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	 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ปีการศึกษา	 2565	 จัดทำาข้ึน 

โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้นิสิตทุกคนได้ใช้เป็นคู่มือศึกษาค้นคว้า	 และอ้างอิงระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย	 

สาระสำาคัญในเล่มนี้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักสูตร	หมวดรายวิชาต่างๆ	 คำาอธิบายรายวิชา	 จำานวนหน่วยกิต	 

และแผนการศึกษา	 ที่แต่ละหลักสูตรกำาหนดไว้	 ซึ่งนิสิตทุกคนควรศึกษาให้เข้าใจ	 และเป็นแนวทางในการ 

ดำาเนินการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 ในนามกองทะเบียนและประมวลผล	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี	ปีการศึกษา	2564	จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต	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	มีศูนย์กลางการบริหารงานเดิมอยู่ท่ี	 เลขที่	 269/2	ถนนนครสวรรค์	 ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดมหาสารคาม	 บนเนื้อที่	 368	 ไร่	 (รวมพื้นที่ซื้อจากวิทยาลัยคณาสวัสดิ์เพิ่มเติมในปี	 2548	 จ�านวน	 171	 ไร่)	 ห่างจาก

กรุงเทพมหานครประมาณ	470	กิโลเมตร	 ในปี	พ.ศ.	 2541	 ได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารงานมาอยู่ในที่ตั้งแห่งใหม่	 เลขที่	 40/21	 

ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	บนเนื้อที่	1,300	ไร่	ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ	7	กิโลเมตร	นอกจากที่ตั้งเดิม

และที่ตั้งแห่งใหม่แล้ว	มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อื่น	ๆ	ที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน	และการวิจัย 

อีกหลายแห่ง	ได้แก่	พื้นที่อ�าเภอนาดูน	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่	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

โทรศัพท์	 :	 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 ์

	 มหาวิทยาลัยชั้นน�าของเอเชีย

พันธกิจ
	 1)		 การจัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน	มีคุณลักษณะพึงประสงค์และ 

มีความเป็นผู้ประกอบการ

	 2)		 การพัฒนางานวิจัย	และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

	 3)		 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 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 ์

	 1)	 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก

	 2)	 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ

	 3)	 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม	และภาคประชาสังคม

	 4)	 ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ

	 5)	 บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
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 ตราสญัลกัษณ์ ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	คอื	”ตราโรจนากร„	ซึง่มคีวามหมายว่า	สญัลกัษณ์แห่งความเจรญิรุง่เรอืง	

มอีงค์ประกอบเป็นรปูใบเสมา	ภายในมสีญัลกัษณ์ขององค์พระธาตุนาดนู	ด้านล่าง	มสีรุยิรังสทีีแ่ผ่ขึน้จากลายขดิ	ซึง่อยูเ่หนอืปรัชญา

ภาษาบาลีว่า	”พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว„	มีความหมายว่า	”ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน„

 ใบเสมา		 หมายถึง	 ความรู้หรือภูมิปัญญา

 องค์พระธาตุนาดูน	 เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม	 ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรม 

	 	 และความดีงาม

 สุริยรังสี		 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง

 ลายขิด		 หมายถึง	 ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ์	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

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

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	

	 สยามบรมราชกุมารี	(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

ร้านยามหาวิทยาลัย

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาคณิตศาสตร์

	 ภาษาอังกฤษ	 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Mathematics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(คณิตศาสตร์)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 วท.บ.	(คณิตศาสตร์)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Science	(Mathematics)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Sc.	(Mathematics)

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		 ไม่น้อยกว่า	134	หน่วยกิต	

โครงสร้างหลักสูตร
	 	 	 	 หมวดวิชาและกลุ่มวิชา	 	 																											จ�านวนหน่วยกิต

	 	 	 	 	 	 โปรแกรมปกติ	 โปรแกรมสหกิจศึกษา

	 ก.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 ไม่น้อยกว่า	 30		หน่วยกิต	 30		หน่วยกิต

	 ข.		หมวดวิชาเฉพาะ		 ไม่น้อยกว่า	 98		หน่วยกิต	 98		หน่วยกิต

 	 	 1.	 กลุ่มวิชาแกน	 	 24  หน่วยกิต	 24  หน่วยกิต

		 	 2.	 กลุ่มวิชาเอก	 	 74  หน่วยกิต	 74  หน่วยกิต

	 	 	 2.1	 วิชาเอกบังคับ	 	 41  หน่วยกิต	 41  หน่วยกิต

		 	 	 2.2	 วิชาเอกเลือก	 	 30  หน่วยกิต	 24  หน่วยกิต

		 	 	 2.3	 วิชาฝึกประสบการณ์วิจัย/สหกิจศึกษา	 	 3  หน่วยกิต	 9  หน่วยกิต

	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี		 ไม่น้อยกว่า	 6		หน่วยกิต	 6		หน่วยกิต

		 	 	 	 																						รวมจ�านวนหน่วยกิต		 ไม่น้อยกว่า	 134		หน่วยกิต	 134		หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2565)



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

8

รายวิชาในหลักสูตร	
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 	 ไม่น้อยกว่า	98	หน่วยกิต

	 1.	 กลุ่มวิชาแกน	 	 24	หน่วยกิต

0201	113 แคลคูลัส	1	

Calculus	1

3(3-0-6)

0201	114 แคลคูลัส	2

Calculus	2

3(3-0-6)

0201	215 แคลคูลัส	3

Calculus	3

3(3-0-6)

0202	103 หลักเคมี	1

Principles	of	Chemistry	1

3(3-0-6)

0202	193 ปฏิบัติการหลักเคมี	1	

Principles	of	Chemistry	Laboratory	1

1(0-3-1)

0203	110 ชีววิทยา	1	

Biology	1

3(3-0-6)

0203	191 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	

Biology	Laboratory	1

1(0-3-1)

0204	104 ฟิสิกส์มูลฐาน	

Fundamental	Physics

3(3-0-6)

0204	194 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน	

Fundamental	Physics	Laboratory	

1(0-3-1)

0204	371 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

Industrial	Economics

3(3-0-6)

	 2.	 กลุ่มวิชาเอก	 	 ไม่น้อยกว่า	74	หน่วยกิต

	 	 2.1	 วิชาเอกบังคับ	 41	หน่วยกิต

0201	120 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

Basic	Mathematics

3(3-0-6)

0201	130 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

Basic	Skill	in	Mathematics

3(3-0-6)

0201	131 หลักคณิตศาสตร์

Principles	of	Mathematics

3(3-0-6)

0201	216 แคลคูลัส	4	

Calculus	4

3(3-0-6)

0201	218 คณิตวิเคราะห์เบื้องต้น	

Introduction	to	Mathematical	

Analysis

3(3-0-6)

0201	225 พีชคณิตเชิงเส้น	1

Linear	Algebra	1

3(3-0-6)

0201	243 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

Introduction	to	Differential	Equations

3(3-0-6)

0201	253 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น

Introduction	to	Probability	and	

Statistics	

3(2-2-5)

0201	290 ภาษาอังกฤษส�าหรับคณิตศาสตร์	

English	for	Mathematics	

2(2-0-4)

0201	312 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น	

Introduction	to	Complex	Variables

3(3-0-6)

0201	321 พีชคณิตนามธรรม	1	

Abstract	Algebra	1

3(3-0-6)

0201	344 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

Numerical	Methods

3(2-2-5)

0201	391*วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์	

Research	Methodology	in	

Mathematics	

1(0-2-1)

0201	494 สัมมนาทางคณิตศาสตร์	

Seminar	in	Mathematics	

2(0-4-2)

 

1204	438 การแก้ปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

ส�าหรับวิทยาศาสตร์

Problem	Solving	of	Computer	Science	

for	Science

3(2-2-5)

หมายเหตุ	 *	 เรียนแบบนับหน่วยกิต	 และมีการประเมินผลเป็น	

S	หรือ	U

	 	 2.2	 วิชาเอกเลือก	

	 	 	 ส�าหรับโปรแกรมปกติ	 ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

	 	 	 นิสิตต ้องเลือกเรียนจากกลุ ่มคณิตศาสตร ์หรือ

คณิตศาสตร์ประยุกต์	 ไม่น้อยกว่า	 15	 หน่วยกิต	 และเลือกเรียน

รายวชิาต่าง	ๆ 	ในกลุม่วิชาคณติศาสตร์	กลุม่วชิาคณติศาสตร์ประยกุต์	

กลุ่มวิชาสถิติ	 กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูล	 กลุ่มวิชาประกันภัย	 กลุ่ม

วิชาการจัดการอุตสาหกรรม	 หรือกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์	 เพื่อให้

หน่วยกิตรวม	ในวิชาเอกเลือก	ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต
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	 	 	 ส�าหรบัโปรแกรมสหกิจศกึษา	ไม่น้อยกว่า	24	หน่วยกติ

	 	 	 นิสิตต ้องเลือกเรียนจากกลุ ่มคณิตศาสตร ์หรือ

คณติศาสตร์ประยกุต์	ไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกติ	และเลอืกเรยีนรายวชิา

ต่าง	ๆ	ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์	กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์	กลุ่ม

วิชาสถิติ	กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูล	กลุ่มวิชาประกันภัย	กลุ่มวิชาการ

จดัการอตุสาหกรรม	หรอืกลุม่วชิาคอมพวิเตอร์	เพือ่ให้หน่วยกิตรวม	

ในวิชาเอกเลือก	ไม่น้อยกว่า	24	หน่วยกิต

1.	 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

0201	200 การเชื่อมโยงการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับ

วิทยาศาสตร์

Learning	Connections	on	Mathematics	

and	Science

3(3-0-6)

0201	226 พีชคณิตวิภัชนัยเบื้องต้น	

Introduction	to	Fuzzy	Algebra

3(3-0-6)

0201	232 วิยุตคณิต

Discrete	Mathematics

3(3-0-6)

0201	233 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

Introduction	to	Graph	Theory

3(3-0-6)

0201	234 ทฤษฎีรหัสเบื้องต้น

Introduction	to	Coding	Theory

3(3-0-6)

0201	235 ทฤษฎีจ�านวน	1

Number	Theory	1

3(3-0-6)

0201	305 โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ส�าหรับครู

Mathematical	Program	for	Teachers

3(2-2-5)

0201	310 ทฤษฎีปริภูมิอิงระยะทาง	

Metric	Spaces	Theory

3(3-0-6)

0201	313 ทอพอโลยีเบื้องต้น

Introduction	to	Topology	

3(3-0-6)

0201	314 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น

Introduction	to	Real	Analysis	

3(3-0-6)

0201	315 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์เบื้องต้น

Introduction	to	Vector	Analysis	

3(3-0-6)

0201	316 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น

Introduction	to	Numerical	Analysis

3(3-0-6)

0201	322 พีชคณิตเชิงเส้น	2	

Linear	Algebra	2	

3(3-0-6)

0201	323 ทฤษฎีกรุป

Group	Theory	

3(3-0-6)

0201	324 ทฤษฎีกึ่งกรุปเบื้องต้น

Introduction	to	Semigroup	Theory

3(3-0-6)

0201	331 คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น

Introduction	to	Combinatorics

3(3-0-6)

0201	333 ทฤษฎีเซต	

Set	Theory

3(3-0-6)

0201	336 ทฤษฎีจ�านวน	2

Number	Theory	2

3(3-0-6)

0201	342 โปรแกรมทางคณิตศาสตร์

Mathematical	Program

3(3-0-6)

0201	345 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย	

Partial	Differential	Equations

3(3-0-6)

0201	392 หัวข้อเรื่องพิเศษทางคณิตศาสตร์

Special	Topics	in	Mathematics

3(3-0-6)

0201	399* การฝึกงาน

Student	Practicum

2(0-4-2)

0201	413 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น

Introduction	to	Complex	Analysis

3(3-0-6)

0201	415 ทอพอโลยี

Topology

3(3-0-6)

0201	421 พีชคณิตนามธรรม	2	

Abstract	Algebra	2

3(3-0-6)

0201	424 พีชคณิตสากลมูลฐาน	

Elementary	Universal	Algebra

3(3-0-6)

หมายเหตุ	 *	เรียนแบบนับหน่วยกิต	และมีการประเมินผลเป็น	

S	หรือ	U
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2.	 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

0201	240 ขั้นตอนวิธีพื้นฐานส�าหรับการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

Basic	Algorithm	for	Computer	

Programming

3(2-2-5)

0201	242 แคลคูลัสประยุกต์

Applied	Calculus

3(3-0-6)

0201	245 คณิตศาสตร์ส�าหรับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

Introduction	to	Mathematics	for	

Economics

3(3-0-6)

0201	246 คณิตศาสตร์เพื่อการวางแผนทางการเงิน

ในชีวิต

Mathematics	for	Life	Financial	

Planning

3(3-0-6)

0201	247 ทฤษฎีดอกเบี้ย

Theory	of	Interest

3(3-0-6)

0201	248 แบบจ�าลองทางทฤษฎีกราฟเบื้องต้น	

Introduction	to	Graph-Theoretic	

Modeling

3(2-2-5)

0201	340 คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น

Introduction	to	Financial	Mathematics

3(3-0-6)

0201	346 วิธีคณิตศาสตร์ประยุกต์

Methods	of	Applied	Mathematics

3(3-0-6)

0201	347 ก�าหนดการเชิงเส้นและการประยุกต์

Linear	Programming	and	Applications

3(3-0-6)

0201	348 แคลคูลัสของการแปรผันเบื้องต้น	

Introduction	to	Calculus	of	Variations	

3(3-0-6)

0201	349 วิทยาศาสตร์ข้อมูลส�าหรับคณิตศาสตร์

การเงิน

Data	Science	for	Financial	

Mathematics

3(2-2-5)

0201	441 คณิตศาสตร์เชิงชีววิทยาเบื้องต้น

Introduction	to	Biological	Mathematics

3(3-0-6)

0201	443 แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์	

Mathematical	Modeling

3(2-2-5)

0201	445 ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดเบื้องต้น	

Introduction	to	Optimization	Method

3(3-0-6)

0201	446 ระเบียบวิธีผลต่างอันตะเบื้องต้น

Introduction	to	Finite	Difference	

Method

3(3-0-6)

0201	447 ระเบียบวิธีสมาชิกอันตะเบื้องต้น

Introduction	to	Finite	Element	

Method

3(3-0-6)

0201	448 ระเบียบวิธีการคณนาส�าหรับสมการเชิง

อนุพันธ์ย่อย

Computational	Methods	for	Partial	

Differential	Equations

3(3-0-6)

3.	 กลุ่มวิชาสถิติ

0201	252 สถิติศาสตร์เชิงวิเคราะห์

Analytical	Statistics

3(2-2-5)

0201	351 สถิติเชิงคณิตศาสตร์

Mathematical	Statistics

3(3-0-6)

0201	353 วิธีการเลือกตัวอย่าง	

Sampling	Methods

3(2-2-5)

0201	354 การวิเคราะห์การถดถอย	

Regression	Analysis

3(2-2-5)

0201	355 การวิเคราะห์ข้อมูลจ�าแนกประเภท

Categorical	Data	Analysis

3(2-2-5)

0201	361 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์	

Non-parametric	Statistics

3(2-2-5)

0201	362 เทคนิคการพยากรณ์	

Forecasting	Techniques

3(2-2-5)

0201	375 โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติส�าหรับ

การจัดการข้อมูล	

Statistical	Packages	for	Data	

Management	

3(0-6-3)

0201	451 การออกแบบการทดลอง

Experimental	Designs

3(2-2-5)

0201	459 แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ส�าหรับระบาด

วิทยา

Mathematical	Modeling	for	

Epidemiology

3(2-2-5)

0201	460 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์	

Applied	Multivariate	Analysis

3(2-2-5)
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0201	461 การวิจัยด�าเนินงาน

Operations	Research

3(2-2-5)

0201	465 การตัดสินใจทางสถิติ	

Statistical	Decisions

3(3-0-6)

0201	477 การจ�าลอง	

Simulation

3(2-2-5)

4.	 กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูล

0201	254 การน�าเสนอข้อมูลเชิงจินตทัศน์

Data	Visualization

3(2-2-5)

0201	255 นวัตกรรมข้อมูล 

Data	Innovation

3(2-2-5)

0201	481 การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น

Introduction	to	Machine	Learning

3(2-2-5)

0201	482 ข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น

Introduction	to	Big	Data	

3(2-2-5)

 

5.	 กลุ่มวิชาการประกันภัย

0201	358 เศรษฐมิติเบื้องต้น

Introduction	to	Econometrics

3(2-2-5)

0201	364 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

Risk	Analysis

3(2-2-5)

0201	476 คณิตศาสตร์การเงิน	

Financial	Mathematics

3(3-0-6)

0201	478 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต

Life	Insurance	Mathematics

3(3-0-6)

0201	480 การวิเคราะห์การอยู่รอด

Survival	Analysis

3(2-2-5)

6.	 กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

0201	363 การควบคุมคุณภาพ	

Quality	Control

3(2-2-5)

0201	380 ระบบการจัดการด้านคุณภาพ

Quality	Management	System

3(3-0-6)

0201	381 การวางแผนและควบคุมการผลิต

Production	Planning	and	Control

3(2-2-5)

0201	382 องค์การและการจัดการทางอุตสาหกรรม

Industrial	Organization	and	

Management

3(3-0-6)

0201	384 การจัดการโลจิสติกส์

Logistics	Management

3(2-2-5)

0201	386 การตัดสินใจภายใต้หลายกฎเกณฑ์

Multi-Criterion	Decision	Making

3(3-0-6)

7.	 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

1204	202 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล

Database	Design	and	Management	

3(2-2-5)

1204	203 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

Object	Oriented	Programming

3(2-2-5)

1204	204 การพัฒนาและการจัดการเว็บ

Web	Development	and	Management

3(2-2-5)

1204	205 ระบบปฏิบัติการ

Operating	Systems

3(3-0-6)

1204	207 โครงสร้างข้อมูล

Data	Structures

3(2-2-5)

1204	302	 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี

Algorithm	Analysis	and	Design

3(3-0-6)

1204	305 คอมพิวเตอร์กราฟิก

Computer	Graphics

3(2-2-5)

1204	307 ปัญญาประดิษฐ์

Artificial	Intelligence

3(2-2-5)

1204	405 วิทยาศาสตร์ข้อมูล

Data	Science

3(2-2-5)

1204	418 การทดสอบและการประกันคุณภาพ

ซอฟต์แวร์

Software	Testing	and	Quality	

Assurance

3(3-0-6)

1204	424 คลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ

Data	Warehouse	and	Business	

Intelligence

3(2-2-5)

1204	429 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

Application	Program	Development

3(2-2-5)
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1204	430 คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการประมวลผลภาพ

Computer	Vision	and	Image	

Processing

3(2-2-5)

1204	439 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับ

วิทยาศาสตร์

Principles	of	Computer	Programming	

for	Science

3(2-2-5)

	 	 2.3	 วิชาฝึกประสบการณ์วิจัย/สหกิจศึกษา

	 	 	 ก�าหนดให้นิสติทีเ่ลอืกเรียนโปรแกรมปกต	ิเรยีนรายวชิา	

0201	495	และ	0201	496	

	 	 	 และนิสิตที่เลือกเรียนโปรแกรมสหกิจศึกษา	 เรียน

รายวิชา	0199	499

0201	495* โครงงานนิสิตทางคณิตศาสตร์	1

Senior	Project	in	Mathematics	1

1(0-2-1)

0201	496* โครงงานนิสิตทางคณิตศาสตร์	2

Senior	Project	in	Mathematics	2

2(0-4-2)

0199	499* สหกิจศึกษา	

Cooperative	Education

9(0-40-0)

หมายเหตุ	 *	เรียนแบบนับหน่วยกิต	และมีการประเมินผลเป็น	

S	หรือ	U	

ค.	หมวดวิชาเลือกเสรี		 ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านวิชาท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
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แผนการศึกษา

ปีที่	1	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

003x	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 8 8

0201	113 แคลคูลัส	1

Calculus	1

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

0201	120 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

Basic	Mathematics

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

0201	130 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

Basic	Skill	in	Mathematics

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

0203	110 ชีววิทยา	1

Biology	1

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

0203	191 ปฏิบัติการชีววิทยา	1

Biology	Laboratory	1

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

รวม 21 21

ปีที่	1	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

003x	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 8 8

0201	114 แคลคูลัส	2

Calculus	2

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

0201	131 หลักคณิตศาสตร์

Principles	of	Mathematics

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

0202	103 หลักเคมี	1

Principles	of	Chemistry	1

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

0202	193 ปฏิบัติการหลักเคมี	1

Principles	of	Chemistry	Laboratory	1

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

รวม 18 18
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ปีที่	2	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

003x	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 8 8

0201	215 แคลคูลัส	3

Calculus	3

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

0201	253 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น

Introduction	to	Probability	and	Statistics

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

1204	438 การแก้ปัญหาทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ส�าหรบัวทิยาศาสตร์

Problem	Solving	of	Computer	Science	for	Science

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

0204	104 ฟิสิกส์มูลฐาน

Fundamental	Physics

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

0204	194 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน

Fundamental	Physics	Laboratory

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

รวม 21 21

ปีที่	2	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

003x	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 6 6

0201	216 แคลคูลัส	4

Calculus	4

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

0201	225 พีชคณิตเชิงเส้น	1

Linear	Algebra	1

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

0201	243 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

Introduction	to	Differential	Equations

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

0201	290 ภาษาอังกฤษส�าหรับคณิตศาสตร์

English	for	Mathematics

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

0201	xxx วิชาเอกเลือก 3 3

รวม 20 20
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ปีที่	3	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0201	218 คณิตวิเคราะห์เบื้องต้น

Introduction	to	Mathematical	Analysis

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

0201	321 พีชคณิตนามธรรม	1

Abstract	Algebra	1

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

0204	371 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

Industrial	Economics

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

0201	xxx วิชาเอกเลือก 6 6

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 2 2

รวม 17 17

ปีที่	3	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0201	344 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

Numerical	Methods

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

0201	312 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น

Introduction	to	Complex	Variables

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

0201	391 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์

Research	Methodology	in	Mathematics

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

0201	xxx วิชาเอกเลือก 6 6

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 4 4

รวม 17 17
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ปีที่	4	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0199	499 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

9(0-40-0)

0201	494 สัมมนาทางคณิตศาสตร์

Seminar	in	Mathematics

2(0-4-2)

0201	495 โครงงานนิสิตทางคณิตศาสตร์	1

Senior	Project	in	Mathematics	1

1(0-2-1)

0201	xxx วิชาเอกเลือก 9

รวม 12 9

ปีที่	4	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0201	494 สัมมนาทางคณิตศาสตร์

Seminar	in	Mathematics

2(0-4-2)

0201	496 โครงงานนิสิตทางคณิตศาสตร์	2

Senior	Project	in	Mathematics	2

2(0-4-2)

0201	xxx วิชาเอกเลือก 6 9

รวม 8 11

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

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 	 ไม่น้อยกว่า	98	หน่วยกิต

	 1.	 กลุ่มวิชาแกน	 	 ก�าหนดให้เรียน	24	หน่วยกิต

0201	113	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)

	 Calculus	1

	 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน	อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ตัวแปรเดียวและการประยุกต์	ปริพันธ์และการประยุกต์
	 Limits	 and	continuity	 of	 functions,	 derivatives	
of	functions	of	one	variable	and	applications,	integrals	and	
applications

0201	114	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

	 Calculus	2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	113	แคลคูลัส	1

Prerequisite	 :	 0201	113	Calculus	1

	 ฟังก์ชันหลายตัวแปร	ลมิติและความต่อเนือ่งของฟังก์ชนั
หลายตัวแปร	อนุพันธ์ย่อย	และการประยุกต์	อนุกรมอนันต์
	 Functions	 of	 several	 variables,	 limits	 and	
continuity	 of	 functions	 of	 several	 variables,	 partial	
derivatives	and	applications,	infinite	series

0201	215	 แคลคูลัส	3	 3(3-0-6)

	 Calculus	3

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	114	แคลคูลัส	2

Prerequisite	 :	 0201	114	Calculus	2

	 ระบบพิกัดเชิงขั้ว	 ปริพันธ์หลายชั้น	 สมการเชิงอนุพันธ์
เบื้องต้น
	 Polar	 coordinate	 system,	multiple	 integrals,	
elementary	differential	equations

0202	103	 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

	 Principles	of	Chemistry	1

 โครงสร้างอะตอม	ปริมาณสารสัมพันธ์	พันธะเคมี	สมบัติ
ของธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน	 สมดุลเคมี	 ก๊าซ	 ของแข็ง	
ของเหลว	 สารละลาย	 สมบัติคอลลิเกทีฟ	 กรด-เบส	 สารละลาย
บัฟเฟอร์	และการไทเทรตกรด-เบส
	 Structure	 of	 atoms,	 stoichiometry,	 chemical	
bonding,	 properties	 of	 representative	 and	 transition	
elements,	chemical	equilibrium,	gas,	solid,	liquid,	solution,	
colligative	property,	acid-base,	buffer	solution	and	titration

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

	 Principles	of	Chemistry	Laboratory	1

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0202	 103	

หลักเคมี	1	เช่น	ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	การใช้อุปกรณ์พื้น

ฐานทางเคมี	 สมบัติคอลลิเกทีฟ	การหาค่าคงที่ของแก๊ส	สมดุลเคม	ี

กรด-เบส	สารละลายบัฟเฟอร์	และการไทเทรต

	 Experiments	designed	to	concord	with	0202	130	

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

	 สมบตัขิองสิง่มชีวีติ	การจดัระบบสิง่มชีวีติ	วทิยาระเบยีบ

วิธีทางวิทยาศาสตร์	 สารเคมีของชีวิต	 เซลล์และเมแทบอลิซึม	พันธุ

ศาสตร์	 กลไกของวิวัฒนาการ	 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์	นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

	 Characteristic	 classification	 science	methodol-

ogy	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	ชวีวทิยา	1	(อาจเรยีน

พร้อมกันได้)

Prerequisite	 :	 0203	110	Biology	1	 (con-

currence	 with	 0203	 110	

Biology	1)

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0203	 110	

ชีววิทยา	1	

	 Experiments	 concurrented	 with	 0203	 110	

Biology	1

0204	104	 ฟิสิกส์มูลฐาน	 3(3-0-6)	

 Fundamental Physics

	 กลศาสตร์	 การสั่นและคลื่น	 เสียง	แสงและทัศนศาสตร	์

ของไหล	สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก	อุณหพลศาสตร์	และฟิสิกส์

ยุคใหม่
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	 Mechanics,	vibrations	and	waves,	sound,	 light	

and	optics,	fluids,	electric	and	magnetic	fields,	thermody-

namics,	and	modern	physics

0204	194	 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน 1(0-3-1)

 Fundamental Physics Laboratory 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	104	ฟิสิกส์มูลฐาน

Prerequisite	 :	 0202	 104	 Fundamental	

Physics (concurrence with 

0204	 104	 Fundamental	

Physics)

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา	0204	104	ฟิสิกส์

มูลฐาน

	 Experiments	 associated	 with	 0204	 104	

Fundamental	Physics	

0204	371	 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Industrial Economics

	 พื้นฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์	ความสัมพันธ์ระหว่างวิชา

เศรษฐศาสตร์และภาคอตุสาหกรรม	มลูค่าเงนิทีเ่ปลีย่นตามเวลา	การ

ประเมนิโครงการเชงิเศรษฐศาสตร์	การวเิคราะห์ต้นทนุ	การวเิคราะห์

ผลตอบแทนทางการเงิน	วิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงสร้าง

	 Fundamentals	 of	 economics,	 relationships	

between	 economics	 and	 industrial	 sectors,	 time	 value	

of	 money,	 project	 economic	 analysis,	 cost	 analysis,	

financial-return	analysis,	sensibility	analysis	of	projects

	 2.	 กลุ่มวิชาเอก	 	 ไม่น้อยกว่า	74	หน่วยกิต

	 	 2.1	 วิชาเอกบังคับ	 ก�าหนดให้เรียน	41	หน่วยกิต

0201	120 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)

 Basic Mathematics

	 ระบบจ�านวนเบื้องต้น	 สมการและอสมการ	 เวกเตอร์ใน

ระนาบ	และเรขาคณิตวิเคราะห์พื้นฐาน	

	 Number	system,	equality	and	inequality,	vector	

in	plane	and	basic	analytical	geometry
0201	130 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)

 Basic Skill in Mathematics

	 ทกัษะเบือ้งต้นทางคณติศาสตร์เกีย่วกบั	ตรรกศาสตร์	เซต	
ความสมัพนัธ์และฟังก์ชนั	เซตดชัน	ีการให้เหตผุล	และสญัลกัษณ์เชงิ
คณิตศาสตร์เบื้องต้น	

	 Basic	skill	in	Mathematics	in	logic,	set,	relation	
and	 function,	 index	 set,	 reasoning,	 basic	mathematical	
symbols

0201	131	 หลักคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)

 Principles of Mathematics

เงื่อนไขของรายวิชา	หรือเรียนพร้อมกัน	:	0202	130	

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

Prerequisite	or	corequisite	:	0202	130	Basic	

skill in Mathematics 

	 ตรรกศาสตร์	 เซต	 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน	 ทฤษฎี
จ�านวนเบื้องต้น	วิชานี้เน้นการให้เหตุผลและการพิสูจน์	
	 Logic,	sets,	relations	and	functions,	real	number	
systems,	this	course	emphasizes	arguments	and	proof

0201	216	 แคลคูลัส	4	 3(3-0-6)

	 Calculus	4

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	215	แคลคูลัส	3

Prerequisite	 :	 0201	215	Calculus	3

	 อนพุนัธ์ของฟังก์ชนัค่าเวกเตอร์และการประยกุต์	ปรพินัธ์
ตามเส้น	ปริพันธ์ตามผิว	
ทฤษฎีบทปริพันธ์
	 Derivatives	 of	 vector-valued	 functions	 and	
applications,	 line	 integrals,	 surface	 integrals,	 integral	
theorems

0201	218	 คณิตวิเคราะห์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Mathematical Analysis 
เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 114	 แคลคูลัส	 2	 และ	

0201	131	หลักคณิตศาสตร์

Prerequisite	 :	 0201	 114	Calculus	 2	 and	

0201	 131	 Principles	 of	

Mathematics

	 ระบบจ�านวนจริง	 ทอพอโลยีบนเส้นจ�านวน	 ลิมิตและ
ความต่อเนื่อง	 อนุพันธ์	 ปริพันธ์แบบรีมันน์	 ล�าดับและอนุกรมของ
จ�านวนจริง	
	 Real	number	system,	topology	on	the	real	 line,	
limits	 and	 continuity,	 derivatives,	 Riemann’s	 integrals,	
sequences	and	series	of	real	numbers
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0201	225	 พีชคณิตเชิงเส้น	1	 3(3-0-6)

	 Linear	Algebra	1

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	131	หลักคณิตศาสตร์

Prerequisite	 :	 0201	 131	 Principles	 of	

Mathematics

	 เมทรกิซ์และดเีทอร์มแินนต์	ระบบสมการเชงิเส้นและการ
ด�าเนนิการข้ันมูลฐาน	ปรภิมูเิวกเตอร์	การแปลงเชงิเส้น	ค่าเฉพาะและ
เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ	และการประยุกต์
	 Matrices	 and	determinants,	 systems	 of	 linear	
equations	 and	 elementary	 operations,	 vector	 spaces,	
linear	transformations,	eigenvalues	and	eigenvectors,	and	
applications

0201	243	 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Differential Equations

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	215	แคลคูลัส	3	

Prerequisite	 :	 0201	215	Calculus	3

	 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับ
สอง	และอันดับที่สูงกว่า	 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นท่ีมีสัมประสิทธิ์
เป็นค่าคงที่และสัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร	ผลการแปลงลาปลาซและ
การประยุกต์	ปัญหาค่าขอบ	ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น	สมการ
เชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น	
	 First	 order	 differential	 equations,	 differential	
equations	of	second	order	and	higher	order,	linear	differential	
equations	with	constant	and	variable	coefficients,	Laplace	
transforms	 and	 applications,	 boundary	 value	 problems,	
system	of	linear	differential	equations,	introduction	to	partial	
differential	equations

0201	253	 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น	 3(2-2-5)

 Introduction to Probability and Statistics 

	 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น	 การแจกแจง
ความน่าจะเป็น	 การแจกแจงแบบสุ ่มที่ส�าคัญ	 การประมาณค่า	
ช่วงแห่งความเช่ือม่ัน	 การทดสอบสมมติฐาน	การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน	การถดถอย	ค่าสหสัมพันธ์	 การทดสอบไคสแควร์	 สถิติ
ไม่อิงพารามิเตอร์	 และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป
ทางสถิติ

 Basic	 concept	 about	 probability,	 probability	

distribution,	 important	 random	 distributions,	 estima-

tion,	 confidence	 interval,	 hypothesis	 testing,	 analysis	 of	

variance,	 regression,	 correlation	 coefficient,	 chi-square	

test,	nonparametric	statistics and data	analysis	by	using	

statistical	packages

0201	290	 ภาษาอังกฤษส�าหรับคณิตศาสตร์ 2(2-0-4) 

 English for Mathematics 

	 ไวยากรณ์เบื้องต้น	ศัพท์ทางคณิตศาสตร์	 การอ่านและ

เข้าใจโครงสร้างบทความทางคณิตศาสตร์	การสอนคณิตศาสตร์โดย

ใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

	 Basic	grammar,	Mathematical	terms,	reading	and	

understanding	 of	Mathematics	 journals	 and	Elementary	

Mathematical	teaching	in	English

0201	312	 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Complex Variables

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	215	แคลคูลัส	3

Prerequisite	 :	 0201	215	Calculus	3

	 จ�านวนเชิงซ้อน	การหาอนุพันธ์	การหาปริพันธ์	ทฤษฎีบท

โคช	ีอนกุรมเทย์เลอร์และอนกุรมลอเรนต์	ส่วนตกค้าง	การส่งคงแบบ

และการประยุกต์	

	 Complex	numbers,	 differentiation,	 integration,	

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

residues,	conformal	mapping	and	applications

0201	321	 พีชคณิตนามธรรม	1	 3(3-0-6)

	 Abstract	Algebra	1	

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	131	หลักคณิตศาสตร์

Prerequisite	 :	 0201	 131	 Principles	 of	

Mathematics

	 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบักรปุ	กรปุวฏัจกัร	กรปุย่อยปรกต	ิ

กรุปผลหาร	ทฤษฎีบทฟังก์ชันสาทิสสัณฐาน	ริง	ไอดีล	ริงผลหาร	อิน

ทิกรัลโดเมนเบื้องต้นและฟีลด์	

	 Introduction	 to	 groups,	 cyclic	 groups,	 normal	

subgroups,	quotient	group,	homomorphism	theorem,	rings,	

ideals,	quotient	rings,	introduction	to	integral	domains	and	

fields
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0201	344	 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข	 3(2-2-5)

 Numerical Methods

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	215	แคลคูลัส	3

Prerequisite	 :	 0201	215	Calculus	3

	 การวิเคราะห์ความคลาดเคล่ือน	ผลเฉลยของสมการไม่

เชิงเส้น	 ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น	 การประมาณค่าในช่วง	

การประมาณค่าก�าลังสองน้อยท่ีสุด	 อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข	

ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์

	 Error	analysis,	solutions	of	nonlinear	equations,	

solutions	 of	 a	 system	of	 linear	 equations,	 interpolation,	

least	square	approximation,	numerical	differentiation	and	

integration,	numerical	solution	of	differential	equations

0201	391	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์	 1(0-2-1)

 Research Methodology in Mathematics 

	 วิทยาระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคณิตศาสตร์ในระดับ

ปริญญาตรี	 การสืบค้นสารสนเทศเชิงวิชาการและการใช้ซอฟต์แวร์

จัดท�าเอกสารส�าหรับงานทางคณิตศาสตร์	

	 Undergraduate	mathematical	research	method-

ology,	academic-topic	searching	and	mathematical-docu-

menting	software	

0201	494	 สัมมนาคณิตศาสตร์	 2(0-4-2)

 Seminar in Mathematics 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	391	วทิยาระเบยีบวธิวีจิยั

ทางคณิตศาสตร์

Prerequisite	 :	 0201	391	Research	Meth-

odology in Mathematics 

	 การศึกษางานวิจัยทางคณิตศาสตร์	 หรือบทความทาง

คณติศาสตร์จากวารสารหรอืเอกสารทางวชิาการทางด้านคณติศาสตร์	

การน�าเสนอและอภิปรายผลการศึกษา

	 Studying	 a	 mathematical	 research	 or	 a	

mathematical	article	from	a	related	mathematical	 journal	

or	mathematical	academic	document,	result	presentation	

and	discussion

1204	438	 การแก้ปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 ส�าหรับวิทยาศาสตร์

 Problem Solving of Computer Science for  

 Science

	 นิพจน์	 การค�านวณและเปรียบเทียบทางคอมพิวเตอร์	

การวิเคราะห์ปัญหา	การแสดงขั้นตอนวิธีแบบรหัสเทียม	การแสดง

ข้ันตอนวิธีแบบผังงาน	 โครงสร้างโปรแกรมเบื้องต้น	 ข้อมูล	 และ

ตัวแปร	การเขียนโปรแกรมส�าหรับโครงสร้างการท�างานแบบล�าดับ	

การเขียนโปรแกรมส�าหรับโครงสร้าง	การท�างานแบบทางเลือก	การ

เขียนโปรแกรมโครงสร้างการท�างานแบบท�าซ�้า	อาร์เรย์และการเขียน

โปรแกรมโดยใช้อาร์เรย์

	 Expression,	 computing	 and	 comparing	 in	

computer,	problem	analysis,	pseudo-code,	flow	chart,	basic	

program	structure,	data	and	variable	declaration,	sequence	

control	 programming,	 selection	 control	 programming,	

iteration	 control	 programming,	 array	 and	 programming	

using	array

	 	 2.2	 วิชาเอกเลือก

	 	 	 ส�าหรับโปรแกรมปกติ	 ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต	

	 	 	 ส�าหรบัโปรแกรมสหกจิศกึษา	ไม่น้อยกว่า	24	หน่วยกติ

1.	 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

0201	200	 การเชื่อมโยงการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 3(3-0-6)

	 กับวิทยาศาสตร์	

 Learning Connections on Mathematics and  

 Science

	 ธรรมชาติของการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	

ความส�าคัญและประโยชน์ของการเชื่อมโยงในสาขาวิชาต่าง	 ๆ	และ

แนวคิดพื้นฐานระหว่างวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 การ

ประยกุต์ใช้แนวคดิความสมัพนัธ์และการเชือ่มโยงในการเรยีนรู	้การ

แก้ปัญหา	และการประเมินผล

	 Nature	of	mathematical	and	scientific	learning,	

importance	 and	 benefit	 of	 a	 connection	 between	

multidisciplinary	areas	and	a	basic	concept	in	Mathematics	

and	Science,	 applying	 a	 concept,	 relation	 and	 learning	

connection,	problem	solving	and	evaluation
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0201	226 พีชคณิตวิภัชนัยเบื้องต้น 3(3-0-6)	

 Introduction to Fuzzy Algebra 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	131	หลักคณิตศาสตร์	

Prerequisite	 :	 0201	 131	 Principles	 of	

Mathematics 

	 เซตย่อยวิภัชนัย	 สมบัติและการด�าเนินการวิภัชนัย	 เซต

ระดับ	ความสัมพันธ์วิภัชนัย	ความสัมพันธ์สมมูลวิภัชนัยและการ

ประยุกต์

	 Fuzzy	subsets,	fuzzy	properties	and	operations,	

level	sets,	fuzzy	relations,	fuzzy	equivalence	relations	and	

applications

0201	232	วิยุตคณิต 3(3-0-6)

 Discrete Mathematics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	131	หลักคณิตศาสตร์

Prerequisite	 :	 0201	 131	 Principles	 of	

Mathematics

	 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น	 เซต	ฟังก์ชัน	 เทคนิคการนับเบื้อง

ต้น	ความสัมพันธ์เวียนเกิด	กราฟและกราฟอัลกอริทึม	ข่ายงาน	พีช

คณิตบูลีน	

	 Elementary	 logic,	 set,	 function,	 elementary	

counting	technique,	recurrence	relation,	graph	and	graph	

algorithm,	networks,	Boolean	algebra

0201	233	 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Graph Theory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	131	หลักคณิตศาสตร์

Prerequisite	 :	 0201	 131	 Principles	 of	

Mathematics

	 แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีกราฟ	สภาพเชื่อมโยง	สภาพ

เชิงระนาบ	การให้สี	กราฟทิศทางและการประยุกต์ของทฤษฎีกราฟ

	 Basic	 concepts	 of	 graph	 theory,	 connectivity,	

planarity,	coloring,	digraph	and	application	in	graph	theory	

0201	234	 ทฤษฎีรหัสเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Coding Theory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	225	พีชคณิตเชิงเส้น	1

Prerequisite	 :	 0201	225	Linear	Algebra	1

	 พีชคณิตบนรหัส	รหัสเชิงเส้น	ขอบเขตของรหัส	รหัสฮาม

มิง	รหัสวัฏจักร	รหัสสมบูรณ์

	 Algebra	on	codes,	linear	codes,	bounds	on	codes,	

Hamming	codes,	cyclic	codes,	perfect	codes

0201	235	 ทฤษฎีจ�านวน	1	 3(3-0-6)

	 Number	Theory	1	

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	131	หลักคณิตศาสตร์

Prerequisite	 :	 0201	 131	 Principles	 of	

Mathematics

	 สมบัติของจ�านวนเต็ม	 การหารลงตัว	 ตัวหารร่วมมาก	

ตัวคูณร่วมน้อย	สมภาค	ฟังก์ชันในทฤษฎีจ�านวน	รากปฐมฐาน	สาม

จ�านวนของปีทากอรัส	

	 Property	of	Integers,	divisibility,	greatest	common	

divisor,	 least	 common	multiple,	 congruence,	 function	 in	

number	theory,	primitive	root,	Pythagorean	triples

0201	305	 โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ส�าหรับครู	 3(2-2-5)	

 Mathematical Program for Teachers 

	 การแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ส�าหรบัครโูดยใช้โปรแกรม

ทางคณติศาสตร์	ผลตินวตักรรมในเรือ่ง	เซต	จ�านวนจริง	ตรรกศาสตร์	

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน	 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย	

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ	ฟังก์ชันเลขชี้ก�าลัง	ฟังก์ชันลอการิทึม	

	 Solving	 mathematical	 problem	 by	 using	

mathematical	program	for	teacher,	produce	an	innovation	

in	sets,	real	number,	logic,	relation	and	function,	analytical	

geometry	 and	 conic	 section,	 trigonometric	 function,	

exponential	function,	logarithmic	function	

0201	310 ทฤษฎีปริภูมิอิงระยะทาง 3(3-0-6)

 Metric Spaces Theory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 218	 คณิตวิเคราะห์

เบื้องต้น

Prerequisite	 :	 0201	 218	 Introduction	 to	

Mathematical Analysis

	 ปริภูมิอิงระยะทางรวมทั้งเซตเปิด	เซตปิด	จุดภายใน	จุด

ขอบ	ล�าดับลู่เข้า	ล�าดับโคชี	ความต่อเนื่อง	ปริภูมิอิงระยะทางบริบูรณ์	

ปรภิมูอิงิระยะทางกระชับ	และทฤษฎบีทพืน้ฐานในปรภูิมอิงิระยะทาง	

	 Metric	 space	 including	 open	 set,	 closed	 set,	

interior	 point,	 boundary	 point,	 convergent	 sequence,	

Cauchy	 sequence,	 continuity,	 complete	metric	 space,	

compact	metric	space	and	basic	theorem	in	metric	spaces.
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0201	313	 ทอพอโลยีเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Topology 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	131	หลักคณิตศาสตร์

Prerequisite	 :	 0201	 131	 Principles	 of	

Mathematics

	 ปริภูมอิงระยะทาง	 ปริภูมิเชิงทอพอโลยี	 การเชื่อมโยง	

การกระชับ

	 Metric	 spaces,	 topological	 spaces,	 connected-

ness,	compactness	

0201	314	 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Real Analysis 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 215	 แคลคูลัส	 3	 และ	

0201	218	คณติวเิคราะห์เบ้ืองต้น

	Prerequisite	 :	 0201	 215	Calculus	 3	 and	

0201	 218	 Introduction	 to	

Mathematical Analysis

	 ทอพอโลยบีนปริภมูแิบบยุคลิด	n	มติิ	ความตอ่เนือ่งของ

ฟังก์ชันของหลายตัวแปร	อนุพนัธ์ย่อย	ทฤษฎีบทฟังก์ชันโดยปริยาย	

ค่าสูงสุดและต�่าสุด	ปริพันธ์หลายชั้น	

	 Topology	 on	 n-dimensional	 Euclidean	 space,	

continuity	of	functions	of	multivariable,	partial	derivatives,	

implicit	functions	theorem,	maxima	and	minima,	multiple	

integrals

0201	315	 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Vector Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	215	แคลคูลัส	3	

Prerequisite	 :	 0201	215	Calculus	3

	 การด�าเนนิการเบือ้งต้นของเวกเตอร์	การหาอนพุนัธ์ย่อย	

การหาปริพันธ์	 การประยุกต์ของเวกเตอร์ในวิชาเรขาคณิตและวิชา

กลศาสตร์

	 Elementary	operation	on	vector,	partial	differen-

tiation,	integration,	application	of	vector	in	geometry	and	

mechanics

0201	316	 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Numerical Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	215	แคลคูลัส	3	

Prerequisite	 :	 0201	215	Calculus	3

	 ความคลาดเคลือ่นและตวัเลขนยัส�าคญั	การประมาณค่า

ในช่วงแบบแบ่งส่วน	วธิขีองลากรองจ์	ผลต่างข้างหน้าและผลต่างข้าง

หลัง	การหาผลเฉลยเชิงตัวเลข

	 Error	and	significant	figures,	partition	interpola-

tion,	Lagrange’s	method,	forward	and	backward	difference,	

numerical	solution

0201	322	 พีชคณิตเชิงเส้น	2	 3(3-0-6)

	 Linear	Algebra	2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	225	พีชคณิตเชิงเส้น	1

Prerequisite	 :	 0201	225	Linear	Algebra	1

	 พหุนามแบบบัญญัติ	 ปริภูมิเชิงเส้นและปริภูมิคู่สมมูล	

พหุนามเชิงเส้นคู ่	 พหุนามก�าลังสองและการประยุกต์เกี่ยวกับ

ภาคตัดกรวย	ปริภูมิผลคูณภายใน	พีชคณิตเชิงหลายเส้น

	 Canonical	 polynomials,	 linear	 space	 and	

double	 equivalent	 space,	 bilinear	polynomials,	 quadrics	

and	applications	 to	conic	 sections,	 inner	product	 space,	

multilinear	algebra

0201	323	 ทฤษฎีกรุป	 3(3-0-6)

 Group Theory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	321	พชีคณตินามธรรม	1

Prerequisite	 :	 0201	321	Abstract	Algebra	1	

	 กรปุ	สาทสิสณัฐาน	อาบเีลยีนกรปุ	กรปุการเรยีงสบัเปลีย่น	

กรปุนริพล	ตวัแทนกรุป	พชีคณิตกรปุ	ผลบวกตรง	ผลคณูตรง	ทฤษฎี

บทเคย์เลย์	และกรุปย่อยซิโล

	 Groups,	homomorphism,	abelian	group,	permu-

tation	group,	nilpotent	group,	group	representations,	group	

algebra,	direct	sums,	direct	products,	Cayley’s	theorem	and	

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

 Introduction to Semigroup Theory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	321	พชีคณตินามธรรม	1

Prerequisite	 :	 0201	321	Abstract	Algebra	1	

	 ความรู้พื้นฐาน	 ไอดีล	แถบ	กึ่งแลตทิซ	กึ่งกรุปศูนย์	กึ่ง

กรปุเชงิเดยีวทางซ้ายและทางขวา	กึง่กรปุปรกต	ิกึง่กรปุผกผนั	ความ

สัมพันธ์สมภาค	กึ่งกรุปผลหาร	ความสัมพันธ์ของกรีน	

	 Basic	concepts,	ideals,	bands,	semilattices,	zero	

semigroups,	left	and	right	simple	semigroups,	regular	semi-

groups,	inverse	semigroups,	congruence	relations,	quotient	

semigroups,	Green’s	relations

0201	331	 คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Combinatorics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	131	หลักคณิตศาสตร์

Prerequisite	 :	 0201	 131	 Principles	 of	

Mathematics

	 หลักการรังนกพิราบ	 ภาวะคู ่	 หลักการนับเบ้ืองต้น	

ทฤษฎีบททวินาม	หลักการเพิ่มเข้า	ตัดออก	ความสัมพันธ์เวียนเกิด	

ฟังก์ชันก่อก�าเนิด	การแบ่งกั้น	เทคนิคการนับแบบเบิร์นไซด์-โพลยา

	 Pigeonhole	 principle,	 parity,	 basic	 counting	

principles,	binomial	theorem,	inclusion-exclusion	principle,	

recurrence	 relations,	 generating	 functions,	 partitions,	

Burnside-Polya	counting	technique

0201	333	 ทฤษฎีเซต	 3(3-0-6)

 Set Theory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	131	หลักคณิตศาสตร์

Prerequisite	 :	 0201	 131	 Principles	 of	

Mathematics

	 พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์	ความสัมพันธ์และ

ฟังก์ชัน	 เซตที่เป็นอันดับได้บางส่วน	สัจพจน์การเลือก	หลักการจัด

อันดับดี	อุปนัยเชิงอนันต์	จ�านวนเชิงการนับและจ�านวนเชิงอันดับที่

	 Development	of	axiomatic	set	 theory,	 relations	

and	functions,	partially	ordered	sets,	axiom	of	choice,	well	

ordering	principle,	infinite	induction,	cardinal	numbers	and	

ordinal	numbers

0201	336	 ทฤษฎีจ�านวน	2	 3(3-0-6)

	 Number	Theory	2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	235	ทฤษฎีจ�านวน	1

Prerequisite	 :	 0201	235	Number	Theory	1

	 สมภาคก�าลังสอง	 จ�านวนสมบูรณ์และหัวข้อที่เก่ียวข้อง	

เศษส่วนต่อเน่ือง	 ตัวแทนจ�านวนเต็มในรูปของผลบวกก�าลังสอง	

จ�านวนเต็มเกาส์เชียน	สมการไดโอเฟนไทน์	

	 Quadratic	 congruence,	 perfect	 numbers	 and	

a	 related	 topic,	continued	 fractions,	 representation	of	an	

integer	as	sums	of	squares,	Gaussian	integer,	Diophantine	

equation

0201	342	 โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)

 Mathematical Program

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 1204	 438	 การแก้ปัญหาทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ส�าหรับ

วิทยาศาสตร์

Prerequisite	 :	 1204	438	Problem	Solving	

of Computer Science for 

Science

	 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมทาง

คณิตศาสตร์

	 Solving	mathematical	problems	by	using	math-

ematical	programs

0201	345	 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย	 3(3-0-6)

 Partial Differential Equations

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	243	สมการเชิงอนุพันธ์

เบื้องต้น

Prerequisite	 :	 0201	 243	 Introduction	 to	

Differential Equations

	 สมการเชงิอนพัุนธ์ย่อยอนัดบัหนึง่	สมการเชิงเส้น	สมการ

กึ่งเชิงเส้น	การจ�าแนกสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้นอันดับสองและ

รปูแบบบญัญตั	ิสมการเอกพนัธุแ์ละไม่เอกพนัธุ	์ปัญหาค่าเริม่ต้นและ

ปัญหาค่าขอบ

	 First	 order	partial	 differential	 equations,	 linear	

equations,	quasi-linear	equations,	classifying	second	order	

linear	partial	differential	equations	and	its	canonical	form,	

homogeneous	 equation	 and	nonhomogeneous	 equation,	

initial-value	problem	and	boundary-value	problem
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0201	392	 หัวข้อเรื่องพิเศษทางคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)

 Special Topics in Mathematics

	 หวัข้อพเิศษทางคณติศาสตร์ซึง่ไม่ได้อยูใ่นรายวชิาทีเ่ปิด

สอน	เนือ้หารายวชิาข้ึนกบัผู้สอนและความเหน็ของกรรมการหลกัสูตร	

	 Topic	in	a	special	area	of	Mathematics	that	is	not	

included	in	the	regular	curriculum,	its	content	depends	on	

the	instructor’s	and	the	program	committee’s	opinion

0201	399*	การฝึกงาน	 2(0-4-2)

 Student Practicum

 การฝึกงานทางสาขาคณติศาสตร์	หรอืสาขาทีเ่กีย่วข้องใน

หน่วยงานราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	150	

ชั่วโมง

	 Student	 practicum	on	Mathematics	 or	 related	

areas	in	government	service	or	companies	at	least	150	hours

0201	413	 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Complex Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	215	แคลคูลัส	3	

Prerequisite	 :	 0201	215	Calculus	3

	 สมบัติของจ�านวนเชิงซ้อน	 อนุพันธ์	 ฟังก์ชันวิเคราะห์	

ปริพันธ์	อนุกรมก�าลัง	ทฤษฎีบท	ส่วนตกค้าง	การส่งคงรูป

	 Properties	 of	 complex	 numbers,	 derivatives,	

analytic	functions,	integrals,	power	series,	residue	theorem,	

conformal	mappings

0201	415	 ทอพอโลยี	 3(3-0-6)

 Topology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	313	ทอพอโลยีเบื้องต้น

Prerequisite	 :	 0201	 313	 Introduction	 to	

Topology

	 ปรภิมูเิชงิทอพอโลยทีัว่ไป	สมาณสณัฐาน	ปรภิมูย่ิอย	ผล

คูณเชื่อมโยง	ความเชื่อมโยงเฉพาะที่	ปริภูมิเชื่อมโยงอาร์คไวส์	วิถีฮ

อมอโทปิก	ความเชือ่มโยงเชงิเดยีว	ปรภิมูเิชงิทอพอโลยกีระชับ	ปรภิมูิ

อิงระยะทางกระชับ	ทฤษฎีบทโบลซาโน-ไวแยร์สทราสส์

	 General	 topological	 spaces,	 homeomorphism,	

subspaces,	 connected	 products,	 local	 connectedness,	

arcwise	 connected	 spaces,	 homotopic	 paths,	 single	

connectedness,	 compact	 topological	 spaces,	 compact	

metric	spaces,	Bolzano-Weierstrass	theorem

0201	421	 พีชคณิตนามธรรม	2	 3(3-0-6)

	 Abstract	Algebra	2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	321	พชีคณตินามธรรม	1

Prerequisite	 :	 0201	321	Abstract	Algebra	1

	 ทบทวนกรปุ	รงิ	และฟิลด์	ไอดลีใหญ่สดุ	และไอดลีเฉพาะ	

โดเมนไอดีลมุขส�าคัญ	โดเมนของการแยกตัวประกอบได้อย่างเดียว	

และโดเมนแบบยุคลิด	

	 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	พชีคณตินามธรรม	1

Prerequisite	 :	 0201	321	Abstract	Algebra	1	

	 แนวคิดพื้นฐาน	ตัวด�าเนินการส่วนปิดคลุม	 และความ

เชื่อมโยงกาลัวส์	สาทิสสัณฐาน	และสมสัณฐาน	ผลคูณตรง	และผล

คูณตรงย่อย	พจน์	 ต้นไม้	 และการด�าเนินการของพจน์	 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

2.	 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

0201	240	 ขั้นตอนวิธีพื้นฐานส�าหรับการเขียนโปรแกรม	3(2-2-5)

	 คอมพิวเตอร์

 Basic Algorithm for Computer Programming

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 1204	 438	 การแก้ปัญหาทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ส�าหรับ

วิทยาศาสตร์

Prerequisite	 :	 204	438	Problem	Solving	

of Computer Science for 

Science

	 ระบบเชิงตัวเลข	ขั้นตอนวิธีพื้นฐาน	การเรียง	การค้นหา	

โครงสร้างข้อมูลเบ้ืองต้น	การไหลในเครือข่าย	พีชคณิตบูลีน	 วงจร

เชิงตรรกศาสตร์	ออโตมาตา

	 Numerical	 systems,	 basic	 algorithm,	 sorting,	

searching,	 basic	 data	 structure,	 network	 flow,	Boolean	

algebra,	Logic	circuit,	automata
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0201	242 แคลคูลัสประยุกต์	 3(3-0-6)

 Applied Calculus

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	215	แคลคูลัส	3

Prerequisite	 :	 0201	215	Calculus	3

	 การประยุกต์อนุพันธ์และปริพันธ์	 การประมาณค่า	

ค่าสูงสุดต�่าสุดและอัตราสัมพัทธ์	

	 Application	 of 	 derivative	 and	 integral ,	

approximation,	maximum	and	minimum	and	related	rate

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

 Introduction to Mathematics for Economics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	113	แคลคูลัส	1

Prerequisite	 :	 0201	113	Calculus	1

	 ค�าจ�ากัดความทางเศรษฐศาสตร์	 การวิเคราะห์เบ้ืองต้น

ด้วยคณิตศาสตร์	ดุลยภาพตลาดและการเปลี่ยนแปลง	การเพิ่มและ

การการลดค่าตามเวลา	 เงินรายงวดและการประยุกต์	การวิเคราะห์

แบบจ�าลองเส้นตรงด้วยเมทรกิซ์พชีคณติ	แคลคลูสัและการประยกุต์	

ทฤษฎีบทฟังก์ชันแฝง	การหาค่าที่เหมาะสมโดยแคลคูลัส

	 Definitions	 of	 economics,	 basic	 analysis	 using	

mathematics,	market	 equilibrium	and	changes,	 increas-

ing	and	decreasing	 of	 values	 over	 time,	 installment	 and	

applications,	analysis	of	linear	model	using	matrix	algebra,	

calculus	and	applications	in	economics,	implicit	functions,	

optimizations	using	calculus

0201	246	 คณิตศาสตร์เพื่อการวางแผนทางการเงิน	 3(3-0-6)

	 ในชีวิต	

 Mathematics for Life Financial Planning

	 การเงินเบื้องต้น	 ภาวะเงินเฟ้อ	 ภาวะเงินฝืด	 การวัดค่า

ของเงิน	ดอกเบี้ย	 ค่ารายงวดการผ่อนช�าระหน้ี	 ค่าเสื่อมราคา	หลัก

การค�านวณค่าเสื่อมราคา	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	

สินเช่ือ	 กองทุนรวม	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	พันธบัตร	ประกันชีวิต	

การวางแผนภาษี	การวางแผนทางการเงิน	การลงทุนเพื่อวัยเกษียณ	

หัวข้ออื่น	ๆ	ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

	 Elementary	Finance,	inflation,	deflation,	measures	

of	money,	 interest,	 annuities	 installment	debt,	deprecia-

tion,	principle	of	depreciation	computation,	VAT,	personal	

income	tax,	 loan,	mutual	 fund,	provident	fund,	bond,	 life	

insurance,	 tax	planning,	financial	planning,	 investing	 for	

retirement,	other	financial	related	topics

0201	247	 ทฤษฎีดอกเบี้ย	 3(3-0-6)

 Theory of Interest 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	114	แคลคูลัส	2

Prerequisite	 :	 0201	114	Calculus	2

	 ดอกเบ้ียอย่างง่าย	 ดอกเบ้ียทบต้น	 และปัญหาเกี่ยว

กับดอกเบ้ีย	 เงินรายงวด	 เงินรายปีและการวิเคราะห์เงินรายปีแบบ

แน่นอน	อัตรามูลค่าปัจจุบันและมูลค่าในอนาคต	ค่าคาดหวัง	หลัก

ทรัพย์อื่น	อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	ความแปรปรวนและการ

ตัดสินใจ	และการประยุกต์คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางการเงิน

	 Simple	interest,	compound	interest	and	a	problem	

on	interest,	annuities,	annuity	and	certain	annuity	analysis,	

present	value	and	future	value	yield	rates,	expected	value,	

other	assets,	return	rate	from	investment,	invariance	and	

decision,	applying	mathematics	in	financial	problem

0201	248	แบบจ�าลองทางทฤษฎีกราฟเบื้องต้น	 3(2-2-5)

	 Introduction	to	Graph-Theoretic	Modeling

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 1204	 438	 การแก้ปัญหาทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ส�าหรับ

วิทยาศาสตร์

Prerequisite	 :	 204	438	Problem	Solving	

of Computer Science for 

Science

	 วธิกีารเขยีนโปรแกรมและข้ันตอนวธิสี�าหรบัการแก้ปัญหา

ทางด้านทฤษฎีกราฟ	 เช่น	 วงจรออยเลอร์	 วิถีออยเลอร์	 วิถีฮามิลโท

เนียน	ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย	ต้นไม้แผ่ทั่ว	 และการ

ประยุกต์ในปัญหาเครือข่าย

	 Programming	 and	 algorithmic	 approach	 on	

graph-theoretic	problems	such	as	Euler	circuit,	Euler	path,	

Hamiltonian	path,	Traveling	salesman	problems,	spanning	

tree	and	applications	in	network	problems

0201	340	 คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น	 3(3-0-6) 

 Introduction to Financial Mathematics 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	243	สมการเชิงอนุพันธ์

เบื้องต้น	

Prerequisite	 :	 0201	 243	 Introduction	 to	

Differential Equations

	 ความรู ้พื้นฐานเกี่ยวกับแบบจ�าลองตลาดอย่างง่าย	

สนิทรพัย์ทีไ่ม่มีความเสีย่ง	สนิทรพัย์ทีมี่ความเสีย่ง	แบบจ�าลองตลาด
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เวลาวยิตุ	การบรหิารกลุม่หลกัทรพัย์	สญัญาฟอร์เวร์ิดและสญัญาซือ้

ขายล่วงหน้า	ตราสารสิทธิ

	 Basic	 knowledge	 in	 simple	market	models,	

risk-free	assets,	risky	assets,	discrete	time	market	models,	

portfolio	management,	 forward	 and	 futures	 contracts,	

options

0201	346	 วิธีคณิตศาสตร์ประยุกต์	 3(3-0-6)

 Methods of Applied Mathematics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	243	สมการเชิงอนุพันธ์

เบื้องต้น

Prerequisite	 :	 0201	 243	 Introduction	 to	

Differential Equations

	 แนวความคิดพื้นฐาน	 วิธีการ	ผลและการประยุกต์ของ

การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์

และการแปลงลาปลาซ	 ในคณิตศาสตร์ประยุกต์	 การหาแบบ

จ�าลองแบบทันสมัย	 การแก้ปัญหาและอธิบายเกี่ยวกับปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์

	 Basic	 concepts,	methods,	 results	 and	 applica-

tions	of	vector	analysis	and	Laplace	transforms	in	applied	

mathematics,	modern	approaches	to	modeling,	solving	and	

interpreting	scientific	problems

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

 Linear Programming and Applications

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	225	พีชคณิตเชิงเส้น	1

Prerequisite	 :	 0201	225	Linear	Algebra	1

	 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับก�าหนดการเชิงเส้น	

ปัญหาก�าหนดการเชงิเส้น	การหาผลเฉลยโดยวธิกีราฟและวธิซีมิเพล็

กซ์	ภาวะคู่กัน	การประยุกต์ของก�าหนดการเชิงเส้น

	 Mathematical	foundation	for	linear	programming,	

linear	programming	problems,	solving	linear	programming	

by	graph	and	simplex	method,	duality,	application	of	linear	

programming	

0201	348	 แคลคูลัสของการแปรผันเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Calculus of Variations

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	216	แคลคูลัส	4

Prerequisite	 :	 0201	216	Calculus	4

	 มโนทัศน์ของการแปรผัน	ฟังก์ชันนัล	 การแปรผันของ

ฟังก์ชันนัลที่ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร	การแปรผันของฟังก์ชัน

นลัทีข่ึน้อยูก่บัฟังก์ชนัไม่ทราบค่า	การแปรผันของฟังก์ชนันัลทีข่ึน้อยู่

กบัฟังก์ชนัหลายตวัแปร	วธิตีรงในปัญหาการแปรผนัได้แก่	วธิผีลต่าง

อันตะของออยเลอร์	วิธีริทซ์	และวิธีแคนโทโรวิช

	 Concepts	 of	 variations,	 functional,	 variation	 of	

functional	depending	on	function	of	one	variable,	variation	

of	functional	depending	on	an	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	349	 วิทยาศาสตร์ข้อมูลส�าหรับคณิตศาสตร์การเงิน	3(2-2-5)

 Data Science for Financial Mathematics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	253	ความน่าจะเป็นและ

สถิติเบื้องต้น

Prerequisite	 :	 0201	 253	 Introduction	 to	

Probability and Statistics 

	 วิทยาศาสตร์ข้อมูลพื้นฐาน	การใช้งานซอฟต์แวร์ส�าหรับ

จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน	 การน�าข้อมูลเข้าสู่ระบบ	การ

จดัเตรยีมข้อมลู	การเลอืกตวัแปร	การกรองข้อมลู	การรวมข้อมลู	การ

วเิคราะห์ข้อมลูเชงิพรรณนา	การน�าเสนอข้อมลู	ตวัแบบพืน้ฐานในการ

วิเคราะห์ข้อมูล	ชุดโปรแกรมส�าหรับจ�าลองสถานการณ์ทางการเงิน

	 Basic	 data	 science,	 using	 software	 for	 data	

manipulation	and	data	analysis	 in	finance,	data	 loading,	

data	 preparation,	 features	 selection,	 data	 filtering,	 data	

aggregation,	 descriptive	 data	 analysis,	 data	 presenta-

tion,	basic	models	in	data	analysis,	software	for	financial	

simulation
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0201	441	 คณิตศาสตร์เชิงชีววิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)

 Introduction to Biological Mathematics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	243	สมการเชิงอนุพันธ์

เบื้องต้น

Prerequisite	 :	 0201	 243	 Introduction	 to	

Differential Equations

	 สมการผลต่างสืบเน่ือง	 และสมการเชิงอนุพันธ์เบ้ืองต้น	

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์วิยุตและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ต่อเนื่อง

ในทางชีววิทยา	 จุดสมดุล	 เสถียรภาพ	การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์

ในการวิเคราะห์ปัญหาด้านชีววิทยา

	 Introduction	to	difference	and	differential	equa-

tions,	discrete	and	continuous	models	in	biology,	equilibri-

um	point,	stability,	application	of	mathematics	in	biological	

problems

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

 Mathematical Modeling

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	243	สมการเชิงอนุพันธ์

เบื้องต้น

Prerequisite	 :	 0201	 243	 Introduction	 to	

Differential Equations

	 แบบจ�าลองปัญหาแบบเต็มหน่วยและต่อเน่ืองส�าหรับ

ปัญหาจริง	 แนวคิดพ้ืนฐานในการสร้างแบบจ�าลองเชิงคณิตศาสตร์	

และการวิเคราะห์แบบจ�าลองในสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาในโลกแห่ง

ความเป็นจริง	 การสร้างแบบจ�าลองด้วยสมการเชิงพีชคณิตและ

สมการเชิงอนุพันธ์	แบบจ�าลองการหาค่าเหมาะสมที่สุด

	 Discrete-problem	model	and	continuous-problem	

model	 for	 real	 problem,	 basic	 concept	 of	mathematical	

modeling	 and	model	 analysis	 in	 an	 environment	 and	 a	

real-world	problem,	formulating	a	model	by	using	algebraic	

and	differential	equations	and	optimization	model

0201	445	 ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Optimization Method

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	225	พีชคณิตเชิงเส้น	1

Prerequisite	 :	 0201	225	Linear	Algebra	1

	 การหาค่าเหมาะท่ีสุดของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร	การหาค่า

เหมาะที่สุดของฟังก์ชันหลายตัวแปรโดยไม่มีเงื่อนไขบังคับ	และมี

เงื่อนไขบังคับ	 ทฤษฎีและเทคนิคการแก้ปัญหาในก�าหนดเชิงเส้น	

ตัวอย่างปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุดและการประยุกต์

	 Single-variable	 optimization,	multi-variable	

optimization	without	 constraints,	multi-variable	 optimi-

zation	with	 constraints,	 theory	 and	 techniques	 in	 linear	

programming,	 examples	 in	 optimization	 problems	 and	

applications

0201	446	 ระเบียบวิธีผลต่างอันตะเบื้องต้น	 3(3-0-6) 

 Introduction to Finite Difference Method

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	243	สมการเชิงอนุพันธ์

เบื้องต้น

Prerequisite	 :	 0201	 243	 Introduction	 to	

Differential Equations

	 แนวคิดพื้นฐานของระเบียบวิธีผลต่างอันตะ	 ระเบียบ

วิธีหนึ่งขั้นและระเบียบวิธีหลายข้ันส�าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ	

แนวคดิของเสถยีรภาพของระเบยีบวธีิผลต่างอนัตะส�าหรบัสมการเชงิ

อนพุนัธ์สามญั	ระเบยีบวธิผีลต่างอนัตะส�าหรบัสมการเชงิอนพุนัธ์ย่อย

เชงิพาราโบลา	ระเบยีบวธิผีลต่างอนัตะส�าหรบัสมการเชงิอนพุนัธ์ย่อย

เชิงไฮเพอร์โบลา	 ระเบียบวิธีผลต่างอันตะส�าหรับสมการเชิงอนุพันธ์

ย่อยเชิงวงรี	และการประยุกต์

	 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	

and	applications

0201	447	 ระเบียบวิธีสมาชิกอันตะเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Finite Element Method

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	243	สมการเชิงอนุพันธ์

เบื้องต้น

Prerequisite	 :	 0201	 243	 Introduction	 to	

Differential Equations

	 แนวคิดพื้นฐานของระเบียบวิธีสมาชิกอันตะ	การสร้าง

สมการระเบียบวิธีสมาชิกอันตะโดยวิธีตรง	การสร้างสมการระเบียบ

วธิสีมาชกิอนัตะโดยวธิกีารแปรผนั	การสร้างสมการระเบยีบวธิสีมาชกิ

อันตะโดยวิธีการถ่วงน�้าหนักเศษตกค้าง	ฟังก์ชันประมาณค่าในช่วง

สมาชิก	การหาปริพันธ์เชิงตัวเลขบนสมาชิก	การประยุกต์กับปัญหา

ของแข็ง	การประยุกต์กับพลศาสตร์ของไหล
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	 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	448	 ระเบียบวิธีการคณนาส�าหรับสมการ 3(3-0-6)

	 เชิงอนุพันธ์ย่อย	

 Computational Methods for Partial Differential  

 Equations

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	344	ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลข	

และ	 0201	 345	 สมการเชิง

อนุพันธ์ย่อย	

Prerequisite	 :	 0201	 344	 Numer ica l	

Methods	0201	345	Partial	

Differential Equations 

	 ภูมิหลังทางคณิตศาสตร์	 ระเบียบวิธีผลต่างอันตะและ

สมการพาราโบลิก	ไฮเพอร์โบลิก	ลักษณะเฉพาะ	เชิงวงรี	ระเบียบวิธี

ผลต่างอันตะ	และระเบียบวิธีชิ้นประกอบอันตะขั้นแนะน�า

	 Background	 in	mathematics,	 finite	 difference	

method	and	parabolic,	hyperbolic,	characteristic	and	elliptic	

equations,	finite	difference	method	and	introduction	to	finite	

element	methods

3.	 กลุ่มวิชาสถิติ

0201	252	 สถิติศาสตร์เชิงวิเคราะห์	 3(2-2-5)

 Analytical Statistics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	251	สถติศิาสตร์เบือ้งต้น	

หรอื	0201	253	ความน่าจะเป็น

และสถิติเบื้องต้น

Prerequisite	 :	 0201	 251	 Introduction	 to	

Statistics	 or	 0201	 253	

Introduction to Probability 

and Statistics 

	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง	

การทดสอบภาวะสารูปดีโดยการทดสอบไคก�าลังสองและการทด

สอบคอลโมโกรอฟ-สมีร์นอฟ	การทดสอบความเป็นอิสระโดยการ

ทดสอบไคก�าลังสอง	 การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น

อย่างง่าย	สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ส�าหรับประชากรหนึ่งกลุ่มและสอง

กลุ่ม	อนุกรมเวลาเบื้องต้น	 เลขดัชนี	 และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

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

ness	of	fit	test	by	chi–squared	test	and	Kolmogorov-Smirnov	

test,	chi–squared	test	for	independence,	simple	linear	regres-

sion	and	correlation	analysis,	non-parametric	statistics	for	

one	and	two	population	groups,	basic	of	time	series,	index	

numbers,	and	data	analysis	by	using	statistical	packages

0201	351	 สถิติเชิงคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)

 Mathematical Statistics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	251	สถติศิาสตร์เบือ้งต้น	

หรอื	0201	253	ความน่าจะเป็น

และสถิติเบื้องต้น

Prerequisite	 :	 0201	 251	 Introduction	 to	

Statistics	 or	 0201	 253	

Introduction to Probability 

and Statistics 

	 ตัวแปรสุ่ม	 การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม

ชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง	การแจกแจงร่วม	การแจกแจงตามขอบ	

และการแจกแจงมีเงื่อนไข	ค่าคาดหวัง	ความแปรปรวน	โมเมนต์และ

ฟังก์ชันก่อก�าเนิดโมเมนต์	 การแจกแจงที่ส�าคัญและความเชื่อมโยง

ระหว่างการแจกแจง	การแปลงของตัวแปรสุ่ม	 การแจกแจงของตัว

สถิติอันดับ	และการแจกแจงค่าตัวอย่าง	

	 Random	 variable,	 probability	 distribution	 of	

discrete	and	continuous	random	variables,	joint,	marginal,	

and	 conditional	 distributions,	 expected	 value,	 variance,	

moments	 and	moments	 generating	 function,	 common	

distributions	and	relationships,	transformation	of	random	

variables,	 distribution	 of	 order	 statistics,	 and	 sampling	

distribution
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0201	353	 วิธีการเลือกตัวอย่าง	 3(2-2-5)

 Sampling Methods

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	251	สถติศิาสตร์เบือ้งต้น	

หรอื	0201	253	ความน่าจะเป็น

และสถิติเบื้องต้น

Prerequisite	 :	 0201	 251	 Introduction	 to	

Statistics	 or	 0201	 253	

Introduction to Probability 

and Statistics 

	 แนวคิดและประโยชน์ของการเลือกตัวอย่าง	 การเลือก

ตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นและไม่ใช้ความน่าจะเป็น	ขั้นตอนของ

การส�ารวจด้วยตัวอย่าง	การออกแบบสอบถาม	ความคลาดเคลื่อนที่

เกิดจากการเลือกตัวอย่างและไม่เกิดจากการเลือกตัวอย่าง	 วิธีการ

เลือกตัวอย่างและการก�าหนดขนาดตัวอย่าง	 การเลือกตัวอย่างสุ่ม

แบบง่าย	 การเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ	วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ

แบ่งชั้นภูมิ	การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม	และการเลือกตัวอย่างหลาย

ขั้นตอน	และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

	 Basic	 concept	 and	 advantages	 of	 sampling,	

probability	and	non-probability	sampling,	step	for	sample	

survey,	design	of	questionnaire,	sampling	and	non-sampling	

error,	sampling	methods	and	estimation	sample	size,	simple	

random	sampling,	systematic	sampling,	stratified	sampling,	

cluster	sampling	and	multi-stage	sampling	and	applying	

statistical	package

0201	354	 การวิเคราะห์การถดถอย	 3(2-2-5)

 Regression Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 221	 พีชคณิตเชิงเส้น

เบื้องต้น

Prerequisite	 :	 0201	 221	 Elementary	

Linear Algebra

	 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและพหุคูณ	 โดยการ

หาตัวประมาณด้วยวธิกี�าลังสองน้อยทีส่ดุ	การถดถอยเชงิเส้นและไม่

เชงิเส้นโดยวธิเีมทรกิซ์และวธิกีารอืน่ทีเ่หมาะสม	การเลอืกสมการทีด่ี

ที่สุด	การวิเคราะห์การถดถอยในกรณีที่มีตัวแปรหุ่น	การตรวจสอบ

ความคลาดเคลื่อน	 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์การถดถอย

	 Analysis	of	simple	and	multiple	regression,	esti-

mator	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	dummy	variables,	error	checking,	correlation	analysis	and	

using	statistical	packages	for	regression	analysis

0201	355	 การวิเคราะห์ข้อมูลจ�าแนกประเภท	 3(2-2-5)

 Categorical Data Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 252	 สถิติศาสตร์เชิง

วิเคราะห์

Prerequisite	 :	 0201	 252	 Analyt ica l	

Statistics

	 การพรรณนาและการอนุมานส�าหรับตัวแปรทวินามและ

ตัวแปรอเนกนามโดยใช้สัดส่วน	ความเสี่ยงสัมพัทธ์	 และอัตราส่วน

ออดส์	ตารางการจรหลายทาง	ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไปส�าหรับข้อมูล

ไม่ต่อเนื่อง	 ตัวแบบการถดถอยลอจิสติกส�าหรับตัวแปรตามที่มีค่า

สองค่า	และตัวแปรตามที่มีค่ามากกว่าสองค่า	ตัวแบบล็อกเชิงเส้น

	 Description	and	inference	for	binomial	and	mul-

tinomial	variables	using	proportions,	relative	risk,	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	361	 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์	 3(2-2-5)

	 Non-parametric	Statistics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 252	 สถิติศาสตร์เชิง

วิเคราะห์

Prerequisite	 :	 0201	252	Analytical	Statis-

tics

	 แนวคิดพื้นฐานของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์	มาตรวัด	การ

ทดสอบภาวะสารปูด	ีการอนมุานเกีย่วกบัต�าแหน่งของหนึง่ประชากร	

สองประชากรหรือมากกว่า	ทั้งในกรณีเป็นอิสระกันและสัมพันธ์กัน	

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการทดสอบสถิติไม่อิงพารามิเตอร์

ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป

	 Basic	concept	of	non-parametric	statistics,	mea-

surement	scales,	goodness	of	fit	test,	inferences	concerning	

location	of	one,	two	or	more	independent	and	related	

populations,	correlation	analysis	and	analysis	of	non–para-

metric	statistics	by	statistical

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

 Forecasting Techniques

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 252	 สถิติศาสตร์เชิง

วิเคราะห์

Prerequisite	 :	 0201	252	Analytical	Statis-

tics

	 ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการพยากรณ์	 ระเบียบวิธี

พยากรณ์	 การพยากรณ์อนุกรมเวลาโดยอนุกรมเวลาแบบคลาสสิค	

การพยากรณ์โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย	 วิธีพยากรณ์โดย

การปรับให้เรียบ	 การพยากรณ์โดยวิธีของบ็อกซ์-เจนกินส์	 การใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติและการประยุกต์ใช้กับข้อมูลจริง

	 Introduction	to	forecasting,	forecasting	method-

ology	:	classical	time	series,	time	series	regression,	expo-

nential	smoothing,	Box-Jenkins,	practical	with	statistical	

package	and	theirs	applications

0201	375	 โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติส�าหรับ	 3(0-6-3)

	 การจัดการข้อมูล

 Statistical Packages for Data Management

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 252	 สถิติศาสตร์เชิง

วิเคราะห์

Prerequisite	 :	 0201	252	Analytical	Statis-

tics

	 การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล	

เช่น	Microsoft	Excel,	SPSS,	SAS,	Minitab,	R	และอื่น	ๆ

	 Using	 statistical	 packages	 for	 analysis	 of	 data	

such	as	Microsoft	Excel,	SPSS,	SAS,	Minitab,	R,	and	others.

0201	451	 การออกแบบการทดลอง	 3(2-2-5)

 Experimental Designs

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 252	 สถิติศาสตร์เชิง

วิเคราะห์

Prerequisite	 :	 0201	252	Analytical	Statis-

tics

	 แนวความคดิพืน้ฐานของแผนแบบการทดลอง	แผนแบบ

สุม่สมบรูณ์	แผนแบบสุม่ในบลอ็คสมบรูณ์	แผนแบบจตัรุสัละตนิ	การ

ทดลองแบบแฟกทอเรยีล	แผนแบบสปลติพลอ็ต	แผนแบบอืน่	ๆ 	และ

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

	 Basic	concept	of	experimental	design,	completely	

randomized	design,	 randomized	complete	block	design,	

Latin	square	design,	factorial	experiment,	split-plot	design,	

other	designs,	and	data	analysis	by	using	statistical	package

0201	459	 แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ส�าหรับระบาดวิทยา	3(2-2-5)

 Mathematical Modeling for Epidemiology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	152	 แคลคูลัสส�าหรับ

สถิติศาสตร์	2	หรือ	0201	114	

แคลคูลัส	2

Prerequisite	 :	 0201	152	 Calculus	for	

Statistics	2	or	0201	114	

Calculus	2

	 ความรู้พื้นฐานทางระบาดวิทยาของโรคติดต่อ	การติด

เชื้อ	 การแพร่เชื้อ	 การรักษาหาย	ตัวแบบเชิงก�าหนดพื้นฐานส�าหรับ

โรคติดต่อ	ตัวแบบสโตแคสติกเบื้องต้น	การวิเคราะห์พลวัตการแพร่

เชื้อ	มาตรการการควบคุม	และกรณีศึกษาส�าหรับโรคติดต่อบางโรค

	 Basic	 knowledges	 in	 epidemiology	 infection,	

transmission,	recovery,	classical	deterministic	models	for	

infectious	diseases,	basic	stochastic	modelling,	analysis	of	

dynamic	transmission,	control	measures,	and	case	studies	

in	specific	diseases

0201	460	 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์	 3(2-2-5)

 Applied Multivariate Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 252	 สถิติศาสตร์เชิง

วิเคราะห์	และ	0201	351	สถิติ

เชิงคณิตศาสตร์	

Prerequisite	 :	 0201	252	Analytical	Statis-

tics	and	0201	351	Mathe-

matical Statistics 

	 ทบทวนเมทริกซ	์ แนวความคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์

หลายตัวแปร	การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร	การอนุมานเกี่ยวกับ

ค่าเฉลีย่หลายตวัแปร	การวเิคราะห์ความแปรปรวนหลายตวัแปร	การ

วิเคราะห์การถดถอยหลายตัวแปร	การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก	

การวิเคราะห์ปัจจัย	การวิเคราะห์จ�าแนกกลุ่ม	การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม	

การวิเคราะห์เส้นทาง	การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คานอนิคัล	และการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

	 Matrix	 revision,	 basic	 concept	 of	multivariate	

analysis,	multivariate	normal	distribution,	inference	about	

multivariate	mean,	multivariate	analysis	of	variance,	mul-

tivariate	regression	analysis,	principal	component	analysis,	
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factor	analysis,	discriminant	analysis,	cluster	analysis,	path	

analysis,	canonical	correlation	analysis,	and	data	analysis	

by	using	statistical	packages

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

 Operational Research

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 221	 พีชคณิตเชิงเส้น

เบื้องต้น	

Prerequisite	 :	 0201	221	Elementary	Lin-

ear Algebra 

	 โครงสร้างและตวัแปรเชงิคณติศาสตร์	การหาค�าตอบของ

การโปรแกรมเชงิเส้นโดยวธิกีราฟ	วธิซีมิเพลก็ซ์	เทคนคิอาร์ทฟิิเชยีล

และอื่น	ๆ	ปัญหาการขนส่งและการจัดสรรงาน	การวิเคราะห์ข่ายงาน

ด้วยเพิร์ทและซีพีเอ็ม	 และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปทางสถิติ	

	 Structure	 and	mathematical	 variables,	 linear	

programming	in	case	of	graphical	method,	simplex	method,	

artificial	and	others	techniques,	transportation	and	assign-

ment	problems,	network	analysis	with	PERT/CPM,	and	data	

analysis	by	using	statistical	packages

0201	465	 การตัดสินใจทางสถิติ	 3(3-0-6)

 Statistical Decisions

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	251	สถติศิาสตร์เบือ้งต้น	

หรอื	0201	253	ความน่าจะเป็น

และสถิติเบื้องต้น

Prerequisite	 :	 0201	 251	 Introduction	 to	

Statistics	 or	 0201	 253	

Introduction to Probability 

and Statistics 

	 หลักการของการตัดสินใจทางสถิติ	 การวิเคราะห์การ

ตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ท่ีแน่นอนและไม่แน่นอน	 การวิเคราะห์

การตดัสนิใจโดยใช้ความน่าจะเป็นและทฤษฎบีทของเบส์	เกณฑ์การ

ตดัสนิใจทีเ่หมาะทีส่ดุ	การตดัสนิใจโดยใช้ทฤษฎอีรรถประโยชน์และ

ทฤษฎีเกม	การตดัสนิใจภายใต้สภาวการณ์ทีท่ราบการแจกแจงความ

น่าจะเป็น	และการวิเคราะห์ปัญหาที่มีหลายขั้นตอน

	 Principle	of	statistical	decisions,	analysis	of	deci-

sions	under	certainty	and	uncertainty	situations,	analysis	

of	decision	by	probabilities	and	Bayes’theorem,	optimum	

criterion	for	decisions,	decision	analysis	by	utility	and	game	

theories,	decision	under	situations	with	known	probability	

distribution,	and	analysis	of	multi-stage	problems

0201	477	 การจ�าลอง	 3(2-2-5)

 Simulation

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 1208	102	การโปรแกรมเบื้อง

ต้นส�าหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล	

และ	 0201	 351	 สถิติ เชิง

คณิตศาสตร์

Prerequisite	 :	 1208	 102	Basic	Program-

ming for Data science 

0201	 351	 Mathematical	

Statistics

	 รูปแบบของระบบ	การสร้างตัวเลขสุ่มและตัวแปรสุ่ม	ตัว

แบบจ�าลองแบบต่อเนือ่ง	แบบไม่ต่อเนือ่ง	และแบบมอนตคิาร์โล	การ

ประยุกต์สโตแคสติก	ทฤษฎีแถวคอยและการจ�าลอง	การตรวจสอบ

ความถูกต้องของตัวแบบจ�าลอง	และการจ�าลองด้วยการโปรแกรม

และโปรแกรมส�าเร็จรูป

	 Type	 of	 system,	 random	number	 and	 random	

variable	generation,	continuous,	discrete	and	Monte	Carlo	

simulation	model,	stochastic	process	application,	queuing	

theory	and	simulation,	validation	of	simulation	model,	and	

simulation	by	programming	and	

software

 

4.	 กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูล

0201	254	 การน�าเสนอข้อมูลเชิงจินตทัศน์	 3(2-2-5)

 Data Visualization

	 การออกแบบการน�าเสนอข้อมูลเชิงจินตทัศน์	 การ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงการตรวจสอบ	การออกแบบอินโฟกราฟิก	การ

สร้างเวบ็แอปพลเิคชนั	โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูหรอืภาษาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

	 Data	visualization	design,	exploratory	data	anal-

ysis,	 infographic	design,	web	application	by	package	or	

computer	programming	language
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0201	255	 นวัตกรรมข้อมูล	 3(2-2-5)

 Data Innovation

	 ประเภทของข้อมูลโซเชียลมีเดียและข้อมูลเว็บไซต์	 การ

รวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่	 เช่น	 โทรศัพท์มือถือ	 โซ

เชียลมีเดียและการบันทึกอิเล็กทรอนิกส์	 เทคนิคและเคร่ืองมือใน

การวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียและข้อมูลเว็บไซต์	 เช่น	 การท�า

เหมืองข้อความโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ	 การตัดสินใจจากผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล	การน�าเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์	 เช่น	Tableau	

และแพลตฟอร์มเฉพาะ	เช่น	Google	Dashboard

	 Types	of	social	media	and	web	data,	data	col-

lection	 using	 new	 technologies	 such	 as	mobile	 phone,	

social	media	and	electronic	records,	techniques	and	tools	

for	analysing	social	media	and	website	data	such	as	text	

mining	using	statistical	package,	decision-making	based	

on	data	 analysis,	 data	 visualization	using	 software	 tools	

such	as	Tableau	and	specialized	platforms	such	as	Google	

Dashboard

0201	481	 การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น	 3(2-2-5)

 Introduction to Machine Learning

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 354	 การวิเคราะห์การ

ถดถอย	

Prerequisite	 :	 0201	354	Regression	Anal-

ysis 

	 ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่อง	 ขั้นตอนวิธีและ

เครื่องมือส�าหรับการเรียนรู้ของเครื่อง	 เช่น	ต้นไม้การตัดสินใจ	การ

แบ่งกลุ่ม	การจ�าแนก	และเทคนิคอื่น	ๆ	

	 Introduction	to	machine	learning,	algorithms	and	

machine	learning	tools:	decision	tree,	clustering,	classifica-

tion,	and	other	techniques,	case	studies	in	machine	learning

0201	482	 ข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น	 3(2-2-5)

 Introduction to Big Data 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 354	 การวิเคราะห์การ

ถดถอย	

Prerequisite	 :	 0201	354	Regression	Anal-

ysis 

	 ค�าจ�ากัดความของข้อมูลขนาดใหญ่	 การจัดเก็บข้อมูล

ขนาดใหญ่	กระแสข้อมูล	เครื่องมือและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล

ขนาดใหญ่	กลยุทธ์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	การแก้ปัญหาข้อมูล

ขนาดใหญ่และการน�าไปใช้	และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปทางสถิติ

	 Definition	of	big	data,	big	data	storage,	streaming	

data,	 tools	and	techniques	to	analyze	big	data,	strategic	

management	of	big	data,	big	data	problem	solving	and	im-

plementing,	and	data	analysis	by	using	statistical	packages

5.	 กลุ่มวิชาการประกันภัย

0201	358	 เศรษฐมิติเบื้องต้น	 3(2-2-5)

 Introduction to Econometrics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 252	 สถิติศาสตร์เชิง

วิเคราะห์

Prerequisite	 :	 0201	252	Analytical	Statis-

tics

	 ตวัแบบการถดถอยทางเศรษฐศาสตร์	ความคลาดเคลือ่น

จากการวัด	การเลือกรูปแบบฟังก์ชันของสมการตัวแบบ	ปัญหาพหุ

สัมพันธ์	ปัญหาความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนไม่คงที่	สห

สัมพันธ์ข้ามเวลาของตัวแปรความคลาดเคลื่อน	 ระบบสมการตัว

แบบหลายสมการ	ปัญหาการไม่สามารถระบปุระเภทสมการ	ประเภท

ปัญหาการตรวจสอบ	 ระบบสมการรีเคอซีพ	 วิธีการประมาณค่า

พารามิเตอร์	 การทดสอบความเหมือน	ตัวแบบของตัวแปรตามเชิง

คุณภาพ	เช่น	ตัวแบบความน่าจะเป็นเชิงเส้น	ตัวแบบโพรบิต	ตัวแบบ

ลอจิต	การประมาณการตัวแบบพรอบิตและโลจิท

	 Regression	model	 in	 economic,	 error	 of	mea-

surement,	 choosing	 function	 form,	multicollinearity,	het-

eroscedasticity,	 autocorrelation	 simultaneous	 equation,	

identification	problem,	 identification	 checking,	 recursive	

equation,	estimation	and	testing	for	simultaneous,	quali-

tative	dependent	variable	model;	LP	model,	probit	model,	

logit	model,	estimation	of	probit	and	logit	model

0201	364	 การวิเคราะห์ความเสี่ยง	 3(2-2-5)

 Risk Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 252	 สถิติศาสตร์เชิง

วิเคราะห์

Prerequisite	 :	 0201	252	Analytical	Statistics

	 การจ�าแนกความเสีย่ง	วธิกีารระบคุวามเสีย่ง	การวเิคราะห์

ข้อมูลความเสี่ยงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	การส่งความเสี่ยง	การ

คาดการณ์ความเสี่ยงในอนาคต	และการใช้กรณีศึกษาในการพัฒนา

ทักษะการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางปฏิบัติ
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	 Risk	 classification,	 risk	 identification	methods,	

quantitative	and	qualitative	data	risk	analysis,	risk	mapping,	

future	risks	forecasting,	and	case	studies	for	developing	

practical	risk	analysis	skills

0201	476	 คณิตศาสตร์การเงิน	 3(3-0-6)

 Financial Mathematics

	 อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยทบต้น	ส่วนลด	มูลค่าของ

เงินตามเวลา	มูลค่าเงินรวมรายปี	การวิเคราะห์ส่วนประกอบของค่า

รายปี	หุ้นและพันธบัตร	การช�าระหนี้	การวิเคราะห์ด้านการเงิน	โดย

ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ

	 Interest	rate,	compound	interest	rate,	discount-

ing,	 time	value	of	money,	 value	of	 annuities,	 analysis	 of	

annuity	component,	stock	and	bonds,	amortization,	financial	

analysis	by	mathematical	and	statistical	methods

0201	478	 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต	 3(3-0-6)

 Life Insurance Mathematics

	 แนวคดิพืน้ฐานของการประกนัชวีติ	ความน่าจะเป็นเบือ้ง

ต้น	ตารางมรณะ	ค่ารายปี	การค�านวณเบีย้ประกนัชวีติแบบต่าง	ๆ 	เงิน

ทุนส�ารองและเบี้ยประกัน	

	 Basic	concept	of	life	insurance,	basic	probability,	

mortality	table,	annuity,	life	insurance	premiums	computa-

tions,	reserve	funds	and	premiums

0201	480	 การวิเคราะห์การอยู่รอด	 3(2-2-5)	

 Survival Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 354	 การวิเคราะห์การ

ถดถอย	

Prerequisite	 :	 0201	354	Regression	Anal-

ysis 

	 ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการวเิคราะห์การอยูร่อด	ฟังก์ชนัการ

อยู่รอด	ฟังก์ชันพิบัติ	การตรวจตัด	ตัวประมาณของแคปแพลน-ไม

เออร์	 การทดสอบด้วยสถิติไม่อิงพารามิเตอร์	 ตัวแบบถดถอยของ

คอกซ์และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

	 Basic	 concept	 of	 survival	 analysis,	 survival	

function,	 hazard	 function,	 censoring,	 Kaplan-Meier	

estimator,	non-parametric	test,	Cox	regression	model	and	

data	analysis	by	using	statistical	packages

6.	 กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

0201	363	 การควบคุมคุณภาพ	 3(2-2-5)

 Quality Control

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	251	สถติศิาสตร์เบือ้งต้น	

หรอื	0201	253	ความน่าจะเป็น

และสถิติเบื้องต้น

Prerequisite	 :	 0201	 251	 Introduction	 to	

Statistics	or	0201	253	In-

troduction to Probability 

and Statistics 

	 แนวความคดิเบือ้งต้นของการควบคมุคณุภาพ	สถติแิละ

ความน่าจะเป็นพืน้ฐานส�าหรบัการควบคมุคณุภาพ	เครือ่งมอืคณุภาพ	

แผนภูมิควบคุมคุณภาพส�าหรับข้อมูลเชิงผันแปร	แผนภูมิควบคุม

คุณภาพส�าหรับข้อมูลเชิงคุณลักษณะ	แผนการเลือกตัวอย่างเพื่อ

การยอมรับส�าหรับข้อมูลเชิงผันแปร	 แผนการเลือกตัวอย่างเพื่อการ

ยอมรับส�าหรับข้อมูลเชิงคุณลักษณะ	และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

	 Basic	concept	of	quality	control,	basic	statistics	

and	probability	 for	 quality	 control,	 quality	 control	 tools,	

control	 charts	 for	 variables,	 control	 charts	 for	 attributes,	

acceptance	 sampling	 plans	 for	 variables,	 acceptance	

sampling	plans	for	attributes,	and	data	analysis	by	using	

statistical	package

0201	380	 ระบบการจัดการด้านคุณภาพ	 3(3-0-6)

 Quality Management System

	 ระบบการจัดการด้านคุณภาพ	 เช่น	 TQM	 ISO9000	

ISO14000	 ภาพรวมของโครงสร้างอนุกรมคุณภาพ	 รายละเอียด

ของข้อก�าหนดมาตรฐานและระบบเอกสารในการประกันคุณภาพ	

การตรวจติดตามระบบคุณภาพ	และการขอรับรองระบบมาตรฐาน

คุณภาพ

	 Quality	management	 systems	 such	 as	 TQM,	

ISO9000,	ISO14000,	etc.,	overview	or	quality	control	manage-

ment,	quality	assurance	standard	and	documents,	quality	

audit	and	quality	assurance	certification
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0201	381	 การวางแผนและควบคุมการผลิต	 3(2-2-5)

 Production Planning and Control

 ระบบการวางแผนและการควบคุมการผลิต	 เทคนิคการ

พยากรณ์	 การจัดการวัสดุคงคลัง	 การวิเคราะห์ต้นทุนและก�าไรเพื่อ

การตัดสินใจ	การจัดล�าดับและตารางการผลิต	การควบคุมการผลิต	

เทคนิคสมัยใหม่ในการวางแผนและควบคุมการผลิต

	 Production	planning	and	control	 system,	 fore-

casting	 techniques,	 inventory	management,	 cost	 and	

profitability	analysis	for	decision	making,	production	sched-

uling,	production	control,	modern	technique	in	production	

planning	and	control

0201	382	 องค์การและการจัดการทางอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

 Industrial Organization and Management

	 ทฤษฎีขององค์การ	 แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการ	

การจัดองค์การและการจัดการในอุตสาหกรรม	กระบวนการจัดการ	

การวางแผน	การจัดองค์การ	 การจัดคนเข้างาน	การสั่งการและการ

ควบคุม	

	 Theory	 of	 organization,	 concept	 and	 theory	 of	

management,	 industrial	 organization	 and	management	

concepts,	management	process:	planning,	organizing,	

staffing,	directing	and	controlling

0201	384	 การจัดการโลจิสติกส์	 3(2-2-5)

 Logistics Management

	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์	 การพยากรณ์ความ

ต้องการ	การจดัซือ้จดัหา	การหาท�าเลทีต่ัง้ของสิง่อ�านวยความสะดวก	

การจดัการสนิค้าคงคลงั	การจดัการคลงัสนิค้า	การขนส่งและกระจาย

สินค้า	ต้นทุนโลจิสติกส์	ผู้ให้บริการโลจิสติกส์

	 Introduction	to	Logistics,	Demand	Forecasting,	

Procurement,	 Facility	Location,	 Inventory	Management,	

Warehouse	Management,	Transportation	and	Distribution,	

Logistics	Cost,	Logistics	Service	Providers

0201	386	 การตัดสินใจภายใต้หลายกฎเกณฑ์	 3(3-0-6)

	 Multi-Criterion	Decision	Making

	 การตัดสินใจภายใต้หลายกฎเกณฑ์	 รากฐานทางทฤษฎี

และแนวคดิ	การก�าหนดความส�าคญัของข้อมลู	แบบจ�าลองการตดัสนิ

ใจเมื่อมีวัตถุประสงค์หลายอย่าง	 แบบจ�าลองการตัดสินใจเมื่อมีกฎ

เกณฑ์เฉพาะหลายอย่าง

	 Multiple	 criteria	 decision	making,	 theoretical	

foundations	 and	 concepts,	 determining	 the	 importance	

of	 data,	multi-objective	 decision	models,	multi-attribute	

decision	models

7.	 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์	

1204	202	 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล	 3(2-2-5)

 Database Design and Management

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 1204	103	การแก้ปัญหาส�าหรบั

วิทยาการคอมพิวเตอร์

Prerequisite	 :	 1204	103	Problem	Solving	

for Computer Science

	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล	 การออกแบบฐาน

ข้อมูล	ภาษาส�าหรับจัดการฐานข้อมูล	ความปลอดภัยของฐานข้อมูล	

การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

	 Introduction	 to	 database,	 database	 design,	

languages	 for	database	management,	database	security,	

database	management	programming

1204	203	 การโปรแกรมเชิงวัตถุ	 3(2-2-5)

 Object Oriented Programming

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 1204	107	หลักการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

Prerequisite	 :	 1204	 107	 Principles	 of	

Computer Programming

	 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ	

คลาส	อ็อบเจกต์	แพ็กเกจ	อินเทอร์เฟส	การห่อหุ้มและโพลิมอร์ฟิซึม	

การสบืทอด	การประยกุต์แนวคดิการพฒันาโปรแกรมเชงิวตัถโุดยใช้

เอพีไอ	ของภาษาส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก	 ระบบหลายภารกิจ

และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชัน	 บนพื้นฐานของสื่อสารระ

หว่างอ็อบเจกต์

	 Fundamental	 of	 object	 oriented	programming	

concepts,	class,	object,	package,	interface,	encapsulation	

and	polymorphism,	 inheritance,	 object	 oriented	 concept	

using	 language	 APIs,	 graphical	 user	 interface	 (GUI)	

application,	multi-tasking	 application	 and	 interaction	

between	applications	based	on	objects	communication
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1204	204	 การพัฒนาและการจัดการเว็บ 3(2-2-5)

 Web Development and Management

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 1204	103	การแก้ปัญหาส�าหรบั

วิทยาการคอมพิวเตอร์

Prerequisite	 :	 1204	103	Problem	Solving	

for Computer Science

	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต	 เวิลด์ไวด์เว็บ	และ

โพรโทคอลทีซีพีไอพี	 การตั้งค่าและการจัดการระบบเว็บแม่ข่าย	

ตัวแปรภาษาเว็บ	และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเว็บแอปพลิ

เคชัน	ภาษามาร์คอัพและสคริปท์	การสร้างเว็บเพจรูปแบบคงตัวและ

พลวัต	ทั้งในฝั่งลูกข่ายและแม่ข่าย	 การเชื่อมโยงเว็บไซต์เข้ากับฐาน

ข้อมูล

	 Introduction	 to	 the	 internet,	World-Wide-Web	

(WWW)	 and	TCP/IP	 Protocols,	 configuration	 and	man-

agement	of	web	server,	language	interpreter	and	relevant	

tools	for	web	application	development,	markup	and	script	

languages,	static	and	dynamic	webpage	for	client	and	server	

sided,	database	connected	website

1204	205	 ระบบปฏิบัติการ	 3(3-0-6)

 Operating Systems

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 1204	103	การแก้ปัญหาส�าหรบั

วิทยาการคอมพิวเตอร์

Prerequisite	 :	 1204	103	Problem	Solving	

for Computer Science

 พ้ืนฐานของระบบปฏิบัติการ	 การจัดระบบคอมพิวเตอร์	

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	 โครงสร้างระบบปฏิบัติการ	การท�างาน

ของระบบปฏิบัติการ	การบริหารจัดการโพรเซส	การบริหารจัดการ

หน่วยความจ�า	การบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล	การป้องกันและ

ความปลอดภัย	บนระบบปฏิบัติการ	กรณีศึกษาระบบปฏิบัติการ	

	 Fundamental	 of	 operating	 systems,	 comput-

er-system	 organization,	 computer-system	 architecture,	

operating-system	structure,	operating-system	operations,	

process	management,	memory	management,	storage	man-

agement,	protection	and	security,	operating	system	case	

study

1204	207	 โครงสร้างข้อมูล	 3(2-2-5)

 Data Structures

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 1204	107	หลักการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

Prerequisite	 :	 1204	 107	 Principles	 of	

Computer Programming

	 การจัดสรรหน่วยความจ�าแบบเชิงเส้น	 แถวล�าดับ	 แถว

เรียงซ้อน	แถวคอย	แถวคอยลัดคิว	รายการเชื่อมโยง	รายการเชื่อม

โยงแบบทางเดียว	 รายการเชื่อมโยงแบบสองทาง	 การจัดสรรหน่วย

ความจ�าแบบต้นไม้	ต้นไม้แบบทวิภาค	การผ่านทางต้นไม้	การสร้าง

ตวัแทนต้นไม้	ต้นไม้แบบเอวแีอล	การจัดหน่วย	ความจ�าแบบฮปี	การ

ลงรหสัแบบแฮช	เทคนคิการเรยีงล�าดบัและการสบืค้นข้อมลู	การเขียน

โปรแกรมโครงสร้างข้อมูลบนพื้นฐานแนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุ

	 Linear	allocation:	array,	stack,	queue,	dequeues;	

linked	allocation:	singly	linked	lists,	and	doubly	linked	lists,	

trees:	binary	tree,	traversal,	representation,	AVL-tree,	heap	

storage,	hash	coding,	 sorting	and	searching	 techniques,	

data	 structure	 programming	 based	 on	 object-oriented	

programing	concept

1204	302	 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี	 3(3-0-6)

 Algorithm Analysis and Design

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 1204	207	โครงสร้างข้อมูล

Prerequisite	 :	 1204	207	Data	Structure

 พื้นฐานของอัลกอริทึม	 โครงสร้างข้อมูล	 การวิเคราะห์

อัลกอริทึม	อัลกอริทึมค้นหา	เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ	เทคนิ

คอัลกอริทึมแบบละโมบ	เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบพลวัต	การ

ออกแบบและสร้างขั้นตอนวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง	ๆ 	เช่น	การจัด

เรียงข้อมูล	การส�ารวจกราฟ	การจับคู่ข้อความ	เป็นต้น

	 Fundamental	 of	 algorithms,	 data	 structures,	

algorithms	analysis,	searching	algorithm,	divide	and	con-

quer	techniques,	greedy	algorithms	techniques,	dynamics	

programming	techniques,	design	and	create	algorithms	to	

solve	problems	such	as	sorting,	graph	traversing	and	string	

matching
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1204	305	 คอมพิวเตอร์กราฟิก	 3(2-2-5)

 Computer Graphics

	 เบื้องต้นกับการใช ้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์กราฟิก	

คณิตศาสตร์ส�าหรับคอมพิวเตอร์กราฟิก	การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสร้าง

งานคอมพิวเตอร์กราฟิก	 การสร้างภาพสองมิติและสามมิติ	 การใช้

กราฟิกแพ็กเกจ	 เช่น	OpenGL	 ในการท�างาน	การตัดต่อไฟล์เสียง

และวีดีโอ

	 Introduction	 to	 computer	 graphics	 and	 appli-

cations,	mathematics	 for	 computer	 graphics,	 graphics	

components	 and	 software	utilities,	 2D	graphics	 and	 3D	

graphics,	 graphics	package	and	OpenGL	programming,	

sound	and	video	editing

1204	307	 ปัญญาประดิษฐ์	 3(2-2-5)

	 Artificial	Intelligence

	 พืน้ฐานด้านปัญญาประดษิฐ์	ปรภิมูสิถานะ	การค้นหาการ

แก้ปัญหา	การแทนความรู	้การอ้างเหตผุล	การอนมุานภายใต้ความไม่

แน่นอน	กระบวนการเชิงความน่าจะเป็น	 และการเรียนรู้ของเครื่อง	

งานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์	 เช่น	 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

ระบบผู้เชี่ยวชาญ	และการเรียนรู้ของเครื่อง

	 Fundamental	of	artificial	intelligence	(AI),	state	

space,	 search,	 problem	 solving,	 knowledge	 representa-

tion,	reasoning,	inference	under	uncertainty,	probabilistic	

methods,	and	machine	learning,	research	topics	in	AI	such	

as	 natural	 language	understanding,	 expert	 system,	 and	

machine	learning

1204	405	 วิทยาศาสตร์ข้อมูล	 3(2-2-5)	

 Data Science

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 1204	107	หลักการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

Prerequisite	 :	 1204	 107	 Principles	 of	

Computer Programming

	 แนวคิดทางด้านวทิยาการข้อมลูส�าหรบัธรุกจิ	การจดัการ

ข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	โดยใช้สถิติและการเรียนรู้ของเครื่องจักร	

การสร้างภาพเพ่ือส่ือข่าวสาร	 การท�าเหมืองข้อมูล	 การสกัดข่าวสาร

และความรู้จากข้อมูล	การค้นคืนข่าวสารและอัลกอริทึมการสืบค้น	

การประมวลผลข้อความและเสียง	 การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

ขนาดใหญ่

	 Data	science	concept	for	business,	data	manip-

ulation,	data	analysis	with	statistics	and	machine	learning;	

information	visualization,	data	mining,	extraction	of	infor-

mation	and	knowledge	from	data;	information	retrieval	and	

search	engine	algorithm,	text	and	speech	processing,	big	

data	storage	and	analytics

1204	418	 การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์	3(3-0-6)

 Software Testing and Quality Assurance

	 หลักการทดสอบซอฟต์แวร์	ค�าศัพท์และมาตรฐานสากล

ของการทดสอบซอฟต์แวร์	กระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์	จิตวิทยา

ในการทดสอบ	การวางแผนการทดสอบ	การทดสอบแบบท�าซ�้าและ

การทดสอบแบบถดถอย	การทดสอบแบบคงตัว	และพลวัต	เทคนิค

ต่างๆ	ส�าหรับการทดสอบเชิงฟังก์ชัน	การทดสอบแบบไม่เชิงฟังก์ชัน	

การทดสอบเชิงการเปลี่ยนแปลงสถานะของระบบ	การบริหารจัดการ

การทดสอบซอฟต์แวร์	เครื่องมือส�าหรับการทดสอบซอฟต์แวร์

	 Principles	of	 software	 testing,	 software	 testing	

glossary	 and	 international	 standard	 for	 software	 testing	

(ISTQB/ISEB),	software	testing	methodology,	psychology	of	

software	testing,	planning,	retest,	regression	testing,	static	

testing,	dynamic	 testing,	 functional	 testing	 techniques,	

non-functional	 testing,	 state	 transition	 testing,	 software	

testing	management,	and	computer-aided	software	testing	

(CAST)	tools

1204	424	 คลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ	 3(2-2-5)

 Data Warehouse and Business Intelligence

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 1204	103	การแก้ปัญหาส�าหรบั

วิทยาการคอมพิวเตอร์

Prerequisite	 :	 1204	103	Problem	Solving	

for Computer Science

 การออกแบบและการพัฒนาคลังข้อมูล	 การสร้างแบบ

จ�าลองข้อมูล	การประมวลผล	 เชิงวิเคราะห์ออนไลน์	 การออกแบบ

ฐานข้อมูล	 และการเข้าถึงฐานข้อมูลบทบาทของคลังข้อมูลในการ

สนับสนุนระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	 และธุรกิจอัจฉริยะ	 การ

ออกแบบ	และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจอัจฉริยะ	การ

ขยาย	และการสนับสนุนคลังข้องมูลส�าหรับธุรกิจอัจฉริยะ

	 Design	and	Implement	of	data	warehouse,	data	

modeling,	 on	 line	 analytical	 process	 (OLAP),	 database	

design	and	database	access,	 the	 role	of	data	warehouse	
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in	decision	support	system	(DSS),	foundation	of	business	

intelligence,	 design	 and	 development	 of	 business	

intelligence	 applications,	 expansion	 and	 support	 of	 data	

warehouse	for	business	intelligence

1204	429	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์	 3(2-2-5)

 Application Program Development

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 1204	107	หลักการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

Prerequisite	 :	 1204	 107	 Principles	 of	

Computer Programming

	 พัฒนาโปรแกรมด้วยเคร่ืองมือท่ีทันสมัย	 สามารถสร้าง

ระบบทีท่�างานร่วมกบัฐานข้อมลูได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม	พฒันา

ไดนามิคลงิค์ลสิต์	สร้างโปรแกรมเพือ่ตดิต่อกบัอปุกรณ์ภายนอก	การ

สร้างรูปแบบรายงาน	การแสดงผลรายงาน	

	 Database	application	development,	development	

of	dynamic	link	library,	connection	external	hardware,	cre-

ating	report	and	show	report,	application	web	development

1204	430	 คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการประมวลผลภาพ	 3(2-2-5)

 Computer Vision and Image Processing

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 1204	107	หลักการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

Prerequisite	 :	 1204	 107	 Principles	 of	

Computer Programming

	 เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลภาพและแสดงผลภาพ	

การแทนภาพในระบบคอมพวิเตอร์	โมเดลส	ีการปรบัปรงุคณุภาพของ

ภาพแบบเชิงพ้ืนที	่รปูแบบของสัญญาณรบกวนและการก�าจดัสญัญา

รบกวน	การตัดภาพ	การรวมภาพ	การอธิบายภาพ	การเปรียบเทียบ

และรู้จ�าภาพ	การประมวลผลภาพเคลื่อนไหวและการติดตามวัตถุ	

ตัวอย่างงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์

	 Introduction	to	computer	vision	and	image	pro-

cessing,	image	representation,	image	color	models,	image	

enhancement	 in	 spatial	 domain,	 noise	 reduction,	 image	

segmentation,	image	description	for	analysis,	image	match-

ing	and	recognition,	video	processing	and	object	tracking,	

case	studies	in	computer	vision

1204	439	 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับ	 3(2-2-5)

	 วิทยาศาสตร์

 Principles of Computer Programming for  

 Science

	 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์

ด้วยภาษาที่เหมาะสม	องค์ประกอบพื้นฐานของภาษาโปรแกรม	ชนิด

ข้อมูล	 รูปแบบและโครงสร้างภาษา	ตัวแปรภาษา	 และเครื่องจักร

เสมือนส�าหรับการประมวลผล	การวนซ�้า	อาเรย์	การประมวลผลไฟล์	

	 Introduction	 to	 computer	 programming	using	

suitable	programming	language,	fundamental	elements	of	

programming	language,	data	types,	syntax	and	structure	

language,	compiler	and	executing	virtual	machine,	iteration,	

array,	file	processing

	 	 2.3	 วิชาฝึกประสบการณ์วิจัย/สหกิจศึกษา

	 	 	 ส�าหรับโปรแกรมปกติ	 ก�าหนดให้เรียน	3	หน่วยกิต	

	 	 	 ส�าหรบัโปรแกรมสหกจิศกึษา	ก�าหนดให้เรยีน	9	หน่วยกติ

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

 Senior Project in Mathematics	1	

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 ลงทะเบยีนเรยีนวชิาเอกมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า	27	หน่วยกิต

Prerequisite	 :	 Registered	core	courses	not	

less	than	27	credits

	 การศึกษาปัญหาและเลือกหัวข้อที่สนใจพร้อมทั้งเสนอ

เค้าโครงของโครงงาน

	 A	study	of	problem	and	selected	interesting	topic	

and	present	project	proposal

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

	 Senior	Project	in	Mathematics	2	

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 495	 โครงงานนิสิตทาง

คณิตศาสตร์	1

Prerequisite	 :	 0201	495	Senior	project	in	

Mathematics	1

	 การด�าเนินการท�าโครงงานตามเค้าโครงในรายวิชา	0201	

495	 โครงงานนิสิตทางคณิตศาสตร์	 1	ท�ารายงานฉบับสมบูรณ์และ

สอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานนั้น

	 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	
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0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

 Cooperative Education 

	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบโดย

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	เพื่อพัฒนา

นิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานใน

สถานประกอบการ	การพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ	

การสังเกต	 การตัดสินใจ	 ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการ

ประเมนิตามความต้องการของสถานประกอบการ	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-develop-

ment	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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ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาสถิติ

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Statistics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(สถิติ)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 วท.บ.	(สถิติ)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Science	(Statistics)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Sc.	(Statistics)

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		 ไม่น้อยกว่า	130	หน่วยกิต	

โครงสร้างหลักสูตร
	 	 	 	 หมวดวิชาและกลุ่มวิชา	 	 																											จ�านวนหน่วยกิต

	 	 	 	 	 	 โปรแกรมปกติ	 โปรแกรมสหกิจศึกษา

	 1.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 ไม่น้อยกว่า	 30		หน่วยกิต	 30		หน่วยกิต

	 2.		หมวดวิชาเฉพาะ		 ไม่น้อยกว่า	 94		หน่วยกิต	 94		หน่วยกิต

 	 	 2.1	 กลุ่มวิชาแกน	 	 15  หน่วยกิต	 15  หน่วยกิต

		 	 2.2	 กลุ่มวิชาเอก	 ไม่น้อยกว่า	 79  หน่วยกิต	 79  หน่วยกิต

	 	 	 2.2.1	พื้นฐานวิชาเอก	 	 15  หน่วยกิต	 15  หน่วยกิต

		 	 	 2.2.2	วิชาเอกบังคับ	 	 40  หน่วยกิต	 46  หน่วยกิต

		 	 	 2.2.3	วิชาเอกเลือก	 ไม่น้อยกว่า	 24  หน่วยกิต	 18  หน่วยกิต

	 3.	 หมวดวิชาเลือกเสรี		 ไม่น้อยกว่า	 6		หน่วยกิต	 6		หน่วยกิต

		 	 	 	 																						รวมจ�านวนหน่วยกิต		 ไม่น้อยกว่า	 130		หน่วยกิต	 130		หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2565)
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รายวิชา
1.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

2.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 	 ไม่น้อยกว่า	94	หน่วยกิต

	 2.1	กลุ่มวิชาแกน	 	 ก�าหนดให้เรียน	15	หน่วยกิต

0201	151 แคลคูลัสส�าหรับสถิติศาสตร์	1

Calculus	for	Statistics	1

3(3-0-6)

0201	152 แคลคูลัสส�าหรับสถิติศาสตร์	2

Calculus	for	Statistics	2

3(3-0-6)

0202	100 เคมีทั่วไป

General	Chemistry

3(3-0-6)

0203	110 ชีววิทยา	1

Biology	1

3(3-0-6)

0204	104 ฟิสิกส์มูลฐาน	

Fundamental	Physics

3(3-0-6)

	 2.2	กลุ่มวิชาเอก	 	 ไม่น้อยกว่า	79	หน่วยกิต

	 	 2.2.1	วิชาพื้นฐานวิชาเอก	 ก�าหนดให้เรียน	15	หน่วยกิต

0201	141 หลักคณิตศาสตร์

Principles	of	Mathematics

3(3-0-6)

0201	221 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น	

Elementary	Linear	Algebra

3(3-0-6)

0201	356 ภาษาอังกฤษส�าหรับสถิติศาสตร์	

English	for	Statistics	

3(2-2-5)

1208	101 วิทยาการข้อมูลขั้นพื้นฐาน

Basic	Data	Science

3(3-0-6)

1208	102 การโปรแกรมขั้นพื้นฐานส�าหรับวิทยาการ

ข้อมูล

Basic	Programming	for	Data	Science

3(2-2-5)

	 	 2.2.2	วิชาเอกบังคับ

	 	 	 โปรแกรมปกติ	 ไม่น้อยกว่า	40	หน่วยกิต

	 	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 ไม่น้อยกว่า	46	หน่วยกิต

0201	251 สถิติศาสตร์เบื้องต้น

Introduction	to	Statistics

3(2-2-5)

0201	252 สถิติศาสตร์เชิงวิเคราะห์

Analytical	Statistics

3(2-2-5)

0201	254 การน�าเสนอข้อมูลเชิงจินตทัศน์

Data	Visualization

3(2-2-5)

0201	255 นวัตกรรมข้อมูล 

Data	Innovation

3(2-2-5)

0201	351 สถิติเชิงคณิตศาสตร์

Mathematical	Statistics

3(3-0-6)

0201	352 การอนุมานเชิงสถิติ	1

Statistical	Inference	1

3(3-0-6)

0201	353 วิธีการเลือกตัวอย่าง	

Sampling	Methods

3(2-2-5)

0201	354 การวิเคราะห์การถดถอย	

Regression	Analysis

3(2-2-5)

0201	362 เทคนิคการพยากรณ์	

Forecasting	Techniques

3(2-2-5)

0201	375 โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	

Statistical	Packages	

3(0-6-3)

0201	376 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย

Research	Methodology

3(2-2-5)

0201	460 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์	

Applied	Multivariate	Analysis

3(2-2-5)

0201	452 สัมมนาทางสถิติ	

Seminar	in	Statistics

1(0-2-1)

0201	453* โครงงานทางสถิติ	1

Senior	Project	in	Statistics	1

1(0-2-1)

0201	454* โครงงานทางสถิติ	2	

Senior	Project	in	Statistics	2

2(0-4-2)

0201	

499**

การฝึกงาน	

Student	Practicum

2(0-4-2)

0199	499* สหกิจศึกษา	

Cooperative	Education

9(0-40-0)

หมายเหตุ	 *เป็นรายวิชานับหน่วยกิต	ผลการเรียนเป็น	S/U

	 **เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิต	ผลการเรียนเป็น	S/U

	 นิสิตที่เลือกเรียนโปรแกรมปกติ	ให้เรียน	0201	453,	

0201	454	และ	0201	499	โดยไม่ต้องเรียน	

0199	499	ส่วนนิสิตที่เลือกเรียนโปรแกรมสหกิจ

ศึกษา	ให้เรียน	0199	499	โดยไม่ต้องเรียน	0201	

453,	0201	454	และ	0201	499
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	 	 2.2.3	วิชาเอกเลือก

   ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้

	 	 	 โปรแกรมปกติ	 ไม่น้อยกว่า	24	หน่วยกิต	

	 	 	 ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ ่มวิชาสถิติ	 กลุ ่มวิชา

คณิตศาสตร์	กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูล	กลุ่มวิชาการประกันภัย	หรือ

กลุม่วชิาการจดัการอตุสาหกรรม	โดยสามารถเลอืกเรยีนได้จากกลุม่

ใดกลุ่มหนึ่ง	หรือเลือกเรียนได้ในหลายกลุ่มแบบคละรายวิชากันได้

	 	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 ไม่น้อยกว่า	18	หน่วยกิต	

	 	 	 ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ ่มวิชาสถิติ	 กลุ ่มวิชา

คณิตศาสตร์	กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูล	กลุ่มวิชาการประกันภัย	หรือ

กลุม่วชิาการจดัการอตุสาหกรรม	โดยสามารถเลอืกเรยีนได้จากกลุม่

ใดกลุ่มหนึ่ง	หรือเลือกเรียนได้ในหลายกลุ่มแบบคละรายวิชากันได้

1)	 กลุ่มวิชาสถิติ

0201	355 การวิเคราะห์ข้อมูลจ�าแนกประเภท

Categorical	Data	Analysis

3(2-2-5)

0201	357 การค�านวณเชิงสถิติ

Statistical	Computing

3(2-2-5)

0201	361 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์	

Non-parametric	Statistics

3(2-2-5)

0201	451 การออกแบบการทดลอง

Experimental	Designs

3(2-2-5)

0201	455 หัวข้อพิเศษทางสถิติ

Special	Topics	in	Statistics

3(2-2-5)

0201	457 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องต้น

Introduction	to	Stochastic	Processes

3(2-2-5)

0201	458 ตัวแบบผสมเบื้องต้น

Introduction	to	Mixture	Models

3(2-2-5)

0201	459 แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ส�าหรับ

ระบาดวิทยา

Mathematical	Modeling	for	

Epidemiology

3(2-2-5)

0201	463 การอนุมานเชิงสถิติ	2

Statistical	Inference	2	

3(3-0-6)

0201	465 การตัดสินใจทางสถิติ	

Statistical	Decisions

3(3-0-6)

0201	477 การจ�าลอง	

Simulation

3(2-2-5)

2)	 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

0201	243 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

Introduction	to	Differential	Equation

3(3-0-6)

0201	316 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น

Introduction	to	Numerical	Analysis

3(3-0-6)

0201	342 โปรแกรมทางคณิตศาสตร์

Mathematical	Program

3(2-2-5)

0201	441 คณิตศาสตร์เชิงชีววิทยาเบื้องต้น

Introduction	to	Biological	Mathemat-

ics

3(3-0-6)

0201	443 แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์

Mathematical	Modeling

3(2-2-5)

0201	446 ระเบียบวิธีผลต่างอันตะเบื้องต้น

Introduction	to	Finite	Difference	

Method

3(3-0-6)

