคัดเลือกโดยสิ่งแวดลอม 

บทบาทของจุลินทรียในนิเวศวิทยาของนํ้าและดิน กระบวนการของ

จลุนิทรียทีเ่กีย่วของกับวัฏจักรของธาตุ จลุนิทรียในอากาศ ความหลากหลาย

เชิงปรมิาณและคณุภาพของจลุนิทรยีในสิง่แวดลอม การตรวจตดิตามกลุม

ประชากร ของจุลินทรีย บทบาทของจุลินทรียในการยอยสลายและบําบัด

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

 จุลินทรียที่ใหโทษหรือประโยชนในทางการเกษตร จุลินทรีย

สงเสริมการเจริญเติบโตของพืชและสัตว จลุนิทรียทีก่อโรคในพืชและสัตว 

การประยุกตใชจุลินทรียเพื่อเปนประโยชนทางการเกษตร เชน การทําปุย

หมัก การใชไมคอรไรซาและจุลินทรยีตรึงไนโตรเจน การใชจุลินทรียหมัก

และเสริมอาหารสัตว 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)  กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา 

   (โปรแกรมปกติ)  3 หนวยกิต 

   (โปรแกรมสหกิจศึกษา)    10 หนวยกิต

0203 393  เตรียมความพรอมกอนฝกงานและสหกิจศึกษา  1(0-2-1)

 Student Practicum and Co-operative 

 Education Preparation

เง่ือนไขของรายวิชา : นิสิตหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา 

  ชั้นปที่ 3 

Prerequisite  :  The third year student in B.Sc. 

(Biology) 

 หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา 

ระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ เทคนิคพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาบุคลิกภาพ การสือ่สารและมนุษยสมัพนัธ เทคนิคการเขียน

รายงานและการนําเสนอผลงาน
  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  ฝกงาน 2(0-4-2)

 Student Practicum

เง่ือนไขของรายวิชา : 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

 การฝกงานดานวิชาการหรือวิชาชีพทางสาขาชีววิทยา หรือ

ชีววิทยาประยุกตในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เปนเวลา

ไมนอยกวา 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 

ชั้นปที่ 4 โปรแกรมสหกิจศึกษา 

และลงทะเบียนเ รียนมาแล ว 

ไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ 

หรือมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 

100 หนวยกิต

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

 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยความ

รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนานิสิตใหมี

ความรูทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวของกับการทํางานในสถานประกอบ

การ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในดานการคิดอยางเปนระบบ 

การสังเกต การตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะหและการประเมิน 

ทําใหนิสิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของสถานประกอบการและ

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  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต

 ให  เลือกเรียนในรายวิชา  ที่ เป ดสอนในมหาวิทยาลัย 

จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต



167

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย   : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา

 ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Science Program in Microbiology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย  (ชื่อเต็ม)  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)

  (ชื่อยอ)  :  วท.บ. (จุลชีววิทยา)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) :  Bachelor of Science (Microbiology)

  (ชื่อยอ)  :  B.Sc. (Microbiology)

หลักสูตร
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  145  หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุมวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 30  หนวยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 107  หนวยกิต 99  หนวยกิต

  2.1 วิชาแกน 26  หนวยกิต 26  หนวยกิต

  2.2 วิชาบังคับ 58  หนวยกิต 58  หนวยกิต

  2.3 วิชาเลือก ไมนอยกวา 20  หนวยกิต 12  หนวยกิต

  2.4 วิชาประสบการณวิจัย 3  หนวยกิต 3  หนวยกิต

 3. หมวดการฝกประสบการณ/สหกิจศึกษา 2  หนวยกิต 10  หนวยกิต

  3.1 การฝกงาน 2  หนวยกิต -

  3.2 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา - 1  หนวยกิต

  3.3 สหกิจศึกษา - 9  หนวยกิต

 4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 6  หนวยกิต

   รวมหนวยกิต ไมนอยกวา 145  หนวยกิต 145  หนวยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา  ไมนอยกวา 107 หนวยกิต

  กําหนดใหเรียน 

  สําหรับนิสิตโปรแกรมปกติ  หรือไมนอยกวา 99 หนวยกิต  

สําหรับนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษา โดยมีหมวดวิชาตาง ๆ ดังน้ี

   2.1 หมวดวิชาแกน  26 หนวยกิต 

 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 ฟสิกสมูลฐาน   3(3-0-6)

  Fundamental Physics

 0204 191 ปฏิบัติการฟสิกสมูลฐาน 1(0-2-1)

  Fundamental Physics Laboratory 

  2.2 หมวดวิชาบังคับ 58 หนวยกิต 

 0202 221 เคมีอินทรีย 3(3-0-6)

  Organic Chemistry

 0202 250 การวิเคราะหทางเคมีเชิงปริมาณ 3(3-0-6)

  Quantitative Chemical Analysis 

 0202 291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1(0-3-0)

  Organic Chemistry Laboratory

 0202 299 ปฏิบัติการวเิคราะหทางเคมีเชิงปริมาณ 1(0-3-0)

  Quantitative Chemical Analysis Laboratory

 0203 201 ภาษาอังกฤษสําหรับจุลชีววิทยา  2(2-0-4)

  English for Microbiology

 0203 231 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)

  Microbiology

 0203 234 ชีวเคมีของจุลินทรีย 3(3-0-6)

  Microbial Biochemistry

 0203 235 พันธุศาสตรของจุลินทรีย 3(3-0-6)

  Genetics of Microorganisms 

 0203 236 วิทยาภูมิคุมกัน 3(2-2-5)

  Immunology

 0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0)

  Microbiology Laboratory 

 0203 293 ปฏิบัติการพันธุศาสตรของจุลินทรีย 1(0-3-0)

  Genetics of Microorganisms Laboratory 

 0203 294 ปฏิบัติการชีวเคมีของจุลินทรีย 1(0-3-0)

  Microbial Biochemistry Laboratory

 0203 295 เทคนิคและการใชเครื่องมือทางจุลชีววิทยา 3(1-4-4)

  Techniques and Instruments for Microbiology

 0203 301 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการ 2(2-0-4)

  English for Academic Skills Development 

 0203 302 ชีวสถติิ 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 ระบบคุณภาพและเกณฑมาตรฐาน 2(2-0-4)

  ดานจุลชีววิทยา

  Quality System and Microbiological 

  Standard Criteria

 0203 335 กฎหมายและความปลอดภัยดานจุลชีววิทยา 2(2-0-4)

  Law and Microbiological Safety

 0203 337 สรีรวิทยาของจุลินทรีย 3(3-0-6)

  Microbial Physiology

 0203 339 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย 3(2-2-5)

  Microbial Ecology

 203 358 เทคโนโลยีจีโนมของจุลินทรีย 3(2-2-5)

  Microbial Genome Technology

 0203 391 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของจุลินทรีย 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 หมวดวิชาเลือก  ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

   สําหรับนิสิตที่เรียนโปรแกรมปกติ หรือ 12 หนวยกิต สําหรับ

นสิติโปรแกรมสหกิจศกึษา นสิติสามารถเลือกเรียนอยางอิสระจากรายวิชา

เลือกในดานตาง ๆ ทางจุลชีววิทยา ดังนี้

   1. ดานอาหาร เกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดลอม

 0203 345 จุลชีววทิยาทางอาหาร 3(2-2-5)

  Food Microbiology

 0203 360 จุลชีววิทยาของอาหารหมักพื้นบาน 3(2-2-5)

  Microbiology of Traditional Fermented Food

 0203 368 จุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑนม 3(2-2-5)

  Microbiology of Milk and Milk Products

 0203 400 จุลชีววิทยาของการบําบัดนํ้าเสีย 3(2-2-5) 

   Microbiology of Waste Water Treatment

 0203 430  ความหลากหลายและชีววิทยาของเห็ดทองถิ่น 3(2-2-5)

  Biodiversity and Biology of Local Mushroom

 0203 431 เทคโนโลยีของยีสต 3(2-2-5)

  Yeast Technology

 0203 432 การบําบัดสารมลพิษทางชีวภาพ 3(2-2-5)

  Bioremediation

 0203 433 จุลชีววิทยาทางส่ิงแวดลอม 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 เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีภัณฑจากจุลินทรีย 3(2-2-5)

  Biofuels and Chemicals from 

  Microorganisms

   2. จุลชีววิทยาทั่วไป

 0203 346 จุลินทรียกอโรคมนุษย 3(2-2-5)

  Human Pathogenic Microorganisms

 0203 349 แอคติโนมัยซีท 3(2-2-5)

  Actinomycetes

 0203 355 จุลชีววิทยาดานการสุขาภิบาลและสาธารณสุข 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 เอนไซมจากจุลินทรีย 3(2-2-5)

  Microbial Enzymes

 0203 403 จุลชีววิทยาวิเคราะห 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 การเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรีย 2(1-2-3)

  Microbial Culture Preservation

 0203 496 จุลินทรียกับภูมิปญญาทองถิ่น 2(2-0-4)

  Microorganisms and Local Wisdom

 0203 497  ผูประกอบการ 2(2-0-4)

  Entrepreneurship

  2.4 หมวดวิชาประสบการณวิจัย 

 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. หมวดการฝกประสบการณ/สหกจิศกึษา กาํหนดใหนสิติโปรแกรม

ปกติเรียนวิชา 0203 495 การฝกงาน และนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษาเรียน

วิชา 0203 395 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา และ 0199 499  สหกิจ

ศึกษา โดยเรียนแบบนับหนวยกิต และมีเกณฑการประเมินผลเปน S 

(Satisfactory) และ U (Unsatisfactory)

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education

 0203 395 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)

  Cooperative Education Preparation 

 0203 495 การฝกงาน 2(0-4-2)

  Student Practicum

 4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  ใหเลือกเรียนในรายวิชาอื่น ๆ ที่ เป ดสอนในมหาวิทยาลัย 

จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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แผนการศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ปที่ 1  ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0031 001 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

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 ฟสิกสมูลฐาน

Fundamental Physics

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

0204 191 ปฏิบัติการฟสิกสมูลฐาน

Fundamental Physics Laboratory

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

รวมจํานวนหนวยกิต 19 19
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ปที่ 1  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

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 วิชาศึกษาทั่วไปกลุมมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 2 2

0033 xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร

2 2

0034 xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ

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)

รวมจํานวนหนวยกิต 21 21
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ปที่ 2  ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0031 003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน
English for Specific Purposes

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

0032 xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุมมนุษยและสังคมศาสตร 4 4

0033 xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 4 4

0034 xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและนันทนาการ 2 2

0202 221 เคมีอินทรีย
Organic Chemistry

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

0202 291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
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)

รวมจํานวนหนวยกิต 20 20

ปที่ 2  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0035 001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
One Program One Community

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

0036 xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิชาเลือกเพิ่มเติม 2 2

0203 201 ภาษาอังกฤษสําหรับจุลชีววิทยา
English for Microbiology

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

0203 234 ชีวเคมีของจุลินทรีย
Microbial Biochemistry

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

0203 235 พันธุศาสตรของจุลินทรีย
Genetics of Microorganisms

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

0203 236 วิทยาภูมิคุมกัน
Immunology

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

0203 293 ปฏิบัติการพันธุศาสตรของจุลินทรีย
Genetics of Microorganisms Laboratory

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

0203 294 ปฏิบัติการชีวเคมีของจุลินทรีย
Microbial Biochemistry Laboratory

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

0203 295 เทคนิคและการใชเครื่องมือทางจุลชีววิทยา 
Techniques and Instruments for Microbiology

3(1-4-4) 3(1-4-4)

รวมจํานวนหนวยกิต 20 20
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ปที่ 3  ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0202 250 การวิเคราะหทางเคมีเชิงปริมาณ

Quantitative Chemical Analysis

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

0202 299 ปฏิบัติการวิเคราะหทางเคมีเชิงปริมาณ

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 ระบบคุณภาพและเกณฑมาตรฐานดานจุลชีววิทยา

Quality System and Microbiological Standards Criteria

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

0203 337 สรีรวิทยาของจุลินทรีย

Microbial Physiology

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

0203 391 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของจุลินทรีย

Microbial Physiology Laboratory

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

รวมจํานวนหนวยกิต 21 21
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ปที่ 3  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0203 332 วิทยาไวรัส

Virology

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

0203 335 กฎหมายและความปลอดภัยดานจุลชีววิทยา

Law and Microbiological Safety 

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

0203 339 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย

Microbial Ecology

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

0203 358 เทคโนโลยีจีโนมของจุลินทรีย

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 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

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

รวมจํานวนหนวยกิต 20 19

ปที่ 4  ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

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 การฝกงาน

Student Practicum

2(0-4-2) -

0203 499 โครงงานนิสิตทางจุลชีววิทยา 2

Senior Project in Microbiology 2

2(0-4-2) -

0203 xxx วิชาเอกเลือก 9 -

รวมจํานวนหนวยกิต 14 9
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ปที่ 4  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

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

รวมจํานวนหนวยกิต 10 16
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คําอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไมนอยกวา   30 หนวยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา 109 หนวยกิต

 สาํหรบันิสติโปรแกรมปกติ หรือไมนอยกวา 101 หนวยกติ สาํหรบันิสติ

โปรแกรมสหกิจศึกษา

  2.1 วิชาแกน  26 หนวยกิต

0201 113 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)

 Calculus 1

 ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน

ตัวแปรเดียวและการประยุกต ปริพันธและการประยุกต

 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 

 ฟงกชนัหลายตัวแปร ลมิติและความตอเนือ่งของฟงกชนัหลาย

ตัวแปร อนุพันธยอยและการประยุกต อนุกรมอนันต

 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

  โครงสรางอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ พันธะเคมี สมบัติของ

ธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน สมดุลเคมี กาซ ของแข็ง ของเหลว 

สารละลาย สมบัติคอลลิเกทีฟ กรด-เบส สารละลายบัฟเฟอรและ

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

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0202 103 หลักเคมี 1 

 Prerequisite : 0202 103 Principles of 

   Chemistry 1 

 อณุหพลศาสตร จลนพลศาสตร เคมีไฟฟา เคมีนวิเคลียร เคมี

สิ่งแวดลอม โครงสรางและหมูฟงกชันของสารเคมีอินทรีย และชีวเคมี

 Thermodynamics, kinetics, electrochemistry, 

nuclear chemistry, environmental chemistry, functional group 

and structural of organic and biochemical compound

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

 Principles of Chemistry Laboratory 1 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 103 หลักเคมี 1 (อาจเรียน

