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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปการศึกษา  2564 

1. ช่ือหลักสูตร 

  1.1  ภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร 

   ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Mathematics 

 1.2  ภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 

   ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Biology 

 1.3  ภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 

   ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Chemistry 

 1.4  ภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส 

   ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Physics 

 1.5  ภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ 

   ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Statistics 

 1.6  ภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

   ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Environmental Science 

 1.7  ภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

   ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Computer Science 

 1.8  ภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

   ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Microbiology 

 1.9  ภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

   ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Applied Mathematics 

 1.10 ภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Science Program in Information Technology 

  1.11  ภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

   ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Science Program in Data Science 

2. ช่ือปริญญา 

  2.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร 

    ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร) 

   ชื่อยอภาษาไทย   : วท.บ. (คณิตศาสตร) 

    ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science (Mathematics) 

    ชื่อยอภาษาอังกฤษ  : B.Sc. (Mathematics) 
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  2.2 สาขาวิชาชีววิทยา 
    ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
    ชื่อยอภาษาไทย   : วท.บ. (ชีววิทยา) 
    ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science (Biology) 
    ชื่อยอภาษาอังกฤษ  : B.Sc. (Biology) 
  2.3 สาขาวิชาเคมี 
    ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 
    ชื่อยอภาษาไทย   : วท.บ. (เคมี) 
    ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science (Chemistry) 
    ชื่อยอภาษาอังกฤษ  : B.Sc. (Chemistry) 
  2.4 สาขาวิชาฟสิกส 
    ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส) 
   ชื่อยอภาษาไทย    : วท.บ. (ฟสิกส) 
    ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Science (Physics) 
    ชื่อยอภาษาอังกฤษ   : B.Sc. (Physics) 
  2.5  สาขาวิชาสถิติ 
    ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 
    ชื่อยอภาษาไทย   : วท.บ. (สถิติ) 
    ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science (Statistics) 
    ชื่อยอภาษาอังกฤษ  : B.Sc. (Statistics) 
  2.6  สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
    ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 
    ชื่อยอภาษาไทย   : วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 
    ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science (Environmental Science) 
    ชื่อยอภาษาอังกฤษ  : B.Sc. (Environmental Science) 
  2.7 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
    ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
    ชื่อยอภาษาไทย   : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
    ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science (Computer Science) 
    ชื่อยอภาษาอังกฤษ  : B.Sc. (Computer Science) 
  2.8  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
    ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) 
    ชื่อยอภาษาไทย   : วท.บ. (จุลชวีวิทยา) 

    ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science (Microbiology) 

     ชื่อยอภาษาอังกฤษ  : B.Sc. (Microbiology) 
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  2.9  สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

    ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตรประยุกต) 

    ชื่อยอภาษาไทย   : วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต) 

     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science (Applied Mathematics) 

    ชื่อยอภาษาอังกฤษ  : B.Sc. (Applied Mathematics) 

  2.10 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

    ชื่อยอภาษาไทย   : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science (Information Technology) 

     ชื่อยอภาษาอังกฤษ  : B.Sc. (Information Technology) 

  2.11 สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

     ชื่อเต็มภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการขอมูล) 

    ชื่อยอภาษาไทย   : วท.บ. (วิทยาการขอมูล) 

     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science (Data Science) 

     ชื่อยอภาษาอังกฤษ  : B.Sc. (Data Science) 
 