3)	 กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูล

0201	481 การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น

Introduction	to	Machine	Learning

3(2-2-5)

0201	482 ข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น

Introduction	to	Big	Data	

3(2-2-5)

1208	104 การคัดกรองและแปลงข้อมูล

Data	Wrangling

3(2-2-5)

1208	201 แนวคิดระบบฐานข้อมูล

Database	System	Concepts

3(2-2-5)

1208	203 การออกแบบโดยเน้นประสบการณ์ของผู้ใช้

ส�าหรับเทคโนโลยีดิจิทัล

User	Experience	Design	for	Digital	

Technology

3(2-2-5)

1208	208 เครื่องมือส�าหรับวิทยาการข้อมูล

Tools	for	Data	Science

3(2-2-5)

1208	404 เศรษฐกิจดิจิทัล

Digital	Economy

3(3-0-6)

1208	411 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Internet	of	Things

3(2-2-5)
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4)	 กลุ่มวิชาการประกันภัย

0201	358 เศรษฐมิติเบื้องต้น

Introduction	to	Econometrics

3(2-2-5)

0201	364 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

Risk	Analysis

3(2-2-5)

0201	374 ประชากรศาสตร์

Demography

3(3-0-6)

0201	476 คณิตศาสตร์การเงิน	

Financial	Mathematics

3(3-0-6)

0201	478 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต

Life	Insurance	Mathematics

3(3-0-6)

0201	480 การวิเคราะห์การอยู่รอด

Survival	Analysis

3(2-2-5)

5)	 กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

0201	363 การควบคุมคุณภาพ	

Quality	Control

3(2-2-5)

0201	380 ระบบการจัดการด้านคุณภาพ

Quality	Management	System

3(3-0-6)

0201	381 การวางแผนและควบคุมการผลิต

Production	Planning	and	Control

3(2-2-5)

0201	382 องค์การและการจัดการทางอุตสาหกรรม

Industrial	Organization	and	

Management

3(3-0-6)

0201	384 การจัดการโลจิสติกส์

Logistics	Management

3(2-2-5)

0201	386 การตัดสินใจภายใต้หลายกฎเกณฑ์

Multi-Criterion	Decision	Making

3(3-0-6)

0201	387 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

Project	Feasibility	Study

3(2-2-5)

0201	456 การหาค่าเหมาะสมที่สุดเบื้องต้น

Introduction	to	Optimization

3(2-2-5)

0201	461 การวิจัยด�าเนินงาน

Operations	Research

3(2-2-5)

3.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

	 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่น	ๆ	ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	

โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
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แผนการศึกษา	
	 โปรแกรมปกติ	 	 	 จ�านวนทั้งสิ้น	9	ภาคการศึกษา	

	 โปรแกรมสหกิจศึกษา		 จ�านวนทั้งสิ้น	8	ภาคการศึกษา

ปีที่	1	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป	(บังคับ) 4 4

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป	(เลือก) 4 4

0201	151 แคลคูลัสส�าหรับสถิติศาสตร์	1

Calculus	for	Statistics	1

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

0201	251 สถิติศาสตร์เบื้องต้น

Introduction	to	Statistics

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

0202	100 เคมีทั่วไป

General	Chemistry

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

0203	110 ชีววิทยา	1

Biology	1

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

รวม 20 20

ปีที่	1	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป	(บังคับ) 4 4

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป	(เลือก) 4 4

0201	152 แคลคูลัสส�าหรับสถิติศาสตร์	2

Calculus	for	Statistics	2

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

0201	252 สถิติศาสตร์เชิงวิเคราะห์

Analytical	Statistics

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

0204	104 ฟิสิกส์มูลฐาน	

Fundamental	Physics

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

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2 2

รวม 19 19
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ปีที่	2	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป	(เลือก) 8 8

0201	221 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น

Elementary	Linear	Algebra

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

0201	351 สถิติเชิงคณิตศาสตร์

Mathematical	Statistics

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

0201	375 โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	

Statistical	Packages	

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

1208	101 วิทยาการข้อมูลขั้นพื้นฐาน

Basic	Data	Science

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

รวม 20 20

ปีที่	2	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป	(เลือก) 6 6

0201	141 หลักคณิตศาสตร์

Principles	of	Mathematics

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

0201	352 การอนุมานเชิงสถิติ	1

Statistical	Inference	1

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

0201	353 วิธีการเลือกตัวอย่าง	

Sampling	Methods

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

1208	102 การโปรแกรมขั้นพื้นฐานส�าหรับวิทยาการข้อมูล

Basic	Programming	for	Data	Science

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

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2 2

รวม 20 20
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ปีที่	3	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0201	354 การวิเคราะห์การถดถอย	

Regression	Analysis

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

0201	362 เทคนิคการพยากรณ์	

Forecasting	Techniques

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

0201	254 การน�าเสนอข้อมูลเชิงจินตทัศน์

Data	Visualization

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

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 9 9

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2 2

รวม 20 20

ปีที่	3	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0201	376 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย

Research	Methodology

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

0201	255 นวัตกรรมข้อมูล 

Data	Innovation

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

0201	460 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์	

Applied	Multivariate	Analysis

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

0201	356 ภาษาอังกฤษส�าหรับสถิติศาสตร์

English	for	Statistics

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

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 6	 9

รวม 18 21

ปีที่	3	ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0201	499 การฝึกงาน	(ไม่นับหน่วยกิต)

Student	Practicum

2(0-4-2) -

รวม 2 -
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ปีที่	4	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0201	452 สัมมนาทางสถิติ	

Seminar	in	Statistics

1(0-2-1) -

0201	453 โครงงานทางสถิติ	1

Senior	Project	in	Statistics	1

1(0-2-1) -

0199	499 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 9 -

รวม 11 9

ปีที่	4	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0201	452 สัมมนาทางสถิติ	

Seminar	in	Statistics

- 1(0-2-1)

0201	454 โครงงานทางสถิติ	2	

Senior	Project	in	Statistics	2

2(0-4-2) -

รวม 2 1
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ค�าอธิบายรายวิชา	
1.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2.	 หมวดวิชาเฉพาะ

	 2.1	กลุ่มวิชาแกน

0201	151	 แคลคูลัสส�าหรับสถิติศาสตร์	1	 3(3-0-6)

 Calculus for Statistics 1

	 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน	อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ตัวแปรเดียวและการประยุกต์	 ปริพันธ์	 และการประยุกต์	 อนุกรม

อนันต์

	 Limits	and	continuity	of	functions,	derivatives	of	

functions	of	one	variable	and	applications,	 integrals	and	

applications,	infinite	series

0201	152	 แคลคูลัสส�าหรับสถิติศาสตร์	2	 3(3-0-6)

 Calculus for Statistics 2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 151	 แคลคูลัสส�าหรับ

สถิติศาสตร์	1

Prerequisite	 :	 0201	 151	 Calculus	 for	

Statistics 1

	 ฟังก์ชันหลายตัวแปร	ลมิติและความต่อเนือ่งของฟังก์ชนั

หลายตวัแปร	อนพุนัธ์ย่อย	และการประยกุต์	ปรพินัธ์หลายชัน้	สมการ

เชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

	 Functions	 of	 several	 variables,	 limits	 and	

continuity	 of	 functions	 of	 several	 variables,	 partial	

derivatives	and	applications,	multiple	integrals,	differential	

equations

0202	100	 เคมีทั่วไป	 3(3-0-6)

 General Chemistry

	 ปริมาณสัมพันธ์	 โครงสร้างอะตอม	 พันธะเคมี	 ก๊าซ	

ของแขง็ของเหลวและสารละลายเคมคีลัเทอร์โมไดนามกิส์	ระบบการ

ถ่ายโอนอเิลก็ตรอน	จลนพลศาสตร์เคม	ีสมดลุเคมแีละสมดลุไอออน	

ตารางธาตุ	และธาตุเรพรีเซนเททีด	ธาตุเทรนซิซัน	เคมีนิวเคลียร์	เคมี

กับสิ่งแวดล้อม

	 Stoichiometry	atomic	structure	Chemical	bonding	

gas,	solid,	liquid	and	solution,	chemical,	thermodynamics,	

electron	transferring	system,	chemical	kinetics,	chemical	

and	 ionic	 equilibria,	 periodic	 table	 and	 representative	

elements,	transition	metals	nuclear	chemistry,	environmen-

tal	chemistry

0204	104	 ฟิสิกส์มูลฐาน	 3(3-0-6)

 Fundamental Physics

	 กลศาสตร์	 การสั่นและคลื่น	 เสียง	แสงและทัศนศาสตร	์

ของไหล	สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก	อุณหพลศาสตร์	และฟิสิกส์

ยุคใหม่

	 Mechanics,	vibrations	and	waves,	sound,	 light	

and	optics,	fluids,	electric	and	magnetic	fields,	thermody-

namics,	and	modern	physics

0203	110	 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

 Biology 1

 สมบตัขิองสิง่มชีวีติ	การจดัระบบสิง่มชีวีติ	วทิยาระเบยีบ

วิธีทางวิทยาศาสตร์	 สารเคมีของชีวิต	 เซลล์และเมแทบอลิซึม	พันธุ

ศาสตร์	 กลไกของวิวัฒนาการ	 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์	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

	 2.2	กลุ่มวิชาเอก

	 	 2.2.1	วิชาพื้นฐานวิชาเอก

0201	141	 หลักคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)

 Principles of Mathematics

	 ตรรกวิทยา	 เซต	 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน	 ระบบ

จ�านวนจริง	เน้นการให้เหตุผล	และการพิสูจน์	

	 Logic,	sets,	relations	and	functions,	real	number	

systems,	emphasizes	arguments	and	proof

0201	221	 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Elementary Linear Algebra

	 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์	 ตัวก�าหนด	ปริภูมิเวก

เตอร์	การแปลงเชงิเส้นเวกเตอร์เจาะจงของการแปลงเชงิเส้นและการ

ประยุกต์

	 Systems	of	linear	equations	and	matrix,	determi-

nants,	vector	space,	linear	transformations,	eigenvector	of	

linear	transformations	and	applications
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0201	356	 ภาษาอังกฤษส�าหรับสถิติศาสตร์	 3(2-2-5)

 English for Statistics

 ความเข้าใจเกีย่วกบัโครงสร้างของบทความทางสถติ	ิการ

อ่านสญัลกัษณ์ทางคณติศาสตร์และสถติ	ิการตคีวามผลลพัธ์จากการ

วิเคราะห์ข้อมูล	การน�าเสนอค่าทางสถิติเบื้องต้น	กราฟ	ตาราง	และ

แผนภูมิต่าง	 ๆ	 การเขียนบทสรุปและบทคัดย่อ	 การเขียนประวัติ

ส�าหรับการฝึกงาน	การฝึกสหกิจศึกษา	การสมัครงาน	และการศึกษา

ต่อ	การเขยีนจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์	การกรอกแบบฟอร์มสมคัรงาน	

และการสัมภาษณ์งาน	

	 Understanding	 structure	 of	 statistical	 articles,	

reading	mathematical	 and	 statistical	 symbols,	 result	

interpretation	 from	data	 analysis,	 presentation	 of	 basic	

statistical	values,	graphs,	tables,	charts,	writing	summary	

and	abstract,	writing	curriculum	vitae	(CV)	for	internship,	

cooperative	education,	job	application,	and	further	study,	

writing	an	e-mail,	filling	application	forms,	and	job	interview

1208	101	 วิทยาการข้อมูลขั้นพื้นฐาน	 3(3-0-6)

 Basic Data Science

	 ความรู้ขั้นพื้นฐานด้านวิทยาการข้อมูล	(Data	Science)	

การวเิคราะห์ข้อมลู	ขนาดใหญ่ขัน้พืน้ฐาน	การใช้ประโยชน์ข้อมลูเพือ่

การแข่งขันของธุรกิจ	 ท้ังด้านการตลาด	การตัดสินใจ	การปรับปรุง

ผลติภณัฑ์	การขบัเคลือ่นทศิทางของผลติภณัฑ์ในอนาคต	เครือ่งมอื

และเทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานของวิทยาการ

ข้อมลู	หวัข้อการเรยีนเน้นความรูใ้นเชงิกว้างและการประยกุต์ใช้เพือ่

แก้ปัญหา	

	 Basic	 data	 science,	 basic	 big	 data	 analysis,	

Valuable	 data	 for	 business	 competitiveness	 including	

marketing,	decision	making,	product	improvement,	direc-

tions	and	trends,	tools	and	techniques	based	on	the	funda-

mentals	 of	 data	 science,	 breadth	 of	 knowledge	and	 the	

applications	to	problem	solving	topics

1208	102	 การโปรแกรมขั้นพื้นฐานส�าหรับวิทยาการข้อมูล	 3(2-2-5)

 Basic Programming for Data Science

	 การแก้วเิคราะห์ปัญหาขัน้พืน้ฐาน	ความรูข้ัน้พืน้ฐานเกีย่ว

กบัภาษาคอมพวิเตอร์	ตวัแปรและชนดิข้อมูล	การรบัค่าและการแสดง

ค่า	การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข	การเขียนโปรแกรมแบบวนซ�้า	

การใช้ฟังก์ชัน	การจัดการไฟล์	 การเรียกใช้ไลบรารี่ส�าหรับวิทยาการ

ข้อมูล

	 Basics	 problem	 solving,	 basics	 of	 computer	

programming,	 variable	and	data	 type,	 input	and	output,	

conditional	 statement,	 Iteration,	 using	 function,	 file	

management,	library	for	data	science

	 	 2.2.2	วิชาเอกบังคับ

0201	251	 สถิติศาสตร์เบื้องต้น	 3(2-2-5)

 Introduction to Statistics

	 แนวคิดพื้นฐานของสถิติ	 สถิติเชิงพรรณนา	 วิธีเก็บ

รวบรวมข้อมูล	ความน่าจะเป็น	การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่

ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง	เช่น	การแจกแจงทวินาม	การแจกแจงปัว

ซง	การแจกแจงปรกติ	การแจกแจงที	การแจกแจงไคก�าลังสอง	การ

แจกแจงเอฟ	 การแจกแจงของฟังก์ชันท่ีได้จากตัวอย่างสุ่ม	 การ

ประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานส�าหรับค่าเฉลี่ย	สัดส่วน	และ

ความแปรปรวนของประชากรหนึ่งกลุ่ม	ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย	

ความแตกต่างสัดส่วน	และอัตราส่วนความแปรปรวนของประชากร

สองกลุ่ม	และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

	 Basic	concept	of	statistics,	descriptive	statistics,	

data	 collection,	 probability,	 discrete	 and	 continuous	

distribution	 such	 as	 binomial	 distribution,	 Poisson	

distribution,	normal	distribution,	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	 variances,	 and	 data	 analysis	 by	 using	

statistical	package

0201	252	 สถิติศาสตร์เชิงวิเคราะห์	 3(2-2-5)

 Analytical Statistics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	251	สถติศิาสตร์เบือ้งต้น	

Prerequisite	 :	 0201	 251	 Introduction	 to	

Statistics 

	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง	การ

ทดสอบภาวะสารูปดีโดยการทดสอบไคก�าลังสองและการทดสอบ

คอลโมโกรอฟ-สมร์ีนอฟ	การทดสอบความเป็นอสิระโดยการทดสอบ

ไคก�าลังสอง	การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย	

สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ส�าหรับประชากรหน่ึงกลุ ่มและสองกลุ ่ม	
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อนุกรมเวลาเบื้องต้น	 เลขดัชนี	 และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

	 One–way	 and	 two-way	 analysis	 of	 variance,	

goodness	 of	 fit	 test	 by	 chi–squared	 test	 and	Kolmogor-

ov-Smirnov	test,	chi–squared	test	for	independence,	simple	

linear	regression	and	correlation	analysis,	non-parametric	

statistics	for	one	and	two	population	groups,	basic	of	time	

series,	index	numbers,	and	data	analysis	by	using	statistical	

packages

0201	254	 การน�าเสนอข้อมูลเชิงจินตทัศน์	 3(2-2-5)

 Data Visualization

	 การออกแบบการน�าเสนอข้อมูลเชิงจินตทัศน์	 การ

วเิคราะห์ข้อมลูเชงิการตรวจสอบ	การออกแบบอนิโฟกราฟิก	การสร้าง

เว็บแอปพลิเคชัน	 โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปหรือภาษาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

	 Data	 visualization	 design,	 exploratory	 data	

analysis,	infographic	design,	web	application	by	package	

or	computer	programming	language

0201	255	 นวัตกรรมข้อมูล	 3(2-2-5)

 Data Innovation

	 ประเภทของข้อมูลโซเชียลมีเดียและข้อมูลเว็บไซต์	 การ

รวบรวมข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่	เช่น	โทรศพัท์มอืถอื	โซเชยี

ลมีเดียและการบันทึกอิเล็กทรอนิกส์	 เทคนิคและเคร่ืองมือในการ

วิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียและข้อมูลเว็บไซต์	 เช่น	 การท�าเหมือง

ข้อความโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ	การตัดสินใจจากผลการวิเคราะห์

ข้อมูล	 การน�าเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์	 เช่น	 Tableau	 และ

แพลตฟอร์มเฉพาะ	เช่น	Google	Dashboard

	 Types	 of	 social	 media	 and	web	 data,	 data	

collection	using	new	technologies	such	as	mobile	phone,	

social	media	and	electronic	records,	techniques	and	tools	

for	analysing	social	media	and	website	data	such	as	text	

mining	using	statistical	package,	decision-making	based	

on	data	 analysis,	 data	 visualization	using	 software	 tools	

such	as	Tableau	and	specialized	platforms	such	as	Google	

Dashboard

0201	351	 สถิติเชิงคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)

 Mathematical Statistics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	251	สถติศิาสตร์เบือ้งต้น	

Prerequisite	 :	 0201	 251	 Introduction	 to	

Statistics 

	 ตัวแปรสุ่ม	 การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม

ชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง	การแจกแจงร่วม	การแจกแจงตามขอบ	

และการแจกแจงมีเงื่อนไข	ค่าคาดหวัง	ความแปรปรวน	โมเมนต์และ

ฟังก์ชันก่อก�าเนิดโมเมนต์	 การแจกแจงที่ส�าคัญและความเชื่อมโยง

ระหว่างการแจกแจง	การแปลงของตัวแปรสุ่ม	 การแจกแจงของตัว

สถิติอันดับ	และการแจกแจงค่าตัวอย่าง	

	 Random	 variable,	 probability	 distribution	 of	

discrete	and	continuous	random	variables,	joint,	marginal,	

and	 conditional	 distributions,	 expected	 value,	 variance,	

moments	 and	moments	 generating	 function,	 common	

distributions	and	relationships,	transformation	of	random	

variables,	 distribution	 of	 order	 statistics,	 and	 sampling	

distribution

0201	352	 การอนุมานเชิงสถิติ	1	 3(3-0-6)

 Statistical Inference 1

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	0201	351	สถิติเชิงคณิตศาสตร์

Prerequisite	 :	 0201	 351	 Mathematical	

Statistics

	 การประมาณค่าแบบจดุ	สมบตัขิองตวัประมาณ	ความไม่

เอนเอียง	 ความคงเส้นคงวา	 ความพอเพียง	 ความสมบูรณ์	 ความ

แปรปรวนต�่าสุด	ตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงและมีความแปรปรวนต�่า

สุด	 ตัวประมาณเชิงเส ้นไม ่ เอนเอียงดีที่สุด	 ตัวประมาณที่ มี

ประสทิธภิาพสงูสดุ	การประมาณค่าโดยวธีิโมเมนต์	วธิภีาวะน่าจะเป็น

สูงสุด	วิธีก�าลังสองน้อยที่สุด	และวิธีของเบย์	และการสร้างช่วงความ

เชื่อมั่น

	 Point	estimations,	properties	of	estimators,	un-

biasedness,	consistency,	sufficiency,	completeness,	mini-

mum	variance,	minimum	variance	unbiased	estimator,	best	

linear	unbiased	estimator,	most	efficiency	estimator,	esti-

mation	 by	 using	moment,	maximum	 likelihood,	 least	

squares,	and	Bayes’methods,	and	constructing	confidence	

intervals
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0201	353	 วิธีการเลือกตัวอย่าง	 3(2-2-5)

 Sampling Methods

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	251	สถติศิาสตร์เบือ้งต้น	

Prerequisite	 :	 0201	 251	 Introduction	 to	

Statistics 

	 แนวคิดและประโยชน์ของการเลือกตัวอย่าง	 การเลือก

ตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นและไม่ใช้ความน่าจะเป็น	ขั้นตอนของ

การส�ารวจด้วยตัวอย่าง	การออกแบบสอบถาม	ความคลาดเคลื่อนที่

เกิดจากการเลือกตัวอย่างและไม่เกิดจากการเลือกตัวอย่าง	 วิธีการ

เลือกตัวอย่างและการก�าหนดขนาดตัวอย่าง	 การเลือกตัวอย่างสุ่ม

แบบง่าย	การเลอืกตวัอย่างแบบมีระบบ	วธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบแบ่ง

ช้ันภูมิ	 การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม	และการเลือกตัวอย่างหลายข้ัน

ตอน	และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

	 Basic	 concept	 and	 advantages	 of	 sampling,	

probability	and	non-probability	sampling,	step	for	sample	

survey,	design	of	questionnaire,	sampling	and	non-sampling	

error,	sampling	methods	and	estimation	sample	size,	simple	

random	sampling,	systematic	sampling,	stratified	sampling,	

cluster	sampling	and	multi-stage	sampling	and	applying	

statistical	package

0201	354	 การวิเคราะห์การถดถอย	 3(2-2-5)

 Regression Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 221	 พีชคณิตเชิงเส้น

เบื้องต้น

Prerequisite	 :	 0201	221	Elementary	

Linear Algebra

	 การวเิคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและพหุคณู	โดยการหา

ตวัประมาณด้วยวธิกี�าลงัสองน้อยทีส่ดุ	การถดถอยเชงิเส้นและไม่เชงิ

เส้นโดยวิธีเมทริกซ์และวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม	 การเลือกสมการที่ดี

ที่สุด	การวิเคราะห์การถดถอยในกรณีที่มีตัวแปรหุ่น	การตรวจสอบ

ความคลาดเคลื่อน	 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์การถดถอย

	 Analysis	of	simple	and	multiple	regression,	esti-

mator	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	anal-

ysis	of	dummy	variables,	error	checking,	correlation	analy-

sis	and	using	statistical	packages	for	regression	analysis

0201	362	 เทคนิคการพยากรณ์	 3(2-2-5)

 Forecasting Techniques

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 252	 สถิติศาสตร์เชิง

วิเคราะห์

Prerequisite	 :	 0201	252	Analytical	

Statistics

	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพยากรณ์	 วิทยาระเบียบวิธี

การพยากรณ์	 การพยากรณ์อนุกรมเวลาโดยอนุกรมเวลาแบบ

คลาสสิค	การพยากรณ์โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย	วิธีพยากรณ์

โดยการปรับให้เรยีบ	การพยากรณ์โดยวธิขีองบอ็กซ์-เจนกนิส์	การใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติและการประยุกต์ใช้กับข้อมูลจริง

	 Introduction	to	forecasting,	forecasting	method-

ology	:	classical	time	series,	time	series	regression,	expo-

nential	smoothing,	Box-Jenkins,	statistical	package	appli-

cation	with	real	data

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

 Statistical Packages

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 252	 สถิติศาสตร์เชิง

วิเคราะห์

Prerequisite	 :	 0201	252	Analytical	

Statistics

	 การใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรปูทางสถติิในการจดัการข้อมลู

เบื้องต้น	การน�าข้อมูลรูปแบบต่าง	ๆ	เข้าสู่โปรแกรม	และการเตรียม

ข้อมลูส�าหรบัการวเิคราะห์	การวเิคราะห์ค่าทางสถติเิบือ้งต้น	การสร้าง

กราฟ	 สร้างตารางน�าเสนอข้อมูล	 การประมาณค่า	 การทดสอบ

สมมตฐิาน	การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์	การวเิคราะห์และสร้างตวัแบบ

ทางสถิติ	 และการน�าผลการวิเคราะห์ออกจากโปรแกรมในรูปแบบ

ต่าง	ๆ

	 Statistical	package	usage	for	basic	data	manage-

ment,	importing	various	data	formats	into	the	program,	and	

data	preparation	 for	analysis,	 fundamental	data	analysis,	

graphing,	creating	tables	for	presenting	data,	estimation,	

hypothesis	testing,	correlation	analysis,	statistical	modeling,	

and	export	analysis	results	 from	the	programs	in	various	

formats
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0201	376	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย	 3(2-2-5)

 Research Methodology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 252	 สถิติศาสตร์เชิง

วิเคราะห์

Prerequisite	 :	 0201	252	Analytical	

Statistics

	 วิทยาระเบียบวิธีการวิจัย	 ประเภทของการวิจัย	 การ

รวบรวมข้อมลู	การสบืค้นข้อมลูและการอ้างองิจากสือ่ต่าง	ๆ 	รปูแบบ

การเขียนเอกสารอ้างอิง	การวางแผนการวิจัย	การเลือกใช้เคร่ืองมือ

และสถิติ	ที่เหมาะสม	การวิเคราะห์ข้อมูล	และการเขียนรายงานการ

วิจัย

	 Research	methodology,	types	of	research,	data	

collection,	searching	and	citation	from	variety	medias,	types	

of	reference	styles,	research	planning,	selection	of	the	ap-

propriate	tools	and	statistical	techniques,	analysis	of	data,	

and	writing	a	research	report

0201	460	 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์	 3(2-2-5)

 Applied Multivariate Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 252	 สถิติศาสตร์เชิง

วิเคราะห์	และ	0201	351	สถิติ

เชิงคณิตศาสตร์	

Prerequisite	 :	 0201	252	Analytical	Statis-

tics	and	0201	351	Mathe-

matical Statistics 

	 ทบทวนเมทริกซ์	 แนวความคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์

หลายตัวแปร	การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร	การอนุมานเกี่ยวกับ

ค่าเฉลีย่หลายตวัแปร	การวเิคราะห์ความแปรปรวนหลายตวัแปร	การ

วิเคราะห์การถดถอยหลายตัวแปร	การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก	

การวิเคราะห์ปัจจัย	การวิเคราะห์จ�าแนกกลุ่ม	การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม	

การวิเคราะห์เส้นทาง	การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คานอนิคัล	และการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

	 Matrix	 revision,	 basic	 concept	 of	multivariate	

analysis,	multivariate	normal	distribution,	inference	about	

multivariate	mean,	multivariate	analysis	of	variance,	mul-

tivariate	regression	analysis,	principal	component	analysis,	

factor	analysis,	discriminant	analysis,	cluster	analysis,	path	

analysis,	canonical	correlation	analysis,	and	data	analysis	

by	using	statistical	packages

0201	452	 สัมมนาทางสถิติ	 1(0-2-1)

 Seminar in Statistics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 ลงทะเบยีนเรยีนวชิาเอกบงัคบั

มาแล้วไม่น้อยกว่า	27	หน่วยกติ

Prerequisite	 :	 Registered	 compulsory	

subjects	not	less	than	27	

units

	 การสังเคราะห์บทความจากวารสารทางวิชาการที่มีการ

ประยุกต์ใช้สถิติศาสตร์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

	 A	 synthetic	 study	 of	 articles	 from	 academic	

journals	applying	statistics	or	related	areas

0201	453	 โครงงานทางสถิติ	1	 1(0-2-1)

 Senior Project in Statistics 1

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 ลงทะเบยีนเรยีนวชิาเอกบงัคบั

มาแล้วไม่น้อยกว่า	27	หน่วยกติ

Prerequisite	 :	 Registered	 compulsory	

subjects	not	less	than	27	

units

	 การศึกษาปัญหาและเลือกหัวข้อที่สนใจ	พร้อมทั้งเสนอ

เค้าโครงของโครงงาน

	 A	study	of	problem	and	selection	on	an	interest-

ing	topic	including	presentation	of	the	project	proposal

0201	454	 โครงงานทางสถิติ	2	 2(0-4-2)

 Senior Project in Statistics 2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	453	โครงงานทางสถติ	ิ1	

Prerequisite	 :	 0201	453	Senior	Project	in	

Statistics 1 

	 การด�าเนินการท�าโครงงานตามหัวข้อที่เสนอในรายวิชา

โครงงานสถิติ	1

	 Conducting	a	project	in	topic	submitted	in	Senior	

Project	in	Statistics	1
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0201	499	 การฝึกงาน	 2(0-4-2)

 Student Practicum

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 ลงทะเบยีนเรยีนวชิาเอกบงัคบั

มาแล้วไม่น้อยกว่า	27	หน่วยกติ

Prerequisite	 :	 Registered	 compulsory	

subjects	not	less	than	27	

units

	 การฝึกงานวิชาชพีทางสาขาสถติ	ิหรือสาขาทีเ่กีย่วข้อง	ใน

หน่วยงานราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชน	เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	200	

ชั่วโมง

	 Student	practicum	on	statististics	and	data	in-

novation	or	related	areas	in	government,	state	enterprise	

or	private	sectors	at	least	200	hours

0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

 Cooperative Education

	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดย

ความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยั	กบัสถานประกอบการ	เพ่ือพฒันา

นิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานใน

สถานประกอบการ	 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการ

คิดอย่างเป็นระบบ	การสังเกต	การตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการ

วเิคราะห์และการประเมนิ	ท�าให้นสิติมคุีณภาพตรงตามความต้องการ

ของสถานประกอบการ	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-devel-

opment	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who	are	most	suitable	for	the	work	places	and	labor	market

	 	 2.2.3	วิชาเอกเลือก

1)	 กลุ่มวิชาสถิติ

0201	355	 การวิเคราะห์ข้อมูลจ�าแนกประเภท	 3(2-2-5)

 Categorical Data Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 252	 สถิติศาสตร์เชิง

วิเคราะห์

Prerequisite	 :	 0201	252	Analytical	

Statistics

	 การพรรณนาและการอนุมานส�าหรับตัวแปรทวินามและ

ตัวแปรอเนกนาม	โดยใช้สัดส่วน	ความเสี่ยงสัมพัทธ์	และอัตราส่วน

ออดส์	ตารางการจรหลายทาง	ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไปส�าหรับข้อมูล

ไม่ต่อเนื่อง	 ตัวแบบการถดถอยลอจิสติกส�าหรับตัวแปรตามที่มีค่า

สองค่า	และตัวแปรตามที่มีค่ามากกว่าสองค่า	ตัวแบบล็อกเชิงเส้น

	 Description	and	inference	for	binomial	and	mul-

tinomial	variables	using	proportions,	relative	risk,	and	odds	

ratios,	multi-way	 contingency	 tables,	 generalized	 linear	

models	for	discrete	data,	logistic	regression	models	for	bi-

nary	and	multiple	responses	categories,	log-linear	models

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

 Statistical Computing

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 1208	102	การโปรแกรมขัน้พืน้

ฐานส�าหรับวิทยาการข้อมูล	

และ	 0201	 351	 สถิติ เชิง

คณิตศาสตร์

Prerequisite	 :	 1208	102	Basic	Programming	

for	Data	science	0201	351	

Mathematical Statistics

	 วิธีเชิงตัวเลขส�าหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ	 วิธีการมอนติ

คาร์โลส�าหรับการอนุมานเชิงสถิติ	 การแบ่งส่วนข้อมูลและการเลือก

ตัวอย่างซ�้า	 (บูตสแทร็ป)	 วิธีเชิงกราฟในสถิติศาสตร์การคณนา	การ

ส�ารวจโครงสร้างและความหนาแน่นของข้อมูล	 ตัวแบบเชิงสถิติและ

การปรบัข้อมลู	และการวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทาง

สถิติ

	 Numerical	methods	for	statistical	analysis,	Mon-

te	Carlo	methods	for	statistical	inference,	data	partitioning	

and	resampling	(bootstrap),	graphical	methods	in	compu-

tational	 statistics,	 exploring	data	density	 and	 structure,	

statistical	models	 and	data	 fitting,	 and	data	 analysis	by	

using	statistical	package
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0201	361	 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์	 3(2-2-5)

 Non-parametric Statistics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 252	 สถิติศาสตร์เชิง

วิเคราะห์

Prerequisite	 :	 0201	252	Analytical	Statistics

	 แนวคิดพื้นฐานของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์	มาตรวัด	การ

ทดสอบภาวะสารปูด	ีการอนมุานเกีย่วกบัต�าแหน่งของหนึง่ประชากร	

สองประชากรหรือมากกว่า	 ท้ังในกรณีเป็นอิสระกันและสัมพันธ์กัน	

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการทดสอบสถิติไม่อิงพารามิเตอร์

ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป

	 Basic	concept	of	non-parametric	statistics,	mea-

surement	scales,	goodness	of	fit	test,	inferences	concerning	

location	 of	 one,	 two	 or	more	 independent	 and	 related	

populations,	correlation	analysis	and	analysis	of	non–para-

metric	statistics	by	statistical	packages

0201	451	 การออกแบบการทดลอง	 3(2-2-5)

 Experimental Designs

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 252	 สถิติศาสตร์เชิง

วิเคราะห์

Prerequisite	 :	 0201	252	Analytical	Statistics

	 แนวความคดิพืน้ฐานของแผนแบบการทดลอง	แผนแบบ

สุ่มสมบรูณ์	แผนแบบสุม่ในบลอ็คสมบรูณ์	แผนแบบจตัรุสัละตนิ	การ

ทดลองแบบแฟกทอเรยีล	แผนแบบสปลติพลอ็ต	แผนแบบอืน่	ๆ 	และ

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

	 Basic	concept	of	experimental	design,	complete-

ly	randomized	design,	randomized	complete	block	design,	

Latin	square	design,	factorial	experiment,	split-plot	design,	

other	designs,	and	data	analysis	by	using	statistical	package

0201	455	 หัวข้อพิเศษทางสถิติ	 3(2-2-5)

 Special Topics in Statistics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 252	 สถิติศาสตร์เชิง

วิเคราะห์

Prerequisite	 :	 0201	252	Analytical	Statistics

	 หัวข้อพิเศษทางสถิติ	 ซึ่งประกาศล่วงหน้าส�าหรับแต่ละ

ภาคการศึกษา

	 Significant	 and	 interesting	 topics	 in	 statistics	

which	will	be	semesterly	announced

0201	457	 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องต้น	 3(2-2-5)

 Introduction to Stochastic Processes

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	351	สถติเิชงิคณติศาสตร์

Prerequisite	 :	 0201	 351	 Mathematical	

Statistics

	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโซ่มาร์คอฟ	ประกอบด้วย	ความ

น่าจะเป็นแบบมีเง่ือนไขและค่าคาดหวัง	 โซ่มาร์คอฟเวลาไม่ต่อเน่ือง	

ประเภทของสถานะ	กระบวนการปัวซง	โซ่มาร์คอฟเวลาต่อเนื่อง	การ

ประยุกต์ใช้และกรณีศึกษา	และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปทางสถิติ

	 Basic	Markov	chains:	conditional	probability	and	

expectation,	discrete	time	Markov	chains,	type	of	states,	

Poisson	processes,	continuous	time	Markov	chains,	appli-

cations	and	case	studies,	and	data	analysis	by	using	sta-

tistical	package

0201	458	 ตัวแบบผสมเบื้องต้น	 3(2-2-5)

 Introduction to Mixture Models

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	251	สถติศิาสตร์เบือ้งต้น	

Prerequisite	 :	 0201	 251	 Introduction	 to	

Statistics 

	 การประมาณค่าพารามเิตอร์ของตวัแบบผสม	วธิภีาวะน่า

จะเป็นสงูสดุส�าหรบัตวัแบบผสม	ขัน้ตอนวิธีอีเอม็	ตวัเลอืกของชดุค่า

ประมาณพารามิเตอร ์ 	 ป ัญหาการสลับกลุ ่มของค่าประมาณ

พารามิเตอร์	 การประเมินจ�านวนกลุ่ม	 ตัวแบบผสมที่มีการแจกแจง

ปรกติ	และตัวแบบผสมที่ไม่ได้มีการแจกแจงปรกติ

	 Parameter	estimation	of	mixture	models,	maxi-

mum	likelihood	for	mixture	models,	expectation-maximi-

zation	algorithm,	choice	of	parameter	estimate	sets	(roots),	

problem	 of	 switching	 parameter	 estimate	 components	

(problem	 of	 label	 switching),	 assessing	 the	 number	 of	

components,	 normal	mixture	models,	 and	 non-normal	

mixtures	models
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0201	459	 แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ส�าหรับระบาดวิทยา	3(2-2-5)

 Mathematical Modeling for Epidemiology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 152	 แคลคูลัสส�าหรับ

สถิติศาสตร์	2	

Prerequisite	 :	 0201	 152	 Calculus	 for	

Statistics 2 

	 ความรูพ้ืน้ฐานทางระบาดวทิยาของโรคตดิต่อ	การตดิเชือ้	

การแพร่เช้ือ	 การรักษาหาย	 ตัวแบบเชิงก�าหนดพื้นฐานส�าหรับโรค

ติดต่อ	ตัวแบบสโตแคสติกเบื้องต้น	การวิเคราะห์พลวัตการแพร่เชื้อ	

มาตรการการควบคุม	และกรณีศึกษาส�าหรับโรคติดต่อบางโรค

	 Basic	 knowledges	 in	 epidemiology:	 infection,	

transmission,	recovery,	classical	deterministic	models	for	

infectious	diseases,	basic	stochastic	modelling,	analysis	of	

dynamic	transmission,	control	measures,	and	case	studies	

in	specific	diseases

0201	463	 การอนุมานเชิงสถิติ	2	 3(3-0-6)

 Statistical Inference 2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	352	การอนมุานเชงิสถติ	ิ1

Prerequisite	 :	 0201	 352	 Stat i s t i ca l	

Inference 1

	 แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ	 บทตั้ง

เนย์แมน–เพียร์สัน	การทดสอบก�าลังสูงสุด	การทดสอบก�าลังสูงสุด

เอกรูป	การทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น	และการทดสอบอื่น	ๆ

	 Concept	 of	 statistical	 hypothesis	 testing,	

Neyman-Pearson	lemma,	most	powerful	test,	uniformly	most	

powerful	test,	likelihood	ratio	test,	and	others

0201	465	 การตัดสินใจทางสถิติ	 3(3-0-6)

 Statistical Decisions

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	251	สถติศิาสตร์เบือ้งต้น	

Prerequisite	 :	 0201	 251	 Introduction	 to	

Statistics 

	 หลักการของการตัดสินใจทางสถิติ	 การวิเคราะห์การ

ตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ท่ีแน่นอนและไม่แน่นอน	 การวิเคราะห์

การตดัสนิใจโดยใช้ความน่าจะเป็นและทฤษฎบีทของเบส์	เกณฑ์การ

ตดัสนิใจทีเ่หมาะทีส่ดุ	การตดัสนิใจโดยใช้ทฤษฎอีรรถประโยชน์และ

ทฤษฎีเกม	การตดัสนิใจภายใต้สภาวการณ์ทีท่ราบการแจกแจงความ

น่าจะเป็น	และการวิเคราะห์ปัญหาที่มีหลายขั้นตอน

	 Principle	of	statistical	decisions,	analysis	of	de-

cisions	under	certainty	and	uncertainty	situations,	analysis	

of	decision	by	probabilities	and	Bayes’theorem,	optimum	

criterion	for	decisions,	decision	analysis	by	utility	and	game	

theories,	decision	under	situations	with	known	probability	

distribution,	and	analysis	of	multi-stage	problems

0201	477	 การจ�าลอง	 3(2-2-5)

 Simulation

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 1208	102	การโปรแกรมขัน้พืน้

ฐานส�าหรับวิทยาการข้อมูล	

และ	 0201	 351	 สถิติ เชิง

คณิตศาสตร์

Prerequisite	 :	 1208	 102	Basic	Program-

ming for Data science 

0201	 351	 Mathematical	

Statistics

	 รูปแบบของระบบ	การสร้างตัวเลขสุ่มและตัวแปรสุ่ม	ตัว

แบบจ�าลองแบบต่อเนือ่ง	แบบไม่ต่อเนือ่ง	และแบบมอนตคิาร์โล	การ

ประยุกต์สโตแคสติก	ทฤษฎีแถวคอยและการจ�าลอง	การตรวจสอบ

ความถูกต้องของตัวแบบจ�าลอง	และการจ�าลองด้วยการโปรแกรม

และโปรแกรมส�าเร็จรูป

	 Type	 of	 system,	 random	number	 and	 random	

variable	generation,	continuous,	discrete	and	Monte	Carlo	

simulation	model,	stochastic	process	application,	queuing	

theory	and	simulation,	validation	of	simulation	model,	and	

simulation	by	programming	and	software

2)	 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

0201	243	 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Differential Equation

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 152	 แคลคูลัสส�าหรับ

สถิติศาสตร์	2

Prerequisite	 :	 0201	 152	 Calculus	 for	

Statistics 2 

	 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง	 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับ

สอง	และอันดับที่สูงกว่า	สมการเชิง	อนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์

เป็นค่าคงที่	 และสัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร	ผลการแปลงลาปลาซและ

การประยุกต์	 ข้อปัญหาค่าขอบ	 ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น	

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น
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	 First	 order	 differential	 equations,	 differential	

equations	of	second	order	and	higher	order,	linear	differen-

tial	equations	with	constant	and	variable	coefficients,	La-

place	transforms	and	applications,	boundary	value	problems,	

system	 of	 linear	 differential	 equations,	 introduction	 to	

partial	differential	equations

0201	316	 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Numerical Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 152	 แคลคูลัสส�าหรับ

สถิติศาสตร์	2

Prerequisite	 :	 0201	 152	 Calculus	 for	

Statistics 2 

	 ความคลาดเคลือ่นและตวัเลขนยัส�าคญั	การประมาณค่า

ในช่วงแบบแบ่งส่วน	วธิขีองลากรองจ์	ผลต่างข้างหน้าและผลต่างข้าง

หลัง	การหาผลเฉลยเชิงตัวเลข	

	 Error	and	significant	figures,	partition	interpola-

tion,	Lagrange’s	method,	forward	and	backward	difference,	

numerical	solutions

0201	342	 โปรแกรมทางคณิตศาสตร์	 3(2-2-5)

 Mathematical Program

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 1208	102	การโปรแกรมขัน้พืน้

ฐานส�าหรับวิทยาการข้อมูล

Prerequisite	 :	 1208	 102	Basic	Program-

ming for Data Science 

	 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมทาง

คณิตศาสตร์

	 Solving	problems	in	mathematics	using	mathe-

matical	programs

0201	441	 คณิตศาสตร์เชิงชีววิทยาเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Biological Mathematics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	243	สมการเชิงอนุพันธ์

เบื้องต้น

Prerequisite	 :	 0201	 243	 Introduction	 to	

Differential Equation

	 สมการผลต่างสืบเน่ือง	 และสมการเชิงอนุพันธ์เบ้ืองต้น	

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์วิยุตและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ต่อเนื่องใน

ทางชีววิทยา	 จุดสมดุล	 เสถียรภาพ	การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ใน

การวิเคราะห์ปัญหาด้านชีววิทยา	

	 Introduction	to	difference	and	differential	equa-

tions,	discrete	and	continuous	models	in	biology,	equilib-

rium	point,	stability,	application	of	mathematics	in	biolog-

ical	problems

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

 Mathematical Modeling

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	243	สมการเชิงอนุพันธ์

เบื้องต้น

Prerequisite	 :	 0201	 243	 Introduction	 to	

Differential Equation

	 แบบจ�าลองปัญหาแบบเต็มหน่วยและต่อเน่ืองส�าหรับ

ปัญหาจริง	 แนวคิดพื้นฐานในการสร้างแบบจ�าลองเชิงคณิตศาสตร์	

และการวิเคราะห์แบบจ�าลองในสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาในโลกแห่ง

ความเป็นจริง	 การสร้างแบบจ�าลองด้วยสมการเชิงพีชคณิตและ

สมการเชิงอนุพันธ์	แบบจ�าลองการหาค่าเหมาะสมที่สุด	

	 Discrete-problem	model	and	continuous-problem	

model	 for	 real	 problem,	 basic	 concept	 of	mathematical	

modeling	and	model	analysis	in	an	environment	and	a	re-

al-world	problem,	formulating	a	model	by	using	algebraic	

and	differential	equations	and	optimization	model

0201	446	 ระเบียบวิธีผลต่างอันตะเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Finite Difference Method

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	243	สมการเชิงอนุพันธ์

เบื้องต้น

Prerequisite	 :	 0201	 243	 Introduction	 to	

Differential Equation

	 แนวคิดพ้ืนฐานของระเบียบวิธีผลต่างอันตะ	 ระเบียบวิธี

หน่ึงข้ันและระเบียบวิธีหลายข้ันส�าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ	

แนวคดิของเสถยีรภาพของระเบยีบวธีิผลต่างอนัตะส�าหรบัสมการเชงิ

อนพุนัธ์สามญั	ระเบยีบวธิผีลต่างอนัตะส�าหรบัสมการเชงิอนพุนัธ์ย่อย

เชงิพาราโบลา	ระเบยีบวธิผีลต่างอนัตะส�าหรบัสมการเชงิอนพุนัธ์ย่อย

เชิงไฮเพอร์โบลา	 ระเบียบวิธีผลต่างอันตะส�าหรับสมการเชิงอนุพันธ์

ย่อยเชิงวงรี	และการประยุกต์	

	 Basic	concepts	of	finite	difference	method,	one-

step	and	multi-step	methods	for	ordinary	differential	equa-

tions,	stability	concepts	of	finite	difference	method	for	or-

dinary	differential	equations,	finite	difference	methods	for	
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parabolic	 partial	 differential	 equations,	 finite	 difference	

methods	for	hyperbolic	partial	differential	equations,	finite	

difference	methods	for	elliptic	partial	differential	equations,	

applications

3)	 กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูล

0201	481	 การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น	 3(2-2-5)

 Introduction to Machine Learning

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 354	 การวิเคราะห์การ

ถดถอย	

Prerequisite	 :	 0201	 354	 Regression	

Analysis 

	 ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่อง	 ขั้นตอนวิธีและ

เครื่องมือส�าหรับการเรียนรู้ของเครื่อง	 เช่น	ต้นไม้การตัดสินใจ	การ

แบ่งกลุม่	โครงข่ายประสาทเทยีม	การเรยีนรูเ้ชงิลกึ	และเทคนคิอืน่	ๆ 	

	 Introduction	to	machine	learning,	algorithms	and	

machine	learning	tools:	decision	tree,	clustering,	artificial	

neural	network,	deep	learning,	and	other	techniques,	case	

studies	in	machine	learning

0201	482	 ข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น	 3(2-2-5)

 Introduction to Big Data

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 354	 การวิเคราะห์การ

ถดถอย	

Prerequisite	 :	 0201	 354	 Regression	

Analysis 

	 ค�าจ�ากัดความของข้อมูลขนาดใหญ่	 การจัดเก็บข้อมูล

ขนาดใหญ่	กระแสข้อมูล	เครื่องมือและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล

ขนาดใหญ่	กลยุทธ์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	การแก้ปัญหาข้อมูล

ขนาดใหญ่และการน�าไปใช้	และการวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้การค�านวณ

เชิงกระจาย

	 Definition	of	big	data,	big	data	storage,	streaming	

data,	 tools	and	techniques	to	analyze	big	data,	strategic	

management	 of	 big	data,	 big	data	problem	 solving	 and	

implementing,	 and	 data	 analysis	 by	 using	 distributed	

computation

1208	104	 การคัดกรองและแปลงข้อมูล	 3(2-2-5)

 Data Wrangling

	 การดึงข้อมูล	ชนิดของข้อมูล	ค�าอธิบายข้อมูล	การแสดง

ข้อมูล	การเตรียมข้อมูลก่อน	การแยกวิเคราะห์	การประมวลผล	การ

แจกแจงข้อมูล	 การแก้ไขข้อมูลท่ีผิดพลาด	การท�าข้อมูลให้เป็นรูป

แบบเดยีวกัน	การก�าจดัชดุข้อมลูซ�า้ซ้อน	การจดัการข้อมลู	กรณศีกึษา

	 Data	scraping,	data	types,	data	description,	data	

visualization,	data	preprocessing,	parsing,	data	collection,	

data	 standardization,	 data	 duplicate	 elimination,	 data	

manipulation,	case	studies

1208	201	 แนวคิดระบบฐานข้อมูล	 3(2-2-5)

 Database System Concepts

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล	สถาปัตยกรรมระบบ

ฐานข้อมลู	การออกแบบฐานข้อมลู	การจัดการฐานข้อมลู	พืน้ฐานการ

จัดเก็บฐานข้อมูลที่มีปริมาณข้อมูลจ�านวนมาก	รวมทั้งการโปรแกรม

ฐานข้อมลู	ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัระบบฐานข้อมลูในปัจจบัุน	และแนว

โน้มของระบบฐานข้อมูล

	 Introduction	 of	 database,	 database	 systems	

architectures,	 database	design,	 database	management,	

basic	of	massive	repository	management	(Big	data),	includ-

ing	database	program,	understanding	of	current	database	

systems	and	trends	of	database	systems

1208	203	 การออกแบบโดยเน้นประสบการณ์	 3(2-2-5)

	 ของผู้ใช้ส�าหรับเทคโนโลยีดิจิทัล

 User Experience Design for Digital Technology

 แนวคิดหลัก	ประวัติความเป็นมาของการออกแบบโดย

เน้นประสบการณ์ของผู้ใช้และหน้าจอผู้ใช้	 แนวคิดขั้นพื้นฐานทาง

เทคนิค	และทฤษฎีของขั้นตอนการออกแบบ	และพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัล	การออกแบบโดยเน้นประสบการณ์ของผู้ใช้	 (User	Experi-

ence	Design)	กระบวนการสร้างและการออกแบบแอปพลิเคชันมือ

ถือและการออกแบบเว็บเทคโนโลยี	เทคนิคและทฤษฎี	เกี่ยวกับการ

ทดสอบความสามารถในการใช้งานของผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

	 Principal	ideas,	history	of	user	experience	design	

and	user	interface	design,	basic	concept	techniques	and	

theories	 for	 digital	 technology,	 user	 experience	design,	

design	and	development	process	for	mobile	application	and	

web	 technology,	 usability	 evaluation	methods	 in	digital	

technology
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1208	208	 เครื่องมือส�าหรับวิทยาการข้อมูล	 3(2-2-5)

 Tools for Data Science

	 เครื่องมือเพื่อสนับสนุนและประมวลผลวิทยาการข้อมูล	

ประกอบด้วยเครื่องมือทางด้านการจัดเก็บข้อมูล	 เช่น	 ฮาดูบ	 การ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงส�ารวจ	เช่น	แรพพิทไมเนอร์	การสร้างแบบจ�าลอง

ข้อมูล	 เช่น	ดาตาโรบอท	ภาษาส�าหรับวิทยาการข้อมูล	 เช่น	 ไพธอน	

อาร์	และการแสดงข้อมูล	เช่น	แทบโบล	เป็นต้น

	 Tools	 to	 support	and	process	data	science.	 for	

example,	data	storage	tool	such	as	Hadoop,	exploratory	data	

analysis	 such	 as	RapperMinor,	 data	modelling	 such	 as	

DataRobot,	languages	for	data	science	such	as	Python	and	

R,	and	data	visualization	such	as	Tableau

1208	404	 เศรษฐกิจดิจิทัล	 3(3-0-6)

 Digital Economy

	 ทฤษฎขีัน้พืน้ฐานเกีย่วกบัเศรษฐกจิดจิทิลั	มลูค่าเพิม่ของ

สินค้าและบริการ	 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล	 อุตสาหกรรมดิจิทัล	ความ

หลากหลายและความส�าคัญของสินค้าและบริการเชิงดิจิทัล	 บริบท

ของเศรษฐกิจดิจิทัล	 อิทธิพลของเศรษฐกิจดิจิทัลต่อสังคมและสิ่ง

แวดล้อม

	 Basic	theories	of	digital	economy,	added	value	of	

products	and	services;	digital	economics,	digital	industry,	

diversity	and	importance	of	digital	products	and	services,	

digital	economics	in	context,	effect	of	digital	economy	in-

fluences	societies	and	environment

1208	411	 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	 3(2-2-5)

 Internet of Things

	 ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	ส�าหรับวิทยาการข้อมูล	โครงสร้างพื้นฐาน

และสถาปัตยกรรมของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	 การคัดเลือก

อปุกรณ์อนิเทอร์เนต็ของสรรพสิง่ทีเ่หมาะสมเพือ่การพฒันางานด้าน

วิทยาการข้อมูล	 นวัตกรรมด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส�าหรับ

วิทยาการข้อมูล	 การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	 เพื่อ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และสนับสนุนวิทยาการข้อมูล

	 Introduction	to	the	internet	of	things	(IoT);	 IoT	

for	 data	 science;	 infrastructure	 and	 architecture	 of	 IoT;	

selecting	appropriate	IoT	devices	for	for	data	science	man-

agement;	IoT	innovation	for	data	science;	applying	IoT	to	

create	products	and	support	data	science

4)	 กลุ่มวิชาการประกันภัย

0201	358	 เศรษฐมิติเบื้องต้น	 3(2-2-5)

 Introduction to Econometrics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 252	 สถิติศาสตร์เชิง

วิเคราะห์

Prerequisite	 : 	 0201	 252	 Analyt ica l	

Statistics

	 ตวัแบบการถดถอยทางเศรษฐศาสตร์	ความคลาดเคลือ่น

จากการวัด	การเลือกรูปแบบฟังก์ชันของสมการตัวแบบ	ปัญหาพหุ

สัมพันธ์	ปัญหาความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อนไม่คงที่	สห

สมัพนัธ์ข้ามเวลาของตวัแปรความคลาดเคลือ่น	ระบบสมการตวัแบบ

หลายสมการ	 ปัญหาการไม่สามารถระบุประเภทสมการ	 ประเภท

ปัญหาการตรวจสอบ	 ระบบสมการรีเคอซีพ	 วิธีการประมาณค่า

พารามิเตอร์	 การทดสอบความเหมือน	ตัวแบบของตัวแปรตามเชิง

คุณภาพ	เช่น	ตัวแบบความน่าจะเป็นเชิงเส้น	ตัวแบบโพรบิต	ตัวแบบ

ลอจิต	การประมาณการตัวแบบพรอบิตและโลจิท

	 Regression	model	in	economic,	error	of	measure-

ment,	choosing	function	form,	multicollinearity,	heterosce-

dasticity,	autocorrelation	simultaneous	equation,	identifi-

cation	problem,	identification	checking,	recursive	equation,	

estimation	and	testing	for	simultaneous,	qualitative	depen-

dent	 variable	model;	 linear	 programming	model,	 probit	

model,	logit	model,	estimation	of	probit	and	logit	model

0201	364	 การวิเคราะห์ความเสี่ยง	 3(2-2-5)

 Risk Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 252	 สถิติศาสตร์เชิง

วิเคราะห์

Prerequisite	 :	 0201	252	Analytical	Statis-

tics

	 การจ�าแนกความเสีย่ง	วธิกีารระบคุวามเสีย่ง	การวเิคราะห์

ข้อมูลความเสี่ยงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	การส่งความเสี่ยง	การ

คาดการณ์ความเสี่ยงในอนาคต	และการใช้กรณีศึกษาในการพัฒนา

ทักษะการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางปฏิบัติ

	 Risk	 classification,	 risk	 identification	methods,	

quantitative	and	qualitative	data	risk	analysis,	risk	mapping,	

future	 risks	 forecasting,	 and	case	 studies	 for	developing	

practical	risk	analysis	skills
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0201	374	 ประชากรศาสตร์	 3(3-0-6)

 Demography

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	251	สถติศิาสตร์เบือ้งต้น	

Prerequisite	 :	 0201	 251	 Introduction	 to	

Statistics 

	 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับประชากรศาสตร์	 แหล่งข้อมูล

ทางประชากร	ข้อผดิพลาดในการส�ามะโนประชากร	การวเิคราะห์เบือ้ง

ต้นของข้อมูลทางประชากร	การตีความข้อมูล	 โครงสร้างและองค์

ประกอบของประชากร	การวดัและการวเิคราะห์ภาวะเจรญิพนัธุ	์ภาวะ

มฤตภาพและ	ตารางชีพ	 การย้ายถิ่นท่ีอยู่และการกระจายตัวของ

ประชากร	 เทคนิคการประมาณการและการคาดคะเนทางประชากร	

นโยบายและแผนพัฒนาทางด้านประชากรของประเทศ	และการวิจัย

ทางประชากร

	 Basic	concept	of	demography,	source	of	popula-

tion	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	distribu-

tion,	population	estimation	and	projection,	national	 plan	

and	policy	on	population	and	research	of	population

0201	476	 คณิตศาสตร์การเงิน	 3(3-0-6)

 Financial Mathematics

	 อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยทบต้น	ส่วนลด	มูลค่าของ

เงินตามเวลา	มูลค่าเงินรวมรายปี	การวิเคราะห์ส่วนประกอบของค่า

รายปี	หุ้นและพันธบัตร	การช�าระหนี้	การวิเคราะห์ด้านการเงิน	โดย

ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ

	 Interest	rate,	compound	interest	rate,	discount-

ing,	 time	value	of	money,	 value	of	 annuities,	 analysis	 of	

annuity	component,	stock	and	bonds,	amortization,	financial	

analysis	by	mathematical	and	statistical	methods

0201	478	 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต	 3(3-0-6)

 Life Insurance Mathematics

	 แนวคดิพืน้ฐานของการประกนัชวีติ	ความน่าจะเป็นเบือ้ง

ต้น	ตารางมรณะ	ค่ารายปี	การค�านวณเบีย้ประกนัชวีติแบบต่าง	ๆ 	เงิน

ทุนส�ารองและเบี้ยประกัน	

	 Basic	concept	of	life	insurance,	basic	probability,	

mortality	table,	annuity,	life	insurance	premiums	compu-

tations,	reserve	funds	and	premiums

0201	480	 การวิเคราะห์การอยู่รอด	 3(2-2-5)	

Survival Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 354	 การวิเคราะห์การ

ถดถอย	

Prerequisite	 :	 0201	354	Regression	

Analysis 

	 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์การอยู่รอด	ฟังก์ชัน

การอยู่รอด	ฟังก์ชันพิบัติ	การตรวจตัด	ตัวประมาณของแคปแพลน-

ไมเออร์	การทดสอบด้วยสถิติไม่อิงพารามิเตอร์	ตัวแบบถดถอยของ

คอกซ์	และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

	 Basic	concept	of	survival	analysis,	survival	func-

tion,	hazard	function,	censoring,	Kaplan-Meier	estimator,	

non-parametric	test,	Cox	regression	model,	and	data	anal-

ysis	by	using	statistical	packages

5)	 กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

0201	363	 การควบคุมคุณภาพ	 3(2-2-5)

 Quality Control

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	251	สถติศิาสตร์เบือ้งต้น	

Prerequisite	 :	 0201	 251	 Introduction	 to	

Statistics 

	 แนวความคดิเบือ้งต้นของการควบคมุคณุภาพ	สถติแิละ

ความน่าจะเป็นพืน้ฐานส�าหรบัการควบคมุคณุภาพ	เครือ่งมอืคณุภาพ	

แผนภูมิควบคุมคุณภาพส�าหรับข้อมูลเชิงผันแปร	แผนภูมิควบคุม

คณุภาพส�าหรับข้อมลูเชงิคณุลกัษณะ	แผนการเลอืกตวัอย่างเพือ่การ

ยอมรับส�าหรับข้อมูลเชิงผันแปร	 แผนการเลือกตัวอย่างเพ่ือการ

ยอมรับส�าหรับข้อมูลเชิงคุณลักษณะ	และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

	 Basic	concept	of	quality	control,	basic	statistics	

and	probability	 for	 quality	 control,	 quality	 control	 tools,	

control	 charts	 for	 variables,	 control	 charts	 for	 attributes,	

acceptance	sampling	plans	for	variables,	acceptance	sam-

pling	plans	for	attributes,	and	data	analysis	by	using	sta-

tistical	package
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0201	380	 ระบบการจัดการด้านคุณภาพ	 3(3-0-6)

 Quality Management System

	 ระบบการจัดการด้านคุณภาพ	 เช่น	 การบริหารคุณภาพ

โดยรวม	(TQM)	ISO9000	ISO14000	ภาพรวมของโครงสร้างอนกุรม

คุณภาพ	 รายละเอียดของข้อก�าหนดมาตรฐานและระบบเอกสารใน

การประกันคุณภาพ	การตรวจติดตามระบบคุณภาพ	และการขอรับ

รองระบบมาตรฐานคุณภาพ

	 Quality	management	systems	such	as	total	qual-

ity	management	(TQM),	ISO9000,	ISO14000,	etc.,	overview	

or	quality	control	management,	quality	assurance	standard	

and	documents,	quality	audit	and	quality	assurance	certi-

fication

0201	381	 การวางแผนและควบคุมการผลิต	 3(2-2-5)

 Production Planning and Control

 ระบบการวางแผนและการควบคุมการผลิต	 เทคนิคการ

พยากรณ์	 การจัดการวัสดุคงคลัง	 การวิเคราะห์ต้นทุนและก�าไรเพื่อ

การตัดสินใจ	การจัดล�าดับและตารางการผลิต	การควบคุมการผลิต	

เทคนิคสมัยใหม่ในการวางแผนและควบคุมการผลิต

	 Production	planning	and	control	system,	forecast-

ing	techniques,	inventory	management,	cost	and	profitabil-

ity	 analysis	 for	decision	making,	production	 scheduling,	

production	control,	modern	technique	in	production	plan-

ning	and	control

0201	382	 องค์การและการจัดการทางอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

 Industrial Organization and Management

	 ทฤษฎีขององค์การ	 แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการ	

การจัดองค์การและการจัดการในอุตสาหกรรม	กระบวนการจัดการ	

การวางแผน	การจัดองค์การ	 การจัดคนเข้างาน	การสั่งการและการ

ควบคุม	

	 Theory	 of	 organization,	 concept	 and	 theory	 of	

management,	 industrial	 organization	 and	management	

concepts,	management	 process:	 planning,	 organizing,	

staffing,	directing	and	controlling

0201	384	 การจัดการโลจิสติกส์	 3(2-2-5)

 Logistics Management

	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์	การหาท�าเลที่ตั้ง	การ

พยากรณ์ความต้องการ	การจัดซื้อจัดหา	ของสิ่งอ�านวยความสะดวก	

การจดัการสนิค้าคงคลงั	การจดัการคลงัสนิค้า	การขนส่งและกระจาย

สินค้า	ต้นทุนโลจิสติกส์	ผู้ให้บริการโลจิสติกส์

	 Introduction	to	logistics,	facility	location,	demand	

forecasting,	 procurement,	 inventory	 management,	

warehouse	management,	transportation	and	distribution,	

logistics	cost,	logistics	service	providers

0201	386	 การตัดสินใจภายใต้หลายกฎเกณฑ์	 3(3-0-6)

 Multi-Criterion Decision Making

	 การตัดสินใจภายใต้หลายกฎเกณฑ์	 รากฐานทางทฤษฎี

และแนวคดิ	การก�าหนดความส�าคญัของข้อมลู	แบบจ�าลองการตดัสนิ

ใจเมื่อมีวัตถุประสงค์หลายอย่าง	 แบบจ�าลองการตัดสินใจเมื่อมีกฎ

เกณฑ์เฉพาะหลายอย่าง

	 Multiple	 criteria	 decision	making,	 theoretical	

foundations	and	concepts,	determining	the	importance	of	

data,	multi-objective	decision	models,	multi-attribute	de-

cision	models

0201	387	 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	 3(2-2-5)

 Project Feasibility Study

	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการ	ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการลงทนุโครงการ	การศกึษาความ

เป็นไปได้ทางด้านการตลาด	ด้านเทคนิค	ด้านการบริหารจัดการ	และ

ด้านการเงิน	และกรณีศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

	 Introduction	to	project	feasibility	study,	factors	

affecting	the	project	investment,	feasibility	studies	in	terms	

of	marketing,	technique,	management	and	financial	aspects,	

and	case	studies	of	project	feasibility
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0201	456	 การหาค่าเหมาะสมที่สุดเบื้องต้น	 3(2-2-5)

 Introduction to Optimization

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 221	 พีชคณิตเชิงเส้น

เบื้องต้น	

Prerequisite	 :	 0201	221	Elementary	

Linear Algebra 

	 วธิพ้ืีนฐานในการหาค่าทีเ่หมาะสมทีส่ดุของฟังก์ชนัตวัแปร

เดียวและหลายตัวแปร	 ทฤษฎีและเทคนิคการแก้ปัญหาในการ

โปรแกรมเชิงเส้นและการโปรแกรมไม่เชิงเส้น	ตัวอย่างปัญหาการหา

ค่าเหมาะสมที่สุดและการประยุกต์	

	 Fundamental	 of	 single	 and	 multivariable	

optimization,	theory	and	techniques	in	linear	and	nonlinear	

programming,	 examples	 in	 optimization	 problems	 and	

applications

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

 Operations Research 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	 221	 พีชคณิตเชิงเส้น

เบื้องต้น	

Prerequisite	 :	 0201	221	Elementary	

Linear Algebra 

	 โครงสร้างและตวัแปรเชงิคณติศาสตร์	การหาค�าตอบของ

การโปรแกรมเชงิเส้นโดยวธิกีราฟ	วธิซีมิเพลก็ซ์	เทคนคิอาร์ทฟิิเชยีล

และอื่นๆ	ปัญหาการขนส่งและการจัดสรรงาน	การวิเคราะห์ข่ายงาน

ด้วยเพิร์ทและซีพีเอ็ม	 และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปทางสถิติ

	 Structure	 and	mathematical	 variables,	 linear	

programming	in	case	of	graphical	method,	simplex	method,	

artificial	 and	 others	 techniques,	 transportation	 and	

assignment	problems,	network	analysis	with	PERT/CPM,	

and	data	analysis	by	using	statistical	packages

3.	 หมวดวิชาเลือกเสรี		 ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่น	ๆ	ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	

โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
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ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาฟิสิกส์ 

	 ภาษาอังกฤษ	 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(ฟิสิกส์)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 วท.บ.	(ฟิสิกส์)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Science	(Physics)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Sc.	(Physics)

หลักสูตร
	 โปรแกรมปกติ	 จ�านวนหน่วยกิตทั้งหมด	 ไม่น้อยกว่า	131	หน่วยกิต

	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 จ�านวนหน่วยกิตทั้งหมด	 ไม่น้อยกว่า	130	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
	 	 	 	 หมวดวิชาและกลุ่มวิชา	 	 																											จ�านวนหน่วยกิต

	 	 	 	 	 	 โปรแกรมปกติ	 โปรแกรมสหกิจศึกษา

	 ก.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 ไม่น้อยกว่า	 30		หน่วยกิต	 30		หน่วยกิต

	 ข.		หมวดวิชาเฉพาะด้าน	 ไม่น้อยกว่า	 95		หน่วยกิต	 85		หน่วยกิต

 	 	 1.	 วิชาแกน	 	 29  หน่วยกิต	 29  หน่วยกิต

		 	 2.	 วิชาเอก	 	 66  หน่วยกิต	 56  หน่วยกิต

	 	 	 2.1	 วิชาพื้นฐานวิชาเอก	 	 24  หน่วยกิต	 24  หน่วยกิต

		 	 	 2.2	 วิชาเอกบังคับ	 	 21  หน่วยกิต	 21  หน่วยกิต

		 	 	 2.3	 วิชาเอกเลือก	 	 21  หน่วยกิต	 11  หน่วยกิต

	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี		 ไม่น้อยกว่า	 6		หน่วยกิต	 6		หน่วยกิต

	 ง.	 หมวดสหกิจศึกษา		 ไม่น้อยกว่า	 -	 9		หน่วยกิต

		 	 	 	 																						รวมจ�านวนหน่วยกิต		 ไม่น้อยกว่า	 131		หน่วยกิต	 130		หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2565)
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รายวิชา
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

	 ให้นิสิตเรียนรายวิชาตามข้อก�าหนดในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2563)	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 1)	 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 	 1.1)	 ภาษาและการสื่อสาร	 4	หน่วยกิต

	 	 1.2)	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 2	หน่วยกิต

	 2)	 กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 4	หน่วยกิต

	 3)	 กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 4	หน่วยกิต

	 4)	 กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	 4	หน่วยกิต

	 5)	 กลุ่มวิถีสังคม	 	 4	หน่วยกิต

	 6)	 วชิาเลอืกเพ่ิมเติม	จากกลุ่มวชิาที	่1)	-	5)	ไม่น้อยกว่า	8	หน่วยกติ

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน

	 โปรแกรมปกติ	จ�านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	95	หน่วยกิต

	 โปรแกรมสหกจิศกึษา	จ�านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	85	หน่วยกติ

	 โดยแบ่งเป็นวิชาแกน	และวิชาเฉพาะด้าน	ดังนี้

	 1.	 วิชาแกน ก�าหนดให้เรียน	29	หน่วยกิต	ในรายวิชาต่อไปนี้

0201	113 แคลคูลัส	1

Calculus	1

3(3-0-6)

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)

0203	110 ชีววิทยา	1

Biology	1

3(3-0-6)

0203	191 ปฏิบัติการชีววิทยา	1

Biology	Laboratory	1

1(0-3-1)

0204	101 ฟิสิกส์	1

Physics	1

3(3-0-6)

0204	102 ฟิสิกส์	2

Physics	2

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1

Physics	Laboratory	1

1(0-3-1)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2

Physics	Laboratory	2

1(0-3-1)

0299	202 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	1

English	for	Science	1

2(2-0-4)

0299	203 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	2

English	for	Science	2

2(2-0-4)

	 2.	 วิชาเอก

	 โปรแกรมปกติ	จ�านวนหน่วยกิตรวม	ไม่น้อยกว่า	66	หน่วยกิต

	 โปรแกรมสหกิจศกึษา	จ�านวนหน่วยกิตรวม	ไม่น้อยกว่า	56	หน่วยกิต

	 	 2.1	 วิชาพื้นฐานวิชาเอก

	 	 โปรแกรมปกต	ิจ�านวนหน่วยกติรวม	ไม่น้อยกว่า	24	หน่วยกติ

	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 จ�านวนหน่วยกิตรวม	 ไม่น้อยกว่า	

24	หน่วยกิต

0204	201 คณิตศาสตร์ส�าหรับฟิสิกส์	1

Mathematics	for	Physics	1

3(3-0-6)

0204	202 คณิตศาสตร์ส�าหรับฟิสิกส์	2

Mathematics	for	Physics	2

3(3-0-6)

0204	210 กลศาสตร์แบบฉบับ

Classical	Mechanics

3(3-0-6)

0204	211 ฟิสิกส์ยุคใหม่

Modern	Physics

3(3-0-6)

0204	220 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ

Thermodynamics	and	Statistical	

Physics	

3(3-0-6)

0204	230 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า	1

Electromagnetic	Theory	1

3(3-0-6)

0204	310 กลศาสตร์ควอนตัม	1

Quantum	Mechanics	1

3(3-0-6)

0204	330 การสั่นและคลื่น

Vibrations	and	Waves

3	(3-0-6)
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	 	 2.2	 วิชาเอกบังคับ

	 	 โปรแกรมปกต	ิจ�านวนหน่วยกติรวม	ไม่น้อยกว่า	21	หน่วยกติ

	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 จ�านวนหน่วยกิตรวม	 ไม่น้อยกว่า	

21	หน่วยกิต

0204	203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับ

นักฟิสิกส์

Computer	Programming	for	

Physicists

3(3-0-6)

0204	251 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

Basic	Electrical	Circuits	and	Elec-

tronics

3(3-0-6)

0204	291 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง

Intermediate	Physics	Laboratory

2(0-4-2)

0204	293 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้น

Basic	Electrical	Circuits	and	

Electronics	Laboratory

1(0-3-1)

0204	294 การเขียนแบบวิศวกรรมและงานเครื่องมือ

กลเบื้องต้น	Engineering	Drawing	and	

Basic	Machine	Tools

2(1-2-3)

0204	311 ฟิสิกส์ของสสารควบแน่น	1

Condensed	Matter	Physics	1

3(3-0-6)

0204	391 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง

Advanced	Physics	Laboratory

2(0-4-2)

0204	396* สัมมนาฟิสิกส์

Seminar	in	Physics	

1(0-3-1)

0204	

496**

โครงงานฟิสิกส์เชิงนวัตกรรม

Senior	Project	in	Physics	Innovation

2(0-6-2)

0204	

498**

โครงงานฟิสิกส์

	Senior	Project	in	Physics	

2(0-6-2)

0204	499* การฝึกงาน

Practicum	

2(0-40-0)

*	การประเมินเป็น	S	หรือ	U

	**	การประเมินเป็น	S	หรือ	U	โดยให้เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง

	 	 2.3	 วิชาเอกเลือก

	 	 โปรแกรมปกต	ิจ�านวนหน่วยกติรวม	ไม่น้อยกว่า	21	หน่วยกติ

	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 จ�านวนหน่วยกิตรวม	 ไม่น้อยกว่า	

11	หน่วยกิต

1)	 กลุ่มวิชาฟิสิกส์เชิงค�านวณ

0204	301 วิธีสร้างแบบจ�าลองการขนส่งอนุภาค

	Modelling	Method	of	Particles	

Transport	

3(3-0-6)

0204	302 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางฟิสิกส์

	Computer	Application	in	Physics	

3(3-0-6)

0204	303 วิธีการเชิงตัวเลข

Numerical	Method	

3(3-0-6)

0204	304 การเรียนรู้ของเครื่องและการวิเคราะห์เชิง

อนุกรมเวลาในทางฟิสิกส์

Machine	Learning	and	Time	Series	

Analysis	in	Physics	

3(3-0-6)

0204	404 การจ�าลองปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ด้วย

คอมพิวเตอร์	Computer	Simulations	of	

Physical	Phenomena

3(3-0-6)

2)	 กลุ่มวิชาฟิสิกส์พลังงานและความร้อน

0204	321 ฟิสิกส์พลังงานแสงอาทิตย์

Solar	Energy	Physics

3(3-0-6)

0204	325 เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและพลังงาน

สะอาด

Clean	and	Renewable	Energy	

Technology

3(3-0-6)

0204	326 การผลิตและการประยุกต์ใช้ถ่านคุณภาพสูง

Production	and	Applications	of	

High-Quality	Charcoal

3(3-0-6)
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3)	 กลุ่มวิชาทฤษฎีทางฟิสิกส์

0204	331 ทัศนศาสตร์

Optics

3(3-0-6)

0204	332 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า	2

Electromagnetic	Theory	2

3(3-0-6)

0204	410 กลศาสตร์ควอนตัม	2

Quantum	Mechanics	2

3(3-0-6)

0204	411 ฟิสิกส์ของสสารควบแน่น	2

Condensed	Matter	Physics	2

3(3-0-6)

4)	 กลุ่มวิชาดาราศาสตร์

0204	340 ดาราศาสตร์

Astronomy

3(3-0-6)

0204	344 โลก	ดาราศาสตร์	และอวกาศ

The	Earth,	Astronomy	and	Space

3(3-0-6)

0204	348 ฟิสิกส์อวกาศ

Space	Physics

3(3-0-6)

5)	 กลุ่มวิชาภูมิสารสนเทศ

0204	341 อุตุนิยมวิทยาทั่วไป

General	Meteorology

3(3-0-6)

0204	342 หลักการการรับรู้จากระยะไกล

Principles	of	Remote	Sensing

3(3-0-6)

6)	 กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์

0204	351 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์

Digital	Electronics

3(2-2-5)

0204	354 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง

Internet	of	Things

3(3-0-6)

0204	359 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

Sensors	and	Transducers

3(3-0-6)

0204	375 นวัตกรรมฟิสิกส์ทางการแพทย์

Innovations	in	Medical	Physics

3	(3-0-6)

0204	380 การวัดและเครื่องมือวัดทางฟิสิกส์

Measurement	and	Instrument	in	

Physics

3(3-0-6)

0204	450 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ

	Microcontroller	and	Interfaces

3(3-0-6)

0204	452 วิศวกรรมหุ่นยนต์

Robotics	Engineering

3(3-0-6)

0204	455 หลักการพื้นฐานของสปินอิเล็กทรอนิกส์

Fundamental	Spin	Electronics

3(3-0-6)

7)	 กลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์

0204	360 วัสดุศาสตร์และวัสดุเชิงวิศวกรรมเบื้องต้น

Introduction	to	Materials	Science	and	

Engineering

3(3-0-6)

0204	362 สเปกโทรสโกปีการส่งผ่านในวัสดุทาง

ควอนตัม

Tunneling	Spectroscopy	in	Quantum	

Materials

3(3-0-6)

0204	363 ผลิกศาสตร์

Crystallography

3(3-0-6)

0204	364 ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวน�าและอุปกรณ์

Semiconductor	Physics	and	Device

3(3-0-6)

0204	365 เซลล์แสงอาทิตย์

Solar	Cell

3(3-0-6)

0204	366 สภาพน�ายวดยิ่ง

Superconductivity

3(3-0-6)

0204	367 วัสดุแม่เหล็กเบื้องต้น

Introduction	to	Magnetic	Materials

3(3-0-6)

0204	368 วัสดุออกไซด์

Oxide	Materials

3(3-0-6)

0204	369 การประยุกต์ใช้วัสดุแม่เหล็กส�าหรับ

เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล

Applications	of	Magnetic	Materials	

for	Magnetic

	Data	Storage	Technology

3(3-0-6)

0204	437 แบบจ�าลองอย่างง่ายของวัสดุแม่เหล็ก

	Simple	Model	of	Magnetism

3(3-0-6)

0204	461 เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยเอกซเรย์

X-ray	Analytical	Techniques

3(3-0-6)

0204	462 วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน

Nanoscience	and	Nanotechnology

3(3-0-6)
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8)	 กลุ่มวิชาฟิสิกส์พลาสมาและฟิสิกส์นิวเคลียร์

0204	370 ฟิสิกส์นิวเคลียร์

Nuclear	Physics

3(3-0-6)

0204	371 ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น

Introduction	to	Plasma	Physics

3(3-0-6)

0204	372 ปรากฏการณ์ฟิล์มบางและการวิเคราะห์

Thin	Film	Phenomena	and	

Characterizations

3(3-0-6)

0204	471 อันตรกิริยาระหว่างพลาสมากับพื้นผิว

	Plasma	Surface	Interactions

3(3-0-6)

9)	 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ศึกษาและภาษาอังกฤษ

0204	381 พฤติกรรมการสอนฟิสิกส์

Teaching	Behavior	of	Physics

3(3-0-6)

0204	382 การเรียนการสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย

Teaching	and	Learning	in	Physics	for	

Secondary	School

3(3-0-6)

0204	389 ภาษาอังกฤษองค์รวมส�าหรับนักฟิสิกส์

Holistic	English	for	Physicists

3(3-0-6)

10)	วิชาอื่นๆ

0204	295 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขา

ฟิสิกส์

Preparation	for	Professional	

Experience	in	Physics

2(2-0-4)

0204	490 เรื่องคัดสรรทางฟิสิกส์

	Selected	Topics	in	Physics

3(3-0-6)

0204	497 ระเบียบวิธีแบบวิทยาศาสตร์

Scientific	Method

1(0-3-1)

ค.	หมวดวิชาเลือกเสรี

	 โปรแกรมปกติ	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่นๆ	 ท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

	 โปรแกรมสหกจิศกึษา	ให้เลอืกเรยีนในรายวิชาอืน่ๆ	ทีเ่ปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

ง.	 หมวดสหกิจศึกษา

	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	ให้เรียนจ�านวนไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต

0199	499*	สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 Cooperative	Education

	 *	การประเมินเป็น	S	หรือ	U
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แสดงแผนการศึกษา
ปีที่	1	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2(2-0-4)

0201	113 แคลคูลัส	1
Calculus	1

3(3-0-6)

0203	110 ชีววิทยา	1
Biology	1

3(3-0-6)

0203	191 ปฏิบัติการชีววิทยา	1
Biology	Laboratory	1

1(0-3-1)

0204	101 ฟิสิกส์	1
Physics	1

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1
Physics	Laboratory	1

1(0-3-1)

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 4

รวม 19	หน่วยกิต

ปีที่	1	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English	

2(1-2-3)

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ
Design	Thinking

2(2-0-4)

0201	114 แคลคูลัส	2
Calculus	2

3(3-0-6)

0202	103 หลักเคมี	1
Principle	of	Chemistry	1

3(3-0-6)

0202	193 ปฏิบัติการหลักเคมี	1
Principle	of	Chemistry	Laboratory	1

1(0-3-1)

0204	102 ฟิสิกส์	2
Physics	2

3(3-0-6)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2
Physics	Laboratory	2

1(0-3-1)

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 4

รวม 	19	หน่วยกิต
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ปีที่	2	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0043	002 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
Creativity	and	Innovation	Management

	2(2-0-4)

0204	201 คณิตศาสตร์ส�าหรับฟิสิกส์	1
Mathematics	for	Physics	1

	3(3-0-6)

0204	210 กลศาสตร์แบบฉบับ
Classical	Mechanics

	3(3-0-6)

0204	211 ฟิสิกส์ยุคใหม่
Modern	Physics

	3(3-0-6)

0204	251 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
Basic	Electrical	Circuits	and	Electronics	

	3(3-0-6)

0204	294 การเขียนแบบวิศวกรรมและงานเครื่องมือกลเบื้องต้น
Engineering	Drawing	and	Basic	Machine	Tools

	2(1-2-3)

0204	293 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
Basic	Electrical	Circuits	and	Electronics	Laboratory

	1(0-3-1)

0299	202 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	1
English	for	Science	1

	2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2

รวม 	21	หน่วยกิต

ปีที่	2	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา 	หน่วยกิต

0204	202 คณิตศาสตร์ส�าหรับฟิสิกส์	2
Mathematics	for	Physics	2

3(3-0-6)

0204	203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับนักฟิสิกส์
Computer	Programming	for	Physicists

3(3-0-6)

0204	220 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ
Thermodynamics	and	Statistical	Physics

3(3-0-6)

0204	230 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า	1
	Electromagnetic	Theory	1	

3(3-0-6)

0204	291 ปฏิบัติฟิสิกส์ขั้นกลาง
Intermediate	Physics	Laboratory

2(0-4-2)

0204	295 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาฟิสิกส์
Preparation	for	Professional	Experience	in	Physics

2(2-0-4)

0299	203 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	2
	English	for	Science	2

2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2

รวม 20	หน่วยกิต
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ปีที่	3	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0031	003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
English	for	Specific	Purposes

2(1-2-3)

0201	201 วิธีการทางสถิติทั่วไป
General	Statistical	Method

3(3-0-6)

0204	310 กลศาสตร์ควอนตัม	1
Quantum	Mechanics	1

3(3-0-6)

0204	391 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง
Advanced	Physics	Laboratory

2(0-4-2)

0204	xxx วิชาเอกเลือก 6

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 4

รวม 20	หน่วยกิต

ปีที่	3	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
โครงงาน

หน่วยกิต

สหกิจศึกษา

หน่วยกิต

0043	004 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

Young	Entrepreneurs	

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

0204	311 ฟิสิกส์ของสสารควบแน่น	1

Condensed	Matter	Physics	1	

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

0204	330 การสั่นและคลื่น

Vibrations	and	Waves

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

0204	499 การฝึกงาน

Practicum

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

0204	xxx วิชาเอกเลือก 	9 3

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 	- 6

รวม 19	หน่วยกิต 19	หน่วยกิต
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ปีที่	4	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
โครงงาน

หน่วยกิต

สหกิจศึกษา

หน่วยกิต

0199	499 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

0204	396 สัมมนาฟิสิกส์

Seminar	in	Physics	

1(0-3-1) -

0204	497 ระเบียบวิธีแบบวิทยาศาสตร์

Scientific	Method

1(0-3-1) -

0204	xxx วิชาเอกเลือก 3 -

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 6

รวม 	11	หน่วยกิต 	9	หน่วยกิต

ปีที่	4	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
โครงงาน

หน่วยกิต

สหกิจศึกษา

หน่วยกิต

0204	396 สัมมนาฟิสิกส์

Seminar	in	Physics	

- 1(0-3-1)

0204	496* โครงงานฟิสิกส์เชิงนวัตกรรม

	Senior	Project	in	Physics	Innovation

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

0204	498* โครงงานฟิสิกส์

Senior	Project	in	Physics	

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

รวม 	2	หน่วยกิต 	3	หน่วยกิต

*ให้เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง
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ค�าอธิบายรายวิชา
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน

	 โปรแกรมปกติ	จ�านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	95	หน่วยกิต

	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 จ�านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	 85	

หน่วยกิต

	 1.	 วิชาแกน	ก�าหนดให้เรียนจ�านวน	 29	หน่วยกิต

0201	113	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)

	 Calculus	1

	 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน	อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ตัวแปรเดียวและการประยุกต์	ปริพันธ์และการประยุกต์

	 Limits	and	continuity	of	functions,	derivatives	of	

functions	of	one	variable	and	applications,	 integrals	and	

applications

0201	114	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

	 Calculus	2

	 ฟังก์ชันหลายตัวแปร	ลมิติและความต่อเนือ่งของฟังก์ชนั

หลายตัวแปร	อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์	อนุกรมอนันต์

	 Functions	of	several	variables,	limits	and	conti-

nuity	of	 functions	of	several	variables,	partial	derivatives	

and	applications,	infinite	series

0201	201	 วิธีการทางสถิติทั่วไป	 3(3-0-6)

 General Statistical Methods

	 มโนมติพื้นฐานของสถิติ	 สถิติพรรณนา	 วิธีเก็บรวบรวม

ข้อมูล	การแจกแจงความน่าจะเป็น	การสุ่มตัวอย่าง	การประมาณค่า

และการทดสอบสมมตฐิาน	การวเิคราะห์ความแปรปรวน	การทดสอบ

ภาวะอิสระโดยการทดสอบไคสแควร์	 การวิเคราะห์การถดถอยและ

สหสัมพันธ์แบบอย่างง่าย	 การน�าสถิติไปใช้ในการวิจัยโดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูป

	 Introduction	to	statistics,	descriptive	statistics,	

data	collection,	probability	distribution,	sampling	survey,	

estimation	and	hypothesis	 testing,	 analysis	 of	 variance,	

chi-square	for	test	of	independence	and	solve	by	statistical	

package

0202	103	หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

	 Principles	of	Chemistry	1

	 โครงสร้างอะตอม	ปริมาณสารสัมพันธ์	พันธะเคมี	สมบัติ

ของธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน

	สมดุลเคมี	ก๊าซ	ของแข็ง	ของเหลว	สารละลาย	สมบัติคอลลิเกทีฟ	

กรด-เบส	สารละลายบัฟเฟอร์	และการไทเทรตกรด-เบส

	 Structure	 of	 atoms,	 stoichiometry,	 chemical	

bonding,	 properties	 of	 representative	 and	 transition	

elements,	chemical	equilibrium,	gas,	solid,	liquid,	solution,	

colligative	property,	acid-base,	buffer	solution	and	titration

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

	 Principles	of	Chemistry	Laboratory	1

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาหลักเคมี	1	

เช่น	ความปลอดภยัในห้องปฏบิตักิาร	การใช้อปุกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี	

สมบัติคอลลิเกทีฟ	 การหาค่าคงที่ของแก๊ส	 สมดุลเคมี	 กรด-เบส	

สารละลายบัฟเฟอร์	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

	 สมบตัขิองสิง่มชีวีติ	การจดัระบบสิง่มชีวิีต	ระเบยีบวธิทีาง

วิทยาศาสตร์	 สารเคมีของชีวิต	 เซลล์และเมทาบอลิซึม	พันธุศาสตร	์

กลไกของวิวัฒนาการ	ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	โครงสร้างและ

หน้าที่ของพืชและสัตว์	นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

	 Characteristic	classification	science	methodology	

of	 organisms,	 chemistry	 of	 life,	 cell	 and	metabolism,	

genetics,	evolution,	biodiversity,	structure	and	function	of	

plant	and	animal,	ecology	and	behavior

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

	 Biology	Laboratory	1

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0203	 110	

ชีววิทยา	1

	 Experiment	Concurrented	with	0203	110	Biology	1
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0204	101	 ฟิสิกส์	1	 3(3-0-6)

	 Physics	1

	 บทน�าเกี่ยวกบัวชิาฟสิิกสแ์ละความส�าคญัของวิชาฟสิิกส์	
ปริมาณทางฟิสิกส์	การเคลื่อนที่เชิงเส้น	กฎของนิวตัน	การเคลื่อนที่
แบบวิถีโค้งและแบบวงกลม	โมเมนตัมและการชน	งานและพลังงาน	
ระบบอนภุาคและการเคลือ่นทีแ่บบหมนุของวตัถแุขง็เกรง็	สมดลุกล	
การสั่นและคลื่น	 คลื่นเสียง	 ของไหล	 สมบัติเชิงกลของสสาร	
อุณหพลศาสตร์และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
	 Introduction	 to	 physics	 and	 importance	 of	
physics,	physical	quantities,	linear	motion,	Newton’s	laws,	
projectile	and	circular	motions,	momentum	and	collisions,	
work	and	energy,	system	of	particles	and	rotational	motion	
of	 a	 rigid	body,	mechanical	 equilibrium,	 vibrations	 and	
waves,	sound	waves,	fluid,	mechanical	properties	of	matter,	
thermodynamics	and	kinetic	theory	of	gases

0204	102	ฟิสิกส์	2	 3(3-0-6)

	 Physics	2

	 ไฟฟ้าสถติ	สารแม่เหลก็	สนามแม่เหลก็	การเหนีย่วน�าเชงิ
แม่เหล็ก	 ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน�า	 กระแสไฟฟ้า	 วงจร
ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั	คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	สมบตัคิลืน่ของ
แสงและทัศนอุปกรณ์	 บทน�าเกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม่	 สมบัติของ
นิวเคลียส	กัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์
	 Electrostatics,	magnetic	materials,	magnetic	field,	
magnetic	 induction,	 capacitors	 and	 inductors,	 electric	
currents,	DC	and	AC	circuits,	electromagnetic	waves,	wave	
properties	of	light	and	optical	instruments,	introduction	to	
modern	physics,	 properties	 of	 nucleus,	 radioactive	 and	
nuclear	reaction

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

	 Physics	Laboratory	1

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	101	ฟิสิกส์	1
	 Laboratory	experiments	to	concord	with	0204	101	
Physics	1

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

	 Physics	Laboratory	2

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	102	ฟิสิกส์	2
 Laboratory	experiments	to	concord	with	0204	102	
Physics	2

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

	 English	for	Science	1

	 ศัพท์เทคนิค	การใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์	 การอ่านและ

ความเข้าใจในบทความด้านวิทยาศาสตร์

	 Technical	terms,	scientific	language,	reading	and	

understanding	of	scientific	journal

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

	 English	for	Science	2

	 ศัพท์เทคนิค	การใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์	 การอ่านและ

ความเข้าใจในบทความด้านวิทยาศาสตร์

	 Technical	terms,	scientific	language,	reading	and	

understanding	of	scientific	journal

	 2.	 วิชาเอก

	 โปรแกรมปกติ	จ�านวนหน่วยกิตรวม	ไม่น้อยกว่า	66	หน่วยกิต

	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 จ�านวนหน่วยกิตรวม	 ไม่น้อยกว่า	

56	หน่วยกิต

	 	 2.1	 วิชาพื้นฐานวิชาเอก

	 	 โปรแกรมปกต	ิจ�านวนหน่วยกติรวม	ไม่น้อยกว่า	24	หน่วยกติ

	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 จ�านวนหน่วยกิตรวม	 ไม่น้อยกว่า	

24	หน่วยกิต

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

	 Mathematics	for	Physics	1

	 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ	 ผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ์

สามัญอันดับหนึ่ง	 ผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับ

สอง	สมการเชงิอนพุนัธ์แบบแม่นตรงและผลเฉลย	พชีคณติเวกเตอร์

ใน	3	มิติ	พิกัดเชิงขั้ว	การวิเคราะห์เวกเตอร์ขั้นสูง	อนุพันธ์เวกเตอร์	

ปรพินัธ์เวกเตอร์	ฟังก์ชนัหลายตวัแปร	อนพุนัธ์ย่อย	อนกุรมเทย์เลอร์

	 Ordinary	 differential	 equations,	 solutions	 of	

first-order	differential	equations,	solutions	of	second-order	

linear	 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	de-

rivatives,	Taylor	series
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0204	202	 คณิตศาสตร์ส�าหรับฟิสิกส์	2	 3(3-0-6)

	 Mathematics	for	Physics	2

	 อนกุรมฟูเรยีร์	การแปลงฟเูรียร์	การแปลงลาปลาช	สมการ

เชิงอนุพันธ์ย่อย	 ข้อปัญหาค่าขอบ	จ�านวนเชิงซ้อน	ตัวแปรเชิงซ้อน	

ฟังก์ชันเชิงซ้อน	ฟังก์ชันวิเคราะห์	 ปริพันธ์เชิงซ้อน	พีชคณิตเชิงเส้น	

พชีคณติของเมทรกิซ์	ดเีทอร์มแินนต์	ระบบสมการเชงิเส้น	การด�าเนนิ

การตามแถว	ค่าเจาะจง	เวกเตอร์เจาะจง

	 Fourier	series,	Fourier	transform,	Laplace	trans-

form,	partial	differential	equations,	boundary	value	problem,	

complex	numbers,	complex	variables,	complex	functions,	

analytic	functions,	complex	integrals,	linear	algebra,	matrix	

algebra,	 determinants,	 systems	of	 linear	 equations,	 row	

operation,	eigenvalues,	eigenvectors

0204	210	 กลศาสตร์แบบฉบับ	 3(3-0-6)

 Classical Mechanics

 กลศาสตร์แบบนิวตัน	การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด	การ

เคลื่อนท่ีในกรอบอ้างอิงไม่เฉื่อย	 แรงศูนย์กลาง	 การเคล่ือนท่ีของ

ระบบอนุภาค	 หลักเบ้ืองต้นของกลศาสตร์แบบลากรองจ์และ

แฮมิลตัน

	 Newtonian	mechanics;	oscillation	motion;	motion	

in	 non-inertial	 frames;	 central	 force	motion	 of	 particle	

systems;	 fundamental	 principles	 of	 Lagrangian	 and	

Hamiltonian	mechanics

0204	211	ฟิสิกส์ยุคใหม่	 3(3-0-6)

 Modern Physics

 ภาพรวมขอบเขตของเนือ้หาฟิสกิส์ยคุใหม่	ทฤษฎสีมัพทัธ

ภาพพิเศษ	คุณสมบัติเชิงคลื่นของอนุภาค	คุณสมบัติเชิงอนุภาคของ

คล่ืน	 โครงสร้างอะตอม	สมบัติของของแข็ง	ฟิสิกส์นิวเคลียร์	 และ

อนุภาคมูลฐาน

	 Overview	of	modern	physics	contents,	theory	of	

special	relativity,	particle	properties	of	wave,	wave	proper-

ties	of	particle,	atomic	structure,	properties	of	solid,	nucle-

ar	physics	and	elementary	particles

0204	220	อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ	 3(3-0-6)

 Thermodynamics and Statistical Physics

 วิชาท่ีศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับความร้อน	 อุณหภูมิ	
สมดุลทางความร้อน	สมการแสดงสถานะ	ฟังก์ชันแสดงสถานะ	กฎ
ทางอุณหพลศาสตร์	 เอนโทรปี	 กระบวนการทางอุณหพลศาสตร	์
เครื่องยนต์ความร้อนและระบบท�าความเย็น	การเปลี่ยนเฟส	ทฤษฎี
จลน์ของก๊าซ	ฟิสกิส์เชิงสถติ	ิสถานะเชิงมหภาคและสถานะเชงิจลุภาค	
ความหนาแน่นของสถานะ	 สถิติแบบแมกซ์เวลล์โบลต์ชมันน์	 สถิติ
แบบเฟอร์มิดิแรก	สถิติแบบโบส์ไอน์สไตน์
	 Thermodynamics:	heat,	temperature,	thermody-
namics	equilibrium,	equation	of	states,	function	of	states,	
laws	of	thermodynamics,	entropy,	heat	engine	and	refrig-
erator,	 phase	 transformation,	 kinetic	 theory	 of	 gases.	
Statistical	physics:	macrostates	and	microstates,	density	
of	states,	Maxwell-Boltzmann	statistics,	Fermi-Dirac	statis-
tics,	Bose-Einstein	statistics

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

	 Electromagnetic	Theory	1

	 กฎของคลูอมป์	สนามไฟฟ้าสถติ	พลงังานและศกัย์ไฟฟ้า	
ความต้านทาน	ไดอิเล็กตริก	ความเก็บประจุ	ความเหนี่ยวน�า	กระแส
พาและกระแสน�า	 สมการปัวส์ซองและลาปลาซ	 สนามแม่เหล็กสถิต	
สนามแม่เหลก็ทีแ่ปรตามเวลา	วสัดแุม่เหลก็	สมการแมกซ์เวลล์	สนาม
แม่เหลก็ไฟฟ้าทีแ่ปรตามเวลา	การแผ่กระจายของคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า
	 Coulomb’s	law,	electrostatic	fields,	electric	ener-
gy	 and	electric	potential,	 resistance,	 dielectrics,	 capaci-
tance,	 inductance,	 convection	and	conduction	currents,	
Poisson’s	and	Laplace’s	equations,	magnetostatic	fields,	
time	dependent	magnetic	fields,	magnetic	materials,	Max-
well’s	 equations,	 time-varying	 electromagnetic	 fields,	
electromagnetic	wave	propagation

0204	310	 กลศาสตร์ควอนตัม	1	 3(3-0-6)

	 Quantum	Mechanics	1

 แนวคดิเบือ้งต้นของกลศาสตร์ควอนตมั	ฟังก์ชนัคลืน่และ
สมบัติของฟังก์ชันคลื่น	ตัวด�าเนินการ	สมการชเรอดิงเงอร์	ผลเฉลย
ของสมการชเรอดิงเงอร์ในปัญหาหนึ่งมิติ
	 Fundamental	concepts	of	quantum	mechanics,	
wave	 function	and	 its	properties,	operators,	Schrodinger	
equation,	solution	of	Schrödinger	equation	in	one	–	dimen-
sional	problem
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0204	330	การสั่นและคลื่น	 3(3-0-6)

 Vibrations and Waves

	 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก	 การสั่นแบบต่างๆ	
ได้แก่	 การส่ันแบบหน่วงและแบบมีแรงบังคับ	 การเกิดการสั่นพ้อง	
การสั่นแบบคู่ควบ	พิกัดอิสระ	และรูปแบบการแกว่งกวัดอย่างอิสระ	
สมการคลื่นใน	 1	มิติ	 และหลายมิติ	คลื่นเคลื่อนที่	 สมบัติของคลื่น	
การแทรกสอด	การเลี้ยวเบน	การสะท้อน	และการส่งผ่านของคลื่น	
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของคลื่นบางชนิด	 เช่น	 คลื่นเสียง	 และ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	เป็นต้น	การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์แบบฟูเรียร์
	 Simple	harmonics	motion,	mechanical	vibrations	
such	as	damped	oscillations	and	forced	oscillations,	reso-
nance,	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

	 	 โปรแกรมปกต	ิจ�านวนหน่วยกติรวม	ไม่น้อยกว่า	21	หน่วยกติ
	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 จ�านวนหน่วยกิตรวม	 ไม่น้อยกว่า	
21	หน่วยกิต
0204	203	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับ	 3(3-0-6)

	 นักฟิสิกส์

 Computer Programming for Physicists

	 หลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม	การเขียนผังงาน	
ชนดิข้อมลูพืน้ฐาน	ข้อมลูแบบอาร์เรย์และแบบพอยท์เตอร์	การรบัค่า
ข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล	 ฟังก์ชัน	 การเขียนโปรแกรมแบบ
โครงสร้าง	โครงสร้างข้อมลู	การออกแบบและวเิคราะห์โปรแกรม	การ
ประยุกต์ใช้ในปัญหาฟิสิกส์
	 Principle	 of	 programming	and	 algorithm,	 flow	
chart,	 basic	 data	 types,	 arrays	 and	pointers,	 input	 and	
output,	functions,	structured	programming,	data	structures,	
programming	design	and	analysis,	applications	to	physics	
problems

0204	251	วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Basic Electrical Circuits and Electronics

	 กฎของโอห์ม	กฎของเคอร์ชอฟฟ์	การวิเคราะห์แบบโนด
และเมช	ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน	แผนภาพเฟสเซอร์	การวิเคราะห์
ก�าลังไฟฟ้ากระแสสลับ	 คุณสมบัติและวงจรพื้นฐานของไดโอด	
คุณสมบัติและวงจรพื้นฐานของทรานซิสเตอร์

	 Ohm’s	 law;	Kirchhoff’s	 laws;	 node	 and	mesh	

analysis;	Thevenin	and	Norton	theorem;	phasor	diagram;	

AC	power	 analysis;	 characteristics	 and	basic	 circuit	 of	

diodes;	characteristics	and	basic	circuit	of	transistor.

0204	291	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง	 2(0-4-2)

 Intermediate Physics Laboratory

	 ปฏิบัติ ก าร เกี่ ยว กับกลศาสตร ์ 	 แม ่ เหล็ก ไฟฟ ้ า	

อุณหพลศาสตร์	และฟิสิกส์ยุคใหม่

	 Practical	work	on	mechanics,	electromagnetics,	

thermodynamics	and	modern	Physics

0204	293	 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 1(0-3-1)

	 เบื้องต้น

 Basic Electrical Circuits and Electronics  

 Laboratory

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับ	 ลักษณะสมบัติของไดโอด	ลักษณะ

สมบัติของทรานซิสเตอร ์ชนิดไบโพลาร ์ 	 ลักษณะสมบัติของ

ทรานซสิเตอร์สนามไฟฟ้า	วงจรขยายสญัญาณขนาดเลก็	วงจรจ่ายไฟ

เชิงเส้น	วงจรขยายโอเปอเรชันนัลและการประยุกต์

	 Laboratory	course	associated	with	characteristics	

of	 diodes,	 characteristics	 of	 bipolar	 junction	 transistors,	

characteristics	of	field-effect	transistors,	small	signal	am-

plifier	circuit,	linear	power	supply	circuit,	operational	am-

plifier	circuits	and	applications

0204	294	การเขียนแบบวิศวกรรมและงานเครื่องมือกล	 2(1-2-3)

	 เบื้องต้น	

 Engineering Drawing and Basic Machine Tools

	 การอ่านและเขียนแบบงานทางวิศวกรรมพื้นฐาน	การ

เขยีนแบบภาพฉายและภาพสามมติ	ิการก�าหนดขนาดและความคลาด

เคลือ่น	การเขยีนภาพตดั	การเขยีนภาพช่วยและภาพคลี	่การร่างภาพ

ด้วยมือ	การเขียนภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ	การเขียนแบบด้วย

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น	การสร้างชิ้นงานจริงตามแบบงานด้วยเครื่อง

ผลิตชิ้นงาน	การปฏิบัติการพื้นฐานโรงงาน	งานตัด	งานเจาะ	งานกลึง	

งานกดัโลหะ	งานเชือ่มไฟฟ้า	งานเชือ่มแก๊ส	งานเชือ่มจดุ	และงานโลหะ

แผ่น	ตลอดจนความปลอดภัยในการท�างาน

	 Drawing	and	reading	basic	engineering	drawings;	

orthographic	 and	pictorial	 drawings;	 dimensioning	 and	

tolerancing;	sections;	auxiliary	views	and	pattern	develop-
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ment;	 freehand	sketches;	detail	and	assembly	drawings;	

basic	computer-aided	drawing;	constructing	a	part	from	a	

drawing	with	machine	 tools;	 fundamental	 workshop	

principle;	cutting;	drilling;	lathe;	milling;	arc	welding;	gas	

welding;	spot	welding	and	sheet	metal	works	as	well	as	

safety	operation

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

	 Condensed	Matter	Physics	1

	 โครงสร้างผลึก	แลตทิซส่วนกลับ	พันธะผลึก	การสั่นของ

ผลึก	สมบัติเชิงความร้อนของโฟนอนอิเล็กตรอนอิสระและแก๊สเฟร์

มิ	แถบพลังงาน	ผลึกสารกึ่งตัวน�า	ผิวเฟร์มิและโลหะ

	 Crystal	structure,	reciprocal	lattice,	crystal	bind-

ing,	 crystal	 vibration,	 thermal	properties	 of	 phonon,	 free	

electron	Fermi	gas,	energy	band,	 semiconductor	crystal,	

Fermi	surface	and	metals

0204	391	ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง	 2(0-4-2)

 Advanced Physics Laboratory

	 ปฏิบัติการต่อเนื่องของ	 0204	 291	ปฏิบัติการฟิสิกส์ข้ัน

กลาง	เกีย่วกบัคลืน่และทศันศาสตร์	กลศาสตร์ควอนตมั	ดาราศาสตร์	

ฟิสิกส์ของแข็ง	และฟิสิกส์นิวเคลียร์

	 Continuation	of	0204	291	 Intermediate	Physics	

Laboratory	 practical	work	 on	wave	 and	 optic	 quantum	

mechanics	 astronomy	 solid	 state	 physics	 and	 nuclear	

physics

0204	396	 สัมมนาฟิสิกส์	 1(0-3-1)

 Seminar in Physics

	 การค้นคว้าวิจัยทางฟิสิกส์	 การสืบค้นสารสนเทศแบบ

ต่างๆ	การเสนอผลงานการค้นคว้าและการวิจัย

	 Literature	search	in	physics	research,	information	

investigation,	presentation	of	papers	or	research	work

0204	496	 โครงงานฟิสิกส์เชิงนวัตกรรม	 2(0-6-2)

 Senior Project in Physics Innovation

 ท�าโครงงานเชงินวตักรรมโดยบรูณาการความรูท้างฟิสกิส์	

เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงาน	แบบจ�าลอง	กระบวนการ	หรือวิธีการใหม่	บน

พ้ืนฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 ให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ	

หรือสังคมและเศรษฐกิจ

	 Working	on	an	innovation	project	by	integrating	

knowledge	in	physics	for	creating	products,	models,	pro-

cesses,	or	novel	approaches	based	on	a	scientific	method	

in	order	to	solve	a	problem	in	academia,	society,	or	econo-

my

0204	498	 โครงงานฟิสิกส์	 2(0-6-2)

 Senior Project in Physics

 ท�าโครงงานตามเค้าโครงในวิชา	 0204	 497	 ระเบียบวิธี

แบบวิทยาศาสตร์	หรือการท�าสหกิจศึกษา	รายงานฉบับสมบูรณ์และ

สอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานนั้น

	 Working	on	the	project	in	accordance	with	the	

project	proposal	0204	497	Scientific	method	or	cooperative	

education,	submit	a	full	report	and	give	an	oral	presentation

0204	499	 การฝึกงาน	 2(0-40-0)

 Practicum

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 ลงทะเบยีนเรยีนวชิาเอกบงัคบั

มาแล ้ว 	 ไม ่น ้อยกว ่ า 	 21	

หน่วยกิต

Prerequisite	 :	 Registered	 compulsory	

subjects	not	less	than	21	

units

	 การฝึกงานในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์	 จ�านวน	

250	ชั่วโมง

	 Participating	in	a	physics-related	internship	for	

250	hours

	 	 2.3	 วิชาเอกเลือก

	 	 โปรแกรมปกต	ิจ�านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า	21	หน่วยกติ

	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 จ�านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	

11	หน่วยกิต

0204	295 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขา	 2(2-0-4)

	 ฟิสิกส์	

 Preparation for Professional Experience in  

 Physics

	 การเตรียมตัวเพื่อการฝึกงานในสถานประกอบการ	 เริ่ม

ตั้งแต่การเลือกสถานประกอบการที่เหมาะสม	การเขียนจดหมาย

สมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน	 การพัฒนาบุคลิกภาพ	

มารยาทสังคม	จริยธรรมวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐานส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน	
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู	วเิคราะห์ข้อมลู	อธบิายและสรปุผลการศกึษา	

โดยสามารถเขียนและน�าเสนอผลงานได้	ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรม

องค์กร	อาชวีอนามยั	มาตรฐานและความปลอดภยัในสถานประกอบ

การ	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและสถานประกอบการ

	 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	develop-

ment	and	good	social	manner	training,	professional	ethics,	

basic	 competency	 for	 organization,	 data	 collection	 and	

analysis,	 interpretation,	discussion,	and	summary,	report	

writing	 and	presentation,	marketing	 and	 agro-business	

management	skills,	psychology	and	organization	culture,	

quality	control	and	standardization	of	production,	sanitary	

and	standard	for	work	safety	in	the	workplace,	low	involved	

in	labor	rights	and	workplace	regulation

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

 Modelling Method of Particles Transport

	 การสร้างแบบจ�าลองและการจ�าลองแบบมอนตคิาร์โลของ

การขนส่งอนภุาคในงานวจิยัทางนวิเคลยีร์ด้านต่างๆ	ได้แก่	การตรวจ

หารังสี	 การก�าบังรังสี	 ฟิสิกส์รังสีการแพทย์เคร่ืองมือการสร้างแบบ

จ�าลองและการจ�าลอง	ได้แก่	โปรแกรมเอ็มซีเอ็นพี

	 Monte	Carlo	modelling	and	simulation	of	particle	

transport	 in	 a	different	 nuclear	 research	 fields:	 radiation	

detection,	 radiation	 shielding,	medical	 radiation	physics	

the	modelling	and	simulation	tool:	Monte	Carlo	N-Particle	

code	(MCNP)

0204	302	การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางฟิสิกส์ 3(3-0-6)

 Computer Application in Physics

	 โครงสร้างและออกแบบภาษาส�าหรับการเขียนโปรแกรม

คอมพวิเตอร์	เพ่ือประมวลผลทางฟิสกิส์	(เลอืกภาษาทีใ่ช้ในการเขยีน

โปรแกรม	โดยค�านงึถงึความเหมาะสมในการเรยีน)	และการเชือ่มต่อ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตมาตรฐาน	เช่น	พอร์ตอนุกรม	พอร์ต

เสียง	 และการเช่ือมต่ออุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์	 โดยมีการท�า

ปฏิบัติการทดลองที่สนับสนุนในแต่ละหัวข้อที่ได้ศึกษา

	 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

	 การหาอนพุนัธ์เชงิตวัเลข	การหาปรพินัธ์เชงิตวัเลข	วธิเีชงิ

ตัวเลขส�าหรับแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ	 วิธีเชิงตัวเลขส�าหรับแก้

สมการเชงิอนพุนัธ์ย่อย	วธิสีโตแคสตกิ	วธิมีนัตคิาโล	ปัญหาค่าเจาะจง

	 Numerical	differentiation,	numerical	Integration,	

numerical	methods	for	solving	ordinary	differential	equation,	

numerical	methods	for	solving	partial	differential	equation,	

stochastic	methods,	Monte	Carlo	methods,	 eigenvalue	

problem

0204	304	 การเรียนรู้ของเครื่องและการวิเคราะห์	 3(3-0-6)

	 เชิงอนุกรมเวลาในทางฟิสิกส์

 Machine Learning and Time Series Analysis in  

 Physics

	 หลกัและเทคนคิสมยัใหม่ของการเรยีนรูข้องเคร่ือง	โครง

ข่ายประสาทเทียม	 ข้อมูลอนุกรมเวลาทางฟิสิกส์	 การวิเคราะห์และ

แบบจ�าลองเชิงอนุกรมเวลา	 การประมาณการฟังก์ชันเชิงเส้นและไม่

เชงิเส้น	อนกุรมเวลาหลายตวัแปร	ฟังก์ชนัโพลโินเมยีล	สปลายน์	การ

วิเคราะห์เชิงสหสัมพันธ์	การวิเคราะห์ฟูเรียร์	ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่	และ

วิธีการพยากรณ์เชิงอนุกรมเวลา

	 Principles	 and	modern	 techniques	of	machine	

learning,	Neural	 network,	Time	 series	 data,	 time	 series	

analysis	and	modelling,	approximations	of	linear	and	non-

linear	functions,	polynomial	functions,	splines,	and	multi-

variate	time	series,	correlation	analysis,	Fourier	analysis,	

and	time	series	forecasting

0204	321	 ฟิสิกส์พลังงานแสงอาทิตย์	 3(3-0-6)

 Solar Energy Physics

	 ลักษณะทางกายภาพของดวงอาทิตย์	 ปฏิกิริยาเทอร์โม

นิวเคลียร์และการแผ่รังสีอาทิตย์	การแปรเปลี่ยนค่ารังสีอาทิตย์	การ

วัดและการประเมินค่าความเข้มรังสีอาทิตย์	 ปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์	 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์

ในด้านความร้อนและไฟฟ้า	 นวัตกรรมการเปลี่ยนรูปพลังงานแสง

อาทิตย์ในอนาคต



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

76

	 The	physical	characteristics	of	the	sun,	thermo-

nuclear	reactions	and	solar	radiation,	variation	of	solar	ra-

diation,	measurement	and	evaluation	of	solar	 irradiation,	

natural	phenomena	related	to	the	sun,	solar	energy	tech-

nology	 for	 thermal	and	electrical	generation,	 future	solar	

energy	conversion	innovation

0204	325	เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและพลังงาน	 3(3-0-6)

	 สะอาด

	 Clean	and	Renewable	Energy	Technology

	 แนวคิดเก่ียวกับพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด

กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 หลักการท�างานของเทคโนโลยีพลังงาน

หมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดต่างๆ	 วัฏจักรชีวิตของ

เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด	 การประเมิน

คาร์บอนฟตุพรนิต์	การประยกุต์ใช้เทคโนโลยพีลงังานหมนุเวยีนและ

พลังงานสะอาดในภาคส่วนต่าง	ๆ

	 Concept	of	renewable	energy	and	clean	energy	

for	the	sustainable	development,	principles	of	 renewable	

energy	 technologies	 and	clean	 energy	 technologies,	 life	

cycle	of	renewable	energy	technologies	and	clean	energy	

technologies,	carbon	footprint	assessment,	applications	of	

renewable	energy	and	clean	energy	technologies	in	differ-

ent	sectors

0204	326	 การผลิตและการประยุกต์ใช้ถ่านคุณภาพสูง	 3(3-0-6)

	 Production	 and	 Applications	 of	 High-Quality	 

 Charcoal

 การเปล่ียนไม้กลายเป็นถ่าน	 กระบวนการไพโรไรซีส	

กระบวนการแก๊สซิฟิแคชั่น	วิธีการเผาถ่านคุณภาพสูง	การผลิตถ่าน

กัมมันต์	และ	การน�าถ่านไปใช้ประโยชน์

	 Carbonization,	 pyrolysis	 process,	 gasification	

process,	production	of	high-	quality	charcoal	and	activated	

carbon,	and	charcoal	applications

0204	331	 ทัศนศาสตร์	 3(3-0-6)

 Optics

	 คณิตศาสตร์ส�าหรับการเคลื่อนท่ีของคลื่น	 ทฤษฎี

คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	โฟตอน	และแสง	การส่งผ่านแสง	การรวมกนัของ

คลื่น	 การแทรกสอด	การเลี้ยวเบน	 แสงเชิงเรขาคณิต	 วิธีเมทริกส์

ส�าหรับพาราเซียล	ทฤษฎีวิปลาส	อุปกรณ์ทางแสง	อ็อปติกของตา	ฟู

ริเยร์อ็อปติกส์	 ทฤษฎีพื้นฐานของโคฮิเลนซ์	 โฮโลกราฟฟี	 ธรรมชาติ

ของแสงเชิงควอนตัม

	 The	mathematics	of	wave	motion,	electromag-

netic	theory,	photon	and	light,	propagation	of	light,	super-

position	 of	wave,	 interferences,	 diffraction,	 geometrical	

optics:	matrix	method	in	paraxial	optics,	aberration	theory,	

optical	instrumentation,	optics	of	the	eye,	Fourier	optics,	

basic	of	coherence	theory,	holography,	some	aspects	of	the	

quantum	nature	of	light

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

	 Electromagnetic	Theory	2

	 กฎการอนุรกัษ์ในพลศาสตร์ทางไฟฟ้า	อนัตรกริยิาระหว่าง

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	 ศักย์และสนาม	 การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า	

พลศาสตร์ทางไฟฟ้าในเชิงทฤษฎีสัมพัทธภาพ

	 Conservation	laws	in	Electrodynamics,	Electro-

magnetic	wave	interaction,	Potential	and	Fields,	Electro-

magnetic	radiation,	Relativistic	Electrodynamics

0204	340	 ดาราศาสตร์	 3(3-0-6)

 Astronomy

	 จดุก�าเนดิของดาราศาสตร์	ต�าแหน่งและการเคลือ่นทีข่อง

ดาวเคราะห์	 โลก	ดวงจันทร์	 ดวงอาทิตย์	 และดวงดาว	 ระบบพิกัด

ศูนย์สูตร	 กฎของเคปเลอร์	 ระบบเวลา	 ระบบสุริยะ	 แสงและ

กล้องโทรทรรศน์	การวดัและสงัเกตการณ์ทางดาราศาสตร์	สมบตัพิืน้

ฐานของดาวฤกษ์	ความรูพ้ืน้ฐานทัว่ไปทางดาราศาสตร์ฟิสกิส์	ก�าเนดิ

และวิวัฒนาการของดาวฤกษ์	กาแล็กซีและแหล่งก�าเนิดพลังงานสูง	

การขยายตัวของเอกภพ

	 Origin	of	Astronomy,	positions	and	motions	of	

the	planets,	Earth,	moon,	Sun,	and	stars	in	the	sky,	equa-

torial	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,	 stellar	 evolution	 and	 birth,	 galaxies	 and	

high-energy

 0204	341	อุตุนิยมวิทยาทั่วไป	 3(3-0-6)

 General Meteorology

	 ความหมายบรรยากาศโลก	องค์ประกอบและสมบัติของ

อากาศ	 สาเหตุและผลการเปลี่ยนแปลงของลม	ฟ้า	 อากาศ	 การ
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อตุนุยิมวทิยาเบือ้งต้น	การพยากรณ์อากาศ	และการศึกษาภมิูอากาศ

ของประเทศ
	 Earth’s	atmosphere,	Air	composition	and	prop-
erties,	Cause	and	effect	of	changes	in	the	weather,	Intro-
duction	to	Meteorology,	Weather	forecast	and	educational	
climate	of	the	country.