พรอมกันได)

 Prerequisite : 0202 103 Principles of 

   Chemistry 1 or concurrence 

with Principles Chemistry

 การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0203 103 

หลักเคมี 1 เชน ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ การใชอุปกรณพื้นฐาน

ทางเคมี สมบัติคอลลิเกทีฟ การหาคาคงที่ของแกส สมดุลกรด-เบส 

สารละลายบัฟเฟอร 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

พรอมกันได) 

 Prerequisite : 0202 104 Principles of 

Chemistry 2 or concurrence with 

   0203 104 Principles of 

   Chemistry 2 

 การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0202 104 

หลกัเคมี 2 เชน อณุหพลศาสตร จลนพลศาสตร เซลลไฟฟาเคมี การทดสอบ

สารอินทรีย

 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

วิทยาศาสตร สารเคมีของชีวิต เซลลและเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร กลไก

ของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของ

พืชและสัตว 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

 เนื้อเยื่อของพืชและสัตว การสังเคราะหแสงและการหายใจ 

การลาํเลยีงนํา้และอาหารในพชื ฮอรโมนพชื อาณาจกัรพชืและสตัว สณัฐาน

วิทยาและระบบหมุนเวียนในสัตว การสืบพันธุและการเจริญของพืชและ

สัตว สารพันธุกรรมและการถายทอดขอมูลพันธุกรรม 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

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 110 ชีววิทยา 1 (อาจเรียน

พรอมกันได)

 Prerequisite : 0203 110 Biology 1 or 

   concurrence with 0203 110 

Biology 1

 การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0203 110 

ชีววิทยา 1

 Experiments concurrence with 0203 110 Biology 1

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

 Biology Laboratory 2

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 120 ชีววิทยา 2 (อาจเรียน

พรอมกันได)

 Prerequisite : 0203 120 Biology 2 or 

   concurrence with 0203 120 

Biology 2

 การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0203 120 

ชีววิทยา 2

 Experiments concurrence with 0203 120 Biology 2

0204 101 ฟสิกสมูลฐาน  3(3-0-6)

 Fundamental Physics

 กลศาสตร การส่ันและคล่ืน เสียง แสงและทัศนศาสตร 

ของไหล สนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก อุณหพลศาสตร และฟสิกสยุค

ใหม

 Mechanics, vibrations and waves, sound, light and 

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

modern physics

0204 191 ปฏิบัติการฟสิกสมูลฐาน 1(0-2-1)

 Fundamental Physics Laboratory 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 101 ฟสกิสมลูฐาน (อาจเรียน

พรอมกัน)

 Prerequisite : 0204 101 Fundamental Physics  

or concurrence with 

   0204 101 Fundamental Physics

 การทดลองทีส่อดคลองกบัเนือ้หาวชิา 0204 101 ฟสกิสมลูฐาน

 Exper iments  concurrence with  0204  101 

Fundamental Physics

 

  2.2 วิชาบังคับ  58 หนวยกิต 

0202 221 เคมีอินทรีย 3(3-0-6)

 Organic Chemistry

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 104 หลักเคมี 2

 Prerequisite : 0202 104 Principles of 

   Chemistry 2

  โครงสราง ปฏิกิริยาเคมี และสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย

ตางๆ เชน อลัเคน อลัคนี อลัไคน ไดอนี อะโรเมตกิไฮโดรคารบอน สารประ

กอบเฮไลด อัลกอฮอลและฟนอล อีเธอร เอพอกไซด อัลดีไฮดและคีโตน 

กรดอินทรีย รวมทั้งสารท่ีเปนอนุพันธของกรดอินทรีย

 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 การวิเคราะหทางเคมีเชิงปริมาณ 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

 การเก็บตัวอยางในการวิเคราะห การคํานวณขอมูลทางสถิติ 

ความถูกตอง ความแมนยําในการวิเคราะห การวิเคราะหเชิงปริมาณ เชน 

การไทเทรตแบบกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบ

สารประกอบเชิงซอน การไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ การวิเคราะหทาง

สเปกโทรสโกป ไดแก อลัตราไวโอเลตและวิสเิบลิสเปกโทรสโกป ฟลอูอเรส

เซนตสเปกโทรสโกป อะตอมมิกแอบซอรพชัน สเปกโทรสโกป เทคนิคการ

แยกสาร เชน การสกัด การกลั่น โครมาโทกราฟ

 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 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1(0-3-0)

 Organic Chemistry Laboratory

 เง่ือนไขรายวิชา : 0202 221 เคมีอินทรีย (อาจเรียน

พรอมกันได)

 Prerequisite : 0202 221 Organic Chemistry 

or concurrence with 

   0202 221 Organic Chemistry

 การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0202 221 

เคมีอินทรีย

 Experiments concurrence with 0202 221 Organic 

chemistry

0202 299 ปฏิบัติการวิเคราะหทางเคมีเชิงปริมาณ 1(0-3-0)

 Quantitative Chemical Analysis Laboratory

 เง่ือนไขรายวิชา : 0202 250 การวเิคราะหทางเคมีเชงิ

ปริมาณ (อาจเรียนพรอมกันได)

 Prerequisite : 0202 250 Quantitative Chemical 

Analysis or concurrence with 

0202 250 Quantitative Chemical 

Analysis

 การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0202 250 

การวิเคราะหทางเคมีเชิงปริมาณ

 Experimental concurrence with 0202 250 Quantitative 

Chemical Analysis

0203 201 ภาษาอังกฤษสําหรับจุลชีววิทยา 2(2-0-4)

 English for Microbiology

 การอานและการทําความเขาใจในเอกสารทางจุลชวีวทิยา  การ

เขยีนและสรปุใจความสาํคญัในเอกสารทางดานจลุชวีวทิยาเบือ้งตน การนาํ

เสนอแบบปากเปลาในเนื้อหาทางดานจุลชีววิทยา

 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 

 Prerequisite : 0203 110 Biology 1 

 การจัดจําแนก สัณฐานวิทยา การเจริญ สรีรวิทยา พันธุกรรม 

ความสัมพันธของจุลินทรียกับมนุษยและสิ่งแวดลอม การติดเชื้อ การเกิด

โรค การควบคมุและกาํจดัจลุนิทรยี ระบบภมูคิุมกนัและการตอบสนองของ

ระบบภูมิคุ มกัน จุลชีววิทยาประยุกตดานตางๆ ไดแก ดานอาหาร  

สิ่งแวดลอม  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 ชีวเคมีของจุลินทรีย 3(3-0-6)

 Microbial Biochemistry

 เงื่อนไขรายวิชา : 0202 221 เคมีอินทรีย 

 Prerequisite : 0202 221 Organic Chemistry 

 โครงสราง สมบัติและหนาท่ีของชีวโมเลกุล การถายทอด

พลังงานในสิ่งมีชีวิต  การทํางานและจลนพลศาสตร ของเอนไซม  

วิถีเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ไดแก คารโบไฮเดรต กรดอะมิโน 

โปรตีน ลิปดและนิวคลีโอไทด สารพันธุกรรมและกระบวนการสังเคราะห

กรดนิวคลีอิกและโปรตีน การควบคุมเมแทบอลิซึมในจุลินทรีย

 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 พันธุศาสตรของจุลินทรีย 3(3-0-6)

 Genetics of Microorganisms 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา 

 Prerequisite : 0203 231 Microbiology 

 หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของจุลินทรีย การ

ควบคุมการแสดงออกของยีน การกลายพันธุ และการซอมแซมดีเอ็นเอที่

เสียหาย พันธุวิศวกรรม และการประยุกตใชพันธุวิศวกรรม

 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 วิทยาภูมิคุมกัน 3(2-2-5)

 Immunology

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา และ 

   0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

 Prerequisite : 0203 231 Microbiology and 

0203 291 Microbiology 

   Laboratory

 เซลลและอวัยวะท่ีเกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกัน แอนติเจน  

แอนติบอดี  ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจน-แอนติบอดี ระบบคอมพลีเมนท  

การตอบสนองของระบบภมูคิุมกนั ความผดิปกติของระบบภมูคิุมกนั และ

การเสริมสรางภูมิคุมกัน    

 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

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา (อาจเรียน

พรอมกันได)

 Prerequisite : 0203 231 Microbiology or 

concurrence with 0203 231  

Microbiology

 การใชและรกัษากลองจลุทรรศน เทคนคิปลอดเชือ้ การแยกเชือ้ 

การทําใหเชื้อบริสุทธิ์และการนับจํานวนจุลินทรีย  จุลินทรียในสิ่งแวดลอม  

การยอมสีแบคทีเรีย จุลินทรียในอาณาจักรฟงไจ  อาหารเล้ียงเชื้อ  ปจจัย

ทางกายภาพทีส่งผลตอการเจรญิของจลุนิทรยี เมแทบอลิซมึของจลุนิทรยี 

การควบคมุจลุนิทรยีโดยรงัสยีวู ีสารเคม ีและสารปฏชิวีนะ เซลลเมด็เลอืด

ขาว และการตรวจวิเคราะหจุลินทรียดัชนีในน้ํา

 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 ปฏิบัติการพันธุศาสตรของจุลินทรีย 1(0-3-0)

 Genetics of Microorganisms Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 235 พนัธศุาสตรของจุลนิทรยี 

(อาจเรียนพรอมกันได) 

 Prerequisite : 0203 235 Genetics of 

   Microorganisms or concurrence 

with 0203 235 Genetic of 

   Microorganisms

 การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0203 235 

พันธุศาสตรของจุลินทรีย

 Experiments concurrence with 0203 235 Genetic of 

Microorganisms

0203 294 ปฏิบัติการชีวเคมีของจุลินทรีย 1(0-3-0)

 Microbial Biochemistry Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 234 ชีวเคมีของจุลินทรีย 

   (อาจเรียนพรอมกันได)

 Prerequisite : 0203 234 Microbial Biochemistry 

or concurrence with 0203 234  

Microbial Biochemistry

 เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมีของจุลินทรีย  สมบัติของ

สารประกอบอนิทรยี เชน คารโบไฮเดรต โปรตนี และไขมนั การหายใจของ

เซลลจลุนิทรยี การทาํใหเอนไซมบรสิทุธิ ์จลนพลศาสตรของเอนไซม สมบตัิ

ของเย่ือเซลลจุลินทรีย

 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 เทคนิคและการใชเครื่องมือทางจุลชีววิทยา 3(1-4-4)

 Techniques and Instruments for Microbiology

 หลกัและวธิกีารใช การดแูลรักษาเครือ่งมอืและอปุกรณสาํหรบั

การศึกษาและการวิจัยทางจุลชีววิทยา ไดแก กลองจุลทรรศน เคร่ืองดูด

ปลอยสารอัตโนมัติ เครื่องวัดคาพีเอช กรด-เบส บัฟเฟอร สเปกโทรโฟโต

เมทรี ตูอบไอรอน ตูบมเชื้อ หมอนึ่งความดันไอ เครื่องวัดคาดูดกลืนคลื่น

แสง เครื่องเขยา เครื่องทําลายจุลินทรียดวยคลื่นเสียง เครื่องปนเหวี่ยง 

ตูปลอดเชื้อ 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 ภาษาอังกฤษสําหรับ

จุลชีววิทยา

 Prerequisite : 0203 201 English for Microbiology

 การอานและการทาํความเขาใจบทความวิจยัในวารสารทางดาน

จุลชีววิทยา การเขียนและสรุปใจความสําคัญเกี่ยวกับบทความวิจัยและ

บทความทางวชิาการทางดานจลุชวีวทิยา การนาํเสนองานวจิยัแบบปากเปลา 

และแบบโปสเตอร

 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

เชงิอนมุานในการวจิยัทางชีววทิยาการแจกแจงความถี ่วธิกีารเกบ็รวบรวม

ขอมลูและการสุมตวัอยาง การประมาณและการทดสอบสมมตฐิานคาเฉลีย่

ของประชากร การออกแบบการทดลองพื้นฐานและการวิเคราะหขอมูลที่

เกี่ยวของ การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภทการวิเคราะหสหสัมพันธและ

การถดถอยเชิงเสนอยางงาย แนวคิดของการแปลงขอมูลและการทดสอบ

แบบไมอิงพารามิเตอร การนําเสนอขอมูลและการแปลผลขอมูลทางสถิติ

จากโปรแกรมทางคอมพิวเตอร

 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 โครงสราง หนาท่ี และองคประกอบของเซลล 

การเจริญ การสืบพันธุ  สารอาหาร เมแทบอลิซึม และการจัดจําแนกหมวด

หมูของเช้ือรา ความสําคัญของเช้ือราทางการแพทย การเกษตร และ

อุตสาหกรรม ความสัมพันธของเช้ือรากับสิ่งมีชีวิต

 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

 คณุสมบัต ิ โครงสรางพืน้ฐาน   อนกุรมวิธาน   การเพิม่จํานวน

ของไวรสั รวมท้ังพยาธกิาํเนดิของการเกิดโรค การวินจิฉัยโรคติดเช้ือไวรัส

ในหองปฏิบัติการ และภูมิคุมกันตอการติดเชื้อไวรัส

 Characteristics, structure, taxonomy, replication of 

virus including  pathogenicity of viral infection,  laboratory 

diagnostic and immunity to viral infection

0203 333 อนุกรมวิธานวิทยาแบคทีเรยี 3(2-2-5)

 Systematic Bacteriology

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา และ 

   0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

 Prerequisite : 0203 231 Microbiology and 

0203 291 Microbiology 

   Laboratory

 การแยกและทําใหเช้ือแบคทีเรียบริสุทธ์ิ การจัดจําแนก 

การพิสูจนเอกลักษณและการตั้งช่ือ รวมทั้งหลักการสายวิวัฒนาการของ

แบคทีเรีย

 Isolation and purification, classification, identification 

and nomenclature including the phylogeny of bacteria
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0203 334   ระบบคุณภาพและเกณฑมาตรฐาน 2(2-0-4)

 ดานจุลชีววิทยา

 Quality System and Microbiological 

 Standard Criteria 

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา และ 

   0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

 Prerequisite : 0203 231 Microbiology and 

0203 291 Microbiology 

   Laboratory

     หลักการทั่วไปของการบริหารคุณภาพและมาตรฐาน

หองปฏบิตักิารวเิคราะหทดสอบดานจุลชวีวทิยา ระบบมาตรฐาน ISO1702 

และ ISO15189 ระบบคุณภาพและการบริหารความปลอดภัยของอาหาร

ที่เกี่ยวของกับจุลชีววิทยาในมาตรฐาน 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 กฎหมายและความปลอดภัยดานจุลชีววิทยา 2(2-0-4)