0204	342	 หลักการการรับรู้จากระยะไกล	 3(3-0-6)

	 Principles	of	Remote	Sensing

	 ความเข้าใจเกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อมูลการรับรู้จากระยะ
ไกลที่มีคุณภาพสูง	แบบจ�าลองของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้จาก
ระยะไกลและการประยุกต์ใช้ข้อมูลการแก้ไขความผิดพลาดจากช้ัน
บรรยากาศ	การวิเคราะห์ข้อมูลหลายช่วงเวลา/หลายความแยกต่าง	
แม่ข่ายเว็บข้อมูลภาพและความรู้เกี่ยวกับซินแทติกแอเพอร์เจอร์
เรดาร์
	 Understanding	of	extract	high-level	information	
from	 remote	 sensing	 data;	modeling	 remote	 sensing	
parameters	and	applying	remote	sensing	data	for	several	
applications;	 atmospheric	 correction;	multi-temporal/
multi-resolution	 data	 analysis;	web	 image	 server	 and	
Synthetic	Aperture	Radar	technique	knowledge

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

 The Earth, Astronomy and Space

	 โครงสร้างของโลก	ปรากฏการณ์ทางธรณฟิีสกิส์และผลก
ระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก	
ซากดึกด�าบรรพ์	 และการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางธรณีวิทยา	การเกิด
ววิฒันาการและต�าแหน่งของระบบสรุยิะกาแลก็ซีแ่ละเอกภพ	อวกาศ
และการใช้เทคโนโลยอีวกาศในด้านส�ารวจทรพัยากร	การสือ่สาร	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	348	 ฟิสิกส์อวกาศ	 3(3-0-6)

 Space Physics

	 ความรูเ้กีย่วกบัพลาสมาอวกาศ	การเคลือ่นทีข่องอนภุาค
มีประจุในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	บรรยากาศและกัมมันตภาพของดวง
อาทติย์	ลมสรุยิะและอวกาศระหว่างดาวเคราะห์	รงัสคีอสมิกใกล้โลก	

บรรยากาศ	สนามแม่เหล็กโลก	และแสงขั้วโลก	โครงสร้างของแมกนิ
โทสเฟียร์	 ผลกระทบของการปะทุบนดวงอาทิตย์และลมสุริยะต่อ
สภาพอวกาศ	ความรูเ้กีย่วกบับรรยากาศและสิง่แวดล้อมการแผ่รงัสี
ของโลก	 เครื่องมือวัดภาคอวกาศและพื้นดินส�าหรับปรากฏการณ์
สภาพแวดล้อมพลาสมาที่อยู่ใกล้โลก
	 Knowledge	 about	 space	 plasmas,	motion	 of	
charged	particles	in	electromagnetic	fields,	solar	atmosphere	
and	activity,	the	solar	wind	and	interplanetary	space,	cos-
mic	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,	space	and	ground	based	instruments	for	measure-
ments	of	phenomena	in	the	plasma	environment	of	the	Earth

0204	351	 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์	 3(2-2-5)

 Digital Electronics

	 ระบบตัวเลขและรหัส	 พีชคณิตบลูลีนและลอจิกเกต	
ตารางความเป็นจริง	แผนที่แบบคาร์โน	วงจรคอมบิเนชั่น	วงจรมัลติ
เพล็กเซอร์และดีมัลติเพล็กเซอร์	ฟลิปฟลอป	วงจรนับ	วงจรเข้ารหัส
และถอดรหสั	วงจรแปลงสญัญาณอนาลอกเป็นดจิทิลัและดิจทิลัเป็น
อนาลอก	ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
	 Number	systems	and	codes;	Boolean	algebra	and	
logic;	 true	 table;	 Karnaugh	Map;	 combination	 circuits;	
multiplexer	 and	 demultiplexer	 circuit;	 flip	 flop;	 counter	
circuit;	encoder	and	decoder	circuit;	A/D	and	D/A	convert-
er	circuit,	related	laboratory	experiments

0204	354	 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง	 3(3-0-6)

 Internet of Things

	 การสื่อสารผ่านอีเทอร์เน็ต	เซนเซอร์	แนะน�าอินเทอร์เน็ต
ส�าหรบัทกุสรรพสิง่	(IoT)	ระบบปฏบิตักิารของอนิเทอร์เนต็ส�าหรบัทกุ
สรรพสิง่	ไอพแีอดเดรสเวอร์ชัน่หก	ไอพแีอดเดรสเวอร์ชัน่หกบนเครอื
ข่ายไร้สายส่วนบุคคลแบบก�าลังงานต�่า	 โปรโตคอลของอินเทอร์เน็ต
ส�าหรบัทกุสรรพสิง่	โปรโตคอล	MQTT	โปรโตคอล	CoAP	การจ�าลอง
แบบอนิเทอร์เนต็ส�าหรบัทกุสรรพสิง่	การสือ่สารระหว่างอนิเทอร์เนต็
ส�าหรับทุกสรรพสิ่งกับโครงข่ายแบบกลุ่มเมฆ
	 Ethernet	communication;	sensor;	introduction	to	
internet	of	things;	IoT	Operation	System;	IPV6;	6LowPAN;	
IoT	protocol;	MQTT	protocol;	CoAP	protocol;	IoT	simulation,	
IoT	and	cloud	communication
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0204	359	 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์	 3(3-0-6)

 Sensors and Transducers

 คุณสมบัติและโครงสร้างของเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์	 ติดตั้ง	

ปรับแต่ง	และบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ตรวจวัด	การตรวจวัดปริมาณทาง

ฟิสิกส์และประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม

	 Characteristic	 and	 structure	 of	 sensors	 and	

transducers;	Installation,	adjustment	and	maintenance	of	

measuring	devices;	physical	quantification	detection	and	

industrial	applications

0204	360	 วัสดุศาสตร์และวัสดุเชิงวิศวกรรมเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Material Science and Engineering

	 ทฤษฎอีะตอม	โครงสร้างผลกึและอสณัฐาน	โพลเีมอร์	เซ

รามิกส์	สมบัติทางไฟฟ้าและทางแม่เหล็ก	สมบัติทางความร้อน	และ

ความยืดหยุ่นของโลหะ	สารกึ่งตัวน�า	ฉนวนและสารตัวน�ายิ่งยวด

	 Atomic	theory,	crystal	and	amorphous	structures,	

defects,	polymers,	ceramics,	electromagnetic,	thermal,	and	

elastic	properties	of	metals,	semiconductors,	insulators	and	

superconductors

0204	362	 สเปกโทรสโกปีการส่งผ่านในวัสดุทาง	 3(3-0-6)

	 ควอนตัม

 Tunneling Spectroscopy in Quantum Materials

	 หลักการพื้นฐานของการส่งผ่านทางกลศาสตร์ควอนตัม	

ปรากฏการณ์ของการส่งผ่าน	การส่งผ่านของอเิลก็ตรอนในโครงสร้าง

ของแข็ง	สเปกโตรสโคปีของการส่งผ่าน	การส่งผ่านในสถานะโลหะ

ปกต	ิการส่งผ่านในสถานะเฟอร์โรแมกเนตกิ	สมบตัวิสัดเุฟอร์โรแมก

เนต	วิธีการค�านวณสเปกโตรสโคปีของการส่งผ่าน

	 Concepts	 of	 quantum	mechanics	 tunneling,	

occurrence	of	tunneling	phenomena,	electron	tunneling	in	

solid	state	structure,	tunneling	spectroscopies,	tunneling	

in	normal	metal	 state,	 tunneling	 in	 ferromagnetic	 state,	

ferromagnetic	properties,	computational	in	tunneling	spec-

troscopies

0204	363	 ผลิกศาสตร์	 3(3-0-6)

 Crystallography

	 สมมาตรผลึก	 การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์	 วิธีการผลึก

เดี่ยว	ตัวคูณโครงสร้าง	วิธีการผลึกผงและการประยุกต์	การจ�าแนก

วัสดุ	การเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนและนิวตรอน	และการประยุกต์

	 Crystal	symmetry,	X-ray	diffraction,	single	crystal	

method,	the	structure	factor,	structure	determination	power	

method	 and	 its	 applications,	 identification	 of	materials,	

electron	and	neutron	diffraction	and	their	application

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

 Semiconductor Physics and Devices

	 สมบัติพื้นฐานของสารกึ่งตัวน�า	 แถบพลังงานในของแข็ง

แบบผลึก	สารกึ่งตัวน�าในตัวและนอกตัว	ปรากฏการณ์ล�าเลียงพาหะ	

ปรากฏการณ์อณุหภูมภิายในสารกึง่ตวัน�า	การฟุง้และการกระเจงิของ

อิเล็กตรอนและโฮล	 ปรากฏการณ์ทางทัศนศาสตร์และความถี่สูง	

อุปกรณ์รอยต่อและการขยายสัญญาณ	 เครื่องตรวจหาแสงและ

อุปกรณ์ทัศนศาสตร์ไฟฟ้า	 กระบวนการวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี

อุปกรณ์การวัดสมบัติเชิงปริมาตร

	 Basic	properties	of	semiconductors,	energy	bands	

in	crystalline	solids,	intrinsic	and	extrinsic	semiconductors,	

carriers	transport	phenomena,	thermal	effects	in	semicon-

ductors,	 diffusion	 and	 scattering	 of	 electrons	 and	holes,	

optical	and	high	frequency	effects,	junction	and	amplifica-

tion	devices,	 photodetectors	 and	electro-optics	devices,	

material	processing	and	device	technology,	bulk	properties	

measurements

0204	365	 เซลล์แสงอาทิตย์	 3(3-0-6)

 Solar Cells

	 เซลล์แสงอาทติย์ชนดิต่างๆ	หลกัการท�างานของเซลล์แสง

อาทิตย์	คุณสมบัติของสารกึ่งตัวน�าและการเคลื่อนที่ของประจุพาหะ

บริเวณรอยต่อพีเอ็น	 และการพัฒนาเซลล์ประสิทธิภาพแสงอาทิตย์	

เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้

	 Typical	 solar	 cells,	 operation	principle	 of	 solar	

cell,	semiconductor	properties	and	motion	of	charge	carri-

er	in	p-n	junction,	efficiency	improvement	of	solar	cell,	solar	

cell	technologies	and	applications

0204	366	 สภาพน�ายวดยิ่ง	 3(3-0-6)

 Superconductivity

	 ปรากฏการณ์์วิทยาของสภาพน�ายวดยิ่ง	 ทฤษฎีบีซีเอส	

ทฤษฎีกินส ์เบิร ์กแลนเดา	 ตัวน�ายวดยิ่งแบบ	 1	 และแบบ	 2	

ปรากฏการณ์์โจเซฟสนั	และบทน�าสูส่ภาพน�ายวดยิง่ไม่่ตามแบบแผน
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	 A	phenomenological	treatment	of	superconduc-

tivity,	BCS	theory,	Ginzburg-Landau	theory,	type	I	and	type	

II	superconductors,	Josephson	effect,	and	introduction	to	

unconventional	superconductivity

0204	367	วัสดุแม่เหล็กเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Magnetic Materials

	 จุดก�าเนิดทางแม่เหล็ก	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแม่เหล็ก	

ประเภทวัสดุแม่เหล็ก	ไดอะแมกเนติก	พาราแมกเนติก	เฟอร์โรแมก

เนติก	และ	แอนติเฟอร์โรแมกเนติก	ปรากฏการณ์ทางแม่เหล็ก

	 Origin	 of	 magnetism,	 Basic	 knowledge	 of	

magnetism,	Classification	of	magnetic	material,	Diamag-

netic	material,	 Paramagnetic	material,	 Ferromagnetic	

material,	Antiferromagnetic	material,	Magnetic	phenomena

0204	368	 วัสดุออกไซด์	 3(3-0-6)

 Oxide Materials

	 บทน�า	โครงสร้างและสณัฐานวิทยา	การสงัเคราะห์	สมบตัิ

ทางไฟฟ้า	สมบตัทิางแสง	สมบตัทิางแม่เหล็ก	และสมบตัทิางเคมไีฟฟ้า

ของวัสดุออกไซด์

	 Introduction,	 structures	 and	morphologies,	

synthesis,	electrical	properties,	optical	properties,	magnetic	

and	electrochemical	properties	of	oxide	materials

0204	369	 การประยุกต์ใช้วัสดุแม่เหล็กส�าหรับ	 3(3-0-6)

	 เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล

 Applications of Magnetic Material for Magnetic  

 Data Storage Technology

	 วัสดุแม่เหล็ก	 คุณสมบัติทางแม่เหล็ก	ทฤษฎีควอนตัม

ของสภาวะแม่เหลก็	ปรากฏการณ์วกิฤตทิางแม่เหลก็	เครือ่งมอืวดัเชิง

แม่เหล็ก	เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก

	 Magnetic	 material,	 Magnetic	 properties,	

Quantum	 theory	 of	magnetism,	 Critical	 of	magnetic	

phenomena,	Magnetometer,	Magnetic	 data	 storage	

technology

0204	370	 ฟิสิกส์นิวเคลียร์	 3(3-0-6)

 Nuclear Physics

	 ความรู ้เรื่องสมบัติของนิวเคลียสต่างๆ	 ได้แก่	 รัศมี

นวิเคลยีส	มวลของนวิเคลยีส	พลงังานยดึเหนีย่วของนวิเคลยีส	สปิน

และพารีตี้ของนิวเคลียส	 ค่าโมเมนต์แม่เหล็กของนิวเคลียส	

กมัมนัตภาพรงัส	ีและการสลายตวัของธาตกุมัมนัตรงัส	ีการสลายตวั

ของรังสีแอลฟา	 การสลายตัวของรังสีเบต้า	 การสลายตัวของรังสี

แกมม่า	ปฏิกิริยานิวเคลียร์

	 Nuclear	properties:	nuclear	radius,	nuclear	mass-

es,	nuclear	binding	energy,	nuclear	spin	and	parity,	nucle-

ar	magnetic	moment;	radioactivity	and	radioactive	decay;	

alpha	decay;	beta	decay;	gamma	decay;	nuclear	reaction

0204	371	 ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Plasma Physics

	 มโนทศัน์พืน้ฐาน	สมบตัแิละพารามเิตอร์ของพลาสมา	การ

เคลื่อนที่ของอนุภาคประจุในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก	สมการ

โบลต ์ซมานน ์ 	 ทฤษฎีจลน ์และทฤษฎีของไหลของพลาสมา	

กระบวนการ	สโตแคสติกในพลาสมา	ปลอกหุ้มพลาสมา	อันตรกริยา

ระหว่างพลาสมากับผิววัสดุ	 หลักการวินิจฉัยพลาสมา	 การก�าเนิด

พลาสมา	การประยุกต์ใช้พลาสมา

	 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,	 plasma	 surface	 interactions,	

plasma	diagnostics,	plasma	generation,	plasma	applications

0204	372	 ปรากฏการณ์ฟิล์มบางและการวิเคราะห์	 3(3-0-6)

 Thin Film Phenomena and Characterizations

	 ภาพรวมของเทคโนโลยฟิีล์มบาง	วทิยาศาสตร์พืน้ผวิเบือ้ง

ต้น	พืน้ผวิในสญุญากาศ	กระบวนการดดูกลนืของพืน้ผวิ	กระบวนการ

ก่อตัวของฟิล์มด้วยการตกสะสมแบบชั้น	 เทคนิคการวัดความหนา

ของฟิล์มบาง	เทคนคิการวเิคราะห์คณุลกัษณะและโครงสร้างของฟิล์ม

บาง	 คุณสมบัติทางไฟฟ้าและทางแม่เหล็กและการประยุกต์ใช้

ฟิล์มบาง

	 Overview	of	thin	films	technology;	introduction	

to	surface	science;	surface	in	vacuum;	absorption	process-

es	of	surface;	surface	processes	in	epitaxial	growth;	thick-

ness	measurement	of	thin	film;	thin	films	characterization	

techniques	in	structures,	electrical	and	magnetic	properties	

of	thin	film	and	application	of	thin	film
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0204	375 นวัตกรรมฟิสิกส์ทางการแพทย์	 3(3-0-6)

 Innovations in Medical Physics

	 วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน	สัญญาณไฟฟ้า

ทางการแพทย์	หลักการของระบบควบคุม	การจ�าแนกระบบควบคุม	

การออกแบบไมโครคอนโทรลเลอร์และการเช่ือมต่อ	 การสร้างภาพ

ทางการแพทย์	ทรานสดิวเซอร์	หลักการทางฟิสิกส์ของเครื่องอัลตรา

ซาวด์	เครือ่งเอกซเรย์	เครือ่งสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหลก็	เครือ่ง

มือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

	 Basics	 of	medical	 science,	medical	 signals,	

principle	 of	 control	 systems,	 characterization	 of	 control	

systems,	designing	microcontrollers	and	interfaces,	medical	

imaging,	 transducers,	 physical	 principles	 of	 ultrasound	

scanners,	 x-ray	 scanners,	magnetic	 resonance	 imaging	

devices,	and	nuclear	medicine	devices

0204	380 การวัดและเครื่องมือวัดทางฟิสิกส์	 3(3-0-6)

 Measurement and Instrument in Physics

	 หลักการวัด	ความแม่นย�า	ความเที่ยงตรง	ความสามารถ

วัดซ�้า	ความไว	ชนิดของความคลาดเคลื่อน	หน่วยการวัด	มาตรฐาน

สากล	 เครื่องมือไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ	 โวล์ทมิเตอร์	

แอมมิเตอร์	 วัตต์มิเตอร์	 คิวมิเตอร์	 ออสซิลโลสโคป	 เทอร์โมมิเตอร์	

เทอร์โมคับเปิล	 ทรานส์ดิวเซอร์	 แอกทูเอเตอร์	 ระบบวัดด้วย

คอมพิวเตอร์

	 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	 พฤติกรรมการสอนฟิสิกส์	 3(3-0-6)

 Teaching Behavior of Physics

	 ความหมายและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์	 ทฤษฎีสติ

ปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้	 เช่น	ทฤษฎีของพิอาเจต์	ทฤษฎีพหุ

ปัญญาของการ์ดเนอร์	ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มสร้างสรรค์นิยม	ทักษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์	จติวทิยาศาสตร์	ลกัษณะวชิาฟิสกิส์	วธิี

การสอนฟิสิกส์ที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียน	 เช่น	

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู	้อืน่	ๆ 	ซึง่เนือ้หาและกจิกรรมของการ

เรียนจะอยู่ในระดับปริญญาตรี

	 Definitions	and	the	nature	of	science;	theories	of	

intelligence	 related	 to	 learning:	 Piaget’s	 Intellectual	

Development,	Gardner’s	Multiple	Intelligences;	Theory	of	

Constructivism	for	learning;	science	process	skills;	scien-

tific	mind;	Characteristic	of	physics;	methods	of	teaching	

physics	for	intellectual	development:	inquiry	teaching	etc.	

Materials,	activities,	and	contents	are	undergraduate	level.

0204	382	 การเรียนการสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา	 3(3-0-6)

	 ตอนปลาย

 Teaching and Learning in Physics for Secondary  

 School

	 การจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	ความคดิรวบยอดของ

ฟิสกิส์	การแก้ปัญหาโจทย์ฟิสกิส์	มตคิลาดเคลือ่นในวิชาฟิสกิส์	ระดบั

มัธยมศึกษาตอนปลาย	ความรู้เบื้องต้นของการเรียนการสอนฟิสิกส์

แบบต่างๆ	เช่น	รูปแบบการสอนแบบ	5E	และเทคโนโลยีการศึกษา

	 Educational	management	in	21st	century,	physics	

concept,	physics	problem	solving,	misconception	in	phys-

ics,	 relevant	 to	 secondary	 school	 setting,	 introductory	

knowledge	 in	physics	 instructions,	e.g.,	 5E	 learning	and	

educational	technology

0204	389	 ภาษาอังกฤษองค์รวมส�าหรับนักฟิสิกส์	 3(3-0-6)

 Holistic English for Physicists

 ทบทวนไวยกรณ์พื้นฐาน	 ประโยคภาษาอังกฤษ	 อนุ

ประโยค	การประยุกต์ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษในการอ่าน	พื้นฐานการ

เขียนภาษาอังกฤษ	การเขียนบทคัดย่อ	การเขียนวิเคราะห์	การเขียน

บทสรุป	พื้นฐานการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ	การพัฒนาทักษะการ

ฟังเพื่อการสื่อสาร	การพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร

	 Review	of	English	grammar,	English	sentences,	

clauses,	applications	of	English	grammar	in	reading,	basing	

English	writing,	writing	abstracts,	analytical	writing,	sum-

marizing,	basic	communication	in	English,	development	in	

listening	skills	for	communication,	development	in	speaking	

skills	for	communication
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0204	404	 การจ�าลองปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ด้วย	 3(3-0-6)

	 คอมพิวเตอร์	

 Computer Simulations of Physical Phenomena

	 การใช้คอมพวิเตอร์จ�าลองปรากฏการณ์ต่างๆ	ทางฟิสกิส์	

อันได้แก่	 ออสซิลเลเตอร์แบบนอนลีเนียร์	 การเคลื่อนท่ีของอนุภาค

แบบสองมิติในสนามชนิดต่างๆ	การไหลของของไหล	การวิเคราะห์

คลื่นแบบฟูเรียร์	และปัญหาทางฟิสิกส์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน

	 Computer	 simulations	 of	 physical	 phenomena,	

nonlinear	oscillators,	two-dimensional	motion	of	particles	

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

problems	of	current	interest

0204	410	 กลศาสตร์ควอนตัม	2	 3(3-0-6)

	 Quantum	Mechanics	2

	 กลศาสตร์เมทริกซ์	 โมเมนตัมเชิงมุม	 ไฮโดรเจนอะตอน	

ทฤษฎีการรบกวนที่ไม่ขึ้นและขึ้นกับเวลา	 ทฤษฎีการกระเจิง	 กล

ศาสตร์ควอนตัมเชิงสถิติเบื้องต้น

	 Matrix	 mechanics,	 Angular	 Momentum,	

Hydrogen	 atom,	 time	 independent	 and	 dependent	

perturbation	 theories,	 scattering	 theory,	 introduction	 to	

statistical	quantum	mechanics

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

	 Condensed	Matter	Physics	2

	 คณุสมบติัเชงิทศันศาสตร์และการกระตุน้	พลาสมอน	โพ

ลารอนและโพลาริตอน	ผลึกสารกึ่งตัวน�า	 ปรากฏการณ์และทฤษฎี

ตวัน�ายิง่ยวด	ไดอเิลก็ตรกิและเฟร์โรอเิลก็ตรกิ	สภาวะไดอาแมกเนติ

กและพาราแมกเนติก	สภาวะเฟร์โรแมกเนติกและแอนติเฟร์โรแมก

เนติก

	 Optical	 properties	 and	 excitations;	 Plasmas,	

polarons	and	polaritons,	dynamics	of	electrons	and	holes,	

semiconductor	crystals,	phenomena	and	theories	of	super-

conductors,	 dielectrics	 and	 ferroelectrics,	 diamagnetism	

and	paramagnetism,	 ferromagnetism	 and	 antiferromag-

netism

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

 Simple Model of Magnetism

	 ประเภทของวัสดุแม่เหล็ก	 คุณสมบัติทางแม่เหล็ก	

พลังงานในวัสดุแม่เหล็ก	 แบบจ�าลองแม่เหล็กระดับจุลภาค	ผลของ

ความร้อนท่ีมีต่อคุณสมบัติทางแม่เหล็ก	 สมการ	 Laudau-Lif-

shitz-gilbert	(LLG)	วิธีการเชิงตัวเลข	การเคลื่อนที่แบบพลวัตของ

สภาพแม่เหล็ก

	 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	450	 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ	 3(3-0-6)

 Microcontroller and Interfaces

	 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบ้ืองต้น	 โครงสร้างของไมโคร

คอนโทรลเลอร์	การเขยีนโปรแกรมเพือ่ควบคมุไมโครคอนโทรลเลอร์	

เทคนิคการเชื่อมต่อ	หน่วยความจ�า	 การเชื่อมต่ออินพุต	 -	 เอาต์พุต	

การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ในระบบการควบคุม

	 introduction	 to	microcontrollers;	 structure	 of	

microcontrollers;	programming	for	microcontrollers;	inter-

face	techniques;	memories;	input-output	interfaces;	appli-

cations	of	microprocessors	in	control	systems

0204	452	 วิศวกรรมหุ่นยนต์	 3(3-0-6)

	 Robotics	Engineering

	 หลักการพื้นฐานของวิทยาการหุ่นยนต์	 คุณลักษณะ

จ�าเพาะของวิทยาการหุ่นยนต์	การควบคุมแขนหุ่นยนต์	แบบจ�าลอง

จลน์	 ระบบพิกัด	 สมการของหุ่นยนต์	 ปัญหาจลนพลศาสตร์ผกผัน

และผลเฉลย	การวางแผนแนววถิแีบบจ�าลองหุน่ยนต์	พลศาสตร์และ

การควบคุมหุ่นยนต์

	 Basic	principles	of	robotics;	specific	characteris-

tics	of	robot;	control	of	robot	arm;	kinetic	models;	coordinate	

system;	robotic	equations;	inverse	kinematics	problems	and	

its	solutions;	trajectory	planning	of	robotic	modelling;	dy-

namics	and	robotic	controls
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0204	455	 หลักการพื้นฐานของสปินอิเล็กทรอนิกส์	 3(3-0-6)

 Fundamental Spin Electronics

	 สปินของอิเล็กตรอน	 กระแสสปิน	 การสะสมสปิน	

ปรากฏการณ์การส่งผ่านสปินและสปินทอร์ค	 สปินวาล์วในหัวอ่าน

ข้อมูลแม่เหล็ก	 อุปกรณ์รอยต่อแม่เหล็กแบบทะลุผ่าน	 หน่วยความ

จ�าข้อมูลแบบสุ่ม

	 Spin	of	electrons,	spin	current,	spin	accumulation,	

spin	transport	and	spin-transfer	torque	phenomena,	spin	

valves,	 MTJs:	 Magnetic	 Tunnel	 Junctions,	 MRAM:	

Magnetoresistive	Random	Access	Memory

0204	461	 เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยเอกซเรย์	 3(3-0-6)

	 X-ray	Analytical	Techniques

	 สมบตัขิองรงัสเีอกซ์	สเปกตรมัของการดดูกลนืและเปล่ง

ออก	การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์โดยผงผลึก	การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์โดย

ช้ินงาน	การเรืองแสงของรังสีเอกซ์	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณจากรูป

แบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์

	 Properties	 of	 x-ray,	 emission	 and	 absorption	

spectra,	x-ray	powder	diffraction,	x-ray	diffraction	of	bulks,	

x-ray	 florescence,	 quantitative	 analysis	 from	diffraction	

patterns

0204	462	 วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน	 3(3-0-6)

 Nanoscience and Nanotechnology

	 ส� า รวจวิทยาศาสตร ์นา โนและ เทคโนโลยีนา โน	

วทิยาศาสตร์เบือ้งหลงัเทคโนโลยนีาโน	เครือ่งมอืทีใ่ช้สร้างและศกึษา

ลักษณะของโครงสร้างนาโน	และการประยุกต์ใช้ที่ส�าคัญต่างๆ	การ

ศึกษาลักษณะของโครงสร้างนาโนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน	

การถ่ายภาพด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบส่งกราด	 การถ่ายภาพด้วย

กล้องอเิลก็ตรอนแบบส่องผ่าน	เป็นต้น	ตวัอย่างขององค์ประกอบและ

ระบบต่างๆ	ทีมี่ขนาดในระดบันาโน	เช่น	ท่อนาโน	เส้นใยนาโน	อนภุาค

นาโน	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	471	 อันตรกิริยาระหว่างพลาสมากับพื้นผิว 3(3-0-6)

 Plasma Surface Interactions

	 พื้นฐานของพลาสมา	พลาสมาที่ความดันต�่า	 พลาสมาที่

ความดันบรรยากาศ	 อันตรกิริยาระหว่างพลาสมากับพื้นผิว	 การ

เปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระเชิงผิวด้วยพลาสมา	การใช้พลาสมาเพื่อ

การยึดติด	การใช้พลาสมาส�าหรับกัดเซาะ	 การใช้พลาสมาท�าความ

สะอาดพืน้ผวิ	การใช้พลาสมาเพือ่การฆ่าเชือ้จลุนิทรย์ี	และเทคโนโลยี

พลาสมาส�าหรับปรับเปลี่ยนพื้นผิว

	 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	490	 เรื่องคัดสรรทางฟิสิกส์	 3(3-0-6)

 Selected Topics in Physics

 หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจ	 บรรยายโดยคณาจารย์ของ

ภาควิชาหรือ	ศาสตราจารย์ที่มาเยือน

	 Selected	topic	of	interest	presented	by	members	

of	the	department	or	by	visiting	professors

0204	497	 ระเบียบวิธีแบบวิทยาศาสตร์	 1(0-3-1)

	 Scientific	Method

	 การค้นคว้างานท่ีเกี่ยวข้องกับโครงงาน	 พร้อมเสนอ

เค้าโครงของโครงงานโดยความเห็นชอบของภาควิชา	 เพื่อเป็นการ

เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการท�าโครงงานต่อไปในรายวชิา	0204	498	

โครงงานฟิสิกส์

	 Literature	search	related	to	the	project,	submis-

sion	 of	 a	 project	 proposal	 approved	by	 the	department,	

preparations	for	the	project	study	in	0204	498	Senior	Project	

in	Physics
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ค.	หมวดวิชาเลือกเสรี

	 โปรแกรมปกติ	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่นๆ	 ที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

ง.	 หมวดสหกิจศึกษา

	 โปรแกรมสหกจิศกึษา	ให้เรยีนในรายวชิาการฝึกงาน	โดยมีเงือ่นไข

ของรายวิชา	 ส�าหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษารวมทั้งหมด	

9	หน่วยกิต

0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

 Cooperative Education

	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดย

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	เพื่อพัฒนา

นิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานใน

สถานประกอบการ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการ

คิดอย่างมีระบบ	 การสังเกต	 การตัดสินใจ	 ตลอดจนทักษะในการ

วเิคราะห์และการประเมนิ	ท�าให้นสิติมคุีณภาพตรงตามความต้องการ

ของสถานประกอบการ	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-devel-

opment	skills,	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who	are	most	suitable	 for	 the	work	places	and	the	 labor	

market
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ชื่อหลักสูตร
	 ชื่อภาษาไทย	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Applied	Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(ฟิสิกส์ประยุกต์)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 วท.บ.	(ฟิสิกส์ประยุกต์)

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

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

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร	 ไม่น้อยกว่า	138	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
	 	 	 	 หมวดวิชาและกลุ่มวิชา	 	 จ�านวนหน่วยกิต

	 ก.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 ไม่น้อยกว่า	 30		หน่วยกิต

	 ข.		หมวดวิชาเฉพาะด้าน	 ไม่น้อยกว่า	 100		หน่วยกิต

 	 	 1.	 วิชาแกน	 	 29  หน่วยกิต

		 	 2.	 วิชาเอก	 	 71  หน่วยกิต

	 	 	 2.1	 วิชาพื้นฐานวิชาเอก	 	 21  หน่วยกิต

		 	 	 2.2	 วิชาเอกบังคับ	 	 41  หน่วยกิต

		 	 	 2.3	 วิชาเอกเลือก	 	 9  หน่วยกิต

	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี		 ไม่น้อยกว่า	 6		หน่วยกิต

	 ง.	 หมวดวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม	 ไม่น้อยกว่า	 2		หน่วยกิต

		 	 	 	 จ�านวนหน่วยกิตรวม	 ไม่น้อยกว่า	 138		หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2565)
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รายวิชา
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

	 ให้นิสิตเรียนรายวิชาตามข้อก�าหนดในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2563)	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 1)	 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 	 1.1)	 ภาษาและการสื่อสาร	 4	หน่วยกิต

	 	 1.2)	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 2	หน่วยกิต

	 2)	 กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 4	หน่วยกิต

	 3)	 กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 4	หน่วยกิต

	 4)	 กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	 4	หน่วยกิต

	 5)	 กลุ่มวิถีสังคม	 	 4	หน่วยกิต

	 6)	 วชิาเลอืกเพ่ิมเติม	จากกลุ่มวชิาที	่1)	-	5)	ไม่น้อยกว่า	8	หน่วยกติ

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน	ก�าหนดเรียนไม่น้อยกว่า	100	หน่วยกิต

	 1.	 กลุม่วิชาแกน ก�าหนดให้เรยีน	29	หน่วยกิต	ในรายวชิาต่อไปนี้

0201	113 แคลคูลัส	1

Calculus	1

3(3-0-6)

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)

0203	110 ชีววิทยา	1

Biology	1

3(3-0-6)

0203	191 ปฏิบัติการชีววิทยา	1

Biology	Laboratory	1

1(0-3-1)

0204	101 ฟิสิกส์	1

Physics	1

3(3-0-6)

0204	102 ฟิสิกส์	2

Physics	2

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1

Physics	Laboratory	1

1(0-3-1)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2

Physics	Laboratory	2

1(0-3-1)

0299	202 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	1

English	for	Science	1

2(2-0-4)

0299	203 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	2

English	for	Science	2

2(2-0-4)

	 2.	 กลุ่มวชิาเอก	ก�าหนดให้เรยีน	29	หน่วยกติ	ในรายวชิาต่อไปนี้

	 	 2.1	 วิชาพ้ืนฐานวิชาเอก	 ก�าหนดให้เรียน	 21	 หน่วยกิต	

ในรายวิชาต่อไปนี้

0204	204 คณิตศาสตร์ส�าหรับฟิสิกส์ประยุกต์

Mathematics	for	Applied	Physics

3(3-0-6)

0204	210 กลศาสตร์แบบฉบับ

Classical	Mechanics

3(3-0-6)

0204	211 ฟิสิกส์ยุคใหม่

Modern	Physics

3(3-0-6)

0204	222 อุณหพลศาสตร์

Thermodynamics	

3(3-0-6)

0204	230 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า	1

Electromagnetic	Theory	1

3(3-0-6)

0204	310 กลศาสตร์ควอนตัม	1

Quantum	Mechanics	1

3(3-0-6)

0204	330 การสั่นและคลื่น

Vibrations	and	Waves

3(3-0-6)

	 	 2.2.	 วิชาเอกบังคับ	ก�าหนดให้เรียน	41	หน่วยกิต	ในรายวิชา

ต่อไปนี้

0204	141 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

Information	Technology	Applications

1(0-3-1)

0204	205 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Computer	Programming

3(3-0-6)

0204	252 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1

Electrics	and	Electronics	1

3(2-3-5)

0204	253 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	2

Electrics	and	Electronics	2

3(2-3-5)

0204	281 การวัดทางไฟฟ้าและทางกล

Electrical	and	Mechanical	

Measurements

3(2-3-5)
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0204	292 การฝึกปฏิบัติการในโรงงาน

Workshop	Practices

1(0-3-1)

0204	297 การเขียนแบบเบื้องต้น

Introduction	to	Drawing

	2(1-2-3)

0204	305 ไมโครคอนทรอลเลอร์และไมโครโปรแกรม

Microcontroller	and	Microprogram

3(3-0-6)

0204	306 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์

เบื้องต้น

Introduction	to	Programmable	Logic	

Control	(PLC)

3(2-3-5)

0204	307 การควบคุมการท�างานด้วยคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น

Introduction	to	Computer	Numerical	

Control	(CNC)

3(2-3-5)

0204	312 กลศาสตร์ของไหล

Fluid	Mechanics

3(3-0-6)

0204	322 การถ่ายโอนความร้อน

Heat	Transfer

3(3-0-6)

0204	373 การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

Heat	Exchanger	Design

3(3-0-6)

0204	374 เครื่องกลและเครื่องกลไฟฟ้า

Mechanic	and	Electrical	Machines

3(2-3-5)

0204	493* สัมมนาทางฟิสิกส์ประยุกต์

Seminar	in	Applied	Physics

	1(0-3-1)

0204	494* โครงงานทางฟิสิกส์ประยุกต์	1

Senior	Project	in	Applied	Physics	1

	1(0-3-1)

0204	495* โครงงานทางฟิสิกส์ประยุกต์	2

Senior	Project	in	Applied	Physics	2

	2(0-6-2)

*	การประเมินผลเป็น	S	หรือ	U

	 	 2.3	 วิชาเอกเลือก	 ก�าหนดให้เลือกเรียนในรายวิชาต่อไปนี	้

ไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต

0204	308 ฟิสิกส์เชิงค�านวณเบื้องต้น

Introduction	to	Computational	Physics

3(3-0-6)

0204	323 แหล่งพลังงานและการเปลี่ยนรูป

Energy	Recourses	and	Conversion

3(3-0-6)

0204	324 อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

Energy	Efficiency	Industrial	and	

Commercial	Technology

3(3-0-6)

0204	361 เทคโนโลยีการตรวจจับและการประยุกต์ใช้

Sensor	Technology	and	Applications

3(3-0-6)

0204	371 ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น

Introduction	to	Plasma	Physics

3(3-0-6)

0204	375 การจัดการสมาร์ตซิตี้

Smart	City	Management

3(2-3-5)

0204	472 หุ่นยนต์และการควบคุม

Robot	and	Control

3(2-3-5)	

0204	473 แขนกลอุตสาหกรรม

Industrial	Robot	Arms

3(2-3-5)

0204	474 นิวเคลียร์เทคโนโลยี

Nuclear	Technology

3(3-0-6)

0204	475 การออกแบบชุมชนและเมืองส�าหรับ

สมาร์ตซิตี้

Urban	Design	for	Smart	City

3(2-3-5)

0204	476 ฟิสิกส์ประยุกต์ส�าหรับเครื่องมือแพทย์

Applied	Physics	for	Medical	Equipment

3(3-0-6)

0204	481 พฤติกรรมการสอนฟิสิกส์

Teaching	Behavior	of	Physics

3(3-0-6)

ค.	หมวดวิชาเลือกเสรี

	 ให ้เลือกเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ	 ที่ เป ิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

ง.	 หมวดฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

	 ให้เรียนในรายวิชาการฝึกงานไม่น้อยกว่า	 2	 หน่วยกิต	 โดยมี

เง่ือนไขลงทะเบยีนเรยีนวชิาเอกบงัคบัมาแล้ว	ไม่น้อยกว่า	21	หน่วยกติ

0204	399* 	การฝึกงาน

	Student	Practicum

2(240	ชั่วโมง)
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แผนการศึกษา
	 แผนการศึกษาจ�านวน	9	ภาคการศึกษา	รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	138	หน่วยกิต

ปีที่	1	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2(2-0-4)	

0201	113 แคลคูลัส	1

Calculus	1

3(3-0-6)

0203	110 ชีววิทยา1

Biology	1

3(3-0-6)

0203	191 ปฏิบัติการชีววิทยา	1

Biology	Laboratory	1

1(0-3-1)

0204	101 ฟิสิกส์	1

Physics	1

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1

Physics	Laboratory	1

1(0-3-1)

xxxx	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป	(เลือกกลุ่มวิถีสังคม)	 2

xxxx	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป	(เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม)	 2

รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 19	หน่วยกิต
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ปีที่	1	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2(1-2-3)

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

2(2-0-4)	

0201	114 แคลคูลัส	2

Calculus	2

3(3-0-6)

0201	201 วิธีการทางสถิติทั่วไป

General	Statistical	Methods	

3(3-0-6)

0202	103 หลักเคมี	1

Principle	of	Chemistry	1

3(3-0-6)

0202	193 ปฏิบัติการหลักเคมี	1

Principle	of	Chemistry	Laboratory	1

1(0-3-1)

0204	102 ฟิสิกส์	2

Physics	2

3(3-0-6)

0204	141 	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

Information	Technology	Applications

1(0-3-1)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2

Physics	Laboratory	2

1(0-3-1)

xxxx	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป		(เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง) 2

xxxx	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป		(เลือกกลุ่มวิถีสังคม) 2

รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 23	หน่วยกิต
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ปีที่	2	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0204	204 คณิตศาสตร์ส�าหรับฟิสิกส์ประยุกต์

Mathematics	for	Applied	Physics	

3(3-0-6)

0204	205 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Computer	Programming

3(3-0-6)

0204	210 กลศาสตร์แบบฉบับ

Classical	Mechanics

3(3-0-6)

0204	211 ฟิสิกส์ยุคใหม่

Modern	Physics

3(3-0-6)

0204	252 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1

Electrics	and	Electronics	1	

3(2-3-5)

0204	292 การฝึกปฏิบัติการในโรงงาน

Workshop	Practices

1(0-3-1)

0299	202 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	1

English	for	Science	1	

2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป	(เลือกจากกลุ่ม	1-5)	 2

รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 20	หน่วยกิต

ปีที่	2	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0204	222 อุณหพลศาสตร์

Thermodynamics

3(3-0-6)

0204	230 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า	1

Electromagnetic	Theory	1

3(3-0-6)

0204	253 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	2

Electrics	and	Electronics	2

3(2-3-5)

0204	281 การวัดทางไฟฟ้าและทางกล

Electrical	and	Mechanical	Measurements

3(2-3-5)

0204	297 การเขียนแบบเบื้องต้น

Introduction	to	Drawing

2(1-2-3)

0299	203 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	2

English	for	Science	2

2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป		(เลือกจากกลุ่ม	1-5) 4

รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 20	หน่วยกิต
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	ปีที่	3	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0204	305 ไมโครคอนทรอลเลอร์และไมโครโปรแกรม

Microcontroller	and	Microprogram
3(3-0-6)

0204	310 กลศาสตร์ควอนตัม	1

Quantum	Mechanics	1
3(3-0-6)

0204	312 กลศาสตร์ของไหล

	Fluid	Mechanics
3(3-0-6)

0204	322 การถ่ายโอนความร้อน

Heat	Transfer
3(3-0-6)

0204	374 เครื่องกลและเครื่องกลไฟฟ้า

Mechanic	and	Electrical	Machines
3(2-3-5)

xxxx	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป	 

(เลือกจากกลุ่ม	1-5)
4

รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 19	หน่วยกิต

ปีที่	3	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0204	306 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์เบื้องต้น

Introduction	to	Programmable	Logic	Control	(PLC)

3(2-3-5)

0204	307 การควบคุมการท�างานด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	

Introduction	to	Computer	Numerical	Control	(CNC)

3(2-3-5)

0204	330 การสั่นและคลื่น

Vibrations	and	Waves

3(3-0-6)

0204	373 การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

Heat	Exchanger	Design

3(3-0-6)

0204	3xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)

xxxx	xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป		(เลือกจากกลุ่ม	1-5) 4

รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 19	หน่วยกิต

ปีที่	3	ภาคการศึกษาพิเศษ	(ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0204	399* การฝึกงาน

Student	Practicum

2(0-240-0)

รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 2	หน่วยกิต
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ปีที่	4	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0204	493* สัมมนาทางฟิสิกส์ประยุกต์

Seminar	in	Applied	Physics	

1(0-3-1)

0204	494* โครงงานทางฟิสิกส์ประยุกต์	1

Senior	Project	in	Applied	Physics	1

1(0-3-1)

0204	4xx วิชาเอกเลือก 6(x-x-x)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 6(x-x-x)

รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 14	หน่วยกิต

ปีที่	4	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0204	495* โครงงานทางฟิสิกส์ประยุกต์	2

Senior	Project	in	Applied	Physics	2

2(0-6-2)

รวมหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า 2	หน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน

	 1.	 กลุ่มวิชาแกน	ก�าหนดให้เรียนจ�านวน	29	หน่วยกิต

0201	113	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)

	 Calculus	1

	 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน	อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ตัวแปรเดียวและการประยุกต์	ปริพันธ์และการประยุกต์

	 Limits	and	continuity	of	functions,	derivatives	of	

functions	of	one	variables	and	applications,	integrals	and	

applications

0201	114	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

	 Calculus	2

	 ฟังก์ชันหลายตัวแปร	ลมิติและความต่อเนือ่งของฟังก์ชนั

หลายตัวแปร	อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์	อนุกรมอนันต์

	 Functions	of	several	variables,	limits	and	conti-

nuity	of	 functions	of	several	variables,	partial	derivatives	

and	applications,	infinite	series

0201	201	 วิธีการทางสถิติทั่วไป	 3(3-0-6)

 General Statistical Methods

	 มโนมติพื้นฐานของสถิติ	 สถิติพรรณนา	 วิธีเก็บรวบรวม

ข้อมูล	การแจกแจงความน่าจะเป็น	การสุ่มตัวอย่าง	การประมาณค่า

และการทดสอบสมมตฐิาน	การวเิคราะห์ความแปรปรวน	การทดสอบ

ภาวะอิสระโดยการทดสอบไคสแควร์	 การวิเคราะห์การถดถอย

และสหสัมพันธ์แบบอย่างง่าย	 การน�าสถิติไปใช้ในการวิจัยโดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูป

	 Introduction	to	statistics,	descriptive	statistics,	

data	collection,	probability	distribution,	sampling	survey,	

estimation	and	hypothesis	testing,	analysis	of	variance,

chi-square	for	test	of	independence	and	solve	by	statistical	

package

0202	103	 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

	 Principles	of	Chemistry	1

	 โครงสร้างอะตอม	ปริมาณสารสัมพันธ์	พันธะเคมี	สมบัติ

ของธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน	 สมดุลเคมี	 ก๊าซ	 ของแข็ง	

ของเหลว	สารละลาย	สมบตัคิอลลเิกทฟี	กรด-เบสสารละลายบฟัเฟอร์	

และการไทเทรตกรด-เบส

	 Structure	 of	 atoms,	 stoichiometry,	 chemical	

bonding,	 properties	 of	 representative	 and	 transition	

elements,	chemical	equilibrium,	gas,	solid,	liquid,	solution,	

colligative	property,	acid-base,	buffer	solution	and	titration

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

	 Principles	of	Chemistry	Laboratory	1

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาหลักเคมี	1	

เช่น	ความปลอดภยัในห้องปฏบิตักิาร	การใช้อปุกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี	

สมบัติคอลลิเกทีฟ	 การหาค่าคงที่ของแก๊ส	 สมดุลเคมี	 กรด-เบส	

สารละลายบัฟเฟอร์	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	 วิทยา

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์	 สารเคมีของชีวิต	 เซลล์และเมทาบอลิ

ซมึ	พนัธศุาสตร์	กลไกของววิฒันาการ	ความหลากหลายของสิง่มชีวีติ	

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์	นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

	 Characteristic	classification	science	methodology	

of	organisms,	chemistry	of	life,	cell	and	metabolism,	genet-

ics,	evolution,	biodiversity,	structure	and	function	of	plant	

and	animal,	ecology	and	behavior

203	191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-1)

	 Biology	Laboratory	1

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0203	 110	

ชีววิทยา	1

	 Experiment	Concurrented	with	0203	110	Biology	1
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0204	101	 ฟิสิกส์	1	 3(3-0-6)

	 Physics	1

	 บทน�าเกี่ยวกบัวชิาฟสิิกสแ์ละความส�าคญัของวิชาฟสิิกส์	

ปริมาณทางฟิสิกส์	การเคลื่อนที่เชิงเส้น	กฎของนิวตัน	การเคลื่อนที่

แบบวิถีโค้งและแบบวงกลม	โมเมนตัมและการชน	งานและพลังงาน	

และการเคลื่อนที่แบบหมุน	 สมดุลกล	การสั่นและคลื่น	 คลื่นเสียง	

ของไหล	สมบัติเชิงกลของสสาร	ระบบอนุภาค	อุณหพลศาสตร์และ

ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

	 Introduction	to	physics	and	important	quantity	

of	physics,	linear	motion	equations,	Newton’s	laws,	equi-

librium,	 projectile	 and	circular	motions,	momentum	and	

collisions,	work	and	energy,	system	of	particles	and	rigid	

body,	mechanical	equilibrium,	vibrations	and	waves,	sound,	

fluid,	mechanical	properties	of	matter,	thermodynamics	and	

kinetic	theory	of	gases

0204	101	 ฟิสิกส์	1	 3(3-0-6)

	 Physics	1

	 บทน�าเกี่ยวกบัวชิาฟสิิกสแ์ละความส�าคญัของวิชาฟสิิกส์	

ปริมาณทางฟิสิกส์	การเคลื่อนที่เชิงเส้น	กฎของนิวตัน	การเคลื่อนที่

แบบวิถีโค้งและแบบวงกลม	โมเมนตัมและการชน	งานและพลังงาน	

ระบบอนภุาคและการเคลือ่นทีแ่บบหมนุของวตัถแุขง็เกรง็	สมดลุกล	

การสั่นและคลื่น	คลื่นเสียง	 ของไหล	สมบัติเชิงกลของสสาร	 อุณห

พลศาสตร์และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

	 Introduction	to	physics	and	importance	of	phys-

ics,	 physical	 quantities,	 linear	motion,	Newton’s	 laws,	

projectile	and	circular	motions,	momentum	and	collisions,	

work	and	energy,	system	of	particles	and	rotational	motion	

of	 a	 rigid	body,	mechanical	 equilibrium,	 vibrations	 and	

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

thermodynamics	and	kinetic	theory	of	gases

0204	102	ฟิสิกส์	2	 3(3-0-6)

	Physics	2

 ไฟฟ้าสถิต	 สารแม่เหล็ก	 สนามแม่เหล็ก	 การเหนี่ยว

น�าเชิงแม่เหล็ก	 ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน�า	 กระแสไฟฟ้า	 วงจร

ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	 สมบัติคลื่น

ของแสงและทัศนอุปกรณ์	บทน�าเกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม่	สมบัติของ

นิวเคลียส	กัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์

 Electrostatics,	magnetic	materials,	magnetic	

field,	magnetic	induction,	capacitors	and	inductors,	electric	

currents,	DC	and	AC	circuits,	electromagnetic	waves,	wave	

properties	 of	 light	 and	 optical	 instruments,	 introduction	

to	modern	physics,	properties	of	nucleus,	radioactive	and	

nuclear	reaction

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

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	101	ฟิสิกส์	1

	 Laboratory	experiments	to	concord	with	0204	101	

Physics	1

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

	 Physics	Laboratory	2

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	102	ฟิสิกส์	2

	 Laboratory	experiments	to	concord	with	0204	102	

Physics	2

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

	 English	for	Science	1

	 ศัพท์เทคนิค	การใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์	 การอ่านและ

ความเข้าใจในบทความด้านวิทยาศาสตร์

	 Technical	terms,	scientific	language,	reading	and	

understanding	of	scientific	journal

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

	 English	for	Science	2

	 ศัพท์เทคนิค	การใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์	 การอ่านและ

ความเข้าใจในบทความด้านวิทยาศาสตร์

	 Technical	terms,	scientific	language,	reading	and	

understanding	of	scientific	journal
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	 2.	 กลุ่มวิชาเอก	แบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ	ดังนี้
	 	 2.1	 วิชาพืน้ฐานวชิาเอก	ก�าหนดให้เรยีนจ�านวน	21	หน่วยกติ
0204	204	 คณิตศาสตร์ส�าหรับฟิสิกส์ประยุกต์	 3(3-0-6)

 Mathematics for Applied Physics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 สอบผ่าน	0201	113	แคลคูลัส	

1	และ	0201	114	แคลคูลัส	2

Prerequisite	 :	 Pass	 the	 exam	 0201	 113	

Calculus	 1	 and	 0201	 114	

Calculus	2

	 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ	 ผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ์
สามัญอันดับหน่ึง	ผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับ
สอง	 สมการเชิงอนุพันธ์แบบแม่นตรงและผลเฉลย	พีชคณิตเวก
เตอร์ใน	3	มิติ	พิกัดเชิงขั้ว	การวิเคราะห์เวกเตอร์ขั้นสูง	อนุพันธ์เวก
เตอร์	ปริพันธ์เวกเตอร์	ฟังก์ชันหลายตัวแปร	อนุพันธ์ย่อย	อนุกรม
เทย์เลอร์	อนุกรมฟูเรียร์	การแปลงฟูเรียร์	การแปลงลาปลาช	สมการ
เชิงอนุพันธ์ย่อย	 ข้อปัญหาค่าขอบ	จ�านวนเชิงซ้อน	ตัวแปรเชิงซ้อน	
ฟังก์ชันเชิงซ้อน	ฟังก์ชันวิเคราะห์	 ปริพันธ์เชิงซ้อน	พีชคณิตเชิงเส้น	
พีชคณิตของเมทริกซ์	ดีเทอมิแนนต์	ระบบสมการเชิงเส้น	การด�าเนิน
การตามแถว	ค่าเจาะจง	เวกเตอร์เฉพาะ
	 Ordinary	 differential	 equations,	 solutions	 of	
first-order	differential	equations,	solutions	of	second-order	
linear	 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	de-
rivatives,	Taylor	series,	Fourier	 series,	Fourier	 transform,	
Laplace	transform,	partial	differential	equations,	boundary	
value	problem,	complex	numbers,	complex	variables,	com-
plex	functions,	analytic	functions,	complex	integrals,	linear	
algebra,	matrix	 algebra,	 determinants,	 systems	 of	 linear	
equations,	row	operation,	eigenvalues,	eigenvectors

0204	210	 กลศาสตร์แบบฉบับ	 3(3-0-6)

 Classical Mechanics

 กลศาสตร์แบบนิวตัน	 การเคล่ือนท่ีแบบแกว่งกวัด	
การเคลื่อนที่ในกรอบอ้างอิงไม่เฉื่อย	 แรงศูนย์กลาง	 การเคลื่อนที่
ของระบบอนุภาค	 หลักเบ้ืองต้นของกลศาสตร์แบบลากรองจ์และ
แฮมิลตัน
	 Newtonian	mechanics;	 oscillation	 motion;	
motion	 in	 non-inertial	 frames;	 central	 force	motion	 of	
particle	systems;	fundamental	principles	of	Lagrangian	and	
Hamiltonian	mechanics

0204	211	 ฟิสิกส์ยุคใหม่	 3(3-0-6)

 Modern Physics

	 ภาพรวมขอบเขตของเนือ้หาฟิสกิส์ยคุใหม่	ทฤษฎสีมัพทัธ

ภาพพิเศษ	คุณสมบัติเชิงคลื่นของอนุภาค	คุณสมบัติเชิงอนุภาคของ

คลื่น	 โครงสร้างอะตอม	สมบัติของของแข็ง	ฟิสิกส์นิวเคลียร์	 และ

อนุภาคมูลฐาน

	 Overview	of	modern	physics	contents,	theory	of	

special	relativity,	particle	properties	of	wave,	wave	proper-

ties	of	particle,	atomic	structure,	properties	of	solid,	nuclear	

physics	and	elementary	particles

0204	222	 อุณหพลศาสตร์	 3(3-0-6)

 Thermodynamics

	 วิชาท่ีศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับความร้อน	 อุณหภูมิ	

สมดุลทางคามร้อน	สมการความร้อน	สมการแสดงสถานะฟังก์ชัน

แสดงสถานะ	กฎทางอณุหพลศาสตร์	เอนโทรปี	กระบวนการทางอณุห

พลศาสตร์	 เครื่องยนต์ความร้อนและระบบท�าความเย็น	การเปลี่ยน

เฟส	ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ

	 Thermodynamics:	heat,	temperature,	thermody-

namics	equilibrium,	equation	of	states,	function	of	states,	

laws	of	thermodynamics,	entropy,	heat	engine	and	refrig-

erator,	phase	transformation,	kinetic	theory	of	gases

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

	 Electromagnetic	Theory	1

	 กฎของคลูอมป์	สนามไฟฟ้าสถติ	พลงังานและศกัย์ไฟฟ้า	

ความต้านทาน	ไดอิเล็กตริก	ความเก็บประจุ	ความเหนี่ยวน�า	กระแส

พาและกระแสน�า	 สมการปัวส์ซองและลาปลาซ	 สนามแม่เหล็กสถิต	

สนามแม่เหลก็ทีแ่ปรตามเวลา	วสัดแุม่เหลก็	สมการแมกซ์เวลล์	สนาม

แม่เหลก็ไฟฟ้าทีแ่ปรตามเวลา	การแผ่กระจายของคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า

	 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	depen-

dent	magnetic	fields,	magnetic	materials,	Maxwell’s	equa-

tions,	time-varying	electromagnetic	fields,	electromagnetic	

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

	 Quantum	Mechanics	1

	 แนวคดิเบ้ืองต้นของกลศาสตร์ควอนตมั	ฟังก์ชนัคลืน่และ

สมบัติของฟังก์ชันคลื่น	ตัวด�าเนินการ	สมการชเรอดิงเงอร์	ผลเฉลย

ของสมการชเรอดิงเงอร์ในปัญหาหนึ่งมิติ

	 Fundamental	concepts	of	quantum	mechanics,	

wave	 function	and	 its	properties,	operators,	Schrodinger	

equation,	solution	of	Schrodinger	equation	in	one	–	dimen-

sional	problem

0204	330	 การสั่นและคลื่น	 3(3-0-6)

 Vibrations and Waves

	 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก	 การสั่นแบบต่างๆ	

ได้แก่	 การส่ันแบบหน่วงและแบบมีแรงบังคับ	 การเกิดการสั่นพ้อง	

การสั่นแบบคู่ควบ	พิกัดอิสระ	และรูปแบบการแกว่งกวัดอย่างอิสระ	

สมการคลื่นใน	 1	มิติ	 และหลายมิติ	คลื่นเคลื่อนที่	 สมบัติของคลื่น	

การแทรกสอด	การเลี้ยวเบน	การสะท้อน	และการส่งผ่านของคลื่น	

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของคลื่นบางชนิด	 เช่น	 คลื่นเสียง	 และ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	เป็นต้น	การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์แบบฟูเรียร์

	 Simple	harmonics	motion,	mechanical	vibrations	

such	as	damped	oscillations	and	 force	oscillations,	 reso-

nance,	coupled	oscillations,	degree	of	freedom	and	normal	

modes,	one	and	many	dimensions	wave	equation,	travelling	

waves,	properties	of	wave	such	as	interference,	diffraction,	

reflection	and	transmission,	some	phenomena	of	sound	and	

electromagnetic	waves,	and	application	of	Fourier	method

	 	 2.2	 วิชาเอกบังคับ	 ก�าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า	 จ�านวน	

41	หน่วยกิต

0204	141	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 1(0-3-1)

 Information Technology Applications

	 การประกอบคอมพิวเตอร์	 โปรแกรมพื้นฐานส�าหรับ

ส�านักงาน	ระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐาน	การติดตั้งซอฟต์แวร์	โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าหรับการออกแบบ	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับ

เขียนเว็บ	อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 Assembly	of	personal	computers,	basic	of	program	

for	offices,	basic	network,	software	installation,	computer	

aided	design,	web	programming,	information	technology	

devices

0204	205	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)

 Computer Programming

	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาที่เหมาะสม	

การรบัค่าข้อมลู	การแสดงผลข้อมลูอาเรย์	พอยน์เตอร์	ลปูและเงือ่นไข	

ฟังก์ชัน	สตรักเจอร์	และยูเนียน	การอ่านและเขียนข้อมูลกับไฟล์

	 Computer	programming	with	a	suitable	computer	

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

conditions,	functions,	structures,	unions,	reading	fromfiles	

and	writing	to	files

0204	252	 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1	 3(2-3-5)

	 Electrics	and	Electronics	1

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 สอบผ่าน	0204	230	ทฤษฎีแม่

เหล็กไฟฟ้า	1

Prerequisite	 :	 Pass	 the	Exam	0204	 230	

Electromagnetic	Theory	1

	 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับปริมาณไฟฟ้าและกฎของ

โอห์ม	กฎของเคอร์ขอฟฟ์	ทฤษฎีการวางซ้อน	ทฤษฎีของเทวินินและ

นอร์ตัน	ฟ้ากระแสสลับ	วงจรเรโซแนนซ์	ก�าลังไฟฟ้าในระบบไฟสลับ	

ระบบไฟฟ้า	 3	 เฟส	ทฤษฎีสารกึ่งตัวน�า		คุณสมบัติและวงจรการใช้

งานของไดโอด	คุณสมบัติและการจัดไบแอสของทรานซิสเตอร์รอย

ต่อไบโพลาร์		 คุณสมบัติและการจัดไบแอสของทรานซิสเตอร์สนาม

ไฟฟ้า	 เสถียรภาพของวงจรที่มีการจัดไบแอส	คุณสมบัติและวงจร

การใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดพิเศษต่างๆ	

	 Study	and	practice	about	electric	quantity	and	

Ohm’s	law,	Kirchoff’s	Law,	superposition	theorem,	Theve-

nin’s	and	Norton’s	theorems,	alternating	current	electricity,	

resonance	circuits,	 power	 in	 3-phase	 alternating	power	

system,	 semiconductor	 theory,	Features	and	application	

circuits	of	diodes,	properties	and	bias	arrangement	of	bi-

polar	junction	transistors,	properties	and	bias	arrangement	

of	electric	field	transistors,	the	stability	of	the	circuit	with	

bias	arranged,	 features	and	application	cycles	of	 special	

electronic	devices
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0204	253	 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	2	 3(2-3-5)

	 Electrics	and	Electronics	2

เง่ือนไขของรายวิชา	 :	 สอบผ่าน	0204	252	ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์	1

Prerequisite	 :	 Pass	 the	 exam	 0204	 252	

Electrics	and	Electronics	1

	 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ	ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์ทาง
แสง	ไอซ	ีออปเปอเรชัน่นลัแอมปลไิฟเออร์	การจัดสญัญาณด้วยวงจร
ลิเนียร์	การใช้ทรานซิสเตอร์เป็นสวิตซ์	คณิตศาสตร์ลอจิกส์	ไอซีทีที
แอล	ไอซมีอส	ไอซดีจิทิลั	ระบบดจิทิลัซเีคว็น	ตวัอย่างการใช้งานวงจร
ดิจิทัล
	 Study	and	practice	about	optoelectronics	(theory),	
IC	(Integrated	Circuit),	op-amp,	operational	amplifier,	signal	
arrangement	with	 linear	 circuits,	using	a	 transistor	 as	 a	
switch,	mathematical	 logic,	 ICTTL,	 IC	moss,	 IC	digital,	
digital	sequence,	digital	circuit	examples

0204	281	การวัดทางไฟฟ้าและทางกล	 3(2-3-5)

 Electrical and Mechanical Measurements

	 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ	การวัด	หน่วยของการวัด
ทางไฟฟ้า	 และทางกล	ความเท่ียงตรง	 และความแม่นย�าในการวัด	
หลักการท�างาน	โครงสร้าง	การขยายย่านวัด	การตรวจซ่อมและบ�ารุง
รักษา	เครื่องมือวัดทางกล	มัลติมิเตอร์	วัตต์มิเตอร์	ฟรีเควนซีมิเตอร์	
บรดิจ์มเิตอร์	อเิลก็ทรอนกิส์มลัตมิเิตอร์	การใช้ทรานสดิว้เซอร์ในการ
วัด	และเครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์กับงานอุตสาหกรรม
	 Study	 and	 practice	measuring,	 electrical	 and	
mechanical	measurement	units,	measurement	accuracy,	
working	principle,	structure,	amplification,	repair	and	main-
tenance,	mechanical	instruments,	multimeter,	watt	meter,	
frequency	meter,	 bridge	meter,	 electronic	multimeter,	
using	a	measuring	transducer,	and	electronic	measuring	
instruments	with	industrial	application

0204	292	 การฝึกปฏิบัติการในโรงงาน	 1(0-3-1)

 Workshop Practices

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดขนาดชิ้นงาน	 งานเครื่องมือ
กล	งานปรับแต่ง	ชิ้นงานโลหะแผ่น	การเชื่อมโลหะ	เครื่องจักรซีเอ็น
ซี	ความปลอดภัยในโรงงาน
	 Practice	 in	work-piece	measuring,	machine	
tools,	bench	work,	sheet	metal	works,	metal	welding,	CNC	
machines,	saftefy	in	workshop

0204	297	 การเขียนแบบเบื้องต้น	 2(1-2-3)

 Introduction to Drawing

	 หลักการเขียนตัวอักษรและตัวเลข	ออโตกราฟิกโปรเจ

กชัน	การเขียนภาพออโตกราฟิกและพิคตอเรียล	การก�าหนดขนาด	

และความคลาดเคลื่อน	การเขียนภาพตัด	การเขียนวิวช่วย	และแผ่น

คลี	่การสเกต็ภาพด้วยมอื	การให้รายละเอียด	และการเขยีนภาพแอส

เซมบรี	พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ

	 Lettering,	 orthographic	projection,	 orthograph-

ic	 drawing	 and	 pictorial	 drawings,	 dimensioning	 and	

tolerancing,	 sections,	 auxiliary	 views	 and	development,	

freehand	 sketches,	 detail	 and	 assembly	drawings,	 basic	

computer-aided	drawing

0204	305	 ไมโครคอนทรอลเลอร์และไมโครโปรแกรม	 3(3-0-6)

 Microcontroller and Microprogram

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 สอบผ่าน	0204	205	การเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

Prerequisite	 :	 Pass	 the	Exam	0204	 205	

Computer Programming

	 ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น	 สถาปัตยกรรมของไมโคร

โพรเซสเซอร์	 ภาษาเครื่อง	 ชุดค�าสั่ง	 การเขียนโปรแกรม	ภาษาแอส

เซมบลี	ฮาร์ดแวร์ของระบบไมโครโปรเซสเซอร์	หน่วยประมวลผลก

ลาง	รจีสิเตอร์	แฟลก	แอดเดรสซงิโหมด	หน่วยความจาหน่วย	อนิพตุ

และเอาท์พุต	 การเชื่อมต่อระบบไมโครโพรเซสเซอร์	 การประยุกต์

ไมโครโพรเซสเซอร์	การออกแบบระบบไมโครโพรเซสเซอร์

	 Basic	microprocessors,	 architecture	 of	micro-

processors,	machine	language,	instruction	sets,	assembly	

language	 programming,	 hardware	 of	microprocessor	

systems,	CPU,	registers,	flag,	addressing	mode,	memory,	

input	and	output	unit,	microprocessor	interfacing,	applica-

tions	of	microprocessors,	designs	of	microprocessor	systems
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0204	306	 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์เบื้องต้น	3(2-3-5)

	 Introduction	to	Programmable	Logic	Control	(PLC)

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 สอบผ่าน	0204	205	การเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

Prerequisite	 :	 Pass	 the	Exam	0204	 205	

Computer Programming

	 ศกึษาและปฏบิตัเิกีย่วกบัเครือ่งมอืและอปุกรณ์ตรวจวดั
ในกระบวนการควบคุมล�าดับ	 การเขียนไดอะแกรมรีเลย์	 การเขียน
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์	 เคร่ืองมือและกระบวนการ	 โปรแกรม
เมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์	 การเขียนภาษาค�าสั่ง	 ภาษาค�าสั่งบูลีน	
ภาษาค�าสั่งแลดเดอร์ไดอะแกรมและภาษาค�าสั่งอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบควบคมุ	การแก้ไขหรือเปลีย่นแปลงโปรแกรม	หลกัการเลอืกใช้
อุปกรณ์	 เครื่องมือและระบบควบคุมให้เหมาะสมและการประยุกต์
ใช้งาน
	 Study	and	practice	about	measuring	instruments	
and	equipment	in	sequence	control	processes,	relay	diagram	
writing,	device	driver	programming,	tools	and	processes,	
programmable	logic	controller,	command	language	writing,	
dictation,	Boolean’	 command	 language,	 ladder	 diagram	
language	and	 other	 command	 languages	 related	 to	 the	
control	system,	editing	or	changing	the	program,	principles	
of	equipment	selection,	appropriate	tools	and	controls	and	
applications

0204	307	 การควบคุมการท�างานด้วยคอมพิวเตอร์	 3(2-3-5)

	 เบื้องต้น

	 Introduction	to	Computer	Numerical	Control	(CNC)

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 สอบผ่าน	0204	205	การเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

Prerequisite	 :	 Pass	 the	Exam	0204	 205	

Computer Programming

	 ศกึษาและปฏบิตัเิกีย่วกบัโครงสร้าง		หลกัการท�างาน		วธิี
การใช้งาน		การบ�ารุงรักษาของเครือ่งซีเอน็ซ	ีระบบแนวแกน	การเขยีน
โปรแกรมควบคุม		ปรับตั้งเครื่อง	การปรับตั้งชิ้นงาน	ปรับตั้งเครื่อง
มอื	การเลอืกเครือ่งมอืตดัใช้โปรแกรมจ�าลองการท�างานและผลติชิน้
งานโดยใช้เครื่องซีเอ็นซี
	 Study	and	practice	about	the	structure,	working	
principle,	method	of	use	and	maintenance	of	CNC	machine,	
axial	system,	control	programming,	set	the	machine,	work	
piece	set-up,	cutting	tool	selection	using	a	simulator,	and	
producing	the	work	using	a	CNC	machine

0204	312	 กลศาสตร์ของไหล	 3(3-0-6)

 Fluid Mechanics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 ส อ บ ผ ่ า น 	 0 2 0 4 	 2 0 4	

คณิตศาสตร์ส�าหรับฟิสิกส ์

ประยุกต์

Prerequisite	 :	 Pass	 the	Exam	0204	 204	

Mathematics for Applied 

Physics

	 ความรู้เบื้องต้น	สถิตศาสตร์ของไหล	พลศาสตร์ของไหล	

ทฤษฎีการถ่ายโอนเรย์โนล	การอนุรักษ์มวล	โมเมนตัม	และพลังงาน	

สมการนาเวยีร์โสตก	สมการเบอร์นลู	ีตวัแปรไร้หน่วย	การไหลภายใน	

การไหลภายนอก	เครื่องจักรของไหล

	 Introduction,	 fluid	 statics,	 fluid	 dynamics,	

Reynolds	transport	theorem,	mass	momentum	and	energy	

conservations,	Navier	Stoke’s	equation,	Bernulli’s	equation,	

dimensionless,	internal	flow,	external	flow,	fluid	machinery

0204	322	 การถ่ายโอนความร้อน	 3(3-0-6)

 Heat Transfer

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 สอบผ่าน	 0204	 222	 อุณห

พลศาสตร์

Prerequisite	 :	 Pass	 the	Exam	0204	 222	

Thermodynamics

	 หลักการเบ้ืองต้นของกระบวนการถ่ายโอนความร้อน	

การน�าความร้อน	การพาความร้อน	การถ่ายโอนความร้อนคงตัวและ

ไม่คงตัว	 การถ่ายโอนความร้อนใน	 1	มิติ	 และ	 2	มิติ	 การถ่ายโอน

ความร้อนแบบอิสระ	การถ่ายโอนความร้อนแบบบังคับ	การแผ่รังสี

ความร้อนของวัตถุด�าและวัตถุเทา	 การวิเคราะห์การถ่ายโอนความ

ร้อนของอาคาร	การแก้ปัญหาด้วยวิธีการเชิงเลขและเชิงกราฟ

	 Basic	principles	of	heat	transfer	processes,	ther-

mal	 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
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0204	373	 การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน	 3(3-0-6)

	 Heat	Exchanger	Design

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 สอบผ่าน	0204	312	กลศาสตร์

ของไหล	 และ	 0204	 322	

การถ่ายโอนความร้อน

Prerequisite	 :	 Pass	 the	Exam	0204	 312	

Fluid Mechanics and 

0204	322	Heat	Transfer

	 พื้นฐานการแลกเปลี่ยนความร้อน	ชนิดของอุปกรณ์แลก

เปล่ียนความร้อน	การออกแบบให้เหมาะสม	การออกแบบอุปกรณ์

แลกเปลี่ยนความร้อนของไหลสถานะเดียวที่ความดันปกติและ

ความดันเหนือจุดวิกฤติ	 การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ

ร้อนของไหลสองสถานะ	(การควบแน่นและการระเหย)	การออกแบบ

อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนของไหลท่ีมีการแลกเปลี่ยนท้ังความ

ร้อนและมวลการ	ออกแบบอปุกรณ์แลกเปลีย่นความร้อนในท่อระดบั

ไมโคร	(อุปกรณ์ระบายความร้อนอิเล็กทรอนิกส์)

	 Fundamental	 of	 heat	 exchange,	Types	 of	 heat	

exchanger,	Optimum	design,	Heat	exchanger	design	 for	

single	phase	flow	in	normal	and	super-critical	pressures,	

Heat	exchanger	design	for	two-phase	flow	(condensation	

and	evaporation),	Heat	exchanger	design	for	a	fluid	which	

transfer	both	heat	and	mass,	Heat	exchanger	design	 for	

micro-tubes	(cooling	electronic	devices)

0204	374 เครื่องกลและเครื่องกลไฟฟ้า 3(2-3-5)

 Mechanic and Electrical Machines

เง่ือนไขของรายวิชา	 :	 สอบผ่าน	0204	252	ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์	1

Prerequisite	 :	 Pass	 the	Exam	0204	 252	

Electrics	and	Electronics	1

	 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีแม่เหล็ก	แม่เหล็กไฟฟ้า	

โครงสร้างและส่วนประกอบ	 หลักการท�างาน	 ชนิดของเครื่องกล

ไฟฟ้ากระแสตรง	และกระแสสลับ	สาเหตุที่ท�าให้ไม่เกิดแรงเคลื่อน

ไฟฟ้า	อาร์เมเจอร์รแีอก็ชัน่	คอมมวิเทชนั	การค�านวณหาค่าแรงเคลือ่น

ไฟฟ้าเหนี่ยวน�า	 ประสิทธิภาพ	 คุณลักษณะ	 และการน�าไปใช้งาน	

หลักการท�างาน	ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ	

มอเตอร์แม่เหล็กถาวร	(Brushless	Permanent	Magnet	Motor)	

คุณลักษณะและการน�าไปใช้งานของมอเตอร์ไฟฟ้า	 งานพันขด

ลวดอาร์เมเจอร์	 งานต่อวงจรไฟฟ้าเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	 มอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสตรง	 งานควบคุมความเร็วและทิศทางการหมุน	งานวัด

และตรวจสอบการท�างานมอเตอร์กระแสตรงและกระแสสลับ	และ

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	 งานบ�ารุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องก�าเนิด

ไฟฟ้า

	 Study	and	practice	about	magnetic	theory,	elec-

tromagnetics,	structures	and	components,	working	princi-

ple,	types	of	DC	and	AC	mechineries,	causes	of	the	absence	

of	electromotive	force,	armature	reaction	and	commutation,	

calculation	of	 induced	voltage,	efficiency,	characteristics	

and	applications,	principles	of	operation,	types	of	DC	and	

AC	motors,	permanent	magnet	motor	(Brushless	permanent	

magnet	motor),	features	and	applications	of	electric	motors,	

armature	coil	winding	work,	work	on	electrical	circuit	of	the	

generator,	DC	motor,	the	task	of	controlling	the	speed	and	

direction	of	 rotation,	measurement	 and	 inspection	work	

of	DC	and	AC	motors,	maintenance	of	electric	motors	and	

generators

0204	493*	สัมมนาทางฟิสิกส์ประยุกต์	 1(0-3-1)

 Seminar in Applied Physics

	 การค้นคว้าวิจัยฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์	 การสืบค้น

สารสนเทศแบบต่าง	การน�าเสนอผลงานการค้นคว้าและวิจัย

	 Literature	review	in	physics	and	applies	physics	

research,	information	investigation,	presentation	of	papers	

or	research	work

0204	494* โครงงานทางฟิสิกส์ประยุกต์	1	 1(0-3-1)

	 Senior	Project	in	Applied	Physics	1

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 นิสิตชั้นปีที่	 4	 โดยความเห็น

ชอบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร

Prerequisite	 :	 Forth	 year	 student	 and	

consent of the course 

directors

	 การค้นคว้างานท่ีเกี่ยวข้องกับโครงงาน	 พร้อมเสนอ

เค้าโครงของโครงงานโดยความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร	

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับการท�าโครงงานต่อไปใน

รายวิชา	0204	495	โครงงานทางฟิสิกส์ประยุกต์	2

	 Literature	search	related	to	the	project,	submis-

sion	of	a	project	proposal	approved	by	the	course	directors,	

preparations	for	the	project	study	in	0204	495	Senior	Project	

in	Applied	Physics	2
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0204	495*	โครงงานทางฟิสิกส์ประยุกต์	2	 2(0-6-2)

	 Senior	Project	in	Applied	Physics	2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 สอบผ่าน	0204	494*	โครงงาน

ทางฟิสิกส์ประยุกต์	1

Prerequisite	 :	 Pass	the	exam	0204	494* 

Senior Project in Applied 

Physics	1

	 ท�าโครงงานตามเค้าโครงในวิชา	0204	494*	โครงงานทาง

ฟิสิกส์ประยุกต์	 1 รายงานฉบับสมบูรณ์และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับ

โครงงานนั้น

	 Working	on	the	project	in	accordance	with	the	

project	proposal	0204	494*	Senior	Project	in	Applied	Physics	

1,	submit	a	full	report	and	give	an	oral	presentation

	 	 2.3	 วิชาเอกเลือก ก�าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต	

ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้

0204	308	 ฟิสิกส์เชิงค�านวณเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Computational Physics

	 พืน้ฐานการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	กรแก้สมการไม่

เชิงเส้นและสมการแบบเมทรกิซ์	การประมาณค่าในและนอกช่วง	และ

การถดถอยเชิงเส้น	การอินทิเกรตเชิงตัวเลข	วิธีการเชิงตัวเลขในการ

ค�านวณสมการเชงิอนพุนัธ์สามัญและเชงิอนพุนัธ์ย่อยการสร้างตวัเลข

สุ่ม	การประยุกต์กับปัญหาทางฟิสิกส์

	 Basics	 of	 computer	 programming;	 solving	

non-linear	and	matrix	equations;	interpolation,	extrapolation	

and	 linear	 regression;	 numerical	 integration;	 numerical	

methods	for	solving	ordinary	and	partial	differential	equa-

tions;	random	number	generation;	applications	to	physical	

problems.

0204	323	 แหล่งพลังงานและการเปลี่ยนรูป	 3(3-0-6)

 Energy Resourse and Conversion

	 แหล่งพลังงานในโลก	พลังงานฟอสซิล	การบริโภคและ

อายุงานของพลังงานจากน�้ามัน	ถ่านหิน	และก๊าซธรรมชาติ	 การเผา

ไหม้	 การแปรสภาพเป็นแก๊สและการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน

ฟอสซิล	 ทฤษฎีและการเปลี่ยนรูปพลังงาน	พลังงานจากรังสีแสง

อาทติย์	ชวีมวล	ชวีภาพ	ลม	ความร้อนใต้พภิพ	พลังน�้า	น�้าขึน้ลง	คลื่น

และความร้อนมหาสมุทร	และเทคโนโลยีพลังงาน

	 World	energy	sources,	 fossil	 fuel,	 consumption	

and	lifetime	of	energy	for	oil,	coal	and	natural	gas,	combus-

tion,	gasification	and	power	generation	from	fossil	energy,	

theory	 and	energy	conversion	of	 energy:	 solar,	 biomass,	

biogas,	wind,	 geothermal,	 hydropower,	 tidal,	wave	 and	

ocean	thermal	and	technology

0204	324	 อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์	 3(3-0-6)

	 Energy	Efficiency	Industrial	and	Commercial	 

 Technology

 วิธีการข้ันสูงส�าหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณของการ
ใช้พลังงานและประสิทธิภาพของอุปกรณ์กระบวนการและระบบ	
อธิบายหลักการของพลังงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ที่ส�าคัญโดย
ใช้เทคโนโลยีและกระบวนการ	การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์
กับการประยุกต์ใช้เหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในกระบวนการ
ผลิตและการใช้พลังงาน
	 Advanced	methodologies	for	quantitative	analysis	
of	the	energy	use	and	efficiency	of	equipment	processes	and	
systems,	describe	the	principles	of	some	major	industrial	
and	commercial	energy	using	technologies	and	processes,	
application	of	analysis	techniques	to	these	applications	in	
order	to	optimise	both	process	performance	and	energy	use

0204	361	 เทคโนโลยีการตรวจจับและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)

 Sensor Technology and Applications

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 สอบผ่าน	0204	253	ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์	2

Prerequisite	 :	 Pass	 the	Exam	0204	 253	

Electrics	and	Electronics	2

	 การตรวจสอบอัตโนมัติ	 การแก้ไขและการซ่อมแซม
อตัโนมติั	และการปรบัเปลีย่นอตัโนมตั	ิความสามารถของระบบในการ
มองเห็น	(เทคโนโลยีโฟโตนิก)	ความรู้สึก	(การวัดทางกายภาพ)	กลิ่น	
(จมูกอิเล็กทรอนิกส์)	 การได้ยิน	 (อัลตราโซนิก)	 การคิด/การสื่อสาร	
(อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและไร้สาย)	 และการเคลื่อนไหว	
(เซ็นเซอร์ที่รวมตัวกระตุ้น)	 ก�าลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและแนะน�า
อนาคตที่น่าตื่นเต้นส�าหรับเซ็นเซอร์
	 Self-monitoring,	 self-correcting	 and	 repairing,	
and	self-modifying,	the	ability	for	a	system	to	see	(photonic	
technology),	feel	(physical	measurements),	smell	(electronic	
noses),	hear	(ultrasonics),	think/communicate	(smart	elec-
tronics	and	wireless),	and	move	(sensors	integrated	with	
actuators),	is	progressing	rapidly	and	suggests	an	exciting	
future	for	sensors
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0204	371	 ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Plasma Physics

	 มโนทัศน์พื้นฐาน	 สมบัติและพารามิเตอร์ของพลาสมา	
การเคล่ือนที่ของอนุภาคประจุในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก	
สมการโบลต์ซมานน์	 ทฤษฎีจลน์และทฤษฎีของไหลของพลาสมา	
กระบวนการ	สโตแคสติกในพลาสมา	ปลอกหุ้มพลาสมา	อันตรกริยา
ระหว่างพลาสมากับผิววัสดุ	 หลักการวินิจฉัยพลาสมา	 การก�าเนิด
พลาสมา	การประยุกต์ใช้พลาสมา
	 Basic	concepts,	properties	and	parameters	of	plas-
mas,	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,	plasma	surface	interactions,	plasma	diag-
nostics,	plasma	generation,	plasma	applications

0204	375	 การจัดการสมาร์ตซิตี้	 3(2-3-5)

 Smart City Management

 การพัฒนาองค์ความรู ้ด้านสมาร์ตซิตี้	 การวิเคราะห์
แนวทางการพัฒนาเมืองในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ของสมาร์ตซิต้ี	 นโยบาย
และยทุธศาสตร์ส�าหรบัสมาร์ตซติี	้การพฒันาองค์กรกบัการประยกุต์
ใช้เทคโนโลยี	 ดิจิทัล	 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 กรณี
ศึกษาการจัดการเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน
 Smart	city	knowledge	development,	community	
development	concept	analysis	in	various	system	of	smart	
city,	 policy	 and	 strategy	 for	 smart	 city,	 organization	de-
velopment	with	digital	 technology	 applications,	 human	
resource	management	and	development,	case	studies	on	
sustainability	smart	city	management

0204	472	 หุ่นยนต์และการควบคุม	 3(2-3-5)

 Robot and Control

	 ศกึษาและปฏบิตัเิกีย่วกบัโครงสร้าง	หลกัการท�างาน	วงจร
ควบคุม	 ประกอบหุ่นยนต์ขนาดเล็กแบบควบคุมด้วยมือและแบบ
อัตโนมัติโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์	 ทดสอบการท�างาน
ของวงจรโดยใช้โปรแกรมจ�าลอง	และการเขยีนโปรแกรมควบคมุการ
ท�างานของหุ่นยนต์เบื้องต้น
	 Study	and	practice	on	the	structure,	principle	of	
operation,	control	circuits,	assembling	small,	hand-operated	
and	automatic	robots	using	electrical-electronic	equipment,	
test	the	functionality	of	the	circuit	using	an	emulator,	pro-
gramming	to	control	the	robot’s	work

0204	473	 แขนกลอุตสาหกรรม	 3(2-3-5)

 Industrial Robot Arms

 ศกึษาและปฏบิตัเิกีย่วกบั	หลกัการของหุน่ยนต์	การแทน

ต�าแหน่งและทศิทางการหมนุ	การแปลงเอกพนัธุจ์ลนศาสตร์ของแขน

กล	จลนศาสตร์ผกผัน	จาโคเบียน	การสร้างเส้นทางเดิน	พลศาสตร์

ของแขนกล	การออกแบบหุน่ยนต์โดยอาศัยหลักทางจลนศาสตร์ของ

แขนกล

 Study	 and	practice	 about	 the	principle	 of	 the	

robot,	 representation	 of	 the	 position	 and	 direction	 of	

rotation,	 homogeneous	 conversion	 of	mechanical	 arms,	

Jacobian,	 inverse	 kinetics,	 the	 construction	of	 corridors,	

dynamics	of	mechanical	arms,	robot	design	based	on	the	

kinematics	of	a	mechanical	arm

0204	474	 นิวเคลียร์เทคโนโลยี	 3(3-0-6)

 Nuclear Technology

	 โครงสร้างและเสถยีรภาพทางนวิเคลยีร์	ปฏกิริยิานวิตรอน	

กระบวนการแตกตัวปฏิกิริยาลูกโซ่นิวตรอน	 โรงไฟฟ้านิวเคลียร	์

อนัตรายและการป้องกันอนัตรายจากรงัส	ีการก�าจดักากกมัมนัตรงัสี	

พลังงานนิวเคลียร์ในอนาคต	 โรงไฟฟ้าแบบการรวมตัว	 กฎหมาย

พลังงานนิวเคลียร์

	 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	475 การออกแบบชุมชนและเมืองส�าหรับ	 3(2-3-5)

	 สมาร์ตซิตี้

 Urban Design for Smart City

	 แนวคิดและสถานการณ์ปัจจุบันของการพัฒนาสมาร์ต

ซิตี้	 องค์ประกอบของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เกี่ยวข้องกับสภาพ

แวดล้อมเมอืง	แนวคดิและการวเิคราะห์เชงิลกึทีเ่กีย่วกับความท้าทาย

ของการพัฒนาเมือง	การให้ความส�าคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วม

ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีจากทกุภาคส่วนท้ัง	ภาครฐัท้องถิน่	เอกชนและ

นกัลงทุน	ภาคการศกึษาและชมุชน	การวเิคราะห์ข้อมลูเพ่ือก�าหนดรปู

แบบของนวตักรรมเมอืง	การส่งผ่านระบบข้อมลูผงัเมืองอจัฉรยิะด้วย

ดจิทิลัแพลตฟอร์ม	การจ�าลองสมาร์ตซติี	้ต้นแบบของการพฒันาเมอืง

อัจฉริยะในอนาคต

	 Concepts	 and	 current	 debates	 around	 smart	

city	development,	components	of	smart	city	development	
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that	related	to	urban	environments,	concepts	and	in-depth	

analysis	of	urban	development	challenges,	the	importance	

of	the	role	of	different	stakeholders	including	government,	

local	authorities,	business,	universities	and	communities,	

data	analysis	for	urban	innovation	design,	transmission	of	

smart	urban	data	system	with	digital	platform,	smart	city	

simulation,	model	of	smart	city	development	in	the	future

0204	476	 ฟิสิกส์ประยุกต์ส�าหรับเครื่องมือแพทย์	 3(3-0-6)

 Applied Physics for Medical Equipment

	 ความเช่ือถอืได้ของอปุกรณ์ทางไฟฟ้าและทางกลทีใ่ช้งาน

ทางการแพทย์	 และการป้องกันปัญหาเชิงเทคนิคในอุปกรณ์ทางการ

แพทย์	 พื้นฐานการใช้เซ็นเซอร์ทางการแพทย์	 หลักการทางฟิสิกส์

ของเลเซอร์	 อัลตร้าซาวด์	 และสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการสร้างภาพ

ของโครงสร้าง	การดูแลบ�ารุงรักษาและการบริหารจัดการงานเคร่ือง

มือแพทย์	ข้อก�าหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์

	 Reliability	of	electrical	and	mechanical	devices	for	

medical	applications	and	prevention	of	technical	problems	

in	medical	devices,	basics	of	using	medical	sensors,	prin-

ciples	of	physics	of	lasers,	ultrasound	and	electromagnetic	

fields	in	the	visualization	of	structures,	maintenance	and	

management	of	medical	devices,	requirements	and	stan-

dards	related	to	medical	devices

0204	481 พฤติกรรมการสอนฟิสิกส์ 3(3-0-6)

 Teaching Behavior of Physics

	 ความหมายและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์	 ทฤษฎีสติ

ปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้	 เช่น	ทฤษฎีของพิอาเจต์	ทฤษฎีพหุ

ปัญญาของการ์ดเนอร์	ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มสร้างสรรค์นิยม	ทักษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์	จติวทิยาศาสตร์	ลกัษณะวชิาฟิสกิส์	วธิี

การสอนฟิสิกส์ที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียน	 เช่น	

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้อื่นๆ	ซึ่งเน้ือหาและกิจกรรมของการ

เรียนจะอยู่ในระดับปริญญาตรี

	 Definitions	and	 the	nature	of	 science;	 theories	

of	 intelligence	 related	 to	 learning:	 Piaget’s	 Intellectual	

Development,	Gardner’s	Multiple	Intelligences;	Theory	of	

Constructivism	for	learning;	science	process	skills;	scien-

tific	mind;	Characteristic	of	physics;	methods	of	teaching	

physics	for	intellectual	development:	inquiry	teaching	etc.	

Materials,	activities,	and	contents	are	undergraduate	level.

ค.	หมวดวิชาเลือกเสรี

	 ให ้เลือกเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ	 ที่ เป ิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

ง.	 หมวดวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

	 ให้เรียนในรายวิชาการฝึกงาน	 ไม่น้อยกว่า	 2	หน่วยกิต	 จ�านวน

ชั่วโมงการฝึกงานไม่น้อยกว่า	40	ชั่วโมง

0204	399*	การฝึกงาน	 2(240	ชั่วโมง)

 Student Practicum

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 ลงทะเบยีนเรยีนวชิาเอกบงัคบั

มาแล้วไม่น้อยกว่า	21	หน่วยกติ

Requirement	 :	 Registered	 Compulsory	

Subjects Not Less Than 

21	Units

	 การฝึกงานในสาขาทีเ่กีย่วข้องกบัสาขาวชิาฟิสกิส์ประยกุต์	

ในหน่วยงานราชการ	รฐัวสิาหกจิ	หรอืเอกชน	เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	240	

ชั่วโมง

	 Student	practicum	on	applied	physics	in	or	related	

areas	in	government	service	of	companies	at	least	240	hours
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเคมี

	 ภาษาอังกฤษ	 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Chemistry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 ชื่อเต็ม	 :	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เคมี)

	 	 ชื่อย่อ	 :	 วท.บ.	(เคมี)

	 ภาษาอังกฤษ	ชื่อเต็ม	 :	 Bachelor	of	Science	(Chemistry)

	 	 ชื่อย่อ	 :	 B.Sc.	(Chemistry)

หลักสูตร
	 โปรแกรมปกติ	 จ�านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	130	หน่วยกิต

	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 จ�านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	131	หน่วยกิต

	 ส�าหรับผูท้ีจ่ะศกึษาโปรแกรมสหกจิศึกษา	ต้องมคีณุสมบตัเิป็นไปตามข้อก�าหนดของมหาวิทยาลยัมหาสารคาม	และเลอืกโปรแกรม

หลังจากสิ้นสุดการเรียนในปีที่	3	ภาคปลาย

	 โปรแกรมก้าวหน้าทางวิชาการ	 จ�านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	142	หน่วยกิต

	 ส�าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาโปรแกรมก้าวหน้าทางวิชาการจะต้องมีเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาไม่น้อยกว่า	3.50	 และได้เกรด

ในทุกภาคการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่	1	ถึง	3	ไม่น้อยกว่า	3.50

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดรายวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา โปรแกรมก้าวหน้าทางวชิาการ

1. หมวดศึกษาทั่วไป

1.1	 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.1.1	 ภาษาและการสื่อสาร

1.1.2	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.2	 กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

1.3	 กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

1.4	 กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง

1.5	 กลุ่มวิถีสังคม

*เลอืกเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิจากกลุม่วชิาที	่1.1	–	1.5

30 หน่วยกิต

4

2

4

4

4

4

8

30 หน่วยกิต

4

2

4

4

4

4

8

30 หน่วยกิต

4

2

4

4

4

4

8

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
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หมวดรายวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา โปรแกรมก้าวหน้าทางวชิาการ

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 94 ไม่น้อยกว่า 95 ไม่น้อยกว่า 94

2.1 วิชาแกน 22 22 22

	กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 6 6 6

	กลุ่มวิชาเคมี	(รวมปฏิบัติการ) 8 8 8

	กลุ่มวิชาชีววิทยา	(รวมปฏิบัติการ) 4 4 4

	กลุ่มวิชาฟิสิกส์	(รวมปฏิบัติการ) 4 4 4

2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 72 ไม่น้อยกว่า 73 ไม่น้อยกว่า 72

	2.2.1	วิชาเอกบังคับ 62 69 62

	2.2.2	วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า	10 ไม่น้อยกว่า	4 ไม่น้อยกว่า	10

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6

- - เลือกเรียนในรายวิชาระดับ

บัณฑิตศึกษา

ไม่น้อยกว่า	12	หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต 130 131 142
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

 โปรแกรมปกติ  ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต

 โปรแกรมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต

 โปรแกรมก้าวหน้าทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต

โดยแบ่งเป็น	วิชาแกน	และวิชาเฉพาะด้าน	ดังนี้

 2.1 วิชาแกน   22 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

0201	113	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)

	 Calculus	1

0201	114	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

	 Calculus	2

2) กลุ่มวิชาเคมี 8 หน่วยกิต

0202	103	 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

	 Principles	of	Chemistry	1

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

	 Principles	of	Chemistry	Laboratory	1

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

3) กลุ่มวิชาชีววิทยา 4 หน่วยกิต

0203	110	 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

	 Biology	1

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

	 Biology	Laboratory	1

4) กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 4 หน่วยกิต

0204	104	 ฟิสิกส์มูลฐาน	 3(3-0-6)

	 Fundamental	Physics

0204	194	 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน	 1(0-3-1)

	 Fundamental	Physics	Laboratory

 2.2 วิชาเอก

	 	 โปรแกรมปกตแิละโปรแกรมก้าวหน้าทางวชิาการ	ไม่น้อยกว่า	

72	หน่วยกิต

	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	ไม่น้อยกว่า	73	หน่วยกิต

  2.2.1 วิชาเอกบังคับ

	 	 	 ส�าหรับนิสิตโปรแกรมปกติและโปรแกรมก้าวหน้า

ทางวิชาการ	62	หน่วยกิต

	 	 	 ส�าหรับนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษา	69	หน่วยกิต

1) กลุ่มเคมีอนินทรีย์ 8 หน่วยกิต

0202	211	 เคมีอนินทรีย์	1	 3(3-0-6)

	 Inorganic	Chemistry	1

0202	212	 เคมีอนินทรีย์	2	 3(3-0-6)

	 Inorganic	Chemistry	2

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

	 Inorganic	Chemistry	Laboratory	1

0202	293	 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์	2	 1(0-3-1)

	 Inorganic	Chemistry	Laboratory	2

2) กลุ่มเคมีอินทรีย์ 10 หน่วยกิต

0202	222	 เคมีอินทรีย์	1	 3(3-0-6)

	 Organic	Chemistry	1

0202	223	 เคมีอินทรีย์	2	 3(3-0-6)

	 Organic	Chemistry	2

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

	 Organic	Chemistry	Laboratory	1

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

	 Organic	Chemistry	Laboratory	2

0202	321	 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์	 2(2-0-4)

	 Spectroscopy	of	Organic	Substances

3) กลุ่มเคมีเชิงฟิสิกส์ 9 หน่วยกิต

0202	331	 เคมีเชิงฟิสิกส์	1	 4(4-0-8)

	 Physical	Chemistry	1

0202	332	 เคมีเชิงฟิสิกส์	2	 3(3-0-6)

	 Physical	Chemistry	2

0202	391	 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์	1	 1(0-3-1)

	 Physical	Chemistry	Laboratory	1
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0202	392	 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์	2	 1(0-3-1)

	 Physical	Chemistry	Laboratory	2

4) กลุ่มชีวเคมี 5 หน่วยกิต

0202	343	 ชีวเคมี	 4(4-0-8)

	 Biochemistry

0202	394	 ปฏิบัติการชีวเคมี	 1(0-3-1)

	 Biochemistry	Laboratory

5) กลุ่มเคมีวิเคราะห์ 9 หน่วยกิต

0202	251	 เคมีวิเคราะห์	 3(3-0-6)

	 Analytical	Chemistry

0202	252	 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยสเปกโทรสโกปี	 2(2-0-4)

	 Spectroanalytical	Chemistry

0202	253	 การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าและโครมาโทกราฟี	 2(2-0-4)

	 Electrochemical	Analysis	and	Chromatography

0202	290	 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์	 1(0-3-1)

	 Analytical	Chemistry	Laboratory

0202	297	 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ	 1(0-3-1)

	 Instrumental	Analysis	Laboratory

6) กลุ่มเคมีสหวิทยาการ 14 หน่วยกิต

0202	160	 คุณลักษณะของนักเคมี	 1(0-2-4)

	 Attributes	of	Chemists

0202	161	 ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี	 2(2-0-4)

	 Chemical	Safety

0202	261	เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี	 2(1-2-3)

	 Chemical	Information	Technology

0202	360	พอลิเมอร์ขั้นแนะน�า	 3(3-0-6)

	 Introduction	to	Polymer

0202	362	แนวโน้มด้านเทคโนโลยีเคมี	 2(2-0-4)

	 Trends	in Chemical	Technology

0202	363	เคมีกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 2(2-0-4)

	 Chemistry	 Toward	 Sustainable	 Development	 

	 Goals

0202	468	 ทักษะผู้ประกอบการ	 2(1-2-3)

	 Entrepreneurship	Skills

7) กลุ่มภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต

0202	203	 ภาษาอังกฤษส�าหรับเคมี	 3(2-1-6)

	 English	for	Chemistry

ส�าหรับนิสิตโปรแกรมปกติและโปรแกรมก้าวหน้าทางวิชาการ 

เรยีนในรายวชิาต่อไปนี ้4 หน่วยกติ

0202	461	 สัมมนาทางเคมี	1	 1(0-2-1)

	 Seminar	in	Chemistry	1

0202	462	 สัมมนาทางเคมี	2	 1(0-2-1)

	 Seminar	in	Chemistry	2

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

	 Senior	Project	in	Chemistry	1

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

	 Senior	Project	in	Chemistry	2

ส�าหรับนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษา  เรียนในรายวิชาต่อไปนี ้

11 หน่วยกิต

0202	460	 สัมมนาทางเคมี	 1(0-2-1)

	 Seminar	in	Chemistry

0202	465*	ปัญหาพิเศษทางเคมี	 1(0-3-1)

	 Special	Problem	in	Chemistry

0199	499*	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 Cooperative	Education
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  2.2.2 วิชาเอกเลือก

  ส�าหรบันสิติโปรแกรมปกตแิละแบบก้าวหน้าทางวชิาการ	ให้

เลือกเรียนในรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า	10	หน่วยกิต

  ส�าหรับนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษา	 ให้เลือกเรียนในรายวิชา

ในกลุ่มวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า	4	หน่วยกิต

  ส�าหรับนิสิตโปรแกรมก้าวหน้าทางวิชาการ	 ให้เลือกเรียนใน

รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า	 10	หน่วยกิต	และให้เลือก

เรียนในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติมตามความสนใจ	

ซึ่งสามารถน�าไปเทียบโอนหน่วยกิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	

ไม่น้อยกว่า	12	หน่วยกิต	ดังนี้

1) กลุ่มเคมีอนินทรีย์

0202	311	 การตรวจสอบเอกลักษณ์ของวัสดุอนินทรีย์	 3(3-0-6)

	 Inorganic	Materials	Characterization

0202	312	 เคมีออร์แกโนเมทัลลิก	 3(3-0-6)

	 Organometallic	Chemistry

0202	313	 เคมีซุปราโมเลกุลส�าหรับเซนเซอร์และ	 3(3-0-6)

 เครื่องมือระดับโมเลกุล

	 Supramolecular	Chemistry	for	Molecular	Sensor	 

	 and	Device

0202	314	 การใช้คอมพิวเตอร์ทางเคมี	 2(2-0-4)

	 Chemical	Aspect	of	Computing

0202	315	 เคมีอนินทรีย์เชิงชีวภาพ	 3(3-0-6)

	 Bioinorganic	Chemistry

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

	 อนินทรีย์

	 Spectroscopic	Method	of	Inorganic	Compounds

0202	317	 ตัวเร่งปฏิกิริยาอนินทรีย์	 3(3-0-6)

	 Inorganic	Catalysts

0202	318	เคมีดิน	 3(3-0-6)

	 Soil	Chemistry

0202	319	ไฟโตแคนนาบินอยด์	 3(2-1-5)

	 Phytocannabinoid

0202	411	 หัวข้อเรื่องพิเศษทางเคมีอนินทรีย์	 3(3-0-6)

	 Special	Topics	in	Inorganic	Chemistry

0202	412	 เคมีอนินทรีย์ส�าหรับการประยุกต์ทาง	 3(3-0-6)

	 อุตสาหกรรม

	 Inorganic	Chemistry	for	Industrial	Application

2) กลุ่มเคมีอินทรีย์

0202	322	 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์	 3(3-0-6)

	 Organic	Chemistry	Synthesis

0202	323	 เคมีเฮเทอโรไซคลิก	 2(2-0-4)

	 Heterocyclic	Chemistry

0202	324	 กลไกปฏิกิริยาอินทรีย์	 2(2-0-4)

	 Organic	Reaction	Mechanism

0202	325	 สเตอริโอเคมี	 2(2-0-4)

	 Stereochemistry

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

	 Fat	and	Oil	Chemistry

0202	327	 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 Basic	Natural	Product	Chemistry

0202	328	 อินทรีย์สังเคราะห์บนวัฏภาคของแข็ง	 3(3-0-6)

	 Solid-Phase	Organic	Synthesis

0202	329	 เคมีอินทรีย์ทางยาขั้นแนะน�า	 3(3-0-6)

	 Introduction	to	Medicinal	Organic	Chemistry

0202	421	 หัวข้อเรื่องพิเศษทางเคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

	 Special	Topics	in	Organic	Chemistry

0202	422	 เคมีซุปราโมเลกุลขั้นสูง	 3(3-0-6)

	 Advanced	Supramolecular	Chemistry

3) กลุ่มเคมีเชิงฟิสิกส์

0202	333	 โฟโตเคมี	 3(3-0-6)

Photochemistry

0202	334	 อุณหพลศาสตร์ทางเคมี	 3(3-0-6)

	 Chemical	Thermodynamics

0202	335	 การออกแบบเชิงโมเลกุลส�าหรับนักเคมี	 3(3-0-6)

	 Molecular	Modeling	for	Chemist

0202	336	 เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์	 3(3-0-6)

	 Physical	Organic	Chemistry

0202	337	 เคมีควอนตัม	 3(3-0-6)

	 Quantum	Chemistry

0202	338	การวิเคราะห์เชิงความร้อน	 3(3-0-6)

	 Thermal	Analysis

0202	339	 วัสดุนาโนเชิงค�านวณ	 3(3-0-6)

	 Computational	Nanomaterials

0202	431	 หัวข้อเรื่องพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์	 3(3-0-6)

	 Special	Topics	in	Physical	Chemistry
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0202	432	 วิธีการเคมีเชิงชีวฟิสิกส์	 3(3-0-6)

	 Methods	in	Biophysical	Chemistry

4) กลุ่มชีวเคมี

0202	344	 เทคโนโลยีดีเอ็นเอขั้นแนะน�า	 3(3-0-6)

	 Introduction	to	DNA	Technology

0202	345	 เพปไทด์และโปรตีนที่มีฤทธิ์ทางยา	 3(3-0-6)

	 Pharmaceutical	Peptides	and	Proteins

0202	346	 ชีวเคมีพืชขั้นแนะน�า	 3(3-0-6)

	 Introduction	to	Plant	Biochemistry

0202	347	 ชีวเคมีวิเคราะห์	 3(3-0-6)

	 Analytical	Biochemistry

0202	348	 ชีวเคมีของอาหารและโภชนาการ	 3(3-0-6)

	 Food	and	Nutritional	Biochemistry

0202	349	 เทคโนโลยีชีวเคมีของเอนไซม์	 3(3-0-6)

	 Enzyme	Biochemical	Technology

0202	441	 หัวข้อเรื่องพิเศษทางชีวเคมี	 3(3-0-6)

	 Special	Topics	in	Biochemistry

0202	442	 ชีวเคมีของความรักและความสุข	 3(3-0-6)

	 Biochemistry	of	Love	and	Happiness

5) กลุ่มเคมีวิเคราะห์

0202	353	 เทคนิคการแยกสาร	 3(3-0-6)

	 Separation	Techniques

0202	354	 เทคนิคสมัยใหม่ในการเตรียมตัวอย่าง	 2(2-0-4)

	 Modern	Techniques	in	Sample	Preparation

0202	355	 การวิเคราะห์น�้า	 2(2-0-4)

	 Water	Analysis

0202	356	 การวิเคราะห์โดยอาศัยการไหล	 2(2-0-4)

	 Flow-based	Analysis

0202	451	 หัวข้อเรื่องพิเศษทางเคมีวิเคราะห์	 3(3-0-6)

	 Special	Topics	in	Analytical	Chemistry

6) กลุ่มเคมีสหวิทยาการ

0202	365	 เคมีเกษตรกรรม	 3(3-0-6)

	 Agriculture	Chemistry

0202	366	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมยาง	 3(3-0-6)

	 Rubber	Technology	and	Innovation

0202	367	 เทคโนโลยีน�้ายาง	 3(3-0-6)

	 Latex	Technology

0202	368	 เทคโนโลยีพลาสติก	 2(2-0-4)

	 Plastic	Technology

0202	369	 ปฏิบัติการการสังเคราะห์และการวิเคราะห์	 1(0-3-1)

 คุณลักษณะของพอลิเมอร์

	 Polymer	 Synthesis	 and	 Characterization	 

	 Laboratory

0202	370	 พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์เชิงประกอบ	 2(2-0-4)

	 Polymer	Blends	and	Polymer	Composites

0202	371	 พอลิเมอร์แตกสลายทางชีวภาพ	 3(3-0-6)

	 Biodegradable	Polymers

0202	372	 เคมีอุตสาหกรรม	 2(2-0-4)

	 Industrial	Chemistry

0202	373	 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 2(2-0-4)

 Petrochemical	Industry

0202	374	เคมีสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 Environmental	Chemistry

0202	375	 เคมีเครื่องส�าอาง	 3(3-0-6)

	 Cosmetics	Chemistry

0202	376	 เคมีอาหาร	 3(3-0-6)

	 Food	Chemistry

0202	377	 เคมีธัญพืช	 3(3-0-6)

	 Cereal	Chemistry

0202	378	 นิติวิทยาศาสตร์ขั้นแนะน�า	 2(2-0-4)

	 Introduction	to	Forensic	Science

0202	379	 หัวข้อเรื่องพิเศษทางเคมีประยุกต์	 2(2-0-4)

	 Special	Topics	in	Applied	Chemistry

0202	380	 การจัดการคุณภาพส�าหรับห้องปฏิบัติการเคมี	 2(2-0-4)

	 Quality	Management	for	Chemistry	Laboratory

0202	491*	 การฝึกงาน	 2(0-4-2)

	 Practicum
*	ประเมินผล	เป็น	S	หรือ	U

3. วิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชา	 ท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้
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แสดงแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 (ภาคต้น)

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรม 
ปกติ

โปรแกรม 
สหกิจศึกษา

โปรแกรมก้าวหน้า
ทางวิชาการ

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English

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

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

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)

0042	008	 ทักษะชีวิต

Life	Skills

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

0044	xxx	 วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	 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	 วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มกลุ่มวิถีสังคม 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)

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)

0202	160 คุณลักษณะของนักเคมี

Attributes	of	Chemists

1(0-2-4) 1(0-2-4) 1(0-2-4)

รวม 22 22 22



109

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 (ภาคปลาย)

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรม 
ปกติ

โปรแกรม 
สหกิจศึกษา

โปรแกรมก้าวหน้า
ทางวิชาการ

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

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

0042	xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 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)

0045	xxx	 วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มกลุ่มวิถีสังคม 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	 ฟิสิกส์มูลฐาน

Fundamental	Physics	

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

0204	194	 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน

Fundamental	Physics	Laboratory	

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

0202	104	 หลักเคมี	2

Principles	of	Chemistry	2	

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

0202	194	 ปฏิบัติการหลักเคมี	2

Principles	of	Chemistry	Laboratory	2	

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

0202	161 ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี

Chemical	Safety

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

รวม 21 21 21
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 (ภาคต้น)

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรม 
ปกติ

โปรแกรม 
สหกิจศึกษา

โปรแกรมก้าวหน้า
ทางวิชาการ

0043	xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 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)

0044	xxx	 วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	 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)

0041	004 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

English	for	Science	and	Technology

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

004x	xxx รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่ม	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	 เคมีอนินทรีย์	1

Inorganic	Chemistry	1

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

0202	292	 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์	1

Inorganic	Chemistry	Laboratory	1

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

0202	222	 เคมีอินทรีย์	1

Organic	Chemistry	1

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

0202	294	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	1

Organic	Chemistry	Laboratory	1

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

0202	251	 เคมีวิเคราะห์

Analytical	Chemistry	

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

0202	290	 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

Analytical	Chemistry	Laboratory

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

0202	261 เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี

Chemical	Information	Technology

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

รวม 22 22  22
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (ภาคปลาย)

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรม 
ปกติ

โปรแกรม 
สหกิจศึกษา

โปรแกรมก้าวหน้า
ทางวิชาการ

004x	xxx รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่ม	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 รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่ม	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	 เคมีอนินทรีย์	2

Inorganic	Chemistry	2

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

0202	293	 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์	2

Inorganic	Chemistry	Laboratory	2

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

0202	223	 เคมีอินทรีย์	2

Organic	Chemistry	2

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

0202	295	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	2

Organic	Chemistry	Laboratory	2

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

0202	252 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยสเปกโทรสโกปี

Spectroanalytical	Chemistry

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

0202	253 การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าและโครมาโทกราฟี

Electrochemical	Analysis	and	

Chromatography

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

0202	297	 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ

Instrumental	Analysis	Laboratory

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

0202	203 ภาษาอังกฤษส�าหรับเคมี

English	for	Chemistry

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

รวม 20 20  20
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 (ภาคต้น)

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรม 
ปกติ

โปรแกรม 
สหกิจศึกษา

โปรแกรมก้าวหน้า
ทางวิชาการ

0045	xxx	 วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิถีสังคม 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	331 เคมีเชิงฟิสิกส์	1

Physical	Chemistry	1

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

0202	391	 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์	1

Physical	Chemistry	Laboratory	1

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

0202	343 ชีวเคมี

Biochemistry	

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

0202	394 ปฏิบัติการชีวเคมี

Biochemistry	Laboratory	

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

0202	321	 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์

Spectroscopy	of	Organic	Substances

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

0202	362	 แนวโน้มด้านเทคโนโลยีเคมี

Trends	in	Chemical	Technology

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

0202	xxx	 เลือกเรียนรายวิชาอื่น	ๆ	ใน

กลุ่มวิชาเคมี

2(2-0-4)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี	(เลือกเรียนรายวิชา

อื่น	ๆ	ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

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

รวม 20-21 20-21 20-21
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (ภาคปลาย)

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรม 
ปกติ

โปรแกรม 
สหกิจศึกษา

โปรแกรมก้าวหน้า
ทางวิชาการ

0202	332	 เคมีเชิงฟิสิกส์	2

Physical	Chemistry	2

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

0202	392	 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์	2

Physical	Chemistry	Laboratory	2

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

0202	360 พอลิเมอร์ขั้นแนะน�า

Introduction	to	Polymer

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

0202	363 เคมีกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Chemistry	Toward	Sustainable

Development	Goals

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

0202	xxx	 เลือกเรียนรายวิชาอื่น	ๆ

ในกลุ่มวิชาเคมี

2(2-0-4)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

0202	xxx	 เลือกเรียนรายวิชาอื่น	ๆ

ในกลุ่มวิชาเคมี

2(2-0-4)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

0202	xxx	 เลือกเรียนรายวิชาอื่น	ๆ

ในกลุ่มวิชาเคมี

2(2-0-4)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี	(เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ

ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

รวม 17-21 17-21 17-21
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (ภาคต้น)

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรม 
ปกติ

โปรแกรม 
สหกิจศึกษา

โปรแกรมก้าวหน้า
ทางวิชาการ

0202	460 สัมมนาทางเคมี

Seminar	in	Chemistry	

- 1(0-2-1)	* -

0202	461 สัมมนาทางเคมี	1

Seminar	in	Chemistry	1

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

0202	463	 โครงงานนิสิตทางเคมี	1

Senior	Project	in	Chemistry	1	

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

0202	465	 ปัญหาพิเศษทางเคมี

Special	Problem	in	Chemistry	

- 1(0-3-1)	* -

0202	468 ทักษะผู้ประกอบการ

Entrepreneurship	Skills

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

0202	xxx	 เลือกเรียนรายวิชาอื่น	ๆ

ในกลุ่มวิชาเคมี

2(2-0-4)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี	(เลือกเรียนรายวิชาอื่น	ๆ

ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

0202	xxx เลือกเรียนในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา - - 6	หน่วยกิต

รวม 8-10 8-10 14-16
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (ภาคปลาย)

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรม 
ปกติ

โปรแกรม 
สหกิจศึกษา

โปรแกรมก้าวหน้า
ทางวิชาการ

0202	462 สัมมนาทางเคมี	2

Seminar	in	Chemistry	2

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

0202	464	 โครงงานนิสิตทางเคมี	2

Senior	Project	in	Chemistry	2	

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

0199	499	 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

- 9(0-40-0)* -

0202	xxx	 เลือกเรียนรายวิชาอื่น	ๆ

ในกลุ่มวิชาเคมี

2(2-0-4)

3(3-0-6)

- 2(2-0-4)

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี	(เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ

ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

- 2(2-0-4)

3(3-0-6)

0202	xxx เลือกเรียนในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 6	หน่วยกิต

รวม 6-8 9 12-14

หมายเหตุ แผนการศึกษานี้เป็นเพียงตัวอย่างแบบหนึ่ง	ในทางปฏิบัติอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

116

ค�าอธิบายรายวิชา
1. หมวดศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

	 โปรแกรมปกติ	 	 ไม่น้อยกว่า	94	หน่วยกิต

	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 ไม่น้อยกว่า	95	หน่วยกิต

	 โปรแกรมก้าวหน้าทางวิชาการ	 ไม่น้อยกว่า	94	หน่วยกิต

 2.1 วิชาแกน  	 22	หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 6	หน่วยกิต

0201 113 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)

 Calculus 1

	 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน	อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ตัวแปรเดียวและการ

ประยุกต์	ปริพันธ์และการประยุกต์

	 Limits	and	continuity	of	functions,	derivatives	of	

functions	of	one	variables	and	applications,	integrals	and	

applications

0201 114 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)

 Calculus 2

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0201 113 แคลคูลัส 1

Prerequisite : 0201 113 Calculus 1

	 ฟังก์ชันหลายตัวแปร	ลมิติและความต่อเนือ่งของฟังก์ชนั

หลายตัวแปร	อนุพันธ์ย่อย

และการประยุกต์อนุกรมอนันต์

	 Functions	of	several	variables,	limits	and	conti-

nuity	of	 functions	of	several	variables,	partial	derivatives	

and	applications,	infinite	series

2) กลุ่มวิชาเคมี 8 หน่วยกิต

0202 103 หลักเคมี 1 3(3-0-6)

 Principles of Chemistry 1

	 โครงสร้างอะตอม	ปริมาณสารสัมพันธ์	พันธะเคมี	สมบัติ

ของธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน	 สมดุลเคมี	 แก๊ส	 ของแข็ง	

ของเหลว	 สารละลาย	 สมบัติคอลลิเกทีฟ	 กรด-เบส	 สารละลาย

บัฟเฟอร์	และการไทเทรตกรด-เบส

	 Atomic	structure,	stoichiometry,	chemical	bond-

ing,	properties	of	representative	and	transition	elements,	

chemical	equilibrium,	gas,	solid,	liquid,	solution,	colligative	

property,	acid-base,	buffer	solution	and	acid-base	titration

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

 Principles of Chemistry Laboratory 1

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0202	 103	

หลักเคมี	1	เช่น	ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	การใช้อุปกรณ์พื้น

ฐานทางเคมี	 สมบัติคอลลิเกทีฟ	การหาค่าคงที่ของแก๊ส	สมดุลเคม	ี

กรด-เบส	สารละลายบัฟเฟอร์และการไทเทรต

	 Experiments	designed	to	concord	with	0202	103	

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

chemical	equipment,	colligative	properties,	determination	

of	 gas	 constant,	 chemical	 equilibrium,	 acid-base,	 buffer	

solution	and	titration

0202 104 หลักเคมี 2 3(3-0-6)

 Principles of Chemistry 2

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0202 103 หลักเคมี 1

Prerequisite  : 0202 103 Principles of 

Chemistry 1

	 อณุหพลศาสตร์	จลนพลศาสตร์	เคมไีฟฟ้า	เคมนีวิเคลยีร์	

เคมีสิ่งแวดล้อม	 โครงสร้างและหมู ่ฟ ังก์ชันของสารประกอบ

เคมีอินทรีย์และชีวเคมี

	 Thermodynamics,	 kinetics,	 electrochemistry,	

nuclear	chemistry,	environmental	chemistry,	structural	and	

functional	group	of	organic	and	biochemical	compounds

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

 Principles of Chemistry Laboratory 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 103 หลักเคมี 1

Prerequisite : 0202 103 Principles of 

Chemistry 1

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0202	 104	

หลักเคมี	2	เช่น

อุณหพลศาสตร์	 จลนพลศาสตร์	 เซลล์ไฟฟ้าเคมีและการทดสอบ

สารประกอบอินทรีย์

	 Experiments	designed	to	concord	with	0202	104	

Principles	of	Chemistry	2; thermodynamics,	kinetics,	elec-

trochemical	cell and	testing	of	organic	compounds
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3) กลุ่มวิชาชีววิทยา 4 หน่วยกิต

0203 110 ชีววิทยา 1 3(3-0-6)

 Biology 1

	 สมบัติของสิ่งมีชีวิต	 การจัดระบบสิ่งมีชีวิตวิทยา	 วิทยา

ระเบยีบวิธวิีจยั	สารเคมขีองชวีติ	เซลล์และเมแทบอลซิมึ	พนัธศุาสตร์	

กลไกของวิวัฒนาการ	ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	โครงสร้างและ

หน้าที่ของพืชและสัตว์	นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

	 Characteristic	classification	science	methodolo-

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

genetics,	evolution,	biodiversity,	structure	and	function	of	

plant	and	animal,	ecology	and	behavior

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

 Biology Laboratory 1

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0203	 110	

ชีววิทยา	1

	 Experiment	concurrented	with	0203	110	Biology	1

4) กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 4 หน่วยกิต

0204 104 ฟิสิกส์มูลฐาน 3(3-0-6)

 Fundamental Physics

	 กลศาสตร์	 การสั่นและคลื่น	 เสียง	แสงและทัศนศาสตร	์

ของไหล	สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก	อุณหพลศาสตร์	และฟิสิกส์

ยุคใหม่

	 Mechanics,	vibrations	and	waves,	sound,	 light	

and	optics,	fluids,	electric	and	magnetic	fields,	thermody-

namics,	and	modern	physics

0204 194 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน 1(0-3-0)

 Fundamental Physics Laboratory

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0204	 104	

ฟิสิกส์มูลฐาน

	 Experiments	 associated	with	 0204	 104	Funda-

mental	Physics

 2.2 วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

  2.2.1 วิชาเอกบังคับ

  ส�าหรบันิสติโปรแกรมปกติและโปรแกรมก้าวหน้าทางวชิาการ	

72	หน่วยกิต

	 	 ส�าหรับนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษา	73	หน่วยกิต

1) กลุ่มเคมีอนินทรีย์

0202 211 เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)

 Inorganic Chemistry 1

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0202 103 หลักเคมี 1

Prerequisite  : 0202 103 Principles of 

Chemistry 1

	 เลขควอนตมั	สถานะของพลงังานเชงิอะตอมและโมเลกลุ	

การเกิดพันธะเคมีแบบอิเล็กตรอนไม่เคลื่อนที่	รูปทรงเรขาคณิตของ

โมเลกุล	การกระท�าทางสมมาตร	ทฤษฎีกลุ่มและพอยท์กรุ๊ป	ตาราง

แคแร็กเตอร์	 การประยุกต์ทฤษฎีกลุ่ม	ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล

และแผนระดบัพลงังาน	ของแขง็	อนนิทรย์ี	โครงสร้างผลกึ	สมบัตแิละ

การประยุกต์ของของแข็งอนินทรีย์

	 Quantum	number,	atomic	and	molecular	energy	

state,	localized	electron	chemical	bonding,	molecular	ge-

ometry,	symmetry	operation,	group	theory	and	point	group,	

character	table,	application	of	group	theory	molecular	or-

bital	 theory	and	energy	diagram,	 inorganic	 solid,	 crystal	

structure,	property	and	application	of	inorganic	solid

0202 212 เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)

 Inorganic Chemistry 2

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0202 211 เคมีอนินทรีย์ 1

Prerequisite  : 0 202  211  Ino rgan i c 

Chemistry 1

	 สารประกอบโคออร์ดเินชนั	ชนดิของลแิกนด์	การเรยีกช่ือ

รูปทรงทางเรขาคณิต	และไอโซเมอริซึม	ทฤษฎีการเกิดพันธะ	ทฤษฎี

สนามผลกึ	ทฤษฎอีอร์บทิลัเชิงโมเลกลุ	ทฤษฎสีนามลแิกนด์	การเกดิ

สีและสเปกตรัมของอิเล็กตรอน	สัญลักษณ์เทอม	การหาสัญลักษณ์

เทอมในสภาวะพืน้และสภาวะเร้า	การประยกุต์ใช้สญัลกัษณ์เทอมใน

เทคนคิทางวสิเิบลิของสารประกอบอนนิทรย์ี	ความเป็นแม่เหลก็	ความ

เสถียรและสมบัติทางอุณหพลศาสตร์จลนพลศาสตร์	และกลไกการ

เกิดปฏิกิริยาของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน	 สารประกอบออร์แกโน

เมทัลลิก	เบื้องต้น
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	 Coordination	compound,	type	of	ligands,	nomen-

clature,	geometry	and	isomerism,	bonding	theory,	crystal	

field	 theory,	molecular	 orbital	 theory,	 ligand	field	 theory,	

color	and	electronic	spectrum	magnetism,	stability,	term	

symbol,	determining	ground	state	and	excited	state	term	

symbol,	application	of	term	symbol	in	visible	technique	of	

inorganic	compound,	and	thermodynamic	aspects	kinetics	

and	reaction	mechanism	of	coordination	compound,	intro-

duction	to	organometallic	compound

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

 Inorganic Chemistry Laboratory 1

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0202 103 หลักเคมีอนินทรีย์ 

1

Prerequisite  : 0202 103 Principle Chem-

istry 1

	 ปฏบิตักิารและการฝึกปฏิบตัทิีม่เีนือ้หาสอดคล้องกบัการ
บรรยายในรายวิชา	 0202	211	 เคมีอนินทรีย์	 1	 เกี่ยวกับสถานะทาง
พลังงานของโลหะบางชนิด	 ของแข็งและโครงสร้างผลึกเบื้องต้น	
สมดุลไอออน	การกระท�าทางสมมาตรและการหาพอยท์กรุป	ตาราง
แคแร็กเตอร์และการประยุกต์	 สเปกโทรสโกปีของสารประกอบ 
อนินทรีย์
	 Experiments	and	work-based	 learning	relevant	
to	 the	 0202	 211	 Inorganic	Chemistry	 1	 including	energy	
state	 of	 some	metals,	 solid	 and	basic	 crystal	 structure,	
ionic	 equilibrium,	determining	 symmetry	 operation	 and	
point	group,	character	table	and	its	application,	spectros-
copy	of	inorganic	compound

0202 293 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-1)

 Inorganic Chemistry Laboratory 2

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0202 211 เคมีอนินทรีย์ 1

Prerequisite  : 0202 211 Inorganic Chem-

istry

	 การทดลองท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกับการบรรยายใน
รายวิชา	 0202	 212	 เคมีอนิน-ทรีย์	 2	 เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
สัญลักษณ์เทอมในเทคนิคทางวิสิเบิล	ธาตุแทรนซิชันและสมบัติต่าง	
ๆ	สารประกอบโคออร์ดิเนชัน	พลังงานการแยกสนามผลึก	 สารประ
กอบออร์แกโนเมทัลลิก

	 Experiments	and	work-based	 learning	relevant	
to	the	0202	212	Inorganic	Chemistry	2	including	application	
of	term	symbol	in	visible	technique,	transition	metals	and	
it	properties,	coordination	compound,	crystal	field	splitting	
energy,	organometalic	compound

2) กลุ่มเคมีอินทรีย์

0202 222 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)

 Organic Chemistry 1

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0202 104 หลักเคมี 2

Prerequisite  : 0202 104 Principles of 

Chemistry 2

	 ปฏิกิริยาเคมีพื้นฐานของสารอินทรีย์หมู่ฟังก์ชันต่าง	 ๆ	

(สารประกอบไฮโดรคาร์บอน	 แอลคิลแฮไลด์	 แอลกอฮอล์	 ฟีนอล	

อเีทอร์	แอลดไีฮด์	คโีทน	กรดคาร์บอกซลิกิ	และอนพุนัธ์ของกรด	คาร์

บอกซิลิก)	สเตอริโอเคมี	กลไกปฏิกิริยา	และการเขียนกลไกปฏิกิริยา

เบือ้งต้น	ปฏกิริยิาการเพิม่ด้วย	นวิคลโีอไฟล์	ปฏกิริยิาการแทนทีด้่วย

นวิคลโีอไฟล์	ปฏกิิรยิาการแทนทีด้่วยอเิลก็โทรไฟล์	ปฏกิริยิาการเพ่ิม

เข้าด้วย	อิเล็กโทรไฟล์และปฏิกิริยาการก�าจัดออก

	 Basic	reaction	of	functional	organic	compounds	

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

ketone,	carboxylic	acid	and	their	derivatives),	stereochem-

istry,	 reaction	mechanism	 and	 basic	writing	 reaction	

mechanism,	nucleophilic	 addition	 reaction,	nucleophilic	

substitution	 reaction,	 electrophilic	 substitution	 reaction,	

electrophilic	addition	reaction	and	elimination	reaction

0202 223 เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)

 Organic Chemistry 2

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0202 222 เคมีอินทรีย์ 1

Prerequisite  : 0202 222 Organic Chemis-

try 1

	 สารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจน	ซัลเฟอร์และฟอสฟอรัสเป็น

องค์ประกอบ	สารประกอบ	เฮทเทอโรไซคลิก	ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-

รีดักชัน	ปฏิกิริยาอนุมูลอิสระและพื้นฐานการสังเคราะห์สารอินทรีย์

 Organic	compounds	containing	nitrogen,	sulfur	

and	phosphorus,	heterocyclic	compounds,	oxidation-reduc-

tion	reaction,	radical	reaction	and	basic	organic	synthesis
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0202 294 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)

 Organic Chemistry Laboratory 1

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0202 194 ปฏบิตักิารหลกัเคม ี2

Prerequisite  : 0202 194 Principles of 

Chemistry Laboratory 2

	 การทดลองทีเ่กีย่วข้องกบัจดุหลอมเหลว	จดุเดอืด	การกลัน่	
การตกผลึกซ�้า	การสกัด	การทดสอบและการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันและ
การทดลองอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาเคมีอินทรีย์	1
	 Experiments	 related	 to	melting	 point,	 boiling	
point,	distillation,	recrystallization,	extraction,	testing	and	
analyzing	 of	 functional	 groups	 and	 others	 experiments	
designed	to	concord	with	Organic	Chemistry	1

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

 Organic Chemistry Laboratory 2

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0202 294 ปฏิบัติการอินทรีย์

เคมี 1

Prerequisite  : 0202 294 Organic Chemis-

try Laboratory 1

	 การทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
สารประกอบเอมีน	การสังเคราะห์สารประกอบเอโซและเอทิลทรานซ์
ซินาเมท	ปฏิกิริยาของสารประกอบซัลเฟอร์	 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-
รีดักชันและปฏิกิริยาอนุมูลอิสระ
	 Physical	 and	 chemical	 properties	 testing	 of	
amines,	synthesis	of	azo	compounds	and	ethyl	trans-cin-
namate,	reaction	of	sulfur	compounds,	oxidation-reduction	
reaction	and	radical	reaction

0202 321 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์ 2(2-0-4)

 Spectroscopy of Organic Substance

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0202 222 เคมีอินทรีย์ 1

Prerequisite  : 0202 222 Organic Chemis-

try 1

 สเปกโทรสโกปีมูลฐานของโมเลกุล	 หลักการและการ
ประยุกต์ใช้	 อินฟราเรด	 อัลตราไวโอเลต	 นิวเคลียร์แมกเนติกเร
โซแนนซ์	 และแมสสเปกโทรเมตรี	 ในการหาโครงสร้างโมเลกุลของ
สารประกอบอินทรีย์
	 Fundamental	molecular	spectroscopy,	principle	
and	application	of	 infrared,	ultraviolet,	nuclear	magnetic	
resonance	and	mass	spectrometry	in	determining	molecu-
lar	structure	of	organic	compounds

3) กลุ่มเคมีเชิงฟิสิกส์

0202 331 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 4(4-0-8)

 Physical Chemistry 1

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0202 104 หลักเคมี 2

Prerequisite  : 0202 104 Principles of 

Chemistry 2

	 ของแข็ง	ของเหลว	แก๊ส	วัฏภาค	พฤติกรรมของวัฏภาค	

ผลึกและการเลี้ยวเบน	 แรงตึงผิวและดัชนีหักเหของของเหลว	 ของ

ผสมอย่างง่าย	กฎทางอุณหพลศาสตร์	 สมบัติทาง	 อุณหพลศาสตร์

ของของผสม	 การเคลื่อนไหวของโมเลกุล	 การเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพของสาร	สมดุลระหว่างเฟส	จลนพลศาสตร์เคมี	 อัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี	 กลไกการเกิดปฏิกิริยา	 การเปลี่ยนแปลงพลวัตใน

ปฏิกิริยาของโมเลกุล

	 Solid,	liquid,	gas,	phase,	phase	behavior,	crystal	

and	 diffraction,	 surface	 tension	 and	 refractive	 index	 of	

liquid,	simple	mixture,	laws	of	thermodynamics,	thermody-

namics	properties	of	mixture,	molecular	in	motion,	physical	

transformation	of	 substances,	phase	equilibria,	chemical	

kinetics,	rate	of	chemical	reactions,	reaction	mechanisms,	

molecular	reaction	dynamics

0202 332 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)

 Physical Chemistry 2

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0202 104 หลักเคมี 2

Prerequisite  : 0202 104 Principles of 

Chemistry 2

	 ไฟฟ้าเคมีและการประยุกต์	 หลักกลศาสตร์ควอนตัม	

โครงสร้างอเิลก็ทรอนกิส์ของอะตอมและโมเลกลุ	สเปกโทรสโกปีของ

โมเลกุล	การท�านายสมบัติของสาร	เคมีค�านวณ

	 Electrochemistry	 and	 application,	 principle	 of	

quantum	mechanics,	 electronic	 structures	 of	 atoms	and	

molecules,	spectroscopy	of	molecules,	prediction	of	molec-

ular	properties,	computational	chemistry

0202 391 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)

 Physical Chemistry Laboratory 1

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0202 104 หลักเคมี 2

Prerequisite  : 0202 104 Principles of 

Chemistry 2
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	 การทดลองท่ีเกี่ยวข้องกับเทอร์โมเคมี	 อุณหพลศาสตร	์

จลนพลศาสตร์	 สมดุล	 วัฏภาค	 เคมีไฟฟ้า	 และการทดลองอื่น	 ๆ	ที่

เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา	0202	331	เคมีเชิงฟิสิกส์	1

	 Experiments	 related	 to	 thermochemistry,	 ther-

modynamics,	chemical	kinetics,	phase	equilibra,	electro-

chemistry	and	others	experiments	designed	to	concord	with	

0202	331	Physical	Chemistry	1

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

 Physical Chemistry Laboratory 2

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0202 104 หลักเคมี 2

Prerequisite  : 0202 104 Principles of 

Chemistry 2

	 การทดลองทีเ่กีย่วข้องกบัสเปกโทรสโกปี	เคมพีืน้ผวิ	การ

เร่งปฏิกิริยาเคมี	 เคมีค�านวณ	และการทดลองอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ

เนื้อหารายวิชา	0202	332	เคมีเชิงฟิสิกส์	2

	 Experiments	 related	 to	 spectroscopy,	 surface	

chemistry,	 chemical	 catalysis,	 computational	 chemistry	

and	others	experiments	designed	to	concord	with	0202	332	

Physical	Chemistry	2

4) กลุ่มชีวเคมี

0202 343 ชีวเคมี 4(4-0-8)

 Biochemistry

	 รากฐานของชีวเคมี	 โครงสร้าง	 สมบัติและหน้าที่ของ

คาร์โบไฮเดรต	ไขมัน	โปรตีน	สมบัติและหน้าที่ของเอนไซม์	กรดนิว

คลอีกิ	การสงัเคราะห์แสง	เมแทบอลซิมึและการควบคมุกระบวนการ

เมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต	ไขมัน	กรดอะมิโนและโปรตีน	กรด

นิวคลีอิก	การแสดงออกของยีน	 เทคโนโลยีดีเอ็นเอ	ชนิดและหน้าที่

ของฮอร์โมน	การสื่อสารระหว่างเซลล์

	 Foundations	of	biochemistry,	structures,	proper-

ties	and	functions	of	carbohydrates,	lipids,	proteins,	prop-

erties	and	functions	of	enzymes,	nucleic	acid,	metabolisms	

and	regulations	of	carbohydrates,	lipids,	amino	acids	and	

proteins	nucleic	acid,	gene	expression,	DNA	technology,	

classification	and	function	of	hormones,	cell	signaling

0202 394 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-1)

 Biochemistry Laboratory

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหารายวิชา	 0202	 343	

ชีวเคมี	การใช้สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี	 การทดสอบสมบัติ

สารชวีโมเลกลุ	การวเิคราะห์เชงิปรมิาณ	จลนศาสตร์ของเอนไซม์	การ

ศึกษากลไกเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต

	 Experiment	designed	to	concord	with	0202	343	

Biochemistry,	biochemical	buffers,	biochemical	analysis	of	

biomolecules,	 quantitative	 analysis,	 enzyme	 kinetics,	

carbohydrate	metabolism	study

5) กลุ่มเคมีวิเคราะห์

0202 251 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)

 Analytical Chemistry

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0202 104 หลักเคมี 2

Prerequisite  : 0202 104 Principles of 

Chemistry 2

	 บทน�าทางเคมีวิเคราะห์	หน่วยความเข้มข้นและการเตรี

ยมสารละลาย	การวิเคราะห์	 เชิงคุณภาพ	การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	

ได้แก่	การวเิคราะห์โดยการชัง่น�า้หนกั	การวเิคราะห์โดยปรมิาตร	เช่น	

การไทเทรตแบบกรดเบส	การไทเทรตแบบตกตะกอน	การไทเทรต

แบบเกิดสารประกอบเชิงซ้อน	การไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ์	การ

ไทเทรตแบบวดัศกัย์ไฟฟ้าและวดัค่าการน�าไฟฟ้า	เทคนคิการแยกสาร	

เช่น	การกลั่น	การสกัด	และเทคนิคทางโครมาโทกราฟี	การเตรียม

ตัวอย่าง	และสถิติส�าหรับเคมีวิเคราะห์

	 Introduction	to	analytical	chemistry,	concentra-

tion	units	 and	 solution	preparation,	 qualitative	 analysis,	

quantitative	analysis	including	gravimetric	analysis,	volu-

metric	analysis	such	as	acid-base	 titration,	precipitation	

titration,	complexation	titration,	redox	titration,	potentio-

metric	and	conductometric	titration,	separation	techniques	

such	 as	 distillation,	 extraction	 and	 chromatographic	

techniques,	sample	preparation	and	statistics	for	analytical	

chemistry
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0202 252 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยสเปกโทรสโกปี 2(2-0-4)

 Spectroanalytical Chemistry

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0202 251 เคมีวิเคราะห์

Prerequisite  : 0202 251 Analytical Chem-

istry

	 หลกัการและเคร่ืองมอืส�าหรบัวเิคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี	

เช่น	อลัตราไวโอเลต	และวสิเิบิลสเปกโทรสโกปี	อะตอมมกิแอบซอร์พ

ชันสเปกโทรสโกปี	 และอิมิสชันสเปกโทรสโกปี	 ลูมิเนสเซนส์	

อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี	 นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปก

โทรสโกปี	 แมสสเปกโทรสโกปี	 อินดักทีฟลีคัปเปิลพลาสมา-อะตอม

มิกอิมิสชันสเปกโทรสโกปี	 อินดักทีฟลีคัปเปิลพลาสมา-แมสสเปก

โทรสโกปี

	 Principles	and	instrumentations	of	spectroscopic	

analysis	such	as	ultraviolet	and	visible	spectroscopy,	atom-

ic	 absorption	 spectroscopy	 and	 emission	 spectroscopy,	

luminescence,	 infrared	 spectroscopy,	 nuclear	magnetic	

resonance	 spectroscopy,	mass	 spectroscopy,	 inductively	

coupled	plasma-atomic	emission	spectroscopy,	inductive-

ly	coupled	plasma-mass	spectroscopy

0202 253 การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าและโครมาโทกราฟี 2(2-0-4)

 Electrochemical Analysis and Chromatography

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0202 251 เคมีวิเคราะห์

Prerequisite  : 0202 251 Analytical Chem-

istry

	 หลักการและเครือ่งมอืของการวเิคราะห์ทางเคมไีฟฟ้า	เช่น	

โพเทนชิโอเมตรี	 คูลอมเมตรี	 โพลาโรกราฟีและโวลแทมเมตรี	หลัก

การและเครื่องมือของการวิเคราะห์ทางโครมาโทกราฟี	 เช่น	 แก๊สโค

รมาโทกราฟี	และโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

	 	Principles	and	instrumentations	of	electrochem-

ical	analysis	such	as	potentiometry,	coulometry,	polarogra-

phy	and	voltammetry;	principles	and	instrumentations	of	

chromatographic	analysis	such	as	gas	chromatography	and	

high	performance	liquid	chromatography

0202 290 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-1)

 Analytical Chemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0202 194 ปฏิบัติการหลักเคมี 

2

Prerequisite  : 0202 194 Principles of 

Chemistry Laboratory 2

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์แบบดั้งเดิม	เช่น	

การไทเทรตแบบกรดเบส	การไทเทรตแบบตกตะกอน	การไทเทรต

แบบสารประกอบเชิงซ้อน	 การไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ์	 การ

ไทเทรตแบบวัดศักย์ไฟฟ้า	การสกัดด้วยตัวท�าละลาย	และการแยก

สารด้วยเทคนิคทาง

โครมาโทกราฟี

	 Laboratories	 on	classical	 analytical	 techniques	

such	as	acid-base	titration,	precipitation	titration,	complex-

ation	 titration,	 redox	 titration,	 potentiometric	 titration,	

solvent	 extraction	 and	 separation	 by	 chromatographic	

techniques

0202 297 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1(0-3-1)

 Instrumental Analysis Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0202 290 ปฏิบัติการเคมี

วิเคราะห์

Prerequisite  : 0202 290 Analytical Chem-

istry Laboratory

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ	

เช่น	ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทร	เมตรี	อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเม

ตรี	 ฟลูออริเมตรี	 อินฟราเรดสเปกโทรเมตรี	 การวิเคราะห์ทางเคมี

ไฟฟ้า	แก๊สโครมาโทกราฟี	โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

	 Laboratories	on	instrumental	analysis	techniques	

such	as	UV-Visible	spectrometry,	atomic	absorption	spec-

trometry,	fluorimetry,	infrared	spectrometry,	electrochem-

ical	analysis,	gas	chromatography	and	high	performance	

liquid	chromatography
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6) กลุ่มเคมีสหวิทยาการ

0202 160 คุณลักษณะของนักเคมี 1(0-2-4)

 Attributes of Chemists

 กรอบความคิดแบบเติบโต	การคิดและการตัดสินใจบน

ฐานวิทยาศาสตร์	 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์	 ส�านึกแห่งความ

ปลอดภัย	การบริหารงาน	ความใส่ใจและปฏิสัมพันธ์กับสังคม	การ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

Growth	mindset,	scientific	thinking	and	decision	making,	

scientific	 communication,	 sense	 of	 safety,	 task	manage-

ment,	social	caring	and	interaction,	lifelong	learning

0202 161 ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี 2(2-0-4)

 Chemical Safety

	 ความรู ้ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช ้สารเคมี	

สัญลักษณ์อันตรายและฉลากสารเคมี	เอกสารข้อมูลความปลอดภัย	

พิษวิทยาของสารเคมี	 อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลและห้อง

ปฏิบัติการ	การจัดการสารเคมี	 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี	

การจัดการกากของเสียอันตราย	การประเมินความเสี่ยงและการ

ป้องกันอันตรายจากสารเคมี

	 Knowledge	on	chemical	safety,	hazard	pictograms	

and	chemical	labels,	material	safety	data	sheet,	chemical	

toxicology	effects,	personal	protection	and	laboratory	equip-

ment,	chemical	handling,	chemical	emergency	planning,	

hazardous	waste	management,	risk	assessment	and	pre-

vention	equipment,	chemical	handling,	chemical	emergen-

cy	planning,	hazardous	waste	management,	risk	assessment	

and	protection	from	chemical	hazard

0202 261 เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี 2(1-2-3)

 Chemical Information Technology

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี	เครื่องมือสื่อเพื่อการ

ศึกษา	 ในชีวิตประจ�าวัน	 วรรณกรรมทางเคมี	 เครื่องมือส�าหรับ

โครงสร้างทางเคมี	อินโฟกราฟิก	และ	การน�าเสนอข้อมูลทางเคมี

	 Concepts	 of	 chemical	 information	 technology,	

educational	media	tools	for	daily	life,	chemical	databases,	

chemical	literature,	tools	for	chemical	structure,	infograph-

ic	and	presentation	of	chemical	information

0202 360 พอลิเมอร์ขั้นแนะน�า 3(3-0-6)

 Introduction to Polymer

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0202 321 สเปกโทรสโกปีของ

สารอินทรีย์

Prerequisite  : 0202 321 Spectroscopy of 

Organic Substance

	 สาระส�าคัญของพอลิเมอร์	การเรียกชื่อ	มวลโมเลกุลของ

พอลเิมอร์	โครงสร้าง	ชนดิและสมบตัขิองพอลเิมอร์	ปฏกิริยิาการเกดิ

พอลเิมอร์	เทคนคิในการสงัเคราะห์พอลเิมอร์	เทคนคิการวเิคราะห์	ที่

ใช้ศกึษาน�า้หนักโมเลกลุ	สมบตัทิางความร้อน	โครงสร้างทางเคม	ีองค์

ประกอบทางเคมี	สัณฐานวิทยา	สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์

	 Basic	concept	of	polymer,	nomenclature,	molec-

ular	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	composi-

tion;	morphology;	and	mechanical	properties	of	polymers

0202 362 แนวโน้มด้านเทคโนโลยีเคมี 2(2-0-4)

 Trends in Chemical Technology

 นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอาหารและเกษตรกรรม	

เซนเซอร์เคมทีางเลอืก	อตุสาหกรรมพอลเิมอร์	วศิวกรรมชวีภาพและ

การแพทย์	โปรแกรมเคมีเพื่ออนาคต	เครื่องส�าอาง	ยารักษาโรค	และ

เคมีสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม

	 Innovation	and	technology	in	food	and	agriculture,	

alternative	chemical	sensor,	polymer	industry,	bioengineer-

ing	and	medical,	chemistry	program	for	future,	cosmetics,	

drug	and	environmental	green	chemistry

0202 363 เคมีกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-4)

 Chemistry Toward Sustainable Development  

 Goals

 ที่มาและแนวคิดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	ความ

ส�าคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	

17	 ข้อ	 บทบาทและการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของ

ประเทศไทย	บทบาทของนักเคมีกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	การ

ประยกุต์ใช้ความรู้ทางเคมเีพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยนื	กรณศีกึษาการ

ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคเอกชน	การจัดท�าและ

น�าเสนอแผนปฏิบัติการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน



123

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 Concept	of	sustainable	development	goals	(SDGs),	

significant	of	SDGs,	17	SDGs,	SDGs	driven	in	Thailand,	role	

of	 chemist	 in	SDGs,	 chemical	 knowledge	 application	 in	

SDGs,	private	sector	SDGs	driven	case	study,	SDGs	practice	

presentation

0202 468 ทักษะผู้ประกอบการ 2(1-2-3)

 Entrepreneurship Skills

 แนวคิดในการสร้างธุรกิจทางเคมี	 ความคิดสร้างสรรค์

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	ทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอด

เชิงพาณิชย์	 การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	 การวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้และการวางแผนธุรกิจ	 การบัญชีและการบริหารการเงิน	

กฎหมายทางธุรกิจเบื้องต้น	 วิธีปฏิบัติทางธุรกิจ	 จรรยาบรรณและ

จริยธรรมทางธุรกิจ	ปัญหาและอุปสรรคของการเริ่มธุรกิจใหม่	กรณี

ศกึษาจากผูป้ระกอบการจริง	การน�าเสนอแนวคดิและแผนธุรกจิทาง

เคมี

	 Chemical	 business	 concept,	 creative	 thinking	

and	new	product	development,	 intellectual	property	and	

commercialization,	 entrepreneurship	 start-up,	 feasibility	

study	and	business	plan,	accounting	and	financial	manage-

ment,	 introduction	 to	 business	 law,	 business	manner,	

business	code	of	conduct	and	ethic,	problem	and	difficulty	

in	starting	business,	case	study	from	entrepreneur,	concept	

and	business	plan	presentation

7) กลุ่มภาษาอังกฤษ

0202 203 ภาษาอังกฤษส�าหรับเคมี 3(2-1-6)

 English for Chemistry

 การอ่าน	การท�าความเข้าใจ	การเขยีนและการสรปุใจความ

ส�าคัญ	การน�าเสนอและการอธิบายแบบปากเปล่าเนื้อหาพื้นฐานทาง

เคมีจากเอกสารทางเคมีหรือเอกสารท่ีเกี่ยวข้องได้	 รวมถึงเน้ือหา

บทความทางเคมีในวารสารเคมีเฉพาะทาง

	 Reading,	understanding,	writing	and	summariz-

ing	 the	main	 idea,	 oral	 presenting	and	explaining	basic	

chemistry	from	chemistry	or	related	documents	including	

chemistry	articles	in	specific	chemical	journals

ส�าหรับนิสิตโปรแกรมปกติและแบบก้าวหน้าทางวิชาการ เรียนใน

รายวิชาต่อไปนี ้4 หน่วยกติ

0202 461 สัมมนาทางเคมี 1 1(0-2-1)

 Seminar in Chemistry 1

 สมัมนางานวจิยัทีน่่าสนใจทางเคม	ีจากบทความวจิยั	และ
การน�าเสนอ
	 Seminar	in	interesting	chemistry	research	from	
research	chemical	articles	and	presentation

0202 462 สัมมนาทางเคมี 2 1(0-2-1)

 Seminar in Chemistry 2

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0202 461 สัมมนาทางเคมี 1

Prerequisite  : 0202 461 Seminar in Chem-

istry 1

	 สัมมนางานวิจัยท่ีน่าสนใจทางเคมี	 จากบทความวิจัย	
รายงานความก้าวหน้า	ของโครงงานของนิสิต	และน�าเสนอเป็นภาษา
อังกฤษ
	 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

	 การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อท่ีน่าสนใจทางเคมี	 ภายใต้ค�า
แนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน	และท�าการทดลองมูลฐาน
	 Research	on	an	 interesting	topic	 in	chemistry,	
the	topic	is	subjected	to	the	project	advisor	and	fundamen-
tal	experiment

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

 Senior Project in Chemistry 2

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0202 463 โครงงานนิสิตทาง

เคมี 1

Prerequisite  : 0202 463 Senior Project in 

Chemistry 1

	 การวิจัยต่อเนือ่งจากการทดลองเบือ้งต้น	อภปิรายผลการ
วจิยัในเชงิวทิยาศาสตร์	เพือ่หาข้อสรปุและเรยีบเรยีงเขยีนเป็นรายงาน	
ภายใต้ค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
	 Research	based	on	the	fundamentally	experimen-
tal	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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ส�าหรับนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษา เรียนในรายวิชาต่อไปนี ้

11 หน่วยกิต

0202 460 สัมมนาทางเคมี 1(0-2-1)

 Seminar in Chemistry

 สมัมนางานวจิยัทีน่่าสนใจทางเคม	ีจากบทความวจิยั	และ

น�าเสนอเป็นภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ

	 Seminar	in	interesting	chemistry	research	from	

research	chemical	 articles	 and	presentation	 in	Thai	 and	

English	language

0202 465* ปัญหาพิเศษทางเคมี 1(0-3-1)

 Special Problem in Chemistry

	 การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อท่ีน่าสนใจทางเคมี	 ภายใต้ค�า

แนะน�าของอาจารย์ทีป่รกึษาโครงงาน	ท�าการทดลองมลูฐาน	และเรยีบ

เรียงเขียนเป็นรายงาน

	 Research	on	an	 interesting	topic	 in	chemistry,	

the	topic	is	subjected	to	the	project	advisor,	fundamental	

experiment	and	report	writing

0199 499* สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

 Cooperative Education

	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดย

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	เพื่อพัฒนา

นิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการ	 และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานใน

สถานประกอบการ	มีความสามารถพัฒนาตนเองในด้านความคิด

อย่างเป็นระบบ	 การสังเกต	 การตัดสินใจ	 ตลอดจนทักษะในการ

วเิคราะห์และประเมนิผล	ท�าให้นสิติมคีณุภาพตรงตามความต้องการ

ของสถานประกอบการ	 และตลาดแรงงาน	การวิจัยต่อเนื่องจากการ

ทดลองเบื้องต้น	 อภิปรายผลการวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์	 เพื่อหาข้อ

สรุปและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงานโดยค�าแนะน�าของอาจารย์ที่

ปรึกษา

	 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-develop-

ment	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

ส�าหรับนิสิตโปรแกรมปกติและแบบก้าวหน้าทางวิชาการ	 ให้เลือก

เรยีนในรายวชิาในกลุม่วชิาเฉพาะด้านเลอืกไม่น้อยกว่า	10	หน่วยกติ

ส�าหรับนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษา	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาในกลุ่ม

วิชาเฉพาะด้านเลือกไม่น้อยกว่า	4	หน่วยกิต	ดังนี้

1) กลุ่มเคมีอนินทรีย์

0202 311 การตรวจสอบเอกลักษณ์ของวัสดุอนินทรีย์ 3(3-0-6)

 Inorganic Materials Characterization

	 คุณลักษณะของวัสดุอนินทรีย์	 การหาองค์ประกอบเชิง

เคมีและเฟส	การหาโครงสร้าง	สัณฐานและลักษณะพื้นผิวของวัสด	ุ

เสถียรภาพทางความร้อน	 เทคนิคในการตรวจสอบเอกลักษณ์ของ

วัสดุทางกายภาพและเคมี

	Characteristic	 and	 specification	 of	 inorganic	materials,	

chemical	composition	and	phase	characterization,	struc-

tural	characterization,	morphology and	surface	of	material,	

thermal	stability,	current	techniques	for	material	physical	

and	chemical	characterizations

0202 312 เคมีออร์แกโนเมทัลลิก 3(3-0-6)

 Organometallic Chemistry

 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัเคมอีอร์แกโนเมทลัลกิ	โครงสร้าง	

ลิแกนด์และการเกิดพันธะ	 การสังเคราะห์	 คุณสมบัติและปฏิกิริยา

ของสารออร์กาโนเมทัลลิกของธาตุหมู่หลักและเคมีโลหะ	 ออร์กาโน

ทรานซิชัน	วิธีการที่เกี่ยวข้องและทันสมัยในการจ�าแนกลักษณะของ

สารประกอบออร์แกโน	 เมทัลลิก	กฎ	18	อิเล็กตรอน	กลไกการเกิด

ปฏิกิริยาของสารออร์แกโนเมทัลลิก	การประยุกต์ใช้สารประกอบเชิง

ซ้อนออร์แกโนเมทัลลิกในการสังเคราะห์สารอินทรีย์และการเร่ง

ปฏิกิริยาทางอุตสาหกรรม

	 Introduction	to	organometallic	chemistry,	struc-

ture,	ligands	and	bonding,	synthesis,	properties	and	reac-

tivity	of	main	group	organometallics	and	organotransition	

metal	chemistry,	relevant	and	modern	methods	for	charac-

terization	 of	 organometallic	 compounds,	 the	 18-electron	

rule,	organometallic	mechanisms,	application	of	organome-

tallic	complexes	in	organic	synthesis	and	industrial	catal-

ysis
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0202 313 เคมีซุปราโมเลกุลส�าหรับเซนเซอร์และ 3(3-0-6)

 เครื่องมือระดับโมเลกุล 

 Supramolecular Chemistry for Molecular Sensor  

 and Device

	 หลักการทางเคมีของโมเลกุลขนาดใหญ่	 อันตรกิริยา
ระหว่างโฮสต์-เกสต์	การออกแบบและสงัเคราะห์โฮสต์	กลไกและการ
ออกแบบการส่งสัญญาณจากโฮสต์	 การหาค่าคงท่ีการจับระหว่าง
โฮสต์-เกสต์	 การประยุกต์ของเคมีซุปราโมเลกุล	การออกแบบการ
สังเคราะห์	หลักการและวิธีการวิเคราะห์ด้วยเซนเซอร์เคมี	 เซนเซอร์
เชิงชีวภาพ	นาโนเซนเซอร์และการประยุกต์ใช้เซนเซอร์ในการตรวจ
วัดทางเคมีและเครื่องมือระดับโมเลกุล
	 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,	
synthetic	 design,	 principles	 and	 analytical	method	 of	
chemical	sensors,	biosensors,	nanosensors,	and	application	
of	sensors	in	chemistry	and	molecular	devices

 0202 314 การใช้คอมพิวเตอร์ทางเคมี 2(2-0-4)

 Chemical Aspect of Computing

	 การใช ้โปรแกรมส�าเร็จรูปบนพีซีส�าหรับการเขียน
โครงสร้างทางเคมีและปฏิกิริยาเคมี	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 การหา
โครงสร้าง	3	มิติที่เสถียร	สมบัติของโมเลกุลและการเสนอรายงาน
	 Using	commercial	software	packages	for	drawing	
compound	and	chemical	reaction,	data	analysis,	optimized	
3D	structure,	molecular	properties	and	report	writing

0202 315 เคมีอนินทรีย์เชิงชีวภาพ 3(3-0-6)

 Bioinorganic Chemistry

 ลักษณะมูลฐานขององค์ประกอบอนินทรีย์ในสิ่งมีชีวิต	
ความสัมพันธ์ของหน้าที่	 โครงสร้างและบทบาทของธาตุอนินทรีย์
ภายในสิ่งมีชีวิต	ผลของความเข้มข้นท่ีมีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	
โปรตีนที่มีโลหะ	เคมีอนินทรีย์ในทางการแพทย์	การเร่งปฏิกิริยาของ
เอนไซม์และเทคโนโลยีชีวภาพ
	 A	fundamental	aspects	of	inorganic	elements	in	
living	organisms,	the	correlation	of	the	function,	structure	
and	activity	of	inorganic	elements	within	the	organisms,	
the	effect	of	the	concentration	of	trace	elements	on	health	
and	the	environment,	metalloprotien,	medicinal	inorganic	
chemistry,	enzymatic	catalysis	and	biotechnology

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

 ประกอบอนินทรีย์

 Spectroscopic Method of Inorganic Compounds

 การประยกุต์ใช้เทคนคิทางสเปกโทรสโกปี	เช่น	อนิฟราเรด	

อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล	และนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนท์	ส�าหรับ

โครงสร้างของสารประกอบอนินทรีย์

	 Applications	of	spectroscopic	techniques	such	

as	 IR,	UV/Vis,	and	NMR	in	evaluation	of	 inorganic	com-

pounds

0202 317 ตัวเร่งปฏิกิริยาอนินทรีย์ 3(3-0-6)

 Inorganic Catalysts

	 แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัตวัเร่งปฏกิริยิาเคมอีนนิทรย์ีและ

ปฏิกิริยาของการเร่ง	 ชนิดของตัวเร่งปฏิกิริยา	 การเตรียมตัวเร่ง

ปฏิกิริยา	สมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา	และวัสดุรับตัวเร่งปฏิกิริยา	การ

เสือ่มสภาพของตวัเร่งปฏกิริยิา	การพสิจูน์เอกลกัษณ์ทางกายภาพและ

ทางเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยาและการประยุกต์

	 Basic	concept	of	 inorganic	chemistry	catalysts	

and	catalytic	reactions,	types	of	inorganic	catalysts,	catalyst	

preparations,	catalyst	properties	and	catalyst	support	ma-

terials,	catalyst	deactivation,	physical	and	chemical	char-

acterization	of	catalysts	and	its	applications

0202 318 เคมีดิน 3(3-0-6)

 Soil Chemistry

	 พันธะเคมีและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล	 องค์

ประกอบของดิน	สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของอนุภาคดิน	แร่

ซิลิเกต	การสลายผุผังทางเคมี	อินทรียวัตถุในดิน	การดูดซับไอออน

ของอนุภาคดิน	การแลกเปลี่ยนไอออนของอนุภาคดิน	ความเป็นก

รด-เบสของดิน	ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชันในดิน	ความอุดม

สมบูรณ์ของดิน	ปัญหาดิน	ดินเค็ม	มลพิษในดิน

	 Chemical	bonds	and	intermolecular	interactions,	

composition	of	soil,	physical	and	chemical	properties	of	soil	

particle,	silicate	minerals,	chemical	weathering,	soil	organ-

ic	matter,	Ion	adsorption	of	soil	particles,	ion	exchange	of	

soil	particles,	soil	acidity-basicity,	oxidation	and	reduction	

reactions	 in	 soil,	 soil	 fertility,	 soil	 problems,	 saline	 soil,	

toxicity	in	soil
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0202 319 ไฟโตแคนนาบินอยด์ 3(2-1-5)

 Phytocannabinoid

	 ความรูพ้ื้นฐานทีเ่กีย่วกับพืชวงค์กญัชา	การสงัเคราะห์และ

การเกิดปฏิกิริยาของสารส�าคัญในกัญชา	ธาตุอาหาร	การเตรียมวัสดุ

ปลูกและปุ๋ย	การปลูก	เทคนิคการดูแลรักษา	การเก็บเกี่ยว	และการ

จัดการหลังการเก็บเกี่ยว	 เทคนิคการสกัดและวิเคราะห์ปริมาณสาร

ส�าคัญในกัญชาและสารปนเปื้อน

	 Basic	knowledge	about	the	cannabis	plant,	syn-

thesis	and	reaction	of	important	substances	in	cannabis,	

preparation	of	planting	material	and	fertilizers,	cultivation,	

training	techniques,	harvest	and	post-harvest	management,	

techniques	for	extraction	and	analysis	of	active	substances	

in	cannabis	and	its	contaminants

0202 411 หัวข้อเรื่องพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ 3(3-0-6)

 Special Topics in Inorganic Chemistry

	 ความรู้ใหม่ๆ	ที่น่าสนใจหรือความรู้ในเชิงลึกเฉพาะด้าน

ของศาสตร์ทางเคมีอนินทรีย์

	 Modern	topics	or	specific	topics	for	applications	

based	knowledges	in	inorganic	chemistry

0202 412 เคมีอนินทรีย์ส�าหรับการประยุกต์ทาง 3(3-0-6)

 อุตสาหกรรม

 Inorganic Chemistry for Industrial Application

	 พื้ นฐ านทาง เคมีอนินทรีย ์ ส� าหรับอุตสาหกรรม	

กระบวนการทางเคมอีนนิทรย์ี	อตุสาหกรรมและธรุกิจทางเคมอีนนิท

รีย์	ผลกระทบจากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม

	 Principles	 of	 inorganic	 chemistry	 for	 industry,	

inorganic	chemistry	process,	inorganic	chemistry	industry	

and	business,	impact	of	industrialization

2) กลุ่มเคมีอินทรีย์

0202 322 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ 3(3-0-6)

 Organic Chemistry Synthesis

 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์สังเคราะห์	ได้แก่	ปฏิกิริยาแอลคิเล

ชัน	 เอซิเลชัน	 และการควบแน่น	 แอลดอล	 หมู่ปกป้อง	 และวิธี

สังเคราะห์แบบย้อนกลับ

	 Synthetic	organic	chemistry	reactions	(alkylation,	

acylation	and	aldol	condensation	reaction)	protecting	groups	

and	retrosynthesis

0202 323 เคมีเฮเทอโรไซคลิก 2(2-0-4)

 Heterocyclic Chemistry

	 การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของสารเฮเทอโรไซคลิกที่มี

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

อะตอมของออกซิเจน	ซัลเฟอร์หรือไนโตรเจนในวงด้วย	ศึกษา	การ

สังเคราะห์สารที่เป็นวงที่เชื่อมกัน	 เช่น	 เบนโซฟิวแรน	อินโดล	ควิโน

ลีน	และไอโซควิโนลีน

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

bered	heterocyclic	 rings	which	 contain	 atom	of	 oxygen,	

sulfur	and	nitrogen,	synthesis	and	reactions	of	fused	ring	

systems,	such	as	benzofuran,	indole,	quinoline	and	isoquin-

oline

0202 324 กลไกปฏิกิริยาอินทรีย์ 2(2-0-4)

 Organic Reaction Mechanism

กลไกและการเขียนกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ต่างๆ	เช่น	

ปฏิกิริยาการรวมตัว	ปฏิกิริยาการแทนที่	ปฏิกิริยาการขจัด	ปฏิกิริยา

การจัดใหม่	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

 คอนฟอร์เมชัน	 คอนฟิกุเรชัน	 อิแนนทิโอเมอร์	 ไดแอ

สเตอริโอเมอร์	 สารผสมราซิมิก	 และ	 สเตอริโอเคมีของปฏิกิริยา

เคมีอินทรีย์

	 Conformation,	configuration,	enantiomer,	diaste-

reomer,	racemic	mixture	and	stereochemistry	of	organic	re-

actions

0202 326 เคมีไขมันและน�้ามัน 2(2-0-4)

 Chemistry of Fat and Oil

	 การสกัด	 การวิเคราะห์และการปรับปรุงคุณภาพของ

ไขมันและน�า้มนัจากแหล่งทีม่าต่างๆ	การประยกุต์ใช้ไขมนัและน�า้มนั

อย่างถูกต้องและปลอดภัยในชีวิตประจ�าวันและอุตสาหกรรม

	 Extraction,	analysis	and	quality	improvement	of	

fats	 and	oils	 from	various	 sources,	 correction	and	 safety	

applications	of	fats	and	oils	in	daily	life	and	industry
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0202 327 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเบื้องต้น 3(3-0-6)

 Basic Natural Product Chemistry

 ความหมาย	ความส�าคัญและการจ�าแนกสารผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ	 เทคนิคการสกัด	การแยกและการตรวจหาสารผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติกลุ่มต่าง	ๆ	เบื้องต้น	การศึกษาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติใน

กลุ่มของสารประกอบฟีนอล	ฟลาโวนอยด์	 เทอร์พีนอยด์	สเตียรอย

ด์	อัลคาลอยด์	กรดไขมันและน�้าตาล

	 Definition,	importance	and	classification	of	nat-

ural	product	compounds,	basic	techniques	in	extraction,	

isolation	and	detection	of	natural	product	compounds,	study	

of	natural	product	compounds	 in	 the	classes	of	phenolic	

compounds,	 flavonoids,	 terpenoids,	 steroids,	 alkaloids,	

fatty	acids	and	sugars

0202 328 อินทรีย์สังเคราะห์บนวัฏภาคของแข็ง 3(3-0-6)

 Solid-Phase Organic Synthesis

	 บทน�าอินทรีย์สังเคราะห์บนวัฏภาคของแข็ง	 พอลิเมอร์

ค�า้จนุ	ส่วนเชือ่มต่อ	ปฏกิริยิาการคูค่วบ	เทคนคิการวเิคราะห์และการ

ติดตามปฏิกิริยาส�าหรับการสังเคราะห์บนวัฏภาคของแข็ง

 Introduction	 to	 solid-phase	 organic	 synthesis,	

polymer	support,	linker,	coupling	reaction,	analytical	tech-

niques	and	reaction	monitoring	for	solid	phase	synthesis

0202 329 เคมีอินทรีย์ทางยาขั้นแนะน�า 3(3-0-6)

 Introduction to Medicinal Organic Chemistry

	 บทน�าเกี่ยวกับเคมทีางยา	ปฏิกริยิาของยาและรเีซปเตอร์	

ผลทางเคมต่ีอการออกฤทธิข์องยา	การเปลีย่นแปลงเมแทบอลกิของ

ยาและสารประกอบอินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง	 บทน�าเก่ียวกับการออกแบบ

ยาและการพัฒนา	ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการออกฤทธิ์

ของสารโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์	หวัข้อเลอืกสรรในเคมอีนิทรย์ี

ทางยา

	 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 หัวข้อเรื่องพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 3(3-0-6)

 Special Topics in Organic Chemistry

ความรู้ใหม่ๆ	ที่น่าสนใจหรือความรู้ในเชิงลึกเฉพาะด้านของศาสตร์
ทางเคมีอินทรีย์
	 Modern	topics	or	specific	topics	for	applications	
based	knowledges	in	organic	chemistry

0202 422 เคมีซุปราโมเลกุลขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Supramolecular Chemistry

 หลักการ	 แรงกระท�า	 การออกแบบและการสังเคราะห์
สารประกอบสารอินทรีย์	 ซูปราโมเลกุลเพ่ือการประยุกต์ใช้ด้านวัสดุ
ศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ
	 Principles,	interaction,	design	and	synthesis	of	
supramolecular	organic	compounds	for	the	application	in	
material	science	and	biotechnology

3) กลุ่มเคมีเชิงฟิสิกส์

0202 333 โฟโตเคมี 3(3-0-6)

 Photochemistry

	 บทน�าและทฤษฎีพื้นฐานของเคมีเชิงแสง	 แผนภาพจาบ
ลอนสก	ีกระบวนการเคมเีชงิแสงแบบต่างๆ	โครงสร้างทางอเิลก็ตรอน
และชนิดของการทรานสิชัน	การถ่ายเทพลังงานและอิเล็กตรอน	การ
ท�านายอิเล็กทรอนิกส์สเปกตราด้วยระเบียบวิธีเคมีค�านวณ
	 Fundamental	 principles	 in	 photochemistry,	
Jablonski	 diagram,	 photochemical	 process,	 electronic	
structure	 and	 types	 of	 transition,	 energy	 and	 electron	
transfer,	prediction	of	electronic	spectra	using	computa-
tional	chemistry

0202 334 อุณหพลศาสตร์ทางเคมี 3(3-0-6)

 Chemical Thermodynamics

	 กฎของอุณหพลศาสตร์	 สมดุลเกี่ยวกับแก๊สจริงและ
สารละลายจริง	 การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางอุณหพลศาสตร์	 ระบบที่
เกีย่วกบัตวัแปรอนิเทนซฟีนอกเหนอืจากความดนัและอณุหภมู	ิระบบ
หลายองค์ประกอบ	ศักย์เคมีและสมบัติอันเนื่องมาจากโมลาร์ย่อย	
แอกทิวิตี	และแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์
	 Laws	of	thermodynamics,	equilibrium	of	real	gas	
and	solution,	applications	of	thermodynamics	data,	inten-
sive	 parameters	 apart	 from	pressure	 and	 temperature,	
multicomponent	 systems,	 chemical	 potential	 and	partial	
molar	properties,	activity,	electromotive	force	of	chemical	
cells
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0202 335 การออกแบบเชิงโมเลกุลส�าหรับนักเคมี 3(3-0-6)

 Molecular Modeling for Chemistry

	 บทน�าการออกแบบเชงิโมเลกลุ	ฐานข้อมลูธนาคารโปรตนี

และสารชวีโมเลกลุอืน่ๆ	ชวีสารสนเทศศาสตร์	ฟังชนัก์พืน้ผวิพลงังาน

ศักย์	 การค้นหาคอนฟอร์เมชันที่เสถียร	 การวิเคราะห์สมบัติทาง

โครงสร้างสามมิติด้วยโปรแกรมกราฟิกแสดงภาพ	 เทคนิคการ

ออกแบบโมเลกุลด้วยเคมีคอมพิวเตอร์	 เช่น	ด็อกกิง	ทรีดีคิวเอสเอ

อาร์	 การท�านายโครงสร้าง	 3	 มิติของโปรตีน	 การจ�าลองพลวัตเชิง

โมเลกุล

	 Introduction	of	molecular	modeling,	protein	data	

bank	and	database	of	other	bio-molecules,	bioinformatics,	

potential	energy	surface,	conformational	search,	analysis	

of	 3D	 structural	 properties	 using	 visualization	 program,	

computer-assist	molecular	 design	 techniques	 such	 as	

docking,	 3D-QSAR,	 homology	modeling	 and	molecular	

dynamics	simulation

0202 336 เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6)

 Physical Organic Chemistry

	 พื้นฐานของเคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์	 กลศาสตร์ควอนตัม

และการประยุกต์ใช้ส�าหรับการค�านวณสมบัติเชิงโครงสร้าง	 สมบัติ

ทางอิเล็กทรอนิกส์และสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสารประกอบ

อินทรีย์	การประยุกต์ใช้จลนพลศาสตร์เคมีและอุณหพลศาสตร์เคมี

ส�าหรับวัสดุนาโน	 เช่น	 วัสดุนาโนคาร์บอนและวัสดุนาโนท่ีคล้ายกับ

คาร์บอน

	 Basic	principles	of	physical	organic	chemistry,	

quantum	mechanics	and	applications	for	structural,	elec-

tronic	and	thermodynamic	property	calculations	of	organic	

compounds,	applications	of	chemical	kinetics	and	chemical	

thermodynamics	 for	 nanomaterials	 such	 as	 carbon	 and	

carbon-liked	nanomaterials

0202 337 เคมีควอนตัม 3(3-0-6)

 Quantum Chemistry

	 สมการคลืน่โชรดงิเจอร์ในระบบทีง่่ายและระบบทีซ่บัซ้อน	

ทฤษฎีการแปรค่าทฤษฎีการรบกวน	ทฤษฎีเฮลลแมนน์-ไฟน์แมน	

ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์	 ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัลและการประยุกต์ใช้

เคมีควอนตัมส�าหรับงานวิจัย

	 Schrodinger	wave	equation	for	simple	and	com-

plex	systems,	variation	 theory,	perturbation	 theory,	Hell-

mann-Feynman	 theory,	 valence	 bond	 theory,	molecular	

orbital	 theory	 and	application	 of	 quantum	chemistry	 for	

research	works

0202 338 การวิเคราะห์เชิงความร้อน 3(3-0-6)

 Thermal Analysis

	 บทน�า	 การวิเคราะห์เชิงความร้อนแบบดิฟเฟอเรนเชียล

และดิฟเฟอเรนเชียล	สแกนนิง	คาลอริเมตรี	การเทียบมาตรฐานและ

การเตรียมตัวอย่าง	 การวิเคราะห์น�้าหนักภายใต้ความร้อน	 การ

วิเคราะห์เชิงความร้อนวิธีอื่น	ๆ

	 Introduction,	 differential	 thermal	 analysis	 and	

differential	scanning,	calorimetry,	calibration	and	sample	

preparation,	 thermogravimetry,	 applications	 of	 thermal	

analysis,	other	thermal	analysis	method

0202 339 วัสดุนาโนเชิงค�านวณ 3(3-0-6)

 Computational Nanomaterials

	 บทน�าของวัสดุนาโนและเคมีควอนตัม	การค�านวณ	การ

สงัเคราะห์	สมบตัทิางกายภาพและสมบตัทิางเคม	ีการเตมิหมูฟั่งก์ชนั

และการประยุกต์ใช้ของวัสดุนาโนชนิดต่าง	ๆ

	 Introduction	 of	 nanomaterials	 and	 quantum	

chemistry,	computation,	synthesis,	physical	and	chemical	

properties,	functionalization	and	applications	of	nanoma-

terials

0202 431 หัวข้อเรื่องพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6)

 Special Topics in Physical Chemistry

	 ความรู้ใหม่ๆ	ที่น่าสนใจหรือความรู้ในเชิงลึกเฉพาะด้าน

ของศาสตร์ทางเคมีเชิงฟิสิกส์

	 Modern	topics	or	specific	topics	for	applications	

based	knowledges	in	physical	chemistry

0202 432 วิธีการเคมีเชิงชีวฟิสิกส์ 3(3-0-6)

 Methods in Biophysical Chemistry

	 หลักการทางเคมีเชิงชีวฟิสิกส์	 หัวข้อเกี่ยวกับระบบทาง

ชีวภาพที่น่าสนใจ	หลักการและการน�าเทคนิคทางเคมีเชิงฟิสิกส์ไป

ประยุกต์ใช้ในศึกษาระบบชีวภาพ	ตัวอย่างการใช้วิธีการทางเคมีเชิง	

ชีวฟิสิกส์ในการศึกษาวิจัย	แนวโน้มของเคมีเชิงชีวฟิสิกส์ในอนาคต

	 Principles	of	biophysical	chemistry,	interesting	

research	questions	regarding	biological	systems,	theoreti-
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cal	and	practical	standpoints	of	physical	chemistry	methods	

commonly	used	to	investigate	biological	systems,	applica-

tions	of	biophysical	chemistry	methods	in	research	studies,	

future	trends	of	biophysical	chemistry

4) กลุ่มชีวเคมี

0202 344 เทคโนโลยีดีเอ็นเอขั้นแนะน�า 3(3-0-6)

 Introduction to DNA Technology

 โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ	 เทคโนโลยีเกี่ยวกับ

ดเีอน็เอ	เช่น	การตรวจหาดเีอน็เอจ�าเพาะ	การเพิม่ปรมิาณดเีอน็เอโดย

ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส	การวิเคราะห์ล�าดับนิวคลีโอไทด์	ดีเอ็นเอ

โคลนนิง่	และลายพมิพ์ดเีอน็	การประยกุต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ดี เ อ็นเอในด ้านต ่าง	 ๆ	 เช ่น	 เกษตรกรรม	 การแพทย์ 	 และ

นิติวิทยาศาสตร์

	 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 เพปไทด์และโปรตีนที่มีฤทธิ์ทางยา 3(3-0-6)

 Pharmaceutical Peptides and Proteins

	 ความรู้พื้นฐานของเพปไทด์และโปรตีน	การท�านายฤทธิ์

ทางชวีภาพ	การทดสอบฤทธิ	์ทางชวีภาพของเพปไทด์และโปรตนีบาง

ชนิด	บทน�าเกี่ยวกับการแยกและการท�าให้บริสุทธิ์ของโปรตีน	การเต

รียมเพปไทด์และโปรตีนส�าหรับจุดประสงค์ทางการค้า	 การพัฒนา

สูตร	บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา	รวมถึงตัวอย่างของเพปไทด์หรือ

โปรตีนทางเภสัชกรรม

	 Basic	knowledge	of	peptides	and	proteins,	bio-

logical	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	stor-

age	 including	 examples	 of	 pharmaceutical	 peptides	 or	

proteins

0202 346 ชีวเคมีพืชขั้นแนะน�า 3(3-0-6)

 Introduction to Plant Biochemistry

	 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืช	 โครงสร้างของสารชีว
โมเลกลุและกระบวนการ	เมแทบอลซึิมในพชื	การสงัเคราะห์ด้วยแสง	
สารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิ	และการประยุกต์ใช้พันธุวิศวกรรม	ในพืช
	 Plant	 cell	 structure	 and	 function,	 biomolecular	
structure	and	metabolism	emphasize	 in	plant,	photosyn-
thesis,	 secondary	metabolites,	 and	genetic	 engineering	
applications	in	plant

0202 347 ชีวเคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)

 Analytical Biochemistry

	 หลักการและเทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์ของสารชีว
โมเลกุลทางด้านคุณภาพและปริมาณ	การประยุกต์ใช้เทคนิคเหล่านี้
ในทางการแพทย์	 เภสัชกรรม	 เกษตรกรรม	 และงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์
	 Principles	and	techniques	used	in	qualitative	and	
quantitative	analysis	of	biological	molecules,	applications	
of	these	techniques	in	medicine,	pharmaceutics,	agricul-
ture,	and	scientific	research

0202 348 ชีวเคมีของอาหารและโภชนาการ 3(3-0-6)

 Food and Nutritional Biochemistry

	 อาหารและสารอาหาร	 กระบวนการทางชีวเคมีของสาร
อาหารในร่างกาย	สมดุลพลังงาน	การจัดการน�้าหนัก	อาหารปรับแต่ง
พันธุกรรม	อาหารบ�าบัดโรคที่เกิดจากสภาพทุพโภชนาการ	 โดยเน้น
หนักโรคที่เป็นปัญหาในประเทศ	ตลอดจนหลักการและแนวทางใน
การป้องกันและแก้ไข
	 Foods	and	nutrients,	Metabolism	of	nutrients	and	
their	interactions	relevant	to	human	system,	energy	balance,	
weight	management,	links	between	nutrition	and	promotion	
of	health	and	prevention	of	diseases,	particular	emphasis	
on	diseases	prevalent	in	this	country

0202 349 เทคโนโลยีชีวเคมีของเอนไซม์ 3(3-0-6)

 Enzyme Biochemical Technology

	 แหล่งของเอนไซม์	การจดัจ�าแนกและการเรียกช่ือเอนไซม์	
สมบตัขิองเอนไซม์	การแยก	บริสทุธ์	จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์	การ
ยับยั้งการท�างานของเอนไซม์	 การตรึงเอนไซม์และการประยุกต์ใช้

เอนไซม์ที่หลากหลาย
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	 Source,	classification,	identification,	properties,	

purification	 and	 kinetics	 of	 enzyme,	 enzyme	 inhibition,	

immobilization	and	various	applications	of	enzymes

0202 441 หัวข้อเรื่องพิเศษทางชีวเคมี 3(3-0-6)

 Special Topics in Biochemistry

ความรู้ใหม่ๆ	ที่น่าสนใจหรือความรู้ในเชิงลึกเฉพาะด้านของศาสตร์

ทางชีวเคมี

	 Modern	topics	or	specific	topics	for	applications	

based	knowledges	in	biochemistry

0202 442 ชีวเคมีของความรักและความสุข 3(3-0-6)

 Biochemistry of Love and Happiness

	 ระบบประสาทและสมอง	การส่งสญัญาณประสาท	สารสือ่

ประสาทที่เกี่ยวข้องกับความรัก	ความสุข	สารเสพติด	โรคที่เกี่ยวข้อง

กับความผิดปกติของสารสื่อประสาท

	 Nerve	and	brain	system,	nerve	conduction,	neu-

rotransmitters	related	to	love	and	happiness,	drugs,	diseas-

es	from	neurotransmitters	deficiency

5) กลุ่มเคมีวิเคราะห์

0202 353 เทคนิคการแยกสาร 3(3-0-6)

 Separation Techniques

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0202 252 การวิเคราะห์ทางเคมี

ด้วยสเปกโทรสโกปี และ 0202 

253 การวิเคราะห์ทางเคมี

ไฟฟ้าและโครมาโทกราฟี

Prerequisite  : 0202 252 Spectroanalytical 

Chemistry 0202 253 Elec-

trochemical Analysis and 

Chromatography

	 เทคนิคการแยกสารโดยการสกัดด้วยเฟสของแข็ง	 และ

การสกัดด้วยเฟสของแข็งระดับจุลภาค	 ทฤษฎีทางโครมาโทกราฟี	

แก๊สโครมาโทกราฟี	โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง	ไอออนโค

รมาโทกราฟี	 โครมาโทกราฟีแบบของไหลวิกฤตย่ิงยวด	คาพิลลารีอิ

เลกโทรโฟรีซิส	และแมสสเปกโทรโฟโตเมตรีเชื่อมต่อกับเทคนิคการ

แยก

	 Separation	techniques	by	solid	phase	extraction	

and	solid	phase	microextraction,	chromatographic	theory,	

gas	chromatography,	high	performance	liquid	chromatog-

raphy,	ion	chromatography,	supercritical	fluid	chromatog-

raphy,	capillaryelectrophoresis	chromatography	and	mass	

spectrometry	coupled	with	separation	technique

0202 354 เทคนิคสมัยใหม่ในการเตรียมตัวอย่าง 2(2-0-4)

 Modern Techniques in Sample Preparation

ความส�าคัญ	แนวคิดในการเตรียมตัวอย่าง	ทฤษฎีของเทคนิคการเต

รยีมตวัอย่าง	การสกดัโดยใช้ตวัท�าละลาย	การสกดัโดยใช้เฟสของแขง็	

การสกดัระดบัจลุภาค	และการสกดัโดยใช้ตวัท�าละลายทางเลอืกใหม่

Importance,	 concepts	 for	 sample	 preparation,	 theory	 of	

sample	preparation	 techniques,	 solvent	 extraction,	 solid	

phase	extraction,	microextraction	technique	and	alternative	

solvent	extraction

0202 355 การวิเคราะห์น�้า 2(2-0-4)

 Water Analysis

	 แหล่งมลพิษ	ผลกระทบ	การควบคุม	การวิเคราะห์และ

วธิกีารบ�าบดัน�า้	ข้อก�าหนดของคณุภาพน�า้	การเกบ็น�า้ตวัอย่าง	การเต

รียมน�้าตัวอย่าง	 หลักการและเทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์น�้า	 ทาง

กายภาพ	ทางเคม	ีและทางจลุชวีภาพ	วธิทีางเครือ่งมอืแบบใหม่ส�าหรบั

การวิเคราะห์น�้า

	 Source	of	pollutants,	impact,	control,	analysis	and	

treatment	of	water,	regulation	of	water,	water	sample	col-

lection,	water	sample	preparation,	principle	and	technique	

in	physical,	chemical	and	microbiological	water	analysis,	

new	instrumental	methods	for	water	analysis

0202 356 การวิเคราะห์โดยอาศัยการไหล 2(2-0-4)

 Flow-based Analysis

	 หลักการของการวเิคราะห์โดยอาศยัการไหล	เทคนิคโฟล

อนิเจคชนั	เทคนคิซเีควนเชียล	อนิเจคชนั	ไมโครโฟลแอนาไลซสิ	และ

เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยการไหลแบบอื่นๆ

	 Principles	of	flow-based	analysis,	flow	injection	

technique,	 sequential	 injection	 technique,	micro-flow	

analysis	and	other	flow	techniques
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0202 451 หัวข้อเรื่องพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)

 Special Topics in Analytical Chemistry

	 ความรู้ใหม่ๆ	ที่น่าสนใจหรือความรู้ในเชิงลึกเฉพาะด้าน

ของศาสตร์ทางเคมีวิเคราะห์

	 Modern	topics	or	specific	topics	for	applications	

based	knowledges	in	analytical	chemistry

6) กลุ่มเคมีสหวิทยาการ

0202 365 เคมีเกษตรกรรม 3(3-0-6)

 Agriculture chemistry

	 ชนดิและสมบตัขิองสารเคมทีางการเกษตร	ผลกระทบต่อ

ดิน	น�้า	 อากาศ	มนุษย์	 สัตว์และพืช	 การประเมินผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อม	การปรับปรุงสมบัติทางเคมี	 กายภาพ	และชีวภาพของดิน

เพือ่การเจรญิเตบิโตของพชื	การประยกุต์ใช้พอลเิมอร์เพือ่การเกษตร

	 Types	and	properties	of	chemicals	in	agriculture,	

impact	on	soil,	water,	air,	human,	animals	and	plants,	en-

vironmental	impact	assessment,	improvement	of	chemical,	

physical	and	biological	properties	of	soils	for	plant	growth,	

application	of	polymers	for	agriculture

0202 366 เทคโนโลยีและนวัตกรรมยาง 3(3-0-6)

 Rubber Technology and Innovation

	 ยางธรรมชาติและรูปแบบของยางธรรมชาติ 	 ยาง

สังเคราะห์	ยางผสม	ยางเทอร์มอพลาสติก	สารเคมีส�าหรับยาง	การ

ผสมและการทดสอบยางคอมพาวนด์	 การข้ึนรูป	 การคงรูป	 การ

ทดสอบสมบัติของยางคงรูป	ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมยาง

	 Natural	rubber	and	forms	of	natural	rubber,	syn-

thetic	 rubbers,	 rubber	blends,	 thermoplastic	 elastomers,	

rubber	additives,	mixing	and	testing	of	rubber	compounds,	

shaping,	vulcanization,	testing	of	vulcanized	rubbers,	rub-

ber	products	and	innovation

0202 367 เทคโนโลยีน�้ายาง 3(3-0-6)

 Latex Technology

	 บทน�าเกีย่วกบัน�า้ยาง	น�า้ยางธรรมชาตแิละการแปรรปูเป็น

น�า้ยางข้น	น�า้ยางสงัเคราะห์	สารเคมสี�าหรบัน�า้ยาง	การเตรยีมสารเคมี

ส�าหรับใช้ในน�้ายาง	น�้ายางคอมพาวนด์	กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์

จากน�้ายาง

	 Introduction	 to	 latex,	 natural	 rubber	 latex	 and	

concentrated	latex	processing,	synthetic	rubber	latex,	ad-

ditives	 for	 latex,	 preparation	of	 additives	 for	 latex,	 latex	

compounds,	manufacturing	process	of	rubber	latex	products

0202 368 เทคโนโลยีพลาสติก 2(2-0-4)

 Plastic Technology

	 สมบัติของพลาสติก	พลาสติกใช้งานทั่วไปและพลาสติก

วศิวกรรม	การไหลของ	พอลเิมอร์	สารเตมิแต่งพลาสตกิ	การผสมสาร

เติมแต่ง	กระบวนการอัดรีด	กระบวนการฉีด	การเป่าขึ้นรูป	การกด

อัด	ขึ้นรูป	การขึ้นรูปแผ่นร้อน	การหล่อหมุน

	 Plastic	properties,	commodity	and	engineering	

plastics,	 polymer	 rheology,	 plastic	 additives,	mixing	 of	

additive,	extrusion,	injection,	blow	molding,	compression	

molding,	thermoforming,	rotational	molding

0202 369 ปฏิบัติการการสังเคราะห์และการวิเคราะห์ 1(0-3-0)

 คุณลักษณะของพอลิเมอร์ 

 Polymer Synthesis and Characterization  

 Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา  : 0202 222 เคมีอินทรีย์ 1

Prerequisite  : 0202 222 Organic Chemis-

try 1

	 ปฏิบัติการการสังเคราะห์และการวิเคราะห์คุณลักษณะ

ของพอลเิมอร์	วธิกีารสงัเคราะห์	พอลเิมอร์	การวเิคราะห์คณุลกัษณะ

ของพอลิเมอร์	 ได้แก่	 การทดสอบเบื้องต้น	 (การละลาย	ความหนา

แน่น)	การหาความหนืดของพอลิเมอร์	การวิเคราะห์ด้วยอินฟราเรด

สเปกโทรมิเตอร์	 การทดสอบสมบัติเชิงความร้อนด้วยเทคนิ

คดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริเมตรีและเทอร์โมกราวิเมตริกแอ

นาไลซิส	การกระเจิงด้วยรังสีเอ็กซ์	การวิเคราะห์สัญฐานวิทยาด้วย

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด	และการทดสอบสมบัติ

เชิงกล

	 Experiments	 in	 synthesis	 and	characterization	

of	 polymers;	 polymerization	 techniques;	 characterization	

methods	 including	preliminary	 tests	 (solubility,	 density),	

viscosity	of	polymers,	infrared	spectrometer,	thermal	anal-

ysis	by	differential	scanning	calorimetry	and	thermogravi-

metric	analysis,	X-ray	diffraction	and	mechanical	properties
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0202 370 พอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์เชิงประกอบ 2(2-0-4)

 Polymer Blends and Polymer Composites

 ชนิดของพอลเิมอร์ผสม	การเตรยีมพอลเิมอร์ผสม	สมบตัิ
ของพอลิเมอร์ผสม	ความเข้ากนัได้ระดบัโมเลกุล	ความเข้ากนัได้ระดบั
เชิงกล	การตรวจสอบความเข้ากันได้	 วิธีการเพิ่มความเข้ากันได้สาร
เพิ่มความเข้ากันได้พลาสติกผสมพลาสติกเสริมความเหนียวด้วย
ยาง/ยางผสม	ชนิดของพอลิเมอร์	เชิงประกอบ	วิธีการเตรียมพอลิเม
อร์เชิงประกอบ	 ชนิดของสารเสริมแรง	 และพอลิเมอร์เชิงประกอบ
ระดับนาโน
	 Types	of	polymer	blends;	polymer	blends	prepa-
ration;	properties	of	polymer	blends;	miscibility;	compati-
bility,	determination	of	miscibility	and	compatibility,	en-
hancement 	 o f 	 m i sc ib i l i t y 	 and 	 compa t ib i l i t y ,	
compatibilization,	 compatibilizing	 agents,	 plastic/plastic	
blends,	rubber	toughened	plastics,	rubber/rubber	blends,	
types	of	polymer	composites,	preparation	of	polymer	com-
posites,	types	of	reinforcing	agents	and	polymer	nanocom-
posites

0202 371 พอลิเมอร์แตกสลายทางชีวภาพ 3(3-0-6)

 Biodegradable Polymers

	 นยิามของพอลเิมอร์แตกสลายทางชวีภาพ	ประเภท	พอลิ
เมอร์แตกสลายทางชีวภาพจากธรรมชาติและสังเคราะห์	พฤติกรรม
การแตกสลายและการดดูซมึทางชวีภาพ	การประยกุต์ใช้งานและการ
ขึ้นรูปพอลิเมอร์แตกสลายทางชีวภาพ
	 Definition	of	biodegradable	polymers,	classifica-
tion,	natural	 and	 synthetic	biodegradable	polymers,	 bio-
degradation	and	bio-absorption	behaviors,	applications	and	
processing	of	biodegradable	polymers

0202 372 เคมีอุตสาหกรรม 2(2-0-4)

 Industrial Chemistry

	 กระบวนการอตุสาหกรรมทางเคม	ีเช่น	กระบวนการปรบั
สภาพน�้า	 อุตสาหกรรมการผลิตสารส้ม	 อุตสาหกรรมน�้าตาล	
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ	 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	 อุตสาหกรรม
สังกะสี	 และการประยุกต์ใช ้ความรู ้ด ้านเคมีในกระบวนการ
อุตสาหกรรมเคมี
	 Industrial	 chemical	 processes	 such	 as	water	
treatment	process,	 alum	 industry,	 sugar	 industry,	paper	
pulp	industry,	cement	industry,	zinc	industry	and	applica-
tion	of	chemical	knowledge	in	industrial	chemical	processes

0202 373 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 2(2-0-4)

 Petrochemical Industry

	 เทคโนโลยีของการส�ารวจ	การขุดเจาะ	การขนส่ง	การก

ลั่นและการปรับปรุงคุณภาพ	 ของปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก

ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี	 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี	 อุตสาหกรรม	

พอลิเมอร์

	 Technologies	of	surveying,	boring,	transporting,	

distilling	and	refining	of	petroleum,	improvement	of	petro-

leum	product,	 petroleum	 and	 petrochemical	 products,	

petrochemical	industry	and	polymer	industry

0202 374 เคมีสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)

 Environmental Chemistry

 ความรูท้างเคมปีระยกุต์กบัปัญหาสิง่แวดล้อม	มลพษิทาง

น�้า	 อากาศ	ดิน	กัมมันตรังสี	 และเสียง	การควบคุมและการป้องกัน

มลพิษ	มาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม	ISO	14000	และเทคโนโลยี

สะอาด

	 Application	of	chemistry	 to	environment	prob-

lems,	water	pollution,	air	pollution,	soil	pollution,	radioactive	

and	noise,	controlling	and	prevention	of	pollution,	interna-

tional	standard	of	environment	ISO	14000	and	clean	tech-

nology

0202 375 เคมีเครื่องส�าอาง 3(3-0-6)

 Cosmetics Chemistry

	 ความหมาย	ววิฒันาการ	ประโยชน์	ส่วนประกอบทางเคมี

ในเครื่องส�าอาง	 เครื่องส�าอางส�าหรับร่างกายมนุษย์	 หลักประกัน

คุณภาพของการผลิตเครื่องส�าอาง	 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 เทคโนโลยี

เครื่องส�าอางและความงาม	 การวิเคราะห์ส่วนประกอบเครื่องส�าอาง

ด้วยเครื่องมือ	ทิศทางเครื่องส�าอาง

ในปัจจุบันและการจ�าหน่ายเชิงพาณิชย์

	 Definition,	 evolution,	 utility,	 chemical	 compo-

nents	 in	 cosmetics,	 cosmetics	 for	 human	body,	 quality	

assurance	of	cosmetics	production,	 law	concerning,	cos-

metics	and	beauty	technologies,	instrumental	analysis	for	

cosmetics	 component,	 cosmetics	 trend	 in	 recent	 and	

commercial	distribution
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0202 376 เคมีอาหาร 3(3-0-6)

 Food Chemistry

	 โครงสร้าง	 องค์ประกอบทางเคมีของวิตามินและแร่ธาต	ุ

ผักและผลไม้	 เน้ือและผลิตภัณฑ์	 นมและผลิตภัณฑ์	 ไข่และ

ผลิตภัณฑ์	 สารปรุงแต่งในอาหาร	 การเปลี่ยนแปลงทางเคม	ี

กระบวนการแปรรูป	สี	กลิ่น	รส	เนื้อสัมผัส	คุณค่าทางโภชนาการ	การ

วิเคราะห์องค์ประกอบของอาหาร

	 Structure,	chemical	composition	of	vitamins	and	

minerals,	vegetables	and	 fruits,	meat	and	products,	milk	

and	products,	eggs	and	products,	food	additives,	chemical	

changes,	processing	process,	colors,	favors,	taste,	texture,	

nutritional	value,	food	composition	analysis

0202 377 เคมีธัญพืช 3(3-0-6)

 Cereal Chemistry

	 ความส�าคัญของธัญพืช	ชนิด	องค์ประกอบทางเคมี	สาร

พฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ	 การพัฒนาเทคโนโลยีการกะเทาะ

เปลือก	การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ	จากธัญพืช	ได้แก่	ข้าวสาลี	

บาเล่ย์	ไรย์	โอ๊ต	ข้าวโพดและถั่ว

The	 importance	of	 cereal,	 types,	 chemical	 composition,	

phytochemicals	and	biological	activities,	development	of	

shelling	 technology,	processing	 into	 various	products	 of	

cereals	such	as	rice,	wheat,	barley,	rye,	oats,	corn	and	beans

0202 378 นิติวิทยาศาสตร์ขั้นแนะน�า 2(2-0-4)

 Introduction to Forensic Science

	 ความสมัพันธ์ของนติวิทิยาศาสตร์กบัอาชญากรรมวทิยา	

การประยกุต์วธิทีางวทิยาศาสตร์กบัการพสิจูน์ด้านอาชญากรรม	การ

พสิจูน์หลกัฐาน	ชนดิของวตัถพุยาน	การเกบ็วตัถพุยานและการตรวจ

วิเคราะห์	การตรวจสถานที่เกิดเหตุ	ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด	วัตถุ

ระเบิด	การตรวจลายนิ้วมือแฝง	การตรวจเอกลักษณ์บุคคล

	 Relation	of	forensic	science	to	criminology,	the	

method	of	science	applied	to	criminal	justice	system,	sci-

entific	 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 379 หัวข้อเรื่องพิเศษทางเคมีประยุกต์ 2(2-0-4)

 Special Topics in Applied Chemistry

ความรู้ใหม่ๆ	ที่น่าสนใจหรือความรู้ในเชิงลึกเฉพาะด้านของศาสตร์

ทางเคมีประยุกต์

	 Modern	topics	or	specific	topics	for	applications	

based	knowledges	in	applied	chemistry

0202 380 การจัดการคุณภาพส�าหรับห้องปฏิบัติการเคมี 2(2-0-4)

 Quality Management for Chemistry Laboratory

	 ระบบการจัดการคุณภาพส�าหรับห้องปฏิบัติการเคมี	

มาตรฐานและข้อก�าหนด	วิธีปฏิบัติส�าหรับห้องปฏิบัติการที่ดี	องค์กร

ของห้องปฏิบัติการ	การควบคุมเอกสารและบันทึก	บุคลากร	สถานที่

และภาวะแวดล้อม	 เครื่องมือ	 การเลือกวิธีทดสอบ	การตรวจสอบ

ความใช้ได้ของวธิ	ีการจดัการตวัอย่างทดสอบ	ความสอบกลบัได้ทาง

มาตรวิทยา	การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด	การประกัน

คุณภาพผลการทดสอบ	 การตรวจติดตามภายใน	 การรับรองห้อง

ปฏิบัติการ

	 Quality	management	 systems	 for	 chemistry	

laboratory,	standards	and	requirements,	principles	of	good	

laboratory	 practice,	 laboratory	 organization,	 control	 of	

documents	and	records,	personnel,	facilities	and	environ-

mental	 conditions,	 equipment,	 test	method	 selection,	

method	 validation,	 handling	 of	 test	 items,	metrological	

traceability,	evaluation	of	measurement	uncertainty,	qual-

ity	assurance	of	test	results,	internal	audits,	laboratory	ac-

creditation

0202 491* การฝึกงาน 2(0-4-2)

 Practicum

	 การฝึกงานด้านวชิาการหรอืวชิาชพีทางสาขาเคมีหรอืเคมี

ประยกุต์ในหน่วยงานราชการ	รฐัวสิาหกจิหรอืเอกชน	เป็นเวลาไม่น้อย

กว่า	150	ชั่วโมง
 Practice	of	chemistry	profession	in	government	

offices,	government	enterprises	or	private	sectors,	minimum	

requirement	of	150	practice	hours
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ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาชีววิทยา

	 ภาษาอังกฤษ	 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Biology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(ชีววิทยา)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 วท.บ.	(ชีววิทยา)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Science	(Biology)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Sc.	(Biology)

หลักสูตร
	 โปรแกรมปกติ	 ไม่น้อยกว่า	135	หน่วยกิต

	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 ไม่น้อยกว่า	141	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
	 	 	 	 หมวดวิชาและกลุ่มวิชา	 	 																											จ�านวนหน่วยกิต

	 	 	 	 	 	 โปรแกรมปกติ	 โปรแกรมสหกิจศึกษา

	 ก.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 ไม่น้อยกว่า	 30		หน่วยกิต	 30		หน่วยกิต

	 ข.		หมวดวิชาเฉพาะ		 ไม่น้อยกว่า	 99		หน่วยกิต	 105		หน่วยกิต

 	 	 1.	 กลุ่มวิชาแกน	 	 25  หน่วยกิต	 25  หน่วยกิต

		 	 2.	 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน	 ไม่น้อยกว่า	 74  หน่วยกิต	 70  หน่วยกิต

	 	 	 2.1	 วิชาเฉพาะด้านบังคับ	 	 15  หน่วยกิต	 15  หน่วยกิต

		 	 	 2.2	 วิชาเฉพาะด้านเลือก	 	 40  หน่วยกิต	 46  หน่วยกิต

	 	 3.	 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา  -  หน่วยกิต	 10  หน่วยกิต

	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี		 ไม่น้อยกว่า	 6		หน่วยกิต	 6		หน่วยกิต

		 	 	 	 																						รวมจ�านวนหน่วยกิต		 ไม่น้อยกว่า	 135		หน่วยกิต	 141		หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2565)
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	รายวิชา
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

	 1)	วิชาบังคับ	 	 12	หน่วยกิต

0041	001	 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม	 2(1-2-3)

	 Preparatory	English

0041	002	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 Communicative	English

0041	022	 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง	 2(2-0-4)

	 Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

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

	 Digital	office	Software	Application

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

	 Basic	Data	Analytics	amd	Presentation

0043	001	 การคิดเชิงออกแบบ	 2(2-0-4)

	 Design	Thinking

	 2)	วิชาเลือก		 	 18	หน่วยกิต

	 	 ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาในแต่ละกลุ ่มให้ครบตาม

หลักสูตรศึกษาทั่วไป	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2563)	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 (โปรแกรมปกติ)	ไม่น้อยกว่า	99	หน่วยกิต

	 (โปรแกรมสหกิจศึกษา)	ไม่น้อยกว่า	105	หน่วยกิต

	 1.	 วิชาแกน		 	 25	หน่วยกิต

0201	102	 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	1	 3(3-0-6)

	 Mathematics	for	Biological	Science	1

0201	103	 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	2	 3(3-0-6)

	 Mathematics	for	Biological	Science	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(0-3-1)

	 Principles	of	Chemistry	Laboratory	1

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

	 Principles	of	Chemistry	Laboratory	2

0203	110	 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

	 Biology	1

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

	 Biology	Laboratory	1

0203	391	 เทคนิคทางชีววิทยา	 3(2-2-5)

	 Biological	Techniques

0204	104	 ฟิสิกส์มูลฐาน	 3(3-0-6)

	 Fundamental	Physics

0204	194	 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน	 1(0-3-1)

	 Fundamental	Physics	Laboratory

	 2.	 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

	 	 (โปรแกรมปกติ)		 ไม่น้อยกว่า	74	หน่วยกิต

	 	 (โปรแกรมสหกิจศึกษา)	 ไม่น้อยกว่า	70	หน่วยกิต

	 	 2.1)	 วิชาเฉพาะด้านบังคับ

	 	 (โปรแกรมปกติ)		 56	หน่วยกิต

	 	 (โปรแกรมสหกิจศึกษา)	 55	หน่วยกิต

0202	221	 เคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

	 Organic	Chemistry

0202	241	 ชีวเคมี	 4(4-0-8)

	 Biochemistry

0202	250	 การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ	 3(3-0-6)

	 Quantitative	Chemical	Analysis

0202	291	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	 1(0-3-1)

	 Organic	Chemistry	Laboratory	

0202	296	 ปฏิบัติการชีวเคมี	 1(0-3-1)

	 Biochemistry	Laboratory

0202	299	 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ	 1(0-3-1)

	 Quantitative	Chemical	Analysis	Laboratory

0203	121	 พฤกษศาสตร์	 3(3-0-6)

	 Botany

0203	141	 สัตววิทยา	 3(3-0-6)

	 Zoology

0203	193	 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์	 1(0-3-1)

	 Botany	Laboratory

0203	194	 ปฏิบัติการสัตววิทยา	 1(0-3-1)

	 Zoology	Laboratory

0203	201	 ชีววิทยาของเซลล์	 3(3-0-6)

	 Cell	Biology

0203	231	 จุลชีววิทยา	 3(3-0-6)

	 Microbiology

0203	261	 นิเวศวิทยา	 3(3-0-6)

	 Ecology
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0203	271	 พันธุศาสตร์	 3(3-0-6)

	 Genetics

0203	291	 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	 1(0-3-1)

	 Microbiology	Laboratory

0203	292	 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์	 1(0-3-1)

	 Genetics	Laboratory

0203	293	 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา	 1(0-3-1)

	 Ecology	Laboratory

0203	296	 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์	 1(0-2-1)

	 Cell	Biology	Laboratory

0203	300	 จริยธรรม	จรรยาบรรณ	และกฎหมายทาง	 2(2-0-4)

	 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

	 Ethics,	Conducts,	and	Laws	in	Biological	Science

0203	302	 ชีวสถิติ	 3(3-0-6)

	 Biostatistics

0203	303	 วิวัฒนาการ	 3(3-0-6)

	 Evolution

0203	304	 อนุกรมวิธานเบื้องต้น	 2(2-0-4)

	 Introduction	to	Taxonomy

0203	491	 สัมมนาทางชีววิทยา	1	 1(0-2-1)

	 Seminar	in	Biology	1

0203	492	 สัมมนาทางชีววิทยา	2	 1(0-2-1)

	 Seminar	in	Biology	2

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

	 Senior	Project	in	Biology	1

0203	494*	โครงงานนิสิตทางชีววิทยา	2	 2(0-4-2)

	 Senior	Project	in	Biology	2

0203	498**	โครงงานนิสิตทางชีววิทยาส�าหรับ	 2(0-4-2)

	 โปรแกรมสหกิจศึกษา

	 Senior	 Project	 in	 Biology	 for	 Co-operative	 

	 Education	Program

0203	203	 ภาษาอังกฤษส�าหรับวรรณกรรมทางชีววิทยา	 2(2-0-4)

	 English	for	Biological	Literature

0203	204	 ภาษาอังกฤษส�าหรับการสื่อสารทางชีววิทยา	 2(2-0-4)

	 English	for	Communication	in	Biology

*	เฉพาะนิสิตที่เลือกเรียนโปรแกรมปกติ

**	เฉพาะนิสิตที่เลือกเรียนโปรแกรมสหกิจศึกษา

	 	 2.2)	 วิชาเฉพาะด้านเลือก

	 	 	 (โปรแกรมปกติ)	 ไม่น้อยกว่า18 	หน่วยกิต

	 	 	 (โปรแกรมสหกิจศึกษา)	 ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีววิทยาทั่วไป

0203	205	 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติเพื่อนันทนาการ	 3(2-2-5)

	 Natural	Science	for	Recreation

0203	206	 วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน	 3(2-2-5)

	 เพื่อนวัตกรรม

	 Science	and	Local	Wisdom	in	the	Northeast	for	 

	 Innovation

0203	306	 ชีววิทยาของการเจริญ	 3(2-2-5)

	 Developmental	Biology

0203	307	 สรีรวิทยาของเซลล์	 3(2-2-5)

	 Cell	Physiology

0203	308	 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์	 3(3-0-6)

	 Biodiversity	and	Conservation

0203	404	 ชีวภูมิศาสตร์	 3(3-0-6)

	 Biogeography

0203	405	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์	 3(2-2-5)

	 ใช้งานด้านการวิจัยทางชีววิทยา

	 Computer	Applications	for	Biological	Researches

0203	406	 ชีวสารสนเทศศาสตร์	 3(2-2-5)

	 Bioinformatics

0203	407	 พิษวิทยาชีวภาพเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 Introduction	to	Biotoxicology

0203	408	 ไมโครเทคนิค	 3(2-2-5)

	 Microtechniques

0203	409	 การผลิตสารคดีทางชีววิทยา	 3(2-2-5)

	 Biology	Documentary	Production

	 นิสิตอาจเลือกเทียบเคียงหน่วยกิตจากหลักสูตรฝึกอบรมระยะ

สั้นซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบัน/องค์กรที่ได้มาตรฐาน	มีเกณฑ์ดังนี้

	 1)	เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่มีการทดสอบหลังสิ้นสุดการฝึก

อบรมและนิสิตต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบ

	 2)	หลักสูตรอบรมระยะสั้นจะต้องเป็นหลักสูตรที่เริ่มด�าเนินการ

และเสร็จสิ้นภายในช่วงระยะเวลาที่นิสิตศึกษาอยู่ในหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาชีววิทยา

	 3)	นิสิตต้องด�าเนินการขอเทียบเคียงหน่วยกิตหลังจบหลักสูตร

อบรมระยะสั้น	ภายในภาคการศึกษาถัดไป	และต้องผ่านความเห็น
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ชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร	 เพื่อด�าเนินการเปิด

รายวชิาและเทยีบเคยีงผลการเรยีนให้กบันสิติ	โดยมกีารประเมนิผล

การศึกษาแบบ	S/U

	 4)	 การเทียบเคียงหน่วยกิต	 ระยะเวลาการฝึกอบรม	 15	 ชั่วโมง

คิดเป็น	1	หน่วยกิต	ในรายวิชาต่อไปนี้

0203	388	 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา	1	 1(1-0-2)

	 Special	Topics	in	Biology	1

0203	389	 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา	2	 1(1-0-2)

	 Special	Topics	in	Biology	2

0203	488	 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา	3	 1(1-0-2)

	 Special	Topics	in	Biology	3

0203	489	 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา	4	 1(1-0-2)

	 Special	Topics	in	Biology	4

กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์

0203	311	 ชีววิทยาของพืชไร้เมล็ด	 3(2-2-5)

	 Biology	of	Cryptogams

0203	312	 กายวิภาคศาสตร์ของพืช	 3(2-2-5)

	 Plant	Anatomy

0203	313	 สัณฐานวิทยาของพืช	 3(2-2-5)

	 Plant	Morphology

0203	315	 อนุกรมวิธานพืช	 3(2-2-5)

	 Plant	Taxonomy

0203	316	 วิทยาสาหร่าย	 3(2-2-5)

	 Phycology

0203	318	 วิวัฒนาการพืช	 3(2-2-5)

	 Plant	Evolution

0203	321	 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช	 3(2-2-5)

	 Principles	of	Plant	Breeding

0203	322	 ชีววิทยาของกล้วยไม้	 3(2-2-5)

	 Orchid	Biology

0203	323	 วัชพืชศาสตร์	 3(2-2-5)

	 Weed	Science

0203	324	 พฤกษเคมีพื้นฐาน	 3(2-2-5)

	 Basic	Phytochemistry

0203	325	 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว	 3(3-0-6)

	 ของพืชสวน

	 Postharvest	 Physiology	 and	 Technology	 of	 

	 Horticultural	Crops

0203	411	 สรีรวิทยาของพืช	 3(2-2-5)

	 Plant	Physiology

0203	412	 เรณูวิทยาพื้นฐาน	 3(2-2-5)

	 Basic	Palynology

0203	413	 วิทยาไลเคนส์	 3(2-2-5)

	 Lichenology

0203	414	 การเจริญและพัฒนาของพืช	 3(2-2-5)

	 Plant	Growth	and	Development

0203	416	 พืชน�้า	 3(2-2-5)

	 Aquatic	Plants

0203	421	 ชีววิทยาของไม้ประดับและการจัดสวน	 3(2-2-5)

	 Biology	of	Ornamental	Plants	and	Gardening

0203	422	 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน	 3(2-2-5)

	 Ethnobotany

0203	423	 พืชศาสตร์เพื่อนวัตกรรม	 3(2-2-5)

	 Plant	Science	for	Innovation

0203	424	 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	 3(1-4-4)

	 Plant	Tissue	Cultures

0203	425	 พืชสมุนไพร	 3(2-2-5)

	 Medicinal	Plants

0203	426	 พฤกษศาสตร์อุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 Industrial	Botany

กลุ่มวิชาสัตววิทยา

0203	341	 กีฏวิทยา	 3(2-2-5)

	 Entomology

0203	342	 สัตววิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง	 3(2-2-5)

	 Vertebrate	Zoology

0203	343	 สัตววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง	 3(2-2-5)

	 Invertebrate	Zoology

0203	344	 หลักอนุกรมวิธานสัตว์	 3(2-2-5)

	 Principles	of	Animal	Taxonomy

0203	345	 วิทยาเอ็มบริโอของสัตว์	 3(2-2-5)

	 Animal	Embryology

0203	347	 สังขวิทยา	 3(2-2-5)

	 Malacology

0203	351	 มิญชวิทยา	 3(2-2-5)

	 Histology

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

	 Economic	Animals
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0203	353	 ชีววิทยาสัตว์หน้าดิน	 3(2-2-5)

	 Soil	Fauna	Biology

0203	441	 สรีรวิทยาของสัตว์	 3(2-2-5)

	 Animal	Physiology

0203	442	 ปรสิตวิทยา	 3(2-2-5)

	 Parasitology

0203	443	 ปักษีวิทยา	 3(2-2-5)

	 Ornithology

0203	444	 วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	 3(3-0-6)

	 Mammalogy

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

	 สะเทินบก

	 Herpetology

0203	446	 มีนวิทยา	 3(2-2-5)

	 Ichthyology	

0203	447	 วิทยาแพลงก์ตอนสัตว์	 3(2-2-5)

	 Zooplanktology

0203	448	 วิทยาต่อมไร้ท่อ	 3(3-0-6)

	 Endocrinology

0203	449	 วิวัฒนาการของสัตว์	 3(3-0-6)

	 Animal	Evolution

0203	450	 การเจริญและการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์	 3(2-2-5)

	 Animal	Cell	Growth	and	Culture

0203	451	 การควบคุมโดยชีววิธี	 3(2-2-5)

	 Biological	Control

0203	452	 สัตววิทยาพื้นบ้าน	 3(2-2-5)

	 Ethnozoology

0203	453	 วิธีการใช้สัตว์ทดลอง	 3(2-2-5)

	 Use	of	Laboratory	Animals

0203	454	 แมลงศัตรูพืชทางการเกษตร	 3(2-2-5)

	 Agricultural	Insect	Pests

0203	455	 การเลี้ยงผึ้ง	 3(2-2-5)

	 Apiculture

กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์

0203	371	 พันธุศาสตร์ของสัตว์	 3(2-2-5)

	 Animal	Genetics	

0203	372	 พันธุศาสตร์ของพืช	 3(2-2-5)

	 Plant	Genetics

0203	374	 พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ 3(2-2-5)

	 Cytogenetics

0203	375	 พันธุศาสตร์ประชากร	 3(3-0-6)

	 Population	Genetics

0203	471	 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น	 3(2-2-5)

	 Introduction	to	Biotechnology

0203	472	 พันธุวิศวกรรมพื้นฐาน	 3(3-0-6)

	 Basic	Genetic	Engineering

0203	474	 พันธุศาสตร์โมเลกุล	 3(3-0-6)

	 Molecular	Genetics

กลุ่มวิชานิเวศวิทยา

0203	262	 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 Environmental	Biology

0203	361	 เทคนิคภาคสนามทางนิเวศวิทยา	 3(2-2-5)

	 Field	Techniques	in	Ecology

0203	362	 นิเวศวิทยาสัตว์	 3(2-2-5)

	 Animal	Ecology

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

	 Aquatic	Ecology

0203	365	 นิเวศวิทยาป่าไม้	 3(2-2-5)

	 Forest	Ecology

0203	366	 นิเวศวิทยาพืช	 3(2-2-5)

	 Plant	Ecology

0203	367	 พฤติกรรมสัตว์	 3(2-2-5)

	 Animal	Behavior

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

	 Wetland	Ecology

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

	 ใช้ทางนิเวศวิทยา

	 Geo-informatics	for	Ecology	Applications

0203	463	 มลพิษสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 Environmental	Pollution

0203	464	 นิเวศวิทยาวิเคราะห์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 Introduction	to	Ecological	Analysis

0203	465	 นิเวศวิทยาและมลพิษดิน	 3(3-0-6)

	 Soil	Ecology	and	Pollution
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กลุ่มวิชาหม่อนไหม

0203	348	 ชีววิทยาของไหม	 3(2-2-5)

	 Biology	of	Silkworm

0203	457	 เทคโนโลยีการเลี้ยงไหม	 3(2-2-5)

	 Technology	of	Silkworm	Rearing

0203	458	 โรควิทยาของไหมและการตรวจวินิจฉัยโรค	 3(2-2-5)

	 Silkworm	Diseases	and	Detections

0203	459	 การปรับปรุงพันธุ์ไหม	 3(2-2-5)

	 Silkworm	Breeding

กลุ่มวิชาบรรพชีวิน

0203	381	 บรรพชีวินวิทยาเบื้องต้น	 3(2-2-5)

	 Introduction	to	Paleontology

0203	383	 บรรพชีวินวิทยาพืชเบื้องต้น	 3(2-2-5)

	 Introduction	to	Palaeobotany	

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

	 Basic	Geology	for	Palaeontology

0203	481	 จุลบรรพชีวินวิทยาเบื้องต้น	 3(2-2-5)

	 Introduction	to	Micropalaeontology

0203	483	 นิเวศวิทยาบรรพชีวินเบื้องต้น	 3(2-2-5)

	 Introduction	to	Palaeoecology

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา

0203	236	 วิทยาภูมิคุ้มกัน	 3(2-2-5)

	 Immunology

0203	331	 วิทยาเห็ดรา	 3(2-2-5)

	 Mycology

0203	335	 กฎหมายและความปลอดภัยด้านจุลชีววิทยา	 2(2-0-4)

	 Laws	and	Microbiological	Safety

0203	346	 จุลินทรีย์ก่อโรคมนุษย์	 3(2-2-5)

	 Human	Pathogenic	Microorganisms

0203	355	 จุลชีววิทยาด้านการสุขาภิบาลและสาธารณสุข	 3(2-2-5)

	 Microbiology	of	Sanitation	and	Public	Health

0203	360	 จุลชีววิทยาของอาหารหมักพื้นบ้าน	 3(2-2-5)

	 Microbiology	of	Traditional	Fermented	Food

0203	368	 จุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑ์นม	 3(2-2-5)

	 Microbiology	of	Milk	and	Milk	Products

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

	 Microbiology	of	Waste	Water	Treatment

0203	430	 ความหลากหลายและชีววิทยาของเห็ดท้องถิ่น	 3(2-2-5)

	 Biodiversity	and	Biology	of	Local	Mushroom

0203	433	 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม	 3(2-2-5)

	 Environmental	Microbilogy

0203	434	 จุลชีววิทยาทางการเกษตร	 3(2-2-5)

	 Agricultural	Microbiology

0203	439	 วัคซีน	 2(2-0-4)

	 Vaccines

กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

0203	394	 เตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน	 1(0-2-1)

	 Student	Practicum	Preparation

0203	495	 ฝึกงาน	 2(0-4-2)

	 Student	Practicum

	 3.	 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา**	 10	หน่วยกิต

0203	393	 เตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา	 1(0-2-1)

	 Co-operative	Education	Preparation

0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

 Co-operative	Education

**เฉพาะนิสิตที่เลือกเรียนโปรแกรมสหกิจศึกษา

ค.	หมวดวิชาเลือกเสรี	ไม่น้อยกว่า	 6	หน่วยกิต

	 นิสิตสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรต่าง	 ๆ	

ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามเงือ่นไขของรายวชิา

และข้อก�าหนดของแต่ละหลักสูตร
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แสดงแผนการศึกษา

ปีที่	1	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English

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

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

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

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	จ�านวน	1	วิชา

One	General	Education	Course

2 2

0201	102 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	1

Mathematics	for	Biological	Science	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 ฟิสิกส์มูลฐาน

Fundamental	Physics

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

0204	194 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน

Fundamental	Physics	Laboratory

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

รวมจ�านวนหน่วยกิตตลอดภาคการศึกษา 21 21
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ปีที่	1	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

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

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

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

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	จ�านวน	3	วิชา

Three	General	Education	Courses

6 6

0201	103 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	2

Mathematics	for	Biological	Science	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	121 พฤกษศาสตร์

Botany

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

0203	193 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์

Botany	Laboratory

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

รวมจ�านวนหน่วยกิตตลอดภาคการศึกษา 21 21
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ปีที่	2	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041	024 โปรแกรมประยุกต์ส�าหรับส�านักงานดิจิทัล

Digital	Office	Software	Application

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

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	จ�านวน	3	วิชา

Three	General	Education	Classes

6 6

0202	221 เคมีอินทรีย์

Organic	Chemistry

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

0202	291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

Organic	Chemistry	Laboratory

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

0203	231 จุลชีววิทยา

Microbiology

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

0203	141 สัตววิทยา	

Zoology

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

0203	194 ปฏิบัติการ

สัตววิทยา	

Zoology	Laboratory	

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

0203	291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Microbiology	Laboratory

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

รวมจ�านวนหน่วยกิตตลอดภาคการศึกษา 20 20
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ปีที่	2	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041	026 การวิเคราะห์และการน�าเสนอข้อมูลเบื้องต้น

Basic	Data	Analytics	amd	Presentation

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

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	จ�านวน	2	วิชา

Two	General	Education	Courses

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	261 นิเวศวิทยา

Ecology

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

0203	271 พันธุศาสตร์

Genetics

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

0203	292 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์

Genetics	Laboratory

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

0203	293 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา

Ecology	Laboratory

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

0203	304 อนุกรมวิธานเบื้องต้น

Introduction	to	Taxonomy

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

รวมจ�านวนหน่วยกิตตลอดภาคการศึกษา 21 21
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ปีที่	3	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0203	201 ชีววิทยาของเซลล์

Cell	Biology

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

0203	296 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์

Cell	Biology	Laboratory

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

0203	302 ชีวสถิติ

Biostatistics

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

0202	250 การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ

Quantitative	Chemical	Analysis

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

0202	299 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ

Quantitative	Chemical	Analysis	Laboratory

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

0203	xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก

Electives	in	Biology

3 3

0203	xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก

Electives	in	Biology

- 3

0203	203 ภาษาอังกฤษส�าหรับวรรณกรรมทางชีววิทยา

English	for	Biological	Literature

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

รวมจ�านวนหน่วยกิตตลอดภาคการศึกษา 16 19
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ปีที่	3	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0203	303 วิวัฒนาการ

Evolution

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

0203	391 เทคนิคทางชีววิทยา

Biological	Techniques

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

0203	300 จริยธรรม	จรรยาบรรณ	และกฎหมายทาง

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Ethics,	Conducts,	and	Laws	in	Biological	Science

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

0203	393 เตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา

Co-operative	Education	Preparation

- 1(0-2-1)

0203	491 สัมมนาทางชีววิทยา	1

Seminar	in	Biology	1

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

0203	xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก

Electives	in	Biology

3 3

0203	204 ภาษาอังกฤษส�าหรับการสื่อสารทางชีววิทยา

English	for	Communication	in	Biology

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

รวมจ�านวนหน่วยกิตตลอดภาคการศึกษา 14 15

ปีที่	4	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0199	499 สหกิจศึกษา

Co-operative	Education

- 9(0-40-0)

0203	493 โครงงานนิสิตทางชีววิทยา	1

Senior	Project	in	Biology	1

1(0-2-1) -

0203	492 สัมมนาทางชีววิทยา	2

Seminar	in	Biology	2

1(0-2-1) -

0203	xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก

Electives	in	Biology

3 -

0203	xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก

Electives	in	Biology

3 -

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Electives

3 -

รวมจ�านวนหน่วยกิตตลอดภาคการศึกษา 11 9
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ปีที่	4	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0203	498 โครงงานนิสิตทางชีววิทยาส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา

Senior	Project	in	Biology	for	Co-operative	

Education	Program

- 2(0-4-2)

0203	492 สัมมนาทางชีววิทยา	2

Seminar	in	Biology	2

- 1(0-2-1)

0203	494 โครงงานนิสิตทางชีววิทยา	2

Senior	Project	in	Biology	2

2(0-4-2) -

0203	xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก

Electives	in	Biology

3 3

0203	xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก

Electives	in	Biology

3 3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Electives

3 3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Electives

- 3

รวมจ�านวนหน่วยกิตตลอดภาคการศึกษา 11 15
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ค�าอธิบายรายวิชา
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 30	หน่วยกิต

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ

	 (โปรแกรมปกติ)	 	 99	หน่วยกิต

	 (โปรแกรมสหกิจศึกษา)	 105	หน่วยกิต

	 1.	 วิชาแกน		 	 25	หน่วยกิต

0201	102	 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	1	 3(3-0-6)

	 Mathematics	for	Biological	Science	1

	 พีชคณิตพื้นฐานและการแยกตัวประกอบของพหุนาม	

ลักษณะและกราฟ	ลิมิต	 และความต่อเนื่อง	อนุพันธ์และปริพันธ์	

โดยฟังก์ชันที่ศึกษาในรายวิชานี้ประกอบด้วยฟังก์ชัน	พีชคณิต	 เอก

ซ์โพเนนเชียลและลอการิทึมตัวแปรเดียว	 และตัวอย่างการประยุกต์

ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

	 Basic	algebra	and	polynomial	factorization,	char-

acteristic	of	graph	of	function,	limit	and	continuity,	deriv-

atives	 and	 integrals,	 the	 function	 studied	 in	 this	 course	

consist	 of	 a	 one	 variable	 algebraic	 function,	 exponential	

function	and	logarithm	function	and	application	in	biolog-

ical	science

0201	103	 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	2	 3(3-0-6)

	 Mathematics	for	Biological	Science	2

	 อนุกรมอนันต์	ฟังก์ชันหลายตัวแปร	ลิมิตและความต่อ

เนื่อง	และอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชัน	 โดยฟังก์ชันที่ศึกษาในรายวิชานี้

ประกอบด้วยพีชคณิต	เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึมตัวแปร	และ

ตัวอย่างการประยุกต์ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

	 Infinite	series,	multivariable	function,	 limit	and	

continuity	and	partial	derivatives	of	function,	the	function	

studied	in	this	course	consist	of	a	one	variable	algebraic	

function,	exponential	function	and	logarithm	function	and	

application	in	biological	science

0202	103	 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

	 Principles	of	Chemistry	1

	 โครงสร้างอะตอม	ปริมาณสารสัมพันธ์	พันธะเคมี	สมบัติ

ของธาตุเรพริเซนเททีฟ	 และแทรนซิชัน	 สมดุลเคมี	 ก๊าซ	 ของแข็ง	

ของเหลว	 สารละลาย	 สมบัติคอลลิเกทีฟ	 กรด-เบส	 สารละลาย

บัฟเฟอร์	และการไทเทรตกรด-เบส

	 Structure	 of	 atoms,	 stoichiometry,	 chemical	
bonding,	 properties	 of	 representative	 and	 transition	 ele-
ments,	 chemical	 equilibrium,	 gas,	 solid,	 liquid,	 solution, 
colligative	property,	acid-base,	buffer	solution	and	titration

0202	104	 หลักเคมี	2	 3(3-0-6)

	 Principles	of	Chemistry	2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	103	หลักเคมี	1

Prerequisite	 :	 0202	 103	 Principles	 of	

Chemistry	1

	 อณุหพลศาสตร์	จลนพลศาสตร์	เคมไีฟฟ้า	เคมนีวิเคลยีร์	
เคมีสิ่งแวดล้อม	 โครงสร้าง	และหมู่ฟังก์ชันของสารเคมีอินทรีย์และ
ชีวเคมี
	 Thermodynamics,	 kinetics,	 electrochemistry,	
nuclear	 chemistry,	 environmental	 chemistry,	 functional	
group	and	structural	of	organic	and	biochemical	compound

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

	 Principles	of	Chemistry	Laboratory	1

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 103	 หลักเคมี	 1	 (หรือ

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 103	 Principles	 of	

Chemistry	1	(or	in	concur-

rence)

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0202103	
หลักเคมี	1	เช่น	ความปลอดภัย	ในห้องปฏิบัติการ	การใช้อุปกรณ์พื้น
ฐานทางเคมี	 สมบัติคอลลิเกทีฟ	การหาค่าคงที่ของแก๊ส	สมดุลเคม	ี
กรด-เบส	สารละลายบัฟเฟอร์	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

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

	 Principles	of	Chemistry	Laboratory	2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	103	หลักเคมี	1

Prerequisite	 :	 0202	 103	 Principle	 of	

Chemistry	1

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0202104	
หลักเคมี	2	เช่น	อุณหพลศาสตร์	จลนพลศาสตร์ เซลล์ไฟฟ้าเคมี	การ
ทดสอบสารอินทรีย์
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	 Experiments	designed	to	concord	with	0202104	

Principles	of	Chemistry	2,	thermodynamics,	kinetics,	elec-

trochemical	cell	and	testing	of	organic	substance

0203	110	 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

	 Biology	1

	 สมบตัขิองสิง่มชีวีติ	การจดัระบบสิง่มชีีวติ	วทิยาระเบยีบ

วิธีทางวิทยาศาสตร์	 สารเคมีของชีวิต	 เซลล์และเมแทบอลิซึม	พันธุ

ศาสตร์	 กลไกของวิวัฒนาการ	 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์	นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

	 Characteristics,	classification,	science	method-

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

genetics,	evolution,	biodiversity,	structure	and	function	of	

plants	and	animals,	ecology	and	behavior

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

	 Biology	Laboratory	1

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	

0203	110	ชีววิทยา	1	(หรือเรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	

0203	110	Biology	1	(or	in	concurrence)

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา	0203	 110	

ชีววิทยา	1

	 Experiments	concurrented	with	0203	110	Biology	

1

0203	391	 เทคนิคทางชีววิทยา	 3(2-2-5)

 Biological Techniques

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	

0203	110	ชีววิทยา	1	(หรือเรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	

0203	110	Biology	1	(or	in	concurrence)

	 เทคนิคและวิธีการปฏิบัติการพ้ืนฐานส�าหรับการศึกษา

วิจัยทางชีววิทยา	 การใช้และดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์	 การเก็บ

ตวัอย่างสิง่มชีวีติจากภาคสนาม	การรกัษาสภาพตวัอย่างพชืและสตัว์	

การท�าสไลด์ถาวร	การผ่าตัดสัตว์	 เทคนิคการวาดภาพและถ่ายภาพ

ทางชวีวทิยา	หลกัการท�างานและการใช้เคร่ืองมอืเพ่ือการวเิคราะห์ทาง

ชีววิทยา	การจ�าแนกซากดึกด�าบรรพ์

	 Techniques	and	basic	methods	used	in	biological	

research,	use	and	maintenance	of	microscope,	field	sam-

pling	and	collection	of	organisms,	plant	and	animal	speci-

mens	preservation,	 permanent	 slide	preparation,	 animal	

dissection,	 technique	 for	 sketching	 and	photographing	

biological	 samples,	 principles	 and	 instruments	using	 for	

biological	analyses,	identification	of	fossils

0204	104	 ฟิสิกส์มูลฐาน	 3(3-0-6)

 Fundamental Physics

	 กลศาสตร์	 การสั่นและคลื่น	 เสียง	แสงและทัศนศาสตร	์

ของไหล	สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก	อุณหพลศาสตร์	และฟิสิกส์

ยุคใหม่

	 Mechanics,	vibrations	and	waves,	sound,	 light	

and	optics,	fluids,	electric	and	magnetic	fields,	thermody-

namics,	and	modern	physics

0204	194	 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน	 1(0-3-1)

 Fundamental Physics Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	104	ฟิสิกส์มูลฐาน	(หรือ

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0204	 104	 Fundamental	

Physics (or in concur-

rence)

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา	0204	104	ฟิสิกส์

มูลฐาน

	 Experiments	 associated	with	 0204	 104	Funda-

mental	Physics
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	 2.	 วิชาเฉพาะด้าน

	 (โปรแกรมปกติ)	 	 ไม่น้อยกว่า	74	หน่วยกิต

	 (โปรแกรมสหกิจศึกษา)	 ไม่น้อยกว่า	70	หน่วยกิต

	 	 2.1)	 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ

	 	 (โปรแกรมปกติ)		 56	หน่วยกิต

	 	 (โปรแกรมสหกิจศึกษา)	 55	หน่วยกิต

0202	221	 เคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

 Organic Chemistry

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	104	หลักเคมี	2

Prerequisite	 :	 0202	 104	 Principle	 of	

Chemistry	2

	 โครงสร้าง	ปฏกิริยิาเคม	ีและสเตอรโิอเคมีของสารอนิทรย์ี

ต่าง	ๆ	เช่น	อัลเคน	อัลคีน	อัลไคน์	ไดอีน	อะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน	

สารประกอบเฮไลด์	 อัลกอฮอล์และฟีนอล	อีเธอร์	 เอพอกไซด์	 อัลดี

ไฮด์และคโีตน	กรดอนิทรย์ี	รวมทัง้สารทีเ่ป็นอนพุนัธ์ของกรดอนิทรย์ี

	 Structures,	 reaction	and	stereochemistry	of	or-

ganic	compounds	e.g.,	alkane,	alkene,	alkyne,	diene,	ben-

zene,	aryl,	alkyl	halide,	alcohol,	phenol,	ether,	epoxide,	al-

dehyde,	ketone,	carboxylic	acid	and	their	derivatives

0202	241	 ชีวเคมี	 4(4-0-8)

 Biochemistry

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	221	เคมีอินทรีย์

Prerequisite	 :	 0202	221	Organic	Chemistry

	 ความหมายของชีวเคมี	โครงสร้าง	สมบัติ	และหน้าที่ของ

ชีวโมเลกุลต่าง	ๆ	ได้แก่	คาร์โบไฮเดรต	ลิปิด	โปรตีน	กรดนิวคลีอิก	

เอนไซม์	 วิตามิน	 และฮอร์โมน	 การแปรรูปและการสังเคราะห์	 ชีว

โมเลกุลในร่างกาย	ความสัมพันธ์และระบบการควบคุมกระบวนการ

เหล่านี้	การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต	การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

ชีวเคมีในด้านต่าง	ๆ

	 Broad	overview	of	biochemistry,	structure,	prop-

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

nucleic	acids,	enzymes,	hormones,	metabolism	of	biomol-

ecules,	interaction	and	control	of	the	metabolic	processes,	

applications	of	biochemistry

0202	250	 การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ	 3(3-0-6)

 Quantitative Chemical Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	 104	 หลักเคมี	 2	 และ	

0202	194	ปฏิบตักิารหลกัเคม	ี2

Prerequisite	 :	 0202	 104	 Principles	 of	

Chemistry	2	and	0202	194	

Principles of Chemistry 

Laboratory	2

	 การเก็บตัวอย่างในการวิเคราะห์	 การค�านวณข้อมูลทาง

สถิติ	 ความถูกต้อง	ความแม่นย�าในการวิเคราะห์	 การวิเคราะห์เชิง

ปริมาณ	เช่น	การไทเทรตแบบกรด-เบส	การไทเทรตแบบตกตะกอน	

การไทเทรตแบบสารประกอบเชงิซ้อน	การไทเทรตแบบปฏกิริิยารีดอก

ซ์	การวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี	ได้แก่	อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิล

สเปกโทรสโกปี	ฟลอูอเรสเซนต์สเปกโทรสโกปี	อะตอมมกิแอบซอร์พ

ชันสเปกโทรส-โกปี	 เทคนิคการแยกสาร	 เช่น	การสกัด	การกลั่น	โค

รมาโทกราฟี

	 Sampling	 for	 analysis,	 statistical	 calculation,	

accuracy,	precision,	quantitative	analysis	such	as	acid-base	

titration,	 precipitation	 titration,	 complexation	 titration,	

redox	titration,	spectroscopy	such	as	ultraviolet	and	visible	

spectroscopy,	fluorescence	spectroscopy,	atomic	absorption	

spectroscopy,	 separation	 techniques	 such	as	 extraction,	

distillation,	chromatography

0202	291	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	 1(0-3-1)

 Organic Chemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	104	หลักเคมี	2

Prerequisite	 :	 0202	 104	 Principle	 of	

Chemistry	2

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0202	 221	

เคมีอินทรีย์

	 Experiments	concurrented	with	0202	221	Organ-

ic	Chemistry
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0202	296	 ปฏิบัติการชีวเคมี	 1(0-3-1)

 Biochemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	241	ชีวเคมี	 (หรือเรียน

พร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0202	241	Biochemistry	(or	

in	concurrence)

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคต่าง	ๆ	ทางชีวเคมี	 เพื่อใช้ใน

การวเิคราะห์โครงสร้างและสมบตัขิองสารชวีโมเลกลุต่าง	ๆ 	เพือ่เสรมิ

ความเข้าใจวิชาชีวเคมี

	 Laboratory	 involving	techniques	for	analysis	of	

structures	and	properties	of	biomolecules	to	foster	under-

standing	concepts	given	in	biochemistry

0202	299	 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ	 1(0-3-1)

 Quantitative Chemical Analysis Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	250	การวเิคราะห์ทางเคมี

เชิงปริมาณ	 (หรือเรียนพร้อม

กัน)

Prerequisite	 :	 0202	 250	 Quantitative	

Chemical Analysis (or in 

concurrence)

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา	0202	 250	

การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ

	 Experimental	concurrented	with	0202	250	Quan-

titative	Chemical	Analysis

0203	121	 พฤกษศาสตร์	 3(3-0-6)

 Botany

	 ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ยวกับเซลล์	 เน้ือเยื่อ	 โครงสร้าง	

สรีรวิทยาและการควบคุมภายใน	การสืบพันธุ์	 การเติบโตและการ

เจริญ	การจ�าแนกและความหลากหลาย	วิวัฒนาการ	นิเวศวิทยา	การ

ใช้ประโยชน์ของพืช

	 Fundamental	of	cell,	tissue,	structure	and	plant	

physiology;	reproduction,	growth	and	development;	classi-

fication	and	diversity,	evolution;	ecology,	economic	uses	of	

plant

0203	141	 สัตววิทยา	 3(3-0-6)

 Zoology

	 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์และเน้ือเยื่อสัตว์	 ระบบ

อวัยวะ	สรีรวทิยาและการควบคมุภายในสตัว์	การสบืพนัธุ	์การเตบิโต

และการเจริญ	 วิวัฒนาการ	 ความหลากหลายของสัตว์และการจัด

จ�าแนก	นิเวศวิทยาและพฤติกรรมสัตว์

	 Structure	and	function	of	animal	cells	and	tissues,	

organ	systems,	physiology	and	regulation	in	animals,	re-

production,	 growth	 and	development,	 evolution,	 animal	

diversity	and	classification,	ecology	and	animal	behavior

0203	193	 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์	 1(0-3-1)

 Botany Laboratory 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	121	พฤกษศาสตร์	(หรอื

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 121	 Botany	 (or	 in	

concurrence)

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0203	 121	

พฤกษศาสตร์

	 Experiments	concurrented	with	0203	121	Botany

0203	194	 ปฏิบัติการสัตววิทยา	 1(0-3-1)

 Zoology Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	141	สตัววทิยา	(หรอืเรยีน

พร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 141	 Zoology	 (or	 in	

concurrence)

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0203	 141	

สัตววิทยา

	 Experiments	concurrented	with	0203	141	Zoology

0203	201	 ชีววิทยาของเซลล์	 3(3-0-6)

 Cell Biology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	110	ชีววิทยา	1

Prerequisite	 :	 0203	110	Biology	1

	 โครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์	หน้าทีแ่ละลกัษณะ

ส�าคัญของเซลล์ชนิดโพรแคริโอต	และยูแคริโอต	กิจกรรมและกลไก

ที่เกิดขึ้นภายในเซลล์	การท�างานร่วมกันระหว่างนิวเคลียสและ	ออร์

แกเนลล์ภายในเซลล์	รวมทั้งเทคนิคที่ศึกษาเกี่ยวกับเซลล์
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	 Structures	and	component	of	cell,	functions	and	

major	features	of	prokaryotic	cells	and	eukaryotic	cells,	cell	

activities	and	metabolic	pathway	in	molecular	level,	inter-

action	of	nucleus	and	organelles,	techniques	in	cell	study

0203	203	 ภาษาอังกฤษส�าหรับวรรณกรรมทางชีววิทยา	 2(2-0-4)

 English for Biological Literature

 รูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษในวรรณกรรมทาง

ชีววิทยา	เช่น	ต�ารา	หนังสือ	บทความวิจัย	บทความปริทรรศน์	และ

ส่ือผสม	 ไวยากรณ์ที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์วรรณกรรมทาง

ชีววิทยา	การอ่านจับใจความ	การเขียนสรุปความ	การหลีกเลี่ยงการ

คัดลอกผลงานทางวิชาการ

	 Patterns	in	using	English	in	biological	literature	

such	as	textbooks,	books,	research	articles,	review	articles,	

and	multimedia,	grammars	relating	to	creating	biological	

literature,	 reading	 for	 contents,	 summary	writing,	 and	

avoiding	plagiarisms

0203	204	 ภาษาอังกฤษส�าหรับการสื่อสารทางชีววิทยา	 2(2-0-4)

 English for Communication in Biology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	203	ภาษาองักฤษส�าหรบั

วรรณกรรมทางชีววิทยา

Prerequisite	 :	 0203	203	English	for	Bio-

logical Literature

	 ไวยากรณ์และเทคนิคที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารทาง

ชีววทิยาในรปูแบบต่าง	ๆ 	เช่น	การพูดในทีส่าธารณะ	การเข้าฟังสมัมนา

และการประชุมวิชาการ	การน�าเสนอข้อมูลจากแผนภูมิ	การน�าเสนอ

ด้วยโปสเตอร์	และการน�าเสนอปากเปล่า

	 Grammars	and	techniques	 relating	to	different	

forms	of	communication	in	biology	such	as	public	speaking,	

seminar	and	academic	conference	attending,	presenting	

data	from	diagrams,	poster	and	oral	presentations

0203	231	 จุลชีววิทยา	 3(3-0-6)

 Microbiology

	 การจัดจ�าแนก	สัณฐานวิทยา	 ลักษณะการเจริญเติบโต	

สรีรวิทยา	พันธุกรรม	ความสัมพันธ์กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม	การ

เกิดโรค	การควบคุมเชื้อแบคทีเรีย	 ไวรัส	 เชื้อรา	 โพรโทซัว	 สาหร่าย	

และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

	 Identification,	morphology,	growth,	physiology,	

genetics,	 interrelation	with	 human	 and	 environment	 of	

microorganisms,	 pathogenesis,	 bacterial,	 viral,	 fungal,	

protozoan	and	algal	control	as	well	as	immunology

0203	261	 นิเวศวิทยา	 3(3-0-6)

 Ecology

	 ความสัมพันธ์ในหมู่สิ่งมีชีวิต	 และความสัมพันธ์ระหว่าง

สิง่มชีีวติกบัสิง่ไม่มชีวีติ	การเปลีย่นแปลงขนาดของประชากรสิง่มชีวีติ

ในแต่ละล�าดับขั้นของระบบชีวิต	ทฤษฎีและหลักการทางนิเวศวิทยา

ระดับตัวตน	นิเวศวิทยาระดับประชากร	นิเวศวิทยาระดับชุมชีพ	และ

นิเวศวิทยาระดับระบบนิเวศ	หลักการทางนิเวศวิทยาแหล่งน�า้	 และ

นิเวศวิทยาพฤติกรรม	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ

บรรเทา	และมลพิษสิ่งแวดล้อม

	 Interrelation	among	biotic	environment	and	be-

tween	biotic	and	abiotic	environment	in	Biosystem	hierar-

chy.	Theories	and	concepts	in	organismal	ecology.	popu-

lation	ecology,	community	ecology,	and	ecosystem	ecology.	

Concepts	of	aquatic	ecology	and	behavioral	ecology.	Climate	

changes	and	mitigations,	and	pollutions

0203	271	 พันธุศาสตร์	 3(3-0-6)

 Genetics

	 พนัธศุาสตร์ของเมนเดล	การวเิคราะห์พนัธปุระวตั	ิวฏัจกัร

ของเซลล์	การแบ่งแบบไมโทซิสและไมโอซิส	การสืบพันธุ์แบบอาศัย

เพศ	ความผิดปกติของโครโมโซม	การหาความถี่ของยีนในประชากร	

โครงสร้างจีโนม	 การถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรม	พันธุศาสตร์ระดับ

โมเลกุล	มิวเทชัน	การควบคุมการท�างานของยีน	และพันธุวิศวกรรม

	 Mendelian	genetics,	pedigree	analysis,	cell	cycle,	

mitosis	 and	meiosis,	 sexual	 reproduction,	 chromosome	

abnormality,	gene	frequency	in	population,	genome	struc-

ture,	 genetic	 inheritance,	molecular	 genetics,	mutation,	

regulation	of	gene	expression,	and	genetic	engineering

0203	291	 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	 1(0-3-1)

 Microbiology Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 231	 จุลชีววิทยา	 (หรือ

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	231	Microbiology	(or	

in	concurrence)
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	 การใช้และรักษากล้องจุลทรรศน์	เทคนิคปลอดเชื้อ	การ

แยกเชื้อ	การท�าให้เชื้อบริสุทธิ์และการนับจ�านวนจุลินทรีย์	จุลินทรีย์

ในส่ิงแวดล้อม	 การย้อมสีแบคทีเรีย	 จุลินทรีย์ในอาณาจักรฟังไจ	

อาหารเลีย้งเชือ้	ปัจจยัทางกายภาพทีส่่งผลต่อการเจรญิของจลุนิทรย์ี	

เมแทบอลซิมึของจลุนิทรย์ี	การควบคมุจลุนิทรย์ีโดยรงัสยีวู	ีสารเคมี

และสารปฏชิวีนะ	เซลล์เมด็เลอืดขาว	และการตรวจวเิคราะห์จลุนิทรีย์

ดัชนี

ในน�้า

	 Use	 and	maintenance	 of	microscope,	 aseptic	

techniques,	isolation,	purification	and	enumeration	of	mi-

croorganisms,	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	292	 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์	 1(0-3-1)

 Genetics Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	 (หรือ

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics	 (or	 in	

concurrence)

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0203	 271	

พันธุศาสตร์

	 Experiments	 concurrented	 with	 0203	 271	

Genetics

0203	293	 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา	 1(0-3-1)

 Ecology Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 261	 นิเวศวิทยา	 (หรือ

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 261	 Ecology	 (or	 in	

concurrence)

	 การฝึกปฏิบัติการทางนิเวศวิทยาภาคสนามและห้อง

ปฏบิตักิาร	เทคนคิวธิกีารส�ารวจส�ามะโน	การวดั	ข้อมลูทางนเิวศวทิยา	

หลักและวิธีการศึกษาระบบนิเวศแหล่งน�้า	และการศึกษาพฤติกรรม

สัตว์	 การวิเคราะห์ข ้อมูล	 ดัชนีทางนิเวศวิทยาและแผนท่ีทาง

นเิวศวทิยาด้วยการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์และเทคโลยดีจิทิลั	การ

ประยุกต์ใช้หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในการวางแผนออกแบบ

การท�าวิจัยขนาดเล็ก

	 Field	practical	and	laboratory	practices	in	ecolo-

gy,	techniques	in	ecological	census	and	survey	and	mea-

surement	ecological	parameters,	concepts	and	methods	for	

the	 study	 of	 aquatic	 ecosystems	 and	 animal	 behaviors,	

ecological	parameters,	indices	analysis,	and	digital	mapping	

for	ecology	using	computer	and	digital	technology,	appli-

cation	of	research	methodology	for	designing	and	planning	

mini	project’s	topics

0203	296	 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์	 1(0-2-1)

 Cell Biology Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 201	 ชีววิทยาของเซลล์	

(หรือเรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	201	Cell	Biology	(or	

in	concurrence)

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0203	 201	

ชีววิทยาของเซลล์

	 Experiments	 concurrented	with	 0203	 201	Cell	

Biology

0203	300	 จริยธรรม	จรรยาบรรณ	และกฎหมาย	 2(2-0-4)

	 ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 Ethics, Conducts, and Laws in Biological Science

	 ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ	การหลีกเลี่ยงการคัดลอกผล

งานทางวิชาการ	จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	การเก็บ

และการค้าตวัอย่างพชื	สตัว์	ซากดกึด�าบรรพ์	และทรพัยากรธรรมชาติ	

ความปลอดภัยทางชีวภาพและห้องปฏิบัติการ

	 Academic	 honesty,	 avoidance	 of	 plagiarism,	

scientific	 ethics	 and	conducts,	 laws	 of	 using	 animals	 in	

sciences,	collection	and	trade	of	animals,	plants,	fossils,	and	

natural	resource	samples,	biological	and	laboratory	safety
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0203	302	 ชีวสถิติ	 3(3-0-6)

 Biostatistics

	 แนวคิดพื้นฐานของการใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิง
อนมุานในการวิจยัทางชีววทิยา	การแจกแจงแบบปกต	ิการสุม่ตวัอย่าง	
การประมาณและการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยของประชากร	การ
วิเคราะห์ข้อมูลจ�าแนกประเภท	 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการ
ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและการน�าเสนอข้อมูล
	 Basic	concepts	of	using	descriptive	and	inferen-
tial	statistics	for	researches	in	biological	sciences,	normal	
distribution,	sampling,	estimations	and	hypothesis	testing	
for	population	means,	categorical	data	analyses,	correlation	
and	simple	linear	regression	and	data	presentation

0203	303	 วิวัฒนาการ	 3(3-0-6)

 Evolution

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	110	ชีววิทยา	1

Prerequisite	 :	 0203	110	Biology	1

	 แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต	กระบวนการ
ววิฒันาการของสิง่มชีวีติ	ปัจจยัทีก่่อให้เกดิววิฒันาการ	ความแปรผนั
และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ	พันธุศาสตร์ประชากร	การเกิดสิ่งมี
ชีวิตชนิดใหม่	การสูญพันธุ์	และความหลากหลาย	ต้นไม้วิวัฒนาการ	
วิวัฒนาการร่วม	และวิวัฒนาการระดับ
มหภาค
	 Concepts	of	biological	evolution,	process	of	bio-
logical	evolution,	factors	affecting	evolution,variation	and	
natural	selection,	population	genetics,	speciation,	extinction	
and	diversity,	evolutionary	tree,	coevolution	and	macroevo-
lution

0203	304	 อนุกรมวิธานเบื้องต้น	 2(2-0-4)

 Introduction to Taxonomy

	 หลกัเกณฑ์การจ�าแนกสิง่มชีวีติ	การจดัระบบของสิง่มชีวิีต
ออกเป็นระบบต่าง	ๆ	โดยลักษณะทางสัณฐานวิทยา	สรีรวิทยา	พันธุ
ศาสตร์	นิเวศวิทยา	และวิวัฒนาการ	ประวัติวิวัฒนาการ	เครื่องมือใน
การศึกษาการจัดระบบ	การตั้งชื่อสิ่งมีชีวิต	การตรวจสอบ	การสร้าง
และการใช้รูปวิธาน	เน้นสิ่งมีชีวิตที่พบในประเทศไทย
	 Fundamental	 classification	and	 systematics	of	
organisms,	morphology,	physiology,	genetics,	ecology	and	
evolution,	phylogeny,	method	to	classification,	nomencla-
ture,	examination,	construction	and	uses	of	taxonomic	key,	
emphasis	on	organisms	in	Thailand

0203	491	 สัมมนาทางชีววิทยา	1	 1(0-2-1)

 Seminar in Biology

	 ฝึกระเบียบวิธีการ	การค้นคว้าวิจัยทางชีววิทยาในระดับ

ปริญญาตรี	 การสืบค้นสารสนเทศแบบต่าง	ๆ	และการน�าเสนอเป็น

ภาษาไทย

	 Orientation	of	seminar	course	to	students,	em-

phasizing	 on	 searching	 for	 and	presentation	 in	Thai	 on	

research	topics	and	articles	in	biology

0203	492	 สัมมนาทางชีววิทยา	2	 1(0-2-1)

	 Seminar	in	Biology	2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	491	สัมมนาทางชีววิทยา	

1	(หรือเรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	491	Seminar	in	Biol-

ogy	(or	in	concurrence)

	 ฝึกระเบียบวิธีการ	การค้นคว้าวิจัยทางชีววิทยาในระดับ

ปริญญาตรี	 การสืบค้นสารสนเทศแบบต่าง	ๆ	และการน�าเสนอเป็น

ภาษาอังกฤษ

	 Orientation	 of	 seminar	 course	 to	 students,	

emphasizing	on	searching	for	and	presentation	in	English	

on	research	topics	and	articles	in	biology

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

	 Senior	Project	in	Biology	1

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต	 สาขาวิชาชีววิทยา	

โปรแกรมปกต	ิและ	0203	491	

สัมมนาทางชีววิทยา	 (หรือ

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 Student	 in	 Bachelor	 of	

Science	(Biology)	Regular	

Program	 and	 0203	 491	

Seminar in Biology (or in 

concurrence)

	 ระเบียบวิธีวิจัยและการวางแผนการทดลอง	การค้นคว้า	

รวบรวม	สงัเคราะห์ข้อมลู	การอ้างองิแหล่งทีม่าของข้อมลู	การน�าเสนอ

โครงการหรืองานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาต่าง	ๆ	ทางชีววิทยา

	 Research	methodology	and	experimental	designs,	

searching,	collecting,	synthesizing	and	referencing	data,	

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

	 Senior	Project	in	Biology	2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต	 สาขาวิชาชีววิทยา	

โปรแกรมปกต	ิและ	0203	493	

โครงงานนิสิตทางชีววิทยา	 1	

(หรือเรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 Student	 in	 Bachelor	 of	

Science	(Biology)	Regular	

Program	 and	 0203	 493	

Senior Project in Biology 

1	(or	in	concurrence)

	 การวิจัยและเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาต่าง	ๆ	ทาง

ชีววิทยา

	 Research	and	presentation	of	research	project	in	

biology

0203	498	 โครงงานนิสิตทางชีววิทยาส�าหรับโปรแกรม	 2(0-4-2)

	 สหกิจศึกษา

	 Senior	 Project	 in	 Biology	 for	 Co-operative	 

 Education Program

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต	 สาขาวิชาชีววิทยา	

โปรแกรมสหกิจศึกษา	 และ	

0203	491	สมัมนาทางชวีวทิยา	

(หรือเรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 Student	 in	 Bachelor	 of	

Science	(Biology)	Co-oper-

ative Education Program 

and	0203	491	Seminar	in	

Biology	(or	in	concurrence)

	 ระเบียบวิธีวิจัยและการวางแผนการทดลอง	การจัดท�า

เค้าโครงข้อเสนอโครงงานวจิยั	การค้นคว้า	รวบรวม	สงัเคราะห์ข้อมลู	

การอ้างองิแหล่งทีม่าของข้อมลู	การวจิยั	การน�าเสนอผลงานวจัิยเกีย่ว

กับปัญหาต่าง	ๆ	ทางชีววิทยา

	 Research	methodology	and	experimental	designs,	

research	proposal	preparation,	searching,	collecting,	syn-

thesizing	and	referencing	data,	research	and	presentation	

in	biology

	 	 2.2	 วิชาเฉพาะด้านเลือก

	 	 (โปรแกรมปกติ)		 ไม่น้อยกว่า	18	หน่วยกิต

	 	 (โปรแกรมสหกิจศึกษา)	 ไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีววิทยาทั่วไป

0203	205	 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติเพื่อนันทนาการ	 3(2-2-5)

	 Natural	Science	for	Recreation

	 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางธรรมชาติวิทยา	 เพื่อสร้างนันทนา

กรด้านธรรมชาตวิทิยา	เรยีนรูส้ิง่แวดล้อมรอบตวั	ทัง้ด้านชวีภาพและ

กายภาพ	ปลูกจิตส�านึกด้านธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	 Apply	knowledge	of	natural	science	to	produce	

recreational	activists,	develop	recreational	activities	from	

both	biological	and	physical	environments,	learn	to	nature	

awareness	and	conserve	the	environment

0203	206	 วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน	 3(2-2-5)

	 เพื่อนวัตกรรม

 Science and Local Wisdom in the Northeast for  

 Innovation

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 110	 ชีววิทยา	 1	 (หรือ

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	110	Biology	1	(or	in	

concurrence)

	 ความหมายของวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น	

ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน	ความหมาย	และประเภทของ

นวัตกรรม	นวัตกรรมที่มีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ	นวัตกรรมจาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน	 เรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้อง

ถิ่นอีสานในชุมชน

	 Definition	of	science	and	local	wisdom,	type	of	

local	wisdom	in	the	Northeast,	definition	and	type	of	inno-

vation,	innovation	as	economic	benefits,	innovation	from	

local	wisdom	 in	 the	Northeast,	 learning	 of	 local	wisdom	

from	local	community	in	the	Northeast
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0203	306	 ชีววิทยาของการเจริญ	 3(2-2-5)

 Developmental Biology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	110	ชีววิทยา	1

Prerequisite	 :	 0203	110	Biology	1

	 กระบวนการและกลไกของการเจริญด้านชีวภาพ	

กายวิภาค	และสรีรวิทยาการเจริญพัฒนาของสิ่งมีชีวิต	การปฏิสนธ	ิ

การเติบโต	การแปรสภาพของเซลล์	และการเจริญของอวัยวะต่าง	ๆ	

ของพืชและสัตว์

	 Processes	and	mechanisms	of	biological	devel-

opment,	anatomy	and	physiological	development	of	organ-

isms,	 fertilization,	 growth,	 cell	 differentiation,	 and	organ	

development	in	plants	and	animals

0203	307	 สรีรวิทยาของเซลล์	 3(2-2-5)

 Cell Physiology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	110	ชีววิทยา	1

Prerequisite	 :	 0203	110	Biology	1

	 หน้าที่ของเซลล์	 สิ่งแวดล้อมของเซลล์	 การล�าเลียงผ่าน

เย่ือ	 เทอร์โมไดนามิกส์	 สารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่และเมแทบอลิซึม	

การควบคุมเมแทบอลิซึม	การสังเคราะห์ด้วยแสง	การหายใจ	การขับ

สาร	การตอบสนองต่อสิ่งเร้า	และการหดตัวของเซลล์

	 Cell	functions,	environment	of	cells,	membrane	

transport,	thermodynamics,	macromolecules	and	metabo-

lisms,	control	of	metabolism,	photosynthesis,	respiration,	

excretion,	response	to	stimulus,	contractibility	of	cells

0203	308	 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์	 3(3-0-6)

 Biodiversity and Conservation

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	261	นิเวศวิทยา

Prerequisite	 :	 0203	261	Ecology

	 หลักการและแนวคิดเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ	

ความส�าคัญ	แนวโน้ม	สถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพ

ระดบัโลกและท้องถิน่	ปัจจยัและผลกระทบ	รวมทัง้การเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศต่อการเปลีย่นแปลงของความหลากหลายทางชวีภาพ	

นโยบาย	อนสุญัญา	กฎหมายและแนวทางทีเ่กีย่วข้องกบัการคุม้ครอง

และการติดตามตรวจสอบ	การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	

ทั้งระดับนานาชาติ	ระดับชาติ	และระดับท้องถิ่นในประเทศไทย

	 Concept	and	theories	of	biodiversity.	The	impor-

tance,	 trends	and	status	of	global	and	 local	biodiversity.	