 Law and Microbiological Safety 

 ขอบังคับวาดวยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยคีวบคมุสาขาการเพาะเลีย้งจลุนิทรยีและการใชจลุนิทรยีทีก่อให

เกดิโรค มาตรฐานการประกอบวิชาชพีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม

สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรียและการใชจุลินทรียกอใหเกิดโรค คุณสมบัติ

และลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการเพาะเล้ียงจุลินทรียและการใชจุลินทรีย

ทีก่อใหเกดิโรค การออกใบอนญุาต การพกัใชใบอนญุาตและการเพกิถอน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม สาขา

การเพาะเลี้ยงจุลินทรียและการใชจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค

 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 สรีรวิทยาของจุลินทรีย 3(3-0-6)

 Microbial Physiology

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 234 ชีวเคมีของจุลินทรีย

 Prerequisite : 0203 234 Microbial Biochemistry

 โครงสรางของเซลลจุลินทรียและหนาท่ีของโครงสราง  การ

สรางสวนประกอบของเซลล ชวีสงัเคราะหสารโมเลกุลเล็กและโมเลกุลใหญ 

การขนสงสารผานเขาออกเซลล การเจริญ การตอบสนองตอสิ่งเราและ

สภาวะเครียด การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางระดับเซลล

เมแทบอลิซมึของจุลนิทรียกลุมออโตโทรพและเฮเทอโรโทรพ การควบคุม

เมแทบอลซิึม

 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 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย 3(2-2-5)

 Microbial Ecology

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา และ 

   0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

 Prerequisite : 0203 231 Microbiology and 

   0203 291 Microbiology Laboratory

 การกระจายและกลุมของจลุนิทรยีในสิง่แวดลอม ปฏสิมัพนัธ

ระหวางกลุมจุลินทรีย ปฏิสัมพันธระหวางจุลินทรียกับแหลงอาศัย ไดแก 

พืช สัตวและคน  บทบาทของจุลินทรียตอวัฏจักรชีวธรณีเคมี   สภาพถิ่นที่

อยู ตามธรรมชาติและสภาพแวดลอมรุนแรงตางๆ ที่มีผลตอความ 

หลากหลายและกระบวนการทางชีวเคมีของจุลินทรีย และเทคนิคในการ

ศึกษานิเวศวิทยาของจุลินทรีย

 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 เทคโนโลยีจีโนมของจุลินทรีย 3(2-2-5)

 Microbial Genome Technology

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 235 พนัธุศาสตรของจุลนิทรยี 

และ 0203 293 ปฏบิตักิารพนัธุศาสตร

ของจุลินทรีย

 Prerequisite : 0203 235 Genetics of 

   Microorganisms and 

   0203 293 Genetics of 

   Microorganisms Laboratory

 หลักการเก่ียวกับยีนและจีโนมของจุลินทรีย องคประกอบ 

โครงสราง การเพ่ิมจํานวนโดยการลอกเลียนแบบ การแสดงออกและการ

ควบคมุการแสดงออก การวเิคราะหลาํดบันวิคลโีอไทดบนสายดเีอน็เอและ

อารเอ็นเอ วิธีการจัดรูปแบบจีโนม การจําแนกหนาที่ของยีน การวิเคราะห

จีโนมเปรียบเทียบ ความคิดรวบยอดในการใชโปรแกรมออนไลน และ

ขอมูล ในการวิเคราะหจีโนมของจุลินทรีย

 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 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของจุลินทรีย 1(0-3-0)

 Microbial Physiology Laboratory

 เง่ือนไขรายวิชา : 0203 337 สรีรวิทยาของจุลินทรีย 

(อาจเรียนพรอมกันได)

 Prerequisite : 0203 337 Microbial Physiology 

or concurrence with  0203 337 

Microbial Physiology

 การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0203 337 

สรีรวิทยาของจุลินทรีย

 Experiments concurrence with 0203 337 Microbial 

Physiology

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

 Seminar in Microbiology 1

 การแนะนําผูเรียนใหมีการศึกษาดวยตนเอง เนนในวิธีการ

คนควาเร่ืองที่ตีพิมพในวารสารวิจัยทางดานจุลชีววิทยา จากการสืบคน

สารสนเทศ การนําเสนอปากเปลาและทํารายงาน 

 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

 การฝกผูเรียนใหมีการนําเสนอ และการอภิปรายหัวขอ

ที่นาสนใจทางจุลชีววิทยา 

 Training students in oral presentation and critical 

discussion of a selected  topic in the field of microbiology

  2.3 วชิาเลอืก ใหเลอืกเรียนไมนอยกวา 20 หนวยกิต สาํหรับนสิติ

ทีเ่รยีนในโปรแกรมปกต ิ หรอื 12 หนวยกติ สาํหรบันสิติทีเ่รยีนในโปรแกรม

สหกิจศึกษา นิสิตสามารถเลือกเรียนอยางอิสระจากรายวิชาเลือก ดังนี้

   1) ดานอาหาร เกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดลอม

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

 จลุนิทรียในอาหาร การถนอมและเก็บรกัษา องคประกอบของ

อาหารและปจจยัทางกายภาพทีม่ผีลตอการเจรญิของจลุนิทรยี  การเนาเสยี

ของอาหารประเภทตางๆ เช้ือกอโรคในอาหารและสารพิษจากจุลินทรีย 

จุลินทรียดัชนี การตรวจวิเคราะหจุลินทรียในอาหาร  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 จุลชีววิทยาของอาหารหมักพื้นบาน 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

 ชนดิของอาหารหมักพืน้บาน บทบาทของจุลนิทรียในการหมัก

อาหาร การหมักอาหารโดยใชเชื้อจากธรรมชาติ การหมักดวยกลาเช้ือ 

กระบวนการหมักและอุตสาหกรรมอาหารหมักพื้นบาน
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 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 จุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑนม 3(2-2-5)

 Microbiology of Milk and Milk Products

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา และ 

   0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

 Prerequisite : 0203 231 Microbiology and 

0203 291 Microbiology 

   Laboratory

 จุลินทรียในนมและผลิตภัณฑนม การเนาเสีย เนื่องจาก

จุลินทรีย การใชจุลินทรียในการผลิตผลิตภัณฑนมชนิดตางๆ มาตรฐาน

ทางจุลชีววทิยาของนมและผลิตภัณฑนม  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 จุลชีววิทยาของการบําบัดนํ้าเสีย 3(2-2-5)

 Microbiology of Waste Water Treatment

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา และ 

   0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

 Prerequisite : 0203 231 Microbiology and 

0203 291 Microbiology 

   Laboratory

 ประเภทของนํ้าเสีย จุลินทรียในนํ้าเสีย ปจจัยที่มีผลตอ

กิจกรรมของจุลินทรียที่ใชในการบําบัดนํ้าเสีย ระบบบําบัดนํ้าเสีย การ

วิเคราะหป ญหา การควบคุมเพื่อใหระบบบําบัดดําเนินไปอยางมี

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  ความหลากหลายและชีววิทยาของเห็ดทองถิ่น 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

 ความหลากหลายของเห็ดทองถ่ิน อนุกรมวิธาน วงจรชีวิต 

การเจริญ และปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญของเห็ด การเพาะและประโยชน

จากเห็ดทองถิ่น

 Biodiversity of local mushroom,  taxonomy, life cycle, 

growth and factors affecting mushroom growth, cultivation of 

indigenous mushroom and their benefits

0203 431 เทคโนโลยีของยีสต 3(2-2-5)

 Yeast Technology

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา และ 

   0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

 Prerequisite : 0203 231 Microbiology and 

0203 291 Microbiology 

   Laboratory 

 ชวีวทิยาของยีสต การจัดหมวดหมู การคัดแยกสายพันธุยสีต

และการพิสูจนเอกลักษณ พันธุกรรมและการปรับปรุงสายพันธุ ยีสตที่ใช

ในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑจากยีสตและเทคโนโลยีการผลิต 

 Biology, classification, screening and selection, 

identification of yeast, genetic improvements, industrial yeasts, 

yeast products and production technology

0203 432  การบําบัดสารมลพิษทางชีวภาพ 3(2-2-5)

 Bioremediation

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา และ 

   0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

 Prerequisite : 0203 231 Microbiology and 

0203 291 Microbiology 

   Laboratory 

 ความสําคัญ บทบาทและกลไกของจุลินทรียในการบําบัด

สารมลพิษอนิทรยีและอนินทรยี เทคโนโลยีการบําบดัสารมลพิษทางชีวภาพ

ในสิ่งแวดลอมและอุตสาหกรรม 

 S i g n ific a n c e ,  r o l e s  a n d  m e c h a n i s m s  o f 

microorganisms in bioremediation of organic and inorganic 

pollutants, bioremediation technology in environment and 

industry
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0203 433 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม 3(2-2-5)

 Environmental Microbiology

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา และ

   0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

 Prerequisite : 0203 231 Microbiology and 

0203 291 Microbiology 

   Laboratory

 จุลินทรียในนํ้า ดิน และอากาศ  กิจกรรมและผลที่เกิดขึ้น

เนื่องจากกิจกรรมของจุลินทรียในสิ่งแวดลอม การแกไขและการควบคุม

จุลินทรียที่กอใหเกิดปญหามลพิษและการใชจุลินทรียลดความเปนพิษ

ในสิ่งแวดลอม

 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

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา และ 

   0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

 Prerequisite : 0203 231 Microbiology and 

0203 291 Microbiology  

   Laboratory

 จุลินทรียสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชและสัตว จุลินทรีย

ทีก่อโรคในพชืและสตัว การประยกุตใชจลุนิทรยีเพือ่เปนประโยชนทางการ

เกษตร เชน การทาํปุยหมกั การใชไมคอรไรซาและจลุนิทรยีตรงึไนโตรเจน 

การใชจุลินทรียหมักและเสริมอาหารสัตว 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

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 337 สรีรวิทยาของจุลินทรีย

 Prerequisite : 0203 337 Microbial Physiology

 จลุนิทรียเพือ่การอุตสาหกรรม หลกัการคัดเลอืกและการเก็บ

สายพันธุ กระบวนการตาง ๆ ในการผลิตผลิตภัณฑปฐมภูมิและทุติยภูมิ

จากกิจกรรมของจุลินทรีย ทั้งในระดับหองปฏิบัติการ และโรงงานตนแบบ 

 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

 คําจํากัดความ แนวคิด ประเภทของการควบคุมโดยชีววิธี วิธี

หลักในการควบคุมโดยชีววิธีขอดีและขอจํากัดของการควบคุมโดยชีววิธี 

คุณสมบัติของชีวภัณฑ การผลิตและการประยุกตใช

 Definition, concept, types of biocontrol, main 

approaches to biocontrol, advantages and limitations of 

biocontrol, properties of microbial products,  production and 

applications

   2) จุลชีววิทยาท่ัวไป

0203 346 จุลินทรียกอโรคมนุษย 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 ราและไวรัสกอโรค โรคและกลไกการติดเชื้อ 

การตอบสนองตอการติดเช้ือของรางกายมนุษยและยุทธวิธีที่เชื้อกอโรค

บุกรุกเขาไปในรางกาย 

        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 สรรีวิทยา พันธุกรรม อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา 

และการประยุกตใชดานเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และทางการแพทย 

 Morphology, physiology, genetics, taxonomy, 

ecology and their applications in agriculture, food industry 

and medicine
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0203 355 จุลชีววิทยาดานการสุขาภิบาลและสาธารณสุข 3(2-2-5)

 Microbiology of Sanitation and Public Health

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา และ 

   0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

 Prerequisite : 0203 231 Microbiology and 

0203 291 Microbiology 

   Laboratory

 หลกัการสขุาภบิาลโรงงานและสาธารณสขุ จลุนิทรยีทีเ่กีย่วของ 

ระบาดวิทยา การปองกันและการควบคุม

 Principles of plant sanitation and public health, 

involved microorganisms, epidemiology, prevention and control

0203 356   จุลชีววิทยาของพืช  3(2-2-5)

 Plant Microbiology

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา และ 

   0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

 Prerequisite : 0203 231 Microbiology and 

0203 291 Microbiology 

   Laboratory

 จลุนิทรียทีอ่ยูอาศัยบนพืช รวมถึงเอนโดไฟท และบริเวณราก

พืช ความสัมพันธระหวางจุลินทรียและพืช จุลินทรียสงเสริมการเจริญ

เติบโตของพืช กลไกทางตรงและทางออมในการสงเสริมการเจริญเติบโต

ของพืชโดยจุลินทรีย จุลินทรียกอโรคพืชและกลไกที่ทําใหพืชเกิดโรค

 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

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา และ 

   0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

 Prerequisite : 0203 231 Microbiology and 

0203 291 Microbiology

   Laboratory

 ปรสิตที่พบบอย  กระบวนการเมแทบอลิซึม  การสืบพันธุและ

วงจรชีวิตของปรสิตที่ทําใหเกิดโรคในคน ความสัมพันธระหวางปรสิตกับ

ผูถกูอาศัย การปองกันและการควบคุม การตรวจวินจิฉยัในหองปฏิบตักิาร

     Common parasites, metabolism, reproduction 

and life cycle of human parasites, host-parasite relationships, 

prevention and control, laboratory diagnosis

0203 402 เอนไซมจากจุลินทรีย 3(2-2-5)

 Microbial Enzymes

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 234 ชีวเคมีของจุลินทรีย

 Prerequisite : 0203 234 Microbial 

   Biochemistry

 กลุมของเอนไซมที่ผลิตโดยจุลินทรีย สภาวะที่เหมาะสมตอ

การสรางเอนไซมของจุลินทรีย การควบคุมการสราง กระบวนการปลด

ปลอยเอนไซม วิธีการสกัด และการทําใหบริสุทธ์ิ วิธีการตรึงเอนไซม และ

การประยุกตใชเอนไซมจากจุลนิทรียในดานตาง 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 จุลชีววิทยาวิเคราะห 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 ในการตรวจวิ เคราะห ในเชิงคุณภาพ

และเชิงปริมาณของสารตาง ๆ เชน กรดอะมิโน วิตามิน สารปฏิชีวนะ 

สารกอกลายพันธุ สารพิษ และสารกอมะเร็ง

 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 และอาหารท่ีใชในการแยกวิเคราะหและจัด

จําแนกชนิดของ แบคทีเรีย ไวรัส รา ปรสิต ที่ไดมาจากส่ิงสงตรวจทางการ

แพทย

 Principles, methods and media for isolation and 

identification of bacteria, virus, fungi and parasite from clinical 

specimens
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0203 439 วัคซีน 2(2-0-4)

 Vaccines

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา และ 

   0203 236 วิทยาภูมิคุมกัน

 Prerequisite : 0203 231 Microbiology and 

0203 236 Immunology

 ระบบภูมิคุมกัน  เซลลความจํา  กลไกของเอฟเฟคเตอร 

ที-เซลล  วัคซีนที่กระตุน การตอบสนองอิมมูโนโกลบุลินและที-เซลล การ

ผลิตวัคซีนจากเซลลและผลผลิตที่เก่ียวกับเซลล การกระตุนระบบ

ภูมิคุมกันโดยวัคซีน การใชและทดลองใชวัคซีน 

 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 เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีภัณฑจากจุลินทรีย 3(2-2-5)

 Biofuels and Chemicals from Microorganisms

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 234 ชีวเคมีของจุลินทรีย

 Prerequisite : 0203 234 Microbial

   Biochemistry 

  เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีภัณฑที่ผลิตโดยจุลินทรีย จุลินทรีย

ที่เปนแหลงผลิต วัตถุดิบ กระบวนการผลิตและกระบวนการเก็บเกี่ยว

ผลผลิต

 Biofuels and chemicals produced by microorganisms, 

microbial sources, substrates, production process and product 

recovery

 

0203 458 ชีวสารสนเทศ 2(1-2-3)

 Bioinformatics

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 234 ชีวเคมีของจุลินทรีย

 Prerequisite : 0203 234 Microbial 

   Biochemistry 

 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สารสนเทศ และฐานขอมูลใน

การวิเคราะหลาํดับเบสของดีเอน็เอ อารเอน็เอ โครงสรางและหนาทีข่องยีน

และโปรตีน ความสัมพันธเชิงววิฒันาการในระดับโมเลกุล และการประยุกต

ใช 

 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 การเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรีย 2(1-2-3)

 Microbial Culture Preservation 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา และ 

   0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

 Prerequisite  : 0203 231 Microbiology and 

0203 291 Microbiology  

   Laboratory

 หลกัและวธิกีารเกบ็รกัษาสายพนัธุจลุนิทรยี การจดัการระบบ

และการรวบรวมสาระขอมูลของเช้ือจุลินทรียที่เก็บรักษา ขอกําหนดการ

ครอบครองและการเคลื่อนยายขนสงจุลินทรีย เครือขายของศูนยเก็บ

รวบรวมสายพันธุจุลินทรียและการใหบริการ

 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 จุลินทรียกับภูมิปญญาทองถิ่น 2(2-0-4)

 Microorganisms and Local Wisdom

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 231 จุลชีววิทยา 

 Prerequisite : 0203 231 Microbiology 

 จุลินทรียที่สัมพันธกับภูมิปญญาทองถ่ินในดานการเกษตร 

อาหาร สิ่งแวดลอม และการแพทย การวิเคราะหและอภิปรายภูมิปญญา

ทองถิ่นโดยใชความรูดานจุลชีววิทยา เนนการศึกษาดวยตนเองและการ

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 ผูประกอบการ 2(2-0-4)

 Entrepreneurship

 พืน้ฐานของการเร่ิมตนและดําเนนิธุรกิจในฐานะผูประกอบการ 

การพัฒนาแผนธุรกิจ การหาแหลงเงินทุน เงินกูและดอกเบ้ีย การพัฒนา

ระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ หลักการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

เบ้ืองตน การตลาด การเขาถึงผูบริโภค 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



187

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  2.4 วิชาประสบการณวิจัย  

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

 Senior Project in Microbiology 1

 การคนควา  การนําเสนอเคาโครงงานวิจยัและการทดลองวิจยั

ทางจุลชีววิทยา ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย

           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

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0203 399 โครงงานนิสิตทาง

   จุลชีววิทยา 1

 Prerequisite : 0203 399 Senior Project in 

Microbiology 1

 การวจิยัและเสนอผลงานทีไ่ดจากการวจิยันาํเสนอตอทีป่ระชมุ

และเขียนรายงานเปนรปูเลมที่สมบูรณ  

 Research  and  presentation of research work  to  the  

Department  Committee, writing up actual report and final report 

submission 

 3. หมวดการฝกประสบการณ/สหกจิศกึษา นสิติโปรแกรมปกติเรียน

วิชา 0203 495 การฝกงาน จํานวน 2 หนวยกิต และนิสิตโปรแกรมสหกิจ

ศึกษา เรียนวิชา 0203 395 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา จํานวน 1 

หนวยกิต และ 0199 499 สหกิจศึกษา จํานวน 9 หนวยกิต

0203 395 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)

 Cooperative Education Preparation 

 หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ

ขอบังคับที่เกี่ยวของ ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ 

ความรูพืน้ฐานในการปฏบิตังิาน การสือ่สารและมนษุยสมัพนัธ การพฒันา

บุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการ

นําเสนอและการเขียนรายงาน 

 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 การฝกงาน 2(0-4-2)

 Student Practicum

 การฝกงานดานวิชาการ หรอืวชิาชีพทางสาขาจุลชีววทิยา หรอื

จุลชีววิทยาประยุกต ในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

เปนเวลาไมนอยกวา 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 : สําหรับนิสิตสาขาจุลชีววิทยาชั้นป 4 

ที่ลงทะเบียนเรียนมาแลว 

ไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา 

หรือมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 

100 หนวยกิต

 Prerequisite  : The fourth-year Microbiology 

student or cumulative credit 

more than 100

 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยความ

รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนานิสิตใหมี

ความรูทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวของกับการทํางานในสถานประกอบ

การ การพฒันาตนเองในดานการคดิอยางเปนระบบ การสงัเกต การตัดสนิ

ใจ ตลอดจนทกัษะในการวเิคราะหและการประเมนิตามความตองการของ

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  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  ใหเลือกเรียนในรายวิชาอื่น ๆ ที่ เป ดสอนในมหาวิทยาลัย 

จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1.1  ปรัชญา
	 	 ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่รู้จักตนเอง	เข้าใจผู้อื่น	และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1.2  ความส�าคัญ
	 	 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2558	 ก�าหนดไว้ว่า	 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป	 หมายถึง	 หมวดวิชา 

ท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง	และเห็นคุณค่าของตนเอง	ผู้อ่ืน	 สังคม	 ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ	 ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง	 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	ด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือ

เพือ่นมนษุย์	และเป็นพลเมอืงทีม่คีณุค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก	หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนระดับ

ปรญิญาตรทีกุหลกัสตูรจงึมีความส�าคญัในการสร้างและผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ	สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมไทยและสงัคม

โลก

	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งม่ันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	 มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ	 

มีศักยภาพในการสร้างงานสร้างอาชีพ	มีความรับผิดชอบในการท�างานและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้	 มีความใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้

ด้วยตนเองตลอดชีวิต	 และมีสมรรถนะระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย	 ดังปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า	 “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่

เพ่ือมหาชน”	 เพ่ือให้บรรลุปณิธานที่ตั้งไว้	 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุ่งม่ันผลิตบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง	 อย่างไรก็ตามในสภาวการณ์ปัจจุบันที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป	

การปรบัตวัเพือ่การด�ารงชวีติอยู่ได้อย่างมคีณุภาพและความสขุนบัเป็นส่ิงส�าคัญ	ในการประชมุคณะกรรมการปรบัปรงุหมวดวชิาศกึษา

ท่ัวไปเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการสร้างผู้เรียนมีทักษะท่ีจ�าเป็นใน

ศตวรรษที่	21	รวมถึงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	

มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับปี	พ.ศ.	2561	อันได้แก่	การเป็นบุคคลผู้เรียนรู้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง	

และมีความเป็นผู้น�าเพื่อสร้างสัมมาอาชีพที่ดีต่อตนเอง	ครอบครัวและสังคม	การเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง	

มั่งคั่ง	ยั่งยืน	ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม	โดยบูรณาการข้ามศาสตร์	สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่า	และเป็นผู้ประกอบการที่เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสังคมโลก	 การเป็นผู้มีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง	 สร้างสันติสุข	 กล้าต่อต้านการกระท�าในส่ิงท่ีผิด	 

ร่วมมือเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาที่ย่ังยืน	 ขจัดความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในสังคมไทยและประชาคมโลก	 โดยมุ่งเน้นการ 

จดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส�าคญั	การจดัการเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนมส่ีวนร่วม	โดยให้นสิติได้ลงมือปฏบิตัด้ิวยตนเอง

ผ่านการท�าโครงการ	 การจัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา	 การจัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้อภิปรายและสะท้อนการเรียนรู้	 การจัดการ 

เรยีนรูบ้นฐานนวัตกรรม	การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้กจิกรรมเป็นฐาน	การจดัการเรยีนรูโ้ดยให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ	การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้

กรณีศึกษา	 เพื่อส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	สังคม	ตลอดจนสภาพแวดล้อมของ 

ผู้เรยีน	เพือ่ให้สอดคล้องกับการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่น้นการพัฒนาคนให้สามารถด�ารงชวิีตอยูร่่วมกนัอย่างเกือ้กลูกนัในสังคม

ได้อย่างมีความสุข	มีความสามารถในการด�าเนินชีวิต	เป็นผู้มองโลกในแง่ดีและเป็นคนที่มีความสุข	มีความรู้	ความเข้าใจในเอกลักษณ์

วฒันธรรมท้องถิน่อสีานและสามารถถ่ายทอดได้	และมคีวามสามารถประยุกต์ใช้ความรูน้�าพาให้เกิดประโยชน์กบัท้องถิน่	ประเทศชาติ	

และนานาชาติได้	
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	 ส�านักศึกษาทั่วไปในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี 

ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 และคณะหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในมหาวิทยาลัยจึงร่วมมือกันปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 

โดยน�าเอาแนวคิดที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนดังกล่าวมาสร้างเป็นวัตถุประสงค์ของหมวดวิชา	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการปรับปรุง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 (ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	 2563)	ทั้งการก�าหนดกลุ่มวิชา	 โครงสร้างของหมวดวิชา	 ตลอดจนการจัดท�ารายละเอียด	

และเน้ือหาของรายวิชา	 โดยมีจุดประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	 

มีความรู้รอบทั้งศาสตร์และศิลป์	เข้าใจตนเองและผู้อื่น	และด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1.3 วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	 	 1.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สามารถ 

คิดวิเคราะห์ได้อย่างมีระบบ	

	 	 2.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต	 สามารถน�าองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง	

ครอบครัว	ชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อม	

	 	 3.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นผู้ประกอบการ	

	 	 4.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม	จริยธรรม	ส�านึกสาธารณะ	ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง	

	 	 5.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียนให้มีความรู้	 ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 

ศิลปวัฒนธรรม	วิถีชุมชน	รักษาความเป็นไทยและเข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1  จ�านวนหน่วยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

 2.2  โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	แบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้

กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ�านวนรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1.	กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 1.1	ภาษาและการสื่อสาร

	 1.2	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21

8

4 

2	

2.	กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 14 4 

3.	กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 10 4 

4.	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	 10 4 

5.	กลุ่มวิถีสังคม	 14 4 

*เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากกลุ่มวิชาที่	1	-	5	 8

รวม 77 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

*หมายเหตุ :	เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า	8	หน่วยกิต	ในกลุ่มวิชาที่	1	-	5	ได้แก่	

1.	 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 2.	 กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 3.	 กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 4.	 กลุ่มพลเมือง 

เข้มแขง็	และ	5.	กลุม่วิถสีงัคม	เพือ่ให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกติ	ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร

แต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
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รายวิชา
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  6 หน่วยกิต

 1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  4 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

	 0041	001		ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม		 2(1-2-3)

  Preparatory English

		 0041	002		ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Communicative English

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

		 0041	003		ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

	 	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		 2(1-2-3)

   English for Humanities and Social Sciences

		 0041	004		ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ

	 	 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		 2(1-2-3)

   English for Science and Technology

		 0041	005		ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ

	 	 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		 2(1-2-3)

   English for Health Science

		 0041	006		ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อม

	 	 ในการประกอบอาชีพ		 2(1-2-3)

   English for Career Preparation

		 0041	007		ภาษาอังกฤษส�าหรับสื่อ

	 	 และความบันเทิงสากล		 2(1-2-3)

   English for Global Media and Entertainment

		 0041	008		ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้สร้างสรรค์

	 	 เนื้อหาสื่อสังคม		 2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

		 0041	009		ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ประกอบการออนไลน์		2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

		 0041	010		ภาษาอังกฤษส�าหรับนักเดินทางรอบโลก		 2(1-2-3)

   English for World Travelers

		 0041	011		ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอเชิงวิชาการ		 2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

		 0041	012		ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อมใน

		 	 การประกอบอาชีพ		 2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

		 0041	013		ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและ

	 	 ความคิดสร้างสรรค์		 2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

		 0041	014		ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Chinese for Communication

		 0041	015		ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Korean for Communication

		 0041	016		ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Japanese for Communication

		 0041	017		ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

	 0041	018		ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Khmer for Communication

		 0041	019		ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

		 0041	020		ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Laos for Communication

		 0041	021		ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   French for Communication

 1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

	 	0041	022		ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง	2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

		 0041	023		พลเมืองดิจิทัล		 2(2-0-4)

   Digital Citizens

		 0041	024		โปรแกรมประยุกต์ส�าหรับส�านักงานดิจิทัล		 2(2-0-4)

		 	 Digital	Office	Software	Application	

		 0041	025		การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์เบื้องต้น		2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

		 0041	026		การวิเคราะห์และการน�าเสนอข้อมูลเบื้องต้น		2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

		 0041	027		คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล		 2(2-0-4)

   Content and Digital Media

		 0041	028		วทิยาศาสตร์สมยัใหม่และนวตักรรมเพือ่ชวีติ	2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

 0041	029		วิศวกรรมในชีวิตประจ�าวัน		 2(1-2-3)

   Everyday Engineering

2. กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  4 หน่วยกิต

		 0042	001		ประชากรโลก	ไร้โรค		 2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention



ก-5

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 0042	002		ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ		 2(2-0-4)

		 	 Health	Awareness

		 0042	003		การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพ

	 	 แบบองค์รวม		 2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

		 0042	004		การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย		 2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

		 0042	005		อาหารและการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

	 	 และความงาม		 2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

		 0042	006		ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ		 2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical 

  and Health Products

		 0042	007		การเรียนร่วมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน		 2(2-0-4)