Factors	and	impacts	including	climate	change	on	changes	

in	biodiversity.	Policies,	conventions,	protocols,	laws,	and	

management	strategies	for	the	conservation	and	monitoring	

of	biodiversity	at	international,	national,	and	local	levels	in	

Thailand

0203	404	 ชีวภูมิศาสตร์	 3(3-0-6)

 Biogeography

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	110	ชีววิทยา	1

Prerequisite	 :	 0203	110	Biology	1

	 การแพร่กระจายทางภมูศิาสตร์ของสิง่มชีวีติในอดตีและ
ปัจจบุนั	ปัจจยัท่ีก่อให้เกดิรปูแบบการแพร่กระจาย	ธรณแีปรสณัฐาน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 การเกิดวิวัฒนาการ	 การเกิด
สปีชีส์ใหม่	 และการสูญพันธุ์	 อิทธิพลของมนุษย์ท่ีมีต่อการแพร่
กระจายของสิง่มชีวีติในปัจจบุนั	การประยกุต์ความรูท้างชวีภมูศิาสตร์
เพื่อการจัดการและการวางแผนการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิต
	 Geographical	 distribution	 of	 past	 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	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์	 3(2-2-5)

	 ใช้งานด้านการวิจัยทางชีววิทยา

	 Computer	Applications	for	Biological	Researches

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	302	ชีวสถิติ	(หรือเรียน

พร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	302	Biostatistics	(or	

in	concurrence)

	 หลักการท�างานพื้นฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
การประยกุต์ใช้ในงานวจิยัทางชวีวทิยาทีส่�าคญั	เช่น	การสร้างเอกสาร
ออนไลน์	 การจัดการชุดข้อมูลโดยโปรแกรมแผ่นตารางท�าการ	การ
ผลิตสื่อเพื่อน�าเสนองานทางด้านชีววิทยา	 การน�าเสนอข้อมูล	 การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	 และการสร้างรายการเอกสารอ้างอิงและ
บรรณานุกรม
	 Principles	and	basic	concepts	for	computer	pro-
gramming	and	applications	in	biological	researches,	online	
documents,	data	set	management	in	spreadsheets,	media	
production	for	presentations	on	biology,	data	presentation,	
data	analyses	using	statistical	methods,	and	reference	and	
bibliographic	management	packages
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0203	406	 ชีวสารสนเทศศาสตร์	 3(2-2-5)

 Bioinformatics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	110	ชีววิทยา	1

Prerequisite	 :	 0203	110	Biology	1

	 แนะน�าเบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีและการปฏิบัติของชีว

สารสนเทศศาสตร์	และชวีวทิยาการค�านวณ	รวมถงึฐานข้อมลูทางชวี

โมเลกุล	 การวิเคราะห์ล�าดับของมาโครโมเลกุล	 (สืบค้นและการจัด

เรยีงเปรยีบเทยีบ)	การประกอบรวมล�าดบั	ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างโปรตนี-

โปรตนีและเครอืข่าย	ความสมัพนัธ์ทางววิฒันาการ	โครงสร้างโปรตนี

และการท�านาย	การจ�าลองพลวตัของโมเลกลุและแรงยดึผลกั	การจดั

เรียงรูปแบบการแสดงออกของยีน	และความสัมพันธ์ของจีโนมร่ว

มกับโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน

	 An	 introduction	 to	 the	 theory	 and	practice	 of	

bioinformatics	and	computational	biology,	includes	molec-

ular	biology	databases,	sequence	analysis	of	macromole-

cules	 (search,	 and	alignment),	 sequence	assembly,	 pro-

tein-protein	interaction	and	network,	phylogenetics,	protein	

structure	and	prediction,	molecular	dynamics	and	docking,	

gene	expression	arrays,	genomic	and	proteomic

0203	407	 พิษวิทยาชีวภาพเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Biotoxicology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	110	ชีววิทยา	1

Prerequisite	 :	 0203	110	Biology	1

	 แนวคิดและหลักการส�าคัญทางพิษวิทยาชีวภาพ	สารพิษ

กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารพิษ	การทดสอบความเป็นพิษ	

ความเป็นพิษและกลไกการเกิดพิษเบื้องต้น	 การประเมินความเสี่ยง	

ผลตกค้างและผลกระทบของสารพิษต่อธรรมชาติและระบบชีวภาพ

	 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(2-2-5)

 Microtechniques

	 เทคนิคในการเตรียมตัวอย่างเพื่อใช้ในการศึกษาองค์

ประกอบของเซลล์และเนื้อเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศน์

	 Practical	laboratory	techniques	in	preparing	cells	

and	tissues	for	microscopic	studies

0203	409	 การผลิตสารคดีทางชีววิทยา	 3(2-2-5)

 Biology Documentary Production

	 ความหมาย	ความส�าคัญ	บทบาทของสารคดี	 ประเภท	

โครงสร้างและองค์ประกอบของสารคด	ีภาพและการสือ่สารด้วยภาพ	

เคร่ืองมอืในการผลติสารคด	ีการล�าดบัภาพ	กระบวนการผลติสารคด	ี

ฝึกปฏิบัติการผลิตสารคดีทางชีววิทยา

	 Meaning,	 influence,	 role	of	documentary,	 type,	

structure	and	composition	of	the	documentary,	image	and	

visual	communication,	documentary	production	tool,	image	

editing,	documentary	production	process,	practice	in	the	

production	of	biology	documentary

	 นสิติอาจเลอืกเทยีบเคยีงหน่วยกติจากหลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้	

ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบัน/องค์กรที่ได้มาตรฐาน	 เพื่อน�าหน่วยกิตมาใช้

ในหมวดวิชาฉพาะด้านลือก	กลุ่มวิชาชีววิทยาทั่วไปได้	 โดยมีเกณฑ์ 

ดังนี้

	 1)	เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่มีการทดสอบหลังสิ้นสุดการฝึก

อบรมและนิสิตต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบ

	 2)	 หลักสูตรอบรมระยะสั้นจะต้องเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ

วิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์	และเริ่มด�าเนินการและเสร็จ

สิ้นภายในช่วงระยะเวลาที่นิสิตศึกษาอยู่ในหลักสูตร	 วิทยาศาสตร

บัณฑิต	ชีววิทยา

	 3)	นิสิตต้องด�าเนินการขอเทียบเคียงหน่วยกิตหลังจบหลักสูตร

อบรมระยะสั้น	ภายในภาคการศึกษาถัดไป	และต้องผ่านความเห็น

ชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร	 เพื่อด�าเนินการเปิด

รายวชิาและเทยีบเคยีงผลการเรยีนให้กบันสิติ	โดยมกีารประเมนิผล

การศึกษาแบบ	S/U

	 4)	การเทยีบเคยีงหน่วยกติ	ระยะเวลาการฝึกอบรม	15	ชัว่โมง	คดิ

เป็น	1	หน่วยกิต	ในรายวิชาต่อไปนี้

0203	388	 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา	1	 1(1-0-2)

	 Special	Topics	in	Biology	1

	 การเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นจากสถาบัน/

องค ์กรที่ ได ้มาตรฐาน	 ภายใต ้หัวข ้อทางวิทยาศาสตร ์หรือ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์	หลักสูตรที่	1

	 Attending	 a	 short-term	 training	 course	under	

science	or	applied	science	topics	from	a	standard	institution	

/	organization,	1st	program
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0203	389	 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา	2	 1(1-0-2)

	 Special	Topics	in	Biology	2

	 การเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นจากสถาบัน/

องค ์กรที่ ได ้มาตรฐาน	 ภายใต ้หัวข ้อทางวิทยาศาสตร ์หรือ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์	หลักสูตรที่	2

	 Attending	 a	 short-term	 training	 course	under	

science	or	applied	science	topics	from	a	standard	institution	

/	organization,	2nd	program

0203	488	 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา	3	 1(1-0-2)

	 Special	Topics	in	Biology	3

	 การเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นจากสถาบัน/

องค ์กรที่ ได ้มาตรฐาน	 ภายใต ้หัวข ้อทางวิทยาศาสตร ์หรือ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์	หลักสูตรที่	3

	 Attending	 a	 short-term	 training	 course	under	

science	or	applied	science	topics	from	a	standard	institution	

/	organization,	3rd	program

0203	489	 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา	4	 1(1-0-2)

	 Special	Topics	in	Biology	4

	 การเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นจากสถาบัน/

องค ์กรที่ ได ้มาตรฐาน	 ภายใต ้หัวข ้อทางวิทยาศาสตร ์หรือ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์	หลักสูตรที่	4

	 Attending	 a	 short-term	 training	 course	under	

science	or	applied	science	topics	from	a	standard	institution	

/	organization,	4th	program

กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์

0203	311	 ชีววิทยาของพืชไร้เมล็ด	 3(2-2-5)

 Biology of Cryptogams

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	121	พฤกษศาสตร์	(หรอื

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 121	 Botany	 (or	 in	

concurrence)

	 สัณฐานวิทยา	 การจ�าแนก	 วัฏจักรชีวิต	 การสืบพันธุ ์	

สรีรวิทยา	นิเวศวิทยา	 และวิวัฒนาการของพืชไร้เมล็ด	 มีการศึกษา

นอกสถานที่

	 Morphology,	classification,	life	cycles,	reproduc-

tion,	 physiology,	 ecology	 and	 evolution	 of	 cryptogamic	

plants,	field	trip	available

0203	312	 กายวิภาคศาสตร์ของพืช	 3(2-2-5)

 Plant Anatomy

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	121	พฤกษศาสตร์	(หรอื

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 121	 Botany	 (or	 in	

concurrence)

	 ลักษณะและหน้าที่ของเซลล์	 ระบบเนื้อเยื่อ	 โดยเฉพาะ

ของพืชดอก	ลักษณะเนื้อเยื่อและการเจริญของราก	ล�าต้น	 ใบ	ดอก	

ผล	และเมลด็	ลกัษณะกายวภิาคศาสตร์ทีใ่ช้ในการจ�าแนกพชื	เทคนคิ

ที่ใช้ในการศึกษากายวิภาคศาสตร์ของพืช

	 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	ana-

tomical	features,	techniques	in	plant	anatomical	studies

0203	313	 สัณฐานวิทยาของพืช	 3(2-2-5)

 Plant Morphology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	121	พฤกษศาสตร์	(หรอื

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 121	 Botany	 (or	 in	

concurrence)

	 ลักษณะภายนอก	วัฏจักรชีวิต	การสืบพันธุ์	 การจ�าแนก	

วิวัฒนาการ	นิเวศวิทยา	 เทคนิคการเก็บตัวอย่าง	 ความส�าคัญทาง

เศรษฐกิจของพืชไม่มีท่อล�าเลียงและมีท่อล�าเลียง

	 Plant	form,	life	cycle,	reproduction,	classification,	

evolution,	 ecology,	 plant	 collecting	 technique,	 economic	

importance	of	non-vascular	and	vascular	plants

0203	315	 อนุกรมวิธานพืช	 3(2-2-5)

 Plant Taxonomy

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	121	พฤกษศาสตร์	(หรอื

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 121	 Botany	 (or	 in	

concurrence)

	 การจ�าแนก	การตั้งชื่อ	 การระบุชื่อพืชและสัณฐานวิทยา

ของพืชดอก	ลักษณะส�าคัญของพืชดอกวงศ์ต่าง	ๆ 	การกระจายพันธุ์	

วิวัฒนาการชาติพันธุ์	 ความส�าคัญทางเศรษฐกิจ	 เทคนิคในการเก็บ

และรักษาตัวอย่างพรรณไม้

	 Classification,	nomenclature,	 identification	and	

morphology	of	flowering	plants,	characteristics	of	common	
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families	 of	 flowering	plants,	 distribution,	 phylogeny	 and	

economic	importance,	techniques	for	plant	collection	and	

preservation

0203	316	 วิทยาสาหร่าย	 3(2-2-5)

 Phycology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	110	ชีววิทยา	1

Prerequisite	 :	 0203	110	Biology	1

	 สัณฐานวิทยา	 การจัดจ�าแนกหมวดหมู ่	 วิวัฒนาการ	

นเิวศวทิยา	สรรีวทิยา	ความส�าคญัและการประยกุต์ใช้งานด้านต่าง	ๆ 	

รวมไปถึงเทคนิคทางภาคสนามและในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ

สาหร่ายและแพลงก์ตอนพืช	 ได้แก่	 เทคนิคการเก็บตัวอย่าง	การท�า

สายพันธุ์ให้บริสุทธิ์	และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายและแพลงก์ตอนพืช

	 Morphology,	taxonomy,	evolution,	ecology,	phys-

iology,	 and	 importance	 and	 applications	 of	 algae	 and	

phytoplankton,	field	and	laboratory	techniques	for	algae	and	

phytoplankton	including	sampling,	purification,	and	algal	

culturing

0203	318	 วิวัฒนาการพืช	 3(2-2-5)

 Plant Evolution

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	121	พฤกษศาสตร์	(หรอื

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 121	 Botany	 (or	 in	

concurrence)

	 วิวัฒนาการของโครงสร้างและอวัยวะของพืช	 แนวโน้ม

ของวิวัฒนาการของพืชกลุ่มต่าง	 ๆ	 วิวัฒนาการร่วม	ความสัมพันธ์

ระหว่างพืชและถิ่นอาศัย

	 Evolution	of	plant	structure	and	organ,	evolution-

ary	trends	in	various	groups	of	plant,	phylogeny,	coevolution,	

relationships	between	plant	and	habitats

0203	321	 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช	 3(2-2-5)

 Principles of Plant Breeding

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	121	พฤกษศาสตร์	(หรอื

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 121	 Botany	 (or	 in	

concurrence)

	 ประวัติและความส�าคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืช	 การ

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางพันธุศาสตร์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช	หลักวิธี

การ	 และเทคนิคในการปรับปรุงพันธุ์พืช	 เทคโนโลยีชีวภาพส�าหรับ

การปรับปรุงพันธุ์พืช	 การขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์	 การ

ปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจในประเทศไทย

	 History	and	importance	of	plant	breeding,	appli-

cations	of	genetic	principles	by	means	of	plant	breeding	

procedures,	 techniques	 and	methods	 of	 plant	 breeding,	

biotechnology	for	plant	breeding	propagation	and	conser-

vation,	improvement	of	Thai	economic	plants

0203	322	 ชีววิทยาของกล้วยไม้	 3(2-2-5)

 Orchid Biology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	121	พฤกษศาสตร์	(หรอื

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 121	 Botany	 (or	 in	

concurrence)

	 โครงสร้าง	การจ�าแนก	ถิน่ทีอ่ยู	่สรรีวทิยาและการปรบัปรงุ

พันธุ์กล้วยไม้	เทคนิค	การขยายพันธุ์	การเพาะเลี้ยง	เชื้อก่อโรค	และ

การควบคุมศัตรูพืช

	 Structure,	classification,	habitat,	physiology	and	

breeding	of	orchids,	techniques	of	orchid’s	propagation	and	

culture,	pathogen	and	pest	management

0203	323	 วัชพืชศาสตร์	 3(2-2-5)

 Weed Science

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	121	พฤกษศาสตร์	(หรอื

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 121	 Botany	 (or	 in	

concurrence)

	 การจ�าแนก	นิเวศวิทยา	 และหลักในการควบคุมวัชพืช	

โดยเน้นที่คุณสมบัติ	 และการออกฤทธิ์ของยาปราบวัชพืช	 และยา

ปราบศัตรูพืช	รวมทั้งความปลอดภัยของสารเคมีดังกล่าว

	 Classification,	ecology	of	weeds,	principle	of	weed	

control	with	emphasis	on	property	and	action	of	herbicides	

and	pesticides	including	safety	of	using	substances
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0203	324	 พฤกษเคมีพื้นฐาน	 3(2-2-5)

 Basic Phytochemistry

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	121	พฤกษศาสตร์	(หรอื

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 121	 Botany	 (or	 in	

concurrence)

	 พืน้ฐานทางพฤกษเคม	ีสารประกอบปฐมภมูแิละทตุยิภมูิ

กลุ่มต่าง	ๆ	ในพืชที่มีคุณสมบัติทางชีวภาพ	ได้แก่	แอลคาลอยด์	เท

อร์พีนอยด์	ฟีนอลิก	 เป็นต้น	 เทคนิคการแยกสารจากพืช	การตรวจ

สอบสาระส�าคัญทางพฤกษเคมีเบ้ืองต้น	 ฤทธ์ิทางชีวภาพที่ส�าคัญ

จากพืช

	 Basic	phytochemistry,	 primary	 and	 secondary	

metabolites	 in	 plants	 such	 as	 alkaloids,	 terpenoids	 and	

phenolics,	isolation	techniques,	phytochemical	screening	

and	biological	activities

0203	325	 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว	 3(3-0-6)

	 ของพืชสวน

 Postharvest Physiology and Technology of  

 Horticultural Crops

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	121	พฤกษศาสตร์	(หรอื

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 121	 Botany	 (or	 in	

concurrence)

 การเปลีย่นแปลงทางสณัฐานวทิยาและองค์ประกอบทาง

เคมีในผลิตผลหลังการเก็บเก่ียว	ปัจจัยภายนอกและภายในท่ีก่อให้

เกิดการสูญเสียของผลิตผล	 บทบาทของฮอร ์โมนพืชในการ

เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา	 การร่วงโรยและการสุกของผลไม้	

เทคโนโลยแีละแนวทางในการปฏบิตัเิพือ่ลดการสญูเสยีของผลติผล

หลังการเก็บเกี่ยว

	 Changes	 in	morphology	and	chemical	 compo-

nents	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	121	พฤกษศาสตร์	(หรอื

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 121	 Botany	 (or	 in	

concurrence)

	 หลักการท่ัวไปของกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช	

ความสัมพันธ์ระหว่างพืช	ดิน	น�้า	 ธาตุอาหารของพืชและหน้าที่ทาง

สรีรวิทยาของธาตุอาหาร	เมแทบอลิซึมของพืช	สรีรวิทยาภายใต้แรง

กดดัน	สารทุติยภูมิ	 การเติบโตและพัฒนาของพืช	และสารควบคุม

การเจริญเติบโต

	 General	principles	of	physiological	processes	in	

plants,	soil	and	water	relation,	mineral	nutrition	and	their	

physiological	functions	in	plants,	plant	metabolism,	stress	

physiology,	plant	secondary	metabolites,	plant	growth	and	

development,	plant	growth	regulators

0203	412	 เรณูวิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5)

 Basic Palynology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	121	พฤกษศาสตร์	(หรอื

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 121	 Botany	 (or	 in	

concurrence)

	 สณัฐานวทิยา	การเจรญิพฒันาละอองเรณแูละสปอร์	การ

ผสมเกสร	 การงอกของละอองเรณูและการปฏิสนธิ	 ลักษณะของ

ละอองเรณูหรือสปอร์ในพืชกลุ่มต่าง	ๆ	การจัดจ�าแนกหมวดหมู่ของ

พืชโดยใช้ลักษณะของละอองเรณู	วิวัฒนาการ	นิเวศวิทยาและล�าดับ

ชั้นหินของซากโบราณละอองเรณู	กับละอองเรณูปัจจุบัน

	 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	 วิทยาไลเคนส์	 3(2-2-5)

 Lichenology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	121	พฤกษศาสตร์	(หรอื

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 121	 Botany	 (or	 in	

concurrence)

	 อนุกรมวิธาน	สัณฐานวิทยา	และนิเวศวิทยาของไลเคนส์	

การระบุชนิดของไลเคนส์

ไลเคนส์กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศ	 เทคนิคการเก็บ	การ

ใช้ประโยชน์จากไลเคนส์เป็นอาหาร	การสกัดสารจากไลเคนส์เป็นยา	

น�้าหอม	และสีย้อม	มีการศึกษานอกสถานที่

	 Taxonomy,	morphology,	and	ecology	of	lichens	

based	on	identification	to	species,	air	pollution	and	lichens,	

herbarium	 techniques,	 uses	 of	 lichens	 for	 food,	 lichens	

substances	for	medicine,	perfume	and	dye,	field	trip	avail-

able

0203	414	 การเติบโตและการเจริญของพืช	 3(2-2-5)

 Plant Growth and Development

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	121	พฤกษศาสตร์	(หรอื

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 121	 Botany	 (or	 in	

concurrence)

	 กระบวนการการเจริญเติบโต	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและสาร

ควบคมุการเจรญิ	อทิธพิลของสิง่แวดล้อมและการตอบสนองของพชื	

การเจริญเปลี่ยนแปลง	การท�างานร่วมกันระหว่างเซลล์และเนื้อเยื่อ	

การเจริญพัฒนาเพื่อให้เกิดรูปร่าง	 และกลไกส�าคัญในการควบคุม	

ฮอร์โมนและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช	 ลักษณะทางเคม	ี

กลไกการท�างาน

	 Processes	 of	 plant	 growth,	 factors	 and	 plant	

growth	regulators,	environmental	influences	and	plant	re-

sponses	 to	 environment,	differentiation,	 interactions	be-

tween	 cells	 and	 tissues,	morphogenesis	 and	 important	

control	mechanism,	 plant	 hormones	 and	 plant	 growth	

regulators,	chemical	properties,	mechanisms	of	action

0203	416	 พืชน�้า	 3(2-2-5)

 Aquatic Plants

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	121	พฤกษศาสตร์	(หรอื

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 121	 Botany	 (or	 in	

concurrence)

	 อนุกรมวิธาน	นิเวศวิทยา	การสืบพันธุ์	การกระจายพันธุ์	

และความส�าคัญทางเศรษฐกิจ	 การเก็บและรักษาตัวอย่างพรรณไม้

น�้าในประเทศไทยโดยเฉพาะพืชดอก

	 Taxonomy,	 ecology,	 reproduction,	 distribution	

and	economic	significance,	collection	and	preservation	of	

aquatic	plants	in	Thailand	especially	on	flowering	plants

0203	421	 ชีววิทยาของไม้ประดับและการจัดสวน	 3(2-2-5)

 Biology of Ornamental Plants and Gardening

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	121	พฤกษศาสตร์	(หรอื

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 121	 Botany	 (or	 in	

concurrence)

	 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์	 การกระจายพันธุ์	 การขยาย

พนัธุ	์การผลติและการจดัการไม้ประดบั	การใช้ประโยชน์ทัง้ภายนอก

และภายในอาคาร	 สวนและลักษณะรูปแบบปฏิบัติการเกี่ยวกับไม้

ประดับกลุ่มต่าง	ๆ	และการจัดการเรือนเพาะช�าเบื้องต้น

	 Botanical	characteristics,	distribution,	propaga-

tion,	physiology,	Production	and	management	of	ornamen-

tal	plants,	utilization	in	both	outdoor	and	indoor,	gardens	

and	general	 characteristics,	 laboratory	works	 on	 various	

ornamental	plants,	fundamental	management	in	nurseries

0203	422	 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน	 3(2-2-5)

 Ethnobotany

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	121	พฤกษศาสตร์	(หรอื

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 121	 Botany	 (or	 in	

concurrence)

	 พืชต่าง	 ๆ	 ในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์จากพืชตาม

ภมูปัิญญาพ้ืนบ้าน	ในด้านอาหาร	ยารกัษาโรค	เครือ่งนุง่ห่ม	ทีอ่ยูอ่าศยั

และเครือ่งใช้ต่าง	ๆ 	ตลอดจนความเชือ่ในทางพธิกีรรมท่ีเกีย่วข้องกบั

พืชท้องถิ่นบางชนิด	การจ�าแนก	ชื่อวิทยาศาสตร์	และชื่อพื้นเมือง
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	 Native	plants	and	local	wisdom	uses	in	the	as-

pects	 of	 foods,	medicines,	 clothes,	 shelters	 and	wares,	

ceremonial	 belief	 involving	native	 plants,	 classification,	

scientific	and	vernacular	names

0203	423	 พืชศาสตร์เพื่อนวัตกรรม	 3(2-2-5)

 Plant Science for Innovation

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	121	พฤกษศาสตร์	(หรอื

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 121	 Botany	 (or	 in	

concurrence)

	 ความรู้ด้านพืชที่สามารถน�าไปสร้างนวัตกรรม	 เพ่ือตอบ

สนองความต้องการของมนุษย์	 เน้นศึกษาทางด้านพฤกษศาสตร์	

การน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์	 การกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรม

จากพืช	และการต่อยอดนวัตกรรมไปสู่ธุรกิจ

	 Knowledge	of	plant	science	used	to	create	inno-

vations	to	support	the	basic	needs	of	human	beings,	study	

plant	 science,	 benefit	 and	 encouraging	 innovation	 from	

plants,	develop	innovation	to	the	business.

0203	424	 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	 3(1-4-4)

 Plant Tissue Culture

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	121	พฤกษศาสตร์	(หรอื

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 121	 Botany	 (or	 in	

concurrence)

	 เทคนิคและวิธีการในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากส่วนต่าง	

ๆ	ของพืช	การน�าหลักการ	และวิธีการไปใช้ในงานอื่น	ๆ	เช่น	ทางการ

แพทย์	การขยายพันธุ์พืช	การปรับปรุงพันธุ์พืช

	 Technique	 and	methodology	 of	 plant	 tissue	

culture,	application	in	medicinal	purposes,	plant	propaga-

tion	and	plant	breeding

0203	425	 พืชสมุนไพร	 3(2-2-5)

 Medicinal Plants

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	121	พฤกษศาสตร์	(หรอื

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 121	 Botany	 (or	 in	

concurrence)

	 สัณฐานวิทยาและอนุกรมวิธานของพืชสมุนไพร	 สาร
ส�าคัญในพืชสมุนไพรและสรรพคุณทางยา	 สมุนไพรส�าหรับงาน
สาธารณสุขมูลฐาน	เทคนิคและวิธีการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากพืช
สมุนไพร
	 Morphology	and	taxonomy	of	medicinal	plants,	
active	 constituents	 in	medicinal	 plants	 and	medicinal	
properties,	medicinal	plants	in	primary	health	care,	manu-
facturing	techniques	and	methods	for	herbal	medicines

0203	426	 พฤกษศาสตร์อุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

 Industrial Botany

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	121	พฤกษศาสตร์	(หรอื

เรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 121	 Botany	 (or	 in	

concurrence)

 ผลิต ภัณฑ ์ที่ ส� า คัญของ พืชที่ ใ ช ้ เ ป ็ น วัตถุ ดิบ ใน
อุตสาหกรรม	และบทบาทของพืชในด้าน
ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
	 Plant	products	of	importance	as	raw	material	in	
industries.	The	role	of	botany	in	relation	to	industry

กลุ่มวิชาสัตววิทยา

0203	341	 กีฏวิทยา	 3(2-2-5)

 Entomology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	141	สตัววทิยา	(หรอืเรยีน

พร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 141	 Zoology	 (or	 in	

concurrence)

	 ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาของแมลง	 ความส�าคัญทาง
เศรษฐกิจของแมลง	 การป้องกันและก�าจัดแมลงศัตรู	 การเก็บและ
รักษาตัวอย่างแมลงเพื่อการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
	 Fundamental	knowledge	on	insect	biology,	eco-
nomic	 importance	 of	 insects,	 insect	 pest	management,	
collecting	and	preserving	of	 insects	 for	scientific	studies	
and	researches
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0203	342	 สัตววิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง	 3(2-2-5)

 Vertebrate Zoology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	141	สตัววทิยา	(หรอืเรยีน

พร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 141	 Zoology	 (or	 in	

concurrence)

	 สัญฐานวิทยา	กายวิภาค	สรีรวิทยา	พฤติกรรม	และการ

จัดแบ่งกลุ่มของสัตว์มีกระดูก

สันหลัง	รวมทั้งกายวิภาค	ซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงวิวัฒนาการ

	 Morphology,	anatomy,	physiology,	behavior	and	

classification	of	vertebrates	and	their	phylogenetic	impli-

cations

0203	343	 สัตววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง	 3(2-2-5)

 Invertebrate Zoology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	141	สตัววทิยา	(หรอืเรยีน

พร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 141	 Zoology	 (or	 in	

concurrence)

	 สัณฐานวิทยา	สรีรวิทยา	 นิเวศวิทยา	 และอนุกรมวิธาน

ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง	ตั้งแต่	โพรโทซัวถึงโพรโทคอร์เดต	โดย

เน้นความสัมพันธ์ในแง่วิวัฒนาการ	 นิเวศวิทยา	 และพฤติกรรมของ

สัตว์	ไม่มีกระดูกสันหลัง	ปฏิบัติการเกี่ยวกับการผ่าตัดสัตว์บางชนิด

	 Morphology,	physiology,	ecology,	and	taxonomy	

of	invertebrates	including	protozoa	to	protochordates,	fo-

cusing	on	evolutionary,	ecological	and	behavioral	relation-

ships	of	invertebrate	animals,	laboratory	of	selected	animal	

dissection

0203	344	 หลักอนุกรมวิธานสัตว์	 3(2-2-5)

 Principles of Animal Taxonomy

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	141	สตัววทิยา	(หรอืเรยีน

พร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 141	 Zoology	 (or	 in	

concurrence)

	 แนวคิดและหลักเกณฑ์ทางอนกุรมวิธานสตัว์	การระบชุือ่

วิทยาศาสตร์	 กฎเกณฑ์	การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์	 และการจัดจ�าแนก

หมวดหมู่	ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน	จ�าแนกความแตกต่างระหว่าง

และภายในหน่วยอนุกรมวิธาน	 โดยใช้อนุกรมวิธานเชิงปริมาณ	 เช่น	

อนุกรมวิธานเชิงตัวเลข	วงศ์วานวิวัฒนาการ	และความสัมพันธ์ทาง

วิวัฒนาการ	การสร้างกุญแจในการระบุชื่อหน่วยอนุกรมวิธาน	ฝึก

ปฏบิตัเิทคนคิในการเก็บรวบรวม	และเกบ็รกัษาตวัอย่างสตัว์ประเภท

ต่าง	ๆ	การเตรียมบทความทางวิชาการเกี่ยวกับอนุกรมวิธาน

	 Concepts	and	criteria	of	animal	taxonomy,	iden-

tification,	nomenclature	and	classification,	taxonomic	data,	

differences	between	and	within	taxa,	quantitative	taxono-

my	 :	 numerical	taxonomy,	phylogenic	and	evolu-

tionary	relationships,	key	construction,	practicing	in	col-

lecting,	 preservation	 of	 zoological	 specimens,	 and	

preparation	of	taxonomic	papers

0203	345	 วิทยาเอ็มบริโอของสัตว์	 3(2-2-5)

 Animal Embryology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	141	สตัววทิยา	(หรอืเรยีน

พร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 141	 Zoology	 (or	 in	

concurrence)

	 การสร้างเซลล์สืบพันธุ์	 การปฏิสนธิ	 การพัฒนาของตัว

อ่อน	กลไกพื้นฐานที่ควบคุมกระบวนการเจริญ	บทบาทของสารเคมี

และฮอร์โมนที่มีผลต่อการเจริญ	เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเจริญ

ของสัตว์	กลไกการเจริญแบบปกติและแบบผิดปกติ

	 Gametogenesis,	 fertilization,	 embryonic	devel-

opment,	basic	controlling	mechanisms	in	embryonic	devel-

opmental	 process,	 effects	 of	 chemical	 substances	 and	

hormones	on	developmental	process,	current	technology	in	

animal	development,	normal	and	abnormal	mechanisms	of	

development	in	animals

0203	347	 สังขวิทยา	 3(2-2-5)

 Malacology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	141	สตัววทิยา	(หรอืเรยีน

พร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 141	 Zoology	 (or	 in	

concurrence)

	 สณัฐานวทิยา	การจดัหมวดหมูท่างอนกุรมวธิานของสตัว์

กลุ่มหอยและหมึก	 ชีววิทยา	นิเวศวิทยา	 และความส�าคัญต่อระบบ

นิเวศ	โบราณคดี	การแพทย์	และเศรษฐกิจ

	 Morphology	 and	 taxonomic	 classification	 of	

mollusks,	biology,	ecology,	and	their	importance	on	ecosys-

tem,	archaeology,	medicine,	and	economy
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0203	351	 มิญชวิทยา	 3(2-2-5)

 Histology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	141	สตัววทิยา	(หรอืเรยีน

พร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 141	 Zoology	 (or	 in	

concurrence)

	 โครงสร้างและสมบัติของเซลล์เน้ือเยื่อชนิดต่าง	ๆ	 เช่น	

เนื้อเยื่อบุผิว	เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน	เนื้อเยื่อประสาท	และอวัยวะรับความ

รู้สึก	เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ	และเนื้อเยื่อระบบไหลเวียน	ระบบผลิตเลือด

และน�้าเหลือง	ระบบย่อยอาหาร	ระบบหายใจ	ระบบผิวหนัง	ระบบขับ

ถ่าย	ระบบฮอร์โมน	และระบบสืบพันธุ์

	 Structures	and	functions	of	cells	from	tissues	as	

follows,	epithelium,	connective	tissue,	nervous	and	sense’s	

tissue	and	muscular	tissue,	blood	tissue,	digestive	system,	

respiratory	system,	integument	system,	excretory	system,	

endocrine	system	and	reproductive	system

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

 Economic Animals

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	141	สตัววทิยา	(หรอืเรยีน

พร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 141	 Zoology	 (or	 in	

concurrence)

	 หลักการของสัตว์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ	การจัดจ�าแนก	

ชีววิทยา	นิเวศวิทยา	สัตว์ที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจและทางการ

แพทย์	 ปฏิบัติการและการศึกษาภาคสนามท่ีเกี่ยวข้องกับสัตว์ท่ีมี

คุณค่าทางเศรษฐกิจ

	 Principles	 of	 animals	 of	 economic	 importance,	

identification,	 biology,	 ecology,	 beneficial	 and	medical	

important	animals,	laboratory	works	and	field	studies

0203	353	 ชีววิทยาสัตว์หน้าดิน	 3(2-2-5)

 Soil Fauna Biology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	141	สตัววทิยา	(หรอืเรยีน

พร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 141	 Zoology	 (or	 in	

concurrence)

	 ชีววิทยา	 ชนิดและความหลากหลายของสัตว์หน้าดินใน

ระบบนิเวศบนบก	 อิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการแพร่

กระจายของสัตว์หน้าดิน	บทบาทที่มีต่อโซ่อาหาร	ดัชนีชี้วัดความ

อุดมสมบูรณ์ของดิน	งานวิจัยในปัจจุบันและการประยุกต์ใช้

	 Biology,	 species	 and	diversity	 of	 soil	 fauna	 in	

terrestrial	ecosystems,	influence	of	environmental	factors	

on	the	distribution	pattern	of	soil	fauna,	functions	in	food	

chain,	soil	fertility	index,	current	research	and	application

0203	441	 สรีรวิทยาของสัตว์	 3(2-2-5)

 Animal Physiology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	141	สตัววทิยา	(หรอืเรยีน

พร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 141	 Zoology	 (or	 in	

concurrence)

	 การท�างานและการควบคุมการท�างานของระบบอวัยวะ
ต่าง	ๆ	ของร่างกาย	ได้แก่	ระบบย่อยอาหาร	ระบบหายใจ	ระบบขับ
ถ่าย	ระบบไหลเวียน	ระบบประสาท	ระบบกล้ามเนื้อ	ระบบรับความ
รู้สึก	ระบบต่อมไร้ท่อ	และระบบสืบพันธุ์	รวมถึงหลักการและวิธีการ
ที่ใช้ในการศึกษาทางสรีรวิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง	 เน้นสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม	รวมทั้งมนุษย์
	 Physiological	mechanisms	of	action	and	regula-
tion	of	the	organ	systems,	such	as	digestive,	respiratory,	
excretory,	 circulatory,	nervous,	muscular,	 sensory,	 endo-
crine	 and	 reproductive	 systems,	 and	 the	principles	 and	
methods	 used	 in	 physiological	 study	 of	 the	 vertebrates	
focusing	on	mammals	and	human

0203	442	 ปรสิตวิทยา	 3(2-2-5)

 Parasitology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	141	สตัววทิยา	(หรอืเรยีน

พร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 141	 Zoology	 (or	 in	

concurrence)

	 หลักการทางปรสิตวิทยา	 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต	
วฏัจกัรชวีติ	สณัฐานวทิยา	การแพร่กระจายของโพรโทซวัทีเ่ป็นปรสติ	
พยาธใิบไม้	พยาธติดื	พยาธหิวัหนาม	และพยาธติวักลมในมนษุย์และ
สัตว์บางประเภท	วิธีการป้องกันและรักษา	การตรวจวินิจฉัยปรสิต
ชนิดต่าง	ๆ
	 Principle	of	parasitological	study,	organism	rela-
tionship,	 life	 cycle,	morphology,	 distribution,	 parasitic	
protozoa,	fluke,	tapeworm,	spiny	head	worm,	round	worm	
found	in	human	and	some	animals,	prevention,	treatment	
and	diagnosis
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0203	443	 ปักษีวิทยา	 3(2-2-5)

 Ornithology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	141	สตัววทิยา	(หรอืเรยีน

พร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 141	 Zoology	 (or	 in	

concurrence)

	 สัณฐานวิทยา	 กายวิภาค	 สรีรวิทยา	 พฤติกรรม	 ชีว

ภูมิศาสตร์	นิเวศวิทยา	วิวัฒนาการ	อนุกรมวิธาน	และความสัมพันธ์

กับสิ่งแวดล้อมของนก

	 Morphology,	 anatomy,	 physiology,	 behavior,	

biogeography,	ecology,	evolution,	taxonomy	of	birds,	and	

relationship	with	environment

0203	444	 วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	 3(3-0-6)

 Mammalogy

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	141	สตัววทิยา	(หรอืเรยีน

พร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 141	 Zoology	 (or	 in	

concurrence)

	 สัณฐานวิทยา	 กายวิภาค	 สรีรวิทยา	 พฤติกรรม	 ชีว

ภูมิศาสตร์	นิเวศวิทยา	วิวัฒนาการ	อนุกรมวิธาน	และความสัมพันธ์

กับสิ่งแวดล้อมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

	 Morphology,	 anatomy,	 physiology,	 behavior,	

biogeography,	ecology,	evolution,	taxonomy	of	mammals,	

and	relationship	with	environment

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

	 สะเทินบก

 Herpetology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	141	สตัววทิยา	(หรอืเรยีน

พร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 141	 Zoology	 (or	 in	

concurrence)

	 สัณฐานวิทยา	 กายวิภาค	 สรีรวิทยา	 พฤติกรรม	 ชีว

ภมูศิาสตร์	นเิวศวทิยา	ววิฒันาการ	อนกุรมวธิานของสตัว์เลือ้ยคลาน

และสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	และความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

	 Morphology,	 anatomy,	 physiology,	 behavior,	

biogeography,	ecology,	evolution,	taxonomy	of	repltiles	and	

amphibians,	and	relationship	with	environment

0203	446	 มีนวิทยา	 3(2-2-5)

 Ichthyology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	141	สตัววทิยา	(หรอืเรยีน

พร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 141	 Zoology	 (or	 in	

concurrence)

	 สัณฐานวิทยา	 กายวิภาค	 สรีรวิทยา	 พฤติกรรม	 ชีว
ภูมิศาสตร์	นิเวศวิทยา	วิวัฒนาการและอนุกรมวิธานของปลา	รวมทั้ง
การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
	 Morphology,	 anatomy,	 physiology,	 behavior,	
biogeography,	ecology,	evolution,	taxonomy	of	fishes,	fish-
eries	and	aquaculture

0203	447	 วิทยาแพลงก์ตอนสัตว์	 3(2-2-5)

 Zooplanktology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	141	สตัววทิยา	(หรอืเรยีน

พร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 141	 Zoology	 (or	 in	

concurrence)

	 สัณฐานวิทยา	 สรีรวิทยา	 วัฏจักรชีวิต	 อนุกรมวิธาน	
วิวัฒนาการ	นิเวศวิทยาและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนสัตว	์
ความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมและกับสิ่งมีชีวิตอื่น	 การใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง	 ๆ	ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดจ�าแนกชนิดและ
การเพาะเลี้ยง
	 Morphology,	 physiology,	 life	 cycle,	 taxonomy,	
evolution,	ecology	and	distribution	of	zooplankton,	relation-
ships	with	environmental	factors	and	other	living	organisms,	
beneficial	usage,	laboratory	of	the	identification	and	culture

0203	448	 วิทยาต่อมไร้ท่อ	 3(3-0-6)

 Endocrinology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	141	สตัววทิยา	(หรอืเรยีน

พร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 141	 Zoology	 (or	 in	

concurrence)

	 โครงสร้าง	 หน้าที่	 กลไกการท�างานและการควบคุมการ
ท�างานของต่อมไร้ท่อชนิดหลักของร่างกายสัตว์มีกระดูกสันหลังเน้น
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	รวมทั้งมนุษย์
	 Structure,	 function,	mechanisms	of	action	and	
regulation	of	major	endocrine	glands	in	vertebrates,	focus-

ing	on	mammals	and	human
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0203	449	 วิวัฒนาการของสัตว์	 3(3-0-6)

 Animal Evolution

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	141	สตัววทิยา	(หรอืเรยีน

พร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 141	 Zoology	 (or	 in	

concurrence)

	 ประวตัคิวามเป็นมาของสตัว์ในหมวดหมูต่่าง	ๆ 	เริม่ต้ังแต่

พวกฟองน�้าจนถึงสัตว์มีกระดูกสันหลัง	ตลอดจนศึกษาวิวัฒนาการ

ของโครงสร้างและระบบอวัยวะต่าง	ๆ	ของสัตว์

	 Origin	of	animal	species	from	sponges	to	verte-

brates	including	the	evolution	of	structure	and	organ	sys-

tems

0203	450	 การเจริญและการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์	 3(2-2-5)

 Animal Cell Growth and Culture

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 201	 ชีววิทยาของเซลล์	

(หรือเรียนพร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	201	Cell	Biology	(or	

in	concurrence)

	 กระบวนการเจรญิเตบิโตของเซลล์สตัว์	กลไกควบคมุและ

ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกับการเจรญิเตบิโต	อทิธิพลของสิง่แวดล้อมและการ

ตอบสนองของเซลล์	หลกัการพื้นฐานในการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์และ

เนื้อเยื่อ	 การเตรียมเซลล์และเน้ือเยื่อสัตว์	 การเตรียมอุปกรณ์และ

อาหารเลี้ยงเซลล์โดยเทคนิคปลอดเชื้อ	 การประยุกต์ใช้เซลล์และ

เนื้อเยื่อสัตว์ในการศึกษาทางชีววิทยา

	 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	 tech-

niques,	applications	of	animal	cell	and	tissue	cultures	 in	

biological	study

0203	451	 การควบคุมโดยชีววิธี	 3(2-2-5)

 Biological Control

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	141	สตัววทิยา	(หรอืเรยีน

พร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 141	 Zoology	 (or	 in	

concurrence)

	 หลักการควบคุมศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี	ต้นก�าเนิด

ของศัตรูพืช	 สารก�าจัดแมลง	 และประวัติของการควบคุมโดยชีววิธี	

ชวีวทิยาของสิง่มชีวีติทีใ่ช้ในการควบคมุโดยชวีวธิ	ีศตัรธูรรมชาต	ิการ

ควบคุมสัตว์ขาปล้องที่เป็นศัตรูพืช	 การควบคุมหอยศัตรูพืช	 การ

ควบคุมสัตว์มีกระดูกสันหลังที่เป็นศัตรูพืช	 การควบคุมวัชพืช	การ

ประเมินและการผสมผสานการควบคุมโดยชีววิธีกับกลยุทธ์อื่นที่

เหมาะสมในการจัดการศัตรูพืช

	 Principles	of	biological	control	of	pests	and	weeds,	

pest	origins,	pesticides	and	the	history	of	biological	control,	

biology	 of	 the	major	groups	 of	 biological	 control	 agents,	

natural	enemies,	arthropod	pest	control,	mollusk	pest	con-

trol,	vertebrate	pest	control,	weed	control,	evaluation	and	

integration	of	biological	control	with	other	suitable	tactics	

for	management	of	pests

0203	452	 สัตววิทยาพื้นบ้าน	 3(2-2-5)

 Ethnozoology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	141	สตัววทิยา	(หรอืเรยีน

พร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 141	 Zoology	 (or	 in	

concurrence)

	 พันธุ์สัตว์ต่าง	 ๆ	 ในท้องถิ่น	 ชนิดและการกระจาย	การ

จ�าแนก	ประโยชน์	ภมูปัิญญาพืน้บ้านในการดกัจับสตัว์ท้องถิน่	ตลอด

จนความเช่ือในทางพิธีกรรมต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ท้องถิ่น	 การ

อนุรักษ์	การจัดท�าฐานข้อมูลของสัตว์ท้องถิ่น

	 Breeds,	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
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0203	453	 วิธีการใช้สัตว์ทดลอง	 3(2-2-5)

 Use of Laboratory Animals

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	141	สตัววทิยา	(หรอืเรยีน

พร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 141	 Zoology	 (or	 in	

concurrence)

	 ชนดิและสายพนัธุส์ตัว์ทดลองทีใ่ช้ในการวจิยัทางชวีวิทยา

และสรรีวทิยา	จรรยาบรรณการด�าเนนิการต่อสตัว์และมาตรฐานการ

เล้ียงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 เทคนิคและวิธีการ

ปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง	ขั้นตอนและวิธีการต่าง	ๆ	ในการเก็บตัวอย่าง

ในขณะสัตว์ทดลองมีชีวิต	และการท�าให้สัตว์ทดลองตายอย่างสงบ	

และวิธีการก�าจัดซากสัตว์

	 Species	and	varieties	of	laboratory	animals	used	

in	biological	and	physiological	research,	ethics	in	using	of	

laboratory	 animals,	 standardization	 in	 animal	 cares	 and	

uses	for	scientific	purposes,	animal	handling	and	restraint,	

procedures	 and	methods	 for	 sample	 collection	 in	 living	

animals,	animal	euthanasia	and	carcass	removal

0203	454	 แมลงศัตรูพืชทางการเกษตร	 3(2-2-5)

 Agricultural Insect Pests

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	141	สตัววทิยา	(หรอืเรยีน

พร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 141	 Zoology	 (or	 in	

concurrence)

	 แมลงศัตรูพืชท่ีส�าคัญ	ชีววิทยา	 นิเวศวิทยา	การท�าลาย	

การระบาด	การจ�าแนกการติดตามตรวจสอบ	การเก็บตัวอย่าง	 การ

จัดการแบบบูรณาการ	การศึกษาในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม

	 Important	 agricultural	 insect	 pests, biology,	

ecology,	 damage,	 epidemics,	 identification,	monitoring,	

collecting,	 integrated	pest	management,	 laboratory	 and	

field	studies

0203	455	 การเลี้ยงผึ้ง	 3(2-2-5)

 Apiculture

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	141	สตัววทิยา	(หรอืเรยีน

พร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 141	 Zoology	 (or	 in	

concurrence)

	 ชีววิทยาของผึ้ง	ชนิดและสังคมของผึ้ง	พันธุศาสตร์และ
วิวัฒนาการ	นิเวศวิทยา	สัณฐานวิทยา	สรีรวิทยา	พฤติกรรม	โรคและ
ศัตรูของผึ้ง	 ความส�าคัญทางเศรษฐกิจของผึ้ง	 และปฏิบัติการเกี่ยว
กับการเลี้ยงผึ้ง
	 Biology	of	honey	bees,	diversity	and	sociality	of	
honey	bees,	genetic	and	evolution,	ecology,	morphology,	
physiology,	behavior,	diseases,	parasites	and	predators	of	
honey	bees,	economic	importance	of	honey	bees	and	lab-
oratory	of	beekeeping

กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์

0203	371	 พันธุศาสตร์ของสัตว์	 3(2-2-5)

 Animal Genetics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์

Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics

	 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์	 โรคทาง
พันธุกรรม	และการประยุกต์เทคนิคทางพันธุกรรมในการปรับปรุง
พันธุ์สัตว์
	 Inheritance	of	animal	phenotype,	genetic	diseas-
es	and	application	of	new	biotechnologies	in	animal	hus-
bandry
0203	372	 พันธุศาสตร์ของพืช	 3(2-2-5)

 Plant Genetics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์

Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics

	 แนวคดิพืน้ฐานเก่ียวกับสารพนัธกุรรมและการท�างานของ
โมเลกุล	ยีนที่ตอบสนอง
ต่อความเครยีด	การถ่ายทอดทางพนัธกุรรมและการเปลีย่นแปลงของ
โครโมโซม	การรวมตัวกันใหม่
ของการเชือ่มโยง	การปรบัปรงุพนัธุพ์ชืและการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่	การ
ส่งถ่ายยีนเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช
	 Basic	concepts	of	genetic	materials	and	molec-
ular	functions,	stress	responsive	genes,	genetic	inheritance	
and	chromosomal	variation,	linkage	recombination,	plant	
breeding	 and	 tissue	 culture,	 gene	 transfer	 for	 plant	

improvement
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0203	374	 พันธุศาสตร์ระดับเซลล์	 3(2-2-5)

 Cytogenetics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์

Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics

	 กลไกการถ่ายทอดลกัษณะทางพันธกุรรมระดบัเซลล์	ไซ

โตแท็กโซโนมี	โครงสร้างและหน้าที่ของโครโมโซม	วิวัฒนาการระดับ

โครโมโซม	แคริโอไทป์	และเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์

	 Cellular	mechanisms	of	genetic	inheritance,	cy-

totaxonomy,	chromosome	structure	and	function,	chromo-

somal	 change	 and	 evolution,	 karyotype,	 and	 cytological	

techniques

0203	375	 พันธุศาสตร์ประชากร	 3(3-0-6)

 Population Genetics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์

Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics

	 แนวคิดและหลักการพื้นฐานของพันธุศาสตร์ประชากร	

ความถี่อัลลีล	ความถี่จีโนไทป์	 และความแปรผันทางพันธุกรรมใน

ประชากร	การเปลี่ยนแปลงความถี่อัลลีลในประชากร	การผสมพันธุ์	

ไม่เป็นแบบสุ่มและการเปลี่ยนแปลงความถี่จีโนไทป์	 ลักษณะเชิง

ปริมาณ	 วิวัฒนาการระดับโมเลกุล	 การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์

ประชากร

	 Concept	and	basic	principle	of	population	genet-

ics,	 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,	applica-

tions	of	population	genetics

0203	471	 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น	 3(2-2-5)

 Introduction to Biotechnology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์

Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics

	 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบักระบวนการทางชวีวทิยาในสิง่มี

ชีวิต	พันธุวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาด้านอาหารและสุขภาพ	การเพาะ

เล้ียงเซลล์	 เทคโนโลยีในการหมัก	 แหล่งพลังงานหมุนเวียนและ

กระบวนการทางชีวภาพส�าหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ	การบ�าบัด

ของเสีย	การควบคุมและจริยธรรม

โดยกระบวนการทางชีววิทยา

	 Introduction	to	biological	process	in	organisms,	

genetic	engineering	 for	development	of	 food	and	health,	

cell	 culture,	 fermentation	 technology,	 renewable	sources	

and	bioprocess	 for	biofuels	production,	waste	 treatment,	

control	and	ethics	in	biotechnology

0203	472	 พันธุวิศวกรรมพื้นฐาน	 3(3-0-6)

 Basic Genetic Engineering

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์

Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics

	 คุณสมบัติของดีเอ็นเอ	 อาร์เอนเอ	การแยกสกัดดีเอ็นเอ	

เอนไซม์ที่ใช้ในการตัดและเชื่อมต่อ	การตัดและเชื่อมต่อดีเอ็นเอเข้า

กับพาหะ	 การเพิ่มปริมาณยีนโดยวิธีการโคลนนิ่ง	 การท�าห้องสมุด

ดีเอ็นเอ	การหาล�าดับของยีน

	 Properties	of	DNA	and	RNA,	 isolation	of	DNA,	

restriction	enzymes	and	DNA	ligase,	restriction	cleavage	

and	 ligation	 of	DNA	with	 vector,	 gene	 amplification	by	

cloning,	DNA	library	and	DNA	sequencing

	0203	474	พันธุศาสตร์โมเลกุล	 3(3-0-6)

 Molecular Genetics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์

Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics

	 อณชูวีวทิยาของสารพนัธกุรรมและหน้าทีใ่นกระบวนการ

ทางชีววิทยา	การกลายพันธุ์	การซ่อมแซมดีเอ็นเอ	การควบคุมยีนใน

โพรแคริโอตและยูแคริโอต	 เทคนิคระดับโมเลกุลในสถานการณ์

ปัจจุบัน

	 Molecular	biology	of	genetic	materials	and	func-

tions	 in	 biological	 process,	mutation,	DNA	 repair,	 gene	

regulation	in	prokaryotes	and	eukaryotes,	current	molecu-

lar	techniques

กลุ่มวิชานิเวศวิทยา

0203	262	 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

 Environmental Biology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	261	นิเวศวิทยา

Prerequisite	 :	 0203	261	Ecology	

	 การเปลี่ยนแปลงสมดุลของระบบนิเวศในธรรมชาติ	

อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อความคงตัวของสังคม	ความหลาก

หลายและคณุสมบตัอิืน่	ๆ 	ตลอดจน	การปรบัตัวต่อการเปลีย่นแปลง
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ของสิง่แวดล้อม	ปัญหาสิง่แวดล้อมทีเ่กดิขึน้	ในประเทศไทย	บทบาท

ทางนิเวศวิทยาในการควบคุมมลพิษ

	 Dynamic	equilibrium	in	natural	ecosystem,	influ-

ences	 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	pol-

lution	regulation	and	control

0203	361	 เทคนิคภาคสนามทางนิเวศวิทยา	 3(2-2-5)

 Field Techniques in Ecology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	261	นิเวศวิทยา

Prerequisite	 :	 0203	261	Ecology	

	 เทคนิค	หลักการ	วิธีการวางแผน	การส�ารวจและการเก็บ

ข้อมูลทางนิเวศวิทยาในภาคสนาม	การส�ารวจการประเมินพืช	สัตว	์

และสังคมสิ่งมีชีวิตในถิ่นที่อยู่	รวมถึงปัจจัยทางกายภาพ

ทีเ่กีย่วข้อง	การใช้เครือ่งมอืและอปุกรณ์ทางนเิวศวทิยาในภาคสนาม	

เครื่องมือดิจิทัลและเทคนิค

ทางเทคโนโลยภีมูสิารสนเทศเบือ้งต้นในการศกึษาทางนเิวศวทิยาภาค

สนาม

	 Ecological	techniques	concepts	for	field	survey	

and	census.	Survey	and	 inventory	 techniques	 for	plants,	

animals,	and	community	in	various	habitats	including	re-

lated	physical	factors.	Digital	tools	and	fundamental	geo-in-

formatics	techniques	for	ecological	field	survey

0203	362	 นิเวศวิทยาสัตว์	 3(2-2-5)

 Animal Ecology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	261	นิเวศวิทยา

Prerequisite	 :	 0203	261	Ecology	

	 สภาพแวดล้อมเฉพาะตัวของสัตว์และหลักการทั่ว	ๆ	ไป

ของนเิวศวทิยาของสตัว์	รวมท้ังลกัษณะและการพฒันาของประชากร

สัตว์	 การแก่งแย่ง	 การแลกเปลี่ยนพลังงาน	การปรับตัวของสัตว์ให้	

อยู่รอดในสภาพแวดล้อมต่าง	ๆ	ปฏิบัติการศึกษาประชากรของสัตว์

ในสภาพธรรมชาติที่แตกต่างกัน

	 The	animal	micro-environment,	principle	of	ani-

mal	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	 นิเวศวิทยาแหล่งน�้า	 3(2-2-5)

 Aquatic Ecology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 261	 นิเวศวิทยา	 (หรือ

เรียนควบคู่กัน)

Prerequisite	 :	 0203	 261	 Ecology	 (or	 in	

concurrence)

	 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กับกระบวนการทางกายภาพและทางเคมีที่ส ่งผลต่อถิ่นท่ีอยู ่	

โครงสร้าง	หน้าที	่การปรบัตัวเชงิสรรีวทิยา	ความหลากหลาย	การแพร่

กระจายพนัธุ	์โครงสร้างชมุชพีของสิง่มชีวีติ	และความสมัพันธ์ระหว่าง

สิง่มชีวีติในระบบนเิวศทางน�า้ทีส่�าคญั	ได้แก่	ระบบนเิวศน�า้จดื	ระบบ

นเิวศน�า้กร่อย	และระบบนเิวศทางทะเล	ผลกระทบจากมนษุย์	ปัญหา

และความท้าทายของระบบนเิวศทางน�า้ในระดบัภมิูภาคและในสภาวะ

ของโลกในปัจจุบัน

	 Interactions	 among	 environmental	 factors	 and	

physical	 and	 chemical	 processes	 that	 shape	 habitats,	

structures,	 functions,	 ecophysiology,	 diversity,	 species	

distribution,	 community	 structures,	 and	 relationships	

among	 organisms	 in	 notable	 freshwater,	 brackish	 and	

marine	ecosystems.	Human	impacts,	regional	and	global	

issues,	and	challenges	related	to	aquatic	ecosystems	in	a	

changing	world

0203	365	 นิเวศวิทยาป่าไม้	 3(2-2-5)

 Forest Ecology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	261	นิเวศวิทยา

Prerequisite	 :	 0203	261	Ecology	

	 องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบนิเวศป่าไม้	ประเภท

ของป่าไม้	 การเปลี่ยนแปลงของพันธุ์ไม้และสังคมป่าไม้ตามฤดูกาล	

หลักการและวิธีการส�ารวจและการวิเคราะห์สังคมไม้	ปัจจัย	ผลกระ

ทบจากกจิกรรมของมนษุย์และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศต่อ

สงัคมป่าไม้	แนวทางการจัดการ	การประเมนิทรพัยากรป่าไม้	นโยบาย	

อนสุญัญา	กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการคุม้ครองอนรุกัษ์ป่าไม้ในระดบั

นานาชาติ	ระดับชาติ	และระดับท้องถิ่นของประเทศไทย

	 Forest	 ecosystem	compositions	 and	 structure,	

forest	types,	forest	phenology	and	succession.	Concept	and	

inventory	for	forest	community	survey	and	analysis.	Factors	

and	impacts	of	human	activities	and	climate	changes	on	

forest	ecosystems.	Management	and	monitoring	towards	

sustainable	 forest	management.	 Policies,	 conventions,	
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protocols,	laws,	and	management	strategies	for	the	conser-

vation	and	monitoring	of	forest	ecosystems	at	internation-

al,	national,	and	local	levels	in	Thailand

0203	366	 นิเวศวิทยาพืช	 3(2-2-5)

 Plant Ecology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	261	นิเวศวิทยา

Prerequisite	 :	 0203	261	Ecology

	 หลักนิเวศวิทยาพืช	 ตลอดจนชีวประวัติ	 ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างพืชกับสิ่งแวดล้อม	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสัตว์	หลักการ

ของสังคมพืช	บทบาทหน้าท่ีของพืชในกระบวนการของระบบนิเวศ	

ประเด็นการศึกษาด้านนิเวศวิทยาของพืชที่ทั่วโลกให้ความสนใจ

	 Principles	of	 plant	 ecology,	plant	 life	histories,	

plant-environment	relations,	plant-animal	interactions,	plant	

community	concepts,	the	role	of	plants	in	ecosystem	pro-

cesses,	and	current	global	issues	in	plant	ecology

0203	367	 พฤติกรรมสัตว์	 3(2-2-5)

 Animal Behavior

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	141	สตัววทิยา	(หรอืเรยีน

พร้อมกัน)

Prerequisite	 :	 0203	 141	 Zoology	 (or	 in	

concurrence)

	 พฤตกิรรมของสตัว์ไม่มกีระดกูสนัหลงั	และสตัว์มกีระดกู

สันหลงั	พฤตกิรรมทีม่มีาแต่ก�าเนิดและพฤตกิรรมทีเ่กดิจากการเรยีน

รู้	การติดต่อสื่อสารกันภายในสังคม	นิเวศวิทยา	และวิวัฒนาการของ

พฤติกรรม

	 Behavior	of	invertebrates	and	vertebrates,	innate	

behavior	and	type	of	learning,	social	communication,	ecol-

ogy	and	evolution	of	behavior

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

 Wetland Ecology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	261	นิเวศวิทยา

Prerequisite	 :	 0203	261	Ecology	

	 ความหมายและการจัดจ�าแนกพื้นที่ชุ่มน�้า	ลักษณะ	องค์

ประกอบ	สภาพแวดล้อม	และสถานภาพของพืน้ทีชุ่ม่น�า้	ความส�าคญั

ของพื้นที่ชุ ่มน�้าในด้านการบริการของระบบนิเวศด้านต่าง	 ๆ	 การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 รวมทั้งปัญหาและผลกระทบจาก

กิจกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันต่อพื้นท่ีชุ่มน�้า	 การวางแผน	 วิธีการ

ส�ารวจทรัพยากรในพื้นที่ชุ่มน�้า	นโยบาย	กฎหมาย	และแนวทางการ

อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน�้าในระดับสากลและในประเทศไทย

	 Wetland	definition	and	classification,character-

istics,	 components,	 environment,	 and	 status	 of	wetland	

ecosystems,	importance	of	wetlands	ecosystem	services,	

climate	changes	 including	current	 impacts	of	human	on	

wetland	ecosystems.	designs	and	research	techniques	for	

wetland	survey,	policies,	conventions,	protocols,	laws,	and	

management	 strategies	 efforts	 for	world	 and	Thailand	

wetlands

0203	462	 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ส�าหรับการประยุกต์ใช ้ทาง

นิเวศวิทยา	3(2-2-5)

	 Geo-informatics	for	Ecology	Applications

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	261	นิเวศวิทยา

Prerequisite	 :	 0203	261	Ecology

	 หลกัการการเบือ้งต้นของการรบัรูร้ะยะไกล	หลกัการระบบ

การอ้างอิงต�าแหน่งพิกัดโลก	 และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 เก็บ

รวบรวมข้อมูล	บริหารจัดการข้อมูล	และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน	รวม

ทั้งการรายงานผล	หลักและวิธีการใช้เคร่ืองมือ	 และการประยุกต์ใช้

ด้านนิเวศวิทยา

	 Principles	of	remote	sensing	(RS),	global	position-

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

for	 ecological	 data,	 collecting	managing,	 analyzing,	 and	

visual	interpretation,	principles	and	tools	to	apply	for	eco-

logical	aspects

0203	463	 มลพิษสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

 Environmental Pollution

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	261	นิเวศวิทยา

Prerequisite	 :	 0203	261	Ecology	

	 ลกัษณะมลพษิโดยทัว่ไป	รวมทัง้มลพษิทางอากาศ	มลพิษ

ทางน�้า	 มลพิษของดิน	 มลพิษของเสียและมลพิษทางเสียง	 การแก้

ปัญหามลพิษบางประเภท	การป้องกันและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	 Studies	 of	 pollution	 in	 general	 including	 air,	

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

problems,	protection	and	conservation	of	natural	environ-

ment
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0203	464	 นิเวศวิทยาวิเคราะห์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Ecological Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	261	นิเวศวิทยา

Prerequisite	 :	 0203	261	Ecology	

	 การออกแบบเครื่องมือส�าหรับการเก็บข ้อมูลทาง

นิเวศวิทยา	วิธีวิเคราะห์ข้อมูลนิเวศวิทยาด้วยการใช้โปรแกรมดิจิทัล	

การจัดการข้อมลูเพือ่การวิเคราะห์	การวิเคราะห์ข้อมลูนเิวศวิทยาเชงิ

ปรมิาณและการวเิคราะห์ทางสถติเิบือ้งต้น	การแปลผล	การเรียบเรยีง

ผลและการน�าเสนอข้อมลู	ด้วยสือ่ดจิทิลัและโปรแกรมส�าเรจ็รปูแบบ

ต่าง	ๆ	การเขียนและสรุปรายงานวิจัย

	 Tool	 designing	 for	 ecological	 survey	 and	data	

collections.	Analysis	of	ecological	data	using	digital	pro-

grams.	Data	managements	for	analysis.	Analysis	of	quan-

titative	ecological	parameters	and	fundamental	statistical	

analysis.	Data	interpretation,	compilation,	and	presentations	

using	digital	media.	Report	compilation	and	writing

0203	465	 นิเวศวิทยาและมลพิษดิน	 3(3-0-6)

 Soil Ecology and Pollution

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	261	นิเวศวิทยา

Prerequisite	 :	 0203	261	Ecology	

	 สมบัติของดิน	 นิเวศวิทยาทางดิน	 ดินท่ีมีปัญหาพิเศษ	

มลพิษดินที่เกี่ยวข้องกับ

ภาคการเกษตร	แนวทางแก้ไขและฟื้นฟูมลพิษทางดิน	 การปรับปรุง

บ�ารุงดิน

	 Soil	property,	soil	ecology,	problem	soils,	agricul-

tural	 soil	 pollution,	 amelioration	 and	 restoration	 of	 soil	

pollution,	soil	improvement

กลุ่มวิชาหม่อนไหม

0203	348	 ชีววิทยาของไหม 3(2-2-5)

 Biology of Silkworm

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	110	ชีววิทยา	1

Prerequisite	 :	 0203	110	Biology	1

	 ประวัตแิละความส�าคญั	วฏัจกัรชวีติ	ชนดิและการจ�าแนก	

สณัฐานวทิยา	กายวภิาค	สรรีวทิยา	พฤตกิรรมการกนิอาหาร	โรคและ

แมลงศัตรู	พันธุกรรม	การเลี้ยงไหม

	 History,	 life	 cycle,	 species	 and	 classification,	

morphology,	anatomy,	physiology,	 feeding	behavior,	dis-

eases	and	insect	pests,	genetics,	silkworm	rearing

0203	457	 เทคโนโลยีการเลี้ยงไหม	 3(2-2-5)

	 Technology	of	Silkworm	Rearing

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	110	ชีววิทยา	1

Prerequisite	 :	 0203	110	Biology	1

	 การเลี้ยงไหมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่	ด้วยอาหารเทียม

และการใช้เครื่องจักรในการ

เลี้ยงไหม	กรรมวิธีการเลี้ยงไหมภายใต้เทคนิคปลอดเชื้อ	การฆ่าเชื้อ

โรคและการจัดการไข่ไหมปลอดเชื้อ	 โรคที่ส�าคัญในหนอนไหม	การ

ประยุกต์ใช้ทางด้านไหม

	 Modern	 technologies	 for	 silkworm	 rearing	 by	

artificial	diet	and	using	a	rotary	machine,	germ	free	system	

by	aseptic	 techniques,	disinfection	and	management	of	

silkworm	eggs,	silkworm	diseases	and	application	to	use	

silk

0203	458	 โรควิทยาของไหมและการตรวจวินิจฉัยโรค 3(2-2-5)

 Silkworm Diseases and Detections

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	110	ชีววิทยา	1

Prerequisite	 :	 0203	110	Biology	1

	 สาเหตุการเกิดโรคในหนอนไหม	ทั้งจากสิ่งไม่มีชีวิตหรือ

สิ่งมีชีวิต	การจ�าแนกเชื้อสาเหตุของโรค	เช่น	เกิดจากแบคทีเรีย	ไวรัส	

เชื้อรา	โพรโทซัว	ศึกษาและจ�าแนกลักษณะอาการของไหมที่เป็นโรค	

ความเสียหายและการระบาดที่เกิดจากโรคชนิดต่าง	 ๆ	แนวทางการ

ป้องกนัก�าจดัโรคในหนอนไหม	การตรวจหาเชือ้สาเหตขุองโรคในไหม	

การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลตรวจเช้ือสาเหตุของโรค	 รวมถึงการ

ประยุกต์ใช้เชื้อสาเหตุของโรค

	 Silkworm	 diseases	 caused	 by	 noninfectious	

diseases	and	infectious	diseases	such	as	virus,	bacteria,	

protozoa	and	fungi,	diagnosis	and	detection	of	the	patho-

gens	in	silkworm,	identify	symptom	and	sign	of	silkworm	

pathogens,	 epizootiology,	prevention	and	control	 of	 silk-

worm	 disease,	 detection	 of	 silkworm	 by	 conventional	

method	and	molecular	techniques,	application	and	use	of	

silkworm	pathogens
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0203	459	 การปรับปรุงพันธุ์ไหม	 3(2-2-5)

 Silkworm Breeding

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	110	ชีววิทยา	1

Prerequisite	 :	 0203	110	Biology	1

	 การจ�าแนกสายพันธุ์ไหม	ศึกษาลักษณะเด่นประจ�าพันธุ์

ของไหม	สายพนัธ์ุทีม่ลีกัษณะเหมาะสมทีจ่ะน�าไปผลติเชงิการค้า	การ

ผสมสายพันธุ์ที่มีลักษณะเด่น	การผสมพันธุ์ไหมสายพันธุ์	polyvol-

tine	x	biovoltine	ลักษณะทางพันธุกรรมของไหมแต่ละสายพันธุ์

	 Identification	 of	 silkworm	 varieties,	 study	 on	

characteristics	of	silkworm	varieties,	the	commercial	vari-

eties,	polyvoltine	x	biovoltine	varieties	breeding	and	study	

on	the	genetics	of	silkworm	varieties

กลุ่มวิชาบรรพชีวิน

0203	381	 บรรพชีวินวิทยาเบื้องต้น	 3(2-2-5)

 Introduction to Paleontology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	110	ชีววิทยา	1

Prerequisite	 :	 0203	110	Biology	1

	 ซากดกึด�าบรรพ์และการกลายเป็นซากดึกด�าบรรพ์	แทโฟ

โนมี	อนุกรมวิธาน	วิวัฒนาการ	นเิวศวิทยาบรรพกาล	และการประยกุต์

ใช้ข้อมลูทางบรรพชีวนิวทิยาเพือ่การหาอายุและการศกึษาประวตัโิลก

	 Fossils	and	fossilization,	taphonomy,	taxonomy,	

evolution,	paleoecology,	and	application	of	palaeontological	

data	for	age	dating	and	earth	history

0203	383	 บรรพชีวินวิทยาพืชเบื้องต้น	 3(2-2-5)

 Introduction to Palaeobotany

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	110	ชีววิทยา	1

Prerequisite	 :	 0203	110	Biology	1

	 พืชแรกเริม่	ววิฒันาการของพชืจากน�า้ขึน้มาบนบก	ป่าแรก

เริ่ม	พืชมีเมล็ด	พืชดอก	การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่	วิวัฒนาการและหลัก

ฐานจากซากดึกด�าบรรพ์ของพืช

	 Earliest	plant	life,	colonization	of	land,	first	forests,	

seed	plants,	 flowering	plants,	mass	 extinction,	 evolution	

and	plant	fossil	record

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

 Basic Geology for Palaeontology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	110	ชีววิทยา	1

Prerequisite	 :	 0203	110	Biology	1

	 ธรณวีทิยาและบรรพชีวินวทิยา	สิง่แวดล้อมและสิง่มชีวีติ	

สภาวะแวดล้อมจากตะกอนความสมัพนัธ์ระหว่างอายขุองหนิกบัการ

เกิดซากดึกด�าบรรพ์

	 Geology	and	palaeontology,	 environments	 and	

life,	sedimentary	environments,	correlation	of	dating	rocks	

and	fossilization

0203	481 จุลบรรพชีวินวิทยาเบื้องต้น	 3(2-2-5)

 Introduction to Micropalaeontology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	110	ชวีวทิยา	1	และ	0203	

261	นิเวศวิทยา

Prerequisite	 :	 0203	 110	 Biology	 1	 and	

0203	261	Ecology

	 พื้นฐานทางสัณฐานวิทยา	 การจ�าแนก	 การล�าดับช้ัน	

นิเวศวิทยา	และแบบแผนวิวัฒนาการของกลุ่มจุลบรรพชีวินที่อาศัย

ในทะเล	โดยเน้นที่จุลบรรพชีวินจ�าพวกเรดิโอลาเรียน	และฟอแรมินิ

เฟอร์	 การใช้ข้อมูลทางจุลบรรพชีวินวิทยาเพื่อการส�ารวจแหล่ง

ทรัพยากรธรณี

	 Reviews	of	morphology,	classification,	stratigra-

phy,	ecology	and	evolutionary	pattern	of	common	marine	

microfossil	groups,	particularly	radiolarians	and	foraminifers,	

the	use	of	micropaleontological	data	for	geological	resource	

exploration

0203	483 นิเวศวิทยาบรรพชีวินเบื้องต้น	 3(2-2-5)

 Introduction to Palaeoecology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	261	นิเวศวิทยา

Prerequisite	 :	 0203	261	Ecology

	 การรวบรวมข้อมูลของสิ่งแวดล้อมในอดีต	 เพื่อน�ามา

ศกึษาถงึโครงสร้างของระบบนเิวศโบราณ	ววิฒันาการของสิง่แวดล้อม

ในระยะเวลาต่าง	ๆ	การปรับตัวของพืชและสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อมใหม่	

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและสัตว์ในอดีต

	 Reconstruction	of	ancient	environments,	evolu-

tion	of	the	environmental	through	time,	adaptation	of	plants	

and	animals	to	new	environments,	plants	and	animal	inter-

action	in	the	past
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กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา

0203	236	 วิทยาภูมิคุ้มกัน	 3(2-2-5)

 Immunology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 231	 จุลชีววิทยา	 และ	

0203	 291	 ปฏิบัติการจุล

ชีววิทยา

Prerequisite	 :	 0203	231	Microbiology	and	

0203	 291	 Microbiology	

Laboratory

	 เซลล์และอวยัวะทีเ่กีย่วข้องกบัระบบภมูคิุม้กนั	แอนตเิจน	

แอนติบอดี	ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน-แอนติบอดี	ระบบคอมพลีเม

นท์	 การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน	 ความผิดปกติของระบบ

ภูมิคุ้มกัน	และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

	 Cells	 and	organs	 involved	 in	 immune	 system,	

antigen,	antibody,	antigen-antibody	reaction,	the	comple-

ment	system,	immune	responses,	immunogenic	disorder	

and	vaccination

0203	331	 วิทยาเห็ดรา	 3(2-2-5)

 Mycology

เงื่อนไขรายวิชา	 :	 0203	 231	 จุลชีววิทยา	 และ	

0203	 291	 ปฏิบัติการจุล

ชีววิทยา

Prerequisite	 :	 0203	231	Microbiology	and	

0203	 291	 Microbiology	

Laboratory

	 สัณฐานวิทยา	 โครงสร้าง	 หน้าท่ี	 และองค์ประกอบของ

เซลล์	 การเจริญ	การสืบพันธุ์	 สารอาหาร	 เมแทบอลิซึม	และการจัด

จ�าแนกหมวดหมู่ของเชื้อรา	 ความส�าคัญของเชื้อราทางการแพทย์	

การเกษตร	และอุตสาหกรรม	ความสัมพันธ์ของเชื้อรากับสิ่งมีชีวิต

	 Morphology,	structure,	function	and	composition	

of	cells,	growth,	 reproduction,	nutrition,	metabolism	and	

classification	 of	 fungi,	 importance	 of	 fungi	 in	medicine,	

agriculture	and	industry,	fungal	relationship	among	living	

organisms

0203	335	 กฎหมายและความปลอดภัยด้านจุลชีววิทยา	 2(2-0-4)

 Law and Microbiological Safety 

	 ข้อบังคับว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยคีวบคมุสาขาการเพาะเลีย้งจลุนิทรย์ีและการใช้จุลนิทรย์ีที่

ก่อให้เกิดโรค	 มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีควบคุมสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์

ก่อให้เกดิโรค	คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของผูข้อรบัใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการเพาะ

เลีย้งจลุนิทรย์ีและการใช้จลุนิทรย์ีทีก่่อให้เกดิโรค	การออกใบอนญุาต	

การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยคีวบคมุสาขาการเพาะเลีย้งจลุนิทรย์ีและ

การใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค

	 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	 characters	 of	 application	 for	

professional	 license,	 license	 suspension	 and	 revocation,	

license	withdrawal

0203	346	 จุลินทรีย์ก่อโรคมนุษย์	 3(2-2-5)

 Human Pathogenic Microorganisms

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 231	 จุลชีววิทยา	 และ	

0203	 291	 ปฏิบัติการจุล

ชีววิทยา

Prerequisite	 :	 0203	231	Microbiology	and	

0203	 291	 Microbiology	

Laboratory

	 แบคทีเรีย	 ราและไวรัสก่อโรค	 โรคและกลไกการติดเชื้อ	

การตอบสนองต่อการติดเชื้อ

ของร่างกายมนุษย์และยุทธวิธีที่เชื้อก่อโรคบุกรุกเข้าไปในร่างกาย

	 Bacterial,	fungal	and	viral	pathogens,	disease	and	

pathogenesis,	human	responses	to	pathogens	and	pathogen	

invasion	strategies
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0203	355	 จุลชีววิทยาด้านการสุขาภิบาลและสาธารณสุข	3(2-2-5)

 Microbiology of Sanitation and Public Health

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 231	 จุลชีววิทยา	 และ	

0203	 291	 ปฏิบัติการจุล

ชีววิทยา

Prerequisite	 :	 0203	231	Microbiology	and	

0203	 291	 Microbiology	

Laboratory

	 หลักการสุขาภิบาลโรงงานและสาธารณสุข	 จุลินทรีย์ที่

เกี่ยวข้อง	ระบาดวิทยา	การป้องกันและการควบคุม

	 Principles	of	plant	sanitation	and	public	health,	

involved	microorganisms,	 epidemiology,	prevention	and	

control

0203	360	 จุลชีววิทยาของอาหารหมักพื้นบ้าน	 3(2-2-5)

 Microbiology of Traditional Fermented Food

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 231	 จุลชีววิทยา	 และ	

0203	 291	 ปฏิบัติการจุล

ชีววิทยา

Prerequisite	 :	 0203	231	Microbiology	and	

0203	 291	 Microbiology	

Laboratory

	 ชนดิของอาหารหมกัพืน้บ้าน	บทบาทของจลุนิทรย์ีในการ

หมักอาหาร	การหมักอาหาร	 โดยใช้เชื้อจากธรรมชาติ	 การหมักด้วย

กล้าเชื้อ	กระบวนการหมักและอุตสาหกรรมอาหารหมักพื้นบ้าน

	 Types	of	traditional	fermented	food,	roles	of	mi-

croorganisms	in	food	fermentation,	traditional	fermentation,	

fermentation	by	starter	culture,	fermentation	process	and	

traditional	fermented	food	industry

0203	368	 จุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑ์นม	 3(2-2-5)

 Microbiology of Milk and Milk Products

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 231	 จุลชีววิทยา	 และ	

0203	 291	 ปฏิบัติการจุล

ชีววิทยา

Prerequisite	 :	 0203	231	Microbiology	and	

0203	 291	 Microbiology	

Laboratory

	 จุลินทรีย์ในนมและผลิตภัณฑ์นม	การเน่าเสีย	เนื่องจาก

จุลินทรีย์	 การใช้จุลินทรีย์ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง	 ๆ	

มาตรฐานทางจุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑ์นม	และการควบคุม

คุณภาพ

	 Microorganisms	in	milk	and	milk	products,	mi-

croorganisms	causing	milk	spoilage,	use	of	microorganisms	

for	producing	milk	products,	microbial	standard	of	milk	and	

milk	products	and	quality	control

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

 Microbiology of Waste Water Treatment

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 231	 จุลชีววิทยา	 และ	

0203	 291	 ปฏิบัติการจุล

ชีววิทยา

Prerequisite	 :	 0203	231	Microbiology	and	

0203	 291	 Microbiology	

Laboratory

	 ประเภทของน�้าเสีย	 จุลินทรีย์ในน�้าเสีย	ปัจจัยที่มีผลต่อ

กจิกรรมของจลุนิทรย์ีทีใ่ช้ในการบ�าบดัน�า้เสยี	ระบบบ�าบดัน�า้เสยี	การ

วิเคราะห์ปัญหา	 การควบคุมเพื่อให้ระบบบ�าบัดด�าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 Types	of	wastewater,	microorganisms	in	waste-

water,	 factors	 affecting	 activity	 of	microorganisms	 in	

wastewater	 treatment,	wastewater	 treatment	 systems,	

problem	analysis	and	effective	control	of	wastewater	treat-

ments

0203	430	 ความหลากหลายและชีววิทยาของเห็ดท้องถิ่น	3(2-2-5)

 Biodiversity and Biology of Local Mushroom

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 231	 จุลชีววิทยา	 และ	

0203	 291	 ปฏิบัติการจุล

ชีววิทยา

Prerequisite	 :	 0203	231	Microbiology	and	

0203	 291	 Microbiology	

Laboratory

 ความหลากหลายของเห็ดท้องถิ่น	อนุกรมวิธาน	วัฏจักร

ชีวิต	การเจริญ	และปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของเห็ด	การเพาะและ

ประโยชน์จากเห็ดท้องถิ่น

	 Biodiversity	 of	 local	mushroom,	 taxonomy,	 life	

cycle,	 growth	 and	 factors	 affecting	mushroom	growth,	

cultivation	of	indigenous	mushroom	and	their	benefits
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0203	433	 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม	 3(2-2-5)

 Environmental Microbiology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 231	 จุลชีววิทยา	 และ	

0203	 291	 ปฏิบัติการจุล

ชีววิทยา

Prerequisite	 :	 0203	231	Microbiology	and	

0203	 291	 Microbiology	

Laboratory

	 จุลินทรีย์ในน�้า	ดิน	และอากาศ	กิจกรรมและผลที่เกิดขึ้น

เนื่องจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม	 การแก้ไขและการ

ควบคุมจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษและการใช้จุลินทรีย์ลด

ความเป็นพิษในสิ่งแวดล้อม

	 Microorganisms	in	water,	soil	and	atmosphere,	

activity	and	effect	of	microbial	activity	in	the	environment,	

solution	and	control	of	microorganisms	causing	pollution	

and	bioremediation

0203	434	 จุลชีววิทยาทางการเกษตร	 3(2-2-5)

 Agricultural Microbiology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 231	 จุลชีววิทยา	 และ	

0203	 291	 ปฏิบัติการจุล

ชีววิทยา

Prerequisite	 :	 0203	231	Microbiology	and	

0203	 291	 Microbiology	

Laboratory

	 จุลินทรีย์ส ่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์	

จุลินทรีย์ที่ก่อโรคในพืชและสัตว์	 การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพื่อเป็น

ประโยชน์ทางการเกษตร	เช่น	การท�าปุ๋ยหมัก	การใช้ไมคอร์ไรซาและ

จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน	การใช้จุลินทรีย์หมักและเสริมอาหารสัตว	์

และการควบคุมโดยชีววิธี

	 Animals	and	plants	growth-promoting	microor-

ganisms,	microbial	pathogens	of	plants	and	animals,	appli-

cation	of	microorganisms	in	agriculture,	such	as,	compost-

ing,	utilization	of	mycorrhiza	and	nitrogen	fixing	inoculants,	

microbial	ensilaging	and	feed	additives,	and	biocontrol

0203	439	 วัคซีน	 2(2-0-4)

 Vaccines

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 231	 จุลชีววิทยา	 และ	

0203	236	วิทยาภูมิคุ้มกัน

Prerequisite	 :	 0203	231	Microbiology	and	

0203	236	Immunology

	 ระบบภูมิคุ้มกัน	 เซลล์ความจ�า	 กลไกของเอฟเฟคเตอร์	

ที-เซลล์	วัคซีนที่กระตุ้น	การตอบสนองอิมมูโนโกลบุลินและที-เซลล์	

การผลิตวัคซีนจากเซลล์และผลผลิตท่ีเกี่ยวกับเซลล์	 การกระตุ้

นระบบภูมิคุ้มกันโดยวัคซีน	การใช้และทดลองใช้วัคซีน

	 The	immune	system,	memory	cells,	mechanisms	

of	 effector	T-cells,	 vaccines	 stimulating	 immunoglobulin	

and	T-cell	responses,	production	of	cells-based	and	cells-as-

sociated	vaccines,	vaccine	immunization,	application	and	

trials	of	vaccines

กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

0203	394	 การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน	 1(0-2-1)

 Student Practicum Preparation

เงื่อนไขรายวิชา	 :	 เฉพาะนิสิตหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชา

ชีววิทยา	โปรแกรมปกติ

Prerequisite	 :	 For	student	in	Bachelor	of	

Science	(Biology)	Regular	

Program only

	 หลักการ	 แนวคิดและกระบวนการของการฝึกงาน	

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	 เทคนิคพื้นฐานในการปฏิบัติงาน	การ

พัฒนาบุคลิกภาพ	การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์	 เทคนิคการเขียน

รายงานและการน�าเสนอผลงาน

	 Principles,	concepts	and	processes	of	co-opera-

tive	education,	 related	rules	and	regulations,	basic	tech-

niques	for	working,	personality	development,	communica-

tion	 and	 interpersonal	 relations,	 techniques	 in	 report	

writing	and	presentation
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0203	495	 การฝึกงาน	 2(0-4-2)

 Student Practicum

เงื่อนไขรายวิชา	 :	 เฉพาะนิสิตหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชา

ชีววิทยา	 โปรแกรมปกติ	 และ	

0203	 394	 การเตรียมความ

พร้อมก่อนฝึกงาน

Prerequisite	 :	 For	student	in	Bachelor	of	

Science	(Biology)	Regular	

Program	 only	 and	 0203	

394	 Student	 Practicum	

Preparation

	 การฝึกงานด้านวชิาการหรอืวชิาชพีทางสาขาชวีวทิยา	หรอื

ชีววิทยาประยุกต์ในหน่วยงานราชการ	 รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน	 เป็น

เวลาไม่น้อยกว่า	150	ชั่วโมง

	 The	practicum	aims	at	gaining	professional	ex-

perience	on	biology	or	applied	biology	 in	a	government,	

institution,	a	state	enterprise	or	a	private	company	for	at	

least	150	hours

	 3.	 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา	 10	หน่วยกิต*

	 *เฉพาะนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษา

0203	393	 การเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา	 1(0-2-1)

	 Co-operative	Education	Preparation

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 นิสิตหลักสูตร	 วิทยาศาสตร

บัณฑิต	 สาขาวิชาชีววิทยา	

โปรแกรมสหกิจศึกษา

Prerequisite	 :	 Student	 in	 Bachelor	 of	

Science	(Biology)	Co-oper-

ative Education Program

	 หลักการ	 แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา	

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	 เทคนิคพื้นฐานในการปฏิบัติงาน	การ

พัฒนาบุคลิกภาพ	การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์	 เทคนิคการเขียน

รายงานและการน�าเสนอผลงาน

	 Principles,	concepts	and	processes	of	co-opera-

tive	education,	 related	rules	and	regulations,	basic	tech-

niques	for	working,	personality	development,	communica-

tion	 and	 interpersonal	 relations,	 techniques	 in	 report	

writing	and	presentation

0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 Co-operative	Education

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต	สาขาวิชาชีววิทยา	ชั้น

ปีที่	 4	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	

และ	 0203	 393	 การเตรียม

ความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา

Prerequisite	 :	 The	 4th year student in 

Bachelor of Science (Biol-

ogy)	Co-operative	Educa-

tion	Program	and	0203	393	

Co-operative	 Education	

Preparation

	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดย

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	เพื่อพัฒนา

นิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท�างานใน

สถานประกอบการ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการ

คิดอย่างเป็นระบบ	การสังเกต	การตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการ

วเิคราะห์และการประเมนิ	ท�าให้นสิติมคุีณภาพตรงตามความต้องการ

ของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

	 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-develop-

ment	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
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย		 	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต		สาขาวิชาจุลชีววิทยา

	 ภาษาอังกฤษ			 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Microbiology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)		 :		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(จุลชีววิทยา)

	 	 (ชื่อย่อ)		 :		 วท.บ.	(จุลชีววิทยา)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :		 Bachelor	of	Science	(Microbiology)

	 	 (ชื่อย่อ)		 :		 B.Sc.	(Microbiology)

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า		145		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

	 1.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า	 30	หน่วยกิต 30		หน่วยกิต

	 2.	 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 107		หน่วยกิต 99		หน่วยกิต

	 	 2.1	 วิชาแกน 26		หน่วยกิต 26		หน่วยกิต

	 	 2.2	 วิชาบังคับ 58		หน่วยกิต 58		หน่วยกิต

	 	 2.3	 วิชาเลือก	 ไม่น้อยกว่า 20		หน่วยกิต 12		หน่วยกิต

	 	 2.4	 วิชาประสบการณ์วิจัย 3		หน่วยกิต 3		หน่วยกิต

	 3.	 หมวดการฝึกประสบการณ์/สหกิจศึกษา 2		หน่วยกิต 10		หน่วยกิต

	 	 3.1	 การฝึกงาน 2		หน่วยกิต -

	 	 3.2	 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา - 1		หน่วยกิต

	 	 3.3	 สหกิจศึกษา - 9		หน่วยกิต

	 4.	 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า	 6		หน่วยกิต 6		หน่วยกิต

	 	 	 รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า	 145		หน่วยกิต 145		หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา

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

	 2.	 หมวดวิชาเฉพาะสาขา		 ไม่น้อยกว่า	107	หน่วยกิต

	 	 ก�าหนดให้เรียน	

	 	 ส�าหรับนิสิตโปรแกรมปกติ	 	 หรือไม่น้อยกว่า	 99	 หน่วยกิต		

ส�าหรับนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษา	โดยมีหมวดวิชาต่าง	ๆ	ดังนี้

		 	 2.1	หมวดวิชาแกน		 26	หน่วยกิต	

	 0201	113	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)

	 	 Calculus	1

	 0201	114	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

	 	 Calculus	2

	 0202	103	 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Chemistry	1

	 0202	104	 หลักเคมี	2	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Chemistry	2	 	

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

	 	 Principles	of	Chemistry	Laboratory	1	

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

	 	 Principles	of	Chemistry	Laboratory	2	

	 0203	110	 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

	 	 Biology	1

	 0203	120	 ชีววิทยา	2	 3(3-0-6)

	 	 Biology	2

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

	 	 Biology	Laboratory	1

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

	 	 Biology	Laboratory	2

	 0204	104	 ฟิสิกส์มูลฐาน			 3(3-0-6)

	 	 Fundamental	Physics

	 0204	194	 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน	 1(0-3-1)

	 	 Fundamental	Physics	Laboratory	

	 	 2.2	หมวดวิชาบังคับ	 58	หน่วยกิต	

	 0202	221	 เคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

	 	 Organic	Chemistry

	 0202	250	 การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ	 3(3-0-6)

	 	 Quantitative	Chemical	Analysis	

	 0202	291	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	 1(0-3-0)

	 	 Organic	Chemistry	Laboratory

	 0202	299	 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ	 1(0-3-0)

	 	 Quantitative	Chemical	Analysis	Laboratory

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

	 	 English	for	Microbiology

	 0203	231	 จุลชีววิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Microbiology

	 0203	234	 ชีวเคมีของจุลินทรีย์	 3(3-0-6)

	 	 Microbial	Biochemistry

	 0203	235	 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์	 3(3-0-6)

	 	 Genetics	of	Microorganisms	

	 0203	236	 วิทยาภูมิคุ้มกัน	 3(2-2-5)

	 	 Immunology

	 0203	291	 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	 1(0-3-0)

	 	 Microbiology	Laboratory	

	 0203	293	 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์	 1(0-3-0)

	 	 Genetics	of	Microorganisms	Laboratory	

	 0203	294	 ปฏิบัติการชีวเคมีของจุลินทรีย์	 1(0-3-0)

	 	 Microbial	Biochemistry	Laboratory

	 0203	295	 เทคนิคและการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา	 3(1-4-4)

	 	 Techniques	and	Instruments	for	Microbiology

	 0203	301	 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ	 2(2-0-4)

	 	 English	for	Academic	Skills	Development	

	 0203	302	 ชีวสถิติ	 3(3-0-6)

	 	 Biostatistics

	 0203	331	 วิทยาเห็ดรา	 3(2-2-5)

	 	 Mycology

	 0203	332	 วิทยาไวรัส	 3(2-2-5)

	 	 Virology	

	 0203	333	 อนุกรมวิธานวิทยาแบคทีเรีย	 3(2-2-5)

	 	 Systematic	Bacteriology	

	 0203	334	 ระบบคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐาน	 2(2-0-4)

	 	 ด้านจุลชีววิทยา

	 	 Quality	System	and	Microbiological	

	 	 Standard	Criteria

	 0203	335	 กฎหมายและความปลอดภัยด้านจุลชีววิทยา	 2(2-0-4)

	 	 Law	and	Microbiological	Safety

	 0203	337	 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์	 3(3-0-6)

	 	 Microbial	Physiology

	 0203	339	 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์	 3(2-2-5)

	 	 Microbial	Ecology

	 203	358	 เทคโนโลยีจีโนมของจุลินทรีย์	 3(2-2-5)

	 	 Microbial	Genome	Technology

	 0203	391	 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของจุลินทรีย์	 1(0-3-0)

	 	 Microbial	Physiology	Laboratory

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

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

	 	 Seminar	in	Microbiology	2

	 	 2.3	หมวดวิชาเลือก  ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า	20	หน่วยกิต	

	 	 	 ส�าหรับนิสิตที่เรียนโปรแกรมปกติ	หรือ	12	หน่วยกิต	ส�าหรับ

นสิติโปรแกรมสหกจิศกึษา	นสิติสามารถเลอืกเรยีนอย่างอสิระจากรายวชิา

เลือกในด้านต่าง	ๆ	ทางจุลชีววิทยา	ดังนี้

	 	 	 1.	 ด้านอาหาร	เกษตร	อุตสาหกรรม	และสิ่งแวดล้อม

	 0203	345	 จุลชีววิทยาทางอาหาร	 3(2-2-5)

	 	 Food	Microbiology

	 0203	360	 จุลชีววิทยาของอาหารหมักพื้นบ้าน	 3(2-2-5)

	 	 Microbiology	of	Traditional	Fermented	Food

	 0203	368	 จุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑ์นม	 3(2-2-5)

	 	 Microbiology	of	Milk	and	Milk	Products

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

		 	 Microbiology	of	Waste	Water	Treatment

	 0203	430		 ความหลากหลายและชีววิทยาของเห็ดท้องถิ่น	 3(2-2-5)

	 	 Biodiversity	and	Biology	of	Local	Mushroom

	 0203	431	 เทคโนโลยีของยีสต์	 3(2-2-5)

	 	 Yeast	Technology

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

	 	 Bioremediation

	 0203	433	 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม	 3(2-2-5)

	 	 Environmental	Microbiology

	 0203	434	 จุลชีววิทยาทางการเกษตร	 3(2-2-5)

	 	 Agricultural	Microbiology

	 0203	435	 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม	 3(2-2-5)

	 	 Industrial	Microbiology

	 0203	438	 การควบคุมโดยชีววิธี	 3(2-2-5)

	 	 Biocontrol	

	 0203	457	 เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีภัณฑ์จากจุลินทรีย์	 3(2-2-5)

	 	 Biofuels	and	Chemicals	from	

	 	 Microorganisms

	 	 	 2.	 จุลชีววิทยาทั่วไป

	 0203	346	 จุลินทรีย์ก่อโรคมนุษย์	 3(2-2-5)

	 	 Human	Pathogenic	Microorganisms

	 0203	349	 แอคติโนมัยซีท	 3(2-2-5)

	 	 Actinomycetes

	 0203	355	 จุลชีววิทยาด้านการสุขาภิบาลและสาธารณสุข	 3(2-2-5)

	 	 Microbiology	of	Sanitation	and	Public	Health

	 0203	356	 จุลชีววิทยาของพืช	 3(2-2-5)

	 	 Plant	Microbiology

	 0203	359	 วิทยาปรสิต	 3(2-2-5)

	 	 Parasitology	

	 0203	402	 เอนไซม์จากจุลินทรีย์	 3(2-2-5)

	 	 Microbial	Enzymes

	 0203	403	 จุลชีววิทยาวิเคราะห์	 3(2-2-5)

	 	 Microbiological	Assay

	 0203	410	 จุลชีววิทยาวินิจฉัย	 3(2-2-5)

	 	 Diagnostic	Microbiology

	 0203	439	 วัคซีน	 2(2-0-4)

	 	 Vaccines

	 0203	458	 ชีวสารสนเทศ	 2(1-2-3)

	 	 Bioinformatics

	 0203	459	 การเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์	 2(1-2-3)

	 	 Microbial	Culture	Preservation

	 0203	496	 จุลินทรีย์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น	 2(2-0-4)

	 	 Microorganisms	and	Local	Wisdom

	 0203	497		 ผู้ประกอบการ	 2(2-0-4)

	 	 Entrepreneurship

	 	 2.4	หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย	

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

	 	 Senior	Project	in	Microbiology	1

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

	 	 Senior	Project	in	Microbiology	2

	 3.	 หมวดการฝึกประสบการณ์/สหกจิศกึษา	ก�าหนดให้นสิติโปรแกรม

ปกติเรียนวิชา	0203	495	การฝึกงาน	และนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษาเรียน

วิชา	0203	395	การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา	และ	0199	499		สหกิจ

ศึกษา	 โดยเรียนแบบนับหน่วยกิต	 และมีเกณฑ์การประเมินผลเป็น	 S	

(Satisfactory)	และ	U	(Unsatisfactory)

	 0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

	 0203	395	 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา	 1(0-2-1)

	 	 Cooperative	Education	Preparation	

	 0203	495	 การฝึกงาน	 2(0-4-2)

	 	 Student	Practicum

	 4.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

	 	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 ๆ	 ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย	

จ�านวนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต
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แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต		สาขาวิชาจุลชีววิทยา		

ปีที่	1		ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Daily	English	Conversations

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

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

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

0042	xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 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	104	 ฟิสิกส์มูลฐาน

Fundamental	Physics

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

0204	194 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน

Fundamental	Physics	Laboratory

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 21
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ปีที่	1		ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	

Communicative	English

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

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

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

0044	xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2 2

0045	xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิถีสังคม 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)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 21
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ปีที่	2		ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041	004 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
English	for	Science	and	Technology

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

0041	xxx	 วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2 2

0042	xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2 2

0043	xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 2 2

0044	xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2 2

0045	xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิถีสังคม 2 2

0202	221 เคมีอินทรีย์
Organic	Chemistry

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

0202	291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
Organic	Chemistry	Laboratory

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

0203	236 วิทยาภูมิคุ้มกัน
Immunology

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

0203	331 วิทยาเห็ดรา
Mycology

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20 20

ปีที่	2		ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิถีสังคม

4 4

0203	201 ภาษาอังกฤษส�าหรับจุลชีววิทยา
English	for	Microbiology

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

0203	234 ชีวเคมีของจุลินทรีย์
Microbial	Biochemistry

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

0203	235 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
Genetics	of	Microorganisms

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

0203	293 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
Genetics	of	Microorganisms

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

0203	294 ปฏิบัติการชีวเคมีของจุลินทรีย์
Microbial	Biochemistry	Laboratory

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

0203	295 เทคนิคและการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา	
Techniques	and	Instruments	for	Microbiology

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 21
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ปีที่	3		ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0202	250 การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ

Quantitative	Chemical	Analysis

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

0202 299 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ

Quantitative	Chemical	Analysis	Laboratory

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

0203	301 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ

English	for	Academic	Skills	Development

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

0203	302 ชีวสถิติ	

Biostatistics

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

0203	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 ระบบคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานด้านจุลชีววิทยา

Quality	System	and	Microbiological	Standards	Criteria

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

0203	337 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์

Microbial	Physiology

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

0203	391 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของจุลินทรีย์

Microbial	Physiology	Laboratory

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 21
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ปีที่	3		ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0203	335 กฎหมายและความปลอดภัยด้านจุลชีววิทยา

Law	and	Microbiological	Safety	

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

0203	339 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์

Microbial	Ecology

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

0203	358 เทคโนโลยีจีโนมของจุลินทรีย์

Microbial	Genome	Technology

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

0203	392 สัมมนาทางจุลชีววิทยา	1

Seminar	in	Microbiology	1

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

0203	395 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

Cooperative	Education	Preparation	

- 1(0-2-1)

0203	399	 โครงงานนิสิตทางจุลชีววิทยา	1

Senior	Project	in	Microbiology	1

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

0203	xxx วิชาเอกเลือก	 6 6

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 2 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 19

ปีที่	4		ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0199	499 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

0203	492 สัมมนาทางจุลชีววิทยา	2

Seminar	in	Microbiology	2

1(0-2-1) -

0203	495 การฝึกงาน

Student	Practicum

2(0-4-2) -

0203	499 โครงงานนิสิตทางจุลชีววิทยา	2

Senior	Project	in	Microbiology	2

2(0-4-2) -

0203	xxx วิชาเอกเลือก 9 -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 14 9
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ปีที่	4		ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0203	492 สัมมนาทางจุลชีววิทยา	2

Seminar	in	Microbiology	2

- 1(0-2-1)

0203	499 โครงงานนิสิตทางจุลชีววิทยา	2

Senior	Project	in	Microbiology	2

- 2(0-4-2)

0203	xxx วิชาเอกเลือก 5 6

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 4 4

รวมจ�านวนหน่วยกิต 9 13
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ค�าอธิบายรายวิชา
	 1.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 						ไม่น้อยกว่า			30	หน่วยกิต

	 2.	 หมวดวิชาเฉพาะ			 ไม่น้อยกว่า	109	หน่วยกิต

	 ส�าหรับนิสติโปรแกรมปกต	ิหรอืไม่น้อยกว่า	101	หน่วยกิต	ส�าหรบันสิติ

โปรแกรมสหกิจศึกษา

	 	 2.1	วิชาแกน		26	หน่วยกิต

0201	113	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)

 Calculus 1

	 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน	 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ตัวแปรเดียวและการประยุกต์	ปริพันธ์และการประยุกต์

	 Limits	 and	 continuity	 of	 functions,	 derivatives	 of	

functions	 of	 one	 variables	 and	 applications,	 integrals	 and	 

applications	

0201	114	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

 Calculus 2 

	 ฟังก์ชนัหลายตวัแปร	ลมิติและความต่อเนือ่งของฟังก์ชนัหลาย

ตัวแปร	อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์	อนุกรมอนันต์

	 Functions	 of 	 several 	 variables, 	 l imits	 and	 

continuity	of	functions	of	several	variables,	partial	derivatives	

and	applications,	infinite	series

0202	103	 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

 Principles of Chemistry 1

	 	โครงสร้างอะตอม	ปริมาณสารสัมพันธ์	พันธะเคมี	สมบัติของ

ธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน	 สมดุลเคมี	 ก๊าซ	 ของแข็ง	 ของเหลว	

สารละลาย	 สมบัติคอลลิเกทีฟ	 กรด-เบส	 สารละลายบัฟเฟอร์และ

การไทเทรตกรด-เบส

	 Structure	 of	 atoms,	 stoichiometry,	 chemical	 

bonding,	properties	of	representative	and	transition	elements,	

chemical	 equilibrium,	 gas,	 solid,	 liquid,	 solution,	 colligative	

property,	acid-base,	buffer	solution	and	titration	

0202	104	 หลักเคมี	2	 3(3-0-6)

 Principles of Chemistry 2

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	103	หลักเคมี	1	

	 Prerequisite	 :	 0202	103	Principles	of	

   Chemistry 1 

	 อณุหพลศาสตร์	จลนพลศาสตร์	เคมไีฟฟ้า	เคมนีวิเคลยีร์	เคมี

สิ่งแวดล้อม	โครงสร้างและหมู่ฟังก์ชันของสารเคมีอินทรีย์	และชีวเคมี

	 Thermodynamics,	 kinetics,	 electrochemistry,	 

nuclear	chemistry,	environmental	chemistry,	functional	group	

and	structural	of	organic	and	biochemical	compound

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

 Principles of Chemistry Laboratory 1 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	 103	หลักเคมี	 1	 (อาจเรียน

พร้อมกันได้)

	 Prerequisite	 :	 0202	103	Principles	of	

   Chemistry 1 or concurrence 

with Principles Chemistry

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0203	 103	 

หลักเคมี	1	 เช่น	ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	การใช้อุปกรณ์พื้นฐาน

ทางเคมี	 สมบัติคอลลิเกทีฟ	 การหาค่าคงที่ของแก๊ส	 สมดุลกรด-เบส	

สารละลายบัฟเฟอร์	และการไทเทรต

	 Experiments	 designed	 to	 concord	with	 0202	 103	

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

chemical	 equipment,	 colligative	 properties,	 gas	 constant,	

chemical	equilibrium,	acid-base,	buffer	solution	and	titration

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

 Principles of Chemistry Laboratory 2 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	 104	หลักเคมี	 2	 (อาจเรียน

พร้อมกันได้)	

	 Prerequisite	 :	 0202	104	Principles	of	 

Chemistry 2 or concurrence with 

   0203 104 Principles of 

   Chemistry 2 

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0202	 104	 

หลกัเคม	ี2	เช่น	อณุหพลศาสตร์	จลนพลศาสตร์	เซลล์ไฟฟ้าเคม	ีการทดสอบ

สารอินทรีย์

	 Experiments	 designed	 to	 concord	with	 0202	 104	

Principles	 of	 Chemistry	 2;	 thermodynamics,	 kinetics,	 

electrochemical	cell	and	testing	of	organic	substance

0203	110	 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

 Biology 1

	 สมบัติของสิ่งมีชีวิต	 การจัดระบบสิ่งมีชีวิต	 ระเบียบวิธีทาง

วิทยาศาสตร์	สารเคมีของชีวิต	เซลล์และเมแทบอลิซึม	พันธุศาสตร์	กลไก

ของวิวัฒนาการ	ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	 โครงสร้างและหน้าท่ีของ

พืชและสัตว์	นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

	 Characteristic	classification	science	methodology	of	

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

evolution,	 biodiversity,	 structure	 and	 function	 of	 plant	 and	 

animal,	ecology	and	behavior
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0203	120	 ชีววิทยา	2	 3(3-0-6)

 Biology 2

	 เน้ือเย่ือของพืชและสัตว์	 การสังเคราะห์แสงและการหายใจ	

การล�าเลียงน�า้และอาหารในพชื	ฮอร์โมนพชื	อาณาจักรพชืและสตัว์	สณัฐาน

วิทยาและระบบหมุนเวียนในสัตว์	 การสืบพันธุ์และการเจริญของพืชและ

สัตว์	 สารพันธุกรรมและการถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรม	การควบคุมการ

แสดงออกของยีนและพันธุวิศวกรรม

	 Plant	 and	 animal	 tissues,	 photosynthesis	 and	 

respiration,	plant	transport,	plant	hormones,	plant	and	animal	

kingdoms,	animal	morphology,	reproduction	and	development	

of	plant	and	animal,	genetic	material	and	inheritance,	regulation	

of	gene	expression,	and	genetic	engineering

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

 Biology Laboratory 1

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 110	 ชีววิทยา	 1	 (อาจเรียน

พร้อมกันได้)

	 Prerequisite	 :	 0203 110 Biology 1 or 

   concurrence with 0203 110 

Biology 1

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา	 0203	 110	

ชีววิทยา	1

	 Experiments	concurrence	with	0203	110	Biology	1

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

 Biology Laboratory 2

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 120	 ชีววิทยา	 2	 (อาจเรียน

พร้อมกันได้)

	 Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2	or	

   concurrence with 0203 120 

Biology 2

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา	 0203	 120	

ชีววิทยา	2

	 Experiments	concurrence	with	0203	120	Biology	2

0204	104	 ฟิสิกส์มูลฐาน		 3(3-0-6)

 Fundamental Physics

	 กลศาสตร์	 การสั่นและคลื่น	 เสียง	 แสงและทัศนศาสตร์	

ของไหล	สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก	อุณหพลศาสตร์	 และฟิสิกส์ยุค

ใหม่

	 Mechanics,	vibrations	and	waves,	sound,	light	and	

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

modern	physics

0204	194	 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน	 1(0-3-1)

 Fundamental Physics Laboratory 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	104	ฟิสกิส์มูลฐาน	(อาจเรยีน

พร้อมกัน)

	 Prerequisite	 :	 0204	104	Fundamental	Physics		

or concurrence with 

   0204 104 Fundamental Physics

	 การทดลองทีส่อดคล้องกบัเน้ือหาวชิา	0204	104	ฟิสกิส์มลูฐาน

	 Exper iments 	 concurrence	 with 	 0204 	 104	 

Fundamental	Physics

 

	 	 2.2	วิชาบังคับ		 58	หน่วยกิต	

0202	221	 เคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

 Organic Chemistry

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	104	หลักเคมี	2

	 Prerequisite	 :	 0202	104	Principles	of	

   Chemistry 2

	 	 โครงสร้าง	ปฏิกิริยาเคมี	และสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์

ต่างๆ	เช่น	อลัเคน	อลัคนี	อลัไคน์	ไดอนี	อะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน	สารประ

กอบเฮไลด์	อัลกอฮอล์และฟีนอล	อีเธอร์	เอพอกไซด์	อัลดีไฮด์และคีโตน	

กรดอินทรีย์	รวมทั้งสารที่เป็นอนุพันธ์ของกรดอินทรีย์

	 Structures,	reaction	and	stereochemistry	of	organic	

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

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

carboxylic	acid	and	their	derivatives

0202	250	 การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ	 3(3-0-6)

 Quantitative Chemical Analysis 

	 เงื่อนไขรายวิชา	 :	 0202	104	หลักเคมี	2	และ	0202	

194	หลักปฏิบัติการเคมี	2

	 Prerequisite	 :	 0202	104	Principles	of	

   Chemistry 2 and 0202 194 

   Principles of Chemistry 

   Laboratory 2

	 การเก็บตัวอย่างในการวิเคราะห์	 การค�านวณข้อมูลทางสถิติ	

ความถูกต้อง	ความแม่นย�าในการวิเคราะห์	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	 เช่น	

การไทเทรตแบบกรด-เบส	การไทเทรตแบบตกตะกอน	การไทเทรตแบบ

สารประกอบเชิงซ้อน	การไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ์	 การวิเคราะห์ทาง

สเปกโทรสโกปี	ได้แก่	อลัตราไวโอเลตและวสิเิบลิสเปกโทรสโกปี	ฟลอูอเรส

เซนต์สเปกโทรสโกปี	อะตอมมิกแอบซอร์พชัน	สเปกโทรสโกปี	เทคนิคการ

แยกสาร	เช่น	การสกัด	การกลั่น	โครมาโทกราฟี

	 Sampling	 for	 analysis,	 statistical	 calculation,	 

accuracy,	 precision,	 quantitative	 analysis	 such	 as	 acid-base	

titration,	precipitation	 titration,	 complexation	 titration,	 redox	



187

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

titration,	 spectroscopy	 such	 as	 ultraviolet	 and	 visible 

spectroscopy,	 fluorescence	 spectroscopy,	 atomic	 absorption	

spectroscopy,	 separation	 techniques	 such	 as	 extraction,	 

distillation,	chromatography

0202	291	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	 1(0-3-0)

 Organic Chemistry Laboratory

	 เงื่อนไขรายวิชา	 :	 0202	221	เคมีอินทรีย์	 (อาจเรียน

พร้อมกันได้)

	 Prerequisite	 :	 0202	221	Organic	Chemistry	

or concurrence with 

   0202 221 Organic Chemistry

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา	 0202	 221	

เคมีอินทรีย์

	 Experiments	 concurrence	with	 0202	 221	Organic	

chemistry

0202	299	 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ	 1(0-3-0)

 Quantitative Chemical Analysis Laboratory

	 เง่ือนไขรายวิชา	 :	 0202	250	การวเิคราะห์ทางเคมเีชงิ

ปริมาณ	(อาจเรียนพร้อมกันได้)

	 Prerequisite	 : 0202 250 Quantitative Chemical 

Analysis or concurrence with 

0202 250 Quantitative Chemical 

Analysis

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา	 0202	 250	

การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ

	 Experimental	concurrence	with	0202	250	Quantitative	

Chemical	Analysis

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

 English for Microbiology

	 การอ่านและการท�าความเข้าใจในเอกสารทางจุลชวีวทิยา		การ

เขียนและสรปุใจความส�าคญัในเอกสารทางด้านจุลชวีวทิยาเบือ้งต้น	การน�า

เสนอแบบปากเปล่าในเนื้อหาทางด้านจุลชีววิทยา

	 Reading	 and	 understanding	 of	microbiological	 

documents,	 fundamental	writing	 and	 summarizing	 the	main	

idea	 of	 microbiological	 documents,	 oral	 presentation	 in	 

microbiology

0203	231	 จุลชีววิทยา	 3(3-0-6)

 Microbiology 
	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	110	ชีววิทยา	1	

	 Prerequisite	 :	 0203	110	Biology	1	

	 การจัดจ�าแนก	สัณฐานวิทยา	การเจริญ	สรีรวิทยา	พันธุกรรม	

ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม	การติดเชื้อ	การเกิด

โรค	การควบคมุและก�าจดัจลุนิทรย์ี	ระบบภมูคิุม้กนัและการตอบสนองของ

ระบบภูมิคุ ้มกัน	 จุลชีววิทยาประยุกต์ด้านต่างๆ	 ได้แก่	 ด้านอาหาร		 

สิ่งแวดล้อม		การเกษตร	อุตสาหกรรม	และเทคโนโลยีชีวภาพ

	 Classification,	morphology,	 growth,	 physiology,	 

genetics,	 relationship	 of	microorganisms	with	 human	 and	 

environment,	 infection,	 pathogenesis,	microbial	 control	 and	

eradication,	 immune	 system	and	 immune	 response,	 applied	

microbiology	aspects	such	as	microbiology	of	food,	environment,	

agriculture,	industry	and	biotechnology

0203	234	 ชีวเคมีของจุลินทรีย์	 3(3-0-6)

 Microbial Biochemistry

	 เงื่อนไขรายวิชา	 :	 0202	221	เคมีอินทรีย์	

	 Prerequisite	 :	 0202	221	Organic	Chemistry	

	 โครงสร้าง	 สมบัติและหน้าที่ของชีวโมเลกุล	 การถ่ายทอด

พลังงานในสิ่งมีชี วิต	 การท�างานและจลนพลศาสตร ์ของเอนไซม	์	 

วิถีเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล	 ได้แก่	 คาร์โบไฮเดรต	 กรดอะมิโน	

โปรตีน	ลิปิดและนิวคลีโอไทด์	สารพันธุกรรมและกระบวนการสังเคราะห์

กรดนิวคลีอิกและโปรตีน	การควบคุมเมแทบอลิซึมในจุลินทรีย์

	 Structures,	properties	and	functions	of	biomolecules,	

energy	 transfer	 in	biological	 systems,	enzymes	activities	and	

enzyme	 kinetics,	 metabolisms	 of	 biomolecules	 such	 as	 

carbohydrates,	 amino	acids,	proteins,	 lipids	 and	nucleotides,	

genetic	materials	and	biosynthesis	of	nucleic	acids	and	proteins,	

regulation	of	metabolism	in	microorganisms		

0203	235	 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์	 3(3-0-6)

 Genetics of Microorganisms 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	

	 Prerequisite	 :	 0203	231	Microbiology	

	 หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์	 การ

ควบคุมการแสดงออกของยีน	การกลายพันธุ์	และการซ่อมแซมดีเอ็นเอที่

เสียหาย	พันธุวิศวกรรม	และการประยุกต์ใช้พันธุวิศวกรรม

	 Principles		of		genetic		transfer		of		microorganisms,		

regulation	 	 of	 	 gene	 expression,	mutation	 and	 repairing	 of	 

damaged	DNA,	genetic	engineering	and	its		application



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

188

0203	236	 วิทยาภูมิคุ้มกัน	 3(2-2-5)

 Immunology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203 291 Microbiology 

   Laboratory

	 เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน	 แอนติเจน		

แอนติบอดี	 	 ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน-แอนติบอดี	 ระบบคอมพลีเมนท์		

การตอบสนองของระบบภมูคิุม้กนั	ความผิดปกตขิองระบบภมูคิุม้กนั	และ

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน				

	 Cells	and	organs	involved	in	immune	system,	antigen,	

antibody,		antigen-antibody	reaction,	the	complement	system,	

immune	responses,	immunologic	disorder	and	vaccination

0203	291	 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	 1(0-3-0)

 Microbiology Laboratory

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 231	 จุลชีววิทยา	 (อาจเรียน

พร้อมกันได้)