		 	 Inter-professional	Learning	for	

  Community Health

		 0042	008		ทักษะชีวิต	 	2(2-0-4)

  Life Skills

		 0042	009		บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม		 2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

		 0042	010		ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ		 2(2-0-4)

   Disaster Survivor

		 0042	011		วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		 2(2-0-4)

		 	 Environmental-Friendly	Lifestyle

		 0042	012		การจดัท่ีอยูอ่าศยัเพือ่เสรมิสร้างคณุภาพชวีติ	2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

		 0042	013		กัญชาวิทยา		 2(2-0-4)

   Cannabis Science

		 0042	014		สัตว์เลี้ยงกับชีวิต		 2(2-0-4)

   Pets and Life

3. กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  4 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

		 0043	001		การคิดเชิงออกแบบ		 2(2-0-4)

   Design Thinking 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ�านวน 2 หน่วยกิต

		 0043	002		การจัดการความคิดสร้างสรรค์และ

	 	 นวัตกรรม		 2(2-0-4))

   Creativity and Innovation Management

		 0043	003		การลงทุนอย่างชาญฉลาด		 2(2-0-4)

   Smart Investment

		 0043	004		ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์		 2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

	 0043	005	 ผู้ประกอบการทางสังคม		 2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

		 0043	006		ธุรกิจออนไลน์		 2(2-0-4)

   Online Business

		 0043	007		แก่นการน�าเสนออย่างตรงเป้า		 2(2-0-4)

   Essence of Pitching 

		 0043	008		การเงินส่วนบุคคล		 2(2-0-4)

   Personal Finance 

		 0043	009		การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ		 2(2-0-4)

   Smart Living 

		 0043	010		นวัตกรรมเกษตรและอาหาร		 2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

4. กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง  4 หน่วยกิต

		 0044	001		พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน		 2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

		 0044	002		ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง		 2(1-2-3)

   Leadership for Change

		 0044	003		พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข		 2(2-0-4)

		 	 Citizenship	for	Well-Being

		 0044	004		กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิตประจ�าวัน		 2(2-0-4)

		 	 Laws	and	Everyday	Rights

		 0044	005		กฎหมายในการประกอบอาชีพ		 2(2-0-4)

		 	 Laws	for	Employees

		 0044	006	 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน		 2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

		 0044	007		ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการด�ารงชีวิต		2(2-0-4)

		 	 Religion	and	Reasoning	for	Living

		 0044	008		ชีวิตและสันติสุข		 2(2-0-4)

   Life and Peace

		 0044	009		สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต		 2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

		 0044	010		จิตอาสาสิ่งแวดล้อม		 2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 
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5. กลุ่มวิถีสังคม  4 หน่วยกิต

		 0045	001		ศิลปะกับชีวิต		 2(2-0-4)

   Art Appreciation

		 0045	002		ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน		 2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

		 0045	003		ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต	 2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

		 0045	004		รู้จักอาเซียน		 2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

		 0045	005		มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคม

	 	 และวัฒนธรรม		 2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

		 0045	006		พหุวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขง		 2(2-0-4)

		 	 Plural	Culture	of	Mekong	Region

		 0045	007		อีสานทันโลก		 2(2-0-4)

   Globalized Isan 

		 0045	008		การบริหารจัดการวัฒนธรรม:	การแปร

	 	 วัฒนธรรมเป็นสินค้า		 2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

		 0045	009		การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม		 2(2-0-4)

   Cultural Tourism

		 0045	010		อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน		2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

		 0045	011		ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน		 2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

		 0045	012		พระเครื่องสยาม	การวิเคราะห์และอนุรักษ์		 2(1-2-3)

		 	 Siam	Amulets:	Identification	and	Conservation	

		 0045	013		คติความเชื่อตะวันออกส�าหรับการอยู่อาศัย		2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

		 0045	014		การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น		 2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

หมายเหตุ :	เลอืกเรียนรายวชิาเพิม่เตมิอกีไม่น้อยกว่า	8	หน่วยกติ	

ในกลุ่มวิชาที่	 1	 -	 5	 ได้แก่	 1.	 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 

2.	 กลุ่มคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม	 3.	 กลุ่มนวัตกรรมและ 

การสร้างสรรค์	 4.	 กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	 และ	 5.	 กลุ่มวิถีสังคม	 

เพื่อให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	 30	 หน่วยกิต	 ท้ังน้ีให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร 

ในระดับปริญญาตรี
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แสดงแผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

0041	001		 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

 Preparatory English

2

0041	022		 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

  Digital Literacy and Life for Transformation

2

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

รวม 8

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

0041	002		 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  Communicative English

2

0043	001		 การคิดเชิงออกแบบ

  Design Thinking

2

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

รวม 8
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 2

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง

เลือกกลุ่มวิถีสังคม

2

รวม 8

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง

เลือกกลุ่มวิถีสังคม

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม	ทั้งนี้นิสิตต้องเก็บหน่วยกิตให้ครบตามกลุ่มวิชา
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ค�าอธิบายรายวิชา
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  6 หน่วยกิต

 1.1  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  4 หน่วยกิต

  วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม  2(1-2-3)

   Preparatory English

  ค�าศัพท์	 ส�านวน	 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

เบื้องต้นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน	 การฟังบทสนทนา 

เบื้องต้นเพื่อจับใจความ	 การอ่านข้อความหรือเนื้อหาสั้น	 ๆ	 

เพื่อความเข้าใจ

  Basic English vocabulary, expressions, and 

sentence	 structures	 for	 daily-life	 communication;	 

listening	to	basic	conversations	for	main	ideas;	reading	

short messages or texts for comprehension 

 0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงบูรณาการ

โดยการใช้ค�าศัพท์	ส�านวน	และไวยากรณ์ทีพ่บบ่อยในสถานการณ์

ต่าง	ๆ 	ทางสังคม	ฝึกฟังและโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	การอ่าน

เนื้อหาเพื่อความเข้าใจและเขียนตอบโต้แบบสั้น	ๆ

  Integrated English communication skills 

by using vocabulary, expressions, and grammar  

frequently	found	in	different	social	situations;	practice	

of	listening	and	responding	in	various	situations;	reading	

for	 comprehension	 and	writing	 short	messages	 in	 

response to texts

  วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

 0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social 

  Sciences

  ทักษะการใช ้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสาร 

เชิงวิชาการและการท�าความเข ้าใจในศาสตร ์ เฉพาะด ้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  Skills in using English for academic  

communication	and	comprehension	in	a	specific	field	of	

Humanities and Social Sciences

 0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

  ทักษะการใช ้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร 

เชิง วิชาการและการท�าความเข ้าใจในศาสตร ์ เฉพาะด ้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  Skills in using English for academic  

communication	and	comprehension	in	a	specific	field	of	

Science and Technology

 0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

  ทักษะการใช ้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร 

เชิง วิชาการและการท�าความเข ้าใจในศาสตร ์ เฉพาะด ้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

  Skills in using English for academic  

communication	and	comprehension	in	a	specific	field	of	

Health Science

 0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการ

  ประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

  ความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การเตรยีมความพร้อมในการประกอบอาชพีในอนาคต	เช่น	ภาษา

อังกฤษท่ีใช้ในการสัมภาษณ์งาน	การส่ือสารในองค์กร	การส่ือสาร

กับลูกค้า	และการเดินทาง

  Understanding uses of English for career 

preparation for future careers, such as English for job 

interview,	office	communication,	and	travel

 0041 007  ภาษาอังกฤษส�าหรับสื่อและความบันเทิง

  สากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and 

  Entertainment

  ค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษที่พบในสื่อและ

ความบันเทิงสากล	 โครงสร้างไวยากรณ์และรูปประโยคพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ	การฟังและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ	เทคนิค

การอ่านเพื่อความเข้าใจเบื้องต้น
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  English vocabulary and expressions found 

in	 global	media	 and	 entertainment;	 basic	 English	 

grammatical	and	sentence	structures;	English	listening	

and	 pronunciation;	 basic	 techniques	 of	 reading	 for	 

comprehension

 0041 008  ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้สร้างสรรค์เนื้อหา

  สื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  ค� า ศั พ ท ์ แ ล ะ ส� า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ 

การสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม	ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค ์

ในการบรรยาย	 พรรณนาและโน้มน้าวใจ	 ภาษาอังกฤษเพื่อ 

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

social	media	 content	 creation;	 English	 for	 narrative,	

descriptive	 and	 persuasive	 purposes;	 English	 for	 

cross-cultural	communication	

 0041 009  ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ประกอบการ

  ออนไลน์  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  ค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทางธุรกิจเบื้องต้น	การเขียนค�าบรรยายสินค้าและบริการเบื้องต้น	

การโต้ตอบอีเมลทางธุรกิจเบ้ืองต้น	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ข้ามวัฒนธรรม	

  English vocabulary and expressions for 

basic	business	communication;	basic	writing	for	product	

and	 service	 description;	 basic	 business	 email	 

cor respondence ; 	 Eng l i sh 	 fo r 	 c ross -cu l tu ra l	 

communication 

 0041 010  ภาษาองักฤษส�าหรบันกัเดนิทางรอบโลก 2(1-2-3)

   English for World Travelers

  ค�าศพัท์และส�านวนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารใน

สถานการณ์การท่องเที่ยวต่าง	 ๆ	 เทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจ

เบ้ืองต้น	การฟังและการออกเสยีงภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีม่ี

ประสิทธิภาพ	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

various	 travel	situations;	basic	 reading	techniques	 for	

comprehension;	English	listening	and	pronunciation	for	

effective	 communication;	 English	 for	 cross-cultural	 

communication

 0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

  ค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอ

เชิงวิชาการ	การฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทีม่ปีระสทิธภิาพ	เทคนคิการอ่านต�าราทางวชิาการเพ่ือความเข้าใจ

เบื้องต้น	การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น

  English vocabulary and expressions for 

academic	 presentation;	 English	 listening	 and	 

pronunciation	for	effective	communication;	basic	reading	

techniques	 for	 academic	 text	 comprehension;	 basic	

academic	writing	

 0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อม

  ในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

  แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะด้าน	

ทั้งการฟัง	การพูด	การอ่านและการเขียนภาษาไทย	การบูรณาการ

ทกัษะภาษาไทยเพือ่สร้างเสรมิศกัยภาพการสือ่สารและ	โอกาสใน

การพัฒนาอาชพีในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน	และอาชพีอิสระ

  Approaches	 in	 developing	 specific	Thai	

skills	including	listening,	speaking,	reading	and	writing	

Thai;	 integration	 of	 Thai	 skills	 for	 communicative	 

competence enhancement and opportunities in career 

development	 in	 public	 and	 private	 organizations;	 

self-employment

 0041 013  ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและความคิด

  สร้างสรรค์  2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

  วัฒนธรรมและศิลปะการสื่อสารภาษาไทย 

เพื่อสร้างสรรค์ความสุขและความรื่นรมย์ในบริบทสังคมไทย	 

การสร้างสรรค์และการละเล่นทางภาษาและการประยุกต์ใช้เพื่อ

สร้างมูลค่าและนวัตกรรมในบริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์
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  Culture and communicative arts for  

happiness	and	pleasure	creation	in	Thai	social	contexts;	

creativity	and	language	play;	applications	for	value	and	

innovation creation in modern and creative business 

contexts 

 0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

  ทักษะทั่วไปของภาษาจีน	 อักษรโรมันที่ใช้แทน 

เสียงพยัญชนะ	สระ	 วรรณยุกต์ภาษาจีน	 (อักษร	 Pinyin)	 เส้น 

พ้ืนฐานของอักษรจีน	 การทักทาย	 การแนะน�าตัว	 เครือญาติ	

จ�านวนนับ	 การบอกเวลา	 ห้องเรียน	 การเล่าเรียน	 สถานที่ใน

มหาวิทยาลัย	ส่วนต่าง	ๆ	ของร่างกาย	

  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

 0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

  ค�าศัพท์	 ส�านวนและบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิต

ประจ�าวัน	 เพ่ือการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน	 การเรียนรู้

วัฒนธรรมและประเพณีที่ส�าคัญ

  Korean  vocabu la ry ,  express ions ,  

conversations often used in daily life for basic  

communication;	 learning	 of	 culture	 and	 prominent	 

traditions

 0041 016  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for Communication

  ค�าศพัท์	ส�านวนและบทสนทนาภาษาญีปุ่น่ท่ีจ�าเป็น

ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท่ี

เกี่ยวข้อง	

  Japanese vocabulary, expressions and 

conversation	necessary	in	daily	life;	learning	of	culture	

and relevant traditions

 0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

  ค�าศัพท์และการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Vietnamese vocabulary and language use 

in	 daily-life	 communication;	 learning	 of	 culture	 and	 

relevant traditions

 0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Khmer for Communication

  ค�าศัพท์และการใช้ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 

ในชีวิตประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Khmer vocabulary and language use in 

daily-life	communication;	learning	of	culture	and	relevant	

traditions

 0041 019  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

  ค�าศพัท์และการใช้ภาษาพม่าเพือ่การส่ือสารในชวีติ

ประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรม	และประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Myanmar vocabulary and language use in 

daily-life	communication;	learning	of	culture	and	relevant	

traditions

 0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Laos for Communication

  ค�าศพัท์และการใช้ภาษาลาวเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Laos vocabulary and language use in  

daily-life	communication;	learning	of	culture	and	relevant	

traditions

 0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

  ค�าศัพท์	 โครงสร้างไวยากรณ์	 การฟัง	 การพูด	 

การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

  Vocabulary;	 grammatical	 structures;	 

listening,	 speaking,	 reading,	 and	writing	 for	daily	 life	

communication
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1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for 

  Transformation 

  การใช้งานคอมพิวเตอร์	 การใช้งานอินเทอร์เน็ต	
การใช้งานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย	ความสามารถในการ
ใช้สื่อ	 การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภท 
ต่าง	ๆ	การสืบค้น	วิเคราะห์	ประเมินค่า	สิทธิและการสร้างสรรค์	
การใช้โปรแกรมประมวลค�า	 การใช้โปรแกรมตารางค�านวณ	 
การใช้โปรแกรมการน�าเสนองาน	การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
เบื้องต้น	การท�างานร่วมกันแบบออนไลน์	ตระหนักรู้ถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร	กฎหมาย
และจริยธรรมในโลกดิจิทัล
		 Computer	applications;	internet	usability;	
digital	security	usability;	media	usability;	computer	and	
communication	device	usability;	searching;	analyzing;	
evaluating;	 rights	 and	 creativity;	 text	 processing	 
usability;	 Spreadsheet	 program	 usability;	 program	 
usability;	digital	media	creation	program	usability;	online	 
collaborative	 work;	 awareness	 of	 ethics	 and	 self	 
responsibility	from	communication	behavior;	digital	laws	
and ethics

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

 0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

	 ความหมาย	ความส�าคญัและแนวคดิของความเป็น
พลเมืองดิจิทัล	 ทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล	 การรักษา 
อัตลกัษณ์พลเมอืงดจิทิลั	การรกัษาข้อมลูส่วนตวั	การคดิวเิคราะห์
อย่างมวีจิารณญาณ	การจัดสรรเวลาหน้าจอ	การรับมอืการคุกคาม
ทางโลกออนไลน์	 การจัดการข้อมูลท่ีทิ้งไว้บนโลกออนไลน	์ 
การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน์	การใช้เทคโนโลยีอย่าง
มีจริยธรรม	ทักษะและการรู้เท่าทันสารสนเทศ	 สื่อ	 และดิจิทัล	 
การสืบค้นและการใช้งาน	การสร้างสรรค์นวัตกรรม	 เอกลักษณ์
และคุณภาพชีวิต	การเรียนรู้เทคโนโลยี	 การใช้เคร่ืองมือสื่อสาร 
ในการร่วมมือในชีวิตประจ�าวันของพลเมืองดิจิทัล
		 Definition,	 importance,	 and	 concepts	 of	
digital	citizenship;	digital	citizenship	skills;	digital	citizen	

identities;	privacy	management;	critical	thinking;	screen	

time	management;	cyberbullying	management;	digital	

footprints;	cybersecurity	management;	digital	empathy;	

information,	media,	 and	 digital	 skills	 and	 literacies;	

searching	and	usage;	innovation	creation;	identity	and	

quality	of	life;	technology	learning;	digital	citizens’	use	

of technology as tools for daily life cooperation 

 0041 024  โปรแกรมประยุกต์ส�าหรับส�านักงาน

  ดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Office Software Application 

		 ความหมายและความส�าคัญระบบสารสนเทศ	
ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร	 การจัดการระบบสารสนเทศ	 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	 การใช้งาน
โปรแกรมส�าเร็จรูปในส�านักงานดิจิทัล	
		 Definition	and	importance	of	information;	
data	 and	 information	 in	 organization;	 information	 
management	 system;	 effective	 use	 of	 information	 
technology;	digital	office	tools	usability
 

 0041 025  การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์

  เบื้องต้น  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

		 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคิดเชิงค�านวณ	การใช้
เหตุผลเชิงตรรกะ	 ข้อมูลน�าเข้า	 ผลลัพธ์	 ขั้นตอนวิธีและการ 
แก้ปัญหา	 การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการทดสอบการแก้ไข
ปัญหา
		 Basic	 computational	 thinking;	 logical	 
reasoning;	 input;	 output;	 Algorithms	 and	 problem	 
solving;	 use	 of	 package	 software	 in	 problem	 solving	 
testing 

 0041 026  การวิเคราะห์และการน�าเสนอข้อมูล

  เบื้องต้น  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

		 ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล	ความส�าคัญ
ของการวิเคราะห์ข้อมูล	 ประเภทของข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างง่าย	การใช้เครื่องมือส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล	การน�า
เสนอข้อมูลด้วยกราฟประเภทต่าง	ๆ	การประเมินประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูล	กรณีศึกษา
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	 Definition	of	data	analytics;	importance	of	
data	analytics;	types	of	data;	basic	data	analytics;	data	
analytical	tool	usability;	data	presentation	using	graphs;	
data	analytics	evaluation;	case	studies

 0041 027  คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  ความหมายของสื่อดิจิทัล	ประเภทคอนเทนต์และ
สื่อดิจิทัล	 หลักการและแนวคิดในการออกแบบและการสร้าง 
คอนเทนต์	 เคร่ืองมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้าง 
คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล	การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
และธุรกิจ	 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสร้างคอนเทนต์และ 
สื่อดิจิทัล
  Definition	of	digital	media;	types	of	content	
and	digital	media;	principles	and	approaches	in	content	
design	and	creation;	 tools	 and	computer	 software	 for	
content	 and	 digital	media	 creation;	 applications	 of	 
digital	media	for	learning	and	business;	relevant	laws	on	
content and digital media creation

 0041 028  วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรม

  เพื่อชีวิต  2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

  วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือก้าวทันแนวโน้ม
มหภาค	 พัฒนาชีวิตอัจฉริยะ	 วิถีชีวิตดิจิทัลและเทคโนโลยี	
นวัตกรรมพลังงานทดแทน	ดีไอวาย	คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาชีวิต
ในสังคมปัจจุบันและอนาคต
 Science	and	innovations	for	mega	trends;	
smart	life	development;	digital	lifestyle	and	technology;	
renewable	energy	 innovations;	D.I.Y;	mathematics	 for	
life development in present and future society

 0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจ�าวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

  ระบบไฟฟ้า	การสือ่สาร	การใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดพลังงาน	 การใช้และดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 
การใช้และบ�ารุงรักษารถจักรยานยนต์	 รถยนต์	 เครื่องจักรกล
เกษตร	 พื้นฐานในงานก่อสร้าง	 ระบบประปาและสุขาภิบาล 
เบื้องต้น	 การจัดการส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจ�าวัน	 การจัดการ 

ขยะมูลฝอย	ความปลอดภัยในการท�างาน

 Electrical	system;	communication;	use	of	
energy-saving	 electrical	 devices;	 use	 and	 care	 of	 
computers;	 use	 and	maintenance	 of	 motorcycles,	 
cars	 and	 agricultural	machinery;	 fundamentals	 of	 
construction;	basic	water	supply	and	sanitation	systems;	
environmental	management	 in	 daily	 life;	 solid	waste	
management;	safety	at	work

2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 0042 001  ประชากรโลก ไร้โรค  2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention

		 นิยาม	 ขอบเขตความหมายสุขภาพประชากรโลก	
ปัญหาความเส่ียงด้านสุขภาพของประชากรโลก	ปัจจัยความไม ่
เท่าเทยีมด้านพฤตกิรรมสงัคมและเศรษฐกจิ	ระบบด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข	ผลกระทบของภาวะท่ีมีทรัพยากรของโลก
จ�ากัดต่อภาวะโภชนาการ	 โลกไร้พรมแดน	การระบาดของโรค 
จากระดับประเทศสู่นานาชาติ	 โรคเกิดจากการใช้ชีวิตประจ�าวัน 
ในยุคดิจิทัล	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 	 ในการป ้องกัน	 
การเสริมสร้างสุขภาพที่ใช้วิชาชีพด้านสาธารณสุข	 การแพทย	์
วทิยาศาสตร์สขุภาพ	และวศิวกรรมมาท�างานร่วมกนัเพือ่ประชากร
โลกตามบริบทของสังคม
		 Definition,	 scope	 and	meaning	 of	 global	
health;	risk	and	problems	of	 international	populations;	
inequality	in	social	and	economic	behavior;	medical	and	
public	 health	 system;	 effects	 of	 natural	 resource	 
limitations;	 borderless	 globe;	 disease	 epidemics	 from	
national	 to	 international	 levels;	 digital-age	 lifestyle	 
diseases;	 disease	 prevention	 innovations	 and	 
technology;	health	promotion	in	areas	of	public	health;	
context-specific	 collaborations	 of	medicine,	 health	 
science, and engineering for global population health

 0042 002  ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

  แนวคิด	 ความหมายและความส� าคัญของ 
ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในการจัดการสุขภาพ	 การสร้างเสริม 
สุขภาพ	 และป้องกันโรค	 เพศศึกษา	 การปฐมพยาบาลและ 
การช่วยฟื ้นคืนชีพเบื้องต้น	 การดูแลตนเองเรื่องเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	บหุรีแ่ละยาสบู	การรบัรูข้้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัสขุภาพ	

วจิารณญาณในการตดัสนิใจด้านสุขภาพและการแพทย์ทางเลอืก 
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		 Concepts,	 definition	 and	 importance	 of	

health literacy in health management, health promotion 

and	illness	prevention;	sex	education;	first	aid	care	and	

basic	 resuscitation;	 self	 care	 in	 alcohol,	 cigarette	 and	

tobacco	consumption;	perception	of	health	information;	

judgment	 in	 decision	 making	 regarding	 health;	 

alternative medicine 

 0042 003  การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพ

  แบบองค์รวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

 แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	สุขอนามัย

และการป้องกนัโรค	การดแูลสขุภาพกายและการป้องกนัโรคทีพ่บ

บ่อยในช่วงวยัต่าง	ๆ 	ในระดบัเบือ้งต้น	การประเมนิสขุภาพจติและ

การจัดการปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น	 ความสัมพันธ์	 ความรัก	

การเตรียมความพร้อมสู ่การมีครอบครัวและการวางแผน

ครอบครัว	 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ	 

การดูแลสุขภาพด ้ วยภูมิป ัญญาไทยและสากลภายใต  ้

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่อดคล้องกับบริบทไทยและวถีิชวีติไทย	

สิทธิประกันสุขภาพในประเทศไทยและสิทธิและหน้าที่ของผู้ป่วย

  Concepts	 of	 holistic	 health	 promotion;	

hygienic	and	disease	prevention;	basic	health	care	and	

disease	prevention	in	different	age	groups;	basic	mental	

health	evaluation	and	management;	relationships,	love,	

preparation	for	family	establishment	and	family	planning;	

laws	 involving	 sexual	 abuse;	 health	 care	 under	 the	 

principles	 of	 Thai	 traditional	medicine;	 sufficient	 

economy	and	Thai’s	 life	style;	health	insurance	rights	 

in Thailand and patient’s rights

 0042 004  การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

		 การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจแต่ละ 

ช่วงวัย	โรค	อาหาร	กิจกรรม	การดูแลรักษาสุขภาพกาย	สุขภาพ

จิตและการปฐมพยาบาลแต่ละช่วงวัย	

  Physical and mental changes at different 

stages	 of	 life;	 illnesses;	 food;	 activities;	 physical	 and	

mental	 health	 care,	 and	 first	 aid	 care	 for	 people	 of	 

different age groups 

 0042 005  อาหารและการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

  หลักโภชนาการ	 การเลือกอาหาร	 อาหารท่ีอยู่ใน

กระแสความนิยม	การควบคุมอาหารเพื่อลดน�้าหนักแบบต่าง	ๆ	

หลักการและความส�าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

ศาสตร์เบ้ืองต้นของการออกก�าลังกาย	 การออกก�าลังกายและ 

การฝึกปฏิบัติกีฬาเพื่อสุขภาพและความงาม	 การวางแผนและ 

การประเมินผลการออกก�าลังกาย	 การส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อ 

การออกก�าลงักายและการฝึกปฏบิตักิฬีาเพือ่สขุภาพและความงาม

  Nutrition;	 food	 selection;	 popular	 food;	 

dietary	control	for	weight	loss;	principles	and	importance	

of	health	and	physical	fitness;	doing	exercise	and	playing	

sports	 for	 health	 and	 beauty;	 exercise	 planning	 and	

evaluation;	promoting	positive	attitudes	towards	doing	

exercise and playing sports for health and beauty

 0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical and 

  Health Products

  หลักการใช้ยาท่ัวไป	 การใช้ยาและผลิตภัณฑ์

สุขภาพในการรักษาอาการและโรคท่ัวไป	ข้อเท็จจรงิของผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร	ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น	ๆ	

ท่ีอยูใ่นกระแสนิยมและการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่าง

มีวิจารณญาณ

  General	 principles	 of	 drug	 use;	 use	 of	 

pharmaceutical and health products in treatment of 

symptoms	and	common	diseases;	facts	on	popular	dietary	

supplements,	 cosmetics	 and	 other	 health	 products;	

choosing	drugs	and	health	products	with	discretion
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 0042 007  การเรียนร่วมสหวิชาชีพ

  เพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ	 

หลกัการเวชศาสตร์ครอบครัว	การออกแบบบ้านและปรับภูมทิศัน์	

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน	สุขภาพหนึ่งเดียว	โรคจากสัตว์

สู่คน	การสื่อสารกับผู้ป่วย	การเข้าชุมชน	ยาและสมุนไพรท้องถิ่น	

การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม	 การจัดท�าสื่อและ

จรยิธรรมในการจดัท�าส่ือ	ความปลอดภยัในการใช้อปุกรณ์ในบ้าน 

  Concepts	of	 inter-professional	education;	

principles	 of	 family	 medicine;	 house	 design	 and	 

landscape	development;	environmental	management	for	

communities;	 one	 health;	 transmitted	 diseases	 from	

animals	 to	 humans;	 communicating	with	 patients;	 

community	 visits;	 local	medicine	 and	herbs;	 holistic	

community	health	promotion	planning;	media	creation	

and	ethics	in	media	creation;	safety	in	use	of	household	

appliances 

 0042 008  ทักษะชีวิต  2(2-0-4)

   Life Skills

  ความหมาย	ความส�าคัญและองค์ประกอบของ

ทักษะชีวิตในศตวรรษที่	 21	 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ	 

การคิดสร้างสรรค์	 การคิดเชิงบวก	การคิดวิเคราะห์	 ความฉลาด

ทางอารมณ์	การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล	ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรัก	 การวางตัวด้านความรัก	

การเลือกคู่ครอง	การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ	การเผชิญและจัดการ

ความผิดหวัง	 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่าง

สร้างสรรค์	

  Definition,	importance,	and	components	of	

the	21st	century	life	skills;	thinking	and	decision	making	

skills;	 creativity;	 positive	 thinking;	 critical	 thinking;	

emotional	 quotient;	 l i fe	 skil l 	 development	 for	 

interpersonal	relationships;	Triangular	Theory	of	Love;	

positioning	oneself	 in	a	 romantic	 relationship;	 spouse	

selection;	 resilience	quotient;	 facing	and	coping	with	

disappointments;	 constructive	 life	 problem-solving	

abilities

 0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

  แนวคิดและความส�าคัญของบุคลิกภาพต่อการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ	 การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ท่ีดี	 ความรู้และทักษะพื้นฐานอ่ืน	 ๆ	 
ที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและความส�าเร็จในอาชีพ	 รวมถึง
มารยาททางสังคมเก่ียวกับการเข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจ	 
งานสังสรรค์และงานจัดเลี้ยงลักษณะต่าง	 ๆ	 บุคลิกภาพเพื่อ 
การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
  Concepts	 and	 importance	of	 personality;	
factors	influencing	personality;	personality	improvement	
for	 enhancing	 positive	 image;	 other	 skil ls	 for	 
self-development	and	career	success	including	general	
social	 etiquette	 associated	with	 business	meetings,	
events	 and	 banquets;	 personality	 for	 effective	 
interpersonal relations