	 Prerequisite	 :	 0203	231	Microbiology	or	

concurrence with 0203 231  

Microbiology

	 การใช้และรกัษากล้องจุลทรรศน์	เทคนคิปลอดเช้ือ	การแยกเชือ้ 

การท�าให้เชื้อบริสุทธิ์และการนับจ�านวนจุลินทรีย์		จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม		

การย้อมสีแบคทีเรีย	จุลินทรีย์ในอาณาจักรฟังไจ		อาหารเลี้ยงเชื้อ		ปัจจัย

ทางกายภาพทีส่่งผลต่อการเจริญของจุลนิทรีย์	เมแทบอลซิมึของจุลนิทรย์ี	

การควบคุมจลุนิทรย์ีโดยรงัสยีวู	ีสารเคม	ีและสารปฏชีิวนะ	เซลล์เมด็เลือด

ขาว	และการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ดัชนีในน�้า

	 Use	 and	 maintenance	 of	 microscope,	 aseptic	 

techniques,	 isolation,	 purification	 and	 enumeration	 of	 

microorganisms,	microorganisms	 in	 environment,	 bacterial	

staining,	microorganisms	in	kingdom	fungi,	cultivation	media,	

physical	factors	affecting	growth	of	microorganisms,	microbial	

metabolism,	 	 control	 of	microorganisms	 	 by	 UV	 radiation,	

chemicals	 and	antibiotics,	 	white	blood	cells	 and	analysis	 of	

indicator	microorganisms	in	water

0203	293	 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์	 1(0-3-0)

 Genetics of Microorganisms Laboratory

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	235	พันธศุาสตร์ของจุลนิทรย์ี	

(อาจเรียนพร้อมกันได้)	

	 Prerequisite	 :	 0203	235	Genetics	of	

   Microorganisms or concurrence 

with 0203 235 Genetic of 

   Microorganisms

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0203	 235	 

พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์

	 Experiments	concurrence	with	0203	235	Genetic	of	

Microorganisms

0203	294	 ปฏิบัติการชีวเคมีของจุลินทรีย์	 1(0-3-0)

 Microbial Biochemistry Laboratory

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	234	ชีวเคมีของจุลินทรีย์	

	 	 	 (อาจเรียนพร้อมกันได้)

	 Prerequisite	 :	 0203 234 Microbial Biochemistry 

or concurrence with 0203 234  

Microbial Biochemistry

	 เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมีของจุลินทรีย์	 	 สมบัติของ

สารประกอบอินทรีย์	เช่น	คาร์โบไฮเดรต	โปรตีน	และไขมัน	การหายใจของ

เซลล์จลุนิทรย์ี	การท�าให้เอนไซม์บรสิทุธ์ิ	จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์	สมบตัิ

ของเยื่อเซลล์จุลินทรีย์

	 Laboratory	 	 techniques	 	 in	 	 biochemical	 of	 

microorganisms,	 properties	 organic	 compounds	 such	 as	 

carbohydrates,	 proteins,	 and	 lipids,	 cellular	 respiration	 of	 

microorganisms,	 enzyme	 purification,	 enzyme	 kinetics,	 

properties	of	microbial	membrane

0203	295	 เทคนิคและการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา	 3(1-4-4)

 Techniques and Instruments for Microbiology

	 หลกัและวธิกีารใช้	การดแูลรกัษาเครือ่งมอืและอปุกรณ์ส�าหรบั

การศึกษาและการวิจัยทางจุลชีววิทยา	 ได้แก่	 กล้องจุลทรรศน์	 เครื่องดูด

ปล่อยสารอัตโนมัติ	เครื่องวัดค่าพีเอช	กรด-เบส	บัฟเฟอร์	สเปกโทรโฟโต

เมทรี	ตู้อบไอร้อน	ตู้บ่มเชื้อ	หม้อนึ่งความดันไอ	เครื่องวัดค่าดูดกลืนคลื่น

แสง	 เครื่องเขย่า	 เครื่องท�าลายจุลินทรีย์ด้วยคลื่นเสียง	 เครื่องปั่นเหวี่ยง	 

ตู้ปลอดเชื้อ	และความปลอดภัยในปฏิบัติการ

	 Principles,	methods	and	maintenance	of	instruments	

for	studies	and	research	in	microbiology	such	as	microscope,	

autopipette,	pH	meter,	 acid-base,	buffer,	 spectrophotometry,	

hot	air	oven,	incubator,	autoclave,	spectrophotometer,	shaker,	

sonicator,	centrifuge,	biosafety	cabinet	and	laboratory	safety
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0203	301	 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ	 2(2-0-4)

 English for Academic Skills Development

	 เง่ือนไขรายวิชา	 :	 0203	 201	 ภาษาอังกฤษส�าหรับ 

จุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203 201 English for Microbiology

	 การอ่านและการท�าความเข้าใจบทความวจัิยในวารสารทางด้าน

จุลชีววิทยา	 การเขียนและสรุปใจความส�าคัญเกี่ยวกับบทความวิจัยและ

บทความทางวชิาการทางด้านจลุชวีวทิยา	การน�าเสนองานวจิยัแบบปากเปล่า	

และแบบโปสเตอร์

	 Reading	 and	understanding	 	 of	 research	 article	 in	

microbiology,	writing	 and	 summarizing	 of	 the	main	 idea	 of	 

research	and	review	articles	in	microbiology,	oral	presentation	

and	poster	presentation	in	microbiology

0203	302	 ชีวสถิติ	 3(3-0-6)

 Biostatistics

	 แนวคิดพื้นฐานของการใช ้สถิติ เชิงพรรณนาและสถิติ

เชิงอนุมานในการวจิยัทางชีววทิยาการแจกแจงความถี	่วธิกีารเกบ็รวบรวม

ข้อมลูและการสุม่ตวัอย่าง	การประมาณและการทดสอบสมมตฐิานค่าเฉลีย่

ของประชากร	การออกแบบการทดลองพื้นฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง	การวิเคราะห์ข้อมูลจ�าแนกประเภทการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และ

การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย	แนวคิดของการแปลงข้อมูลและการทดสอบ

แบบไม่อิงพารามิเตอร์	 การน�าเสนอข้อมูลและการแปลผลข้อมูลทางสถิติ

จากโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

	 Basic	concepts	of	using	descriptive	and	inferential	

statistics	for	research	in	biology;	probability	distribution,	data	

collection	and	sampling,	estimations	and	hypothesis	testing	for	

population	means,	 basic	 experimental	 designs	 and	 related	

analyses,	 categorical	 data	 analyses,	 correlation	 and	 simple	 

linear	 regression,	 concepts	 of	 data	 transformation	 and	 

non-parametric	tests,	data	presentation	and	interpretations	from	

statistical	package	analyses

0203	331	 วิทยาเห็ดรา	 3(2-2-5)

 Mycology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203 291 Microbiology 

   Laboratory

	 สัณฐานวิทยา	 โครงสร้าง	หน้าท่ี	 และองค์ประกอบของเซลล	์

การเจริญ	การสืบพันธุ์		สารอาหาร	เมแทบอลิซึม	และการจัดจ�าแนกหมวด

หมู่ของเชื้อรา	 ความส�าคัญของเช้ือราทางการแพทย์	 การเกษตร	 และ

อุตสาหกรรม	ความสัมพันธ์ของเชื้อรากับสิ่งมีชีวิต

	 Morphology,	 structure,	 function	 and	 composition	 

of	 cells,	 growth,	 reproduction,	 nutrition,	metabolism	 and	 

classification	 of	 fungi,	 importance	 of	 fungi	 in	medicine,	 

agriculture	 and	 industry,	 fungal	 relationship	 among	 living	 

organisms

0203	332	 วิทยาไวรัส	 3(2-2-5)

 Virology 
	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203 291 Microbiology 

   Laboratory

	 คณุสมบัติ		โครงสร้างพืน้ฐาน			อนกุรมวิธาน			การเพิม่จ�านวน

ของไวรสั	รวมท้ังพยาธิก�าเนดิของการเกดิโรค	การวินจิฉยัโรคติดเช้ือไวรสั

ในห้องปฏิบัติการ	และภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัส

	 Characteristics,	structure,	 taxonomy,	 replication	of	

virus	 including	 	 pathogenicity	 of	 viral	 infection,	 	 laboratory	 

diagnostic	and	immunity	to	viral	infection

0203	333	 อนุกรมวิธานวิทยาแบคทีเรีย	 3(2-2-5)

 Systematic Bacteriology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203 291 Microbiology 

   Laboratory

	 การแยกและท�าให้เชื้อแบคทีเรียบริสุทธิ์	 การจัดจ�าแนก	

การพิสูจน์เอกลักษณ์และการตั้งชื่อ	 รวมทั้งหลักการสายวิวัฒนาการของ

แบคทีเรีย

	 Isolation	and	purification,	classification,	identification	

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

	 ด้านจุลชีววิทยา

 Quality System and Microbiological 

 Standard Criteria 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203 291 Microbiology 

   Laboratory

					 หลักการท่ัวไปของการบริหารคุณภาพและมาตรฐาน 

ห้องปฏบิตักิารวเิคราะห์ทดสอบด้านจุลชวีวทิยา	ระบบมาตรฐาน	ISO1702	

และ	 ISO15189	 ระบบคุณภาพและการบริหารความปลอดภัยของอาหาร 

ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาในมาตรฐาน	 ISO22000,	GMP,	GAP	 และ	

HACCP			

	 Principles	 of	 quality	management	 and	 laboratory	

standards	for	microbiological	testing.	Laboratory	standards	of	

ISO17025	 and	 ISO15189,	 Quality	 system	 and	 food	 safety	 

management	 related	 to	 microbiology	 in	 standards	 of	 

ISO22000,	GMP,	GAP	and	HACCP

0203	335	 กฎหมายและความปลอดภัยด้านจุลชีววิทยา	 2(2-0-4)

 Law and Microbiological Safety 

	 ข ้อบังคับว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยคีวบคมุสาขาการเพาะเลีย้งจุลนิทรย์ีและการใช้จุลนิทรย์ีทีก่่อให้

เกดิโรค	มาตรฐานการประกอบวิชาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยคีวบคมุ

สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ก่อให้เกิดโรค	คุณสมบัติ

และลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์

ที่ก่อให้เกิดโรค	การออกใบอนุญาต	การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม	สาขา

การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค

	 Regulations	regarding	to	profession	of	science	and	

control	 technology	 on	microbial	 cultivation	 and	 the	 use	 of	

pathogenic	 microorganisms,	 standard	 of	 the	 profession,	 

characters	and	forbidden	of	application	for	professional	license,	

license	suspension	and	revocation,	license	withdrawal

0203	337	 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์	 3(3-0-6)

 Microbial Physiology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	234	ชีวเคมีของจุลินทรีย์

	 Prerequisite	 : 0203 234 Microbial Biochemistry

	 โครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์และหน้าที่ของโครงสร้าง	 	การ

สร้างส่วนประกอบของเซลล์	ชวีสงัเคราะห์สารโมเลกลุเลก็และโมเลกลุใหญ่	

การขนส่งสารผ่านเข้าออกเซลล์	 การเจริญ	 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าและ

สภาวะเครียด	 การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับเซลล ์

เมแทบอลซิมึของจลุนิทรย์ีกลุม่ออโตโทรพและเฮเทอโรโทรพ	การควบคมุ

เมแทบอลิซึม

	 Structure	of	microbial	cell	and	its	function,	synthesis	

of	 cellular	 components,	 biosynthesis	 of	micromolecules	 and	

macromolecules,	 transportation	 in	 and	out	 of	microbial	 cells,	

growth,	response	to	stimulus	and	stress,	adaptation	and	cellular	

differentiation,	metabolism	 of	 autotrophic	 and	heterotrophic	

microorganisms,	metabolic	control	

0203	339	 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์	 3(2-2-5)

 Microbial Ecology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	231	Microbiology	and	

   0203 291 Microbiology Laboratory

	 การกระจายและกลุม่ของจลุนิทรย์ีในสิง่แวดล้อม	ปฏสิมัพนัธ์

ระหว่างกลุ่มจุลินทรีย์	 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับแหล่งอาศัย	 ได้แก่	

พืช	สัตว์และคน		บทบาทของจุลินทรีย์ต่อวัฏจักรชีวธรณีเคมี			สภาพถิ่นที่

อยู ่ตามธรรมชาติและสภาพแวดล้อมรุนแรงต่างๆ	 ท่ีมีผลต่อความ	 

หลากหลายและกระบวนการทางชีวเคมีของจุลินทรีย์	 และเทคนิคในการ

ศึกษานิเวศวิทยาของจุลินทรีย์

	 Distribution	 and	 groups	 of	 microorganisms	 in	 

environment,	 interaction	between	groups	of	microorganisms,	

interactions	between	microorganisms	and	habitats	 including	

plants,	 animals	 and	 humans,	 roles	 of	microorganisms	 on 

biogeochemical	 cycles,	 natural	 habitats	 and	 extreme	 

environments	 on	 biodiversity	 and	 biochemical	 process	 of	 

microorganisms,	 and	 techniques	 	 for	 study	 of	 the	microbial	

ecology
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0203	358	 เทคโนโลยีจีโนมของจุลินทรีย์	 3(2-2-5)

 Microbial Genome Technology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	235	พนัธศุาสตร์ของจลุนิทรย์ี	

และ	0203	293	ปฏบิตักิารพนัธศุาสตร์

ของจุลินทรีย์

	 Prerequisite	 :	 0203	235	Genetics	of	

   Microorganisms and 

   0203 293 Genetics of 

   Microorganisms Laboratory

	 หลักการเกี่ยวกับยีนและจีโนมของจุลินทรีย์	 องค์ประกอบ	

โครงสร้าง	การเพิ่มจ�านวนโดยการลอกเลียนแบบ	การแสดงออกและการ

ควบคมุการแสดงออก	การวเิคราะห์ล�าดบันิวคลโีอไทด์บนสายดเีอน็เอและ

อาร์เอ็นเอ	วิธีการจัดรูปแบบจีโนม	การจ�าแนกหน้าที่ของยีน	การวิเคราะห์

จีโนมเปรียบเทียบ	ความคิดรวบยอดในการใช้โปรแกรมออนไลน์	 และ

ข้อมูล	ในการวิเคราะห์จีโนมของจุลินทรีย์

	 Principle	 of	 microbial 	 genes	 and	 genome,	 

composition,	structure,	replication,	expression	and	regulations,	

DNA	and	RNA	sequencing	and	analysis,	methods	for	annotating	

genomes,	 characterizing	 functional	 genes,	 comparative	 

genomic	analysis,	key	concepts	in	online	software	and	data	for	

microbial	genomic	analysis

0203	391	 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของจุลินทรีย์	 1(0-3-0)

 Microbial Physiology Laboratory

	 เงื่อนไขรายวิชา	 :	 0203	 337	 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์	

(อาจเรียนพร้อมกันได้)

	 Prerequisite	 :	 0203	337	Microbial	Physiology	

or concurrence with  0203 337 

Microbial Physiology

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา	 0203	 337	

สรีรวิทยาของจุลินทรีย์

	 Experiments	 concurrence	with	 0203	 337	Microbial	

Physiology

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

 Seminar in Microbiology 1

	 การแนะน�าผู้เรียนให้มีการศึกษาด้วยตนเอง	 เน้นในวิธีการ

ค้นคว้าเร่ืองที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยทางด้านจุลชีววิทยา	 จากการสืบค้น

สารสนเทศ	การน�าเสนอปากเปล่าและท�ารายงาน	

	 Orientation	 of	 self	 study,	 information	 literacy	

emphasizing	topics	in	microbiology,	oral	presentation	and	report

0203	492	 สัมมนาทางจุลชีววิทยา	2	 1(0-2-1)

 Seminar in Microbiology 2

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 392	สัมมนาทางจุลชีววิทยา	

1

	 Prerequisite	 :	 0203	392	Seminar	in	

   Microbiology 1

	 การฝึกผู้เรียนให้มีการน�าเสนอ	 และการอภิปรายหัวข้อ 

ที่น่าสนใจทางจุลชีววิทยา	

	 Training	 students	 in	 oral	 presentation	 and	critical	

discussion	of	a	selected		topic	in	the	field	of	microbiology

	 	 2.3	วชิาเลอืก	ให้เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า	20	หน่วยกิต	ส�าหรับนสิติ

ทีเ่รยีนในโปรแกรมปกต	ิ	หรอื	12	หน่วยกติ	ส�าหรบันิสติทีเ่รยีนในโปรแกรม

สหกิจศึกษา	นิสิตสามารถเลือกเรียนอย่างอิสระจากรายวิชาเลือก	ดังนี้

	 	 	 1)	 ด้านอาหาร	เกษตร	อุตสาหกรรม	และสิ่งแวดล้อม

0203	345	 จุลชีววิทยาทางอาหาร	 3(2-2-5)

 Food Microbiology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203 291 Microbiology 

   Laboratory

	 จลุนิทรย์ีในอาหาร	การถนอมและเกบ็รกัษา	องค์ประกอบของ

อาหารและปัจจยัทางกายภาพทีม่ผีลต่อการเจรญิของจลุนิทรย์ี		การเน่าเสยี

ของอาหารประเภทต่างๆ	 เชื้อก่อโรคในอาหารและสารพิษจากจุลินทรีย	์

จุลินทรีย์ดัชนี	การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร		มาตรฐานอาหารทาง

จุลชีววิทยา		ความปลอดภัยและระบบประกันคุณภาพ	

	 Microorganisms	 in	 food,	preservation	and	storage,	

food	composition	and	factors	affecting	microbial	growth,	spoilage	

of	 food,	 food-borne	pathogens	and	microbial	 toxins,	 indicator	

microorganisms,	 determination	 of	microorganisms	 in	 food,	 

microbial	standard	of	food,	safety	and	quality	assurance

0203	360	 จุลชีววิทยาของอาหารหมักพื้นบ้าน	 3(2-2-5)

 Microbiology of Traditional Fermented Food

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203 291 Microbiology 

   Laboratory

	 ชนดิของอาหารหมกัพืน้บ้าน	บทบาทของจลุนิทรย์ีในการหมกั

อาหาร	 การหมักอาหารโดยใช้เชื้อจากธรรมชาติ	 การหมักด้วยกล้าเช้ือ	

กระบวนการหมักและอุตสาหกรรมอาหารหมักพื้นบ้าน
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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	 จุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑ์นม	 3(2-2-5)

 Microbiology of Milk and Milk Products

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203 291 Microbiology 

   Laboratory

	 จุลินทรีย์ในนมและผลิตภัณฑ์นม	 การเน่าเสีย	 เนื่องจาก

จุลินทรีย์	 การใช้จุลินทรีย์ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ	 มาตรฐาน

ทางจุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑ์นม		และการควบคุมคุณภาพ	

	 Microorganisms	 in	 milk	 and	 milk	 products,	 

microorganisms	causing	milk	spoilage,	use	of	microorganisms	

for	 producing	milk	 products,	microbial	 standard	 of	milk	 and	 

milk	products	and	quality	control	

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

 Microbiology of Waste Water Treatment

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203 291 Microbiology 

   Laboratory

	 ประเภทของน�้าเสีย	 จุลินทรีย์ในน�้าเสีย	 ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

กิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการบ�าบัดน�้าเสีย	 ระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 การ

วิเคราะห์ป ัญหา	 การควบคุมเพื่อให้ระบบบ�าบัดด�าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ	

	 Types	of	wastewater,	microorganisms	in	wastewater,	

factors	 affecting	 activity	 of	microorganisms	 in	wastewater	 

treatment,	wastewater	treatment	systems,	problem	analysis		and			

effective			control		of		wastewater		treatments

0203	430		 ความหลากหลายและชีววิทยาของเห็ดท้องถิ่น	 3(2-2-5)

 Biodiversity and Biology of Local Mushroom

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203 291 Microbiology 

   Laboratory

	 ความหลากหลายของเห็ดท้องถิ่น	 อนุกรมวิธาน	 วงจรชีวิต	

การเจริญ	และปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญของเห็ด	การเพาะและประโยชน์

จากเห็ดท้องถิ่น

	 Biodiversity	of	local	mushroom,		taxonomy,	life	cycle,	

growth	and	factors	affecting	mushroom	growth,	cultivation	of	

indigenous	mushroom	and	their	benefits

0203	431	 เทคโนโลยีของยีสต์	 3(2-2-5)

 Yeast Technology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203 291 Microbiology 

   Laboratory 

	 ชีววิทยาของยีสต์	การจัดหมวดหมู	่การคดัแยกสายพนัธ์ุยีสต์

และการพิสูจน์เอกลักษณ์	พันธุกรรมและการปรับปรุงสายพันธุ์	 ยีสต์ที่ใช้

ในอุตสาหกรรม	ผลิตภัณฑ์จากยีสต์และเทคโนโลยีการผลิต	

	 Biology,	 classification,	 screening	 and	 selection,	

identification	of	yeast,	genetic	improvements,	industrial	yeasts,	

yeast	products	and	production	technology

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

 Bioremediation

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203 291 Microbiology 

   Laboratory 

	 ความส�าคัญ	 บทบาทและกลไกของจุลินทรีย์ในการบ�าบัด 

สารมลพษิอนิทรย์ีและอนนิทรย์ี	เทคโนโลยกีารบ�าบดัสารมลพิษทางชวีภาพ

ในสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม	

	 S ign i ficance , 	 r o l e s 	 and 	 mechan i sms 	 o f	 

microorganisms	 in	 bioremediation	 of	 organic	 and	 inorganic	

pollutants,	 bioremediation	 technology	 in	 environment	 and	 

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

 Environmental Microbiology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203 291 Microbiology 

   Laboratory

	 จุลินทรีย์ในน�้า	 ดิน	 และอากาศ	 	 กิจกรรมและผลที่เกิดขึ้น

เนื่องจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม	การแก้ไขและการควบคุม

จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษและการใช้จุลินทรีย์ลดความเป็นพิษ

ในสิ่งแวดล้อม

	 Microorganisms	 in	water,	 soil	 and	 atmosphere,	 

activity	 and	 effect	 of	microbial	 activity	 in	 the	 environment, 

solution	and	control	of	microorganisms	causing	pollution	and	

bioremediation	

0203	434	 จุลชีววิทยาทางการเกษตร	 3(2-2-5)

 Agricultural Microbiology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203 291 Microbiology  

   Laboratory

	 จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์	 จุลินทรีย์

ทีก่่อโรคในพืชและสัตว์	การประยกุต์ใช้จลุนิทรย์ีเพือ่เป็นประโยชน์ทางการ

เกษตร	เช่น	การท�าปุย๋หมกั	การใช้ไมคอร์ไรซาและจุลนิทรีย์ตรึงไนโตรเจน	

การใช้จุลินทรีย์หมักและเสริมอาหารสัตว์	และการควบคุมโดยชีววิธี

	 Animals	and	plants	growth	promoting	microorganisms,	

microbial	 pathogens	 of	 plants	 and	 animals,	 application	 of	 

microorganisms	in	agriculture,	such	as,	composting,	utilization	

of	 mycorrhiza	 and	 nitrogen	 fixing	 inoculants,	 microbial	 

ensilaging	and	feed	additives,	and	biocontrol	

0203	435	 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม	 3(2-2-5)

 Industrial Microbiology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	337	สรีรวิทยาของจุลินทรีย์

	 Prerequisite	 :	 0203	337	Microbial	Physiology

	 จุลินทรีย์เพื่อการอุตสาหกรรม	หลักการคัดเลือกและการเก็บ

สายพันธุ์	 กระบวนการต่าง	ๆ	 ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปฐมภูมิและทุติยภูมิ

จากกิจกรรมของจุลินทรีย์	ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ	และโรงงานต้นแบบ	

	 Microorganisms	 for	 industry,	principle	of	 selection	

and	preservation	of	cultures,	primary	and	secondary	metabolites	

production	process	from	microbial	activities	in	laboratory	and	

pilot	scales	

0203	438	 การควบคุมโดยชีววิธี	 3(2-2-5)

 Biocontrol 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203 291 Microbiology 

   Laboratory

	 ค�าจ�ากัดความ	แนวคิด	ประเภทของการควบคุมโดยชีววิธี	วิธี

หลักในการควบคุมโดยชีววิธีข้อดีและข้อจ�ากัดของการควบคุมโดยชีววิธี	

คุณสมบัติของชีวภัณฑ์	การผลิตและการประยุกต์ใช้

	 Definition,	 concept,	 types	 of	 biocontrol,	 main	 

approaches	 to	 biocontrol,	 advantages	 and	 limitations	 of	 

biocontrol,	 properties	 of	microbial	 products,	 	 production	 and	

applications

	 	 	 2)	 จุลชีววิทยาทั่วไป

0203	346	 จุลินทรีย์ก่อโรคมนุษย์	 3(2-2-5)

 Human Pathogenic Microorganisms

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203 291 Microbiology 

   Laboratory

	 	 แบคทีเรีย	ราและไวรัสก่อโรค	โรคและกลไกการติดเชื้อ	

การตอบสนองต่อการติดเชื้อของร่างกายมนุษย์และยุทธวิธีที่เชื้อก่อโรค

บุกรุกเข้าไปในร่างกาย	

								 Bacterial,	 fungal	 and	viral	 pathogens,	 disease	 and	

pathogenesis,	 human	 responses	 to	 pathogens	 and	pathogen	

invasion	strategies

0203	349	 แอคติโนมัยซีท	 3(2-2-5)

 Actinomycetes

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203 291 Microbiology  

   Laboratory

	 สัณฐานวิทยา	สรีรวิทยา	พันธุกรรม	อนุกรมวิธาน	นิเวศวิทยา	

และการประยุกต์ใช้ด้านเกษตร	อุตสาหกรรมอาหาร	และทางการแพทย์	

	 Morphology,	 physiology,	 genetics,	 taxonomy,	 

ecology	 and	 their	 applications	 in	 agriculture,	 food	 industry	 

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

 Microbiology of Sanitation and Public Health

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203 291 Microbiology 

   Laboratory

	 หลกัการสขุาภบิาลโรงงานและสาธารณสขุ	จุลนิทรย์ีท่ีเกีย่วข้อง	

ระบาดวิทยา	การป้องกันและการควบคุม

	 Principles	 of	 plant	 sanitation	 and	 public	 health,	 

involved	microorganisms,	epidemiology,	prevention	and	control

0203	356			จุลชีววิทยาของพืช		 3(2-2-5)

 Plant Microbiology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203 291 Microbiology 

   Laboratory

	 จลุนิทรย์ีท่ีอยูอ่าศยับนพชื	รวมถงึเอนโดไฟท์	และบรเิวณราก

พืช	 ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์และพืช	 จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญ

เติบโตของพืช	กลไกทางตรงและทางอ้อมในการส่งเสริมการเจริญเติบโต

ของพืชโดยจุลินทรีย์	จุลินทรีย์ก่อโรคพืชและกลไกที่ท�าให้พืชเกิดโรค

	 Microorganisms	living	on	plant	including	endophytes	

and	 plant	 rhizosphere,	 relationship	 between	 plant	 and	 

microorganisms,	 plant	 growth	 promoting	microorganisms,	 

direct	 and	 indirect	mechanisms	 to	 enhance	plant	growth	by	

microorganisms,	 plant-pathogenic	 microorganisms	 and	 

mechanisms	that	cause	plant	diseases

0203	359	 วิทยาปรสิต	 3(2-2-5)

 Parasitology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203 291 Microbiology

   Laboratory

	 ปรสิตที่พบบ่อย		กระบวนการเมแทบอลิซึม		การสืบพันธุ์และ

วงจรชีวิตของปรสิตที่ท�าให้เกิดโรคในคน	ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับ

ผูถู้กอาศยั	การป้องกันและการควบคมุ	การตรวจวนิจิฉัยในห้องปฏบิตักิาร

					 Common	 parasites,	 metabolism,	 reproduction	 

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

prevention	and	control,	laboratory	diagnosis

0203	402	 เอนไซม์จากจุลินทรีย์	 3(2-2-5)

 Microbial Enzymes

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	234	ชีวเคมีของจุลินทรีย์

	 Prerequisite	 :	 0203	234	Microbial	

   Biochemistry

	 กลุ่มของเอนไซม์ที่ผลิตโดยจุลินทรีย์	 สภาวะที่เหมาะสมต่อ

การสร้างเอนไซม์ของจุลินทรีย์	 การควบคุมการสร้าง	 กระบวนการปลด

ปล่อยเอนไซม์	วิธีการสกัด	และการท�าให้บริสุทธิ์	วิธีการตรึงเอนไซม์	และ

การประยุกต์ใช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์ในด้านต่าง	ๆ

	 Groups	 	 of	 	microbial	 	 enzymes,	 	 optimization	 	 of		

microbial		enzyme	production,	control	of	production,	process	of	

excretion,	extraction	and	purification,		immobilization	of	enzymes	

and	potential	application	of	microbial	enzymes

0203	403	 จุลชีววิทยาวิเคราะห์	 3(2-2-5)

 Microbiological Assay

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203 291 Microbiology  

   Laboratory

	 การใช ้ จุลินทรีย ์ในการตรวจวิเคราะห ์ในเชิงคุณภาพ 

และเชิงปริมาณของสารต่าง	 ๆ	 เช่น	 กรดอะมิโน	 วิตามิน	 สารปฏิชีวนะ	 

สารก่อกลายพันธุ์	สารพิษ	และสารก่อมะเร็ง

	 Using	 of	 microorganisms	 for	 qualitative	 and	 

quantitative	 analyses	 of	 substances	 such	 as	 amino	 acids,	 

vitamins,	antibiotics,	mutagens,	toxins	and	carcinogens

0203	410	 จุลชีววิทยาวินิจฉัย	 3(2-2-5)

 Diagnostic Microbiology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 333	 อนุกรมวิธานวิทยา

แบคทีเรีย	0203	331	วิทยาเห็ดรา	

และ	0203	332	วิทยาไวรัส

	 Prerequisite	 :	 0203	333	Systematic	

   Bacteriology, 0203 331 Mycology 

and 0203 332 Virology

	 หลักการ	 วิธีการ	และอาหารที่ใช้ในการแยกวิเคราะห์และจัด

จ�าแนกชนิดของ	แบคทีเรีย	ไวรัส	รา	ปรสิต	ที่ได้มาจากสิ่งส่งตรวจทางการ

แพทย์

	 Principles,	methods	 and	media	 for	 isolation	 and	

identification	of	bacteria,	virus,	fungi	and	parasite	from	clinical	

specimens
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0203	439	 วัคซีน	 2(2-0-4)

 Vaccines

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	236	วิทยาภูมิคุ้มกัน

	 Prerequisite	 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203 236 Immunology

	 ระบบภูมิคุ้มกัน	 	 เซลล์ความจ�า	 	 กลไกของเอฟเฟคเตอร	์ 

ที-เซลล์		วัคซีนที่กระตุ้น	การตอบสนองอิมมูโนโกลบุลินและที-เซลล์	การ

ผลิตวัคซีนจากเซลล์และผลผลิตที่เกี่ยวกับเซลล์	 การกระตุ ้นระบบ

ภูมิคุ้มกันโดยวัคซีน	การใช้และทดลองใช้วัคซีน	

	 The	immune	system,	memory	cells,	mechanisms	of	

effector	T-cells,		vaccines	stimulate	immunoglobulin		and	T-cell	

responses,	 production	 of	 cells-based	 and	 cells-associated	 

vaccines,	 vaccine	 immunization,	 application	 and	 trials	 of	 

vaccines

0203	457	 เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีภัณฑ์จากจุลินทรีย์	 3(2-2-5)

 Biofuels and Chemicals from Microorganisms

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	234	ชีวเคมีของจุลินทรีย์

	 Prerequisite	 :	 0203	234	Microbial

   Biochemistry 

	 	เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีภัณฑ์ที่ผลิตโดยจุลินทรีย์	จุลินทรีย์

ที่เป็นแหล่งผลิต	 วัตถุดิบ	 กระบวนการผลิตและกระบวนการเก็บเก่ียว

ผลผลิต

	 Biofuels	and	chemicals	produced	by	microorganisms,	

microbial	sources,	substrates,	production	process	and	product	

recovery

 

0203	458	 ชีวสารสนเทศ	 2(1-2-3)

 Bioinformatics

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	234	ชีวเคมีของจุลินทรีย์

	 Prerequisite	 :	 0203	234	Microbial	

   Biochemistry 

	 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 สารสนเทศ	และฐานข้อมูลใน

การวเิคราะห์ล�าดบัเบสของดเีอน็เอ	อาร์เอน็เอ	โครงสร้างและหน้าทีข่องยีน

และโปรตนี	ความสมัพันธ์เชิงวิวฒันาการในระดบัโมเลกลุ	และการประยกุต์

ใช้	

	 Using	a	computer	based	programs,	information	and	

databases	for	sequence	analysis	of	DNA	and	RNA,	structure	and	

function	of	genes	and	proteins,	evolutionary	relationships	at	the	

molecular	level	and	applications

0203	459	 การเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์	 2(1-2-3)

 Microbial Culture Preservation 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	และ	

	 	 	 0203	291	ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite		 :	 0203	 231	 Microbiology	 and	

0203 291 Microbiology  

   Laboratory

	 หลกัและวิธีการเก็บรกัษาสายพนัธ์ุจุลนิทรย์ี	การจัดการระบบ

และการรวบรวมสาระข้อมูลของเช้ือจุลินทรีย์ท่ีเก็บรักษา	 ข้อก�าหนดการ

ครอบครองและการเคลื่อนย้ายขนส่งจุลินทรีย์	 เครือข่ายของศูนย์เก็บ

รวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์และการให้บริการ

	 Principles	 and	 methods	 of	 microbial	 strains	

preservation,	system	management	and	collective	information	of	

preserved	microbial	 strains,	 requirements	 for	 occupancy	and	

transportation	of	microorganisms,	network	of	microbial	culture	

collections	and	services

0203	496	 จุลินทรีย์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น	 2(2-0-4)

 Microorganisms and Local Wisdom

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จุลชีววิทยา	

	 Prerequisite	 :	 0203	231	Microbiology	

	 จุลินทรีย์ท่ีสัมพันธ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการเกษตร	

อาหาร	สิ่งแวดล้อม	และการแพทย์	 การวิเคราะห์และอภิปรายภูมิปัญญา

ท้องถ่ินโดยใช้ความรู้ด้านจุลชีววิทยา	 เน้นการศึกษาด้วยตนเองและการ

ออกภาคสนาม

	 Microorganisms	related	to	local	wisdom	in	agriculture,	

food,	environment	and	health,	analysis	and	discussion	on	local	

wisdom	using	microbiological	knowledge,	self	study	and	field	

work	required

0203	497	 ผู้ประกอบการ	 2(2-0-4)

 Entrepreneurship

	 พืน้ฐานของการเริม่ต้นและด�าเนินธรุกจิในฐานะผู้ประกอบการ	

การพัฒนาแผนธุรกิจ	การหาแหล่งเงินทุน	 เงินกู้และดอกเบี้ย	การพัฒนา

ระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ	หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

เบื้องต้น	การตลาด	การเข้าถึงผู้บริโภค	และการโฆษณา	

	 The	basics	of	starting	and	running	a	business	as	an	

entrepreneur,	 business	plan	development,	 finding	 of	 funding	

sources,	 loans	 and	 interest,	 effective	 accounting	 system	

development,	 principles	 of	 product	 design	 and	 packaging,	

marketing,	consumer	reach	and	advertising
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	 	 2.4	วิชาประสบการณ์วิจัย		

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

 Senior Project in Microbiology 1

	 การค้นคว้า		การน�าเสนอเค้าโครงงานวิจยัและการทดลองวจิยั

ทางจุลชีววิทยา	ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

											 L i terature	 review, 	 research	 proposal 	 and	 

experimental	 performing	 on	microbiological	 subjects	 under	

supervision

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

 Senior Project in Microbiology 2

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	399	โครงงานนิสิตทาง

	 	 	 จุลชีววิทยา	1

	 Prerequisite	 :	 0203	 399	 Senior	 Project	 in	

Microbiology 1

	 การวจิยัและเสนอผลงานทีไ่ด้จากการวจิยัน�าเสนอต่อทีป่ระชมุ

และเขียนรายงานเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์		

	 Research		and		presentation	of	research	work		to		the		

Department		Committee,	writing	up	actual	report	and	final	report	

submission	

	 3.	 หมวดการฝึกประสบการณ์/สหกจิศึกษา	นสิติโปรแกรมปกตเิรยีน

วิชา	0203	495	การฝึกงาน	จ�านวน	2	หน่วยกิต	และนิสิตโปรแกรมสหกิจ

ศึกษา	เรียนวิชา	0203	395	การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา	จ�านวน	1	

หน่วยกิต	และ	0199	499	สหกิจศึกษา	จ�านวน	9	หน่วยกิต

0203	395	 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา	 1(0-2-1)

 Cooperative Education Preparation 

	 หลักการ	แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา	 ระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	 ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ	

ความรูพ้ืน้ฐานในการปฏบิตังิาน	การสือ่สารและมนุษยสมัพนัธ์	การพฒันา

บุคลิกภาพ	 ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ	 เทคนิคการ 

น�าเสนอและการเขียนรายงาน	

	 Principles,	 concepts	 and	processes	 of	 cooperative	

education,	 related	 rules	and	regulation,	basic	knowledge	and	

techniques	in	job	application,	basic	knowledge	and	techniques	

in	working,	communication	and	human	 relations,	personality	

development,	 quality	management	 system	 in	workplace,	 

presentation	techniques	and	report	writing

0203	495	 การฝึกงาน	 2(0-4-2)

 Student Practicum

	 การฝึกงานด้านวชิาการ	หรอืวชิาชพีทางสาขาจลุชวีวทิยา	หรอื

จุลชีววิทยาประยุกต์	 ในหน่วยงานราชการ	 รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	150	ชั่วโมง

	 The	 practicum	 aims	 at	 gaining	 professional	 

experience	 on	 microbiology	 or	 applied	 microbiology	 in	 

government	sectors,	state	enterprises	or	private	companies	not	

less	than	150	hours

0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

 Cooperative Education

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 ส�าหรับนิสิตสาขาจุลชีววิทยาชั้นปี	4	

ที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้ว	 

ไม่น้อยกว่า	6	ภาคการศึกษา	 

หรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า	

100	หน่วยกิต

	 Prerequisite		 :	 The	fourth-year	Microbiology	

student or cumulative credit 

more than 100

	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบ

การ	การพฒันาตนเองในด้านการคดิอย่างเป็นระบบ	การสงัเกต	การตัดสนิ

ใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินตามความต้องการของ

สถานประกอบการและตลาดแรงงาน

	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	the	

work	 place	 for	 students	with	 the	 cooperation	 between	 the	 

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

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

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

systemic	thinking,	observation,	decision	making,	analytical	and	

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

are	most	suitable	for	work	places	and	the	labor	market	

 

	 4.	 หมวดวิชาเลือกเสรี		 ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

	 	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 ๆ	 ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย	

จ�านวนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต
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ชื่อหลักสูตร	
	 ภาษาไทย	 	 :		 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล	

	 ภาษาอังกฤษ			 :		 Bachelor	of	Science	Program	in	Molecular	Genetics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา	
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)		 :		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(พันธุศาสตร์โมเลกุล)

	 	 (ชื่อย่อ)		 :		 วท.บ.	(พันธุศาสตร์โมเลกุล)

	 ภาษาอังกฤษ		(ชื่อเต็ม)	 :		 Bachelor	of	Science	(Molecular	Genetics)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.Sc.	(Molecular	Genetics)

หลักสูตร	
	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	139	หน่วยกิต	(โปรแกรมปกติ)	หรือ	143	หน่วยกิต	(โปรแกรมสหกิจศึกษา)

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1.	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ไม่น้อยกว่า	30 ไม่น้อยกว่า	30

2.	หมวดวิชาเฉพาะ	

	กลุ่มวิชาแกน	

	กลุ่มวิชาเอก	

	-		วิชาเอกบังคับ	

-		วิชาเอกเลือก	

ไม่น้อยกว่า	100

26

74

56

18

ไม่น้อยกว่า	97

26

71

56

15

3.	หมวดวิชาเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่า	6 ไม่น้อยกว่า	6

4.	หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม	

				(การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

ไม่น้อยกว่า	3

(300	ชม.)

ไม่น้อยกว่า	10

(400	ชม.)

รวมหน่วยกิต			 ไม่น้อยกว่า	139	หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า	143	หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล
(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2564)
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รายวิชา
	 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาพนัธุศาสตร์โมเลกลุ	มรีายวชิา

ตามโครงสร้างหลักสูตรดังนี้

	 1)		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ไม่น้อยกว่า		30	หน่วยกิต

	 2)		 หมวดวิชาเฉพาะ

	 	 (โปรแกรมปกติ)		 ไม่น้อยกว่า	100	หน่วยกิต

	 	 (โปรแกรมสหกิจศึกษา)	 ไม่น้อยกว่า		97	หน่วยกิต

	 	 1.		 กลุ่มวิชาแกน

0201	113 แคลคูลัส	1

Calculus	1

3(3-0-6)

0201	114 แคลคูลัส	2

Calculus	2

3(3-0-6)

0202	103 หลักเคมี	1

Principles	of	Chemistry	1

3(3-0-6)

0202	193 ปฏิบัติการหลักเคมี	1

Principles	of	Chemistry	Laboratory	1

1(0-3-1)

0203	110 ชีววิทยา	1

Biology	1

3(3-0-6)

0203	191 ปฏิบัติการชีววิทยา	1

Biology	Laboratory	1

1(0-3-1)

0204	104 ฟิสิกส์มูลฐาน

Fundamental	Physics	

3(3-0-6)

0204	194 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน

Fundamental	Physics	Laboratory

1(0-3-1)

0202	104 หลักเคมี	2

Principles	of	Chemistry	2

3(3-0-6)

0202	194 ปฏิบัติการหลักเคมี	2

Principles	of	Chemistry	Laboratory	2

1(0-3-1)

0203	120 ชีววิทยา	2

Biology	2

3(3-0-6)

0203	192 ปฏิบัติการชีววิทยา	2

Biology	Laboratory	2

1(0-3-1)

	 2.		 กลุ่มวิชาเอก

	 	 	 (โปรแกรมปกติ)	 ไม่น้อยกว่า	74	หน่วยกิต

	 	 	 (โปรแกรมสหกิจศึกษา)	 ไม่น้อยกว่า	71	หน่วยกิต

	 	 2.1	วิชาเอกบังคับ	

	 	 	 (โปรแกรมปกติ)	 56	หน่วยกิต

	 	 	 (โปรแกรมสหกิจศึกษา)	 56	หน่วยกิต

0202	221 เคมีอินทรีย์

Organic	Chemistry

3(3-0-6)

0202	241 ชีวเคมี

Biochemistry

4(4-0-8)

0202	250 การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ

Quantitative	Chemistry	Analysis

3(3-0-6)

0202	291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

Organic	Chemistry	Laboratory

1(0-3-1)

0202 296 ปฏิบัติการชีวเคมี

Biochemistry	Laboratory

1(0-3-1)

0202 299 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ	 1(0-3-1)

Quantitative	Chemistry	Analysis	Laboratory
0203	271 พันธุศาสตร์

Genetics

3(3-0-6)

0203	292 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์

Genetics	Laboratory

1(0-3-1)

0203	231 จุลชีววิทยา

Microbiology	

3(3-0-6)

0203	291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Microbiology	Laboratory

1(0-3-1)

0203	201 ชีววิทยาของเซลล์

Cell	Biology

4(3-3-7)

0203	261 นิเวศวิทยา

Ecology

3(3-0-6)

0203	293 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา

Ecology	Laboratory

1(0-3-1)

0203	294 พันธุศาสตร์โมเลกุล

Molecular	Genetics

3(3-0-6)

0203	295 เทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุล

Techniques	in	Molecular	Genetics

2(1-2-3)

0203	302 ชีวสถิติ

Biostatistics

3(3-0-6)

0203	303 วิวัฒนาการ	

Evolution

3(3-0-6)

0203	306 ชีวสารสนเทศ

Bioinformatics

3(2-2-5)

0203	307 พันธุวิศวกรรมพื้นฐาน

Basic	Genetic	Engineering

3(2-2-5)

0203	308 จีโนมิกส์

Genomics

3(3-0-6)

0203	391 สัมมนาทางพันธุศาสตร์โมเลกุล

Seminar	in	Molecular	Genetics

1(0-2-1)

0203	492* โครงงานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล

ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา

Senior	Project	in	Molecular	Genetics	for	

Co-operative	Education	Program

2(0-4-2)

0203	493**โครงงานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล	1

Senior	Project	in	Molecular	Genetics	1

1(0-2-1)
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0203	494**โครงงานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล	2

Senior	Project	in	Molecular	Genetics	2

1(0-2-1)

0299 202 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	1

English	for	Science	1

2(2-0-4)

0299	203 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	2

English	for	Science	2

2(2-0-4)

*	เฉพาะนิสิตที่เลือกเรียนโปรแกรมสหกิจศึกษา	เป็นรายวิชานับหน่วยกิต	

มีผลการเรียนแบบ	S	หรือ	U

**	เฉพาะนิสิตที่เลือกเรียนโปรแกรมปกติ

	 	 2.2	วิชาเอกเลือก

	 	 	 (โปรแกรมปกติ	 18	หน่วยกิต

	 	 	 (โปรแกรมสหกิจศึกษา)	 15	หน่วยกิต

0203	304 อนุกรมวิธานเบื้องต้น

Introduction	to	Taxonomy

4(3-3-7)

0203	305 กายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องต้น

Introduction	to	Anatomy	and	Physiology

4(3-3-7)

0203	309 พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุล

Genetics	and	Molecular	Biology

3(3-0-6)

0203	310 พิษวิทยาเบื้องต้น

Introduction	to	Toxicology

3(3-0-6)

0203	311 พิษวิทยาพันธุศาสตร์

Genetic	Toxicology

3(3-0-6)

0203	312 วิวัฒนาการของพืช

Plant	Evolution

3(2-2-5)

0203	313 พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย

Bacterial	Genetics

3(3-0-6)

0203	314 พันธุศาสตร์ของรา

Fungal	Genetics

3(3-0-6)

0203	315 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและชีวเคมี

Molecular	Biology	and	Biochemistry

3(3-0-6)

0203	321 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช

Principle	of	Plant	Breeding

3(2-2-5)

0203	371 พันธุศาสตร์ของสัตว์

Animal	Genetics

3(2-2-5)

0203	372 พันธุศาสตร์ของพืช

Plant	Genetics

3(2-2-5)

0203	374 เซลล์พันธุศาสตร์

Cytogenetics

3(2-2-5)

0203	375 พันธุศาสตร์ประชากร

Population	Genetics

3(3-0-6)

0203	449 วิวัฒนาการของสัตว์

Animal	Evolution

3(3-0-6)

0203	471 เทคโนโลยีชีวภาพ

Biotechnology

3(2-2-5)

0203	473 พันธุศาสตร์ชีวเคมี	

Biochemical	Genetics

3(3-0-6)

0203	474 พันธุวิศวกรรมในยูแคริโอต

Genetic	Engineering	in	Eukaryotes

3(2-2-5)

0203	475 หลักการทางเวชพันธุศาสตร์

Principle	of	Medical	Genetics

3(3-0-6)

0203	476 พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ

Quantitative	Genetics

3(3-0-6)

0203	477 เรื่องคัดสรรทางพันธุศาสตร์โมเลกุล

Selected	Topic	in	Molecular	Genetics

3(3-0-6)

0203	478 ไมโครไบโอมิกส์

Microbiomics

3(3-0-6)

0203	479 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช

Tissue	Culture	for	Plant	Breeding

3(2-2-5)

0203	480 พันธุศาสตร์กับงานนิติวิทยาศาสตร์

Genetic	and	Forensic	Science	

3(3-0-6)

0203	481 ซิสเทมาติคส์เชิงโมเลกุล

Molecular	Systematics

3(3-0-6)

0203	482 การตรวจวินิจฉัยทางพันธุศาสตร์โมเลกุล

Molecular	Genetic	Diagnosis

3(2-2-5)

0203	483 เทคนิคทางพันธุศาสตร์ส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ

Techniques	in	Genetics	for	Bussiness	

Entrepreneur

3(2-2-5)

	 	 2.3	หมวดวิชาเลือกเสรี

  ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่นๆ	ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	จ�านวน

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

	 	 2.4	หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม

0203	393 เตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา

Student	Practicum	and	Co-operative	

Education	Preparation

1(0-2-1)

0203	495 การฝึกงาน

Student	Practicum

2(0-4-2)

0199	499 สหกิจศึกษา

Co-operative	Education

9(0-40-0)
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แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต	สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2564)

ชั้นปีที่	1	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English

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

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transfomation

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

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	จ�านวน	1	รายวิชา 2 2

0201	113 แคลคูลัส	1

Calculus	1

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

0202	103 หลักเคมี	1

Principles	of	Chemistry	1

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

0202	193 ปฏิบัติการหลักเคมี	1

Principles	of	Chemistry	Laboratory	1

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

0203	110 ชีววิทยา	1

Biology	1

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

0203	191 ปฏิบัติการชีววิทยา	1

Biology	Laboratory	1

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

0204	104 ฟิสิกส์มูลฐาน

Fundamental	Physics	

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

0204	194 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน

Fundamental	Physics	Laboratory

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 21
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ชั้นปีที่	1	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

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

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

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

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	จ�านวน	3	รายวิชา 6 6

0201	114 แคลคูลัส	2

Calculus	2

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

0202	104 หลักเคมี	2

Principles	of	Chemistry	2

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

0202	194 ปฏิบัติการหลักเคมี	2

Principles	of	Chemistry	Laboratory	2

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

0203	120 ชีววิทยา	2

Biology	2

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

0203	192 ปฏิบัติการชีววิทยา	2

Biology	Laboratory	2

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 21

ชั้นปีที่	2	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041	004 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

English	for	Science	and	Technology

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

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	จ�านวน	2	รายวิชา 4 4

0202	221 เคมีอินทรีย์

Organic	Chemistry

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

0202	291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

Organic	Chemistry	Laboratory

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

0203	231 จุลชีววิทยา

Microbiology	

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

0203	271 พันธุศาสตร์

Genetics

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

0203	292 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์

Genetics	Laboratory

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

0203	291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Microbiology	Laboratory

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

0203	201 ชีววิทยาของเซลล์

Cell	Biology

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22 22
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ชั้นปีที่	2	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

003x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	จ�านวน	3	รายวิชา 6 6

0044	001 พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน

University’s	Mission	and	Community

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

0203	261 นิเวศวิทยา

Ecology

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

0203	293 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา

Ecology	Laboratory

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

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	294 พันธุศาสตร์โมเลกุล	

Molecular	Genetics

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

0203	295 เทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุล

Techniques	in	Molecular	Genetics

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22 22

ชั้นปีที่	3	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0202	250 การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ

Quantitative	Chemistry	Analysis

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

0202 299 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ

Quantitative	Chemistry	Analysis	Laboratory

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

0203	303 วิวัฒนาการ	

Evolution

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

0203	306 ชีวสารสนเทศ

Bioinformatics

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

0203	302 ชีวสถิติ

Biostatistics

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

0299 202 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	1

English	for	Science	1

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

0203	xxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน

Electives	in	Biology

6 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 21
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ชั้นปีที่	3	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0299	203 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์	2

English	for	Science	2

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

0203	307 พันธุวิศวกรรมพื้นฐาน

Basic	Genetic	Engineering

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

0203	308 จีโนมิกส์

Genomics

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

0203	391 สัมมนาทางพันธุศาสตร์โมเลกุล

Seminar	in	Molecular	Genetics

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

0203	393 เตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา

Student	Practicum	and	Co-operative	Education	Preparation

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

0203	xxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน

Electives	in	Biology

6 6

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Electives

3 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19 19

ชั้นปีที่	4	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0203	493 โครงงานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล	1

Senior	Project	in	Molecular	Genetics	1

1(0-2-1) -

0203	495 การฝึกงาน

Student	Practicum

2(0-4-2) -

0199	499 สหกิจศึกษา

Co-operative	Education

- 9(0-40-0)

0203	xxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน

Electives	in	Biology

3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Electives

3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 9 9
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ชั้นปีที่	4	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0203	492 โครงงานทางพันธุศาสตร์โมเลกุลส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา

Senior	Project	in	Molecular	Genetics	for	

Co-operative	Education	Program

- 2(0-4-2)

0203	494 โครงงานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล	2

Senior	Project	in	Molecular	Genetics	2

1(0-2-1) -

0203	xxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน

Electives	in	Biology

3 3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Electives

- 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 4 8
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ค�าอธิบายรายวิชา
	 หมวดวิชาเฉพาะ	

	 1.	 กลุ่มวิชาแกน	

202	113		 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)	

Calculus 1

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน	 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน	

ตัวแปรเดียวและการประยุกต์	ปริพันธ์และการประยุกต์

Limits	 and	 continuity	 of	 functions,	 derivatives	 of	

functions	 of	 one	 variable	 and	 applications,	 integrals	 and	

applications

0201	114		 แคลคูลัส	2 3(3-0-6)	

Calculus 2

ฟังก์ชนัหลายตวัแปร	ลมิติและความต่อเนือ่งของฟังก์ชนัหลาย

ตัวแปร	อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์	อนุกรมอนันต์

Functions	of	several	variables,	limits	and	continuity	

of	 functions	 of	 several	 variables,	 partial	 derivatives	 and	

applications,	infinite	series

0202	103		 หลักเคมี	1 	 3(3-0-6)	

Principles of Chemistry 1

โครงสร้างอะตอม	ปริมาณสารสัมพันธ์	พันธะเคมี	สมบัติของ	

ธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน	 สมดุลเคมี	 ก๊าซ	 ของแข็ง	 ของเหลว	

สารละลาย	 สมบัติคอลลิเกทีฟ	 กรด-เบส	 สารละลายบัฟเฟอร์	 และ 

การไทเทรตกรด-เบส

Structure	of	atoms,	stoichiometry,	chemical	bonding,	

properties	of	representative	and	transition	elements,	chemical	

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

acid-base,	buffer	solution	and	titration

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

Principles of Chemistry Laboratory 1 

	 เงื่อนไขของรายวิชา		 :	 0203	 103	หลักเคมี	 1	 (อาจเรียน

พร้อมกันได้)	

	 Prerequisite	 :	 0203 103 Principles of Chemistry 1 

(or in concurrence with 0203 103 

Principles of Chemistry	1)	

การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา	 0202103	

หลักเคมี	1	เช่น	ความปลอดภัย	ในห้องปฏิบัติการ	การใช้อุปกรณ์พื้นฐาน

ทางเคมี	สมบัติคอลดีเกทีฟ	การหาค่าคงที่ของแก๊ส	สมดุลเคมี	กรด-เบส

สารละลาย	บัฟเฟอร์	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

0203	110		 ชีววิทยา	1 	 3(3-0-6)

Biology 1

สมบัติของสิ่งมีชีวิต	 การจัดระบบสิ่งมีชีวิต	 ระเบียบวิธีทาง

วิทยาศาสตร์	สารเคมีของชีวิต	เซลล์และเมแทบอลิซึม	พันธุศาสตร์	กลไก

ของวิวัฒนาการ	ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	 โครงสร้างและหน้าท่ีของ

พืชและสัตว์	นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

Characteristic	and	organization	of	organisms,	science	

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

mechanism	of	evolution,	biodiversity,	structure	and	function	of	

plant	and	animal,	ecology	and	behavior

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

Biology Laboratory 1 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 110	 ชีววิทยา	 1	 (อาจเรียน

พร้อมกันได้)	

	 Prerequisite	 :	 0203	 110	 Biology	 1	 (or	 in	

concurrence with 0203 110 

Biology	1)	

การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0203	 110	

ชีววิทยา	1	

Experiments	in	correlation	to	0203	110	Biology	1

0204	104		 ฟิสิกส์มูลฐาน	 3(3-0-6)	

Fundamental Physics

กลศาสตร์	 การสั่นและคลื่น	 เสียง	 แสง	 และทัศนศาสตร์

ของไหล	สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหลก็	อณุหพลศาสตร์	และฟิสกิส์ยคุใหม่

Mechanics,	vibrations	and	waves,	sound,	light	and	

optics	of	fluids,	electric	and	magnetic	fields,	thermodynamics,	

and	modern	physics

0204	194		 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน 	 1(0-3-1)	

Fundamental Physics Laboratory 

	 เงื่อนไขของรายวิชา		 :		0204	104	ฟิสกิส์มูลฐาน	(อาจเรยีน

พร้อมกันได้)	

	 Prerequisite	 :		0204	104	Fundamental	Physics	

(or in concurrence with 0204 104 

Fundamental	physics)	

การทดลองทีส่อดคล้องกบัเนือ้หาวชิา	0204	104	พสิกิส์มลูฐาน

Experiments	associated	with	0204	104	Fundamental	

Physics
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0202	104		 หลักเคมี	2	 3(3-0-6)	

Principles of Chemistry 2 

	 เงื่อนไขของรายวิชา		 :		0202	103	หลักเคมี	1	

	 Prerequisite	 :		0202	103	Principles	of	

Chemistry 1

อุณหพลศาสตร์	 จลนพลศาสตร์	 เคมีไฟฟ้า	 เคมีนิวเคลียร์	

เคมีสิ่งแวดล้อม	โครงสร้างและหมู่ฟังก์ชันของสารเคมีอินทรีย์และชีวเคมี

Thermodynamics,	kinetics,	electrochemistry,	nuclear	

chemistry,	 environmental	 chemistry,	 functional	 groups	 and	

structural	of	organic	and	biochemical	compounds

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

Principles of Chemistry Laboratory 2 

	 เงื่อนไขของรายวิชา		 :		0202	103	หลักเคมี	1	

	 Prerequisite	 :	 0202	103	Principle	of	

Chemistry 1 

การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา	 0202	 104	

หลกัเคม	ี2	เช่น	อณุหพลศาสตร์	จลนพลศาสตร์	เซลล์ไฟฟ้าเคมี	การทดสอบ

สารอินทรีย์

Experiments	 designed	 to	 concord	with	 0202104	

Principles	 of	 Chemistry	 2;	 thermodynamics,	 kinetics,	

electrochemical	cell,	testing	of	organic	substance

0203	120		 ชีววิทยา	2	 3(3-0-6)	

Biology 2 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :		0203	110	ชีววิทยา	1

	 Prerequisite	 :	 0203	110	Biology	1

เน้ือเย่ือของพืชและสัตว์	 การสังเคราะห์แสงและการหายใจ	

การล�าเลยีงน�า้และอาหารในพชืฮอร์โมนพชื	อาณาจักรพชืและสตัว์	สณัฐาน

วิทยาและระบบหมุนเวียนในสัตว ์ 	 การสืบพันธุ ์ และการเจริญ	

ของพืชและสัตว์	 สารพันธุกรรมและการถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรม	

การควบคุมการแสดงออกของยีนและ	พันธุวิศวกรรม

Plant	 and	 animal	 tissues,	 photosynthesis	 and	

respiration,	water	 and	 nutrients	 transport	 in	 plant,	 plant	

hormones,	plant	and	animal	kingdoms,	animal	morphology	and	

circulatory	system,	reproduction	and	development	of	plant	and	

animal,	genetic	materials	and	inheritance,	regulation	of	gene,	

expression,	and	genetic	engineering

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

Biology Laboratory 2 

	 เงื่อนไขของรายวิชา		 :		0203	120	ชวีวทิยา	2	(หรอือาจเรยีน

พร้อมกันได้)

	 Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2	(or	in	

concurrence with 0203 120 

Biology	2) 

การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0203	 120	

ชีววิทยา	2

Experiments	in	correlation	to	0203	120	Biology	2

	 2.	 กลุ่มวิชาเอก	

	 	 2.1	 วิชาเอกบังคับ

0202	221		 เคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

Organic Chemistry 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	104	หลักเคมี	2	

	 Prerequisite	 :	 0202	104	Principle	of	

Chemistry 2 

โครงสร้าง	 ปฏิกิริยาเคมี	 และสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์

ต่างๆ	 เช่น	 อัลเคน	 อัลคีน	 อัลไคน์	 ไดอีน	 อะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน	

สารประกอบแฮไลต์	แอลกอฮอล์	ฟีนอล	อเีธอร์	เอพอกไซด์	อลัดไีฮด์	คโีตน	

กรดอินทรีย์	รวมทั้งสารที่เป็นอนุพันธ์ของกรดอินทรีย์

Structures,	reaction	and	stereochemistry	of	organic	

compounds	 e.g.,	 alkane,	 alkene,	 alkyne,	 diene,	 aromatic	

hydrocarbons,	 alkyl	 halide,	 alcohol,	 phenol,	 ether,	 epoxide,	

aldehyde,	ketone,	carboxylic	acid	and	their	derivatives

0202	241		 ชีวเคมี		 4(4-0-8)

Biochemistry 

	 เงื่อนไขของรายวิชา		 :		0202	221	เคมีอินทรีย์	

	 Prerequisite	 :	 0202	221	Organic	Chemistry

ความหมายของชีวเคมี	 โครงสร้าง	 สมบัติ	 และหน้าที่ของ

ชวีโมเลกลุต่างๆ	ได้แก่	คาร์โบไฮเดรต	ลปิิด	โปรตีน	กรดนวิคลอิกิ	เอนไซม์	

วิตามิน	ฮอร์โมน	 เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล	ปฏิสัมพันธ์และระบบ

การควบคุมกระบวนการเหล่านี้ 	 การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต	

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีวเคมีในด้านต่าง	ๆ

Broad	overview	of	biochemistry,	structure,	properties	

and	functions	of	biomolecules	i.e.	carbohydrates,	lipids,	nucleic	

acids,	enzymes,	vitamins,	hormones,	metabolism	of	biomolecules,	

interactions	 and	 controlling	 system	of	metabolic	 processes,	

energy	transfer	in	organisms,	applications	of	biochemistry
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0202	250		 การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ	 3(3-0-6) 

Quantitative Chemistry Analysis 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	104	หลักเคมี	2	และ	

0202	194	ปฏิบัติการหลักเคมี	2	

	 Prerequisite	 :	 0202	104	Principles	of	

Chemistry 2 and 0202 194 

Principles of Chemistry 

Laboratory 2

การเก็บตัวอย่างในการวิเคราะห์	 การค�านวณข้อมูลทางสถิติ	

ความถูกต้อง	ความแม่นย�าในการวิเคราะห์	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	 เช่น	

การไทเทรตแบบกรด-เบส	การไทเทรตแบบตกตะกอน	การไทเทรตแบบ

สารประกอบเชิงซ้อน	การไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ์	 การวิเคราะห์ทาง

สเปกโทรสโกปี	ได้แก่	อลัตราไวโอเลตและวิสเิปิลสเปกโทรสโกปี	ฟลอูอเรส

เซนต์สเปกโทรสโกปี	 อะตอมมิกแอบซอร์พช้ันสเปกโทรสโกปี	 เทคนิค

การแยกสาร	เช่น	การสกัด	การกลั่น	โครมาโทกราฟี

Sampling	 for	 analysis,	 statistical	 calculation,	

accuracy,	 precision,	 quantitative	 analysis	 such	 as	 acid-base	

titration,	precipitation	 titration,	 complexation	 titration,	 redox	

titration,	spectroscopy	analysis,	such	as	ultraviolet	and	visible	

spectroscopy,	 fluorescence	 spectroscopy,	 atomic	 absorption	

spectroscopy,	 separation	 techniques	 such	 as	 extraction,	

distillation,	chromatography

0202	291		 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	 1(0-3-1)	

Organic Chemistry Laboratory 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	104	หลักเคมี	2	

	 Prerequisite	 :	 0202	104	Principle	of	

Chemistry 2 

การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา	 0202	 221	

เคมีอินทรีย์	

Experiments	 concurrence	with	 0202	 221	Organic	

Chemistry

0202	296		 ปฏิบัติการชีวเคมี	 1(0-3-1)	

Biochemistry Laboratory 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	 241	 ชีวเคมี	 (หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้)	

	 Prerequisite	 :	 0202	241	Biochemistry	(or	in	

concurrence with 0202 241 

Biochemistry)

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ	 ทางชีวเคมี	 เพื่อใช้ใน

การวิเคราะห์โครงสร้างและสมบัติของสาร	 ชีวโมเลกุลต่างๆ	 เพื่อเสริม

ความเข้าใจวิชาชีวเคมี

Laboratory	 involving	 techniques	 for	 analysis	 of	

structures	and	properties	of	biomolecules	to	foster	understanding	

concepts	given	in	biochemistry

0202	299		 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ		 1(0-3-1)

Quantitative Chemical Analysis Laboratory 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	 250	 การวิเคราะห์ทางเคมี

เชงิปรมิาณ	(อาจเรยีนพร้อมกนัได้)	

 Prerequisite	 :	 0202	250	Quantitative	

Chemistry Analysis or in 

concurrence with 0202 250 

Quantitative Chemistry 

Analysis

การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0202	 250	

การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ

Experimental	concurrence	with	0202	250	Quantitative	

Chemical	Analysis

0203	271	 พันธุศาสตร์		 3(3-0-6)	

Genetics

พนัธุศาสตร์ของเมนเดล	การวิเคราะห์พนัธุประวัติ	วัฏจักรของ

เซลล์	การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส	การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ	

ความผิดปกติของโครโมโซม	การหาความถี่ของยีนในประชากร	โครงสร้าง

จีโนม	การถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรม	พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล	มิวเทชัน	

การควบคุมการท�างานของยีน	และพันธุวิศวกรรม

Mendelian	 genetics,	 pedigree	 analysis,	 cell	 cycle,	

mitosis	 and	meiosis	 cell	 division,	 sexual	 reproduction,	

chromosome	abnormally,	gene	frequency	in	population,	genome	

structure,	 genetic	 inheritance,	molecular	 genetics,	mutation,	

regulation	of	gene	expression,	and	genetic	engineering

0203	292		 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์		 1(0-3-1)	

Genetics Laboratory

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 271	พันธุศาสตร์	 (หรืออาจ	

เรียนพร้อมกันได้)

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics	(or	in	

concurrence with 0203 271 

Genetics)	

การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0203	 271	

พันธุศาสตร์

Experiments	concurrented	with	0203	271	Genetics
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0203	231		 จุลชีววิทยา		 3(3-0-6)	

Microbiology

การจัดจ�าแนก	 สัณฐานวิทยา	 ลักษณะการเจริญเติบโต	

สรีรวิทยา	พันธุกรรม	ความสัมพันธ์ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของจุลชีพ	

การเกดิโรค	การควบคมุเชือ้แบคทเีรีย	ไวรัส	เช้ือรา	โพรโทซัว	สาหร่าย	และ

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

Identification,	morphology,	growth	characteristics,	

physiology,	genetics,	interrelation	of	human	and	environment	

of	microorganisms,	 pathogenesis,	 bacterial,	 viral,	 fungal,	

protozoan	and	algal	controls,	as	well	as,	immune	system

0203	291		 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา		 1(0-3-1)	

Microbiology Laboratory

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 231	 จุลชีววิทยา	 (หรืออาจ	

เรียนพร้อมกันได้)

	 Prerequisite	 :	 0203	231	Microbiology	(or	in	

concurrence with 0203 231 

Microbiology)	

การใช ้และรักษากล ้องจุลทรรศน ์ 	 เทคนิคปลอดเชื้อ

การแยกเชือ้	การท�าให้เชือ้บริสทุธิแ์ละการนบัจ�านวนจุลนิทรีย์	จุลนิทรย์ีใน

สิ่งแวดล้อม	การย้อมสีแบคทีเรีย	จุลินทรีย์ในอาณาจักรฟังไจ	อาหารเลี้ยง

เชือ้	ปัจจยัทางกายภาพทีส่่งผลต่อการเจรญิของจลุนิทรย์ี	เมแทบอลซึิมของ

จุลินทรีย์	การควบคุมจุลินทรีย์โดยรังสียูวี	สารเคมีและสารปฏิชีวนะ	เซลล์

เม็ดเลือด	และการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ดัชนีในน�้า

Use	 and	maintenance	 of	 microscopes,	 aseptic	

techniques,	 isolation,	 purification	 and	 enumeration	 of	

microorganisms,	microorganisms	 in	 environment,	 bacterial	

stainings,	microorganisms	 in	 kingdom	 fungi,	 culture	media,	

physical	factors	affecting	growth	of	microorganisms,	microbial	

metabolisms,	 controls	 of	microorganisms	 by	UV	 radiation,	

chemicals	and	antibiotics,	blood	cells,	and	analysis	of	indicator	

microorganisms	in	water

0203	201		 ชีววิทยาของเซลล์		 4(3-3-7)

Cell Biology 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2	

	 Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

โครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์	 หน้าท่ีและลักษณะ

ส�าคัญของเซลล์ชนิดโพรแคริโอตและ	ยูแคริโอต	กิจกรรมและกลไกที่เกิด

ขึ้นภายในเซลล์	 การท�างานร่วมกันระหว่างนิวเคลียสและออร์แกเนลล	์

เทคนิคที่ศึกษาเกี่ยวกับเซลล์	 และการทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหา

ในรายวิชา

Structures	and	component	of	the	cell,	functions	and	

major	features	of	prokaryotic	cells	and	eukaryotic	cells,	activities	

and	mechanisms	within	 the	cell,	 interactions	of	nucleus	and	

organelles,	 techniques	 in	 cell	 study,	 and	 experiments	

concurrence	with	the	lecture	topics

0203	261		 นิเวศวิทยา	 3(3-0-6)	

Ecology 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 เรียนควบคู่กับ	 0203	 293	 ปฏิบัติ

การนิเวศวิทยา	

	 Co-requisite	 :		0203	293	Ecology	Laboratory

ล�าดับขั้นของระบบชีวภาพ	ความสัมพันธ์ในหมู่สิ่งมีชีวิต	และ

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต	 การเปลี่ยนแปลงขนาดของ

ประชากรสิง่มชีีวิต	กระบวนการและหน้าท่ีของระบบนเิวศ	วัฏจกัรของสสาร

และพลังงาน	 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาไปใช้ศึกษาปัญหา

สิ่งแวดล้อม	และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	

Biosystem	 hierarchy,	 interrelation	 among	 biotic	

environment	 and	 between	 biotic	 and	 abiotic	 environment,	

changes	in	population	size,	ecosystems	processes	and	functions,	

materials	and	energy	cycles	in	ecosystem,	applications	of	ecology	

theory	for	studying	environmental	problems	and	conservation	

of	natural	resources	

0203	293		 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา	 1(0-3-1)	

Ecology Laboratory 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 เรยีนควบคูก่บั	0203	261	นเิวศวทิยา 

	 Co-requisite		 :		Concurrence	 with	 0203	 261	

Ecology 

การฝึกปฏิบัติการทางนิเวศวิทยาภาคสนามและห้องปฏิบัติ	

การวเิคราะห์ข้อมูลและดชันต่ีางๆ	ทางนเิวศวทิยา	การศกึษาภาคสนามและ

กรณีศึกษา

Field	and	laboratory	practices	in	ecology,	ecological	

parameters	and	indices	analysis,	field	trip	and	case	studies
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0203	294		 พันธุศาสตร์โมเลกุล	 3(3-0-6)

Molecular Genetics

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics	

โครงสร้างและหน้าที่ของยีน	 โครงสร้างของส่วนประกอบ

ดเีอน็เอ/อาร์เอน็เอ	กลไกของการจ�าลองดเีอน็เอ	การซ่อมแซม	การจัดเรียง

ตัวใหม่	การถอดรหัสพันธุกรรม	การดัดแปลงโมเลกุลอาร์เอ็นเอ	การแปล

รหัสพันธุกรรม	 การควบคุมการแสดงออกของยีนในแบคทีเรียและ

ยแูคริโอต	การจดัเรียงโครโมโซม	พืน้ฐานระดบัโมเลกลุของการควบคมุยนี

การแสดงออกของยีนและปัจจัยภายในเซลล์และนอกเซลล์โดยวิถีการ

ส่งสัญญาณ

The	 structure	 and	 function	 of	 genes,	 structures	 of	

DNA/RNA	components,	mechanisms	of	DNA	replication,	repair,	

recombination,	transcription,	RNA	processing	and	translation,	

regulation	 of	 gene	 expression	 in	 bacteria	 and	 eukaryotes,	

chromosome	organization,	the	molecular	basis	of	regulation	of	

gene	expression	and	how	gene	expression	is	tied	to	intracellular	

and	extracellular	factors	by	signal	transduction	pathways

0203	295		 เทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุล		 2(1-2-3)

Techniques in Molecular Genetics 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics	

หลกัการและวธิกีารพืน้ฐานทีใ่ช้ในการวเิคราะห์และการจดัการ

กับจีโนมและยีน	 รวมถึง	 พันธุศาสตร์การส่งถ่ายยีน	 การวิเคราะห์

การผสมพันธุ์	และพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลขั้นพื้นฐาน

Basic	principles	and	methods	used	 in	the	analysis	

and	manipulation	for	genome	and	gene,	including	transmission	

genetics,	breeding	analysis,	and	basic	molecular	genetics

0203	302		 ชีวสถิติ		 3(3-0-6)	

Biostatistics

แนวคิดพื้นฐานของการใช ้สถิติ เชิงพรรณนาและสถิติ

เชิงอนุมานในการวิจัยทางชีววิทยา	การแจกแจงแบบปกติ	การสุ่มตัวอย่าง	

การประมาณและการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยของประชากร	 ลักษณะ

การวางแผนแบบการทดลองพื้นฐาน	การวิเคราะห์ข้อมูลที่จ�าแนกประเภท	

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย	แนวคิดของ

การแปลงข้อมูลและการทดสอบแบบไม่อิงพารามิเตอร์	การน�าเสนอข้อมูล	

Basic	concepts	of	using	descriptive	and	inferential	

statistics	 for	 researches	 in	 biological	 sciences;	 normal	

distribution,	sampling,	estimations	and	hypothesis	testing	for	

population	means,	characteristics	of	basic	experimental	designs,	

categorical	 data	 analyses,	 correlation	 and	 simple	 linear	

regression,	concepts	of	data	transformation	and	non-parametric	

tests,	data	presentation	

0203	303		 วิวัฒนาการ	 3(3-0-6)	

Evolution 

	 เงื่อนไขของรายวิชา		 :		0203	120	ชีววิทยา	2	

	 Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต	 กระบวนการ

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต	 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดวิวัฒนาการ	ความแปรผัน	

และการคดัเลอืกโดยธรรมชาต	ิพนัธศุาสตร์ประชากร	การเกดิสิง่มชีวีติชนดิ

ใหม่	การสญูพนัธุ	์และความหลากหลาย	ต้นไม้ววิฒันาการ	ววิฒันาการร่วม	

และการวิวัฒนาการระดับมหภาค

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	306		 ชีวสารสนเทศ	 3(2-2-5)	

Bioinformatics 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	110	ชีววิทยา	1	

	 Prerequisite	 :	 0203	110	Biology	1

การจ�าลองพลวัตของโมเลกลุและแรงยดึผลกั	การจดัเรยีงรปู

แบบการแสดงออกของยีนและความสัมพันธ์ของจีโนมร่วมกับโครงสร้าง

และหน้าที่ของโปรตีน	โปรแกรมในการวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์

Simulation	of	molecular	dynamics	and	 interaction,	

arrangement	 of	 gene	 expression	patterns	 and	 relations	with	

genome	 including	 the	 structure	 and	 function	 of	 proteins,	

programs	in	genetic	analysis	

0203	307		 พันธุวิศวกรรมพื้นฐาน	 3(2-2-5)

Basic Genetic Engineering

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics	

คุณสมบัติของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ	 การสกัดดีเอ็นเอ	

เอนไซม์ท่ีใช้ในการตัดและเช่ือมต่อ	 การตัดและเช่ือมต่อดีเอ็นเอเข้ากับ

พาหะ	การเพิ่มปริมาณยีนโดยวิธีการโคลนนิ่ง	การหาล�าดับของยีน

Properties	 of	 DNA	 and	 RNA,	 isolation	 of	 DNA,	

restriction	enzymes	and	DNA	ligase,	restriction	cleavage	and	

ligation	of	DNA	with	vectors,	gene	amplifications	by	cloning,	

DNA	sequencing
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0203	308		 จีโนมิกส์		 3(3-0-6)

Genomics

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics	

หลักการและเทคโนโลยีที่ใช้วิเคราะห์ยีน	 เทคโนโลยีการหา

ล�าดับนิวคลีโอไทด์ในปริมาณที่มาก	วิธีการส�าหรับการอนุมานหน้าที่จีโนม	

การจดัจ�าแนกหน้าทียี่น	การแสดงออกของยนี	จโีนมเชงิเปรยีบเทยีบ	จโีนม

เชิงประชากร	เทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์และชีววิทยาเชิงระบบ	การบูรณาการ

ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษายีนและการประยุกต์ใช้

Principles	and	technologies	used	in	genomic	analysis,	

technology	for	the	High-Throughput	Sequencing,	methods	for	

extrapolating	genome	functions,	characterizing	functional	genes,	

gene	expression,	comparative	genomics,	population	genomics,	

proteomic	 technologies	 and	 systems	biology,	 integration	 of	

sciences	for	gene	study	and	applications

0203	391		 สัมมนาทางพันธุศาสตร์โมเลกุล	 1(0-2-1)

Seminar in Molecular Genetics

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics	

ฝึกระเบียบวิธีการ	 การค้นคว้าวิจัยทางพันธุศาสตร์ระดับ

โมเลกุลในระดับปริญญาตรี	 การสืบค้นสารสนเทศแบบต่างๆ	 และ

การน�าเสนอ

Orientation	 of	 seminar	 course	 to	 undergraduate	

students,	 emphasizing	 on	 searching	 for	 and	presentation	 on	

research	topics	and	articles	in	genetics

0203	492		 โครงงานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล	 2(0-4-2)

	 ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา

Senior Project in Molecular Genetics for 

Co-operative	Education	Program

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 นิสิตหลักสูตร	 วท.บ.พันธุศาสตร์

โมเลกลุ	โปรแกรมสหกจิศึกษา	และ 

0203	xxx	สมัมนาทางพันธุศาสตร์	

(หรืออาจเรียนพร้อมกัน)

	 Prerequisite	 :	 Student	 in	 B.Sc.	 (Moelcular	

Genetics)	Co-operative	Education 

Program and 203 xxx Seminar 

in Molecular Genetics (or in 

concurrence with 0203 xxx 

Seminar in Molecular	Genetics)

วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและการวางแผนการทดลอง	 การจัดท�า

เค้าโครงข้อเสนอโครงงานวิจัย	 การค้นคว้า	 รวบรวม	 สังเคราะห์ข้อมูล	

การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล	การวิจัย	การน�าเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับ

ปัญหาต่างๆ	ทางพันธุศาสตร์

Research	methodology	 and	 experimental	 design,	

research	proposal	preparation;	searching,	collecting,	synthesizing	

and	 referencing	data,	 research,	 and	presentation	 in	 research	

data	about	problems	in	genetics

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

Senior Project in Molecular Genetics 1

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 นิสิตหลักสูตร	 วท.บ.พันธุศาสตร์

โมเลกลุ	โปรแกรมสหกจิศกึษา	และ 

0203	xxx	สมัมนาทางพันธศุาสตร์	

(หรืออาจเรียนพร้อมกัน)

	 Prerequisite		 :		Student	in	B.Sc.	(Moelcular	

Genetics)	Co-operative	

Education Program and 203 

xxx Seminar in Molecular 

Genetics (or in concurrence 

with 0203 xxx Seminar in 

Molecular	Genetics)

ระเบียบวิธีวิจัยและการวางแผนการทดลอง	 การค้นคว้า	

รวบรวม	สังเคราะห์ข้อมูล	 การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล	 การน�าเสนอ

โครงการหรืองานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ	ทางพันธุศาสตร์

Research	methodology	 and	 experimental	 design;	

searching,	 collecting,	 synthesizing	 and	 referencing	 data;	

presentation	of	project	or	research	in	debating	topics	of	genetics

0203	494		 โครงงานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล	2	 1(0-2-1)

Senior Project in Molecular Genetics 2

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 นิสิตหลักสูตร	 วท.บ.พันธุศาสตร์

โมเลกุล	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	

และ	0203	xxx	โครงงานทางพันธุ

ศาสตร์	1	(หรืออาจเรียนพร้อมกัน)

	 Prerequisite	 :	 Student	 in	 B.Sc.	 (Moelcular	

Genetics)	Co-operative	Education 

Program and 203 xxx Senior 

Project 1 in Molecular Genetics 

(or in concurrence with 0203 xxx 

Senior Project 1 in Molecular 

Genetics)

การวจิยัและเสนอผลวจัิยเกีย่วกบัปัญหาต่างๆ	ทางพนัธศุาสตร์

Research	 and	 presentation	 of	 research	 project	 in	

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

English for Science 1

ศัพท์เทคนิค	 การใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์	 การอ่านและ

ความเข้าใจในบทความด้านวิทยาศาสตร์

Technical	 terms,	 scientific	 language,	 reading	 and	

understanding	of	scientific	articles

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

English for Science 2 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0299	 202	 ภาษาอังกฤษส�าหรับ

วิทยาศาสตร์	1	

	 Prerequisite	 :	 0299	202	English	for	Science	1

ศัพท์เทคนิค	การใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์	การอ่าน	การเขียน	

และความเข้าใจในบทความด้านวิทยาศาสตร์

Technical	terms,	scientific	language,	reading,	writing	

and	understanding	of	scientific	articles

  2.2	 วิชาเอกเลือก

0203	304		 อนุกรมวิธานเบื้องต้น	 4(3-3-7)	

Introduction to Taxonomy 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2	

	 Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

หลักเกณฑ์การจ�าแนกสิง่มชีีวิตโดยลกัษณะทางสณัฐานวทิยา	

สรีรวิทยา	พันธุศาสตร์	 นิเวศวิทยา	 และวิวัฒนาการ	 แนวคิดใหม่ในการ

จ�าแนก	การตัง้ชือ่สิง่มชีวีติ	การตรวจสอบ	การสร้างและการใช้รปูวธิานเน้น

ส่ิงมีชีวิตที่พบในประเทศไทย	 และการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาใน

รายวิชา

Fundamental	 classification	 of	 organisms	based	on	

morphological	characteristics;	physiology,	genetics,	ecology	and	

evolution,	 novel	methods	 of	 classification,	 nomenclature,	

examination,	 construction	 and	 uses	 of	 taxonomic	 key,	

emphasizing	 on	 organisms	 in	 Thailand,	 and	 experiments	

concurrence	with	the	lecture	topics

0230	305		 กายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องต้น	 4(3-3-7)

Introduction to Anatomy and Physiology 

	 เงื่อนไขของรายวิชา		 :		0203	120	ชีววิทยา	2	

	 Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืชและสัตว์	 และการทดลอง

ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา

Anatomy	and	physiology	of	plants	and	animals,	and	

experiments	concurrence	with	the	lecture	topics

0203	309	 พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุล	 3(3-0-6)

Genetics and Molecular Biology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics	

ความเข ้าใจหลักการพื้นฐานและกลไกพื้นฐานส�าหรับ

การควบคุมและการแสดงออกของยีน	การรวมตัวกันใหม่ทางพันธุกรรม	

ความหลากหลายทางพันธุกรรม	 วิวัฒนาการของสารพันธุกรรม	 รวมท้ัง

วิธีวิเคราะห์ทางพันธุระดับโมเลกุลและเทคโนโลยีด้านยีน	

Understanding	basic	 principles	 and	 fundamental	

mechanisms	 for	 gene	 regulation	 and	 expression,	 genetic	

recombination,	variation,	and	evolution	of	the	genetic	material,	

as	well	 as	methods	 for	molecular	 genetic	 analyses	 and	gene	

technology

0203	310		 พิษวิทยาเบื้องต้น	 3(3-0-6)	

Introduction to Toxicology 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics	

หลักการที่เกี่ยวกับพิษวิทยา	ชนิดและคุณสมบัติของสารพิษ

ที่ส�าคัญและใช้มาก	กลไกของสารพิษที่มีต่อร่างกาย	ปฏิกิริยาของร่างกาย

ต่อสารพิษ	 การเก็บรักษาสารพิษ	 การควบคุมสารพิษ	 การป้องกันและ

ช่วยเหลือผู้ได้รับสารพิษ	ขั้นตอนและการตรวจวินิจฉัยสารพิษ

Principles	 of	 toxicology,	 types	 and	 properties	 of	

important	and	common	toxic	substances,	mechanisms	of	toxins	

action	in	human	body,	human	reactions	to	toxins,	toxic	substance	

storage,	control	of	toxin,	prevention	and	assistance	to	persons	

receiving	poisonous	 substances,	 procedures	 and	diagnostic	

testing	of	toxins

0203	311		 พิษวิทยาพันธุศาสตร์	 3(3-0-6)

Genetic Toxicology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics	

หลกัการทางพนัธุพษิวิทยาเบ้ืองต้น	ชนิดของสารพษิท่ีมีผลต่อ

พันธุกรรมและความสัมพันธ์ในการเกิดพิษ	 บทบาทของพันธุกรรมในการ

ตอบสนองต่อการเกดิพษิ	กลไกการเกดิพษิในสิง่มชีวีติ	พษิวทิยาระดบัเซลล์	

โมเลกุล	และยีน	เทคโนโลยีการประเมินความเป็นพิษทางพันธุกรรม	

Basic	principles	of	genetic	toxicology,	types	of	toxins	

that	 affect	genetic	 and	correlation	of	 toxicity,	 role	 of	 genetic	

in	 toxic	 response,	mechanisms	 of	 toxicity	 in	 organisms,	

cytotoxicology,	molecular	 toxicology	 and	 gene	 toxicology,	

technology	for	genetic	toxicity	assessment
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0203	312		 วิวัฒนาการของพืช	 3(2-2-5)

Plant Evolution

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics	

ประวัติความเป็นมาของพืช	 ในหมวดหมู่ต่างๆ	 โดยเริ่มมา

ตัง้แต่พวกไบรโอไฟต์จนถงึพชืไม้ดอก	การศกึษาววิฒันาการของโครงสร้าง

และอวัยวะต่างๆ	ของพืช

History	 of	 plants	 originating	 from	 bryophytes	 to	

angiosperms,	study	of	structural	and	organ	evolution	of	plants

0203	313	 พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย	 3(3-0-6)

Bacterial Genetics 
	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics	

หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์	 การควบคุม

การแสดงออกของยีน	 การกลาย	 และการซ่อมแซมดีเอ็นเอที่เสียหาย	

พลาสมดิ	การแลกเปลีย่นสารพันธกุรรม	พนัธวุศิวกรรม	และการประยกุต์

Principles	 of	 genetic	 transfer	 of	microorganisms,	

regulation	 of	 gene	 expression,	mutation	 and	 repairing	 of	

damaged	 DNA,	 plasmid,	 genetic	 recombination,	 genetic	

engineering	and	its	applications

0203	314		 พันธุศาสตร์ของรา	 3(3-0-6)

Fungal Genetics

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics	

สารพันธุกรรมและโครโมโซมของรา	 พันธุกรรมท่ีควบคุม

การเพิ่มจ�านวนเมตติงไทป์	 และโฮโมทาลลิซึม	 การแสดงออกของยีน	

การควบคุมโดยยีนหลายยีน	ไมโอติกและไมโทติกรีคอมบิเนชัน	ลักษณะ

ที่ควบคุมโดยสารพันธุกรรมในไซโทพลาสซึม	การวิเคราะห์ทางพันธุกรรม	

การกลาย	

Genetic	material	 and	 fungal	 chromosome,	genetic	

controlling	of	mating	 type	 increasing	and	homotallism,	gene	

expression,	 control	 by	multiple	 genes,	miotic	 and	mitotic	

recombination,	 traits	 that	 are	 controlled	 by	 cytoplasmic	

inheritance,	genetic	analysis,	mutation

0203	315		 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและชีวเคมี	 3(3-0-6)

Molecular Biology and Biochemistry

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	และ	

0202	241	ชีวเคมี	

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics	and	

0202 241 Biochemistry 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของเซลล์	 หน้าที่ทาง

ชีววิทยาและโมเลกุลของสารชีวโมเลกุลภายในเซลล์	 การควบคุม

กระบวนการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ	 อาร์เอ็นเอและโปรตีน	 กระบวนการทาง

ชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล	กระบวนการเมแทบอลิซึมท้ังในด้านการสร้าง

พลังงานและการใช้พลังงานในวิถีต่างๆ	

Introduction	 to	 cellular	 component,	 biological	 and	

molecular	 functions	of	 biomolecules	 in	 the	 cell,	 regulation	of	

biosynthesis	of	DNA,	RNA	and	protein,	biochemical	process	of	

biomolecules,	metabolic	process	of	both	energy	production	and	

consumption	in	different	pathways

0203	321		 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช		 3(2-2-5)	

Principles of Plant Breeding 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2	และ	

0203	271	พันธุศาสตร์

	 Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2	and	

0203 271 Genetics

ประวตัแิละความส�าคญัของการปรบัปรงุพนัธุพ์ชื	การประยกุต์	

ใช้หลักการทางพันธุศาสตร์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช	 หลักวิธีการและ

เทคนิค	 ในการปรับปรุงพันธุ์พืช	 เทคโนโลยีชีวภาพส�าหรับการปรับปรุง

พันธุ ์พืช	 การขยายพันธุ ์และการเก็บรักษาพันธุ์	 การปรับปรุงพันธุ ์พืช

เศรษฐกิจในประเทศไทย

History	and	importance	of	plant	breeding;	applications	

of	genetic	principles	by	means	of	plant	breeding;	methods	and	

techniques	of	plant	breeding;	biotechnology	for	plant	breeding,	

propagation	and	conservation:	improvement	of	Thai	economic	

plants

0203	371		 พันธุศาสตร์ของสัตว์	 3(2-2-5)	

Animal Genetics 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์	 โรคทาง

พันธุกรรม	 และการประยุกต์เทคนิคใหม่ทางเทคโนโลยีชีวภาพในการ

ปรับปรุงพันธุ์สัตว์

Inheritance	of	animal	phenotype,	genetics	disease	

and	application	of	new	biotechnologies	in	animal	breeding
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0203	372		 พันธุศาสตร์ของพืช	 3(2-2-5)	

Plant Genetics 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics

การถ่ายทอดทางพันธุกรรมในพืช	 โพลีพลอยต์	 การถ่ายยีน	
เพื่อปรับปรุงพันธุ์พืช

Basic	 concepts	 of	 genetic	 inheritance	 in	 plant,	
polyploidy	and	gene	transfer	for	plant	breeding

0203	374		 เซลล์พันธุศาสตร์		 3(2-2-5)	

Cytogenetics 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics

กลไกการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมระดับเซลล	์
ไซโตแท็กโซโนมี	 โครงสร้างและหน้าที่ของโครโมโซม	วิวัฒนาการระดับ
โครโมโซม	แคริโอไทป์	และเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์

Cellular	 mechanisms	 of	 genetic	 inheritance,	
cytotaxonomy,	chromosome	structure	and	function,	chromosomal	
evolution,	karyotype,	and	cytological	techniques

0203	375		 พันธุศาสตร์ประชากร	 3(3-0-6)	

Population Genetics 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics

แนวคดิและหลกัการพืน้ฐานของพนัธศุาสตร์ประชากร	ความถี่
อัลลีล	 ความถี่จีโนไทป์และความแปรผันทางพันธุกรรมในประชากร	
การเปลี่ยนแปลงความถี่อัลลีลในประชากร	 การผสมพันธุ์ไม่เป็นแบบสุ่ม
และการเปลีย่นแปลงความถ่ีจีโนไทป์	ลกัษณะเชงิปริมาณ	ววิฒันาการระดับ
โมเลกุล	การประยุกต์ใช้	พันธุศาสตร์ประชากร

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	449		 วิวัฒนาการของสัตว์	 3(3-0-6)	

Animal Evolution 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2	

	 Prerequisite	 :	 0203	120	Biology	2

ประวัติความเป็นมาของสัตว์ในหมวดหมู่ต่างๆ	 เริ่มตั้งแต่
พวกฟองน�า้จนถงึสตัว์มกีระดกูสนัหลงั	ตลอดจนววัิฒนาการของโครงสร้าง
และระบบอวัยวะต่างๆ	ของสัตว์

Origin	of	animal	species	from	sponges	to	vertebrates,	
including	the	evolution	of	structure	and	organ	systems	in	animals

0203	471		 เทคโนโลยีชีวภาพ		 3(2-2-5)

Biotechnology 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	120	ชีววิทยา	2,	0203	271	

พันธุศาสตร์	0203	261	

	 นิเวศวิทยาและ	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 โลยี ชี วภ าพ	
พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น	 การเพาะเลี้ยงเซลล์	 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	 และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการบ�าบัดของเสีย	 เทคโนโลยีใน
การหมัก	การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์	 การควบคุมโดยกระบวนการทาง
ชีววิทยา	จริยธรรมและเทคโนโลยี

Principles	of	and	processes	in	biotechnology,	basic	
genetic	engineering,	cell	culture,	tissue	culture,	applications	of	
biotechnology	 in	waste	 treatment,	 fermentation	 technology,	
plant	and	animal	breeding,	biotechnological	control,	ethics	and	
technology

0203	473		 พันธุศาสตร์ชีวเคมี	 3(3-0-6)	

Biochemical Genetics 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	และ	

0202	241	ชีวเคมี	

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics	and	

0202 241 Biochemistry 

องค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างของสารพันธุกรรม	
โครโมโซม	การวิเคราะห์กรดนิวคลีอิก	บทบาทของเอนไซม์และฮอร์โมนที่
มีต่อยีน	กระบวนการเมแทบอลิซึมและโรคทางพันธุกรรม

Biochemical	 components	 and	 structure	 of	 genetic	
materials,	chromosome,	analysis	of	nucleic	acid,	role	of	enzymes	
and	hormones	on	gene,	metabolic	process	and	genetic	diseases

0203	474		 พันธุวิศวกรรมในยูแคริโอต	 3(2-2-5)

Genetic Engineering in Eukaryotes

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics	

โครงสร้างของเซลล์ยูแคริโอต	การแยกสกัดดีเอ็นเอ	ดีเอ็นเอ
พาหะในยูแคริโอต	เซลล์เจ้าบ้าน	เอนไซม์ตัดจ�าเพาะ	การตัดและเชื่อมต่อ
ดีเอ็นเอ	การถ่ายโอนดีเอ็นเอสายผสม	การคัดเลือกโคลน	การถ่ายยีนโด
ยอะโกรแบคทีเรียม	การถ่ายยีนโดยตรง

Eukaryotic	cell	structure,	DNA	isolation,	DNA	vector	
in	eukaryote,	host	cell,	restriction	enzymes,	digestion	and	ligation	
of	DNA,	transformation	of	recombinant	DNA,	selection	of	clones,	
Agrobacterium	mediated	gene	transfer,	direct	gene	transfer
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0203	475		 หลักการทางเวชพันธุศาสตร์	 3(3-0-6)

Principle of Medical Genetics

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	และ	

0202	241	ชีวเคมี	

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics	and	

0202 241 Biochemistry 

หลักการพื้นฐานของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของมนุษย	์

เน้นถึงโรคที่ถ่ายทอดแบบยีนเดี่ยว	โรคที่เกี่ยวข้องกับโครโมโซม	และโรค

ที่เกิดจากหลายปัจจัย	ความผิดปกติของรูปร่าง	ความผิดปกติแต่ก�าเนิด

ของเมแทบอลิซึม	 การกลายพันธุ์	 พันธุศาสตร์ของโรคมะเร็ง	 ความเสี่ยง

ของการเกิดโรคทางพันธุกรรม

Basic	principles	of	human	genetic	inheritances	with	

the	emphasis	on	single	gene,	chromosomal	and	multifactorial	

genetic	diseases,	dysmorphology,	inborn	errors	of	metabolism,	

mutation,	cancer	genetics,	risks	of	genetic	disorders

0203	476		 พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ	 3(3-0-6)

Quantitative Genetics

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics	

ยีนหลายต�าแหน่งที่มีความสัมพันธ์กับฟีโนไทป์เดียวกัน	

วิธีการศึกษาและการตีความหมายความสัมพันธ์ระหว่างฟีโนไทป์และ

จโีนไทป์	หลกัการถ่ายทอดพนัธกุรรม	พืน้ฐานทางโมเลกลุและความส�าคญั

ต่อการแปรปรวนทางพันธุกรรม	 ข้อมูลของจีโนมในการท�าแผนที่ยีนท่ี

ควบคุมลักษณะเชิงปริมาณ	 อิทธิพลของยีนต่างคู ่	 ความสัมพันธ์ทาง

พันธุกรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างยีนกับสภาพแวดล้อม	 ข้อมูลทาง

พันธุกรรมเพื่อศึกษาและตีความปัญหาทางชีววิทยาที่เก่ียวข้องกับพันธุ

ศาสตร์เชิงปริมาณ

Multiple	 genes	 and	 their	 relationship	 to	 identical	

phenotypes,	 how	 to	 study	 and	 interpret	 the	 relationships	

between	 phenotypes	 and	 genotypes,	 principle	 of	 genetic	

inheritance,	molecular	basis	and	importance	on	genetic	variation,	

genomic	tools	for	mapping	of	genes	controlling	quantitative	traits,	

epistasis,	 genetic	 correlations	 and	genotype-by-environment	

interactions,	genomic	data	for	the	study	and	interpretation	of	

general	biological	problems	in	quantitative	genetics

0203	477		 เรื่องคัดสรรทางพันธุศาสตร์โมเลกุล	 3(3-0-6)	

Selected Topic in Molecular Genetics 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics	

ความรู้ใหม่	และเรื่องน่าสนใจทางพันธุศาสตร์โมเลกุล	

Novel	knowledge	and	interesting	topics	in	molecular	

genetics

0203	478		 ไมโครไบโอมิกส์		 3(3-0-6)

Microbiomics

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	และ	

0202	241	ชีวเคมี	

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics	and	

0202 241 Biochemistry 

หลักการของไมโครไบโอมิกส์	 ไมโครไบโอมของพืช	 สัตว์	

และมนุษย์	ความสัมพันธ์ของสังคมจุลินทรีย์กับยูแคริโอต	ประโยชน์และ

การก่อโรคของจลุนิทรย์ีต่อยแูครโิอต	เครือ่งมอืและวธิกีารเพือ่ศกึษาสงัคม

จุลินทรีย์	 เครื่องมือและวิธีการเพื่อวิเคราะห์และอธิบายชุดข้อมูลจีโนม	

การประยุกต์ใช้กลุ่มจุลินทรีย์เพื่อปรับปรุงชีวิตมนุษย์

Principles	 of	microbiomics,	microbiome	of	 plants,	

animals	and	humans,	association	of	microbial	communities	with	

eukaryotic	 hosts,	 benefit	 and	 pathogenicity	 of	microbes	 to	

eukaryotic	 hosts,	 tools	 and	methods	 for	 study	 of	microbial	

communities,	tools	and	methods	for	analysis	and	interpretation	

of	 genomic	data	 sets,	 applications	 of	microbial	 consortia	 for	

improvement	of	human	life

0203	479		 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืช		 3(2-2-5)	

Tissue Culture for Plant Breeding

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	และ	

0202	241	ชีวเคมี	

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics	and	

0202 241 Biochemistry 

ความหมายของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	 ประโยชน์ของ

การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื	ขัน้ตอนการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพชื	อาหารเพาะเลีย้ง

เนื้อเย่ือพืช	 สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช	การพัฒนาของเนื้อเยื่อพืช	

ความผันแปรทางพันธุกรรมที่ เกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	

การปรับปรุงพันธุ์พืช	 การใช้ประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการ

ปรบัปรงุพนัธ์ุพชื	การชักน�าให้เกิดการกลายพนัธ์ุในพชื	การชักน�าให้เกิดโพ

ลีพลอยด์ในพืช	การส่งถ่ายยีนในพืช

The	definition	of	plant	tissue	culture,	benefits	of	plant	

tissue	culture,	plant	tissue	culture	process,	plant	tissue	culture	

media	and	formula,	development	of	plant	tissue,	genetic	variation	

caused	by	plant	 tissue	culture,	plant	breeding,	uses	of	 tissue	

culture	 in	 plant	 breeding,	 induction	 of	mutations	 in	 plants,	

induction	of	polyploids	in	plants,	gene	transfers	in	plants
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0203	480		 พันธุศาสตร์กับงานนิติวิทยาศาสตร์	 3(3-0-6)	

Genetic and Forensic Science

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	และ	

0202	241	ชีวเคมี	

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics	and	

0202 241 Biochemistry 

ประวตัขิองดเีอน็เอและงานนติวิทิยาศาสตร์	ลายพมิพ์ดเีอน็เอ	

เทคนคิทางพนัธศุาสตร์โมเลกลุและการประยกุต์ใช้ในงานนติวิทิยาศาสตร์	

การตรวจหาดีเอ็นเอทางนิติวิทยาศาสตร์ในอนาคต

History	 of	 DNA	 and	 forensic	 science,	 DNA	

fingerprinting,	 molecular	 genetic	 techniques	 and	 their	

applications	in	forensic	science,	future	of	forensic	DNA	testing

0203	481		 ซิสเทมาติคส์เชิงโมเลกุล	 3(3-0-6)	

Molecular Systematics

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	และ	

0202	241	ชีวเคมี	

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics	and	

0202 241 Biochemistry 

ค�าจ�ากดัความของสปีชีส์	ขอบเขตและการระบสุปีชีส์	การระบุ

สปีชีส์ด้วยล�าดับนิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอ	 หลักการทางซิสเทมาติคส์

เชิงโมเลกุล	 เทคโนโลยีส�าหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงโมเลกุล	 วิธีการเบื้อง

ต้นส�าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการ	 แผนภูมิ

วิวัฒนาการ	 หลักการโฮโมโลยี	 ลักษณะและการก�าหนดลักษณะ	

การเปรียบเทียบข้อมูลนิวคลีโอไทด์	 หลักการพาร์ซิโมนีและหลักการ

ที่เหมาะสมอื่นๆ	 ปฏิบัติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการ	

งานวิจัยในปัจจุบันและการน�าไปใช้ประโยชน์

Species	concepts,	delimitation	and	identification	of	

species,	identification	of	species	with	nucleotide	sequences	of	

DNA,	 principle	 of	molecular	 systematics,	 technologies	 for	

molecular	 data	 collection,	 basic	methods	 for	 phylogenetic	

analysis,	phylogenetic	 tree,	principle	of	homology,	characters	

and	character	coding,	sequence	alignment,	parsimony	criterion	

and	other	 optimality	 criteria,	practical	phylogenetic	 analysis,	

current	research	and	applications

0203	482		 การตรวจวินิจฉัยทางพันธุศาสตร์โมเลกุล	 3(2-2-5)	

Molecular Systematics

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	และ	

0202	241	ชีวเคมี	

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics	and	

0202 241 Biochemistry 

การระบุสายพันธุ์พืชและสัตว์	 และการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรค

พืช	คน	และสัตว์	โดยใช้เทคนิคทางโมเลกุล

Identification	of	plant	cultivar	and	animal	lines,	and	

diagnostic	 of	 plant,	 human	 and	 animal	 pathogens	 using	

molecular	techniques

0203	483	 เทคนิคทางพันธุศาสตร์ส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ	 3(2-2-5)	

Techniques in Genetics for Bussiness Entrepreneur

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	271	พันธุศาสตร์	และ	

0202	241	ชีวเคมี	

	 Prerequisite	 :	 0203	271	Genetics	and	

0202 241 Biochemistry 

การเรียนรู้และการประยุกต์ใช้งานแบบบูรณาการเทคนิค	

การวิจัย	และนวัตกรรมทาง	พันธุศาสตร์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและ

ผลงานของผู้ประกอบการธุรกิจ	และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

Integrated	learning	and	implementation	on	the	latest	

techniques,	reresrches	and	innovations	in	genetics	for	business	

entrepreneurial	activity	and	performance,	and	related	industrials

	 2.	 หมวดวชิาประสบการณ์ภาคสนาม	(การฝึกงานหรือสหกจิศกึษา)

0203	393		 เตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา	 1(0-2-1)

Student	Practicum	and	Co-operative	

Education Preparative

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 นิสิตหลักสูตร	 วท.บ.พันธุศาสตร์

โมเลกุล	ชั้นปีที่	3	

	 Prerequisite	 :		The	third	year	student	in	B.Sc.	

(Molecular	Genetics)

หลักการ	แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา	 ระเบียบ

ข้อบงัคบัท่ีเกีย่วข้อง	เทคนคิพืน้ฐานในการปฏบิตังิาน	การพฒันาบคุลกิภาพ	

การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์	 เทคนิคการเขียนรายงานและการน�าเสนอ

ผลงาน

Principles,	concepts	and	processes	of	co-operative	

education,	 related	rules	and	regulations,	basic	techniques	 for	

working,	 personality	 development,	 communication	 and	

inter-personal	 relations,	 techniques	 in	 report	writing	 and	

presentation
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0203	495		 ฝึกงาน	 2(0-4-2)

Student Practicum 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 นิสิตหลักสูตร	วท.บ.พันธุศาสตร์

โมเลกุล	โปรแกรมปกติ	และ	

0203	120	ชีววิทยา	2	และ	

0203	192	ปฏิบัติการชีววิทยา	2

	 Prerequisite	 :		Student	 in	 B.Sc.	 (Molecular	

Genetics)	 regular	 programs	

and 0203 120 Biology 2 and 

0203 192 Biology Laboratory 2

การฝึกงานด้านวิชาการหรือวชิาชพีทางสาขาพนัธศุาสตร์	หรือ

พนัธศุาสตร์ประยกุต์ในหน่วยงานราชการ	รฐัวสิาหกจิหรอืเอกชน	เป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า	150	ชั่วโมง

The	 practicum	 aims	 at	 gaining	 professional	

experiences	on	genetics,	 or	 applied	genetics	 in	government	

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

150	hours

0203	499		 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

Co-operative	Education	

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 นิสิตหลักสูตร	 วท.บ.พันธุศาสตร์

โมเลกลุ	ชัน้ปีที	่4	โปรแกรมสหกจิศกึษา 

และลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่

น้อยกว่า	6	ภาคการศกึษาปกต	ิหรอื

มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า	 100	

หน่วยกิต	

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

(Molecular	Genetics)	Co-operative 

Education Program and 

registered courses for at least 

6 regular semesters or more 

than 100cumulative credits

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบการ	

มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ	

การสังเกต	การตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมิน

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,	and	

self-development	 in	 terms	of	 systemic	 thinking,	 observation,	

decision	making,	including	analytical	and	evaluation	skills	
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมทางชีวเคมี
(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2564)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชานวัตกรรมทางชีวเคมี
	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Biochemical	Innovation

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(นวัตกรรมทางชีวเคมี)
	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 วท.บ.	(นวัตกรรมทางชีวเคมี)
	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Science	(Biochemical	Innovation)
	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Sc.	(Biochemical	Innovation)

หลักสูตร 
	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชานวัตกรรมทางชีวเคมี	ใช้ระยะเวลาในการส�าเร็จการศึกษาไม่เกิน	8	ปี
	 	 1.	โปรแกรมปกติ		 จ�านวนหน่วยกิตทั้งหมด	ไม่น้อยกว่า	 127	หน่วยกิต
	 	 2.	โปรแกรมสหกิจศึกษา	 จ�านวนหน่วยกิตทั้งหมด	ไม่น้อยกว่า	 128	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ	(หน่วยกิต) โปรแกรมสหกิจศึกษา	(หน่วยกิต)

1.	หมวดศึกษาทั่วไป
1.1	กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.1.1	ภาษาและการสื่อสาร
1.1.2	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.2	กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.3	กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
1.4	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง
1.5	กลุ่มวิถีสังคม
*เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากกลุ่มวิชาที่	1.1	–	1.5

ไม่น้อยกว่า	 30	หน่วยกิต
4
2
4
4
4
4
8

30	หน่วยกิต
4
2
4
4
4
4
8

2.	หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1	วิชาแกน

ไม่น้อยกว่า	 ไม่น้อยกว่า	91
27

ไม่น้อยกว่า	92
27

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ - 9 9
กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติการ - 8 8
กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ - 6 6
กลุ่มวิชาฟิสิกส์รวมปฏิบัติการ - 4 4

	2.2	วิชาเอก - ไม่น้อยกว่า	64 ไม่น้อยกว่า	65
	2.2.1	วิชาเอกบังคับ - 52 56
	2.2.2	วิชาเอกเลือก - ไม่น้อยกว่า	12 ไม่น้อยกว่า	9

3.	หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า	 6 6
รวมจ�านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 127 128
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รายวิชาในหลักสูตร
	 1.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 30	หน่วยกิต

	 2.		 หมวดวิชาเฉพาะด้าน

	 	 โปรแกรมปกติ		 ไม่น้อยกว่า	91	หน่วยกิต

	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา		 ไม่น้อยกว่า	92	หน่วยกิต

	 	 โดยแบ่งเป็น	วิชาแกน	และวิชาเฉพาะด้าน	ดังนี้

	 	 1.		 วิชาแกน	 27	หน่วยกิต

	 	 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์		 9	หน่วยกิต

 0201	113	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)

	 	 Calculus	1

	 0201	114	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

	 	 Calculus	2

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

	 	 Statistics	for	Chemistry

	 	 กลุ่มวิชาเคมี			 8	หน่วยกิต

 0202	103		 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Chemistry	1

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

	 	 Principles	of	Chemistry	Laboratory	1

	 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

	 	 กลุ่มวิชาชีววิทยา		 6	หน่วยกิต

 0203	110	 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

	 	 Biology	1

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

	 	 Biology	Laboratory	1

	 0203	202		 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์	 2(2-0-4)

	 	 Cell	Structure	and	Function

	 	 กลุ่มวิชาฟิสิกส์		 4	หน่วยกิต

 0204	104	 ฟิสิกส์มูลฐาน	 3(3-0-6)

	 	 Fundamental	Physics

	 0204	194	 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน	 1(0-3-1)

	 	 Fundamental	Physics	Laboratory

	 	 2.		 วิชาเอก

	 	 	 โปรแกรมปกติ	 ไม่น้อยกว่า	64	หน่วยกิต

	 	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา		 ไม่น้อยกว่า	65	หน่วยกิต

	 	 	 2.1	วิชาเอกบังคับ

	 	 	 	 โปรแกรมปกติ	 52	หน่วยกิต

	 	 	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา			 56	หน่วยกิต

	 	 กลุ่มเคมีอนินทรีย์			 3	หน่วยกิต

 0202	213	 เคมีอนินทรีย์ส�าหรับชีวเคมี	 3(3-0-6)

	 	 Inorganic	Chemistry	for	Biochemistry

	 	 กลุ่มเคมีอินทรีย์	 4	หน่วยกิต

	 0202	221	 เคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

	 	 Organic	Chemistry

	 0202	291	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	 1(0-3-1)

	 	 Organic	Chemistry	Laboratory

	 	 กลุ่มเคมีเชิงฟิสิกส์	 4	หน่วยกิต

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

	 	 Physical	Chemistry	1

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

	 	 Physical	Chemistry	Laboratory	1

	 	 กลุ่มเคมีวิเคราะห์	 4	หน่วยกิต

 0202	256	 เคมีวิเคราะห์ส�าหรับนวัตกรรมทางชีวเคมี	 3(3-0-6)

	 	 Analytical	Chemistry	for	Biochemical	Innovation

	 0202	290	 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ส�าหรับนวัตกรรม	 1(0-3-1)

	 	 ทางชีวเคมี

	 	 Analytical	Chemistry	Laboratory	for	Biochemical	

	 	 Innovation

	 	 กลุ่มจุลชีววิทยา	 4	หน่วยกิต

	 0203	231	 จุลชีววิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Microbiology

	 0203	291	 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	 1(0-3-1)

	 	 Microbiology	Laboratory

	 	 กลุ่มชีวเคมี	 13	หน่วยกิต

	 0202	341	 ชีวเคมี	1	 3(3-0-6)

	 	 Biochemistry	1

	 0202	342	 ชีวเคมี	2	 3(3-0-6)

	 	 Biochemistry	2

	 0202	360	 การจัดการคุณภาพส�าหรับห้องปฏิบัติการเคมี	 2(2-0-4)

	 	 Quality	Management	for	Chemistry	Laboratory

	 0202	390	 เทคนิคและเครื่องมือทางชีวเคมี	 4(2-4-6)

	 	 Biochemical	Techniques	and	Instruments

	 0202	393	 ปฏิบัติการชีวเคมี	 1(0-3-1)

	 	 Biochemistry	Laboratory

	 	 กลุ่มนวัตกรรม	 8	หน่วยกิต

 0202	348	 นวัตกรรมทางชีวเคมี	 3(3-0-6)

	 	 Biochemical	Innovation

	 0202	349		 การสร้างนวัตกรรมทางชีวเคมี	 3(1-4-4)

	 	 Creation	of	Biochemical	Innovation

 0202	444	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและทักษะ	 2(1-2-3)

	 	 ผู้ประกอบการ

	 	 Prototype	Development	and	Entrepreneurship
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	 	 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2	หน่วยกิต

	 0202	443	 การใช้คอมพิวเตอร์ทางชีวเคมี	 2(1-2-3)

	 	 Biochemical	Aspect	of	Computing

	 	 กลุ่มภาษาอังกฤษ	 2	หน่วยกิต

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

	 	 English	for	Chemistry	1

	 ส�าหรับนิสิตโปรแกรมปกติ	เรยีนในรายวชิาต่อไปนี	้	 8	หน่วยกติ

	 0202	466	 สัมมนาทางชีวเคมี	1	 1(0-2-1)

	 	 Seminar	in	Biochemistry	1

	 0202	467	 สัมมนาทางชีวเคมี	2	 1(0-2-1)

	 	 Seminar	in	Biochemistry	2

	 0202	493*	โครงงานนิสิตทางชีวเคมี	1	 3(0-9-3)

	 	 Senior	Project	in	Biochemistry	1

	 0202	494*	โครงงานนิสิตทางชีวเคมี	2	 3(0-9-3)

	 	 Senior	Project	in	Biochemistry	2

	 ส�าหรับนสิติโปรแกรมสหกจิศึกษา	เรียนในรายวชิาต่อไปน้ี	12	หน่วยกติ

	 0202	466	 สัมมนาทางชีวเคมี	1	 1(0-2-1)

	 	 Seminar	in	Biochemistry	1

	 0202	495*	ปัญหาพิเศษทางชีวเคมีส�าหรับสหกิจศึกษา	 2(0-6-2)

	 	 Special	Problem	in	Biochemistry	for	Cooperative	

	 	 Education

	 0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

	 	 	 2.2	วิชาเอกเลือก

	 	 	 	 โปรแกรมปกติ	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาในกลุ ่ม

วิชาเอกเลือก	ไม่น้อยกว่า	12	หน่วยกิต

	 	 	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	ให้เลือกเรียนในรายวิชาในกลุ่ม

วิชาเอกเลือก	ไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต	

	 0202	327	 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 3(3-0-6)

	 	 Natural	Product	Chemistry

	 0202	329	 เคมีอินทรีย์ทางยาขั้นแนะน�า		 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Medicinal	Organic	Chemistry

	 0202	344	 เทคโนโลยีดีเอ็นเอเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introductory	DNA	Technology

	 0202	346	 ชีวเคมีพืชเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Plant	Biochemistry

	 0202	375		 เคมีเครื่องส�าอาง		 3(3-0-6)

	 	 Cosmetics	Chemistry

	 0202	379	 ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อสุขภาพและความงาม	 3(3-0-6)

	 	 Biological	Products	for	Health	and	Beauty

	 0202	382	 ชีวเคมีและชีวโมเลกุลของปฏิสัมพันธ์	 3(3-0-6)

	 	 ระหว่างพืชและจุลินทรีย์

	 	 Biochemistry	and	Biomolecular	of	Plant-Microbe	

	 	 Interactions

	 0202	383	 ชีวเคมีเชิงโภชนาการและนวัตกรรมอาหาร	 3(3-0-6)

	 	 Nutritional Biochemistry	and	Food	Innovation

	 0202	384		 พันธุศาสตร์โมเลกุล	 3(3-0-6)

	 	 Molecular	Genetics

	 0202	385	 จีโนมิกและชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	genomics	and	Bioinformatics

	 0202	386	 ภูมิคุ้มกันวิทยาเชิงชีวเคมี	 3(3-0-6)

	 	 Biochemical	Immunology

	 0202	387	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวเคมีของเอนไซม์	 3(3-0-6)

	 	 และตัวยับยั้งเอนไซม์	

	 	 Biochemical	Science	and	Technology	of	Enzyme	

	 	 and	Enzyme	Inhibitor

	 0202	421	 หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

	 	 Special	Topics	in	Organic	Chemistry

	 0202	441	 หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี	 3(3-0-6)

	 	 Special	Topics	in	Biochemistry

	 0202	442	 ชีวเคมีของสารแห่งความรักและความสุข	 3(3-0-6)

	 	 Biochemistry	of	Love	and	Happiness

	 0202	445	 พันธุวิศวกรรมพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ	 3(3-0-6)

	 	 Plant	Genetic	Engineering	and	Biotechnology

	 0202	446	 นวัตกรรมทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ	 3(3-0-6)

	 	 Biochemical	Innovation	on	Health

	 0202	447	 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการประยุกต์ใช้	 3(2-2-5)

	 	 Bioactive	Compounds	and	Applications

	 0202	448	 นวัตกรรมทางชีวเคมีของเพปไทด์และโปรตีน	 3(3-0-6)

	 	 Biochemical	Innovation	of	Peptides	and	Proteins

	 0202	449	 อณูชีววิทยาของมะเร็ง	 3(3-0-6)

	 	 Molecular	Biology	of	Cancer

	 0202	481	 ไบโอเซนเซอร์และไบโออิเล็กโทรเคมมิสทรี	 3(3-0-6)

	 	 เบื้องต้น

	 	 Introduction	to	Biosensors	and	Bioelectrochemistry

	 0202	482	 ชีววิทยาสังเคราะห์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Synthetic	Biology

	 0202	483	 อีพิเจเนติกส์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Epigenetics

	 0202	484	 การแปรชีวมวลและสารเคมีบนฐานชีวภาพ	 3(3-0-6)

	 	 เบื้องต้น

	 	 Introductory	Biomass	Conversion	and	Bio-Based	

	 	 Chemicals	
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	 0202	485	 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Bioenergy	Technologies

	 0202	491*	การฝึกงาน	 3(0-6-3)

	 	 Practicum

	 0203	334	 ระบบคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานด้านจุลชีววิทยา	2(2-0-4)

	 	 Quality	System	and	Microbiological	Standard	

	 	 Criteria

	 0203	336	 เทคโนโลยีการเพาะเห็ด	 3(2-2-5)

	 	 Mushroom	Cultivation	Technology

	 0203	424		 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช		 3(1-4-4)

	 	 Plant	Tissue	Culture

	 0203	436	 กระบวนการทางชีวภาพและเทคโนโลยีการหมัก	3(2-2-5)

	 	 Bioprocess	and	Fermentation	Technology

	 0203	450		 การเจริญเติบโตและการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์		 3(2-2-5)

	 	 Animal	Cell	Growth	and	Culture

	 0203	453	 วิธีการใช้สัตว์ทดลอง	 3(2-2-5)

	 	 Use	of	Laboratory	Animals

	 0702	717	 เครื่องส�าอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 3(2-3-4)

	 	 Cosmetics	from	Natural	Products

	 0702	718	 การจัดการธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Management	of	Natural	Products

*	ประเมินผล	เป็น	S	หรือ	U

  

 3.		 วิชาเลือกเสรี		 	6	หน่วยกิต

	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ	ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	หรอืสถาบนัอดุมศึกษาอืน่ได้	รวมทัง้หลกัสตูรฝึกอบรมระยะ

สั้นจากสถาบัน/องค์กรที่ได้มาตรฐาน	 โดยการเทียบเคียงหน่วยกิตจาก

หลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้	มเีกณฑ์ดงันี	้ต้องเป็นหลกัสตูรทีม่กีารทดสอบ

หลังสิ้นสุดการฝึกอบรม	โดยเทียบเคียงระยะเวลาการฝึกอบรม	15	ชั่วโมง

คิดเป็น	1	หน่วยกิต	

	 	 เกณฑ์การเทียบเคียงรายวิชาจากหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

	 	 1)	 ผู้เรียนสามารถเทียบเคียงหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเป็น

รายวิชาเลือกเสรี	 ได้ครั้งละ	 1	 หน่วยกิต	 แต่ไม่เกิน	 3	 หน่วยกิต	

ตลอดหลักสูตร	โดยลงทะเบียนตามล�าดับในรายวิชาต่อไปนี้

	 0202	487	 หัวข้อคัดสรรทางชีวเคมี	1	 1(1-0-2)

	 	 Selected	Topic	in	Biochemistry	1

	 0202	488		 หัวข้อคัดสรรทางชีวเคมี	2	 1(1-0-2)

	 	 Selected	Topic	in	Biochemistry	2

	 0202	489		 หัวข้อคัดสรรทางชีวเคมี	3	 1(1-0-2)

	 	 Selected	Topic	in	Biochemistry	3

	 	 2)	 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นต้องเป็นหลักสูตรจากสถาบัน/

องค์กรที่ได้มาตรฐาน	โดยมีการทดสอบหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม

	 	 3)		 การเทียบเคียงระยะเวลาการฝึกอบรมกับจ�านวนหน่วยกิต	

	 	 	 3.1)	การฝึกอบรม	1	วัน	คิดเป็น	7.5	ชั่วโมง

	 	 	 3.2)	ระยะเวลาการฝึกอบรม	15	ชั่วโมง	เทียบเท่า	1	หน่วยกิต	

	 	 	 3.3)		ระยะเวลาการฝึกอบรมของหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

ทีม่รีะยะเวลาของหลกัสตูรไม่ถงึ	15	ชัว่โมง	สามารถสะสมได้	(ครัง้ละ	1	วนั)	

โดยนิสิตสามารถลงทะเบียนเพื่อเทียบเคียงรายวิชาได้เมื่อมีระยะเวลา

การฝึกอบรมสะสมครบ	15	ชั่วโมง

	 	 4)		 นิสิตจะต้องน�าเสนอผลการฝึกอบรมทุกครั้ง	 ที่ใช้ในการ

เทียบเคียงรายวิชาต่ออาจารย์ประจ�าวิชา	 เพื่อประเมินผลการเรียน	

โดยประเมินผลการเรียนเป็น	ผ่าน	(S)	หรือไม่ผ่าน	(U)

	 	 5)	 ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมมีอายุย้อนหลังไม่เกิน	1	ปี	

นับจากวันที่ลงทะเบียนเทียบเคียงรายวิชา
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แผนการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชานวัตกรรมทางชีวเคมี

(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2564)

ปีที่	1	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English	

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

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง	
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

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

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	จ�านวน	2	วิชา 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)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19 19

ปีที่	1	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	
Communicative	English

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

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	จ�านวน	3	วิชา 6 6

0201	114	 แคลคูลัส	2	
Calculus	2

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

0204	104	 ฟิสิกส์มูลฐาน	
Fundamental	Physics

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

0204	194	 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน	
Fundamental	Physics	Laboratory

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

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)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19 19
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ปีที่	2	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ	
Design	Thinking

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

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	จ�านวน	3	วิชา 6 6

0202	221	 เคมีอินทรีย์	
Organic	Chemistry

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

0202	291	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	
Organic	Chemistry	Laboratory

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

0202	256 เคมีวิเคราะห์ส�าหรับนวัตกรรมทางชีวเคมี	Analytical	Chemistry	 for	
Biochemical	Innovation

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

0202 290 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ส�าหรับนวัตกรรมทางชีวเคมี	
Analytical	Chemistry	Laboratory	for	Biochemical	Innovation

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

0203	202	 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์	
Cell	Structure	and	Function

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 18

ปีที่	2	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0043	004 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์	
Young	Entrepreneurship

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

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	จ�านวน	2	วิชา	 4 4

0202	341	 ชีวเคมี	1	
Biochemistry	1

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

0202	393 ปฏิบัติการชีวเคมี	
Biochemistry	Laboratory

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

0202	231	 เคมีเชิงฟิสิกส์	1	
Physical	Chemistry	1

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

0202 296 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์	1
Physical	Chemistry	Laboratory	1

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

0203	231	 จุลชีววิทยา	
Microbiology

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

0203	291	 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	
Microbiology	Laboratory

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

0202	201	 ภาษาอังกฤษส�าหรับเคมี	1	
English	for	Chemistry	1

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20 20
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ปีที่	3	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0201	202	 สถิติส�าหรับเคมี	
Statistics	for	Chemistry

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

0202	342 ชีวเคมี	2	
Biochemistry	2

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

0202	213 เคมีอนินทรีย์ส�าหรับชีวเคมี	
Inorganic	Chemistry	for	Biochemistry

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

0202	348 นวัตกรรมทางชีวเคมี
Biochemical	Innovation

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

0202	390 เทคนิคและเครื่องมือทางชีวเคมี	
Biochemical	Techniques	and	Instruments

4(2-4-6) 4(2-4-6)

020x	xxx	 วิชาเอกเลือก	1	รายวิชา 3 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19 19

ปีที่	3	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0202	443	 การใช้คอมพิวเตอร์ทางชีวเคมี	
Biochemical	Aspect	of	Computing

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

0202	360 การจัดการคุณภาพส�าหรับห้องปฏิบัติการเคมี
Quality	Management	for	Chemistry	Laboratory

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

0202	466 สัมมนาทางชีวเคมี	1	
Seminar	in	Biochemistry	1

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

0202	349 การสร้างนวัตกรรมทางชีวเคมี	
Creation	of	Biochemical	Innovation

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

020x	xxx	 วิชาเอกเลือก	1	รายวิชา 3 3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี	2	รายวิชา 4 4

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15 15
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ปีที่	4	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0202	444 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและทักษะผู้ประกอบการ	
Prototype	Development	and	Entrepreneurship

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

0202	467 สัมมนาทางชีวเคมี	2	
Seminar	in	Biochemistry	2

1(0-2-1) -

0202	493	 โครงงานนิสิตทางชีวเคมี	1	
Senior	Project	in	Biochemistry	1

3(0-9-3) -

0202	495 ปัญหาพิเศษทางชีวเคมีส�าหรับสหกิจศึกษา	
Special	Problem	in	Biochemistry	for	Cooperative	Education

- 2(0-6-2)

020x	xxx	 วิชาเอกเลือก	1	รายวิชา 3 3

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี	1	รายวิชา 2 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 11 9

ปีที่	4	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0202	494	 โครงงานนิสิตทางชีวเคมี	2	
Senior	Project	in	Biochemistry	2

3(0-9-3) -

020x	xxx	 วิชาเอกเลือก	1	รายวิชา	 3 -

0199	499	 สหกิจศึกษา	
Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 6 9
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ค�าอธิบายรายวิชา
	 1.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 30	หน่วยกิต

	 2.		 หมวดวิชาเฉพาะด้าน

	 	 โปรแกรมปกติ		 ไม่น้อยกว่า	91	หน่วยกิต

	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 ไม่น้อยกว่า	92	หน่วยกิต

	 	 2.1	วิชาแกน	29	หน่วยกิต

0201	113	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)	

 Calculus 1

	 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน	 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ตัวแปรเดียวและการประยุกต์	ปริพันธ์และการประยุกต์

	 Limits	 and	 continuity	 of	 functions,	 derivatives	 of	

functions	 of	 one	 variables	 and	 applications,	 integrals	 and	

applications

0201	114	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

 Calculus 2

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0201	113	แคลคูลัส	1

	 Prerequisite	 :	 0201	113	Calculus	1

	 ฟังก์ชนัหลายตวัแปร	ลมิติและความต่อเนือ่งของฟังก์ชนัหลาย

ตัวแปร	อนุพันธ์ย่อย	และการประยุกต์	อนุกรมอนันต์

	 Functions	of	several	variables,	limits	and	continuity	

of	 functions	 of	 several	 variables,	 partial	 derivatives	 and	

applications,	infinite	series

0201	202	 สถิติส�าหรับเคมี		 3(3-0-6)

 Statistics for Chemistry

	 ทบทวนความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัสถติ	ิวธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลู	

การประมาณค่าเฉลี่ยแบบจุดและแบบช่วง	 การทดสอบสมมติฐานของ

ค่าเฉล่ีย	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว	 การทดสอบภาวะ

สารูปสนิทดี	 การทดสอบขอบเขตเพื่อตัดข้อมูล	 (Q-test)	 และแผนภูมิ

ควบคุมคุณภาพ	 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอย	

การประยุกต์ของวิธีการทางสถิติกับข้อมูลจริงทางเคมี

	 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	

0202	103	 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

 Principles of Chemistry 1

	 โครงสร้างอะตอม	ปริมาณสารสัมพันธ์	พันธะเคมี	สมบัติของ

ธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน	 สมดุลเคมี	 ก๊าซ	 ของแข็ง	 ของเหลว	

สารละลาย	 สมบัติคอลลิเกทีฟ	 กรด-เบส	 สารละลายบัฟเฟอร์	 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(0-3-1)

 Principles of Chemistry Laboratory 1

	 การทดลองท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0202103	

หลักเคมี	1	 เช่น	ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	การใช้อุปกรณ์พื้นฐาน

ทางเคมี	สมบัติคอลลิเกทีฟ	การหาค่าคงที่ของแก๊ส	สมดุลเคมี	กรด-เบส	

สารละลายบัฟเฟอร์	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

0202	104	 หลักเคมี	2	 3(3-0-6)

 Principles of Chemistry 2

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	103	หลักเคมี	1

	 Prerequisite	 :	 0202	103	Principles	of	

Chemistry 1

	 อณุหพลศาสตร์	จลนพลศาสตร์	เคมไีฟฟ้า	เคมนีวิเคลยีร์	เคมี

สิ่งแวดล้อม	โครงสร้างและหมู่ฟังก์ชันของสารเคมีอินทรีย์และชีวเคมี

	 Thermodynamics,	kinetics,	electrochemistry,	nuclear	

chemistry,	 environmental	 chemistry,	 functional	 group	 and	

structural	of	organic	and	biochemical	compound	

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

 Principles of Chemistry Laboratory 2

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	103	หลักเคมี	1

	 Prerequisite	 :	 0202	103	Principles	of	

Chemistry 1

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0202104	หลักเคมี	2	

เช่น	อุณหพลศาสตร์	จลนพลศาสตร์	เซลล์ไฟฟ้าเคมี	การทดสอบสารอินทรีย์

	 Experiments	 designed	 to	 concord	with	 0202104	

Principles	 of	 Chemistry	 2;	 thermodynamics,	 kinetics,	

electrochemical	cell	and	testing	of	organic	substance	
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0203	110	 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

 Biology 1

	 สมบัติของสิ่งมีชีวิต	 การจัดระบบสิ่งมีชีวิต	 ระเบียบวิธีทาง

วิทยาศาสตร์	สารเคมีของชีวิต	เซลล์และเมแทบอลิซึม	พันธุศาสตร์	กลไก

ของวิวัฒนาการ	ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	 โครงสร้างและหน้าที่ของ

พืชและสัตว์	นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

	 Characteristic	classification	science	methodology	of	

organisms,	 chemistryof	 life,	 cell	 and	metabolism,	 genetics,	

evolution,	 biodiversity,	 structure	 and	 function	 of	 plant	 and	

animal,	ecology	and	behavior

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

 Biology Laboratory 1

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 110	 ชีววิทยา	 1	 (อาจเรียน

พร้อมกันได้)

	 Prerequisite	 :	 0203	 110	 Biology	 1	 (or	 in	

concurrence with 0203 110 

Biology	1)

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา	 0203	 110	

ชีววิทยา	1

	 Experiments	concurrence	with	0203	110	Biology	1

0203	202		 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์	 2(2-0-4)

 Cell Structure and Function

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	110	ชีววิทยา	1

	 Prerequisite	 :	 0203	110	Biology	1

	 โครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์	ลกัษณะส�าคัญของเซลล์

ชนิดโปรคาริโอต	และยูคาริโอต	ออร์แกแนลและหน้าท่ีของออร์แกแนล	

การแบ่งเซลล์	 อันตรกิริยาระหว่างออร์แกแนลและนิวเคลียส	การสื่อสาร

ระหว่างเซลล์

	 Structures	and	component	of	cell,	major	features	of	

prokaryotic	and	eukaryotic	cells,	organelles	and	its	function,	cell	

division,	 interaction	between	organelle	 and	nucleus,	 cellular	

communication	

0204	104	 ฟิสิกส์มูลฐาน		 3(3-0-6)

 Fundamental Physics

	 กลศาสตร์	 การสั่นและคลื่น	 เสียง	 แสงและทัศนศาสตร์	

ของไหล	สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหลก็	อณุหพลศาสตร์	และฟิสกิส์ยคุใหม่	

	 Mechanics,	vibrations	and	waves,	sound,	light	and	

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

modern	physics

0204	194	 ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน		 1(0-3-1)

 Fundamental Physics Laboratory

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	104	ฟิสกิส์มูลฐาน	(อาจเรยีน

พร้อมกันได้)

	 Prerequisite	 :	 0204	104		Fundamental	Physics	

(or in concurrence with 0204 104 

Fundamental	Physics)	

	 การทดลองทีส่อดคล้องกบัเน้ือหาวชิา	0204	104	ฟิสกิส์มลูฐาน

	 Experiments	associated	with	0204	104	Fundamental	

Physics

	 	 2.2	วิชาเอก

	 	 	 โปรแกรมปกติ	 ไม่น้อยกว่า	62	หน่วยกิต

	 	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา			 ไม่น้อยกว่า	63	หน่วยกิต

	 	 	 2.2.1	 วิชาเอกบังคับ

	 	 	 	 	 โปรแกรมปกติ	 50	หน่วยกิต

	 	 	 	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา			 54	หน่วยกิต	

0202	213	 เคมีอนินทรีย์ส�าหรับชีวเคมี	 3(3-0-6)

 Inorganic Chemistry for Biochemistry

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	103	หลักเคมี	1

	 Prerequisite	 :	 0202	103	Principles	of	

Chemistry 1

	 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโมเลกุลชีวอนินทรีย์	 การเกิดและ

บทบาทของไอออนของโลหะในระบบชีวภาพ	พันธะเคมีและโครงสร้าง

พื้นฐานของสารประกอบเชิงซ้อนโลหะแทรนซิชัน	 โครงสร้างและบทบาท

การเร่งปฏิกิริยาของโลหะไอออนในระบบชีวภาพ	คุณสมบัติอิเล็กทรอนิก

สเตอริโอและการเกิดปฏิกิริยาของเมทัลโลเอนไซม์และเมทัลโลโปรตีน	

การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาเลียนแบบชีวภาพ	ความส�าคัญของสรีรวิทยา

และกระบวนการเมแทบอลิกไอออนของโลหะคีเลตในทางยา

	 Basic	concepts	related	to	the	chemistry	of	bioinorganic	

molecules,	preparation	and	role	of	metal	ion	in	biological	system,	

chemical	 bonds	 and	 basic	 structure	 of	 transition	metal	

complexes,	structural	and	catalytic	role	of	metal	ions	in	living	

systems,	 stereo	 electronic	 properties	 and	 reactivity	 of	

metalloenzymes	 and	metalloproteins,	 rational	 design	 of	

biomimetic	catalysts,	the	important	physiology	and	metabolism	

of	metal	chelate	in	medical	applications
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0202	221	 เคมีอินทรีย์		 3(3-0-6)

 Organic Chemistry 

	 โครงสร้าง	 ปฏิกิริยาเคมี	 และสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์

ต่างๆ	 เช่น	 อัลเคน	 อัลคีน	 อัลไคน์	 ไดอีน	 อะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน	

สารประกอบเฮไลด์	อลักอฮอล์และฟีนอล	อเีทอร์	เอพอกไซด์	อลัดไีฮด์และ

คีโตน	กรดอินทรีย์	รวมทั้งสารที่เป็นอนุพันธ์ของกรดอินทรีย์

	 Structure,	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	291	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์		 1(0-3-1)

 Organic Chemistry Laboratory 

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา	 0202	 221	

เคมีอินทรีย์

	 Experiments	 concurrence	with	 0202	 221	Organic	

Chemistry

0202	231	 เคมีเชิงฟิสิกส์	1	 3(3-0-6)

 Physical Chemistry 1 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	104	หลักเคมี	2

	 Prerequisite	 :	 0202	104	Principles	of	

Chemistry 2

	 วัฏภาค	พฤติกรรมของวัฏภาค	ผลึกและการเลี้ยวเบน	แรงตึง

ผวิและดชันหีกัเหของของเหลว	ของผสมอย่างง่าย	กฎทางอณุหพลศาสตร์	

สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของของผสม	 การเคลื่อนไหวของโมเลกุล	

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสาร	สมดุลระหว่างเฟส

	 Phase,	phase	behavior,	crystal	and	diffraction,	surface	

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

thermodynamics,	 thermodynamics	 properties	 of	mixture,	

molecular	 in	motion,	 physical	 transformation	 of	 substances,	

phase	equilibria

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

 Physical Chemistry Laboratory 1

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	104	หลักเคมี	2

	 Prerequisite	 :	 0202	104	Principles	of	

Chemistry 2

	 การทดลองที่เกี่ยวข้องกับเทอร์โมเคมี	 อุณหพลศาสตร์	

จลนพลศาสตร์	สมดุลวัฏภาค	เคมีไฟฟ้า	และการทดลองอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

กับเนื้อหารายวิชา	0202231	เคมีเชิงฟิสิกส์	1	

	 Experiments	 re lated	 to 	 thermochemistry ,	

thermodynamics,	 chemical	 kinetics,	 phase	 equilibra,	

electrochemistry	and	others	experiments	designed	to	concord	

with	0202231	physical	chemistry	1

0202	256	 เคมีวิเคราะห์ส�าหรับนวัตกรรมทางชีวเคมี		 3(3-0-6)

 Analytical Chemistry for Biochemical Innovation

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	103	หลักเคมี	1

	 Prerequisite	 :	 0202	103	Principles	of	

Chemistry 1

	 บทน�าทางเคมีวิเคราะห์	 หลักการการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ	

ได้แก่	อลัตราไวโอเลตและวิสเิบิลสเปกโทรสโกปี	อะตอมมกิแอบซอร์พชัน

สเปกโทรสโกปี	ฟลูออเรสเซนส์สเปกโทรสโกปี	อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี	

แมสสเปกโทรเมตรี	แก๊สโครมาโทกราฟี	โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง	

และเคมีไฟฟ้า

	 Introduction	to	analytical	chemistry,	principle	of	some	

instrumental	analysis	such	as	ultraviolet	and	visible	spectroscopy,	

atomic	 absorption	 spectroscopy,	 fluorescence	 spectroscopy,	

infrared	spectroscopy,	mass	spectrometry,	gas	chromatography,	

high	performance	liquid	chromatography	and	electrochemistry	

0202 290  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ส�าหรับนวัตกรรมทางชีวเคมี		1(0-3-1)

 Analytical Chemistry Laboratory for Biochemical 

 Innovation

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	 256	 เคมีวิเคราะห์ส�าหรับ

นวัตกรรมทางชีวเคมี	 (อาจเรียน

พร้อมกันได้)

	 Prerequisite	 :	 0202	256		Analytical	Chemistry	

Laboratory for Biochemical 

Innovation (or in concurrence 

with 0202 256 Analytical 

Chemistry for Biochemical 

Innovation)

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0202	 256	

เคมีวิเคราะห์ส�าหรับนวัตกรรมทางชีวเคมี

	 Experimental	concurrence	with	0202	256	Analytical	

Chemistry	Laboratory	For	Biochemical	Innovation	

0203	231	 จุลชีววิทยา	 3(3-0-6)

 Microbiology

	 การจัดจ�าแนก	 สัณฐานวิทยา	 ลักษณะการเจริญเติบโต	

สรรีวิทยา	พนัธุกรรม	ความสัมพนัธ์กบัมนษุย์และสิง่แวดล้อมของจุลนิทรย์ี	

การเกิดโรค	การควบคุมเชื้อแบคทีเรีย	ไวรัส	เชื้อรา	โปรโตซัว	สาหร่าย	และ

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

	 Identification,	morphology,	 growth,	 physiology,	

genetic,	 interrelation	 with	 human	 and	 environment	 of	

microorganisms,	pathogenesis,	bacterial,	viral,	fungal,	protozoan	

and	algal	control	as	well	as	immunology
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0203	291	 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	 1(0-3-1)

 Microbiology Laboratory 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	 231	 จุลชีววิทยา	 (หรืออาจ

เรียนพร้อมกันได้)

	 Prerequisite	 :	 0203	231	Microbiology	(or	in	

concurrence with 0203 231 

Microbiology)

	 การใช ้และรักษากล ้องจุลทรรศน ์ 	 เทคนิคปลอดเชื้อ	

การแยกเชือ้	การท�าให้เชือ้บริสทุธิแ์ละการนบัจ�านวนจุลนิทรีย์	จุลนิทรย์ีใน

สิ่งแวดล้อม	การย้อมสีแบคทีเรีย	จุลินทรีย์ในอาณาจักรฟังไจ	อาหารเลี้ยง

เชือ้	ปัจจยัทางกายภาพทีส่่งผลต่อการเจรญิของจลุนิทรย์ี	เมแทบอลซึิมของ

จุลินทรีย์	 การควบคุมจุลินทรีย์โดยรังสียูวี	 สารเคมีและสารปฏิชีวนะ	

เซลล์เม็ดเลือดขาว	และการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ดัชนีในน�้า

	 Use	 and	 maintenance	 of	 microscope,	 aseptic	

techniques,	 isolation,	 purification	 and	 enumeration	 of	

microorganisms,	microorganisms	 in	 environment,	 bacterial	

staining,	microorganisms	in	kingdom	fungi,	cultivation	media,	

physical	factors	affecting	growth	of	microorganisms,	microbial	

metabolism,	 control	 of	 microorganisms	 by	 UV	 radiation,	

chemicals	 and	 antibiotics,	white	 blood	 cells	 and	 analysis	 of	

indicator	microorganisms	in	water

0202	341		 ชีวเคมี	1	 3(3-0-6)

 Biochemistry 1

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	221	เคมีอินทรีย์

	 Prerequisite	 :	 0202	221	 Organic	Chemistry

	 รากฐานของชีวเคมี	 โครงสร ้าง	 สมบัติและหน้าที่ของ

คาร์โบไฮเดรต	ไขมนั	เยือ่หุม้เซลล์	กรดนิวคลอีกิ	กรดอะมโิน	เพปไทด์และ

โปรตีน	 โครงสร้าง	 3	 มิติของโปรตีน	 สมบัติและหน้าที่ของเอนไซม	์

ชีวพลังงานศาสตร์	 การสังเคราะห์แสง	 เมแทบอลิซึมและการควบคุม

กระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	 กรดนิวคลีอิก	

กรดอะมิโน	เพปไทด์และโปรตีน	

	 Foundations	of	biochemistry,	structures,	properties	

and	functions	of	carbohydrates,	 lipids,	biological	membranes,	

nucleic	 acid, 	 amino	 acids, 	 peptides	 and	 proteins,	

three-dimensional	structure	of	proteins,	properties	and	functions	

of	 enzymes,	 bioenergetics,	 photosynthesis,	metabolisms	 and	

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

peptides	and	proteins

0202	342		 ชีวเคมี	2	 3(3-0-6)

 Biochemistry 2

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	341	ชีวเคมี	1

	 Prerequisite	 :	 0202	341	Biochemistry	1

	 การสังเคราะห์ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิต	 การแสดงออกของยีน	

ซึ่งประกอบด้วยการสังเคราะห์อาร์เอ็นเอ	 การดัดแปลงอาร์เอ็นเอ	

การสังเคราะห์โปรตีนและกระบวนการหลังการสังเคราะห์โปรตีน	การควบคุม

การแสดงของยีน	 การควบคุมเหนือล�าดับดีเอ็นเอ	 เทคโนโลยีดีเอ็นเอ

เบือ้งต้น	เทคโนโลยกีารดดัแปลงพนัธกุรรมและการประยกุต์ทีเ่ป็นปัจจบุนั	

ชนิดและหน้าท่ีของฮอร์โมน	การท�างานของฮอร์โมน	การสื่อสารระหว่าง

เซลล์	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวเคมีเพื่อสุขภาพ	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	348	 นวัตกรรมทางชีวเคมี	 3(3-0-6)

 Biochemical Innovation

	 ความคดิรวบยอดเกีย่วกบันวตักรรม	การทบทวนวรรณกรรม

เกีย่วกบันวัตกรรมท่ีมพีืน้ฐานมาจากองค์ความรูด้้านชีวเคม	ีต้ังแต่อดตีถงึ

ปัจจุบัน	 โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับหลักการ	 แนวคิด	 วิธีการออกแบบ	

การแก้ป ัญหา	 และการน�าไปประยุกต ์ใช ้ 	 ทั้งทางด ้านการแพทย	์

ด้านอตุสาหกรรม	ด้านการเกษตร	เป็นต้น	รวมถงึการวเิคราะห์และวจิารณ์

ชิ้นงานนวัตกรรที่เกิดขึ้น	และมีผลกระทบต่อมนุษยชาติ

	 Concept	of	innovation,	literature	review	of	innovation	

based	on	biochemical	knowledge	since	the	past	to	the	present;	

with	 an	emphasis	 on	 studying	 the	principle,	 idea,	designing	

method,	solutions	and	applications	in	medicine,	industry	and	

agriculture,	etc.	including	analysis	and	critique	of	the	occurred	

innovations	impact	on	human	being

0202	349		 การสร้างนวัตกรรมทางชีวเคมี	 3(1-4-4)

 Creation of Biochemical Innovation

	 การคดิเชงิวิพากษ์	การออกแบบและสร้างนวัตกรรมทางชวีเคมี	

การท�างานเป็นทมีเพือ่แก้ปัญหาให้กบัชมุชนและผูป้ระกอบการ	การน�าเสนอ

แบบมุ่งเป้า

	 Critical	thinking,	design	and	creation	of	biochemical	

innovation,	collaborative	working	for	problem-based	solving	of	

community	and	entrepreneur,	pitching	presentation
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0202	360	 การจัดการคุณภาพส�าหรับห้องปฏิบัติการเคมี	 2(2-0-4)

 Quality Management for Chemistry Laboratory

	 ระบบการจดัการคณุภาพส�าหรบัห้องปฏิบตักิารเคม	ีมาตรฐาน

และข ้อก�าหนด	 วิ ธีปฏิบัติส�าหรับห ้องปฏิบั ติการที่ดี 	 องค ์กรของ

ห้องปฏิบัติการ	การควบคุมเอกสารและบันทึก	บุคลากร	สถานที่และภาวะ

แวดล้อม	เครื่องมือ	การเลือกวิธีทดสอบ	การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี	

การจดัการตวัอย่างทดสอบ	ความสอบกลบัได้ทางมาตรวทิยา	การประเมนิ

ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	 การประกันคุณภาพผลการทดสอบ	

การตรวจติดตามภายใน	การรับรองห้องปฏิบัติการ

	 Quality	 management	 systems	 for	 chemistry	

laboratory,	 standards	 and	 requirements,	 principles	 of	 good	

laboratory	practice,	laboratory	organization,	control	of	documents	

and	records,	personnel,	facilities	and	environmental	conditions,	

equipment,	test	method	selection,	method	validation,	handling	

of	test	items,	metrological	traceability,	evaluation	of	measurement	

uncertainty,	quality	 assurance	of	 test	 results,	 internal	 audits,	

laboratory	accreditation	

0202	390	 เทคนิคและเครื่องมือทางชีวเคมี	 4(2-4-6)

 Biochemical Techniques and Instruments

	 หลักการและวิธีการที่ใช้ในการวิจัยทางชีวเคมี	 วิธีการต่างๆ	

ในการแยกและวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล	 อิเล็กโทรโฟเรซิส	 ชีววิทยา

เชิงโมเลกุล	การประยุกต์ปฏิบัติการทางชีวเคมี	เพื่อเพิ่มประสบการณ์และ

ทักษะในการทดลองทางชีวเคมี	

	 Principles	and	methodologies	used	 in	biochemical	

research,	methods	 in	 biomolecules	 separation	 and	 analysis,	

electrophoresis,	molecular	biology,	applications	of	biochemical	

practices	for	integrating	concepts	and	skills	in	biochemistry	

0202	393	 ปฏิบัติการชีวเคมี	 1(0-3-1)

 Biochemistry Laboratory

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	194	ปฏิบัติการหลักเคมี	2

	 Prerequisite	 :	 0202	194	Principles	of	

Chemistry Laboratory 2

	 การทดลองทีส่อดคล้องกบัเนือ้หารายวชิา	0202	341	ชวีเคม	ี1	

การทดสอบสมบตัสิารชีวโมเลกลุ	การวิเคราะห์เชงิปรมิาณ	จลนศาสตร์ของ

เอนไซม์	การศกึษากลไกเมแทบอลซิมึของคาร์โบไฮเดรต	การใช้สารละลาย

บัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี	

	 Experiment	 designed	 to	 concord	with	 0202	 341	

Biochemistry	 1,	 biochemical	 analysis	 of	 biomolecules,	

quantitative	analysis,	enzyme	kinetics,	carbohydrate	metabolism	

assay,	biochemical	buffers

0202	443	 การใช้คอมพิวเตอร์ทางชีวเคมี	 2(1-2-3)

 Biochemical Aspect of Computing

	 พืน้ฐานของการใช้ไมโครซอฟท์ออฟฟิซ	การเรียกดแูละค้นหา

เวิลด์ไวด์เว็บ	 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทางชีวเคม	ี

การวเิคราะห์สารชวีโมเลกลุ	ได้แก่	โปรตนี	ดเีอน็เอ	การออกแบบเชงิโมเลกลุ	

ฐานข้อมูลธนาคารโปรตีนและสารชีวโมเลกุลอื่นๆ	การวิเคราะห์สมบัติทาง

โครงสร้างสามมิติด้วยโปรแกรมกราฟิคแสดงภาพ	 เทคนิคการออกแบบ

โมเลกุลด้วยเคมีคอมพิวเตอร์	

	 Fundamentals	of	Microsoft	Office,	browse	and	search	

the	World	Wide	Web,	 computer	 application	 software	 in	

biochemistry,	analysis	of	biomolecules	such	as	protein,	DNA,	

molecular	 design,	 protein	 data	 bank	 and	 database	 of	 other	

biomolecules,	analysis	of	three-dimensional	structural	properties	

using	graphic	 program,	 computer-assisted	molecular	 design	

techniques	

0202	444	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและทักษะ	 2(1-2-3)

	 ผู้ประกอบการ

 Prototype Development and Entrepreneurship

	 แนวคิดรวบยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 ขั้นตอนและ

กระบวนการที่ใช้ในการระบุปัญหา	การมองคุณค่า	การวิเคราะห์ความเป็น

ไปได้	 การระบุกลุ่มเป้าหมายและการออกแบบ	 เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

ต้นแบบที่อาศัยพื้นฐานความรู้ทางชีวเคมีมาเกี่ยวข้อง	 ตลอดจนทักษะ

เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการ	

	 Concept	 of	 product	 development,	 steps	 and	

procedures	 in	problem	 identify,	 value	preposition,	 feasibility	

analysis,	 target	 determination	 and	 designing	 for	 prototype	

creation	 involved	 and	 based	 on	 biochemical	 knowledge,	

including	the	basic	skill	of	entrepreneurship

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

 English for Chemistry 1

	 การอ่านและการท�าความเข้าใจในเอกสารทางเคมี	การเขียน

และสรุปใจความส�าคัญในเอกสารทางเคมี	 น�าเสนอแบบปากเปล่าเนื้อหา

ทางเคมีพื้นฐานได้

	 Reading	and	understanding	of	chemistry	documents,	

writing	and	summarized	the	main	idea	of	chemistry	documents,	

oral	presentation	in	basic	chemistry
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0202	466	 สัมมนาทางชีวเคมี	1	 1(0-2-1)

 Seminar in Biochemistry 1

	 สัมมนางานวิจัยที่น่าสนใจทางชีวเคมี	จากบทความวิจัย	และ

การน�าเสนอ

	 Seminar	 in	 interesting	biochemistry	 research	 from	

research	articles	and	presentation	

0202	467	 สัมมนาทางชีวเคมี	2	 1(0-2-1)

 Seminar in Biochemistry 2

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	466	สัมมนาทางชีวเคมี	1

	 Prerequisite	 :	 0202	466	Seminar	in	

Biochemistry 1

	 สัมมนางานวิจัยที่น่าสนใจทางชีวเคมี	 จากบทความวิจัย	

รายงานความก้าวหน้าของโครงงานของนสิติ	และน�าเสนอเป็นภาษาองักฤษ

	 Seminar	 in	 interesting	biochemistry	 research	 from	

research	articles,	presentation	of	the	student	senior	project	and	

presentation	in	English	language

0202	493	 โครงงานนิสิตทางชีวเคมี	1		 3(0-9-3)

 Senior Project in Biochemistry 1

	 การค้นคว้าวิจัยในหวัข้อทีน่่าสนใจทางชวีเคม	ีภายใต้ค�าแนะน�า

ของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน	และท�าการทดลองเบื้องต้น

	 Research	on	an	interesting	topic	in	biochemistry,	the	

topic	is	subjected	to	the	project	advisor	and	fundamental	experiment

0202	494	 โครงงานนิสิตทางชีวเคมี	2	 3(0-9-3)

 Senior Project in Biochemistry 2

	 การวจิยัต่อเนือ่งจากการทดลองเบือ้งต้น	อภปิรายผลการวจิยั

ในเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อหาข้อสรุปและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน	ภายใต้

ค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

	 Research	based	on	the	fundamentally	experimental	

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

a	conclusion	and	report	writing	under	the	guidance	of	an	advisor	

0202	495	 ปัญหาพิเศษทางชีวเคมีส�าหรับสหกิจศึกษา	 2(0-6-2)

 Special Problem in Biochemistry for Cooperative 

 Education

	 การค้นคว้าวิจัยในหวัข้อทีน่่าสนใจทางชวีเคม	ีภายใต้ค�าแนะน�า

ของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน	ท�าการทดลองเบื้องต้น	และเรียบเรียงเขียน

เป็นรายงาน	

	 Research	 on	 an	 interesting	 topic	 in	biochemistry,	

the	 topic	 is	 subjected	 to	 the	 project	 advisor,	 fundamental	

experiment	and	report	writing

0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

 Cooperative  Education

	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบ

การ	การพฒันาตนเองในด้านการคดิอย่างเป็นระบบ	การสงัเกต	การตัดสนิ

ใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินตามความต้องการของ

สถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน

	 The	systematic	operation	in	the	workplace	under	the	

cooperation	between	university	and	establishments	to	develop	

students	to	be	equipped	with	academic	knowledge	and	work-

related	skill	 in	 the	workplace,	self-development	 in	systematic	

thinking,	observation,	decision-making,	and	analytical	skills	and	

assessment	for	the	needs	of	the	workplaces	and	labor	market.

การประเมินผลการเรียน

	 -	ประเมินผลผ่านเกณฑ์	 เป็น	 S	(Satisfactory)

	 -	ประเมินผลไม่ผ่านเกณฑ์	 เป็น	 U	(Unsatisfactory)

	 	 	 2.2.2		 วิชาเอกเลือก

    	 โปรแกรมปกติ		 ไม่น้อยกว่า	12	หน่วยกิต

	 	 	 	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา		 ไม่น้อยกว่า		9	หน่วยกิต

0202	327	 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 3(3-0-6)

 Natural Product Chemistry

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	221	เคมีอินทรีย์

	 Prerequisite	 :	 0202	221	Organic	Chemistry

	 การจ�าแนก	การสกัด	การแยกและเทคนิคต่างๆ	 ในการแยก

บรสิทุธิส์ารผลติภณัฑ์ธรรมชาต	ิการศกึษาสารจ�าพวกเทอร์พนี	สเตยีรอยด์	

สารประกอบฟีนอล	อัลคาลอยด์	กรดไขมัน	และน�้าตาล

	 Classification,	extraction,	isolation	and	techniques	in	

purification	of	natural	product	compounds,	study	of	terpenes,	

steroids,	phenolic	compounds,	alkaloids,	fatty	acid	and	sugar

0202	329	 เคมีอินทรีย์ทางยาขั้นแนะน�า	 3(3-0-6)

 Introduction to Medicinal Organic Chemistry 

	 บทน�าเกี่ยวกับเคมีทางยา	 ปฏิกิริยาของยาและรีเซปเตอร	์

ผลทางเคมต่ีอการออกฤทธ์ิของยา	การเปลีย่นแปลงเมแทบอลกิของยาและ

สารประกอบอินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง	 บทน�าเกี่ยวกับการออกแบบยาและ

การพฒันา	ความสมัพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการออกฤทธ์ิของสารโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	หัวข้อเลือกสรรในเคมีอินทรีย์ทางยา

	 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	
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relationships	 by	using	 computer	 program,	 selected	 topics	 in	

medicinal	organic	chemistry

0202	344	 เทคโนโลยีดีเอ็นเอเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introductory DNA Technology

	 โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ	 เทคโนโลยีเกี่ยวกับดีเอ็นเอ	

เช่น	การตรวจหาดเีอน็เอจ�าเพาะ	การเพิม่ปรมิาณดเีอน็เอโดยปฏกิริยิาลกูโซ่

พอลิเมอเรส	การวิเคราะห์ล�าดับนิวคลีโอไทด์	ดีเอ็นเอโคลนนิ่ง	 และลาย

พมิพ์ดเีอน็เอ	การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดีเีอน็เอในด้านต่างๆ	

เช่น	เกษตรกรรม	การแพทย์	และนิติวิทยาศาสตร์

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

detection	of	specific	DNA,	amplification	of	DNA	by	polymerase	

chain	 reaction,	 DNA	 sequencing,	 DNA	 cloning	 and	 DNA	

fingerprint,	 application	 of	 DNA	 technology	 in	 agriculture,	

medicine	and	forensic	science

0202	346	 ชีวเคมีพืชเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Plant Biochemistry

	 หน้าทีแ่ละองค์ประกอบของเซลล์พชื	โครงสร้างและหน้าทีข่อง

สารชีวโมเลกุล	 ได้แก่	 กรดนิวคลีอิก	 โปรตีน	 คาร์โบไฮเดรต	และลิปิด	

แคแทบอลิซึม	 และแอแนบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล	 รงควัตถุและ

การสังเคราะห์ด้วยแสง	ปฏิกิริยาและปัจจัยที่มีผลต่อการหายใจด้วยแสง	

ชนิดและหน้าที่ของสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิของพืช	

	 Functions	and	compositions	of	plant	cells,	structure	

and	function	of	biomolecules	including	carbohydrates,	nucleic	

acids,	 proteins	 and	 lipids,	 catabolism	 and	 anabolism	 of	

biomolecules,	pigments	and	photosynthesis,	reaction	and	factors	

affecting	photorespiration,	types	and	functions	of	plant	secondary	

metabolites

0202	375		 เคมีเครื่องส�าอาง		 3(3-0-6)

 Cosmetics Chemistry

	 ความหมาย	วิวัฒนาการ	ประโยชน์	 ส่วนประกอบทางเคมีใน

เครื่องส�าอางและการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ	 เครื่องส�าอางส�าหรับร่างกาย

มนษุย์	หลักประกันคุณภาพของการผลติเคร่ืองส�าอาง	กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	

เทคโนโลยีเครื่องส�าอางและความงาม	ทิศทางเครื่องส�าอางในปัจจุบัน

	 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,	current	trend	in	cosmetics

0202	379	 ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อสุขภาพและความงาม	 3(3-0-6)

 Biological Products for Health and Beauty

	 ผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิต	 ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ	 เช่น	

คาร์โบไฮเดรต	ลปิิด	กรดอะมโิน	เพปไทด์	โปรตนี	วติามนิ	แร่ธาต	ุโคเอนไซม์	

สารทุติยภูมิชนิดต่างๆ	 นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เพื่อสุขภาพและ

ความงาม

	 Biological	products;	biotechnological	products	such	

as	carbohydrates,	lipids,	amino	acids,	peptide,	proteins,	vitamins,	

minerals,	coenzymes,	secondary	metabolites;	innovations	and	

applications	for	health	and	beauty

0202	382	 ชีวเคมีและชีวโมเลกุลของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง	 3(3-0-6)

	 พืชและจุลินทรีย์

	 Biochemistry	and	Biomolecular	of	Plant-microbe	

 Interactions

	 กลไกทางชวีเคมแีละชวีโมเลกลุของปฏสัิมพนัธ์ระหว่างพชืและ

จลุนิทรย์ี	โมเลกลุสญัญาณ	ระบบการส่ือสารของจลุนิทรย์ี	กลไกการป้องกนั

ตัวเองของพืช	 ชีวเคมีการสื่อสารของพืชกับจุลินทรีย์	 และจุลินทรีย์กับ

จุลนิทรย์ี	บทบาทของปฏสิมัพนัธ์ระหว่างพืชและจลุนิทรย์ีและการประยกุต์

ใช้	เครื่องมือส�าหรับวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์

	 Biochemical	 and	 biomolecular	mechanisms	 of	

plant-microbe	interactions,	signaling	molecules,	quorum	sensing	

system,	plant	defense	mechanisms,	biochemical	communications	

among	plant-microbe	and	microbe-microbe,	role	of	plant-microbe	

interactions	and	application,	tools	for	analysis	of	plant-microbe	

interactions

0202	383	 ชีวเคมีเชิงโภชนาการและนวัตกรรมอาหาร	 3(3-0-6)

 Nutritional Biochemistry and Food Innovation

	 สารอาหาร	กระบวนการทางชีวเคมีของสารอาหารในร่างกาย	

สมดุลพลังงาน	การจัดการน�้าหนัก	อาหารปรับแต่งพันธุกรรม	โภชนบ�าบัด

โรคท่ีเกดิจากภาวะทุพโภชนาการ	อาหารเพือ่สขุภาพ	ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร	

และนวัตกรรมอาหาร

	 Nutrients,	 metabolism	 of	 nutrients	 and	 their	

interactions	relevant	to	human	system,	energy	balance,	weight	

management,	diet	therapy	for	diseases	caused	by	malnutrition,	

functional	food,	nutritional	supplement	and	food	innovation
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0202	384		 พันธุศาสตร์โมเลกุล	 3(3-0-6)

 Molecular Genetics

	 โครงสร้างและสมบัติของกรดนิวคลีอิก	 หน้าที่ของสาร

พันธุกรรม	 ยีนและจีโนมส์	 การแสดงออกของยีนและการควบคุม

การแสดงออกยีน	 บทบาทของทรานสคริปชันแฟกเตอร์ในสิ่งมีชีวิต	

การกลายของยีน	 เทคโนโลยีรีคอมบีแนนท์ดีเอ็นเอ	 เทคนิคพื้นฐานทาง

พันธุศาสตร์โมเลกุล	 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น	และการประยุกต์ใช้

ประโยชน์จากพันธุศาสตร์โมเลกุลทางเทคโนโลยีชีวภาพ

	 Structure	and	function	of	nucleic	acid,	role	of	genetic	

material,	gene	and	genome,	gene	expression	and	regulation,	role	

of	transcription	factor	in	organisms,	gene	mutation,	recombinant	

DNA	 technology,	 basic	 technique	 in	molecular	 genetics,	

introduction	to	bioinformatics,	biotechnological	application	of	

molecular	genetics

0202	385	 จีโนมิกและชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to genomics and Bioinformatics 

	 เทคโนโลยีการหาล�าดับเบสยุคที่สองและยุคที่สาม	 การใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับการสร้างแผนภูมิต้นไม้	 การประกอบจีโนม

ทัง้หมดของโปรคารโิอตและยคูารโิอต	การเปรยีบเทยีบจีโนม	การวเิคราะห์

จโีนม	ทรานสครปิโตม	เมตาจีโนม	การค้นหาโมทฟิ	การวเิคราะห์โครงสร้าง

ของโปรตีนและการสร้างแบบจ�าลอง	การวิเคราะห์ซิงเกิลนิวคลีโอไทด์โพลี

มอร์ฟิซึม	การวิเคราะห์ดีเอ็นเอไมโครอาเรย์	เอกโซม	และอิพิจีโนม

	 The	 second	 and	 third	 generation	 sequencing	

technology,	 application	 of	 computational	 programs	 for	

phylogenetic	 tree	 construction,	whole	 genome	 assembly	 in	

prokaryote	and	eukaryote,	genome	comparison,	genome	analysis,	

transcriptome,	metagenome,	motif	 finding,	 protein	 structure	

analysis	and	modeling,	single	nucleotide	polymorphism	analysis,	

DNA	microarrays,	exome	and	epigenome

0202	386	 ภูมิคุ้มกันวิทยาเชิงชีวเคมี	 3(3-0-6)

 Biochemical Immunology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	341	ชีวเคมี	1

	 Prerequisite	 :	 0202	341	Biochemistry	1

	 ความรู้พืน้ฐานของระบบวทิยาภูมิคุ้มกันของร่างกาย	เซลล์และ

อวัยวะที่เกี่ยวข้องของระบบภูมิคุ้มกัน	การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน

ทีมี่มาก�าเนิด	และระบบภมูคิุม้กนัแบบปรบัได้	แอนตเิจน	แอนตบิอด	ีระบบ

คอมพลเีมนต์	ปฏกิริยิาระหว่างแอนตเิจนและแอนตบิอดี	ภาวะภมิูแพ้และ

ภูมิแพ้ตนเอง	 และการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ	

การประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิทยาภูมิคุ้มกันในงานทางชีวเคมี

	 Basic	knowledge	of	 the	 immune	system,	cells	and	

related	organs	of	the	immune	system,	innate	immune	response	

and	adaptive	immune	system,	antigen,	antibody,	complementary	

system,	reactions	between	antigens	and	antibodies,	allergy	and	

autoimmune	diseases,	the	response	of	the	immune	system	to	

infection,	application	of	immunological	technique	in	biochemical	

researches

0202	387		 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวเคมีของเอนไซม์		 3(3-0-6)

	 และตัวยับยั้งเอนไซม์

 Biochemical Science and Technology of Enzyme 

 and Enzyme

 Inhibitor 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	341	ชีวเคมี	1

	 Prerequisite	 :	 0202	341	Biochemistry	1

	 โครงสร้างและการท�างาน	การแยกบริสุทธ์	 จลนพลศาสตร	์

การยับยั้งการท�างานของเอนไซม์	 การศึกษาเอนไซม์และตัวยับยั้งเอนไซม์

โดยวิธีทางคอมพวิเตอร์และวิศวกรรมเอนไซม์	การประยกุต์ใช้เอนไซม์และ

ตัวยับยั้งเอนไซม์ในด้านต่างๆ	เช่น	การแพทย์	อาหาร	การเกษตร

	 Structure	 and	 function,	 purification,	 kinetics	 and	

enzyme	inhibition,	computer	aided	enzyme	and	enzyme	inhibitor	

studies	and	enzyme	engineering,	applications	of	enzymes	and	

enzyme	 inhibitors	 in	various	fields	such	as	medicines,	 foods,	

agricultures

0202	421	 หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

 Special Topics in Organic Chemistry

	 หัวข้อท่ีส�าคัญและน่าสนใจทางเคมีอินทรีย์และการประยุกต์

ใช้งาน

	 Significant	and	interesting	topics	in	organic	chemistry	

and	its	application

0202	441	 หัวข้อพิเศษทางชีวเคมี	 3(3-0-6)

 Special Topics in Biochemistry

	 ความรู้ใหม่ๆ	 ท่ีน่าสนใจหรือความรู้ในเชิงลึกเฉพาะด้านของ

ศาสตร์ทางชีวเคมี

	 Modern	topics	or	specific	topics	for	applications	based	

knowledges	in	Biochemistry
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0202	442	 ชีวเคมีของสารแห่งความรักและความสุข	 3(3-0-6)

 Biochemistry of Love and Happiness

	 กลไกการส่ือประสาทและการส่งสัญญาณระหว่างเซลล์และ

ส่ิงมีชีวิต	 ชนิด	 โครงสร้าง	หน้าที่และการท�างานของสารสื่อประสาทและ

ฮอร์โมน	กลไกการท�างานและการเรียนรู้ของสมอง	อิทธิพลของสารสื่อ

ประสาทต่อความคดิ	ความจ�า	ความรู้สกึ	การตดัสนิใจ	และการด�าเนินชวีติ	

การประยกุต์ใช้องค์ความรูเ้ก่ียวกับสารส่ือประสาทและฮอร์โมน	สารเสพตดิ

และสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและสมอง	

	 Nerve	conduction	and	signal	conduction	among	cell	

and	living	things,	type,	structure,	and	function	of	neurotransmitter	

and	 hormone,	 brain	 functioning	 and	 learning,	 influence	 of	

neurotransmitters	on	thinking,	recognition,	feeling,	decision	and	

living,	 application	 of	 knowledge	 in	 neurotransmitter	 and	

hormone,	drugs	and	substances	effecting	on	mind	and	brain

0202	445	 พันธุวิศวกรรมพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ	 3(3-0-6)

 Plant Genetic Engineering and Biotechnology

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	341	ชีวเคมี	1

	 Prerequisite	 :	 0202	341	Biochemistry	1

	 เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพืชให้เหมาะกับความ

ต้องการหรือโอกาสเฉพาะ	 เทคนิคที่ช่วยในการพัฒนาพันธุ์และลักษณะ

ใหม่ๆ	การสร้างพชืดดัแปรพันธกุรรม	การสร้างพชืทีมี่ประสทิธภิาพต้านทาน

โรคและแมลงศัตรูพืช	 เพ่ือเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณค่าทาง

โภชนาการมากขึน้	รวมทัง้การพฒันาผลติภณัฑ์พชืทีน่่าสนใจในเชงิพาณชิย์

อื่นๆ

	 Biotechnology	for	improvement	of	plants	for	specific	

needs	or	opportunities,	techniques	that	assist	in	developing	new	

varieties	and	traits,	transgenic	plants	that	are	effective	against	

diseases	and	pests	to	be	a	healthy	food	and	has	more	nutritional	

value,	 including	 the	 development	 of	 other	 commercially	

interesting	plant	products

0202	446	 นวัตกรรมทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ	 3(3-0-6)

 Biochemical Innovation on Health

	 ความคดิรวบยอดเกีย่วกบันวตักรรม	การทบทวนวรรณกรรม

เกีย่วกบันวตักรรมทีม่พีืน้ฐานมาจากองค์ความรู้ด้านชีวเคมี	ตัง้แต่อดีตถงึ

ปัจจุบัน	 โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับหลักการ	 แนวคิด	 วิธีการออกแบบ	

การแก้ปัญหา	 และการน�าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่

เกี่ยวเน่ืองกับสุขภาพ	 อาทิ	 ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	

เครื่องตรวจวัดสุขภาวะ	 อุปกรณ์เพ่ือการด�ารงชีพ	 เป็นต้น	 รวมถึง

การวิเคราะห์และวิจารณ์ชิ้นงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ

สุขภาวะ

	 Concept	of	innovation,	literature	review	of	innovation	

based	on	biochemical	knowledge	since	the	past	to	the	present;	

with	 an	emphasis	 on	 studying	 the	principle,	 idea,	designing	

method,	solutions	and	applications	such	as	skin	care,	supplement,	

health	sensors,	health	being	tools	etc.	 including	analysis	and	

critique	of	the	occurred	innovations	impact	on	well	being

0202	447	 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการประยุกต์ใช้	 3(2-2-5)

 Bioactive Compounds and Applications

	 ประเภทสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช	สัตว์	 และจุลินทรีย์	

สมบัติและกลไกการออกฤทธิ์	 การสกัด	 การแยกสาร	 การท�าให้บริสุทธิ์	

การศึกษาโครงสร ้ างทางเคมีของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและ

การประยุกต์ใช้	

			 Type	of	bioactive	compounds	from	plant,	animal	and	

m i croorganisms;	 properties,	mode	 of	 action,	 extraction,	

s eparation,	 purification,	 structural	 elucidation	 of	 bioactive	

compounds	and	their	application

0202	448	 นวัตกรรมทางชีวเคมีของเพปไทด์และโปรตีน	 3(3-0-6)

 Biochemical Innovation of Peptides and Proteins

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	341	ชีวเคมี	1

	 Prerequisite	 :	 0202	341	Biochemistry	1

	 โครงสร้างพืน้ฐานของเพปไทด์และโปรตนี	การท�านายฤทธิท์าง

ชี วภาพ	การทดสอบร้างพื้นฐานของเปปไทด์และโปรตีน	 ารเรียนการสอน

ฤทธิท์างชวีภาพของเพปไทด์และโปรตนีบางชนิด	การแนะน�าทัว่ไปเกีย่วกบั

การสกัด	การแยกบริสุทธิ์โปรตีน	การผลิตเพปไทด์และโปรตีนเหล่านี้ใน

เชิงพาณิชย์	การพัฒนาสูตร	บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา	รวมถึงตัวอย่าง

ของเพปไทด์หรือโปรตีนที่มีฤทธิ์เป็นยาที่มีจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์

	 Basic	knowledge	of	peptides	and	proteins	structure,	

biological	activity	prediction,	biological	activity	investigation	of	

some	peptides	and	proteins,	general	 introduction	to	isolation	

and	purification	of	protein,	peptides	and	proteins	preparation	for	

c ommercial	 purpose,	 formulation,	 packaging,	 and	 storage	

including	examples	of	pharmaceutical	peptides	or	proteins	that	

are	commercialized

0202	449	 อณูชีววิทยาของมะเร็ง	 3(3-0-6)

 Molecular Biology of Cancer

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	341	ชีวเคมี	1

	 Prerequisite	 :	 0202	341	Biochemistry	1

	 เ หตุการณ์ระดับโมเลกุลท่ีน�าไปสู่เนื้องอกท่ีเฉพาะเจาะจง	

กระบวนการตายของเซลล์	วัฏจักรเซลล์	โครมาตินและการควบคมุยีนและ

การสื่อสัญญาณไปสู่กระบวนการเกิดเนื้องอก	การบุกรุกของเนื้อเยื่อและ

การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง	การตรวจวินิจฉัย	และการรักษามะเร็ง
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	 Molecular	phenomena	which	lead	to	specific	tumors,	

processes	of	apoptosis,	cell	cycle,	chromatin	and	gene	regulation	

and	signal	transduction	to	tumorigenesis,	tissues	invasion	and	

metastasis,	cancer	diagnosis,	cures	and	possible	therapies

0202	481	 ไบโอเซนเซอร์และไบโออิเล็กโทรเคมมิสทรีเบื้องต้น	3(3-0-6)

 Introduction to Biosensors and Bioelectrochemistry

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	342	ชีวเคมี	2

	 Prerequisite	 :	 0202	342	Biochemistry	2

	 คว ามรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีเก่ียวกับไบโอเซนเซอร์และ

ไบโออเิลคโทรนิค	การประยุกต์ไบโอเซนเซอร์ในด้านต่างๆ	เช่น	อตุสาหกรรม	

การแพทย์และเกษตร

	 Basic	principles	and	technologies	of	biosensors	and	

bioelectrochemistry,	applications	of	biosensors	in	various	fields	

such	as	industry,	health	and	agriculture

0202	482	 ชีววิทยาสังเคราะห์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Synthetic Biology 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	342	ชีวเคมี	2

	 Prerequisite	 :	 0202	342	Biochemistry	2

	 หลกัการพืน้ฐานทางชีววทิยาสงัเคราะห์	ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบั

การควบคุม	การแสดงออกของยีน	การดัดแปลงยีน	การวิเคราะห์ยีนและ

ชีว โมเลกุลด้วยชีวสารสนเทศ	ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ชีววิทยาสังเคราะห์

ในด้านต่างๆ	เช่น	การแพทย์	เกษตร	อตุสาหกรรม	จริยธรรมทีเ่ก่ียวกับการ

ประยุกต์ใช้ความรู้จากการค้นพบใหม่ๆ	ทางวทิยาศาสตร์ชีวภาพ	อนสุญัญา

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

	 Basic	principles	of	synthetic	biology,	basic	knowledge	

about	gene	expression	control,	 gene	modification,	gene	and	

biomolecule	analysis	using	bioinformatics,	applications	example	

of	 synthetic	 biology	 in	 various	 fields	 such	 as	medicine,	

agriculture	and	industry,	bioethics,	The	Convention	on	Biological	

Diversity

0202	483	 อีพิเจเนติกส์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Epigenetics

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	342	ชีวเคมี	2	

	 Prerequisite	 :	 0202	342	Biochemistry	2

	 หลักการพื้นฐานด้านเอพิเจเนติกส์	 ความรู ้พื้นฐานด้าน

เอพเิจเนตกิส์ทีม่ผีลต่อการแสดงออกของยนี	ลกัษณะทางกายภาพทีเ่กิดขึน้	

โรคทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้อง	 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเอพิเจเนติกส์

เพื่อประโยชน์ด้านต่างๆ	เช่น	การแพทย์	และอุตสาหกรรมเกษตร

	 Ba sic	 knowledge	 and	 principles	 on	 epigenetics,	

effects	of	epigenetics	in	altering	gene	expression,	phenotypes	

affected	by	epigenetics,	genetic	diseases	caused	by	epigenetics,	

applications	of	epigenetics	in	various	fields	such	as	medical	and	

agricultural	industries

0202	484	 การแปรชีวมวลและสารเคมีบนฐานชีวภาพเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 Introductory	Biomass	Conversion	and	Bio-Based	

 Chemicals 

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0202	341	ชีวเคมี	1

	 Prerequisite	 :	 0202	341	Biochemistry	1

	 แนวคิดท่ัวไปของไบโอรีไฟเนอรี	 ส่วนประกอบของชีวมวล	

การแปลงลิกโนเซลลูโลสิคในชีวมวลเป็นสารเคมีมูลค่าสูง	 ตัวอย่างของ

กระบวนการทางเคมีชีวภาพ	เช่น	การผลิตกรดอะดิปิคจากลิกนิน

	 General	 concepts	 of	 biorefineries,	 components	 of	

biomass,	 conversion	of	 lignocellulosic	biomass	 to	high	value	

chemicals,	 example	 of	 bio-based	 chemicals	 process	 such	as	

adipic	acid	production	from	lignin

0202	485	 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Bioenergy Technologies

	 คว ามรู ้ เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวมวล	 วัตถุดิบ	 และของเสีย	

เทค โนโลยีการแปลงเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ	การประยุกต์ใช้สิ่งมีชีวิต	

เช่น	สาหร่าย	รา	และแบคทีเรีย	ในเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ

	 Introductory	understanding	 to	biomass,	 feedstock,	

and	wastes,	conversion	technologies	for	bioenergy	production,	

application	of	microbes	such	as	algae,	 fungi,	and	bacteria	 in	

bioenergy	technology

0202	491	 การฝึกงาน	 3(0-6-3)

 Practicum

	 กา รฝึกงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพทางสาขาชีวเคมีใน

หน่วยงานราชการ	รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน	เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	150	ชั่วโมง

	 Practice	of	biochemistry	profession	in	government	

offices,	 government	 enterprises	 or	 private	 sectors,	minimum	

requirement	of	150	practice	hours
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0203 334 ระบบคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานด้านจุลชีววิทยา	2(2-0-4)

 Quality System and Microbiological Standard 

 Criteria

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	231	จลุชวีวทิยา	และ	0203	291	

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

	 Prerequisite		 :	 0203	231	Microbiology	and	

0203 291 Microbiology 

Laboratory

	 หลักการทั่วไปของการบริหารคุณภาพและมาตรฐานห้อง

ปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบด้านจุลชีววิทยา	ระบบมาตรฐาน	 ISO17025	

และ	ISO15189	ระบบคุณภาพและการบริหารความปลอดภัยของอาหารที่

เก่ียวข้องกับจุลชีววิทยาในมาตรฐาน	 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	336	 เทคโนโลยีการเพาะเห็ด	 3(2-2-5)

 Mushroom Cultivation Technology

	 การเพาะและขยายพันธุ์เห็ดกินได้และเห็ดเป็นยา	 เทคนิค

ในการเพาะเห็ด	การผลิตเชื้อ	และการใช้ประโยชน์ของเห็ดชนิดต่างๆ

	 Edible	 and	 medicinal	 mushroom	 cultivation,	

techniques	and	mushroom	production	technology,	utilization	of	

various	mushrooms	

0203	424		 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช		 3(1-4-4)

 Plant Tissue Culture

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	110	ชีววิทยา	1

	 Prerequisite	 :	 0203	110	Biology	1

	 เทคนิคและวิธีการในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากส่วนต่างๆ	

ของพืช	 การน�าหลักการและวิธีการไปใช้ในงานอ่ืนๆ	 เช่น	ทางการแพทย์	

การขยายพันธุ์พืช	การปรับปรุงพันธุ์พืช

	 Technique	and	methodology	of	plant	tissue	culture;	

application	in	medicinal	purposes,	plant	propagation	and	plant	

breeding

0203	436	 กระบวนการทางชีวภาพและเทคโนโลยีการหมัก	 3(2-2-5)

 Bioprocess and Fermentation Technology

	 เทคโนโลยกีารหมกัแบบต่างๆ	การออกแบบถงัปฏกิรณ์ชีวภาพ	

จลนพลศาสตร์กระบวนการหมัก	 การน�าของเสียที่เป็นผลพลอยได้จาก

อตุสาหกรรมมาใช้ส�าหรับการหมกั	และการควบคมุปัจจยัต่างๆ	ในระหว่าง

การหมัก	การเก็บเกี่ยวผลผลิต	

	 Types	of	fermentation	technologies,	bioreactor	design,	

kinetics	 in	 fermentation	 process,	 application	 of	waste	 from	

various	 industries	 to	use	 as	 fermentation	media,	 and	 factors	

control	in	fermentation	process,	product	recovery

0203	450		 การเจริญเติบโตและการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์		 3(2-2-5)

 Animal Cell Growth and Culture

	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0203	202	โครงสร้างและหน้าท่ีของ

เซลล์	(อาจเรียนพร้อมกันได้)

	 Prerequisite	 :	 0203	 202	 Cell	 Structure	 and	

Function (or in concurrence 

with 0203 202 Cell Structure 

and	Function)

	 กระบวนการเจริญเติบโตของเซลล์สัตว์	 กลไกควบคุมและ

ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการเจริญเตบิโต	อทิธพิลของสิง่แวดล้อมและการตอบ

สนองของเซลล์	 หลักการพื้นฐานในการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์และเนื้อเยื่อ	

การเตรยีมเซลล์และเนือ้เยือ่สตัว์	การเตรยีมอปุกรณ์และอาหารเลีย้งเซลล์

โดยเทคนิคปลอดเช้ือ	การประยุกต์ใช้เซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์ในการศึกษา

ทางชีววิทยา

	 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	453	 วิธีการใช้สัตว์ทดลอง	 3(2-2-5)

 Use of Laboratory Animals

	 ชนดิและสายพันธุส์ตัว์ทดลองทีใ่ช้ในการวจัิยทางชีววทิยาและ

สรีรวิทยา	จรรยาบรรณการด�าเนนิการต่อสตัว์	และมาตรฐานการเลีย้งและ

การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 เทคนิคและวิธีการปฏิบัติกับสัตว์

ทดลอง	 ขั้นตอนและวิธีการต่างๆ	 ในการเก็บตัวอย่างในขณะสัตว์ทดลอง

มีชีวิต	การท�าให้สัตว์ทดลองตายอย่างสงบ	และวิธีการก�าจัดซากสัตว์

	 Species	and	varieties	of	laboratory	animals	used	in	

biological	and	physiological	research,	ethics	in	using	of	laboratory	

animals,	standardization	in	animal	cares	and	uses	for	scientific	

purposes,	animal	handling	and	restraint,	procedures	and	methods	

for	sample	collection	in	living	animals,	animal	euthanasia	and	

carcass	removal
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0702	717*	เครื่องส�าอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 3(2-3-4)

 Cosmetics from Natural Products

	 หลักการตั้งต�ารับและการควบคุมคุณภาพเครื่องส�าอาง

ประเภทต่างๆ	ประกอบด้วย	 เครื่องส�าอางท�าความสะอาด	 เครื่องส�าอาง

ตกแต่ง	 เครื่องส�าอางอื่นๆ	 รวมทั้งการประยุกต์ใช้สมุนไพรในการผลิต

เครื่องส�าอาง

	 Principles	of	formulation	and	quality	control	of	various	

cosmetics	 types	 consist	 of	 cleansing	 cosmetic,	 decorative	

cosmetic	and	other	cosmetic.	Application	of	herbal	in	production	

of	cosmetics	

0702	718*	การจัดการธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 3(3-0-6)

 Business Management of Natural Products

	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ	 การจัดการโรงงานผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาต	ิ

การตลาดสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย	และธุรกิจสปาในประเทศไทย	

	 Introduction	 to	 business	 in	 general	 and	 natural	

product	business,	management	of	herbal	and	natural	product	

industries,	marketing	of	herbal	and	Thai	traditional	medicines	

and	spa	business	in	Thailand

*รายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์	

นิสิตสามารถลงเรยีนในรายวชิาใดก็ได้ทีเ่ก่ียวข้องกบัสาขาทีม่ี

เปิดสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ตามที่กรรมการผู้รับ

ผิดชอบหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร

 	2.3	วิชาเลือกเสรี		 6	หน่วยกิต

	 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ	 ที่ เป ิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้	 รวมทั้งหลักสูตร

ฝึกอบรมระยะสั้นจากสถาบัน/องค์กรที่ได้มาตรฐาน	 โดยการเทียบเคียง

หน่วยกิตจากหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น	มีเกณฑ์ดังนี้	 ต้องเป็นหลักสูตร

ที่มีการทดสอบหลังส้ินสุดการฝึกอบรม	 โดยเทียบเคียงระยะเวลาการฝึก

อบรม	15	ชั่วโมง	คิดเป็น1	หน่วยกิต	ในรายวิชาต่อไปนี้	

0202	487	 หัวข้อคัดสรรทางชีวเคมี	1	 1(1-0-2)

 Selected Topic in Biochemistry 1

	 การเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นจากสถาบัน/องค์กร

ที่ได้มาตรฐาน	หลักสูตรที่	1

	 Attending	 a	 short-term	 training	 course	 from	

a	standard	institution	/	organization,	1st	program

0202	488		 หัวข้อคัดสรรทางชีวเคมี	2	 1(1-0-2)

 Selected Topic in Biochemistry 2

	 การเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นจากสถาบัน/องค์กร

ที่ได้มาตรฐาน	หลักสูตรที่	2

	 Attending	 a	 short-term	 training	 course	 from	

a	standard	institution	/	organization,	2nd	program

0202	489	 หัวข้อคัดสรรทางชีวเคมี	3	 1(1-0-2)

 Selected Topic in Biochemistry 3

	 การเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นจากสถาบัน/องค์กร

ที่ได้มาตรฐาน	หลักสูตรที่	3

	 Attending	 a	 short-term	 training	 course	 from	

a	standard	institution	/	organization,	3rd	program
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ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาพลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ

	 ภาษาอังกฤษ	 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Energy	and	Automatic	Control	Systems

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 วท.บ.	(พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ)

	 ภาษาอังกฤษ	(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Science	 (Energy	and	Automatic	Control	Systems)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Sc.	(Energy	and	Automatic	Control	Systems)

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	 	 ไม่น้อยกว่า	136	หน่วยกิต

	 โปรแกรมปกติ	 จ�านวนหน่วยกิตทั้งหมด	 ไม่น้อยกว่า	136	หน่วยกิต

	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 จ�านวนหน่วยกิตทั้งหมด	 ไม่น้อยกว่า	136	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
	 	 	 	 หมวดวิชาและกลุ่มวิชา	 	 																											จ�านวนหน่วยกิต

	 	 	 	 	 	 โปรแกรมปกติ	 โปรแกรมสหกิจศึกษา

	 ก.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 ไม่น้อยกว่า	 30		หน่วยกิต	 30		หน่วยกิต

	 ข.		หมวดวิชาเฉพาะ		 ไม่น้อยกว่า	 100		หน่วยกิต	 97		หน่วยกิต

 	 	 1.	 กลุ่มวิชาแกน	 	 29  หน่วยกิต	 29  หน่วยกิต

		 	 2.	 กลุ่มวิชาเอก	 	 71  หน่วยกิต	 68  หน่วยกิต

	 	 	 2.1	 พื้นฐานวิชาเอก	 	 23  หน่วยกิต	 23  หน่วยกิต

		 	 	 2.2	 วิชาเอกบังคับ	 	 42  หน่วยกิต	 39  หน่วยกิต

		 	 	 2.3	 วิชาเอกเลือก	 	 6  หน่วยกิต	 6  หน่วยกิต

	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี		 ไม่น้อยกว่า	 6		หน่วยกิต	 -		หน่วยกิต

	 ง.	 หมวดสหกิจศึกษา	 ไม่น้อยกว่า	 -		หน่วยกิต	 9		หน่วยกิต

		 	 	 	 จ�านวนหน่วยกิตรวม		 ไม่น้อยกว่า	 136		หน่วยกิต	 136		หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ

(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2565)
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รายวิชา
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

	 ให้นิสิตเรียนรายวิชาตามข้อก�าหนดในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป	 (ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 2563)	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

(รายละเอียดในเอกสารแนบ	ข)

	 1)	 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 	 1.1)	 ภาษาและการสื่อสาร	 4	หน่วยกิต

	 	 1.2)	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 2	หน่วยกิต

	 2)	 กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 4	หน่วยกิต

	 3)	 กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 4	หน่วยกิต

	 4)	 กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	 4	หน่วยกิต

	 5)	 กลุ่มวิถีสังคม	 	 4	หน่วยกิต

	 6)	 วชิาเลอืกเพ่ิมเติม	จากกลุ่มวชิาที	่(1	-	5)	ไม่น้อยกว่า	8	หน่วยกติ

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน

 โปรแกรมปกติ	จ�านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	100	หน่วยกิต

	 โปรแกรมสหกิจศึกษา 	 จ�านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	

97	หน่วยกิต

	 โดยแบ่งเป็นวิชาแกน	และวิชาเฉพาะด้าน	ดังนี้

	 1.	 วิชาแกน ก�าหนดให้เรียน	29	หน่วยกิต	ในรายวิชาต่อไปนี้

0201	113 แคลคูลัส	1

Calculus	1

3(3-0-6)

0201	114 แคลคูลัส	2

Calculus	2

3(3-0-6)

0202	103 หลักเคมี	1

Principles	of	Chemistry	1

3(3-0-6)

0202	193 ปฏิบัติการหลักเคมี	1

Principles	of	Chemistry	Laboratory	1

1(0-3-1)

0203	110 ชีววิทยา	1

Biology	1

3(3-0-6)

0203	191 ปฏิบัติการชีววิทยา	1

Biology	Laboratory	1

1(0-3-1)

0204	101 ฟิสิกส์	1

Physics	1

3(3-0-6)

0204	102 ฟิสิกส์	2

Physics	2

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1

Physics	Laboratory	1

1(0-3-1)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2

Physics	Laboratory	2

1(0-3-1)

0204	203 สมการเชิงอนุพันธ์และพีชคณิตเชิงเส้น

พื้นฐาน

Elementary	Differential	Equations	

and	Liner	Algebra

3(3-0-6)

0204	204 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

English	for	Science	and	Technology

2(2-0-4)

0204	205 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานอุตสาหกรรม

English	for	Industrial	work

2(2-0-4)

	 2.	 วิชาเอก

  โปรแกรมปกต	ิจ�านวนหน่วยกติรวม	ไม่น้อยกว่า	71	หน่วยกติ

	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 จ�านวนหน่วยกิตรวม	 ไม่น้อยกว่า	

68	หน่วยกิต

	 	 2.1	 วิชาพื้นฐานวิชาเอก

 	 โปรแกรมปกต	ิจ�านวนหน่วยกติรวม	ไม่น้อยกว่า	23	หน่วยกติ

 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 จ�านวนหน่วยกิตรวม	 ไม่น้อยกว่า	

23	หน่วยกิต

0204	195	 การเขียนแบบเบื้องต้น	 2(1-3-2)

	 Introduction	to	Drawing

0204	211	 วัสดุศาสตร์	 3(3-0-6)

	 Materials	Science

0204	212	 กลศาสตร์วิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 Engineering	Mechanics

0204	221	 อุณหพลศาสตร์	 3(3-0-6)

	 Thermodynamics

0204	231	 วงจรไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 Electrical	Circuits

0204	232	 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 Electrical	Measurement	and	Instruments

0204	233	 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์	 3(3-0-6)

	 Electronic	Circuits	and	Devices

0204	351	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)

	 Computer	Programming
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	 	 2.2	 วิชาเอกบังคับ

	 	 โปรแกรมปกต	ิจ�านวนหน่วยกติรวม	ไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกติ

	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 จ�านวนหน่วยกิตรวม	 ไม่น้อยกว่า	

39	หน่วยกิต

0204	121	 แหล่งพลังงานและการเปลี่ยนรูป	 3(3-0-6)

	 Energy	Resources	and	Conversions

0204	196	 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน	 1(0-3-2)

	 Workshop	Practices

0204	234	 สัญญาณและระบบ	 3(3-0-6)

	 Signals	and	Systems

0204	235	 อุปกรณ์ตรวจรู้และตัวกระตุ้น	 3(3-0-6)

	 Sensors	and	Actuators

0204	291	 ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 1(0-3-2)

	 Electrical	and	Electronics	Laboratory

0204	292	 ปฏิบัติการอุปกรณ์ตรวจรู้และอุปกรณ์แปลง	 1(0-3-2)

	 สัญญาณ

	 Sensors	and	Actuators	Laboratory

0204	321	 การถ่ายโอนความร้อน	 3(3-0-6)

	 Heat	Transfer

0204	341	 การออกแบบวงจรดิจิทัลและการประยุกต์	 3(2-3-6)

	 Digital	Circuits	Design	and	Applications

0204	342	 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน	 3(2-3-6)

	 Microprocessors	and	Applications

0204	361	 ระบบไฟฟ้าก�าลัง	 3(3-0-6)

	 Electric	Power	Systems

0204	371	 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 Industrial	Economics

0204	301	 สัมมนาและบรรยายพิเศษ	 1(0-3-2)

	 Special	Lecture	and	Seminar

0204	372	 การจัดการพลังงานไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 Electrical	Energy	Management

0204	373	 การจัดการพลังงานความร้อน	 3(3-0-6)

	 Thermal	Energy	Management

0204	374	 ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 Factory	Automation

0204	391	 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ	 1(0-3-2)

	 และการจ�าลอง

	 Computer	 Aided	 Design	 and	 Simulation	 

	 Laboratory

0204	392	 ปฏิบัติการพลังงาน	 1(0-3-2)

	 Energy	Laboratory

0204	492	 โครงงานนิสิตทางพลังงานและการควบคุม	 3(0-9-0)

	 ระบบอัตโนมัติ

	 Senior	Project	in	Energy	and	Automatic	Control	 

	 Systems

	 	 2.3	 วิชาเอกเลือก

	 	 โปรแกรมปกต	ิจ�านวนหน่วยกติรวม	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกติ

	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 จ�านวนหน่วยกิตรวม	 ไม่น้อยกว่า	

6	หน่วยกิต

0204	481	 เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 3(3-0-6)

	 Solar	Electrification	Technology

0204	482	 ระบบผลิตก�าลัง	 3(3-0-6)

	 Power	Plant

0204	483	 การประเมินวัฏจักรชีวิต	 3(3-0-6)

	 Life	Cycle	Assessment

0204	484	 เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน	 3(3-0-6)

	 Energy	Storage	Technology

0204	485	 ท่อความร้อน	 3(3-0-6)

	 Heat	Pipe

0204	486	 การบริหารโครงการในภาคอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 Project	Management	for	Industrial

0204	487	 วิศวกรรมหุ่นยนต์	 3(3-0-6)

	 Robotics	Engineering

0204	488	 การประมวลผลภาพดิจิทัล	 3(3-0-6)

	 Digital	Image	Processing

0204	489	 หัวข้อเรื่องพิเศษทางพลังงานและการควบคุม	 3(3-0-6)

	 ระบบอัตโนมัติ

	 Special	Topics	in	Energy	and	Automatic	Control	 

	 Systems
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ค.	หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม

	 โปรแกรมปกติ

	 นิสิตจะต้องผ่านการฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน	

จ�านวนไม่น้อยกว่า	 300	 ชั่วโมง	 โดยจะได้รับผลการเรียนเป็น	 S/U	

และไม่นับหน่วยกิต

0204	393	 การฝึกงานอุตสาหกรรม*	 ไม่น้อยกว่า	300	ชั่วโมง

	 Industrial	Training*

*ไม่นับหน่วยกิต

	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 จ�านวน	9	หน่วยกิต

0199	499*	สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 Cooperative	Education

*	การประเมินเป็น	S	หรือ	U

ง.	 หมวดวิชาเลือกเสรี

 โปรแกรมปกติ	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่นๆ	 ที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต
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แสดงแผนการศึกษา

ปีที่	1	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม	สหกิจศึกษา

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English	

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

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป 4 4

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

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

0201	113	 แคลคูลัส	1

Calculus	1

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

0203	110	 ชีววิทยา	1

Biology	1

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

0203	191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1

Biology	Laboratory	1

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

0204	101	 ฟิสิกส์	1

Physics	1

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

0204	191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1

Physics	Laboratory	1

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

0204	195	 การเขียนแบบเบื้องต้น

Introduction	to	Drawing

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

รวม 21 21
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ปีที่	1	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม	สหกิจศึกษา

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

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

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

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

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	 2 2

0201	114	 แคลคูลัส	2

Calculus	2

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)

0204	102	 ฟิสิกส์	2

Physics	2

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

0204	192	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2

Physics	Laboratory	2

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

0204	121 แหล่งพลังงานและการเปลี่ยนรูป

Energy	Resources	and	Conversion

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

0204	196 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน

Workshop	Practice

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

รวม 21 21
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ปีที่	2	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม	สหกิจศึกษา

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	 4 4

0204	204 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

English	for	Science	and	Technology

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

0204	203 สมการเชิงอนุพันธ์และพีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน

Elementary	Differential	Equations	and	Liner	

Algebra

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

0204	211 วัสดุศาสตร์

Materials	Science

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

0204	212 กลศาสตร์วิศวกรรม

Engineering	Mechanics

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

0204	231 วงจรไฟฟ้า

Electrical	Circuits

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

0204	221 อุณหพลศาสตร์

Thermodynamics

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

รวม 21 21
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ปีที่	2	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม	สหกิจศึกษา

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	จ�านวน	2	วิชา	 4 4

0204	405 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานอุตสาหกรรม

English	for	Industrial	work

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

0204	232 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

Electrical	Measurement	and	Instruments

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

0204	233 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์

Electronic	circuits	and	Devices

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

0204	234 สัญญาณและระบบ

Signals	and	Systems

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

0204	235 อุปกรณ์ตรวจรู้และตัวกระตุ้น

Sensors	and	Actuators

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

0204	291 ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Electrical	and	Electronics	Laboratory

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

0204	292 ปฏิบัติการอุปกรณ์ตรวจรู้และอุปกรณ์แปลงสัญญาณ

Sensors	and	Actuators	Laboratory

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

รวม 20 20
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ปีที่	3	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม	สหกิจศึกษา

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	 2 2

0204	321 การถ่ายโอนความร้อน
Heat	Transfer

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

0204	341 การออกแบบวงจรดิจิทัลและการประยุกต์
Digital	Circuits	Design	and	Applications

3(2-3-6) 3(2-3-6)

0204	342 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน
Microprocessors	and	Applications

3(2-3-6) 3(2-3-6)

0204	351 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer	Programming

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

0204	361 ระบบไฟฟ้าก�าลัง
Electric	Power	Systems

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

0204	371 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial	Economics

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

รวม 20 20

ปีที่	3	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม	สหกิจศึกษา

004x	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	 8 8

0204	301 สัมมนาและบรรยายพิเศษ
Special	Lecture	and	Seminar

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

0204	372 การจัดการพลังงานไฟฟ้า
Electrical	Energy	Management

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

0204	373 การจัดการพลังงานความร้อน
Thermal	Energy	Management

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

0204	374 ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
Factory	Automation

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

0204	391 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการจ�าลอง
Computer	Aided	Design	and	Simulation	Laboratory

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

0204	392 ปฏิบัติการพลังงาน
Energy	Laboratory

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

รวม 20 20
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ปีที่	3	ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม	สหกิจศึกษา

0204	393 การฝึกงานอุตสาหกรรม*

Industrial	Training*

*ไม่นับหน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

300	ชั่วโมง

ไม่น้อยกว่า

300	ชั่วโมง

รวม 0 0

ปีที่	4	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม	สหกิจศึกษา

xxxx	xxx	 วิชาเลือกเสรี	 6 -

0199	499 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

0204	492 โครงงานนิสิตทางพลังงานและการควบคุม

ระบบอัตโนมัติ

Senior	Project	in	Energy	and	Automatic	Control	

Systems

3(0-9-0) -

รวม 9 9

ปีที่	4	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม	สหกิจศึกษา

0204	48x วิชาเอกเลือก 6 6

รวม 6 6



247

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค�าอธิบายรายวิชา
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน

	 โปรแกรมปกติ	จ�านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	100	หน่วยกิต

	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 จ�านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	

97	หน่วยกิต

	 1.	 วิชาแกน	ก�าหนดให้เรียนจ�านวน	29	หน่วยกิต

0201	113	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)

	 Calculus	1

	 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน	อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ตัวแปรเดียวและการประยุกต์ปริพันธ์และการประยุกต์

	 Limits	and	continuity	of	functions,	derivatives	of	

functions	of	one	variables	and	applications,	integrals	and	

applications

0201	114	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

	 Calculus	2

	 ฟังก์ชันหลายตัวแปร	ลมิติและความต่อเนือ่งของฟังก์ชนั

หลายตัวแปร	อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์	อนุกรมอนันต์

	 Functions	of	several	variables,	limits	and	conti-

nuity	of	 functions	of	several	variables,	partial	derivatives	

and	applications,	infinite	series

0202	103	หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

	 Principles	of	Chemistry	1

	 โครงสร้างอะตอม	ปริมาณสารสัมพันธ์	พันธะเคมี	สมบัติ

ของธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน	 สมดุลเคมี	 ก๊าซ	 ของแข็ง	

ของเหลว	 สารละลาย	 สมบัติคอลลิเกทีฟ	 กรด-เบส	 สารละลาย

บัฟเฟอร์	และการไทเทรตกรด-เบส

	 Structure	 of	 atoms,	 stoichiometry,	 chemical	

bonding,	 properties	 of	 representative	 and	 transition	 ele-

ments,	 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

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชาหลักเคมี	1	

เช่น	ความปลอดภยัในห้องปฏบิตักิาร	การใช้อปุกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี	

สมบัติคอลลิเกทีฟ	 การหาค่าคงที่ของแก๊ส	 สมดุลเคมี	 กรด-เบส	

สารละลายบัฟเฟอร์	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

	 สมบตัขิองสิง่มชีวีติ	การจดัระบบสิง่มชีวิีต	ระเบยีบวธิทีาง

วิทยาศาสตร์	 สารเคมีของชีวิต	 เซลล์และเมทาบอลิซึม	พันธุศาสตร	์

กลไกของวิวัฒนาการ	ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	โครงสร้างและ

หน้าที่ของพืชและสัตว์	นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

	 Characteristic	classification	science	methodology	

of	 organisms,	 chemistry	 of	 life,	 cell	 and	metabolism,	

genetics,	evolution,	biodiversity,	structure	and	function	of	

plant	and	animal,	ecology	and	behavior

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

	 Biology	Laboratory	1

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	0203	 110	

ชีววิทยา	1

	 Experiment	Concurrented	with	0203	110	Biology	1

0204	101	 ฟิสิกส์	1	 3(3-0-6)

	 Physics	1

	 บทน�าเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์และความส�าคัญของฟิสิกส์

ปริมาณทางฟิสิกส์	การเคลื่อนที่เชิงเส้น	กฎของนิวตัน	การเคลื่อนที่

แบบวิถีโค้งและแบบวงกลม	โมเมนตัมและการชน	งานและพลังงาน	

และการเคลื่อนที่แบบหมุน	 สมดุลกล	การสั่นและคลื่น	 คลื่นเสียง	

ของไหล	สมบัติเชิงกลของสสาร	ระบบอนุภาค	อุณหพลศาสตร์และ

ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

	 Introduction	to	physics	and	important	quantity	

of	physics,	linear	motion	equations,	Newton’s	laws,	equi-

librium	projectile	 and	 circular	motions,	momentum	and	

collisions,	work	and	energy,	system	of	particles	and	rigid	

body,	mechanical	equilibrium,	vibrations	and	waves,	sound,	

fluid,	mechanical	properties	of	matter,	thermodynamics	and	

kinetic	theory	of	gases
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0204	102	 ฟิสิกส์	2	 3(3-0-6)

	 Physics	2

 ไฟฟ้าสถิต	สารแม่เหล็ก	สนามแม่เหล็ก	สนามแม่เหล็ก

เหนี่ยวน�า	 ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน�า	 กระแสไฟฟ้า	 วงจร

ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั	คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	สมบตัคิลืน่ของ

แสงและทัศนอุปกรณ์	 บทน�าเกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม่	 สมบัติของ

นิวเคลียส	กัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์

 Electrostatics,	magnetic	materials,	magnetic	field,	

magnetic	 induction,	 capacitors	 and	 inductors,	 electric	

currents,	DC	and	AC	circuits,	electric	circuits,	electromag-

netic	waves,	wave	property	of	light	and	optical	instruments,	

introduction	 to	modern	 physics,	 properties	 of	 nucleus,	

radioactive	and	nuclear	reaction

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

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	101	ฟิสิกส์	1

	 Laboratory	experiments	to	concord	with	0204	101	

Physics	1

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

	 Physics	Laboratory	2

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	102	ฟิสิกส์	2

	 Laboratory	experiments	to	concord	with	0204	102	

Physics	2

0204	203	สมการเชิงอนุพันธ์และพีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน	3(3-0-6)

 Elementary Differential Equations and Liner  

 Algebra

	 ระบบสมการและการแปลงเชงิเส้น	เวกเตอร์และสเปซ	เม

ตริกซ์	 ผลเฉลยของสมการเชิงเส้นโดยวิธีเมตริกซ์	 ฐาน	ฐานตั้งฉาก	

และการประยกุต์ใช้งาน	การแปลงลาปาซ	การแปลงแซด	การแปลงฟู

ริเยร์ฯ	ฟังก์ชันเชิงซ้อนและ	การแปลง	แนะน�าสมการเชิงอนุพันธ์และ

การประยุกต์ใช้	 สมการอนุพันธ์เชิงเส้นและไม่เชิงเส้น	 สมการเชิง

อนุพันธ์สามัญ	การประยุกต์สมการเชิงอนุพันธ์สามัญกับปัญหาทาง

วิศวกรรม	ปัญหาค่าเริ่มต้น
	 System	of	linear	equations	and	solutions,	Vector	
and	space,	Matrices,	Solution	of	linear	equations	by	matri-
ces,	bases,	orthonormal	bases	and	applications	in	Fourier	
series,	etc.	Linear	transformations:	Laplace	transformation,	
Z-transformation	Fourier	-Transformation,	complex	function	

and	transformation,	Introduction	to	differential	equations,	
linear	and	nonlinear	differential	equation,	Ordinary	differ-
ential	 equations,	 Applications	 of	 ordinary	 differential	
equations	for	engineering	problems,	initial	value	problems

0204	204	 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2(2-0-4)

 English for Science and Technology

	 ฝ ึกทักษะการอ ่านบทความทางวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยจีากบทความ	วารสาร	ต�ารา	และสารคด	ีเรยีนรูค้�าศพัท์ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ฝึกทักษะการตีความและสรุปความ
เนื้อหาที่อ่าน	ทั้งการพูดและการเขียน
	 Skill	practice	in	reading	articles	from	science	and	
technology	journals,	textbooks	and	documentary,	learning	
technical	terms	of	science	and	technology,	Skill	practice	in	
interpreting	and	summaring	the	materials	by	presentation	
and	writing

0204	205	 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานอุตสาหกรรม	 2(2-0-4)

 English for Industrial work

 ฝึกและพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ	 เน้น
การฟังและการพูดในเชิงเทคนิคในงานอุตสาหกรรม	การเขียนอีเมล์
ทางธุรกิจและบันทึกข้อความ	การน�าเสนอโครงการ
	 Practice	 and	develop	English	 communication	
skills	 focusing	on	technical	 listening	and	speaking	in	in-
dustrial	work,	writing	a	business	email	and	memo,	project	
presentation

	 2.	 วิชาเอก

	 โปรแกรมปกติ	จ�านวนหน่วยกิตรวม	ไม่น้อยกว่า	71	หน่วยกิต
	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 จ�านวนหน่วยกิตรวม	 ไม่น้อยกว่า	
68	หน่วยกิต

	 	 2.1	 วิชาพื้นฐานวิชาเอก

	 	 โปรแกรมปกต	ิจ�านวนหน่วยกติรวม	ไม่น้อยกว่า	23	หน่วยกติ
	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 จ�านวนหน่วยกิตรวม	 ไม่น้อยกว่า	

23	หน่วยกิต

0204	195	 การเขียนแบบเบื้องต้น	 2(1-2-3)

 Introduction to Drawing

	 การเขยีนอกัษร	การเขยีนภาพฉายบนระนาบทีต่ัง้ฉากกนั	

การวาดภาพบนพิกัดฉาก	 (การเขียนภาพ	 3	มิติ)	 การก�าหนดขนาด

และค่าพิกัดความเผื่อ	การเขียนภาพตัด	การเขียนภาพช่วยและภาพ
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แผ่นคลี่	 การสเก็ตแบบร่าง	การเขียนแบบประกอบและภาพแยกชิ้น 

ส่วน	พื้นฐานในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ
	 Lettering,	orthographic	projection,	orthographic	
drawing	(3D	drawings),	dimensioning	and	tolerance,	sec-
tions,	 auxiliary	 views	and	development,	 draft	 sketching,	
detail	 and	 assembly	 drawings,	 basic	 computer-aided	
drawing

0204	211	 วัสดุศาสตร์	 3(3-0-6)

 Materials Science

	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง	 คุณสมบัติ	
กระบวนการผลิต	 และการใช้งานของวัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลัก	 เช่น	
โลหะ	พอลิเมอร์	 เซรามิก	และวัสดุเชิงประกอบ	แผนภูมิสมดุลของ
เฟสและการแปลความ	คณุสมบตัเิชงิกลและการเสือ่มสภาพของวสัดุ
	 Study	of	relationship	between	structures,	prop-
erties,	production	processes	and	applications	of	main	groups	
of	engineering	materials	e.g.	metals,	polymers,	ceramics	
and	composites,	phase	equilibrium	diagrams	and	interpre-
tation,	mechanical	properties	and	material	degradation

0204	212	 กลศาสตร์วิศวกรรม	 3(3-0-6)

 Engineering Mechanics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	101	ฟิสิกส์	1

Prerequisite	 :	 0204	101	Physics	1

	 ระบบของแรง	แรงลัพธ์	สมดุล	สถิตศาสตร์ของของไหล	
กลศาสตร์และกลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง	กฎของที่	2	ของ
นิวตัน	งานและพลังงาน	แรงดลและโมเมนตัม
	 Force	systems,	resultant,	equilibrium,	fluid	stat-
ics,	kinematics	and	kinetics	of	particles	and	rigid	bodies,	
Newton’s	second	law,	work	and	energy,	impulse	and	mo-
mentum

0204	221	 อุณหพลศาสตร์	 3(3-0-6)

 Thermodynamics

 สมดุลทางความร้อน	 (กฎข้อท่ีศูนย์)	 สถานะอุณห
พลศาสตร์	(กฎข้อที่หนึ่ง)	การผันกลับไม่ได้	เอนโทรปี	(กฎข้อที่สอง)	
ศักย์และสมบัติทางอุณหพลศาสตร์	การเปลี่ยนเฟส	ทฤษฎีจลน์ของ
ก๊าซ	 วัฏจักรอุดมคติและวัฏจักรจริงของเครื่องต้นก�าลัง	 วัฏจักร
อุดมคติและวัฏจักรจริงของการท�าความเย็น	 สัมพันธภาพของ
คุณสมบัติของสาร	 ทฤษฎีของของผสมที่ไม่ท�าปฏิกิริยากัน	 การ

วิเคราะห์เชิงอุณหพลศาสตร์ของกระบวนการสันดาป

	 Thermal	equilibrium	(zeroth	law),	thermodynam-

ic	 states	 (first	 law),	 irreversibility,	 entropy	 (second	 law),	

thermodynamic	potentials	and	properties,	phase	change,	

kinetic	theory	of	gas,	ideal	and	real	cycles	of	power	engines,	

ideal	and	real	cycles	of	refrigeration,	relationship	of	prop-

erties	 of	 substances,	 theory	 of	 a	 nonreactive	mixture,	

thermodynamic	analysis	of	combustion	process

0204	231	 วงจรไฟฟ้า	 3(3-0-6)

 Electrical Circuits

	 องค์ประกอบของวงจร	กฎของเคอร์ชอฟฟ์	วงจรแบบตัว

ต้านทาน	การวิเคราะห์ปมและเมซ	ทฤษฎีของเทวินินและทฤษฎีของ

นอร์ตัน	 วงจรอันดับหน่ึงและอันดับสอง	 คลื่นแบบไซน์	 และการ

วิเคราะห์สถานะคงตัว	 เฟสและเฟสเซอร์ไดอะแกรม	 วงจรก�าลัง

ไฟฟ้ากระแสสลับ	ระบบไฟฟ้าสามเฟส

	 Circuit	elements,	Kirchhoff’s	laws,	resistive	cir-

cuits,	 nodal	 and	mesh	 analysis,	 Thevenin	 theorem	and	

Norton	theorem,	first-order	and	second-order	circuits,	sinu-

soidal	waveforms	 and	 steady-state	 analysis,	 phase	 and	

phasor	diagrams,	AC	power	citcuits,	three-phase	electrical	

systems

0204	232	 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า	 3(3-0-6)

 Electrical Measurement and Instruments

	 หน่วยการวัดและมาตรฐานของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า	

การแบ่งประเภทและสมบัติของเครื่องมือวัด	 ความปลอดภัยและ

ความแม่นย�า	การวเิคราะห์ผลการวดั	การวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง

และกระแสสลับ	 การวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ	

เครื่องมือวัดแบบอนาลอกและดิจิทัล	 การวัดก�าลังไฟฟ้าและการวัด

ตวัประกอบก�าลงั	การวดัค่าความต้านทาน	ความเหน่ียวน�าและความ

เกบ็ประจ	ุการวดัความถีแ่ละช่วงเวลา	การวดัเชงิแม่เหลก็	เทคนคิการ

วัดทางดิจิทัล	สัญญาณรบกวน	การชิลด์	อัตราส่วนของสัญญาณต่อ

สัญญาณรบกวน	เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ	ทรานสดิวเซอร์

	 Units	 and	 standard	 of	 electrical	measurement,	

instrument	 classification	and	characteristics,	 safety	 and	

precision,	measuring	analysis,	measuring	DC/AC	voltages,	

measuring	DC/AC	currents,	analog	and	digital	measuring	

instruments,	measuring	electrical	power	and	power	factor,	

measuring	 resistance,	 inductance,	 and	capacitance,	 fre-

quency	 and	 time-interval	measurement,	magnetic	mea-
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surement,	digital	measurement	techniques,	noises,	shield-

ing,	 and	 signal-to-noise	 ratio,	 enhancement	 techniques,	

transducers

0204	233	 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์	 3(3-0-6)

 Electronic Circuits and Devices

 พื้นฐานเซมิคอนดักเตอร ์และทฤษฎีรอยต่อพีเอ็น	

ลกัษณะสมบติัและการประยกุต์ใช้งานไดโอดและซเีนอร์ไดโอด	วงจร

เรยีงกระแส	แหล่งจ่ายไฟตรงอย่างง่าย	การออกแบบวงจรทวแีรงดนั	

การวิเคราะห์และออกแบบออปแอมป์	ทรานซิสเตอร์ชนิดไบโพล่าร	์

(BJT)	และทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า	(FET)	การไบอัสทรานซิสเตอร์

ด้วยไฟฟ้ากระแสตรง	การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรขยายโดย

ใช้ทรานซิสเตอร์	การวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้

อุปกรณ์สมัยใหม่

	 Basic	 semiconductor	 and	p-n	 junction	 theory,	

diodes	and	zener	diodes	characteristics	and	applications,	

rectifier	circuits,	simple	DC	power	supply	and	DC	voltage	

multiplier	circuit	design,	op-amp	analysis	and	design,	bi-

polar	 junction	 transistors	 (BJT)	and	field-effect	 transistor	

(FET),	DC	biasing	transistors,	amplifier	analysis	and	design	

using	 transistors,	 electronic	 circuit	 analysis	 and	design	

using	modern	devices

0204	351	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)

 Computer Programming

 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน	องค์ประกอบของ

ระบบคอมพิวเตอร์	การปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	

แนวคิดการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	 การออกแบบและขั้น

ตอน	การพฒันาโปรแกรม	ระดบัของภาษาคอมพวิเตอร์	ตวัแปลภาษา	

การเขยีนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพวิเตอร์ระดับสงู	องค์ประกอบของ

ประโยคค�าสัง่	เช่น	ค่าคงที	่ตวัแปร	เครือ่งหมายกระท�าการนิพจน์	ชนดิ

ของข้อมูลแบบต่าง	ๆ	ค�าสั่งแบบตามล�าดับ	ค�าสั่งควบคุม	ค�าสั่งแบบ

วนซ�้า	การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์	การฝึกปฏิบัติในการใช้เครื่องมือ

ในการพัฒนาโปรแกรม	การทดสอบและการแก้ไขโปรแกรม

	 Basic	 computer	 architecture,	 components	 of	 a	

computer	 system,	 hardware	 and	 software	 interaction,	

electronic	data	processing	concepts,	program	design	and	

development	methodology,	levels	of	computer	languages,	

compiler,	computer	programming	using	high	level	language,	

components	of	statements	e.g.	constants,	variables,	oper-

ators,	expressions,	data	types,	sequential	statement,	control	

statement,	 iteration	 statement,	 computer	 applications,	

practice	 in	 using	 program	development	 tools,	 program	

testing	and	debugging

	 	 2.2	 วิชาเอกบังคับ

	 	 โปรแกรมปกต	ิจ�านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกติ

	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 จ�านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	

39	หน่วยกิต

0204	121	 แหล่งพลังงานและการเปลี่ยนรูป	 3(3-0-6)

 Energy Resources and Conversion

	 ความรูพ้ืน้ฐานของแหล่งพลงังาน:	พลงังานความร้อน	เคมี	

นิวเคลียร์	ปิโตรเลียม	การจ�าแนกและแบ่งกลุ่มของพลังงานรูปแบบ

ต่าง	ๆ	แหล่งพลังงานหมุนเวียนรูปแบบต่าง	ๆ:	พลังงานแสงอาทิตย์	

พลงังานลม	พลงังานชวีมวล	พลงังานคลืน่	และพลงังานความร้อนใต้

พภิพ	ศกัยภาพในการเปลีย่นรปูพลงังาน	หลกัการแปรสภาพพลงังาน	

ประสิทธิภาพการแปรสภาพพลังงาน	 เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูป

พลงังานแบบต่าง	ๆ 	พ.ร.บ.การส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน	พ.ศ.2535	

(แก้ไขเพิม่เตมิ	พ.ศ.2550)	ผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อม	เทคโนโลยี

พลังงานสะอาด

	 Basic	knowledge	of	energy	 resources:	 thermal,	

chemical,	nuclear	and	petroleum	energies,	rank	and	clas-

sification	of	different	energies,	renewable	energy	resources:	

solar	energy,	wind	energy,	biomass	energy,	wave	energy	

and	geothermal	energy,	potential	in	energy	conversion,	the	

principle	of	energy	conversion,	energy-conversion	efficien-

cy,	energy	conversion	technologies,	The	energy	conserva-

tion	promotion	Act.	(No.	2)	B.E.	2550	(2007),	environmental	

impacts,	clean	energy	technologies

0204	196	 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน	 1(0-3-2)

 Workshop Practice

 ปฏิบัติงานพื้นฐานในโรงงาน	 ได้แก่	 การตะไบ	การเจาะ	

การตัด	การฝนคม	พื้นฐานการประกอบ	การเชื่อม	การควบคุมและ

การใช้เครื่องมือทางเครื่องกลพื้นฐาน	การต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อควบคุม

การท�างานของมอเตอร์ด้วยรีเลย์

	 Basic	workshop	practices	 in	 industry	 such	 as	

filing,	drilling,	cutting,	sharpening,	basic	fitting,	welding,	

control	 and	 operation	 of	 simple	machine	 tools,	 electric	

circuit	wiring	for	motor	control	using	relays
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0204	234	 สัญญาณและระบบ	 3(3-0-6)

 Signal and Systems

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	203	สมการเชิงอนุพันธ์

และพีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน

Prerequisite	 :	 0204	203	Elementary	Dif-

ferential Equations and 

Linear Algebra

	 ระบบสัญญาณแบบต่อเนื่อง	 ระบบสัญญาณแบบไม่ต่อ
เนื่อง	การวิเคราะห์สัญญาณ	อนุกรมฟูริเยร์	การแปลงลาปลาซ	การ
แปลงฟรูเิยร์	การแปลง	z	การคอนโวลชูนัของสญัญาณ	ผลตอบสนอง
เชิงเวลาของระบบ	ผลตอบสนองเชิงความถี่ของระบบ
	 Continuous	systems	and	discrete	systems,	signal	
analysis,	Fourier	series,	Laplace	transforms,	Fourier	trans-
forms,	z-transforms,	signal	convolution,	time	responses	
of	systems,	frequency	responses	of	systems

0204	235	 อุปกรณ์ตรวจรู้และตัวกระตุ้น	 3(3-0-6)

 Sensors and Actuators

	 บทน�าอุปกรณ์ตรวจรู้	 การแบ่งประเภทอุปกรณ์ตรวจรู้	
อุปกรณ์ตรวจรู้แบบตัวต้านทาน	 อุปกรณ์ตรวจรู้แบบตัวเหนี่ยวน�า	
อุปกรณ์ตรวจรู้แบบตัวเก็บประจุ	อุปกรณ์ตรวจรู้แบบความต้านทาน
แม่เหลก็	อปุกรณ์ตรวจรูส้มัยใหม่	อปุกรณ์ตรวจรูอ้จัฉรยิะ	ตวักระตุน้
แบบของไหล	 โซลีนอยด์	มอเตอร์กระแสตรง/กระแสสลับ	มอเตอร์
เซอร์โว	มอเตอร์สเตป็ป้ิง	ตวักระตุน้แบบพโิซอเิลก็ทรกิ	อปุกรณ์ตรวจ
รู้และตัวกระตุ้นแบบ	MEMs

	 Introduction	to	sensors	and	actuators,	classifica-
tion	of	sensors,	resistive	sensors,	inductive	sensors,	capac-
itive	sensors,	magneto-resistive	sensors,	modern	sensors,	
smart	sensors,	fluidic	actuators,	solenoids,	dc/ac	motors,	
servo	motors,	 stepping	motors,	 piezoelectric	 actuators,	
MEMs	sensors	and	actuators

0204	291	 ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 1(0-3-2)

 Electrical and Electronics Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา/เรียนร่วมกับรายวิชา	 :	0204	232	

การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

Prerequisite/Corequisite	 :	0204	232	Electrical	

Measurement and Instruments

	 ปฏบิตักิารเกีย่วกบัวชิาการวดัและเครือ่งมอืวดัทางไฟฟ้า	
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์

	 Experiments	corresponding	to	the	content	taught	

in	electrical	measurement	and	instrument	and	electronic	

circuits	and	devices

0204	292	 ปฏิบัติการอุปกรณ์ตรวจรู้และอุปกรณ์	 1(0-3-2)

	 แปลงสัญญาณ

 Sensors and Actuators Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา/เรียนร่วมกับรายวิชา	 :	0204	235	

อุปกรณ์ตรวจรู้และตัวกระตุ้น

Prerequisite/Corequisite	 :	0204	235	Sensors	

and Actuators

	 ปฏบิตักิารเกีย่วกบัวชิาอปุกรณ์ตรวจรูแ้ละอปุกรณ์แปลง

สัญญาณ

	 Experiments	corresponding	to	the	content	taught	

in	sensors	and	actuators	subjects

0204	321	 การถ่ายโอนความร้อน	 3(3-0-6)

 Heat Transfer

	 บทน�าของกระบวนการถ่ายโอนความร้อน	ได้แก่	การน�า

ความร้อน	การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน	การน�าความ

ร้อนสม�่าเสมอและไม่สม�่าเสมอใน	1	มิติ	และ	2	มิติ	 เทคนิคส�าหรับ

แก้ปัญหาการถ่ายโอนความร้อนโดยใช้วิธีการทางตัวเลขและกราฟิก	

เช่น	 การพาความร้อนแบบอิสระและการพาความร้อนแบบบังคับ	

การแผ่รังสีความร้อนของวัตถุด�าและวัตถุเทา

	 Introduction	to	heat	transfer	processes	conduc-

tion	i.e.	heat	conduction,	heat	convection,	heat	radiation,	

1D/2D	steady-	and	unsteady-state	conduction,	techniques	

for	 solving	heat-transfer	 problems	using	numerical	 and	

graphical	methods,	e.g.	free	convection,	forced	convection,	

heat	radiation	of	black	and	grey	bodies

0204	341	 การออกแบบวงจรดิจิทัลและการประยุกต์	 3(2-3-6)

 Digital Circuits Design and Applications

	 เลขฐานสอง	 เลขฐานสิบหก	 พีชคณิตบลูลีน	 รหัส

คอมพิวเตอร์	ตารางความเป็นจริง	แผนผังแบบคะนอห์	แผนผังแบบ

เวน	ลอจิกเกทแบบพื้นฐาน	วงจรบวก	วงจรลบ	วงจรเข้ารหัส	วงจร

ถอดรหัส	วงจรมัลติเพล็กเซอร์	 วงจรดีมัลติเพล็กเซอร์	ฟลิบฟลอบ	

วงจรนับ	 การออกแบบวงจรดิจิทัลและการน�าไปประยุกต์ใช้งาน	

แนะน�าไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น
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	 Binary	number,	hexadecimal	numbers,	Boolean	

algebra,	computer	code;	truth	tables,	Karnaugh	map,	Venn	

map,	basic	logical	gates,	adder	circuit,	subtractor	circuit,	

encoder	circuit,	decoder	circuit,	multiplexer	circuit,	demul-

tiplexer	 circuit,	 flip-flop,	 counter	 circuit,	 digital	 circuits	

design	and	applications,	introduction	to	microprocessor

0204	342	 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน	 3(2-3-6)

 Microprocessors and Applications

	 ทบทวนวงจรเชงิเลข	สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรเลอร์	

ค�าส่ังและการอ้างต�าแหน่งการโปรแกรมภาษา	C	และภาษาแอสเซมบลี	้

อินเตอร์รัพท์	การสื่อสารแบบอนุกรมและแบบขนาน	ตัวจับเวลา/ตัว

นับ	การเช่ือมต่ออินพุต-เอาต์พุต	 การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของ

อุปกรณ์ต่างๆ	การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ในระบบการ

วัดคุมและระบบอัตโนมัติ

	 Review	on	digital	circuits,	microcontroller	archi-

tectures,	 instruction	 and	 addressing,	Assembly	 and	C	

programming,	 interrupts,	 serial	 and	parallel	 communica-

tions,	 imer/counter,	 input-output	 interfaces,	 internet	 of	

things,	applications	of	microprocessors	in	instrumentation

and	automation	systems

0204	361	 ระบบไฟฟ้าก�าลัง	 3(3-0-6)

 Electric Power System

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	231	วงจรไฟฟ้า

Prerequisite	 :	 0204	231	Electric	Circuits

	 ระบบก�าลังไฟฟ้าเบื้องต้น	แหล่งพลังงาน	โครงสร้างของ

ระบบก�าลังไฟฟ้า	 คุณสมบัติของโหลด	 โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า	

ระบบส่งก�าลัง	อิมพีเแดนซ์ของสายส่ง	ความสัมพันธ์ระหว่างกระแส

และแรงดัน	การควบคุมระดับของแรงดัน	การก่อสร้าง	ระบบส่งและ

จ่ายพลังงานไฟฟ้า	อุปกรณ์ไฟฟ้าก�าลังมาตรฐาน	การปฏิบัติงาน	และ

การรักษาความปลอดภัย

	 Basic	power	systems,	energy	source,	structure	

of	electrical	power	systems,	load	properties,	electric	power	

plants,	power	transmission	systems,	impedance	of	trans-

mission	 lines,	 relationship	between	current	 and	voltage,	

voltage-level	control,	construction	of	the	transmission	and	

power	 system,	 electrical	 power	 equipment,	 performance	

standards	and	security

0204	371	 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

 Industrial Economics

	 พื้นฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์	ความสัมพันธ์ระหว่างวิชา

เศรษฐศาสตร์และภาคอตุสาหกรรม	มลูค่าเงนิทีเ่ปลีย่นตามเวลา	การ

ประเมนิโครงการเชงิเศรษฐศาสตร์	การวเิคราะห์ต้นทนุ	การวเิคราะห์

ผลตอบแทนทางการเงิน	วิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ

	Fundamentals	of	economics,	relationships	between	eco-

nomics	and	industrial	sectors,	time	value	of	money,	project	

economic	analysis,	cost	analysis,	financial-return	analysis,	

sensibility	analysis	of	projects

0204	301	 สัมมนาและบรรยายพิเศษ	 1(0-3-2)

 Special Lecture and Seminar

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 ลงทะเบยีนเรยีนวชิาเอกบงัคบั

มาแล้วไม่น้อยกว่า	24	หน่วยกติ

Prerequisite	 :	 Registered	 compulsory	

subjects	not	less	than	24	

units

	 สัมมนาและบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญทางสาขาวิชา

พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ	 รวมทั้งการฝึกการน�าเสนอ	

เทคโนโลยีใหม่ๆ

	 Seminars	and	special	lectures	from	the	expert	in	

a	field	of	energy	and	automatic	control	systems	including	

practical	new	technologies

0204	372	 การจัดการพลังงานไฟฟ้า	 3(3-0-6)

 Electrical Energy Management

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	361	ระบบไฟฟ้าก�าลัง

Prerequisite	 :	 0204	 361	 Electric	 Power	

System

	 พืน้ฐานทางด้านการจดัการพลงังานไฟฟ้า	การวดัพลงังาน	

ค่าความต้องการพลงังานไฟฟ้าสงูสดุ	ค่าตวัประกอบโหลดและระบบ

ควบคุม	 ระบบจ่ายพลังงาน	 ค่าตัวประกอบก�าลังไฟฟ้าและการ

ปรับปรุงค่าตัวประกอบก�าลังไฟฟ้า	การวิเคราะห์ต้นทุนทางไฟฟ้า	ตัว

ชีว้ดัเพือ่ประเมนิคณุภาพการใช้พลงังานไฟฟ้าของอปุกรณ์	ระบบการ

ส่องสว่าง	มอเตอร์	 เครื่องสูบน�้าและพัดลม	การอนุรักษ์พลังงานใน

อาคาร	อาคารเขียว	พลังงานทดแทน

	 Fundamentals	 of	 energy	management,	 energy	

measurement,	 electric	 power	 system,	 peak	 demand	 of	

electric	 power,	 load	 factors	 and	 control	 systems,	 power	



253

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

distribution	system,	power	factor	and	power	factor	correc-

tion,	 electrical	 cost	 analysis,	 indicators	 for	 evaluate	 the	

quality	of	electric	power	usage	of	devices,	lighting	system,	

motors,	fans	and	pumps,	energy	conservation	in	buildings,	

green	building,	renewable	energy

0204	373	 การจัดการพลังงานความร้อน	 3(3-0-6)

 Thermal Energy Management

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	221	อุณหพลศาสตร์

Prerequisite	 :	 0204	221	Thermodynamics

	 บทน�าเคร่ืองมอืและการตรวจวัดพลงังานความร้อน	แหล่ง

พลังงานความร้อน	

เครือ่งแลกเปลีย่นความร้อน	ระบบกรอบอาคาร	การอนรุกัษ์พลงังาน

ในระบบไอน�้าอุตสาหกรรม	

ระบบผลติพลงังานความร้อน	การอนรุกัษ์พลงังานส�าหรบัระบบไอน�า้	

เตาอุตสาหกรรม	 ระบบอากาศอัด	 ระบบปรับอากาศ	 ระบบท�าความ

เย็น	และการน�าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

	 Introduction	 to	 thermal	measurement,	 thermal	

energy	sources,	heat	exchangers,	building	envelope	sys-

tems,	 energy	 conservation	 in	 steam	 systems,	 industrial	

furnaces,	 compressed-air	 systems,	 air-conditioning	 sys-

tems,	refrigeration	systems	and	waste	heat	recovery

0204	374	 ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

 Factory Automation

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	351	การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

Prerequisite	 :	 0204	 351	 Computer	 Pro-

gramming

	 หลักการพ้ืนฐานของระบบอตัโนมตัใินการผลติ	โครงสร้าง

และหลักการท�างานของเครื่องควบคุมแบบตรรกะท่ีโปรแกรมได	้

(PLC)	อปุกรณ์ขาเข้าและขาออก	เช่น	อปุกรณ์ตรวจรู	้รเีลย์	โซลนิอยด์

วาล์ว	การเขียนโปรแกรมส�าหรับเครื่อง	PLC	ภายใต้มาตรฐานสากล	

IEC	61131	ระบบการสือ่สารส�าหรบัเครอืข่าย	PLC	ระบบการควบคมุ

แบบกระจายและแบบรวมศูนย์ส�าหรับเครือข่ายตัวควบคุม	 ระบบ

ควบคุมระยะไกล	 การออกแบบระบบควบคุมส�าหรับเคร่ืองจักร

อัตโนมัติโดยใช้	PLC

	 Basic	principles	 of	manufacturing	 automation,	

structure	and	operation	of	programmable	logic	control	(PLC),	

input	and	output	devices	e.g.	sensors,	relays,	solenoid	valve,	

programming	for	PLC	under	IEC	61131	standard,	commu-

nication	system	for	PLC	network,	distributed	and	centralized	

control	system	for	PLC	networks,	remote	control	systems,	

control	system	design	for	autonomous	systems	using	PLC

0204	391	 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ	 1(0-3-2)

	 และการจ�าลอง

 Computer Aided Design and Simulation  

 Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	195	การเขยีนแบบเบ้ืองต้น

Prerequisite	 :	 0204	 195	 Introduction	 to	

Drawing

	 การฝึกปฏิบัติการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

ส�าหรับการเขียนแบบสองมิติ	 และสามมิติ	 การเขียนแบบระบบท่อ	

เครื่องมือ	P&ID	ภายใต้มาตรฐาน	ISA	วิธีการส�าหรับออกแบบวัตถุ

สามมิติ	 การฝึกการพิมพ์สามมิติ	 การจ�าลองคอมพิวเตอร์ของระบบ

ควบคุม

	 Computer-aided	design	practices	for	two-dimen-

sional	 and	 three-dimensional	 drawings,	 piping	 system	

drawings,	P&ID	instrumentation	under	the	ISA	standard,	

techniques	for	3D-object	design,	practices	in	3D	printing,	

computer	simulation	of	a	control	system

0204	392	 ปฏิบัติการพลังงาน	 1(0-3-2)

 Energy Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	221	อุณหพลศาสตร์

Prerequisite	 :	 0204	221	Thermodynamics

	 ปฏิบัติการพื้นฐานในทางเทอร์โมไดนามิกส์	 กลศาสตร์

ของไหล	การถ่ายโอนความร้อน	การทดลองของอุปกรณ์ทางความ

ร้อนและพลังงาน	เช่น	พัดลม	เครื่องสูบ	เครื่องอัด	และกังหัน

	 Fundamental	 laboratories	 in	 thermodynamics,	

fluid	mechanics,	heat	transfer,	experiments	of	thermal	and	

energy	devices	e.g.	fans,	pumps,	compressors	and	turbines
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0204	393	 การฝึกงานอุตสาหกรรม	 ไม่น้อยกว่า	300	ชั่วโมง

 Industrial Training

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 ลงทะเบยีนเรยีนวชิาเอกบงัคบั

มาแล้วไม่น้อยกว่า	21	หน่วยกติ

Prerequisite	 :	 Registered	 compulsory	

subjects	not	less	than	21	

units

 นิสิตทุกคนจะต้องผ่านการฝึกงานระยะสั้นในภาค

อตุสาหกรรมในภาคฤดรู้อนไม่น้อยกว่า	300	ชัว่โมง	วชิานีมุ้ง่เพือ่เสรมิ

สร้างประสบการณ์และทักษะของนิสิต	นิสิตทุกคนจะต้องส่งรายงาน

หลังจากสิ้นสุดการฝึกงาน

	 The	students	are	required	to	complete	a	short-

term	industrial	practical	training	during	a	summer	period	

for	at	least	300	hours.	This	course	is	aimed	to	enhance	their	

experience	and	skills.	All	students	are	required	to	submit	

the	report	after	completing	the	activities

0204	492	 โครงงานนิสิตทางพลังงานและการควบคุม	 3(0-9-0)

	 ระบบอัตโนมัติ

 Senior Project in Energy and Automatic Control  

 Systems

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 ลงทะเบียนเรียนวิชาเอกบังคับ

มาแล้วไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกติ

Prerequisite	 :	 Registered	 compulsory	

subjects	not	less	than	30	

units

	 นิสิตต้องท�าโครงงานในเชิงอุตสาหกรรมในสาขาทาง

พลังงานและการควบคมุระบบอตัโนมตั	ินสิติจะได้เรยีนรูก้ระบวนการ

ท�างานเป็นกลุ่ม	นิสิตต้องเสนอรายงานเชิงเทคนิคของโครงงานและ

น�าเสนอโครงงานด้วยปากเปล่า

	 Students	are	required	to	complete	an	industry-like	

project	 in	 the	 field	 of	 the	 energy	 and	 automatic	 control	

system	using	knowledge	and	skills	 acquired	 in	previous	

coursework.	 Students	will	 learn	how	 to	work	 as	 a	 team.	