 0042 010  ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

  ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ	 ผลกระทบต่อสุขภาพ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม	 กรณีภัยธรรมชาติ	 สภาวะโลกร้อน	 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	การเตรยีมพร้อมรบัมอือทุกภยั	
วาตภัย	อัคคีภัย	กรณีภัยจากมนุษย์สร้างขึ้น	อุบัติเหตุการจราจร	
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร	สารพิษ	การจลาจล
		 Knowledge	of	disasters;	impacts	of	disasters	
on	health	 and	 environment;	 global	warming;	 climate	
change;	 preparing	 for	 floods,	 storms,	 fires,	man-made	
disasters,	traffic	accidents,	electrical	short	circuit,	toxins	
and riots

 0042 011  วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4)

   Environmental - Friendly Lifestyle

  สถานการณ์	 สาเหตุและผลกระทบของปัญหา 
สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและระดับโลก	 การร่วมรับผิดชอบ 
การจัดการมลพิษ	แนวทางการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน	 
วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  Situat ions,  causes and ef fects  of  
environmental problems at the community and global 
levels;	collective	responsibility	for	pollution	management;	
sustainable	 solutions	 to	 environmental	 problems;	 

environmental-friendly	lifestyles	and	communities 
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 0042 012  การจัดที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้าง

  คุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  การจัดสวนและการจัดห้อง	 ประตู	 หน้าต่าง	 

เครื่องเรือน	แสง	สี	ช่องทางถ่ายเทลม	และอุณหภูมิให้เหมาะสม

กับการยศาสตร์และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	

  Gardening and arrangements of rooms, 

doors,	windows,	furniture,	lighting,	colors,	aperture	for	

ventilation	and	temperature	for	ergonomics;	life	quality	

enhancement

 0042 013  กัญชาวิทยา  2(2-0-4)

   Cannabis Science

  ประวัติและความรู ้ เบื้องต ้นเ ก่ียวกับกัญชา	

กฎหมายที่ เกี่ยวข ้อง	 สายพันธุ ์กัญชา	 การขยายพันธุ ์และ 

การปรับปรุงพันธุ์	วิธีการปลูกและการดูแล	การสกัดน�้ามันกัญชา	 

การวิเคราะห์องค์ประกอบและการหาปริมาณสารกลุ่มไฟโตแคน

นาบินอยด์	 การวิเคราะห์สารปนเปื้อน	 การประยุกต์ใช้กัญชา

ทางการแพทย์	นวัตกรรมกัญชา	

  History	 and	 knowledge	 of	 cannabis;	 

relevant	laws;	cannabis	strains;	cannabis	propagation,	

breeding,	planning	and	care;	extraction	of	cannabinoid	

oil;	phytochemical	qualitative	and	quantitative	analysis	

of	 cannabis	 related	 compound	 and	 contaminant;	 

applications	 in	 cannabinoid	medicine;	 cannabis	 

innovation

 0042 014  สัตว์เลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life 

  ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นเพื่อนและ

ปศุสัตว์	ชนิดและการจ�าแนกสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนและปศุสัตว์	

การเลือกสัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นเพื่อนและปศุสัตว์ที่เหมาะสม	พันธุ์	

อาหาร	 การเลี้ยงและการจัดการสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนและ

ปศสุตัว์	การดแูลสขุภาพเบือ้งต้น	การจดัสวสัดภิาพสตัว์	โรคสตัว์

สูค่นทีส่�าคญัในสตัว์เล้ียง	การท�าวคัซนีและการป้องกันโรคในสตัว์

เลี้ยงและปศุสัตว์	

  Benefits	of	companion	animal	and	livestock;	

classification	of	companion	animal	and	livestock;	pet	and	

livestock	selection;	breeding,	feed,	raising	and	livestock	

management	of	companion	animal	and	livestock;	health	

care;	animal	welfare;	 important	zoonosis,	vaccine	and	

prevention for companion animal and livestock

3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

 0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

  กระบวนการคิด	 การใช้และการท�าความเข้าใจ

ปัญหาต่าง	ๆ	การออกแบบ	การแก้ปัญหาขนาดใหญ่	 การน�าเอา

ความคดิสร้างสรรค์และมุมมองจากหลาย	ๆ 	ส่วนมาสร้างแนวทาง

ในการแก้ปัญหา	การน�าแนวทางมาทดสอบ	การพัฒนานวัตกรรม

เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้และสถานการณ์ที่เป็นปัญหา	การออกแบบ

ประสบการณ์ผู้ใช้	

  Conceptualization, applications, and  

understanding	 of	 problems;	 design;	 large-scale	 

problem-solving;	 using	 creativity	 and	 different	 

perspectives	 to	 construct	 problem-solving	methods;	

method	testing	and	redefining;	developing	innovations	

to	address	users’	needs	and	problematic	situations;	user	

experience design 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

 0043 002  การจัดการความคิดสร้างสรรค์

  และนวัตกรรม  2(2-0-4)

   Creativity and Innovation Management 

  ตัวแบบจ�าลองและวิธีการจัดการความคิด

สร้างสรรค์	ตลอดจนกระบวนการอนัก่อให้เกดิความคดิสร้างสรรค์

ที่ส ่งเสริม	 สนับสนุนและเพิ่มพูนประสิทธิผลขององค์การ	 

การประเมินโอกาสทางธุรกจิ	การวิเคราะห์ทิศทางการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ	 เทคนิคการจัดการนวัตกรรม	 การประเมินมูลค่า

นวัตกรรม	การแปลงนวัตกรรมสู่กระบวนการทางธุรกิจ	

  A study of models and methods of  

creativity	and	creativity	management	through	which	the	

creative process can be encouraged and increased for 

enhanced organizational effectiveness using sound 

management techniques
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 0043 003  การลงทุนอย่างชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  ข้อมูลทางธุรกิจ	 ประเภทของการลงทุน	 ทฤษฎ ี
การเงินที่ใช้เพื่อการลงทุน	 การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน	 
หลักการวิ เคราะห ์การลงทุนเพื่อสร ้ างความมั่ งคั่ งสูง สุด	 
การประเมินผลตอบแทน	 การน� า เสนอข ้อมูลทางธุรกิจ	 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ	
  Business	data;	types	of	investment;	finance	
theories	 related	 to	 investment;	 risk	management;	 
analysis	of	investment	for	cost	effectiveness;	evaluating	
rate	of	return;	presenting	business	data;	data	analysis	
for decision making

 0043 004  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

  นวัตกรรมและการสร้างสรรค์	เศรษฐกจิสร้างสรรค์	
กระบวนการประเมินแนวความคิด	 แนวโน้มธุรกิจเริ่มต้นใหม่	
โอกาสในการท�าธุรกิจ	 การเปลี่ยนจากแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์
หรือบริการ	การเขียนแผนธุรกิจ	การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
การท�าธุรกิจ	
  Innovation	and	creativity;	creative	economy; 
idea	 evaluation	 process;	 trends;	 startups;	 business	 
opportunities;	translating	ideas	to	products	and	services;	
writing	business	plans;	analyzing	business	possibilities	

 0043 005  ผู้ประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  บทบาทการเป็นผูป้ระกอบการกับปัญหาของสงัคม	
การเพ่ิมคุณค่าในการประกอบการทางสังคม	หลักการในการท�า
ธุรกิจเพื่อสังคม	 การจัดระบบทางธุรกิจเพ่ือบรรลุเป้าหมายใน 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพิ่มทุนทางสังคมโดยเน้น 
ผลประโยชน์ของชมุชนมากกว่าก�าไรส่วนบคุคล	การคดิค้นวธิคีดิ
ใหม่	ๆ	ในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีขึ้น
  Entrepreneurship	 and	 social	 problems;	
adding	value	 to	 social	 entrepreneurship;	principles	 of	
social	entrepreneurship;	business	process	management	
for	social	change	and	social	capital	construction	with	
priority	given	to	community	benefits	over	personal	profits;	
seeking	innovative	ideas	to	solve	problems	with	the	aim	

to further develop the community 

 0043 006  ธุรกิจออนไลน์  2(2-0-4)

   Online Business

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท�าธุรกิจและธุรกิจ

ออนไลน์	 โอกาสในการท�าธุรกิจ	การสร้างสรรค์เนื้อหาการขาย	 

รูปแบบการสร้างรายได้	 การตลาด	 การประมูล	 กฎหมายและ

จริยธรรมกับการค้าและธุรกิจออนไลน์

  Introduction to business and online  

business;	business	opportunities;	sales	content	creation;	

revenue	generation	models;	marketing;	auction;	trading	

and	online	business	laws	and	ethics

 0043 007  แก่นการน�าเสนออย่างตรงเป้า  2(2-0-4)

   Essence of Pitching

  การน�าเสนอที่ดึงดูดลูกค้าหรือนักลงทุนที่สนใจ	

การน�าเสนอคุณสมบัติบริษัท	 รูปแบบต่าง	 ๆ	 ในการสื่อสาร	 

การส่ือสารด้วยการเขียนและการพูด	 เทคนิคการส่ือสารส�าหรับ 

ผู้ประกอบการ	การเจรจาต่อรอง	การโน้มน้าว	 ทักษะการส่ือสาร 

ให้ประสบความส�าเร็จและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ	

  Pitching business ideas to attract  

interested	 customers	 or	 investors;	 showcasing	 

a	 company’s	 capabilities	 and	 expertise;	 types	 of	 

communication;	written	 and	 spoken	 communication;	

communication	 techniques	 for	 entrepreneurs;	 

negotiations;	 persuasion;	 successful	 communication	

skills;	personality	development

 0043 008  การเงินส่วนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

  เทคนิคการเงินส่วนบุคคล	การวางแผนการใช้เงิน

อย่างเป็นระบบ	 การจัดท�างบประมาณการเงินส่วนบุคคล	 

การวางแผน	 การประกันภัย	 การออม	 การลงทุนในที่ดินและ 

หลักทรัพย์	ภาษี	 เงินได้บุคคลธรรมดา	การจัดการสินทรัพย์และ

หนี้สิน	การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ	

  Personal	 financial	 planning	 techniques;	

systematic	 financial	 planning;	 personal	 budgeting;	 

personal	 financial	 planning;	 insurance;	 savings;	 

property	 and	 securities	 investment;	 personal	 income	 

tax;	asset	and	liability	management;	financial	planning	

for retirement
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 0043 009  การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  การประยุกต ์ใช ้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารส�าหรับการด�ารงชีวิตอัจฉริยะ	 องค์ประกอบของ

โครงสร้างพ้ืนฐานและแพลตฟอร์มการด�ารงชีวิตอัจฉริยะ	

มาตรฐานการสื่อสารและระบบเครือข่าย	 อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง	

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล	 กรณีศึกษา 

ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�าหรับ

การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ

  A p p l i c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  

communication	technology	in	smart	living;	smart	living	

infrastructure	and	platforms;	standards	of	communication	

and	networking	system;	internet	of	things;	privacy	and	

data	 security;	 case	 studies	 of	 the	 application	 of	 

information and communication technology in smart 

living 

 0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร  2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

		 ความส�าคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร	

การเกษตรกบัสงัคมไทยและการเปลีย่นแปลงในอนาคต	การผลิต

อาหารท่ีปลอดภัย	ฟาร์มอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและ

สัตว์	แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบัน	เทคโนโลยี

ในการแปรรูปและถนอมอาหาร	 นวัตกรรมเพื่อการบรรจุภัณฑ์

อาหาร	 การแสดงฉลากอาหาร	 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน 

การผลิตอาหาร	นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหาร

  Importance of agricultural and food  

innovation;	 agriculture	 and	Thai	 society	 and	 future	

changes;	safe	 food	production;	 smart	 farming	 for	 food	

production	 from	plants	and	animals;	current	 trends	 in	

food	 product	 development;	 technologies	 in	 food	 

processing	 and	 preservation;	 innovation	 in	 food	 

packaging;	food	labeling;	Good	Manufacturing	Practice	

(GMP),	biotechnology	innovation	in	food	production

4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 

 0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

		 ความหมายและความส�าคัญของพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย	 บทบาทของมหาวิทยาลัยในการรับใช้ชุมชน	 

การท�างานร่วมกับชุมชมกับภาคีในพื้นที่และเป็นผู ้มีส่วนได  ้

ส่วนเสีย	 การสร้างการเรียนรู้บนฐานของสังคมและชุมชนผ่าน 

การบูรณาการหลักสูตร	 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	

การสร้างจิตสาธารณะ	การน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการช่วย

เหลือชุมชนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาและอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 Definit ion	 and	 importance	 of 	 the	 

University’s	mission;	roles	of	the	University	in	serving	

communities;	 collaborations	with	 communities	 and	

stakeholders;	 community-based	 learning	with	 the	 

integration of diverse disciplines to strengthen  

communities;	 development	 of	 public-mindedness;	 

applications	 of	 knowledge	 for	 community	 service	 in	 

accordance	with	Mahasarakham	University’s	philosophy	

and identity

 0044 002  ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

  ภาวะผู้น�า	ผูน้�าในยคุการเปลีย่นแปลง	คณุลกัษณะ

และบทบาทหน้าที่ของผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 บทบาทของผู้น�าใน

การท�างานเป็นทีม	การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ	 บุคลิกภาพ	

เทคนคิในการเป็นผูน้�า	การสร้างความภมูใิจให้ทมีงาน	การจัดการ

ความขัดแย้ง	 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการท�างาน 

เป็นทีม

  Leadership;	leaders	in	the	disruption	era;	

the	characteristics	and	roles	of	 leadership	 for	change;	

the	 roles	 of	 team	 leader;	 building	 an	 effective	 team;	

personality;	leadership	techniques;	creating	team	pride	

and	 building	 team	 spirit;	 conflict	 management;	 

team-based	problem-solving	and	decision-making	
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 0044 003  พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being 

  นิยามและความหมายเก่ียวกับความเป็นพลเมือง	

คณุลกัษณะพลเมอืง	การส่งเสรมิให้เกดิการตระหนกัรูใ้นประเดน็

ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่น	ระดับชาติ	รวมไปถึงระดับโลก	

มุ ่งสร้างให้เกิดจิตส�านึกสาธารณะ	 ความเข้าใจในพหุสังคม

วัฒนธรรม	 การเป็นพลเมืองเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข	 

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี

		 Definition	 and	meaning	 of	 citizenship;	

characteristics	of	citizenship;	promoting	an	awareness	

of	 current	 issues	 at	 the	 local	 and	 national	 levels;	 

promoting	public-mindedness;	understanding	of	plural	

culture	 and	 society;	 citizenship	with	 an	 orientation	 

towards	well-being;	 capabilities	 in	 seeking	 peaceful	

solutions to problems 

 0044 004  กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิต

  ประจ�าวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  ความรู ้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย	 กระบวนการ 

ทางกฎหมายในการใช้สทิธิประเภทต่าง	ๆ 	อนัเป็นสทิธแิละเสรภีาพ

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ	ความยุติธรรม	 สิทธิใน

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา	สทิธใินกระบวนการยตุธิรรมทาง

แพ่ง	สทิธใินกระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง	การเรยีกร้องสทิธิ

กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาจากภาครัฐ	 

สิทธิของผู้บริโภค	 สิทธิคนพิการ	 สิทธิของผู้ประสบภัยจากรถ	 

สิทธิมนุษยชน

  General 	 knowledge	 of 	 laws; 	 legal	 

proceedings related to exercising constitutional rights 

and	 freedom;	 justice;	 rights	 in	 criminal	 proceedings;	

rights	 in	 civil	 proceedings;	 rights	 in	 administrative	 

proceedings;	 claiming	 rights	 in	an	effort	 to	denounce	

injustice	and	denied	compensation;	consumer’s	rights;	

disability	rights;	rights	of	accident	victims;	human	rights	

 0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Laws for Employees

  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช้

กฎหมาย	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	

กฎหมายท่ีจ�าเป็นในการประกอบอาชีพ	 เช่น	 กฎหมายเกี่ยวกับ

ข้าราชการพลเรือน	กฎหมายแรงงานและประกันสังคม	กฎหมาย

ธุรกิจ	 กฎหมายภาษีอากร	 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

		 General	 knowledge	 of	 laws	 and	 law	 

enforcement;	laws	related	to	daily	life;	relevant	laws	for	

employment	such	as	laws	related	to	civil	servants,	labor	

and	 social	 security	 laws,	 business	 laws,	 tax	 laws,	 

information	technology	 laws,	and	intellectual	property	

laws

 0044 006  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

		 พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	ศาสตร์พระราชาและ

หลกัการทรงงาน	หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	เกษตรทฤษฎี

ใหม่	 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	การประยุกต์ศาสตร์พระราชา

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	

  Biography of His Majesty King Bhumibol 

Adulyadej	 The	 Great;	 the	 King’s	 philosophy;	 His	 

Majesty	the	King’s	Working	Principles;	philosophy	of	the	

sufficiency	 economy;	 New	 Theory	 Agriculture;	 

sustainable	development	goals;	application	of	the	King’s	

philosophy in sustainable development

 0044 007  ศาสนาและการใช้เหตุผล

  เพื่อการด�ารงชีวิต  2(2-0-4)

   Religion and Reasoning for Living

  ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและ

ศาสนา	ศาสนากับชีวิตประจ�าวัน	การใช้เหตุผลและการวิเคราะห์

ปรากฏการณ์	ความหลากหลายทางศาสนาและความเชือ่	การเรยีน

รู ้เข้าใจตนเองและผู้อื่นในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางพหุสังคม

วัฒนธรรม
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  Definition	and	development	of	beliefs	and	

religions;	religions	and	daily	life;	reasoning	and	analyzing	

religious	and	belief	diversity;	understanding	of	self	and	

others to foster peaceful coexistence 

 0044 008  ชีวิตและสันติสุข  2(2-0-4)

   Life and Peace

  สมองของมนษุย์กบัการเรียนรู	้การพฒันาทางกาย	

ใจ	คิด	 รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่นผ่านกระบวนการจิตตปัญญา

ศึกษาและสุนทรียสนทนา	การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

จากภายใน	 มองเห็นเป้าหมายชีวิตและการคิดแบบองค์รวมสู ่

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

  Human	brain	and	human	learning;	physical,	

mental	and	cognitive	development;	the	understanding	

of self and others through contemplative education and 

dialogue;	transformative	learning	;	being	able	to	set	life	

goals;	 practicing	 holistic	 thinking	 for	 peaceful	 

coexistence

 0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

  ความระลึกได้	 (สติ)	 ท�าใจให้สงบตั้งมั่น	 (สมาธิ)	

ความหมายของพลังจิต	 ประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจ�าวัน	

ความสัมพันธ์ของสติ	-	สมาธิ	-	ปัญญา	การบริหารจัดการอารมณ์

การฟังอย่างมีสติ	สมาธิกับสันติสุขโลก

  Mindfulness;	concentration;	the	meaning	

of	mind	power;	the	benefits	of	meditation	in	daily	life;	

the relationship of mindfulness, concentration and  

wisdom;	 emotional	management;	mindful	 listening;	

meditation	and	world	peace	

 0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 

 หลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎี เกี่ยวกับจิตอาสา 

สิง่แวดล้อม	เข้าใจในหลกัของการท�างานด้านจติอาสาสิง่แวดล้อม	

สร้างแนวคิดและกระบวนการด้านจิตอาสาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	

กจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์	การเป็นอาสาสมคัร	การท�างานจติอาสา

ร่วมกับชุมชน	การส่งเสริมจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม

 

 Pr incip les ,  concepts ,  theor ies  o f  

environmental	 volunteerism;	 understanding	 the	 

principles	 of	 environmental	 volunteerism;	 creating	 

concepts and processes for environmental volunteerism 

in	 the	 community;	 service	 activities,	 volunteerism;	 

volunteering	 with	 the	 community;	 promoting	 

environmental volunteerism 

5.  กลุ่มวิถีสังคม 

 0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

 สุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์	ดุริยางคศิลป์และ

ศลิปะการแสดง	ทักษะและกระบวนการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ศิลปกรรมศาสตร์ในศตวรรษที่	 21	การเชื่อมโยงการเรียนรู้และ

ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน

  Aesthetics in Visual Arts, Musical Arts and 

Performing	Arts;	skills	and	process	of	Fine	and	Applied	

Arts	 creation	 and	 innovation	 in	 the	 21st	 century;	 

integrating	 learning	with	 the	 application	of	Thai	 and	

foreign cultures to achieve sustainable development of 

quality of life and social quality

 0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน  2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

  ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัดนตรแีละศลิปะการแสดง

ภาคต่าง	 ๆ ความหมาย	 ความส�าคัญ	 ประวัติความเป็นมา	

พัฒนาการและประเภทของดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน	

วัฒนธรรมการแต่งกาย	 ประวัติของศิลปินผู้ที่มีผลงานโดดเด่น	

แนวคิดการต่อยอดเชิงธุรกิจบันเทิง	

 Introduction to regional music and  

performing	 art;	 definition,	 importance,	 background,	

development and types of music and Isan performing 

arts;	culture	of	clothing;	biography	of	most	outstanding	

artists;	commercialization	of	entertainment	business	
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 0045 003  ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

		 ความหมาย	ลักษณะและประเภทของภูมิปัญญา	

ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับความเชื่อ	 วัฒนธรรม	ประเพณี

อีสาน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	การปรับใช้

ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พบในภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

ชีวิตประจ�าวัน	

		 Definition,	condition	and	types	of	wisdom;	

wisdom	and	its	relationships	with	beliefs,	culture	and	

Isan	traditions;	environment	and	natural	resources	in	the	

community;	 application	 of	 knowledge	 of	 science	 and	

technology	embedded	in	local	wisdom	in	daily	life	

 0045 004  รู้จักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซยีน	ลกัษณะ

ทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของ

ประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีน	ลกัษณะร่วมและความแตกต่าง	

		 Basic	 information	 of	ASEAN;	 the	 social,	

economic, political and cultural characteristics of  

ASEAN member	countries;	commonalities	and	differences 

 0045 005  มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและ

  วัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

 ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม	

ลักษณะส�าคัญของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก	มนุษย์กับ

คุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม	

การปรับตัวและการด� ารงอยู ่ ของมนุษย ์ภายใต ้กระแส 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

 Social	 and	 cultural	 diversity;	 important	

characteristics	of	Eastern	and	Western	cultures;	humans	

and	values	and	beauty	in	the	midst	of	cultural	diversity;	

human adaptation and existence under the constant 

social and cultural change

 0045 006  พหุวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

  ภูมิหลัง	ความสัมพันธ์	ชาติพันธุ์	การตั้งถิ่นฐานใน

มติสิมัพนัธ์กบัภูมศิาสตร์	ภมูปัิญญา	ศลิปวฒันธรรมอตัชวีประวตัิ

บุคคลส�าคัญในท้องถิน่	กระบวนการทางความคิด	อัตลักษณ์ร่วม

ในกลุ ่มประเทศลุ ่มน�้ าโขง	 การพัฒนาภูมิภาคเป ็นมรดก 

ทางวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจเชิงท่องเที่ยว

  Background,	 relationship,	 ethnicity;	 

settlements	 in	relation	to	geography;	wisdom;	art	and	

culture;	 autobiography	 of	 local	 dignitaries;	 thought	 

processes;	 co-identities	 among	Mekong	 countries;	 

regional	 development	 for	 cultural	 heritage;	 tourism	 

business development

 0045 007  อีสานทันโลก  2(2-0-4)

   Globalized Isan 

  อีสานในบริบทโลกาภิวัตน์	กลุ่มสังคมวัฒนธรรม	

ภูมิปัญญา	 วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรม	 การปรับประยุกต ์

จากอีสานคลาสสิกสู ่ อีสานทันสมัย	 การจัดสรรทรัพยากร	 

กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์	สินค้าวัฒนธรรมและอีสานม่วนซื่น	

  Isan	in	a	globalized	context;	sociocultural	

groups;	 local	wisdom;	 livelihood	 and	 cultural	 capital;	 

a	 transition	 from	 classical	 to	modern	 Isan;	 resource	 

allocation;	 creative	 economy;	 cultural	 products	 and	

healthy Isan

 0045 008  การบริหารจดัการวฒันธรรม: การแปรวฒันธรรม

  เป็นสินค้า  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ 

ในโลกปัจจุบันและการบริหารจัดการต้นทุนทางวัฒนธรรม 

เพื่อสร้างมูลค่า

  Cultural	diversity	and	beliefs;	management	

of cultural capital to create value
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 0045 009  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  ความหมาย	ความส�าคญั	องค์ประกอบและรปูแบบ

ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	แหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	การจัดการวัฒนธรรม

และการท่องเที่ยว	

  Definition,	importance,	elements,	and	types	

of	cultural	tourism;	tourist	attractions	and	organizations	

involved	 in	 cultural	 tourism;	 cultural	 and	 tourism	 

management

 0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญา

  พื้นบ้าน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  ประวัติ	 ความส�าคัญ	ภูมิปัญญาของอาหารและ

เครือ่งดืม่พืน้บ้าน	กรรมวธิแีละสขุวทิยาในการผลติ	ประโยชน์และ

คณุค่าทางโภชนาการ	นวตักรรมและบรรจภุณัฑ์อาหารและเคร่ือง

ดื่มพื้นบ้านที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่า

  History,	 importance	and	wisdom	of	 food	

and	 local	 beverages;	 process	 and	 hygiene	 in	 the	 

production;	 benefits	 and	 nutrients;	 innovation	 and	 

appropriate packaging of local food and beverages for 

value addition

 0045 011  ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

		 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอภาคต่าง	ๆ	ประวัติ

ความเป็นมาและภมูปัิญญาผ้าทออสีาน	นวตักรรมและการพฒันา

ผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานเพื่อสร้างมูลค่า

		 Introduction	 to	 regional	 textiles;	 history,	

background	and	wisdom	of	Isan	textile;	innovation	and	

Isan textile product development for value creation

 0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะห์และ

  อนุรักษ์  2(1-2-3)

   Siam Amulets: Identification and 

  Conservation 

  หลักการ	 ความหมาย	 ประวัติ	 พัฒนาการและ

ประเภทของพระเครื่องสยาม	 เทคนิคการอนุรักษ์	 กรรมวิธ ี

การสร้าง	 วัตถุดิบในการสร้าง	 การพิสูจน์หลักฐานและความจริง

ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์	 การตลาดและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ 

การอนุรักษ์พระเคร่ืองสยาม	กรณีศึกษาการอนุรักษ์และท�านุบ�ารุง 

พระเครื่องในประเทศไทย

  Principles,	definition,	history,	development,	

and	 types	 of	 Thai	 Buddha	 amulets;	 preservation	 

techniques;	production	methods;	materials	used	to	make	

amulets;	 amulet	 identifications	 and	 confirmation	 by	

using	 scientific	methods,	marketing	 and	 businesses	

related	 to	Thai	 amulets;	 case	 studies	 of	 Thai	 amulet	

conservation and preservation

 0045 013  คติความเชื่อตะวันออกส�าหรับ

  การอยู่อาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

  ท่ีมาและเหตุผลของคติความเชือ่ตะวนัออกส�าหรบั

ท่ีอยู่อาศัยและการค้า	 ฮวงจุ้ยตามหลักชัยภูมิ	การจัดวางทิศทาง

และการเลือกท�าเลท่ีต้ัง	การออกแบบจดัวางพืน้ท่ีในแต่ละส่วนของ

บ้านและท่ีท�างานโดยค�านึงถึงพลังมงคล	พลังไม่เป็นมงคล	และ

วิธีการผสมผสาน	 การประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบในชีวิต

ประจ�าวันและการท�างานได้

  The origin and logic of the Eastern beliefs 

for	 living	 and	 trading;	 feng	 shui	 based	 on	 strategic	 

locations;	 building	 orientation	 and	 location	 selection;	

space design for different areas of the house and  

workplace	by	considering	good	and	bad	power	and	the	

mixed	methods;	 applications	 of	 design	 principles	 in	

daily	life	and	work

 0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

	 แนวคดิและภมูปัิญญา	การจดัการสภาพแวดล้อม

และภูมิทัศน์ของที่อยู่อาศัย	ชุมชน	และท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า

		 Concept	 and	wisdom;	management	 of	

environment, residential and community landscapes for 

value addition