Students	are	 compulsory	 required	 to	 submit	 a	 technical	

report	of	the	project	and	have	an	oral	presentation	of	the	

project

0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

 Cooperative Education

	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดย

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	เพื่อพัฒนา

นิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท�างานใน

สถานประกอบการ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการ

คิดอย่างมีระบบ	 การสังเกต	 การตัดสินใจ	 ตลอดจนทักษะในการ

วเิคราะห์และการประเมนิ	ท�าให้นสิติมคุีณภาพตรงตามความต้องการ

ของสถานประกอบการ	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-develop-

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

are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market

	 	 2.3	 วิชาเอกเลือก

	 	 โปรแกรมปกติ	จ�านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา	 จ�านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	

6	หน่วยกิต

	 	 ก�าหนดให้เรยีนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกติ	โดยนสิิตเลอืกรายวชิา

ดังต่อไปนี้

0204	481	 เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	3(3-0-6)

	 Solar	Electrification	Technology

	 ลักษณะทางกายภาพของดวงอาทิตย์	 ปฏิกิริยาเทอร์โม

นิวเคลียร์บนดวงอาทิตย์	 การแผ่รังสีอาทิตย์	 การแปรเปลี่ยนรังสี

อาทิตย์	 การประมาณค่ารังสีอาทิตย์	 การวัดรังสีอาทิตย์	 เทคโนโลยี

เซลล์แสงอาทติย์	ระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์	การประเมนิ

ประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	ระบบการวัดและ

การควบคุมอัตโนมัติในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย	์

นวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

	 Physical	nature	of	the	Sun,	thermonuclear	reac-

tion	on	the	Sun,	solar	irradiation,	solar	variation,	estimation	

of	solar	irradiation,	solar	instrumentation,	solar	cell	technol-

ogy,	 photovoltaic	 electrification	 system,	 performance	

evaluation	of	the	solar	electrification	system,	the	automat-

ic	measurement	and	instrument	system	in	the	solar	power	
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plant,	laws	and	legislation	concerning	to	the	photovoltaic	

system	installation,	innovation	of	solar	electrification

0204	482	 ระบบผลิตก�าลัง	 3(3-0-6)

 Power Plant

เงื่อนไขของรายวิชา	:	0204	221	อุณหพลศาสตร์	และ	

0204	321การถ่ายโอนความร้อน

Prerequisite	 :	0204	221	Thermodynamics	

and	0204	321	Heat	Transfer

 การแปลงรปูพลงังาน	เครือ่งก�าเนดิไอน�า้	หลกัการของเชือ้

เพลิงและการเผาไหม้ส�าหรับเคร่ืองก�าเนิด	 ไอน�้า	 การออกแบบและ

วิเคราะห์ระบบน�้าป้อน	ระบบควบแน่นและน�้าหล่อเย็น	การวิเคราะห์

โรงจักรต้นก�าลังไอน�้าส�าหรับการประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม	 เทคนิค

การอนุรักษ์พลังงานในระบบความร้อน	ระบบอากาศอัด	การอนุรักษ์

พลังงานส�าหรับมอเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้า	 การบริหารการใช้

พลังงานและเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม	การตรวจสอบและติดตาม

ผลเชิงพลังงาน

	 Energy	conversion,	steam	generators,	principles	

of	fuel	and	combustion	for	steam	boilers,	design	and	anal-

ysis	of	feed	water	systems,	condensate	and	cooling	water	

systems,	analysis	of	steam	power	plants	for	industrial	ap-

plications,	 energy	 conservation	 techniques	 in	 thermal	

systems,	 compressed	 air	 systems,	 energy-conservation	

techniques	for	motors	and	transformers,	energy	manage-

ment	and	industrial	economy,	energy	audit	and	monitoring

0204	483	 การประเมินวัฏจักรชีวิต	 3(3-0-6)

 Life Cycle Assessment

	 โครงสร้างเชงิค�านวณและแหล่งข้อมลูส�าหรบัการประเมนิ

วัฏจักรชีวิตของสิ่งแวดล้อมการใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อ

วเิคราะห์วัตถดุบิ	ผลติภณัฑ์	และบรกิาร	การวเิคราะห์เพือ่บ่งชีโ้อกาส

ในการปรบัปรงุหรอืเพือ่เลอืกทางเลอืกทีเ่หมาะสมบนพืน้ฐานของการ

ป้องกันการเกิดมลภาวะและการอนุรักษ์ทรัพยากร

 Computational	 structure	 and	data	 sources	 for	

environmental	 life	cycle	assessment,	use	of	 life	cycle	as-

sessment	 to	 analyze	materials,	 products,	 and	 services.	

analysis	for	identifying	opportunities	for	improvements	or	

selecting	a	 suitable	 alternative	 on	 the	basis	 of	 pollution	

prevention	and	resource	conservation

0204	484	 เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน	 3(3-0-6)

 Energy Storage Technology

 หลักเบื้องต้นของการกักเก็บพลังงาน	 การเก็บพลังงาน

เชิงกล	การเก็บพลังงานเชิงเคมี	

การเก็บพลังงานในรูปสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	 โครงสร้างและลักษณะ

สมบัติของตัวเก็บประจุแบบยิ่งยวด	

การใช้ตัวน�ายิ่งยวดในโรงต้นก�าลังกังหันลม	 เซลล์แสงอาทิตย์และ

เซลล์เช้ือเพลิง	 การเก็บพลังงานโดยใช้สนามแม่เหล็กตัวน�ายิ่งยวด	

(SMES)	แบตเตอรี	่ลกัษณะสมบตัแิละการท�างานของเซลล์เชือ้เพลงิ	

เทคนิคสมัยใหม่ส�าหรับการเก็บพลังงาน

	 Principles	of	the	energy	storage,	storage	of	me-

chanical	 energy,	 storage	 of	 chemical	 energy,	 storage	 of	

electromagnetic	 energy,	 structure	 and	characteristics	 of	

super	capacitors,	storage	and	usage	of	super	capacitors	in	

wind	power	plants,	solar	cells	and	fuel	cells.	superconduct-

ing	magnetic	energy	storage	(SMES),	batteries,	character-

istics	 and	operation	 of	 fuel	 cells,	modern	 techniques	 for	

energy	storage

0204	485	 ท่อความร้อน	 3(3-0-6)

 Heat Pipe

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	221	อุณหพลศาสตร์

Prerequisite	 :	 0204	221	Thermodynamics

	 หลักการท�างานและทฤษฎีของท่อความร้อนและกาลัก

ความร้อน	อุปกรณ์	เครื่องมือวัดและการวัดในงานท่อความร้อน	การ

ออกแบบท่อความร้อน	 การออกแบบและสร้างเครื่องแลกเปลี่ยน

ความร้อน	 การวิจัยและพัฒนาท่อความร้อน	 การวิเคราะห์เชิง

เศรษฐศาสตร์และการประยกุต์ใช้งานเพือ่การอนรุกัษ์พลงังานและสิง่

แวดล้อม
	 Theory	and	operation	principle	of	heat	pipe	and	
thermosyphon,	instruments	and	measurements	in	heat	pipe,	
design	and	construction	of	heat	pipe	heat	exchanger,	re-
search	and	development	of	heat	pipe,	economics	analysis	
and	applications	of	heat	pipe	for	conservation	of	energy	and	
environment
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0204	486	 การบริหารโครงการในภาคอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

 Project Management for Industrial

 การก�าหนดองค์ประกอบของโครงการ	หน้าทีข่องผูจ้ดัการ

โครงการ	 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่น	 โครงการ	การก�าหนด

ขอบเขตของโครงการ	 งบประมาณและก�าหนดการ	 การจัดการ

ทรพัยากรในโครงการ	การจดัการความเสีย่ง	การเริม่ต้นโครงการ	การ

ระบุและการจัดการผู้มีส่วนได้เสียโครงการ	 การระบุความต้องการ	

และการส่งมอบงาน	 การวางแผนพัฒนาโครงการ	 การจัดการ

ทรัพยากร	การประเมินประสิทธิภาพโครงการ	การปิดโครงการ

	 Defining	components	of	a	project,	responsibility	

of	a	project	manager,	project	management	softwares,	de-

termining	a	project	scope,	budget	and	schedule,	resource	

management	in	a	project,	risk	management,	project	initia-

tion,	stakeholder	identification	and	management,	require-

ment	identification,	delivery	of	work,	project	development	

planning,	 resource	management,	 project	 performance	

evaluation,	project	closing

0204	487	 วิศวกรรมหุ่นยนต์	 3(3-0-6)

 Robotics Engineering

 การศึกษาความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกับเทคโนโลยด้ีานหุน่ยนต์	

แนวคิดพื้นฐานของหุ่นยนต์	การควบคุมและกลไกของหุ่นยนต์	การ

วิเคราะห์และออกแบบตัวควบคุมหุ่นยนต์	พิกัดและจลนศาสตร์หุ่น

ยนต์	พลวตัและทางเดนิหุน่ยนต์ในสองมติแิละสามมติ	ิการออกแบบ

หุ่นยนต์และการประยุกต์

	 Basic	 principles	 of	 robotics	 technology,	 basic	

concepts	 of	 robots,	 robot	manipulation	 and	mechanism,	

analysis	and	design	of	robot	manipulators,	robot	coordina-

tion	and	kinematics,	robot	dynamics	and	trajectory	in	two	

and	three	dimensions,	robot	design	and	applications

0204	488	 การประมวลผลภาพดิจิทัล	 3(3-0-6)

 Digital Image Processing

	 การประมวลผลภาพดิจิทัล	 อัลกอริทึมประมวลผลภาพ

ในการประยุกต์ใช้งานจริง	การแปลงฮิสโตแกรม	การลดสัญญาณ

รบกวน	การตรวจจับขอบ	การปรับปรุงภาพ	การแบ่งส่วนภาพ	การ

เข้ารหัสภาพและการบีบอัดภาพ

	 Digital	image	processing,	image	processing	al-

gorithms	in	the	context	of	real-world	applications,	histogram	

transformation,	 noise	 reduction,	 edge	detection,	 image	

enhancement,	 image	 segmentation,	 image	 coding	 and	

compression

0204	489	 หัวข้อเรื่องพิเศษทางพลังงานและการควบคุม	3(3-0-6)

	 ระบบอัตโนมัติ

 Special Topics in Energy and Automatic Control  

 Systems

 หัวข้อที่ส�าคัญและน่าสนใจทางพลังงานและการควบคุม
ระบบอัตโนมัติ
	 Significant	and	interesting	topics	in	energy	and	
automatic	control	systems

ค.	หมวดวิชาเลือกเสรี

	 โปรแกรมปกติ	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่นๆ	 ท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

ง.	 หมวดสหกิจศึกษา

0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

 Cooperative Education

	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดย
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	เพื่อพัฒนา
นิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท�างานใน
สถานประกอบการ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการ
คิดอย่างมีระบบ	 การสังเกต	 การตัดสินใจ	 ตลอดจนทักษะในการ
วเิคราะห์และการประเมนิ	ท�าให้นสิติมคุีณภาพตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ	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-de-
velopment	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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	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	 ไม่น้อยกว่า		136	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
	 	 	 	 หมวดวิชาและกลุ่มวิชา	 จ�านวนหน่วยกิต

	 ก.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 ไม่น้อยกว่า	 30		หน่วยกิต

	 ข.		หมวดวิชาเฉพาะด้าน	 ไม่น้อยกว่า	 100		หน่วยกิต

		 	 1.	 วิชาชีพครู	 	 ไม่น้อยกว่า	 38		หน่วยกิต

	 	 	 1.1	 วิชาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 ไม่น้อยกว่า	 26		หน่วยกิต

	 	 	 1.2	 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	 ไม่น้อยกว่า	 12		หน่วยกิต

	 	 2.	 กลุ่มวิชาเอก		 ไม่น้อยกว่า	 62		หน่วยกิต

	 	 	 2.1	 พื้นฐานวิชาเอก	 ไม่น้อยกว่า	 41  หน่วยกิต

	 	 	 2.2	 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก	 ไม่น้อยกว่า	 21  หน่วยกิต

	 	 	 	 2.2.1	 วิชาเอกบังคับ	 ไม่น้อยกว่า	 15  หน่วยกิต

		 	 	 	 2.2.2	 วิชาเอกเลือก	 ไม่น้อยกว่า	 6  หน่วยกิต

	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี		 ไม่น้อยกว่า	 6		หน่วยกิต

		 	 	 	 จ�านวนหน่วยกิตรวม		 ไม่น้อยกว่า	 136		หน่วยกิต

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์	(4	ปี)

(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2564)
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รายวิชา
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

ข.	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน	 ไม่น้อยกว่า	100	หน่วยกิต

	 1.	 วิชาชีพครู	 	 ไม่น้อยกว่า	38	หน่วยกิต

	 	 (1)	 วิชาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 ไม่น้อยกว่า	 26	

หน่วยกิต

	 	 (2)	 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	 ไม่น้อยกว่า	 12	

หน่วยกิต

นิสิตจะต้องเรียนทุกกลุ่มวิชา

(1)	วิชาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 ไม่น้อยกว่า	26	หน่วยกิต

0510	301 การพัฒนาโรงเรียน	 3(2-2-5)

	 School	Improvement

0520	101	 จิตวิทยาส�าหรับครู	 3(2-2-5)

	 Psychology	for	Teachers

0530	101	 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ	 3(2-2-5)

	 สื่อสารทางการศึกษา

	 Information	 Technology	 Innovation	 and	 

	 Educational	Communication

0540	201	 การวัดและประเมินผลการศึกษา	 2(1-2-3)

	 Measurement	and	Evaluation	in	Education

0540	301	 การวิจัยทางการศึกษา	 3(2-2-5)

	 Research	in	Education

0560	101	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	1	 2(1-2-3)

	 Practicum1

0560	201	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	2	 2(1-2-3)

	 Practicum	2

0560	202	 การเรียนรู้และการสอน	 3(2-2-5)

	 Learning	and	Teaching

0560	203	 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร	 3(2-2-5)

	 Curriculum	Design	and	Development

0560	301	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	3	 2(1-2-3)

	 Practicum	3

(2)	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	 ไม่น้อยกว่า	12	หน่วยกิต

0560	401	 ปฏิบัติการสอน	1	 6(0-16-0)

	 Internship	1

0560	402	 ปฏิบัติการสอน	2	 6(0-16-0)

	 Internship	2

	 2.	 วิชาเอก	ไม่น้อยกว่า	62	หน่วยกิต

	 	 (1)	 วิชาพื้นฐานเอก	 ไม่น้อยกว่า	41	หน่วยกิต

	 	 (2)	 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพ

	 	 	 ความลุ่มลึกในวิชาเอก	 ไม่น้อยกว่า	21	หน่วยกิต

นิสิตจะต้องเรียนทุกกลุ่มวิชา

(1)	วิชาพื้นฐานเอก	 	 ไม่น้อยกว่า	41	หน่วยกิต

0204	101	ฟิสิกส์ส�าหรับครู	1	 3(3-0-6)

	 Physics	for	Teacher	1

0204	102	 ฟิสิกส์ส�าหรับครู	2	 3(3-0-6)

	 Physics	for	Teacher	2

0204	103	 คณิตศาสตร์ส�าหรับครูฟิสิกส์	1	 3(3-0-6)

	 Mathematics	for	Physics	Teacher	1

0204	104	 คณิตศาสตร์ส�าหรับครูฟิสิกส์	2	 3(3-0-6)

	 Mathematics	for	Physics	Teacher	2

0204	191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�าหรับครู	1	 1(0-3-0)

	 Physics	Laboratory	for	Teacher	1

0204	192	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�าหรับครู	2	 1(0-3-0)

	 Physics	Laboratory	for	Teacher	2

0204	205	 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน	 3(3-0-6)

	 Basic	Science

0204	211	กลศาสตร์แบบฉบับส�าหรับครูฟิสิกส์	 3(3-0-6)

	 Classical	Mechanics	for	Physics	Teacher

0204	221	 อุณหพลศาสตร์ส�าหรับครูฟิสิกส์	 3(3-0-6)

	 Thermodynamics	for	Physics	Teacher

0204	231	ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าส�าหรับครูฟิสิกส์	 3(3-0-6)

	 Electromagnetic	Theory	for	Physics	Teacher

0204	241	 ฟิสิกส์ยุคใหม่ส�าหรับครูฟิสิกส์	 3(3-0-6)

	 Modern	Physics	for	Physics	Teacher

0204	301	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับครูฟิสิกส์	3(3-0-6)

	 Computer	Programming	for	Physics	Teacher

0204	311	 กลศาสตร์ควอนตัมส�าหรับครูฟิสิกส์	 3(3-0-6)

	 Quantum	Mechanics	for	Physics	Teacher

0204	331	 การสั่นและคลื่นส�าหรับครูฟิสิกส์	 3(3-0-6)

	 Vibration	and	Wave	for	Physics	Teacher

0204	341	 โลก	ดาราศาสตร์	และอวกาศ	 3(3-0-6)

	 The	Earth,	Astronomy	and	Space
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(2)	วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก

	 ไม่น้อยกว่า	21	หน่วยกิต

	 (2.1)	 วิชาเอกบังคับ	 ไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต

	 (2.2)	 วิชาเอกเลือก	 ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

นิสิตจะต้องเรียนทุกกลุ่มวิชา

(2.1)	 วิชาเอกบังคับ	 	 ไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต

0204	222	 แหล่งพลังงานและการเปลี่ยนรูป	 2(2-0-4)

	 Energy	Resources	and	Conversion

0204	281	 ภาษาอังกฤษส�าหรับครูวิทยาศาสตร์	 2(2-0-4)

	 English	for	Science	Teacher

0204	291	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูงส�าหรับครูฟิสิกส์	 2(0-4-2)

	 Advanced	Physics	Laboratory	for	Physics	Teacher

0204	292	 ปฏิบัติการออกแบบการทดลองทางฟิสิกส์	 2(0-4-2)

	 Experimental	Design	Laboratory	in	Physics

0204	351	 อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับครูฟิสิกส์	 2(2-0-4)

	 Electronics	for	Physics	Teacher

0204	371	 วิทยาการสมัยใหม่ส�าหรับครูฟิสิกส์	 1(0-3-0)

	 Modern	Science	for	Physics	Teacher

0204	391	 การฝึกปฏิบัติการในโรงงานส�าหรับครู	 1(0-3-0)	

	 Workshop	Practices	for	Teacher

0204	392	 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับครูฟิสิกส์	 1(0-3-0)

	 Electronics	Laboratory	for	Physics	Teacher

0204	393	 โครงงานส�าหรับครูฟิสิกส์	 2(0-6-0)

	 Senior	Project	for	Physics	Teacher

(2.2)	 วิชาเอกเลือก	 	 ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

0204	302	 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส�าหรับครูฟิสิกส์	 3(3-0-6)

	 Advanced	Mathematics	for	Physics	Teacher

0204	303	 การสอนฟิสิกส์ในโรงเรียนมัธยม	 3(3-0-6)

	 Physics	Instruction	in	Secondary	School

0204	321	 พลังงานทดแทนส�าหรับครูฟิสิกส์	 3(3-0-6)

	 Renewable	Energy	for	Physics	Teacher

0204	332	 ทัศนศาสตร์ส�าหรับครูฟิสิกส์	 3(3-0-6)

	 Optics	for	Physic	Teacher

0204	342	ดาราศาสตร์ส�าหรับครูฟิสิกส์	 3(3-0-6)

	 Astronomy	for	Physics	Teacher

0204	343	 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน	 3(3-0-6)

	 Nuclear	Physics	and	Elementary	Particles

0204	346	 วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนเบื้องต้น	3(3-0-6)

	 Introduction	to	Nanoscience	and	Nanotechnology

0204	348	 ฟิสิกส์อวกาศเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 Introduction	to	Space	Physics

0204	354	 ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 Introduction	to	Plasma	Physics

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

	 Semiconductor	Physics	and	Devices

0204	365	 เซลล์แสงอาทิตย์	 3(3-0-6)

	 Solar	Cell

0204	370	 ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 Environmental	Physics

0204	372	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนฟิสิกส์	 3(3-0-6)

	 Technology	and	Innovation	of	Physics	Instruction

0204	381	 ภาษาอังกฤษแบบองค์รวมส�าหรับครูฟิสิกส์	 3(2-2-5)

	 Holistic	English	for	Physics	Teacher

0204	382	 การวัดและเครื่องมือวัดส�าหรับครูฟิสิกส์	 3(2-3-4)

	 Measurement	and	instrument	for	Physics	Teacher

ค.	หมวดวิชาเลือกเสรี		 ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

	 โดยให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาที่ตนสนใจจากรายวิชาใน

คณะหรือนอกคณะ

รวมไม่น้อยกว่า	136	หน่วยกิต
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แสดงแผนการศึกษา

ชั้นปีที่	1	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไป 10

0530	101 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา

Information	Technology	Innovation	and	Educational	Communication

3(2-2-5)

0204	101 ฟิสิกส์ส�าหรับครู	1

Physics	for	Teacher	1

3(3-0-6)

0204	103 คณิตศาสตร์ส�าหรับครูฟิสิกส์	1

Mathematics	for	Physics	Teacher	1

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�าหรับครู	1

Physics	Laboratory	for	Teacher	1

1(0-3-0)

จ�านวนหน่วยกิตรวม 20

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 20

ชั้นปีที่	1	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไป 10

0520	101 จิตวิทยาส�าหรับครู

Psychology	for	Teachers

3(2-2-5)

0560	101 ประสบการณ์วิชาชีพครู	1

Practicum	1

2(1-2-3)

0204	102 ฟิสิกส์ส�าหรับครู	2

Physics	for	Teacher	2

3(3-0-6)

0204	104 คณิตศาสตร์ส�าหรับครูฟิสิกส์	2

Mathematics	for	Physics	Teacher	2

3(3-0-6)

0204	192 ปฏิบัติการส�าหรับครูฟิสิกส์	2

Physics	Laboratory	for	Teacher	2

1(0-3-0)

จ�านวนหน่วยกิตรวม 22

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 42
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ชั้นปีที่	2	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไป 10

0560	201 ประสบการณ์วิชาชีพครู	2
Practicum	2

2(1-2-3)

0560	202 การเรียนรู้และการสอน
Learning	and	Teaching

3(2-2-5)

0204	211 กลศาสตร์แบบฉบับส�าหรับครูฟิสิกส์
Classical	Mechanics	for	Physics	Teacher

3(3-0-6)

0204	222 แหล่งพลังงานและการเปลี่ยนรูป
Energy	Resources	and	Conversion

2(2-0-4)

0204	291 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูงส�าหรับครูฟิสิกส์
Advanced	Physics	Laboratory	for	Physics	Teacher

2(0-4-2)

จ�านวนหน่วยกิตรวม 22

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 64

ชั้นปีที่	2	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0540	201 การวัดและประเมินผลการศึกษา
Measurement	and	Evaluationin	Education	

2(1-2-3)

0560	203 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
Curriculum	Design	and	Development

3(2-2-5)

0204	205 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
Basic	Science

3(3-0-6)

0204	221 อุณหพลศาสตร์ส�าหรับครูฟิสิกส์
Thermodynamics	for	Physics	Teacher

3(3-0-6)

0204	241 ฟิสิกส์ยุคใหม่ส�าหรับครูฟิสิกส์
Modern	Physics	for	Physics	Teacher

3(3-0-6)

0204	231 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าส�าหรับครูฟิสิกส์
Electromagnetic	Theory	for	Physics	Teacher

3(3-0-6)

0204	281 ภาษาอังกฤษส�าหรับครูวิทยาศาสตร์
English	for	Science	Teacher

2(2-0-4)

0204	292 ปฏิบัติการออกแบบการทดลองทางฟิสิกส์
Experimental	Design	Laboratory	in	Physics

2(0-4-2)

จ�านวนหน่วยกิตรวม 21

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 85
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ชั้นปีที่	3	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0510	301 การพัฒนาโรงเรียน
School	Improvement

3(2-2-5)

0540	301 การวิจัยทางการศึกษา
Researchin	Education

3(2-2-5)

0204	301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับครู
Computer	Programming	for	Physics	Teacher

3(3-0-6)

0204	311 กลศาสตร์ควอนตัมส�าหรับครูฟิสิกส์
Quantum	Mechanics	for	Physics	Teacher

3(3-0-6)

0204	341 โลก	ดาราศาสตร์	และอวกาศ
The	Earth,	Astronomy	and	Space

3(3-0-6)

0204	371 วิทยาการสมัยใหม่ส�าหรับครูฟิสิกส์
Modern	Science	for	Physics	Teacher

1(0-3-0)

0204	391 การฝึกปฏิบัติการในโรงงานส�าหรับครู
Workshop	Practices	for	Teachers

1(0-3-0)

0204	xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)

จ�านวนหน่วยกิตรวม 20

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 105

ชั้นปีที่	3	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0560	301 ประสบการณ์วิชาชีพครู	3
Practicum3

2(1-2-3)

0204	331 การสั่นและคลื่นส�าหรับครูฟิสิกส์
Vibration	and	Wave	for	Physics	Teacher

3(3-0-6)

0204	351 อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับครูฟิสิกส์
Electronics	for	Physics	Teacher

2(2-0-4)

0204	392 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับครูฟิสิกส์
Electronics	Laboratory	for	Physics	Teacher

1(0-3-0)

0204	393 โครงงานส�าหรับครูฟิสิกส์
Senior	Project	for	Physics	Teacher

2(0-6-0)

0204	xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)

xxxx	xxx เลือกเสรี 6

จ�านวนหน่วยกิตรวม 19

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 124
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ชั้นปีที่	4	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0560	401 ปฏิบัติการสอน	1

Internship	1

6(0-16-0)

จ�านวนหน่วยกิตรวม 6

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 130

ชั้นปีที่	4	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0560	402 ปฏิบัติการสอน	2

Internship	2

6(0-16-0)

จ�านวนหน่วยกิตรวม 6

จ�านวนหน่วยกิตสะสม 136
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ค�าอธิบายรายวิชา
ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

ข.	 หมวดเฉพาะด้าน

	 1.	 วิชาชีพครู

	 	 (1)	 วิชาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

	 	 (2)	 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

	 ทั้ง	2	กลุ่มวิชาก�าหนดให้เรียนจ�านวน	38	หน่วยกิต

0510	301	 การพัฒนาโรงเรียน	 3(2-2-5)

 School Improvement

	 ศกึษาความรูเ้กีย่วกบับทบาทของโรงเรยีน	ครอบครวัและ

ชุมชนในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน	การพัฒนาความ

สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน	ผู้ปกครองและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

และยั่งยืนเพ่ือส่งเสริมและแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนประยุกต์

ใช้ความรูท้ีเ่รยีนมาโดยการร่วมมอืกบัผูป้กครองในการสนบัสนนุการ

เรียนรู้ของผู้เรียน	 แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค	์

ตลอดจนศกึษาบรบิทของชมุชนเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนับนฐานความ

แตกต่างของวัฒนธรรมการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้แก่	 ความ

หมาย	องค์ประกอบ	และหลกัการของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี	

ทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการเป็นผูน้�าการสร้างชมุชนวชิาชพี	กลยทุธ์การเสรมิ

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	ฝึกปฏิบัติกิจกรรมชุมชนแห่ง

การเรยีนรูท้างวชิาชีพ	ศกึษาหลกัการ	แนวคดิการออกแบบและด�าเนนิ

การเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียน	

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในและภายนอก

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการประกันคุณภาพการ

ศึกษา	การจัดท�ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

	 Study	of	the	role	of	school,	family,	and	commu-

nity	partnerships	as	a	component	of	school	improvement;	

development	 of	 effective	 and	 sustainable	 partnerships	

among	 school	 staff,	 parents,	 and	 community	members;	

apply	 the	 information	gained	 from	this	class	by	working	

with	parents	and	care	takers	to	support	learners’	learning,	

learners	with	emotional	and	behavior	problems	as	well	as	

investigate	a	community	context	 focusing	on	 remaining	

multi-cultural	society	and	developing	local	wisdom;	study	

of	knowledge	associated	to	professional	learning	commu-

nity:	 definition,	 element,	 and	 principle	 of	 professional	

learning	community;	skills	 required	 for	 leaders	of	profes-

sional	 learning	community	creation;	strategies	for	 imple-

menting	 professional	 learning	 community;	 practice	 on	

professional	learning	community	activities;	study	of	prin-

ciples,	 concepts,	 designs	 and	 operation	 of	 educational	

quality	assurance;	educational	standards	for	internal	and	

external	quality	 assurance;	 the	 role	 of	 administrator	 and	

stakeholder	in	educational	quality	assurance;	writing	school	

self-assessment	report

0520	101	 จิตวิทยาส�าหรับครู	 3(2-2-5)

 Psychology for Teachers

	 ศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นฐานทางจิตวิทยา	

จิตวิทยาพัฒนาการ	 จิตวิทยาการศึกษา	 จิตวิทยาการเรียนรู้และ

จิตวิทยาการให้การปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตาม

ศกัยภาพ	การใช้จติวทิยาเพือ่สร้างแรงบนัดาลใจและแรงจงูใจส�าหรบั

ผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในการจัดการเรียน

รู	้และการจดัการชัน้เรยีน	ปฏบัิตกิารใช้หลกัจิตวทิยาช่วยเหลอื	แก้ไข

ปัญหาพฤตกิรรมส่งเสรมิและพฒันาความสามารถในการเรยีนรูข้อง

ผู้เรียน

	 Study	of	approaches	and	theories	of	psychology,	

developmental	psychology,	educational	psychology,	psy-

chology	of	learning	and	counseling	psychologyin	analyzing	

potentials	of	learners;	the	use	of	psychology	to	find	inspira-

tion,	encourage	motivation	and	reinforcement	thatpromotes	

learners’	 curiosity;	 applying	psychology	 in	 learning	and	

classroom	management;	practice	on	application	of	theories	

of	psychology	to	help,	solve	behavior	problems,	support	and	

improve	learning	ability	for	learners

0530	101	 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ	 3(2-2-5)

	 การสื่อสารทางการศึกษา

 Information Technology Innovation and  

 Educational Communication

	 ศึกษาพัฒนาการ	 ขอบข่าย	 มโนทัศน์และทฤษฎีทาง

เทคโนโลยีการศึกษา	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และเทคโนโลยีดิจิทัล

ส�าหรบัผูส้อนและบคุลากรทางการศึกษาการประยกุต์ใช้คอมพวิเตอร์

ขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอน	ประเภท

และรูปแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการ

ศึกษา	การเลือกใช้	ออกแบบ	พัฒนา	ประเมิน	ปรับปรุงสื่อการเรียน

การสอนและนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	การวิเคราะห์ปัญหาที่
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เกดิจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยแีละสารสนเทศ	การแสวงหาแหล่ง

การเรียนรูแ้ละเครอืข่ายการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายเพือ่พฒันาสมรรถนะ

ผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	การพัฒนาการรู้ดิจิทัลเพื่อ

การส่งเสรมิการศกึษาเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืการประยกุต์เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู ้	 ฝึกปฏิบัติการสร้าง

นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

	 Study	 of	 development,	 scopes,	 concepts	 and	

theories	in	educational	technology;	information	technology	

and	digital	technology	for	teachers	and	educational	profes-

sional	practitioners;	application	of	basic	computer	knowl-

edge	to	enhance	teaching	and	learning;	types	of	instruc-

tional	media	 and	 educational	 technology	 innovation;	

selection,	design,	development,	implementation,	evaluation	

and	improvement	of	instructional	media	and	educational	

information	 technology	 innovation;	 analysis	 of	 problems	

employing	 innovation;	 exploring	 various	 resources	 and	

learning	networks	 to	develop	 learner’s	 competency	and	

promote	life-long	learning;	development	of	digital	literacy	

that	promote	education	for	sustainable	development;	inte-

gration	of	digital	technology	to	create	learning	innovation;	

practice	on	developing	learning	innovation

0540	201	 การวัดและประเมินผลการศึกษา	 2(1-2-3)

 Measurement and Evaluation in Education

	 ศึกษาหลักการ	 ทฤษฎีเทคนิคและประเภทการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย	การสร้างและการใช้เคร่ืองมือ

วดัผลและประเมนิผลการเรยีนรู	้การแปลความหมายของคะแนนและ

การให้ระดับคะแนนการประยุกต์ใช้ผลการวัดและประเมินการเรียน

รูเ้พือ่พฒันาการสอนและพฒันาผูเ้รยีน	ฝึกปฏบิตักิารสร้างเครือ่งมอื

วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน

	 Study	 of	 principles,	 theories,	 techniques	 and	

types	of	learning	measurement	and	evaluation;	construction	

and	utilization	of	measurement	and	evaluation	tools;scoring	

interpreting	and	grading;	application	of	assessment	data	

for	developing	instruction	and	students	performance;	prac-

tice	on	creating	measurement	and	evaluation	tools	for	de-

veloping	learners

0540	301	 การวิจัยทางการศึกษา	 3(2-2-5)

 Research in Education

	 ศึกษาทฤษฎี	แนวคิด	หลักการวิจัยทางการศึกษาส�าหรับ

คร	ูประเภทการวจิยั	ระเบยีบวธิวีจิยั	การวจิยัในชัน้เรยีน	การวจิยัและ

พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน	การวางแผนและการออกแบบ

การวจิยั	การเสนอโครงการเพือ่ท�าวจิยั	การพฒันาเครือ่งมอืวจิยั	การ

เกบ็รวบรวมข้อมลู	สถติเิพือ่การวจิยั	การวเิคราะห์	ข้อมลู	การอภปิราย

ผล	การเขยีนรายงานและน�าเสนอผลงานวจิยั	ฝึกปฏบิตักิารวเิคราะห์

ผู้เรียนเพื่อก�าหนดสภาพปัญหาการเรียนรู้	 ออกแบบและด�าเนินการ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และยกระดับการเรียนการสอน

	 Study	 of	 theories,	 concepts	 and	 principles	 of	

educational	research;	types	of	educational	research,	meth-

ods	and	methodology	of	research;	classroom	action	research;	

research	and	innovation	for	learning	development;	research	

design;	proposal	development;	research	instrument	devel-

opment	process;	data	collection;	statistics	for	research;	data	

analysis	and	discussion;	writing	 the	 research	 report	and	

presentation;	practice	on	 learner	analysis	and	utilize	 the	

results	 from	analysis	 to	 conduct	 research	 for	 enhancing	

learning	and	teaching

0560	101	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	1	 2(1-2-3)

	 Practicum	1

	 ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู	งาน

ครูและบทบาทหน้าที่ในสถานศึกษา	 การพัฒนาค่านิยมและ

คณุลกัษณะความเป็นคร	ูจรรยาบรรณวิชาชีพครู	คณุธรรมจรยิธรรม

ส�าหรับครูอุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู	การประพฤติตน

เป็นแบบอย่างที่ดี	 การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ส�าหรับครู	 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเน้นการปฏิบัติงานในสถาน

ศึกษาโดยศึกษาสังเกตนักเรียน	ครู	ผู้บริหาร	บุคลากร	สื่อการสอน	

การจัดสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ในโรงเรียนวิเคราะห์สภาพ

การณ์จรงิจากการศกึษา	สงัเกตเชือ่มโยงกบัแนวคดิทฤษฎ	ีเขยีนสรปุ

และรายงานผลการปฏิบัติงาน

	 Study	 of	 approaches	 and	 theories	 of	 teaching	

profession;	teacher’s	job	description;	professional	value	and	

attribute	development;	teachers’	code	of	ethics	and	stan-

dards	of	conduct;	ethics	and	virtue	 for	 teachers;	 teacher	

ideology	and	spirituality;	ways	to	become	a	role	model;	Thai	

and	English	for	communication	and	for	teacher’s	job;	field	
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experiences	 focusing	 on	 observing	 students,	 teachers,	

administrators,	staff,	materials,	learning	environment	and	

buildings	then	analyze	the	information	based	on	approach-

es	and	theories	of	teaching	profession	and	write	a	report	

on	the	practice

0560	201	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	2	 2(1-2-3)

 Practicum 2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน	 0560	

101ประสบการณ์วิชาชีพครู	1

Prerequisite	 :	 0560	101	Practicum	1

	 ศกึษาหลกัการ	เทคนคิการบรหิารจัดการชัน้เรยีนและสิง่

แวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้	 การวิเคราะห์ระบบการจัดการชั้นเรียนและ

สิ่งแวดล้อมการออกแบบและจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน	การประเมินและน�าผลไปใช้ใน

การปรับปรุงระบบการจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียน

รู้	 ฝึกการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและปฏิบัติงาน

ครู	 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูมีหน้าที่

ศึกษาและ/หรือวิเคราะห์ผู้เรียนรายกรณี	ดูแล	ช่วยเหลือ	แก้ไข	และ

พฒันาผูเ้รยีนเป็นรายบคุคลและรายงานผลการพฒันาผูเ้รียน	สงัเกต

เทคนิคการบริหารจัดการชั้นเรียน	 รวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินและ

เสนอแนะการปรับปรุงระบบการจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดล้อม

เพือ่การเรยีนรู	้สะท้อนผลและเขยีนบนัทกึรายงานการปฏบิตังิานโดย

เชื่อมโยงกับทฤษฎีและข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

	 Study	 ofprinciples,	 techniques	 of	 classroom	

management	and	learning	environment;	analysis	of	class-

room	and	environment	management	systems;	designing	

learning	environment	to	learning	and	well-being	of	learners;	

evaluation	and	the	use	of	the	results	of	evaluation	to	improve	

classroom	management	and	learning	environment	system;	

practice	Thai	and	English	in	communication	and	in	teach-

er’s	jobs;	field	experiences	(working	as	a	teaching	assistant)	

responsible	for	doing	a	case	study,	providing	one	on	one	

support	 for	 students	 struggling	with	 learning,	 helping	

teacher	on	duties	and	responsibilities,	observing	classroom	

management	techniques	and	collect	data	to	evaluate	class-

room	management	and	 learning	environment	as	well	 as	

providing	 suggestions	 for	 further	 improvement;	 capture	

lessons	learned;	reflect	and	write	a	report	on	the	practice	

related	to	theories	and	data	from	learning	and	sharing

0560	202	 การเรียนรู้และการสอน	 3(2-2-5)

 Learning and Teaching

	 ศึกษาทฤษฎี	แนวคิด	เกี่ยวกับวิทยาการการจัดการเรียน

รู้	รูปแบบการเรียนรู้และการสอน	การประยุกต์ใช้ทฤษฎีรูปแบบการ

สอน	วิธีสอนและเทคนิคการสอนการบูรณาการทักษะการคิดในชั้น

เรียน	การออกแบบกจิกรรมการจดัการเรยีนรูแ้ละการจดัท�าแผนการ

เรยีนรูท้ีเ่น้นการบรูณาการทีส่อดคล้องกบัทกัษะผูเ้รยีนในศตวรรษที	่

21	และมาตรฐานหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามบรบิททีแ่ตกต่าง

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรม	ปฏิบัติ

การสอนตามแผนการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน	และพัฒนานวตักรรมเพือ่แก้

ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้

	 Study	of	theories,	approaches	of	learning	man-

agement	science,	models	of	learning	and	teaching	and	their	

applications;	methods	and	techniques	of	teaching;	incor-

porating	thinking	skills	in	the	classroom;	designing	activi-

ties	and	developing	appropriate	lesson	plans	aligned	with	

the	21st	century	skills	and	basic	curriculum	based	on	differ-

ent	context	to	develop	meta-cognition	and	innovativeness	

of	learners;	practice	on	implementing	the	developed	lesson	

plans	 as	well	 as	developing	 learning	 innovation	 to	 solve	

problems	and	to	improve	learning

0560	203	 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร	 3(2-2-5)

 Curriculum Design and Development

	 ศึกษาปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องการ

เปลี่ยนแปลงบริบทของโลก	สังคมและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพยีง	แผนพฒันาการศกึษา	กฎหมายการศกึษา	ทฤษฎหีลกัสตูร	องค์

ประกอบ	 รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร	 การวิเคราะห์

หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาการบู

รณาการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในหลกัสตูรสถานศกึษา	ฝึกปฏบิตัิ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

	 Study	 of	 philosophy	 of	 education	 and	 related	

theories;	globalizations,	social	movements	and	the	concept	

of	sufficiency	economy	philosophy;	national	education	plan;	

educational	acts;	curriculum	theories;	elements	of	curricu-

lum;	models	 and	processes	 of	 curriculum	development;	

analysis	of	basic	education	curriculum;	developing	school	

curriculum;	 integrating	 sufficiency	 economy	philosophy	

into	school	curriculum;	practice	on	developing	school	cur-

riculum
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0560	301	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	3	 2(1-2-3)

	 Practicum	3

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน	 0560	

201ประสบการณ์วิชาชีพครู	2

Prerequisite	 :	 0560	201	Practicum	2

	 ศึกษากฎหมายการศึกษา	วินัย	 ระเบียบและแนวปฏิบัติ

งานส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	หน้าท่ีพลเมือง

และการส่งเสรมิความเป็นพลเมอืงทีด่หีลกัการส่งเสรมิการเรยีนรูบ้น

พืน้ฐานความเข้าใจและการสร้างการยอมรบัในความแตกต่างทีห่ลาก

หลายบนความเสมอภาคทางการศกึษา	การพัฒนาปรบัปรงุตนเองให้

มคีวามรอบรู	้ทนัสมยั	และทนัต่อการเปลีย่นแปลงการสร้างแรงจงูใจ

และแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและสร้างนวัตกรรม	

การจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุข

ในการเรียน	ฝึกการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและ

ปฏิบัติงานครู	 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยช่วย

ปฏิบตังิานสอนในชัน้เรยีนและงานในหน้าทีค่ร	ูสะท้อนความคดิถอด

บทเรียนบันทึกและเขียนรายงานการปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงกับ

ทฤษฎีและข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมสัมมนาฝึกงานใน

สถานศึกษา

	 Study	 of	 education	 laws,	 rules	 and	duties	 for	

teachers	and	educational	staffs;	citizenship	and	promotion	

of	citizenship;	the	principles	of	valuing	and	promoting	in-

dividuallearner	 differences	 and	promoting	 awareness	 of	

diversity	and	education	equality;	improving	teaching	pro-

fession	 and	personal	 and	professional	 characteristics	 of	

effective	 teaching,	maintaining	 and	updating	 teaching	

profession;	motivating	and	raising	aspirations	of	 learners	

to	foster	curiosity	and	innovativeness;	creating	activities	

and	environment	which	promote	 joyful	 leaning;	practice	

Thai	and	English	in	communication	and	in	teacher’s	jobs;	

field	 experiences	 including	 student	 teaching	 as	well	 as	

assisting	 teacher	 on	duties	 and	 responsibilities;	 reflect,	

capture	lessons	learned;	record	and	write	a	report	on	the	

practice	 related	 to	 theories	 and	data	 from	 learning	 and	

sharing	and	participating	seminar	on	the	field	experiences

0560	401	 ปฏิบัติการสอน	1	 6(0-16-0)

	 Internship1

	 ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าท่ีครูในสถานศึกษาตาม

สาขาวชิาเอกภายใต้การนเิทศ	โดยแสดงถงึความมุง่มัน่พฒันาผูเ้รยีน

ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู	มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความเป็น

พลเมอืงทีเ่ข้มแขง็	ใช้หลกัจติวทิยาในการวเิคราะห์และพฒันาผูเ้รยีน

ตามศักยภาพ	บูรณาการความรู้เนื้อหาวิชาหลักสูตร	ศาสตร์การสอน

ในการวางแผนและจดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนมปัีญญารูค้ดิ

และมีความเป็นนวัตกรจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศสภาพ

แวดล้อมทีส่่งเสรมิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสขุ	บรหิารจดัการชัน้เรียน

เชิงบวก	 เลือกใช้	 ผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด

ประโยชน์	 วัดและประเมินผลตลอดจนรายงานผลการเรียนรู้อย่าง

เป็นระบบ	ปฏิบัติการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้

เรยีน	ใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารและปฏบิตังิานคร	ู

ร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแล	 ช่วยเหลือ	 แก้

ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 น�าแนวคิด

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาสร้างภมูคิุม้กนัให้ผูเ้รยีน	ปฏบิตังิานร่วม

กบัผูอ้ืน่อย่างสร้างสรรค์เขยีนบนัทกึรายงานการปฏบิตังิานโดยเช่ือม

โยงกบัทฤษฎ	ีถอดบทเรยีน	และเขยีนรายงานร่วมสมัมนาการปฏบิตัิ

งานสอนในสถานศึกษา

	 Teaching	 the	 content	 areas	 and	working	 as	 a	

teacher	under	 supervision:	 represent	 strongly	willing	 to	

develop	learners	with	teacher	spiritual,	moral,	ethics	and	

citizenship;applying	psychology	in	analyzing	potentials	of	

learners;	 integrating	 content,	 curriculum,	 pedagogy	 on	

designing	and	providing	experiences	to	enhance	learners	

intellectual	and	innovation	mindset,	organizing	activities	

and	learning	environment	tosupport	learning	with	happi-

ness;	 using	positive	 classroom	management	 strategies;	

selecting/developing	materials,	 learning	 innovation	 and	

creating	positive	digital	technology	in	classroom	activities;	

utilizing	knowledge	of	measurement,	evaluation	and	report	

on	student	progress;conducting	research	to	solve	problems	

and	 create	 educational	 innovation	 to	 develop	 learner-

achievement;	using	Thai	and	English	 in	communication	

and	in	teacher’s	jobs;	working	with	parents	and	care	takers	

to	 support	 learners’	 learning,	 and	 to	 help	 learners	with	

emotional	 and	 behavior	 problems;	 applying	 sufficiency	

economy	philosophy	 to	promote	 self-immunity;	working	

collaboratively	with	creativity;	reporting	the	practice	relat-

ed	 to	 theories;	 synthesizing	 lessons	 learned	 and	writing	

report;	participating	in	seminar	on	the	internship
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0560	402	 ปฏิบัติการสอน	2	 6(0-16-0)

 Internship 2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน	 0560	

401ปฏิบัติการสอน	1

Prerequisite	 :	 0560	401	Internship	1

	 ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าท่ีครูในสถานศึกษาตาม

สาขาวชิาเอกภายใต้การนเิทศต่อเนือ่งจากปฏบิตักิารสอน	1	โดยแสดง

ถึงความมุ ่งมั่นพัฒนาผู ้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู	 มี

คุณธรรมจริยธรรมและมีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง	 ใช้หลัก

จิตวิทยาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ	บูรณาการ

ความรู้เนื้อหาวิชา	หลักสูตร	ศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัต

กรจดักิจกรรมและสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมทีส่่งเสรมิการเรยีน

รูอ้ย่างมคีวามสขุ	บรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก	เลอืกใช้	ผลติสือ่และ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์	 วัดและประเมินผล

ตลอดจนรายงานผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	ปฏิบัติการวิจัยและ

สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 ใช้ภาษาไทยและภาษา

องักฤษเพ่ือการสือ่สารและปฏบิติังานครู	ร่วมมอืกับผู้ปกครองและผู้

ที่เกี่ยวข้องในการดูแล	ช่วยเหลือ	 แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์	น�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาส

ร้างภูมคิุม้กนัให้ผูเ้รยีน	ปฏบิตังิานร่วมกบัผู้อืน่อย่างสร้างสรรค์เขยีน

บันทึกรายงานการปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงกับทฤษฎี	ถอดบทเรียน

และเขียนรายงานร่วมสัมมนาการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา

	 Teaching	 the	 content	 areas	 and	working	 as	 a	

teacher	under	supervision	in	continuation	of	internship	1:	

represent	strongly	willing	to	develop	learners	with	teacher	

spiritual,	moral,	ethics	and	citizenship;applying	psychology	

in	 analyzing	 potentials	 of	 learners;	 integrating	 content,	

curriculum,	pedagogy	on	designing	and	providing	experi-

ences	 to	 enhance	 learners	 intellectual	 and	 innovation	

mindset,	 organizing	 activities	 and	 learning	 environment	

tosupport	learning	with	happiness;	using	positive	classroom	

management	 strategies;	 selecting/developing	materials,	

learning	innovation	and	creating	positive	digital	technolo-

gy	in	classroom	activities;	utilizing	knowledge	of	measure-

ment,	evaluation	and	report	on	student	progress;conducting	

research	to	solve	problems	and	create	educational	innova-

tion	to	develop	learnerachievement;	using	Thai	and	English	

in	 communication	 and	 in	 teacher’s	 jobs;	working	with	

parents	and	care	takers	to	support	learners’	learning,	and	

to	help	 learners	with	 emotional	 and	behavior	problems;	

applying	 sufficiency	 economy	 philosophy	 to	 promote	

self-immunity;	working	collaboratively	with	creativity;	re-

porting	the	practice	related	to	theories;	synthesizing	lessons	

learned	and	writing	report;	participating	in	seminar	on	the	

internship

	 2.	 วิชาเอก

	 	 (1)	 วิชาพื้นฐานเอก

	 	 (2)	 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพ

	 	 	 ความลุ่มลึกในวิชาเอก

	 ทั้ง	2	กลุ่มวิชาก�าหนดให้เรียน	 62	หน่วยกิต

0204	101	 ฟิสิกส์ส�าหรับครู	1	 3(3-0-6)

	 Physics	for	Teacher	1

 บทน�าเกีย่วกบัวชิาฟสิิกสแ์ละความส�าคญัของวิชาฟิสกิส์	

ปริมาณทางฟิสิกส์	 การเคลื่อนที่เชิงเส้นกฎของนิวตัน	การเคลื่อนท่ี

แบบวิถีโค้งและแบบวงกลม	โมเมนตัมและการชน	งานและพลังงาน

การเคลือ่นทีแ่บบหมนุ	สมดลุกล	การสัน่และคลืน่	คลืน่เสยีง	ของไหล	

สมบัติเชิงของสสาร	อุณหพลศาสตร์และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

	 Introduction	to	physics	and	important	quantity	

of	physics,	linear	motion	equations,	Newton’s	laws,	equi-

librium,	 projectile	 and	circular	motions,	momentum	and	

collisions,	work	and	energy,	system	of	particles	and	rigid	

body,	vibrations	and	waves,	sound,	fluid	mechanics,	me-

chanical	properties	of	matter,	thermodynamics	and	kinetic	

theory	of	gases

0204	102	 ฟิสิกส์ส�าหรับครู	2	 3(3-0-6)

 Physics for Teacher 2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	101	ฟิสิกส์ส�าหรับครู	1

Prerequisite	 :	 0204	101	Physics	for	Teacher1

 ไฟฟ้าสถิตสารแม่เหล็ก	 สนามแม่เหล็ก	 สนามแม่เหล็ก

เหนี่ยวน�า	 ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน�ากระแสไฟฟ้า	 วงจร

ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั	คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าสมบัตขิองคลืน่

แสงและทัศนอุปกรณ์บทน�าเกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม่	 สมบัติของ

นิวเคลียสกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์
	 Electrostatics,	magnetic	materials,	magnetic	field,	
magnetic	 induction,	 capacitors	 and	 inductors,	 electric	
currents,DC	and	AC	circuits,electric	circuits,	electromag-
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netic	waves,	wave	property	of	light	and	optical	instruments,	
introduction	to	modern	physics,	properties	of	nucleus,	ra-
dioactive	and	nuclear	reaction

0204	103	 คณิตศาสตร์ส�าหรับครูฟิสิกส์	1	 3(3-0-6)

	 Mathematics	for	Physics	Teacher	1

	 ฟังก์ชัน	ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน	อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันและการประยุกต์	ปริพันธ์และการประยุกต์
	 Functions,	 limits	 and	 continuity	 of	 functions,	
derivatives	 of	 functions	 and	 applications,	 integrals	 and	
applications

0204	104	 คณิตศาสตร์ส�าหรับครูฟิสิกส์	2	 3(3-0-6)	

Mathematics for Physics Teacher 2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	103	คณติศาสตร์ส�าหรบั

ครูฟิสิกส์	1

Prerequisite	 :	 0204	103	Mathematics	for	

Physics	Teacher	1

	 ฟังก์ชันหลายตัวแปร	ลมิติและความต่อเนือ่งของฟังก์ชนั
หลายตวัแปร	อนพุนัธ์ย่อย	ปรพินัธ์ตามเส้น	สมการเชงิอนพุนัธ์สามญั
อันดับ	1	และ	2	สมการเชิงอนุพันธ์แบบแม่นตรง
	 Multivariable	functions,	limits	and	continuity	of	
multivariable	functions,	partial	derivatives,	path	integrals,	
first	–	and	second	–	order	differential	equations,	exact	dif-
ferential	equations

0204	191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�าหรับครู	1	 1(0-3-0)

	 Physics	Laboratory	for	Teacher	1

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	101	ฟิสิกส์ส�าหรับครู	1	

(อาจเรียนพร้อมกันได้)

Prerequisite	 :	 0204	 101	 Physics	 for	

Teacher	1	or	concurrence	

with	0204	101	Physics	for	

Teacher	1

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาวิชา	0204	 101	ฟิสิกส์ส�าหรับ
ครู	1
	 Laboratory	experiments	to	concord	with	0204	101	
Physics	for	Teacher	1

0204	192	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�าหรับครู	2	 1(0-3-0)

 Physics Laboratory for Teacher 2

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	102	ฟิสิกส์ส�าหรับครู	2	

(อาจเรียนพร้อมกันได้)

Prerequisite	 :	 0204	 102	 Physics	 for	

Teacher 2 or concurrence 

with	0204	101	Physics	for	

Teacher	1

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	 102	ฟิสิกส์ส�าหรับ

ครู	2

	 Laboratory	experiments	to	concord	with	0204	102	

Physics	for	Teacher	2

0204	205	 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน	 3(3-0-6)

 Basic science

	 พันธะเคมี	 สมดุลเคมี	 ก๊าซ	 สารละลาย	 ของแข็ง	 สสาร

ควบแน่น	การจดัการระบบเซลล์และเมแทบอลซิมึ	พนัธศุาสตร์	ความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิต

	 Chemical	 bonding,	 chemical	 equilibrium,	gas,	

liquid,	solid,	condensed	matters,	solution,	classification	cell	

and	metabolism,	genetics,	biodiversity

0204	211	 กลศาสตร์แบบฉบับส�าหรับครูฟิสิกส์	 3(3-0-6)

 Classical Mechanics for Physics Teacher

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	101	ฟิสิกส์ส�าหรับครู	1

Prerequisite	 :	 0204	101	Physics	for	Teacher	1

	 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน	กลศาสตร์ของนิวตัน	สมการ

การเคลื่อนที่ใน	1	2	และ	3	มิติส�าหรับอนุภาคเดี่ยว	กฎการอนุรักษ์

ทางกลศาสตร์	 การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด	 การเคลื่อนที่แบบมี

ศูนย์กลาง	กลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง	และการประยุกต์ต่างๆ

	 Newton’s	laws	of	motion,	Newtonian	mechanics,	

equation	 of	motion	 in	 1,	 2	 and	 3	 dimensions	 for	 single	

particle	system,	mechanical	conservation	laws,	oscillation	

motion,	central	force	motion,	mechanics	of	rigid	body,	and	

applications
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0204	221	 อุณหพลศาสตร์ส�าหรับครูฟิสิกส์	 3(3-0-6)

 Thermodynamics for Physics Teacher

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	101	ฟิสิกส์ส�าหรับครู	1

Prerequisite	 :	 0204	101	Physics	for	Teacher	1

	 ความร้อน	อุณหภูมิ	 สมดุลทางความร้อน	สมการแสดง

สถานะ	 ฟังก์ชันแสดงสถานะ	 กฎทางอุณหพลศาสตร์	 เอนโทรปี	

กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์	 เคร่ืองยนต์ความร้อนและระบบ

ท�าความเย็น	การเปลี่ยนเฟส	ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ	และการประยุกต์

	 Thermodynamics,	heat,	temperature,	thermody-

namics	equilibrium,	equation	of	states,	function	of	states,	

laws	of	thermodynamics,	entropy,	heat	engine	and	refrig-

erator,	phase	transformation,	kinetic	theory	of	gases	and	

it’s	applications

0204	222	 แหล่งพลังงานและการเปลี่ยนรูป	 2(2-0-4)

 Energy Resources and Conversion

	 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งพลังงานรูปแบบต่างๆ	

พลังงานความร้อน	 เคมี	นิวเคลียร์	 ปิโตรเลียม	การจ�าแนกและแบ่ง

กลุม่ของพลงังานรปูแบบต่างๆ	แหล่งพลงังานหมนุเวยีนรปูแบบต่างๆ	

เช่น	พลังงานแสงอาทิตย์	พลังงานลม	พลังงานชีวมวล	พลังงานคลื่น	

พลังงานความร้อนใต้พิภพ	ศักยภาพในการเปลี่ยนรูปพลังงาน	หลัก

การแปรสภาพพลังงาน	 ประสิทธิภาพการแปรสภาพพลังงาน	

เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปพลังงานแบบต่างๆ	และผลกระทบทางด้าน

สิ่งแวดล้อม	เทคโนโลยีพลังงานสะอาด

	 Basic	knowledge	of	energy	 resources,	 thermal,	

chemical,	nuclear	and	petroleum	energies,	rank	and	clas-

sification	 of	 difference	 energies,	 renewable	 energy	

resources:	solar,	wind,	biomass,	wave	energy	geothermal,	

possibility	and	potential	of	energy	conversion,	principle	of	

energy	 conversion,	 energy	 conversion	 technologies	 and	

environmental	impacts,	clean	energy	technologies

0204	231	 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าส�าหรับครูฟิสิกส์	 3(3-0-6)

 Electromagnetic Theory for Physics Teacher

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	102	ฟิสิกส์ส�าหรับครู	2

Prerequisite	 :	 0204	102	Physics	for	Teacher	2

	 เวกเตอร์	ไฟฟ้าสถิต	ปริมาณทางไฟฟ้า	ไดอิเล็กตริกและ

ความจุไฟฟ้า	 แม่เหล็ก	แรงแม่เหล็กและการเหน่ียวน�า	สมการแมก

เวลล์	การประยุกต์ใช้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

	 Vector,	Electrostatics,	Electric	quantities,	Dielec-

tric	and	capacitance,	Magnetics,	Magnetic	forces	and	In-

duction,	Maxwell’s	 equation,	Application	of	 electromag-

netics	and	related	technology

0204	241	 ฟิสิกส์ยุคใหม่ส�าหรับครูฟิสิกส์	 3(3-0-6)

 Modern Physics for Physics Teacher

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	102	ฟิสิกส์ส�าหรับครู	2

Prerequisite	 :	 0204	102	Physics	for	Teacher	2

	 ภาพรวมขอบเขตของเนือ้หาฟิสกิส์ยคุใหม่	ทฤษฎสีมัพทัธ

ภาพพิเศษ	ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป	 คลื่นความโน้มถ่วง	 หลุมด�า	

ทฤษฎีบกิแบง	ทวภิาคของคลืน่และอนุภาค	โครงสร้างอะตอม	อนภุาค

มูลฐาน	 แบบจ�าลองมาตรฐาน	 ฟิสิกส์นอกเหนือจากแบบจ�าลอง

มาตรฐาน	สภาพน�ายิ่งยวด	ควอนตัมคอมพิวเตอร์

	 Overview	of	modern	physics	contents,	theory	of	

special	relativity,	theory	of	general	relativity,	gravitational	

waves,	black	holes,	Big	Bang	theory,	wave-particle	duality,	

atomic	 structure,	 elementary	particles,	 Standard	Model,	

physics	beyond	 the	Standard	Model,	 superconductivity,	

quantum	computer

0204	281	 ภาษาอังกฤษส�าหรับครูวิทยาศาสตร์	 2(2-0-4)

 English for Science Teacher

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0031	001ภาษาองักฤษพืน้ฐาน

Prerequisite	 :	 0031	 001	 Fundamental	

English

	 ศัพท์เทคนิค	การใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์	 การอ่านและ

ความเข้าใจในบทความด้านฟิสิกส์และฟิสิกส์ศึกษา

	 Technical	terms,	scientific	language,	reading	and	

understanding	of	scientific	journal

0204	291	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูงส�าหรับครูฟิสิกส์	 2(0-4-2)

 Advanced Physics Laboratory for Physics Teacher

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	102	ฟิสิกส์ส�าหรับครู	2

Prerequisite	 :	 0204	102	Physics	for	Teacher	2

	 ปฏิบัติการต่อเนื่องของ	 0204	 291ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้น

กลางเกีย่วกบัคลืน่และทัศนศาสตร์	กลศาสตร์ควอนตมั	ดาราศาสตร์	

ฟิสิกส์ของแข็ง	และฟิสิกส์นิวเคลียร์

	 Continuation	of	0204	291	 Intermediate	Physics	

Laboratory	 practical	work	 on	wave	 and	 optic	 quantum	
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mechanics	 astronomy	 solid	 state	 physics	 and	 nuclear	

physics

0204	292	 ปฏิบัติการออกแบบการทดลองทางฟิสิกส์	 2(0-4-2)

 Experimental Design Laboratory in Physics

	 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 การออกแบบการทดลอง	

การออกแบบการวัดและบันทึกผล	การวิเคราะห์ข้อมูล	การวิเคราะห์

การทดลองและการเขียนเชิงวิทยาศาสตร์	 กรณีศึกษาการออกแบบ

การทดลองในฟิสิกส์

	 Scientific	procedures,	experimental	design,	de-

sign	for	measurement	and	recording,	data	analysis,	exper-

imental	analysis	and	scientific	writing,	study	cases	in	ex-

perimental	design	in	physics

0204	301	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับ	 3(3-0-6)

	 ครูฟิสิกส์

 Computer Programming for Physics Teachers

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาที่เหมาะสม	

การรับค่าข้อมูล	 การแสดงผลข้อมูล	 อาเรย์	 พอยน์เตอร์	 ลูปและ

เงื่อนไข	ฟังก์ชัน	สตรักเจอร์และยูเนี่ยน	การอ่านและเขียนข้อมูลกับ

ไฟล์

	 Computer	programming	with	a	suitable	comput-

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

and	conditions,	functions,	structures,	unions,	reading	from	

files	and	writing	to	files

0204	311	 กลศาสตร์ควอนตัมส�าหรับครูฟิสิกส์	 3(3-0-6)

 Quantum Mechanics for Physics Teacher

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	102	ฟิสิกส์ส�าหรับครู	2

Prerequisite	 :	 0204	102	Physics	for	Teacher	2

	 จดุก�าเนดิของกลศาสตร์ควอนตัม	สจัพจน์ของกลศาสตร์

ควอนตมั	คณุสมบตัขิองสถานะทางควอนตมัตวัด�าเนนิการ	สมการช

เรอดิงเงอร์	ผลเฉลยของสมการชเรอดิงเงอร์ในปัญหาหนึ่งมิติ

	 Origins	 of	 quantum	mechanics,	 postulate	 of	

quantum	mechanics,	properties	

of	quantum	state,	operators,	Schrodinger	equation,	solution	

of	Schrodinger	equation	in	one	–	dimensional	problem

0204	331	 การสั่นและคลื่นส�าหรับครูฟิสิกส์	 3(3-0-6)

 Vibration and Wave for Physics Teacher

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	101	ฟิสิกส์ส�าหรับครู	1

Prerequisite	 :	 0204	101	Physics	for	Teacher	1

	 การเคลื่อนท่ีแบบซิมเปิลฮาร์มอนิกการสั่นแบบต่างๆ	

ได้แก่	การสัน่แบบหน่วงและแบบมแีรงบงัคบัการเกดิการสัน่พ้อง	การ

สั่นแบบคู่ควบ	พิกัดอิสระ	 และรูปแบบการแกว่งกวัดอย่างอิสระ	

สมการคลื่นใน	 1	มิติ	 และหลายมิติ	คลื่นเคลื่อนที่	 สมบัติของคลื่น	

การแทรกสอด	การเลี้ยวเบน	การสะท้อน	และการส่งผ่านของคลื่น	

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของคลื่นบางชนิด	 เช่น	 คลื่นเสียง	 และ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	เป็นต้น	การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์แบบฟูเรียร์

	 Simple	harmonics	motion,	mechanical	vibrations	

such	as	damped	oscillations	and	 force	oscillations,	 reso-

nance,	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	341	 โลก	ดาราศาสตร์	และอวกาศ	 3(3-0-6)

 The Earth, Astronomy and Space

	 โครงสร้างของโลก	ปรากฏการณ์ทางธรณฟิีสกิส์และผลก

ระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 การเคลื่อนท่ีของเปลือกโลก	

ซากดึกด�าบรรพ์และการประยุกต์ใช้ในข้อมูลทางธรณีวิทยา	 ก�าเนิด

และวิวัฒนาการของระบบสุริยะ	ทรงกลมท้องฟ้า	ดาวฤกษ์	กาแล็กซี

และเอกภพ	การใช้เทคโนโลยอีวกาศในด้านการส�ารวจทรพัยากร	การ

สื่อสารและอุตุนิยมวิทยา

	 The	Earth’s	structure,	geophysical	phenomena	

and	their	effects	on	living	things	and	environment,	move-

ment	 of	 earth’s	 crust,	 fossils	 and	 geological	 information	

application,	origin	and	evolution	of	the	solar	system;	celes-

tial	sphere,	stars,	galaxies,	and	universe;	space	technology	

application	 in	 resource	 survey,	 telecommunication,	 and	

meteorology
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0204	351	 อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับครูฟิสิกส์	 2(2-0-4)

 Electronics for Physics Teacher

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	102	ฟิสิกส์ส�าหรับครู	2

Prerequisite	 :	 0204	102	Physics	for	Teacher	2

	 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น	 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 ออปแอมป์	

ไดโอด	ทรานซสิเตอร์	เซน็เซอร์	ลอจกิเกทวงจรบลูนี	ฟลปิฟลอป	รอม

แรม	ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น

	 Fundamental	electric	circuits,	electronic	devices,	

op-amps,	diodes,	transistors,	sensors,	logic	gates,	Boolean	

circuits,	flip	flops,	ROM,	RAM,	fundamental	of	micropro-

cessors

0204	371	 วิทยาการสมัยใหม่ส�าหรับครูฟิสิกส์ 1(0-3-0) 

 Modern Science for Physics Teacher

 การน�าเสนอและการสนทนาเกีย่วกบัหวัข้อวจิยัทางฟิสกิส์

ที่สนใจ

	 Presentation	and	discussion	of	topics	of	research	

interest	in	physics

0204	391	 การฝึกปฏิบัติการในโรงงานส�าหรับครู	 1(0-3-0)

 Workshop Practices for Teacher

	 หลักการเบ้ืองต้นและปฏิบัติการใช้เคร่ืองมือชนิดต่างๆ	

ตลอดจนความปลอดภัยในโรงงาน	การใช้เคร่ืองมือและเคร่ืองจักร

การท�างานกลงึ	งานประกอบ	งานไม้และงานปรบัแต่ง	และปฏบิตังิาน

ที่ก�าหนดให้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์

	 Study	of	various	hand	tools	and	measuring	tools	

by	laying	emphasis	on	proper	operation	and	safety	of	using	

hand	tools

0204	392	 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับครูฟิสิกส์	 1(0-3-0)

 Electronic Laboratory for Physics Teacher

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	102	ฟิสิกส์ส�าหรับครู	2	

(อาจเรียนพร้อมกันได้)

Prerequisite	 :	 0204	 102	 Physics	 for	

Teacher 2 or concurrence 

with

	 ปฏิ บัติการวงจรไฟฟ้าและวงจรอิ เล็กทรอนิกส ์ ท่ี

สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา	 0204	 802	 อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับครู

ฟิสิกส์

	 Electric	circuit	laboratory	and	electronic	circuit	

laboratory	that	corresponding	with	0204	xxx	Electronics	for	

physics	teachers

0204	393	 โครงงานส�าหรับครูฟิสิกส์	 2(0-6-0)

 Senior Project for Physics Teacher

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	371	วิทยาการสมัยใหม่

ส�าหรับครูฟิสิกส์

Prerequisite	 :	 0204	371	Modern	Science	

for Physics Teacher

	 ลกัษณะการท�าโครงงานตามระเบยีบวธีิแบบวทิยาศาสตร์	

สอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานนั้น

	 Working	on	the	project	in	accordance	with	the	

Scientific	method	and	give	anoral	presentation

	 	 (3)	 วิชาเอกเลือก	ก�าหนดให้เรียนจ�านวน	 6	หน่วยกิต

0204	302	 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส�าหรับครูฟิสิกส์	 3(3-0-6)

 Advanced Mathematics for Physics Teacher

 อนุกรมอนันต์	 ค�าตอบอนุกรมก�าลังของสมการอนุพันธ	์

เวกเตอร์	ฟังก์ชันและปริภูมิเวกเตอร์	นอร์มของฟังก์ชัน	ฟังก์ชันหนึ่ง

หน่วย	 อนุกรมฟูเรียร์	 การแปลงฟูเรียร์	 การแปลงลาปลาส	 การ

ประยุกต์ในฟิสิกส์

	 Infinite	series,	power	series	solutions,	vectors	and	

vector	spaces,	norms	of	functions,	unit	functions,	Fourier	

series,	Fourier	transforms,	Laplace	transforms,	applications	

in	physics

0204	303	 การสอนฟิสิกส์ในโรงเรียนมัธยม	 3(3-0-6)

 Physics Instruction in Secondary School

	 การบรูณาการระหว่างเนือ้หาสาระวชิา	หลกัวชิาชพีคร	ูและ	

เทคโนโลยีการสอนฟิสิกส์	 (TPCK:	 Technological	 Pedagogy	

Content	Knowledge)	มโนมตทิีค่ลาดเคลือ่นของฟิสกิส์	ในโรงเรยีน

มัธยม	บนพื้นฐานงานวิจัยฟิสิกส์ศึกษา

	 Integration	of	 pedagogy	content	 knowledge	of	

physics	and	technology	for	physics	teaching	(TPCK:	Tech-

nological	Pedagogy	Content	Knowledge),	conceptual	un-

derstanding	and	misconception,	in	secondary	school,	based	

on	physics	education	research
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0204	321	 พลังงานทดแทนส�าหรับครูฟิสิกส์	 3(3-0-6)

 Renewable Energy for Physics Teacher

	 ศึกษาถึงสถานการณ์พลังงานทดแทนของโลก	 ได้แก	่
พลังงานแสงอาทิตย์	พลังงานลม	พลังงานน�้า	พลังงานความร้อนใต้
พภิพ	พลงังานนวิเคลยีร์	เซลล์เชือ้เพลงิ	พลงังานชวีมวลจากวสัดเุหลอื
ใช้ทางการเกษตร	อุตสาหกรรม	คุณสมบัติชีวมวล	วิธีการส�ารวจ	การ
ประเมินศักยภาพ	 พืชพลังงานและการประยุกต์ใช้งานของระบบ
พลังงาน
	 Word	Renewable	Energy	 status	 and	challenge	
obstacles.	Renewable	energy	resources:	solar,	wind,	hydro,	
geothermal,	 nuclear	 energy,	 fuel	 cell,	 biomass,	 biomass	
properties,	survey,	potential	evaluation,	energy	crops	and	
energy	system	application

0204	332	 ทัศนศาสตร์ส�าหรับครูฟิสิกส์	 3(3-0-6)

 Optics for Physic Teacher

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	102	ฟิสิกส์ส�าหรับครู	2

Prerequisite	 :	 0204	102	Physics	for	Teacher	2

 คณิตศาสตร์ส�าหรับการเคลื่อนท่ีของคลื่น	 ทฤษฎี
คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	โฟตอน	และแสง	การส่งผ่านแสง	การรวมกนัของ
คลื่น	 การแทรกสอด	การเลี้ยวเบน	 แสงเชิงเรขาคณิต	 วิธีเมทริกส์
ส�าหรับพาราเซียล	ทฤษฎีวิปลาส	อุปกรณ์ทางแสง	อ็อปติกของตา
	 The	mathematics	of	wave	motion,	electromag-
netic	theory,	photon	and	light,	propagation	of	light,	super-
position	 of	wave,	 interferences,	 diffraction,	 geometrical	
optics:	matrix	method	in	paraxial	optics,	aberration	theory,	
optical	instrumentation,	optics	of	the	eye

0204	342	 ดาราศาสตร์ส�าหรับครูฟิสิกส์	 3(3-0-6)

 Astronomyfor Physics Teacher

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	101	ฟิสิกส์ส�าหรับครู	1

Prerequisite	 :	 0204	101	Physics	for	Teacher	1

	 จดุก�าเนดิของดาราศาสตร์	ต�าแหน่งและการเคลือ่นทีข่อง
ดาวเคราะห์	 โลก	ดวงจันทร์	 ดวงอาทิตย์	 และดวงดาว	 ระบบพิกัด
ศูนย์สูตร	 กฎของเคปเลอร์	 ระบบเวลา	 ระบบสุริยะก�าเนิดและ
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์	กาแล็กซีและการขยายตัวของเอกภพ
	 Origin	of	Astronomy,	positions	and	motions	of	
the	planets,	Earth,	moon,	Sun,	and	stars	in	the	sky,	equa-
torial	system,	Kepler’s	law,	system	of	time,	the	solar	system,	
stellar	evolution	and	birth,	galaxies	and	expansion	of	the	
Universe

0204	343	 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน	 3(3-0-6)

 Nuclear Physics and Elementary Particles

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	102	ฟิสิกส์ส�าหรับครู	2

Prerequisite	 :	 0204	102	Physics	for	Teacher	2

 รศัมนีวิเคลียสมวลของนวิเคลยีส	พลงังานยดึเหนีย่วของ

นิวเคลียส	กัมมันตภาพรังสี	 และการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี	

ปฏิกิริยานิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน

	 Nuclear	radius,	nuclear	masses,	nuclear	binding	

energy,	radioactivity	and	radioactive	decay,	nuclear	reaction	

and	elementary	particles

0204	346	 วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนเบื้องต้น	3(3-0-6)

 Introduction to Nanoscience and Nanotechnology

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	102	ฟิสิกส์ส�าหรับครู	2

Prerequisite	 :	 0204	102	Physics	for	Teacher	2

 ส� ารวจวิทยาศาสตร ์นา โนและ เทคโนโลยีนา โน	

วทิยาศาสตร์เบือ้งหลงัเทคโนโลยนีาโน	เครือ่งมอืทีใ่ช้สร้างและศกึษา

ลักษณะของโครงสร้างนาโน	และการประยุกต์ใช้ที่ส�าคัญต่างๆ	การ

ศึกษาลักษณะของโครงสร้างนาโนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน	

การถ่ายภาพด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบส่งกราด	 การถ่ายภาพด้วย

กล้องอเิลก็ตรอนแบบส่องผ่าน	เป็นต้น	ตวัอย่างขององค์ประกอบและ

ระบบต่างๆ	ที่มีขนาดในระดับนาโน	เช่น	ท่อนาโน	เส้นใยนาโน	ควอน

ตัมด็อด

	 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	microsco-

py,	scanning	electron	microscopy,	tunneling	electron	mi-

croscopy	 etc.	 Examples	 of	 nanoscale	 components	 and	

systems,	nanotube,	nanofiber,	quantum	dots

0204	348	 ฟิสิกส์อวกาศเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Space Physics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	101	ฟิสิกส์ส�าหรับครู	1

Prerequisite	 :	 0204	101	Physics	for	Teacher	1

	 ความรูเ้กีย่วกบัพลาสมาอวกาศ	การเคลือ่นทีข่องอนภุาค

มีประจุในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	บรรยากาศและกัมมันตภาพของดวง

อาทติย์	ลมสรุยิะและอวกาศระหว่างดาวเคราะห์	รงัสคีอสมิกใกล้โลก	

บรรยากาศ	สนามแม่เหล็กโลก	และแสงขั้วโลก	โครงสร้างของแมกนิ

โทสเฟียร์	 ผลกระทบของการประทุบนดวงอาทิตย์และลมสุริยะต่อ
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สภาพอวกาศ	ความรูเ้กีย่วกบับรรยากาศและสิง่แวดล้อมการแผ่รงัสี

ของโลกและดาวเคราะห์อื่น	 เครื่องมือวัดภาคอวกาศและพื้นดิน

ส�าหรับปรากฏการณ์สภาพแวดล้อมพลาสมาที่อยู่ใกล้โลก

	 Knowledge	 about	 space	 plasmas,	motion	 of	

charged	particles	in	electromagnetic	fields,	solar	atmosphere	

and	activity,	the	solar	wind	and	interplanetary	space,	cos-

mic	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	instru-

ments	for	measurements	of	phenomena	in	the	plasma	en-

vironment	of	the	Earth

0204	354	ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Plasma Physics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	101	ฟิสิกส์ส�าหรับครู	1

Prerequisite	 :	 0204	101	Physics	for	Teacher	1

	 มโนทศัน์พืน้ฐาน	สมบตัแิละพารามเิตอร์ของพลาสมา	การ

เคลื่อนที่ของอนุภาคประจุในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก	สมการ

โบลต ์ซมานน ์ 	 ทฤษฎีจลน ์และทฤษฎีของไหลของพลาสมา	

กระบวนการ	สโตแคสติกในพลาสมา	ปลอกหุ้มพลาสมา	อันตรกริยา

ระหว่างพลาสมากับผิววัสดุ	 หลักการวินิจฉัยพลาสมา	 การก�าเนิด

พลาสมา	การประยุกต์ใช้พลาสมา

	 Basic	 concepts,	 properties	 and	parameters	 of	

plasmas,	motion	of	charged	particles	in	electric	and	mag-

netic	fields,	Boltzmann	equation,	kinetic	theory	of	plasmas,	

fluid	theory	of	plasmas,	stochastic	processes	 in	plasmas,	

plasma	sheath,	plasma	surface	interactions,	plasma	diag-

nostics,	plasma	generation,	plasma	applications

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

 Semiconductor Physics and Devices

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	102	ฟิสิกส์ส�าหรับครู	2

Prerequisite	 :	 0204	102	Physics	for	Teacher	2

	 สมบัติพื้นฐานของสารกึ่งตัวน�า	 แถบพลังงานในของแข็ง

แบบผลึก	สารกึ่งตัวน�าในตัวและนอกตัว	ปรากฏการณ์ล�าเลียงพาหะ	

ปรากฏการณ์อณุหภูมภิายในสารกึง่ตวัน�า	การฟุง้และการกระเจงิของ

อิเล็กตรอนและโฮล	 ปรากฏการณ์ทางทัศนศาสตร์และความถ่ีสูง	

อุปกรณ์รอยต่อและการขยายสัญญาณ	 เครื่องตรวจหาแสงและ

อุปกรณ์ทัศนศาสตร์ไฟฟ้า	 กระบวนการวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี

อุปกรณ์การวัดสมบัติเชิงปริมาตร

	 Basic	properties	of	semiconductors,	energy	bands	

in	crystalline	solids,	intrinsic	and	extrinsic	semiconductors,	

carriers	transport	phenomena,	thermal	effects	in	semicon-

ductors,diffusion	 and	 scattering	 of	 electrons	 and	holes,	

optical	and	high	frequency	effects,	junction	and	amplifica-

tion	devices,	 photodetectors	 and	electro-optics	devices,	

material	processing	and	device	technology,	bulk	properties	

measurements

0204	365	 เซลล์แสงอาทิตย์	 3(3-0-6)

 Solar Cells

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	102	ฟิสิกส์ส�าหรับครู	2

Prerequisite	 :	 0204	102	Physics	for	Teacher	2

	 เซลล์แสงอาทติย์ชนดิต่างๆ	หลกัการท�างานของเซลล์แสง

อาทิตย์	คุณสมบัติของสารกึ่งตัวน�าและการเคลื่อนที่ของประจุพาหะ

บริเวณรอยต่อพีเอ็น	 และการพัฒนาเซลล์ประสิทธิภาพแสงอาทิตย์	

เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้

	 Typical	 solar	 cells,	 operation	principle	 of	 solar	

cell,	semiconductor	properties	and	motion	of	charge	carri-

er	in	p-n	junction,	efficiency	improvement	of	solar	cell,	solar	

cell	technologies	and	applications

0204	370	 ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

 Environmental Physics

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	101	ฟิสิกส์ส�าหรับครู	1

Prerequisite	 :	 0204	101	Physics	for	Teacher	1

	 มมุมองต่อสิง่แวดล้อมเชิงฟิสกิส์	ปัญหาสิง่แวดล้อมและ

การแก้ป ัญหาโดยวิธีการทางฟิสิกส์	 การศึกษาเรื่องพลังงาน	

บรรยากาศ	โอโซน	และโลกร้อน

	 Aspect	of	physical	environment;	environmental	

problems	and	solutions	by	using	Physics	methods,	studies	

of	energy,	climate,	ozone	and	global	warming

0204	372	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนฟิสิกส์	 3(3-0-6)

 Technology and Innovation of Physics Instruction

 การผลติ	การพฒันา	การใช้สือ่และเทคโนโลย	ีส�าหรับการ

เรยีนการสอนฟิสกิส์การสอนปฏบิตักิารฟิสกิส์และความปลอดภยับน

พื้นฐานงานวิจัยฟิสิกส์ศึกษา
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	 Innovation,	 development,	 and	 employment	 of	

media	and	technology	for	physics	learning	and	teaching;	

teaching	of	physics	laboratory	and	safety,	related	to	physics	

education	research

0204	381	 ภาษาอังกฤษแบบองค์รวมส�าหรับครูฟิสิกส์	 3(2-2-5)

 Holistic English for Physics Teacher

 ทบทวนไวยกรณ์พื้นฐาน	 ประโยคภาษาอังกฤษ	 อนุ

ประโยค	การประยุกต์ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษในการอ่าน	พื้นฐานการ

เขียนภาษาอังกฤษ	การเขียนบทคัดย่อ	การเขียนวิเคราะห์	การเขียน

บทสรุป	 พ้ืนฐานการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ	การพัฒนาทักษะการ

ฟังเพื่อการสื่อสาร	การพัฒนาทักษะ

การพูดเพื่อการสื่อสาร

	 Review	of	English	grammar,	English	sentences,	

clauses,	applications	of	English	grammar	in	reading,	basic	

English	writing,	writing	abstracts,	analytical	writing,	sum-

marizing,	basic	communication	in	English,	development	in	

listening	skills	for	communication,	development	in	speaking	

skills	for	communication

0204	382	 การวัดและเครื่องมือวัดส�าหรับครูฟิสิกส์	 3(2-3-4)

 Measurement and Instrument for Physics  

 Teacher

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0204	101	ฟิสิกส์ส�าหรับครู	1

Prerequisite	 :	 0204	101	Physics	for	Teacher	1

	 หลักการวัด	ความแม่นย�า	ความเที่ยงตรง	ความสามารถ

วัดซ�้า	ความไว	ชนิดของความคลาดเคลื่อน	หน่วยการวัด	มาตรฐาน

สากล	 เครื่องมือไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ	 โวล์ทมิเตอร์	

แอมมิเตอร์	 วัตต์มิเตอร์	 คิวมิเตอร์	 ออสซิลโลสโคป	 เทอร์โมมิเตอร์	

เทอร์โมคับเปิล	 ทรานส์ดิวเซอร์	 แอกทูเอเตอร์	 ระบบวัดด้วย

คอมพิวเตอร์

	 Principles	of	measurements,	accuracy,	precision,	

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

measurements,	international	standards,	ac	and	dc	instru-

ments,	voltmeters,	ammeters,	watt-meters,	Q-meters,	os-

cilloscope,	 thermometers,	 thermocouples,	 transducers,	

actuators,	computerized	measuring	systems





ภาคผนวก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1.1  ปรัชญา
  สงเสริมการสรางบัณฑิตที่รูจักตนเอง เขาใจผูอื่น และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

 1.2  ความสําคัญ
  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กําหนดไววา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง หมวดวิชา

ท่ีเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ ใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมพรอมใหความชวยเหลือ

เพือ่นมนษุย และเปนพลเมอืงทีม่คีณุคาของสงัคมไทยและสงัคมโลก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนระดับ

ปรญิญาตรทีกุหลกัสตูรจงึมีความสาํคญัในการสรางและผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ สอดคลองกบัความตองการของสงัคมไทยและสงัคม

โลก

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันที่มีปณิธานมุงมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถดานวิชาการ 

มีศักยภาพในการสรางงานสรางอาชีพ มีความรับผิดชอบในการทํางานและสามารถใชชีวิตในสังคมได มีความใฝรูและสามารถเรียนรู

ดวยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเปนไทย ดังปรัชญามหาวิทยาลัยท่ีวา “ผูมีปญญาพึงเปนอยู

เพ่ือมหาชน” เพ่ือใหบรรลุปณิธานที่ตั้งไว มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดจัดการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุงมั่นผลิตบัณฑิตใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคดังกลาวมาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามในสภาวการณปจจุบันที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป 

การปรบัตวัเพือ่การดาํรงชวีติอยูไดอยางมคีณุภาพและความสขุนบัเปนส่ิงสําคญั ในการประชมุคณะกรรมการปรบัปรงุหมวดวชิาศกึษา

ท่ัวไปเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาใหมีความทันสมัยสอดคลองกับการสรางผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนใน

ศตวรรษที่ 21 รวมถึงเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยเนนผลลัพธผูเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับป พ.ศ. 2561 อันไดแก การเปนบุคคลผูเรียนรูเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดี พรอมเผชิญความเปลี่ยนแปลง 

และมีความเปนผูนําเพื่อสรางสัมมาอาชีพที่ดีตอตนเอง ครอบครัวและสังคม การเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมแกไขปญหาสังคม โดยบูรณาการขามศาสตร สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคา และเปนผูประกอบการที่เทาทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสังคมโลก การเปนผูมีความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง สรางสันติสุข กลาตอตานการกระทําในส่ิงท่ีผิด 

รวมมือเพ่ือสรางสรรคการพัฒนาที่ย่ังยืน ขจัดความขัดแยงและสรางสันติสุขในสังคมไทยและประชาคมโลก โดยมุงเนนการ

จดัการเรียนรูแบบบรูณาการโดยเนนผูเรียนเปนสาํคญั การจดัการเรยีนรูแบบผูเรียนมสีวนรวม โดยใหนสิติไดลงมอืปฏบิตัดิวยตนเอง

ผานการทําโครงการ การจัดการเรียนรูบนฐานปญหา การจัดการเรียนรูโดยใหนิสิตไดอภิปรายและสะทอนการเรียนรู การจัดการ

เรยีนรูบนฐานนวัตกรรม การจัดการเรยีนรูโดยใชกจิกรรมเปนฐาน การจัดการเรยีนรูโดยใหนิสิตไดฝกปฏิบัติ การจดัการเรยีนรูโดยใช

กรณีศึกษา เพื่อสงเสริมใหสามารถเรียนรูไดดวยตนเองในเรื่องที่สัมพันธกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม ตลอดจนสภาพแวดลอมของ

ผูเรยีน เพือ่ใหสอดคลองกับการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่นนการพฒันาคนใหสามารถดาํรงชีวติอยูรวมกนัอยางเกือ้กลูกนัในสงัคม

ไดอยางมีความสุข มีความสามารถในการดําเนินชีวิต เปนผูมองโลกในแงดีและเปนคนที่มีความสุข มีความรู ความเขาใจในเอกลักษณ

วฒันธรรมทองถิน่อสีานและสามารถถายทอดได และมคีวามสามารถประยุกตใชความรูนําพาใหเกดิประโยชนกับทองถิน่ ประเทศชาติ 

และนานาชาติได 
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 สํานักศึกษาทั่วไปในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหแกนิสิตระดับปริญญาตรี

ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยจึงรวมมือกันปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

โดยนําเอาแนวคิดที่มุงพัฒนาผูเรียนดังกลาวมาสรางเปนวัตถุประสงคของหมวดวิชา เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการปรับปรุง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ทั้งการกําหนดกลุมวิชา โครงสรางของหมวดวิชา ตลอดจนการจัดทํารายละเอียด 

และเน้ือหาของรายวิชา โดยมีจุดประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนรวมกันเพื่อมุงพัฒนาผูเรียนไปสูการเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 

มีความรูรอบทั้งศาสตรและศิลป เขาใจตนเองและผูอื่น และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

 1.3 วัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  1.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต รูเทาทันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถ

คิดวิเคราะหไดอยางมีระบบ 

  2.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต สามารถนําองคความรูไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 

  3.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหสามารถประยุกตใชความรูและสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อเปนผูประกอบการ 

  4.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม สํานึกสาธารณะ ความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

  5.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน 

ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน รักษาความเปนไทยและเขาใจความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1  จํานวนหนวยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2.2  โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงเปนกลุมวิชาดังนี้

กลุมวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวนรายวิชา จํานวนหนวยกิต

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

 1.1 ภาษาและการสื่อสาร

 1.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

21

8

4 

2 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 14 4 

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 10 4 

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง 10 4 

5. กลุมวิถีสังคม 14 4 

*เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากกลุมวิชาที่ 1 - 5 8

รวม 77 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

*หมายเหตุ : เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีกไมนอยกวา 8 หนวยกิต ในกลุมวิชาที่ 1 - 5 ไดแก 

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 4. กลุมพลเมือง

เขมแขง็ และ 5. กลุมวิถีสงัคม เพือ่ใหหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต ทัง้นีใ้หอยูในดลุยพนิจิของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร

แตละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
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รายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม  2(1-2-3)

  Preparatory English

  0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

  0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social Sciences

  0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะ

  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

  0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะ

  ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

  0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพรอม

  ในการประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

  0041 007  ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อ

  และความบันเทิงสากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and Entertainment

  0041 008  ภาษาอังกฤษสําหรับผูสรางสรรค

  เนื้อหาสื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  0041 009  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการออนไลน  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  0041 010  ภาษาอังกฤษสําหรับนักเดินทางรอบโลก  2(1-2-3)

   English for World Travelers

  0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

  0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพรอมใน

   การประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

  0041 013  ภาษาไทยประยุกตเพื่อความสุขและ

  ความคิดสรางสรรค  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  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  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  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  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 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

  0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

  0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

  0041 024  โปรแกรมประยุกตสําหรับสํานักงานดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Office Software Application 

  0041 025  การคิดแกปญหาแบบตรรกศาสตรเบื้องตน  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

  0041 026  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

  0041 027  คอนเทนตและสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  0041 028  วทิยาศาสตรสมยัใหมและนวตักรรมเพือ่ชวีติ 2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  4 หนวยกิต

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

   Global Health and Disease Prevention
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  0042 002  ตระหนักรูเรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

  0042 003  การดูแลและการสรางเสริมสุขภาพ

  แบบองครวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

  0042 004  การดูแลสุขภาพแตละชวงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

  0042 005  อาหารและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

  0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical 

  and Health Products

  0042 007  การเรียนรวมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  0042 008  ทักษะชีวิต  2(2-0-4)

  Life Skills

  0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

  0042 010  ฝาวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

  0042 011  วิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental-Friendly Lifestyle

  0042 012  การจัดทีอ่ยูอาศัยเพือ่เสรมิสรางคณุภาพชวิีต 2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  0042 013  กัญชาวิทยา  2(2-0-4)

   Cannabis Science

  0042 014  สัตวเลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

  0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียนจํานวน 2 หนวยกิต

  0043 002  การจัดการความคิดสรางสรรคและ

  นวัตกรรม  2(2-0-4))

   Creativity and Innovation Management

  0043 003  การลงทุนอยางชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  0043 004  ผูประกอบการรุนเยาว  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

 0043 005 ผูประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  0043 006  ธุรกิจออนไลน  2(2-0-4)

   Online Business

  0043 007  แกนการนําเสนออยางตรงเปา  2(2-0-4)

   Essence of Pitching 

  0043 008  การเงินสวนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

  0043 009  การดํารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร  2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง  4 หนวยกิต

  0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

  0044 002  ผูนําการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

  0044 003  พลเมืองเพื่อความอยูดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being

  0044 004  กฎหมายและการใชสิทธิในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Laws for Employees

  0044 006 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

  0044 007  ศาสนาและการใชเหตุผลเพื่อการดํารงชีวิต  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  จิตอาสาสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 
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5. กลุมวิถีสังคม  4 หนวยกิต

  0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

  0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน  2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

  0045 003  ภูมิปญญาเพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

  0045 004  รูจักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  0045 005  มนุษยกับความหลากหลายทางสังคม

  และวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

  0045 006  พหุวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

  0045 007  อีสานทันโลก  2(2-0-4)

   Globalized Isan 

  0045 008  การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปร

  วัฒนธรรมเปนสินคา  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

  0045 009  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปญญาพื้นบาน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  0045 011  ภูมิปญญาและนวัตกรรมผาทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

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

   Siam Amulets: Identification and Conservation 

  0045 013  คติความเชื่อตะวันออกสําหรับการอยูอาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

  0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศนทองถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

หมายเหตุ : เลอืกเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิอกีไมนอยกวา 8 หนวยกติ 

ในกลุมวิชาที่ 1 - 5 ไดแก 1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม 3. กลุมนวัตกรรมและ

การสรางสรรค 4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง และ 5. กลุมวิถีสังคม 

เพื่อใหหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังน้ีใหอยูใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตละหลักสูตร

ในระดับปริญญาตรี
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แผนการศึกษา 

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม

 Preparatory English

2

0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

  Digital Literacy and Life for Transformation

2

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2

เลือกกลุมวิถีสังคม 2

รวม 8

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  Communicative English

2

0043 001  การคิดเชิงออกแบบ

  Design Thinking

2

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง 2

เลือกกลุมวิถีสังคม 2

รวม 8
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ชั้นปที่ 2 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 2

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง 2

เลือกกลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง

เลือกกลุมวิถีสังคม

2

รวม 8

ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง

เลือกกลุมวิถีสังคม

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1  กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

  วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม  2(1-2-3)

   Preparatory English

  คําศัพท สํานวน โครงสรางประโยคภาษาอังกฤษ

เบื้องตนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การฟงบทสนทนา

เบื้องตนเพื่อจับใจความ การอานขอความหรือเนื้อหาสั้น ๆ 

เพื่อความเขาใจ

  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

โดยการใชคาํศัพท สํานวน และไวยากรณทีพ่บบอยในสถานการณ

ตาง ๆ  ทางสังคม ฝกฟงและโตตอบในสถานการณตาง ๆ  การอาน

เนื้อหาเพื่อความเขาใจและเขียนตอบโตแบบสั้น 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

  วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social 

  Sciences

  ทักษะการใช ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสาร

เชิงวิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

  Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Humanities and Social Sciences

 0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

ทักษะการใช ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร

เชิง วิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Science and Technology

 0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  วิทยาศาสตรสุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

ทักษะการใช ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร

เชิง วิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

วิทยาศาสตรสุขภาพ

Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Health Science

 0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพรอมในการ

  ประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

ความรู ความเขาใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ

การเตรยีมความพรอมในการประกอบอาชพีในอนาคต เชน ภาษา

อังกฤษท่ีใชในการสัมภาษณงาน การส่ือสารในองคกร การส่ือสาร

กับลูกคา และการเดินทาง

Understanding uses of English for career 

preparation for future careers, such as English for job 

interview, office communication, and travel

 0041 007  ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อและความบันเทิง

  สากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and 

  Entertainment

คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่พบในสื่อและ

ความบันเทิงสากล โครงสรางไวยากรณและรูปประโยคพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ การฟงและการอานออกเสียงภาษาอังกฤษ เทคนิค

การอานเพื่อความเขาใจเบื้องตน
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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  ภาษาอังกฤษสําหรับผูสรางสรรคเนื้อหา

  สื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  คํ า ศั พ ท  แ ล ะ สํ า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ

การสรางสรรคเนื้อหาสื่อสังคม ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค

ในการบรรยาย พรรณนาและโนมนาวใจ ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารขามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

social media content creation; English for narrative, 

descriptive and persuasive purposes; English for 

cross-cultural communication 

 0041 009  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการ

  ออนไลน  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ทางธุรกิจเบื้องตน การเขียนคําบรรยายสินคาและบริการเบื้องตน 

การโตตอบอีเมลทางธุรกิจเบ้ืองตน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ขามวัฒนธรรม 

  English vocabulary and expressions for 

basic business communication; basic writing for product 

and service description; basic business email 

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

communication 

 0041 010  ภาษาองักฤษสาํหรบันกัเดนิทางรอบโลก 2(1-2-3)

   English for World Travelers

  คาํศพัทและสาํนวนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารใน

สถานการณการทองเที่ยวตาง ๆ เทคนิคการอานเพื่อความเขาใจ

เบ้ืองตน การฟงและการออกเสยีงภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีม่ี

ประสิทธิภาพ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม

  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  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ

เชิงวิชาการ การฟงและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทีม่ปีระสทิธภิาพ เทคนคิการอานตาํราทางวชิาการเพือ่ความเขาใจ

เบื้องตน การเขียนเชิงวิชาการเบื้องตน

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  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพรอม

  ในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะดาน 

ทั้งการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย การบูรณาการ

ทกัษะภาษาไทยเพือ่สรางเสรมิศกัยภาพการสือ่สารและ โอกาสใน

การพัฒนาอาชพีในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน 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  ภาษาไทยประยุกตเพื่อความสุขและความคิด

  สรางสรรค  2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

วัฒนธรรมและศิลปะการสื่อสารภาษาไทย

เพื่อสรางสรรคความสุขและความรื่นรมยในบริบทสังคมไทย 

การสรางสรรคและการละเลนทางภาษาและการประยุกตใชเพื่อ

สรางมูลคาและนวัตกรรมในบริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจ

สรางสรรค
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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 อักษรโรมันที่ใชแทน

เสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตภาษาจีน (อักษร Pinyin) เสน

พ้ืนฐานของอักษรจีน การทักทาย การแนะนําตัว เครือญาติ 

จํานวนนับ การบอกเวลา หองเรียน การเลาเรียน สถานที่ใน

มหาวิทยาลัย สวนตาง ๆ ของรางกาย 

  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

  คําศัพท สํานวนและบทสนทนาที่ใชบอยในชีวิต

ประจําวัน เพ่ือการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน การเรียนรู

วัฒนธรรมและประเพณีที่สําคัญ

  Korean  vocabu la ry ,  express ions , 

conversations often used in daily life for basic 

communication; learning of culture and prominent 

traditions

 0041 016  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for Communication

  คาํศพัท สาํนวนและบทสนทนาภาษาญีปุ่นทีจ่าํเปน

ในการดํารงชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีท่ี

เกี่ยวของ 

  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

คําศัพทและการใชภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

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

คําศัพทและการใชภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

ในชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

Khmer vocabulary and language use in 

daily-life communication; learning of culture and relevant 

traditions

 0041 019  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

คาํศพัทและการใชภาษาพมาเพือ่การส่ือสารในชวีติ

ประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรม และประเพณีที่เกี่ยวของ

  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

คาํศพัทและการใชภาษาลาวเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

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

คําศัพท โครงสรางไวยากรณ การฟง การพูด 

การอานและการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

Vocabulary; grammatical structures; 

listening, speaking, reading, and writing for daily life 

communication
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1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for 

  Transformation 

  การใชงานคอมพิวเตอร การใชงานอินเทอรเน็ต 
การใชงานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย ความสามารถในการ
ใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารประเภท
ตาง ๆ การสืบคน วิเคราะห ประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค 
การใชโปรแกรมประมวลคํา การใชโปรแกรมตารางคํานวณ 
การใชโปรแกรมการนําเสนองาน การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล
เบื้องตน การทํางานรวมกันแบบออนไลน ตระหนักรูถึงจริยธรรม
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

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

 ความหมาย ความสาํคญัและแนวคดิของความเปน
พลเมืองดิจิทัล ทักษะความเปนพลเมืองดิจิทัล การรักษา
อัตลกัษณพลเมอืงดจิทิลั การรกัษาขอมลูสวนตวั การคดิวเิคราะห
อยางมวีจิารณญาณ การจัดสรรเวลาหนาจอ การรับมอืการคกุคาม
ทางโลกออนไลน การจัดการขอมูลที่ ท้ิงไวบนโลกออนไลน 
การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน การใชเทคโนโลยีอยาง
มีจริยธรรม ทักษะและการรูเทาทันสารสนเทศ สื่อ และดิจิทัล 
การสืบคนและการใชงาน การสรางสรรคนวัตกรรม เอกลักษณ
และคุณภาพชีวิต การเรียนรูเทคโนโลยี การใชเครื่องมือสื่อสาร
ในการรวมมือในชีวิตประจําวันของพลเมืองดิจิทัล
  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  โปรแกรมประยุกตสําหรับสํานักงาน

  ดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Offi ce Software Application 

  ความหมายและความสําคัญระบบสารสนเทศ 
ขอมูลและสารสนเทศในองคกร การจัดการระบบสารสนเทศ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ การใชงาน
โปรแกรมสําเร็จรูปในสํานักงานดิจิทัล 
  Definition and importance of information; 
data and information in organization; information 
management system; effective use of information 
technology; digital office tools usability

 0041 025  การคิดแกปญหาแบบตรรกศาสตร

  เบื้องตน  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคิดเชิงคํานวณ การใช
เหตุผลเชิงตรรกะ ขอมูลนําเขา ผลลัพธ ขั้นตอนวิธีและการ
แกปญหา การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการทดสอบการแกไข
ปญหา
  Basic computational thinking; logical 
reasoning; input; output; Algorithms and problem 
solving; use of package software in problem solving 
testing 

 0041 026  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล

  เบื้องตน  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

  ความหมายของการวิเคราะหขอมูล ความสําคัญ
ของการวิเคราะหขอมูล ประเภทของขอมูล การวิเคราะหขอมูล
อยางงาย การใชเครื่องมือสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล การนํา
เสนอขอมูลดวยกราฟประเภทตาง ๆ การประเมินประสิทธิภาพ

การวิเคราะหขอมูล 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  คอนเทนตและสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  ความหมายของสื่อดิจิทัล ประเภทคอนเทนตและ
สื่อดิจิทัล หลักการและแนวคิดในการออกแบบและการสราง
คอนเทนต เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสราง
คอนเทนตและสื่อดิจิทัล การประยุกตใชสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
และธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวของกับการสรางคอนเทนตและ
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  วิทยาศาสตรสมัยใหมและนวัตกรรม

  เพื่อชีวิต  2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

  วิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพ่ือกาวทันแนวโนม
มหภาค พัฒนาชีวิตอัจฉริยะ วิถีชีวิตดิจิทัลและเทคโนโลยี 
นวัตกรรมพลังงานทดแทน ดีไอวาย คณิตศาสตรเพื่อพัฒนาชีวิต
ในสังคมปจจุบันและอนาคต
 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  วิศวกรรมในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

  ระบบไฟฟา การสือ่สาร การใชอปุกรณไฟฟาอยาง
ประหยัดพลังงาน การใชและดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร 
การใชและบํารุงรักษารถจักรยานยนต รถยนต เครื่องจักรกล
เกษตร พื้นฐานในงานกอสราง ระบบประปาและสุขาภิบาล
เบื้องตน การจัดการสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน การจัดการ

ขยะมูลฝอย ความปลอดภัยในการทํางาน

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.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 0042 001  ประชากรโลก ไรโรค  2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention

  นิยาม ขอบเขตความหมายสุขภาพประชากรโลก 
ปญหาความเส่ียงดานสุขภาพของประชากรโลก ปจจัยความไม
เทาเทยีมดานพฤติกรรมสงัคมและเศรษฐกจิ ระบบดานการแพทย
และการสาธารณสุข ผลกระทบของภาวะท่ีมีทรัพยากรของโลก
จํากัดตอภาวะโภชนาการ โลกไรพรมแดน การระบาดของโรค
จากระดับประเทศสูนานาชาติ โรคเกิดจากการใชชีวิตประจําวัน
ในยุคดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ในการป องกัน 
การเสริมสรางสุขภาพที่ใชวิชาชีพดานสาธารณสุข การแพทย 
วทิยาศาสตรสขุภาพ และวศิวกรรมมาทํางานรวมกนัเพือ่ประชากร
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  ตระหนักรูเรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

แนวคิด ความหมายและความสํ าคัญของ
ความรอบรูทางดานสุขภาพในการจัดการสุขภาพ การสรางเสริม
สุขภาพ และปองกันโรค เพศศึกษา การปฐมพยาบาลและ
การชวยฟ นคืนชีพเบื้องตน การดูแลตนเองเรื่องเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล บหุรีแ่ละยาสบู การรบัรูขอมลูขาวสารเกีย่วกบัสขุภาพ 

วจิารณญาณในการตดัสนิใจดานสุขภาพและการแพทยทางเลอืก 
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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  การดูแลและการสรางเสริมสุขภาพ

  แบบองครวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

 แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองครวม สุขอนามัย

และการปองกนัโรค การดแูลสขุภาพกายและการปองกนัโรคทีพ่บ

บอยในชวงวยัตาง ๆ  ในระดบัเบือ้งตน การประเมนิสขุภาพจติและ

การจัดการปญหาสุขภาพจิตเบื้องตน ความสัมพันธ ความรัก 

การเตรียมความพรอมสู การมีครอบครัวและการวางแผน

ครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวของกับการลวงละเมิดทางเพศ 

การดูแลสุขภาพด  วยภูมิป ญญาไทยและสากลภายใต 

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่อดคลองกับบริบทไทยและวถีิชวิีตไทย 

สิทธิประกันสุขภาพในประเทศไทยและสิทธิและหนาที่ของผูปวย

  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  การดูแลสุขภาพแตละชวงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

  การเปลี่ยนแปลงดานรางกายและจิตใจแตละ

ชวงวัย โรค อาหาร กิจกรรม การดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพ

จิตและการปฐมพยาบาลแตละชวงวัย 

  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  อาหารและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

หลักโภชนาการ การเลือกอาหาร อาหารท่ีอยูใน

กระแสความนิยม การควบคุมอาหารเพื่อลดนํ้าหนักแบบตาง ๆ 

หลักการและความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

ศาสตรเบ้ืองตนของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายและ

การฝกปฏิบัติกีฬาเพื่อสุขภาพและความงาม การวางแผนและ

การประเมินผลการออกกําลังกาย การสงเสริมเจตคติท่ีดีตอ

การออกกาํลงักายและการฝกปฏบิตักิฬีาเพือ่สขุภาพและความงาม

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  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical and 

  Health Products

หลักการใชยาท่ัวไป การใชยาและผลิตภัณฑ

สุขภาพในการรกัษาอาการและโรคท่ัวไป ขอเท็จจรงิของผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร ผลิตภัณฑเครื่องสําอางหรือผลิตภัณฑสุขภาพอื่น ๆ 

ท่ีอยูในกระแสนิยมและการเลือกใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพอยาง

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  การเรียนรวมสหวิชาชีพ

  เพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ 

หลกัการเวชศาสตรครอบครัว การออกแบบบานและปรับภมูทิศัน 

การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน สุขภาพหนึ่งเดียว โรคจากสัตว

สูคน การสื่อสารกับผูปวย การเขาชุมชน ยาและสมุนไพรทองถิ่น 

การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนแบบองครวม การจัดทําสื่อและ

จรยิธรรมในการจดัทาํส่ือ ความปลอดภยัในการใชอปุกรณในบาน

  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 ความสําคัญและองคประกอบของ

ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 

การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห ความฉลาด

ทางอารมณ การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสรางความสัมพันธระหวาง

บุคคล ทฤษฎีสามเหลี่ยมแหงความรัก การวางตัวดานความรัก 

การเลือกคูครอง การสรางภูมิคุมกันทางใจ การเผชิญและจัดการ

ความผิดหวัง ความสามารถในการแกไขปญหาชีวิตไดอยาง

สรางสรรค 

  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  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

แนวคิดและความสาํคัญของบุคลิกภาพตอการอยู
รวมกับผูอื่น ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ การเสริมสราง
บุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณท่ีดี ความรูและทักษะพื้นฐานอ่ืน ๆ 
ที่สงเสริมการพัฒนาตนเองและความสําเร็จในอาชีพ รวมถึง
มารยาททางสังคมเก่ียวกับการเขารวมการประชุมทางธุรกิจ 
งานสังสรรคและงานจัดเลี้ยงลักษณะตาง ๆ บุคลิกภาพเพื่อ
การปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ

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  ฝาวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

ความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติ ผลกระทบตอสุขภาพ
มนุษยและสิ่งแวดลอม กรณีภัยธรรมชาติ สภาวะโลกรอน 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การเตรียมพรอมรบัมอือทุกภยั 
วาตภัย อัคคีภัย กรณีภัยจากมนุษยสรางขึ้น อุบัติเหตุการจราจร 
กระแสไฟฟาลัดวงจร 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  วิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental - Friendly Lifestyle

สถานการณ สาเหตุและผลกระทบของปญหา
สิ่งแวดลอมในระดับชุมชนและระดับโลก การรวมรับผิดชอบ
การจัดการมลพิษ แนวทางการแกปญหาส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

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  การจัดที่อยูอาศัยเพื่อเสริมสราง

  คุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  การจัดสวนและการจัดหอง ประตู หนาตาง 

เครื่องเรือน แสง สี ชองทางถายเทลม และอุณหภูมิใหเหมาะสม

กับการยศาสตรและการเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

  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

การปรับปรุงพันธุ วิธีการปลูกและการดูแล การสกัดนํ้ามันกัญชา 

การวิเคราะหองคประกอบและการหาปริมาณสารกลุมไฟโตแคน

นาบินอยด การวิเคราะหสารปนเปอน การประยุกตใชกัญชา

ทางการแพทย 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  สัตวเลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life 

  ประโยชนของการเลี้ยงสัตวเพื่อเปนเพื่อนและ

ปศุสัตว ชนิดและการจําแนกสัตวเลี้ยงเพื่อเปนเพื่อนและปศุสัตว 

การเลือกสัตวเลี้ยงเพ่ือเปนเพื่อนและปศุสัตวที่เหมาะสม พันธุ 

อาหาร การเลี้ยงและการจัดการสัตวเลี้ยงเพื่อเปนเพื่อนและ

ปศสุตัว การดแูลสขุภาพเบือ้งตน การจดัสวัสดภิาพสตัว โรคสตัว

สูคนทีส่าํคญัในสตัวเล้ียง การทาํวคัซนีและการปองกันโรคในสตัว

เลี้ยงและปศุสัตว 

  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.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

กระบวนการคิด การใชและการทําความเขาใจ

ปญหาตาง ๆ การออกแบบ การแกปญหาขนาดใหญ การนําเอา

ความคดิสรางสรรคและมุมมองจากหลาย ๆ  สวนมาสรางแนวทาง

ในการแกปญหา การนําแนวทางมาทดสอบ การพัฒนานวัตกรรม

เพื่อตอบโจทยผูใชและสถานการณที่เปนปญหา การออกแบบ

ประสบการณผูใช 

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 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0043 002  การจัดการความคิดสรางสรรค

  และนวัตกรรม  2(2-0-4)

   Creativity and Innovation Management 

ตัวแบบจําลองและวิธีการจัดการความคิด

สรางสรรค ตลอดจนกระบวนการอนักอใหเกดิความคดิสรางสรรค

ที่ส งเสริม สนับสนุนและเพิ่มพูนประสิทธิผลขององคการ 

การประเมินโอกาสทางธุรกจิ การวิเคราะหทิศทางการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการนวัตกรรม การประเมินมูลคา

นวัตกรรม การแปลงนวัตกรรมสูกระบวนการทางธุรกิจ 

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  การลงทุนอยางชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  ขอมูลทางธุรกิจ ประเภทของการลงทุน ทฤษฎี
การเงินที่ใชเพื่อการลงทุน การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน 
หลักการวิ เคราะห การลงทุนเพื่อสร  างความมั่ ง คั่ งสูง สุด 
การประเมินผลตอบแทน การนํ า เสนอข อมูลทางธุรกิจ 
การวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
  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  ผูประกอบการรุนเยาว  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

  นวัตกรรมและการสรางสรรค เศรษฐกจิสรางสรรค 
กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโนมธุรกิจเริ่มตนใหม 
โอกาสในการทําธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดใหเปนผลิตภัณฑ
หรือบริการ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะหความเปนไปไดใน
การทําธุรกิจ 
  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  ผูประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  บทบาทการเปนผูประกอบการกับปญหาของสงัคม 
การเพ่ิมคุณคาในการประกอบการทางสังคม หลักการในการทํา
ธุรกิจเพื่อสังคม การจัดระบบทางธุรกิจเพ่ือบรรลุเปาหมายใน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพิ่มทุนทางสังคมโดยเนน
ผลประโยชนของชมุชนมากกวากําไรสวนบคุคล การคิดคนวธิคิีด
ใหม ๆ ในการแกไขปญหาเพื่อพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีขึ้น
  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  ธุรกิจออนไลน  2(2-0-4)

   Online Business

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําธุรกิจและธุรกิจ

ออนไลน โอกาสในการทําธุรกิจ การสรางสรรคเนื้อหาการขาย 

รูปแบบการสรางรายได การตลาด การประมูล กฎหมายและ

จริยธรรมกับการคาและธุรกิจออนไลน

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  แกนการนําเสนออยางตรงเปา  2(2-0-4)

   Essence of Pitching

การนําเสนอที่ดึงดูดลูกคาหรือนักลงทุนที่สนใจ 

การนําเสนอคุณสมบัติบริษัท รูปแบบตาง ๆ ในการสื่อสาร 

การส่ือสารดวยการเขียนและการพูด เทคนิคการส่ือสารสําหรับ

ผูประกอบการ การเจรจาตอรอง การโนมนาว ทักษะการส่ือสาร

ใหประสบความสําเร็จและการสรางเสริมบุคลิกภาพ 

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  การเงินสวนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

เทคนิคการเงินสวนบุคคล การวางแผนการใชเงิน

อยางเปนระบบ การจัดทํางบประมาณการเงินสวนบุคคล 

การวางแผน การประกันภัย การออม การลงทุนในที่ดินและ

หลักทรัพย ภาษี เงินไดบุคคลธรรมดา การจัดการสินทรัพยและ

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  การดํารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  การประยุกต ใช  เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารสําหรับการดํารงชีวิตอัจฉริยะ องคประกอบของ

โครงสรางพ้ืนฐานและแพลตฟอรมการดํารงชีวิตอัจฉริยะ 

มาตรฐานการสื่อสารและระบบเครือขาย อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง 

ความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของขอมูล กรณีศึกษา

ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ

การดํารงชีวิตอัจฉริยะ

  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

  ความสําคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

การเกษตรกบัสงัคมไทยและการเปลีย่นแปลงในอนาคต การผลิต

อาหารท่ีปลอดภัย ฟารมอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและ

สัตว แนวโนมการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารในปจจุบัน เทคโนโลยี

ในการแปรรูปและถนอมอาหาร นวัตกรรมเพื่อการบรรจุภัณฑ

อาหาร การแสดงฉลากอาหาร หลักเกณฑและวิธีการที่ดีใน

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.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง 

 0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

  ความหมายและความสําคัญของพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย บทบาทของมหาวิทยาลัยในการรับใชชุมชน 

การทํางานรวมกับชุมชมกับภาคีในพ้ืนท่ีและเปนผู มีสวนได

สวนเสีย การสรางการเรียนรูบนฐานของสังคมและชุมชนผาน

การบูรณาการหลักสูตร เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

การสรางจิตสาธารณะ การนําความรูไปประยุกตใชในการชวย

เหลือชุมชนที่สอดคลองกับหลักปรัชญาและอัตลักษณของ

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  ผูนําการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

ภาวะผูนาํ ผูนาํในยคุการเปลีย่นแปลง คณุลกัษณะ

และบทบาทหนาที่ของผูนําการเปลี่ยนแปลง บทบาทของผูนําใน

การทํางานเปนทีม การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลิกภาพ 

เทคนคิในการเปนผูนาํ การสรางความภมูใิจใหทมีงาน การจดัการ

ความขัดแยง การแกไขปญหาและการตัดสินใจในการทํางาน

เปนทีม

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  พลเมืองเพื่อความอยูดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being 

  นิยามและความหมายเก่ียวกับความเปนพลเมือง 

คณุลกัษณะพลเมอืง การสงเสรมิใหเกดิการตระหนกัรูในประเดน็

ปญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของทองถิ่น ระดับชาติ รวมไปถึงระดับโลก 

มุ งสรางใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะ ความเขาใจในพหุสังคม

วัฒนธรรม การเปนพลเมืองเพื่อเสริมสรางความอยูดีมีสุข 

ความสามารถในการแกไขปญหาโดยสันติวิธี

  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  กฎหมายและการใชสิทธิในชีวิต

  ประจําวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  ความรู ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการ

ทางกฎหมายในการใชสทิธปิระเภทตาง ๆ  อนัเปนสทิธแิละเสรภีาพ

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ความยุติธรรม สิทธิใน

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา สทิธใินกระบวนการยตุธิรรมทาง

แพง สทิธใินกระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง การเรยีกรองสทิธิ

กรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมและการเยียวยาจากภาครัฐ 

สิทธิของผูบริโภค สิทธิคนพิการ สิทธิของผูประสบภัยจากรถ 

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

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช

กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 

กฎหมายท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพ เชน กฎหมายเกี่ยวกับ

ขาราชการพลเรือน กฎหมายแรงงานและประกันสังคม กฎหมาย

ธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา

  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  ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

  พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ศาสตรพระราชาและ

หลกัการทรงงาน หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง เกษตรทฤษฎี

ใหม เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกตศาสตรพระราชา

เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  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  ศาสนาและการใชเหตุผล

  เพื่อการดํารงชีวิต  2(2-0-4)

   Religion and Reasoning for Living

ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและ

ศาสนา ศาสนากับชีวิตประจําวัน การใชเหตุผลและการวิเคราะห

ปรากฏการณ ความหลากหลายทางศาสนาและความเชือ่ การเรยีน

รู เขาใจตนเองและผูอื่นในการอยูรวมกันทามกลางพหุสังคม

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

  สมองของมนษุยกบัการเรยีนรู การพฒันาทางกาย 

ใจ คิด รูจักตนเองและเขาใจผูอื่นผานกระบวนการจิตตปญญา

ศึกษาและสุนทรียสนทนา การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

จากภายใน มองเห็นเปาหมายชีวิตและการคิดแบบองครวมสู

การอยูรวมกันอยางสันติสุข

  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

  ความระลึกได (สติ) ทําใจใหสงบตั้งมั่น (สมาธิ) 

ความหมายของพลังจิต ประโยชนของสมาธิในชีวิตประจําวัน 

ความสัมพันธของสติ - สมาธิ - ปญญา การบริหารจัดการอารมณ

การฟงอยางมีสติ 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  จิตอาสาสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับจิตอาสา

สิง่แวดลอม เขาใจในหลักของการทาํงานดานจติอาสาสิง่แวดลอม 

สรางแนวคิดและกระบวนการดานจิตอาสาสิ่งแวดลอมในชุมชน 

กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน การเปนอาสาสมคัร การทาํงานจติอาสา

รวมกับชุมชน การสงเสริมจิตอาสาดานสิ่งแวดลอม

 

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.  กลุมวิถีสังคม 

 0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

สุนทรียศาสตรดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลปและ

ศลิปะการแสดง ทักษะและกระบวนการสรางสรรคและนวตักรรม

ศิลปกรรมศาสตรในศตวรรษที่ 21 การเชื่อมโยงการเรียนรูและ

ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมไทยและตางประเทศเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคมอยางยั่งยืน

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

ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัดนตรแีละศลิปะการแสดง

ภาคตาง ๆ ความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเปนมา 

พัฒนาการและประเภทของดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน 

วัฒนธรรมการแตงกาย ประวัติของศิลปนผูที่มีผลงานโดดเดน 

แนวคิดการตอยอดเชิงธุรกิจบันเทิง 

 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  ภูมิปญญาเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

  ความหมาย ลักษณะและประเภทของภูมิปญญา 

ภูมิปญญาและความสัมพันธกับความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี

อีสาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน การปรับใช

ความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่พบในภูมิปญญาทองถิ่นใน

ชีวิตประจําวัน 

  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  รูจักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  ขอมลูพืน้ฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซยีน ลกัษณะ

ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของ

ประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีน ลกัษณะรวมและความแตกตาง 

  Basic information of ASEAN; the social, 

economic, political and cultural characteristics of 

ASEAN member countries; commonalities and differences

 0045 005  มนุษยกับความหลากหลายทางสังคมและ

  วัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

 ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก มนุษยกับ

คุณคาและความงามทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

การปรับตัวและการดํ 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  พหุวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

ภูมิหลัง ความสัมพันธ ชาติพันธุ การตั้งถิ่นฐานใน

มติสิมัพนัธกบัภูมศิาสตร ภมูปิญญา ศลิปวัฒนธรรมอตัชวีประวตัิ

บุคคลสําคัญในทองถ่ิน กระบวนการทางความคิด อัตลักษณรวม

ในกลุ มประเทศลุ มนํ้ าโขง การพัฒนาภูมิภาคเป นมรดก

ทางวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจเชิงทองเที่ยว

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 

อีสานในบริบทโลกาภิวัตน กลุมสังคมวัฒนธรรม 

ภูมิปญญา วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรม การปรับประยุกต

จากอีสานคลาสสิกสู อีสานทันสมัย การจัดสรรทรัพยากร 

กลุมเศรษฐกิจสรางสรรค สินคาวัฒนธรรมและอีสานมวนซื่น 

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  การบรหิารจดัการวฒันธรรม: การแปรวฒันธรรม

  เปนสินคา  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ

ในโลกปจจุบันและการบริหารจัดการตนทุนทางวัฒนธรรม

เพื่อสรางมูลคา

Cultural diversity and beliefs; management 

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

   Cultural Tourism

  ความหมาย ความสาํคญั องคประกอบและรปูแบบ

ของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวและหนวยงานที่

เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการวัฒนธรรม

และการทองเที่ยว 

  Definition, importance, elements, and types 

of cultural tourism; tourist attractions and organizations 

involved in cultural tourism; cultural and tourism 

management

 0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปญญา

  พื้นบาน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  ประวัติ ความสําคัญ ภูมิปญญาของอาหารและ

เครือ่งดืม่พืน้บาน กรรมวธิแีละสขุวทิยาในการผลติ ประโยชนและ

คณุคาทางโภชนาการ นวตักรรมและบรรจุภัณฑอาหารและเคร่ือง

ดื่มพื้นบานที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลคา

  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  ภูมิปญญาและนวัตกรรมผาทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับผาทอภาคตาง ๆ ประวัติ

ความเปนมาและภมูปิญญาผาทออสีาน นวตักรรมและการพฒันา

ผลิตภัณฑผาทออีสานเพื่อสรางมูลคา

  Introduction to regional textiles; history, 

background and wisdom of Isan textile; innovation and 

Isan textile product development for value creation

 0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะหและ

  อนุรักษ  2(1-2-3)

   Siam Amulets: Identifi cation and 

  Conservation 

  หลักการ ความหมาย ประวัติ พัฒนาการและ

ประเภทของพระเครื่องสยาม เทคนิคการอนุรักษ กรรมวิธี

การสราง วัตถุดิบในการสราง การพิสูจนหลักฐานและความจริง

ดวยหลักทางวิทยาศาสตร การตลาดและธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ

การอนุรักษพระเคร่ืองสยาม กรณีศึกษาการอนุรักษและทํานุบํารุง

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 us-

ing scientific methods, marketing and businesses re-

lated to Thai amulets; case studies of Thai amulet con-

servation and preservation

 0045 013  คติความเชื่อตะวันออกสําหรับ

  การอยูอาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

ท่ีมาและเหตุผลของคติความเชือ่ตะวนัออกสําหรบั

ท่ีอยูอาศัยและการคา ฮวงจุยตามหลักชัยภูมิ การจัดวางทิศทาง

และการเลือกทําเลท่ีต้ัง การออกแบบจดัวางพืน้ท่ีในแตละสวนของ

บานและท่ีทํางานโดยคํานึงถึงพลังมงคล พลังไมเปนมงคล และ

วิธีการผสมผสาน การประยุกตใชแนวคิดการออกแบบในชีวิต

ประจําวันและการทํางานได

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  การบริหารจัดการภูมิทัศนทองถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

 แนวคดิและภมูปิญญา การจดัการสภาพแวดลอม

และภูมิทัศนของที่อยูอาศัย ชุมชน และทองถิ่นเพื่อเพิ่มมูลคา

  Concept and wisdom; management of 

environment, residential and community landscapes for 

value addition
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โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สําหรับนิสิตชาวตางชาติ (ยกเวนหลักสูตรนานาชาติ)

โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงเปนกลุมวิชาดังนี้

กลุมวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวนรายวิชา จํานวนหนวยกิต

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

 1.1 ภาษาและการสื่อสาร

 1.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1

1

4 

2 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 1 6

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 1 6

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง 1 6

5. กลุมวิถีสังคม 1 6

รวม 6 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

รายวิชา

1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  ในชีวิตประจําวัน 4(4-0-8)

   English for Daily Communication

 1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation 

2.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี 

  ในสังคมไทยยุคใหม 6(6-0-12)

   Personality Improvement for Positive 

  Self- Image in Modern Thai Society

3.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0043 011  การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตร 

  และอาหาร 6(6-0-12)

   Design Thinking for Agricultural and Food 

  Innovation 

4.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0044 011  เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  6(6-0-12)

   Sustainable Development Goals

5.  กลุมวิถีสังคม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0045 015  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบท

  ทางวัฒนธรรมสังคม สภาพแวดลอมและ

   การทองเที่ยวไทย 6(6-0-12)

   Thai Language for Communication in 

  Cultural, Social, Environmental, 

   and Tourism Contexts
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คําอธิบายรายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1  ภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

  วชิาทีก่าํหนดใหนสิิตชาวตางชาตติองลงทะเบยีนเรยีน

 0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  ในชีวิตประจําวัน 4(4-0-8)

   English for Daily Communication

 คําศัพท สํานวน โครงสรางไวยากรณที่ เป น
ประโยชนตอการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษเชงิบรูณาการโดยการฝกฟง พดู อาน และเขยีนผานเนือ้หา
ที่เปนหัวขอในชีวิตประจําวันเปนภาษาอังกฤษ
  Useful English vocabulary, expressions and 
grammatical structures for daily communication; 
integrated English communication skills by practicing 
listening, speaking, reading and writing through English 

texts on everyday topics

 1.2  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

  วชิาทีก่าํหนดใหนสิิตชาวตางชาตติองลงทะเบยีนเรยีน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ 

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

  Digital Literacy and Life for Transformation

 การใชงานคอมพิวเตอร การใชงานอินเทอรเน็ต 
การใชงานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย ความสามารถในการ
ใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารประเภท
ตาง ๆ การสืบคน วิเคราะห ประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค 
การใชโปรแกรมประมวลคํา การใชโปรแกรมตารางคํานวณ 
การใชโปรแกรมการนําเสนองาน การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล
เบื้องตน การทํางานรวมกันแบบออนไลน ตระหนักรูถึงจริยธรรม
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

2.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี  

  ในสังคมไทยยุคใหม  6(6-0-12)

   Personality Improvement for Positive 

  Self- Image in Modern Thai Society

แนวคิดและความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลิกภาพเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดี บุคลิกภาพดานการแตงกาย

และรูปลักษณภายนอก มารยาทสังคมและการวางตัวที่เหมาะสม 

ทวงทาท่ีสงางามในสถานการณตาง ๆ  การสรางมนุษยสัมพันธและ

การส่ือสารระหวางบุคคลและองคกร การบรหิารบุคลิกภาพภายใน 

(สติปญญา อารมณ และทัศนคติ) การปรับตัวใหเขากับสภาพ

แวดลอมและสังคมยุคใหม

The concepts and significance of 

personality improvement for positive image; grooming 

and physical appearance; maintaining social etiquette 

and proper conduct; good postures for different 

situations; building human relationships and 

interpersonal and organizational communication; 

internal personality management (intellectuality, 

emotion, and attitude); self-adaptation in modern 

society and surroundings

3.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0043 011  การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรม

  เกษตรและอาหาร 6(6-0-12)

   Design Thinking for Agricultural and Food 

  Innovation 

ความสําคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

การเกษตรกับสังคมไทยและการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

การสรางสรรคนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจใหมผานกระบวน

การคิด การใชและการทําความเขาใจปญหาตาง ๆ การออกแบบ

การแกปญหา การนําเอาความคิดสรางสรรคและมุมมองจาก

หลาย ๆ สวนมาสรางแนวทางในการแกปญหา การนําแนวทางมา

ทดสอบ การพฒันานวัตกรรมเพือ่ตอบโจทยผูใชและสถานการณ

ที่ เป นป ญหาเกี่ยวกับการเกษตรและอาหารในสังคมไทย 

กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโนมธุรกิจเริ่มตนใหม 
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โอกาสในการทําธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดใหเปนผลิตภัณฑ

หรือบริการ

  Importance of agricultural and food 

innovation; agriculture and Thai society and future 

changes;  innovation creation and business model 

generation through conceptualization, applications, and 

understanding of problems; design; 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; idea evaluation process; trends; 

startups; business opportunities; translating ideas to 

products and services

4.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0044 011  เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  6(6-0-12)

   Sustainable Development Goals

  การพฒันาทีย่ัง่ยนื เปาหมายของการพฒันาท่ียัง่ยนื 

ศาสตรพระราชา ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรทฤษฎใีหม 

ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน พันธกิจมหาวิทยาลัยกับ

ชุมชน

  Sustainable development; sustainable 

development goals; the King’s philosophy; philosophy 

of sufficiency; new theory of agriculture; the King’s 

philosophy and sustainable development; University 

engagement

5. กลุมวิถีสังคม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0045 015  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบท 

  ทางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดลอม 

  และการทองเที่ยวไทย 6(6-0-12)

   Thai Language for Communication in 

  Cultural, Social, Environmental, and 

  Tourism Contexts

ทักษะการฟง พูด อานและเขยีนภาษาไทยเบ้ืองตน 

การใชภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในบริบททางวัฒนธรรม สังคม 

สภาพแวดลอมและการทองเที่ยวไทย

Basic listening, speaking, reading, 

and writing skills in Thai language; Thai used for 

communication in cultural, social, environmental, and 

tourism contexts



ก-26

หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2565  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

แผนการศึกษานิสิตตางชาติ ยกเวนหลักสูตรนานาชาติ

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0045 015 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบททางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดลอม 

  และการทองเที่ยวไทย  6(6-0-12)

  Thai Language for Communication in Cultural, Social, 

  Environmental, and Tourism Contexts

6

0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  4(4-0-8)

  English for Daily Communication

4

รวม 10

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)
  Digital Literacy and Life for Transformation 

2

0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีในสังคมไทยยุคใหม  6(6-0-12)

  Personality Improvement for Positive Self- Image in Modern Thai Society

6

รวม 8
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ชั้นปที่  2  ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0043 011   การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 6(6-0-12)

               Design Thinking for Agricultural and Food Innovation 

6

รวม 6

ชั้นปที่  2  ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0044 011   เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                                         6(6-0-12)

               Sustainable Development Goals

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา 