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของการปรับปรุงหลักสูตร 

   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความมุงหมายท่ีจะจัดการศึกษาดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูวิชาการท้ัง
ภาคทฤษฎี และโดยเฉพาะอยางยิ่งใหมีทักษะอยางมีประสิทธิภาพในภาคปฏิบัติ  มีความสามารถใน
การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรูภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได มี
ความสามารถในการคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ อีกท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําความรู
ไปใชในการดําเนินชีวิตและรับผิดชอบตอสังคม สอดคลองกับความตองการบุคลากรทางดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรของท้ังภาครัฐและเอกชน 
   คณะวิทยาศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรมาเปนระยะอยางตอเนื่อง  
ในการปรับปรุงและจัดทําหลักสูตรครั้งนี้  คณะฯ ถือเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558  และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ. 2554 
มาตรฐาน คุณ วุฒิ ระดับปริญญ าตรี  สาขาคอมพิวเตอร  พ.ศ . 2552  ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการเปนกรอบในการดําเนินงาน และมีเกณฑการพิจารณาเนื้อหาของหลักสูตร คือ  
ความเปนมาตรฐานสากล   ความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต  ความมี
เอกลักษณของแตละหลักสูตร  โดยคํานึงอยางยิ่งถึงคุณภาพและศักยภาพของบัณฑิตในการคิดคน  
สรางสรรคและประยุกตองคความรูเพ่ือการพัฒนาชุนชนและประเทศเปนสําคัญ 
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5. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

    เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร   หรือ

ประกาศนียบัตรอ่ืนท่ีเทียบเทาโดยไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและไดรับการคัดเลือก

เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

6. ระยะเวลาการศึกษา 

    ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปการศึกษา   และใหศึกษาไดไมเกิน 8 ปการศึกษา 

7. กําหนดการใชหลักสูตรปรับปรุง 

    ตั้งแตปการศึกษา 2560  เปนตนไป   
 

8. อาจารยผูสอน 

   คณาจารยคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

9. ระบบการศึกษา 

  9.1  การจัดการศึกษาใชระบบหนวยกิตทวิภาค 

  9.2  การคิดหนวยกิต 

    9.2.1 รายวชิาบรรยาย 1 หนวยกิต  เทากับ  1  ชั่วโมง/สัปดาห 

    9.2.2 รายวิชาฝกหรือทดลอง 1 หนวยกิต เทากับ 2 ชั่วโมงหรือ 3 ชั่วโมง/สัปดาห 

     9.2.3 รายวิชาฝกงานหรือฝกภาคสนาม 1 หนวยกิต เทากับ 3-6 ชั่วโมง/สัปดาห 

      ในแตละรายวิชากําหนดเกณฑในการกําหนดคาของหนวยกิตจากจํานวน 

    ชัว่โมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏบิัติ (ป) และชั่วโมงท่ีนักศึกษาตองศึกษาดวยตนเอง  

    นอกเวลาเรียน (น) ตอ 1 สัปดาห  แลวหารดวย 3 ซ่ึงมีวิธคิีดดังนี้ 

      จํานวนหนวยกิต   =  บ + ป + น 

                                                     3 

10. คําอธิบายรหัสวิชา 

 กําหนดรหัสวิชาไวเปน 6 หลัก  โดยแบงเลขออกเปน 2 กลุม  กลุมละ 3 หลัก 

 1.  เลขสามหลักแรก  เปนเลขประจําหนวยงานท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้ 

    081 - 085    มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    510    คณะวิทยาศาสตร 

    511   สาขาวิชาคณิตศาสตร  ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 

    512    ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร 

    513    ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร 

    514    ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 

    515    ภาควิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร 
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    516     ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  คณะวิทยาศาสตร 

     517   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  ภาควิชาคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร 

     518    ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร 

    519    สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต  ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 

    520    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาควิชาคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร 

     522    สาขาวิชาวิทยาการขอมูล  ภาควิชาคณิตศาสตร,ภาควิชาสถิติ, ภาควิชา  

        คอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร 

  2. เลขสามหลักหลัง เปนเลขบอกรหัสรายวิชาดังนี้ 

  เลขตัวแรก  หมายถึง  ระดับชั้นปท่ีนักศึกษาปกติควรเรียนไดคือ 

   1 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปท่ี 1 

   2 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปท่ี 2 

   3 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปท่ี 3 

   4 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปท่ี 4    

  เลขตัวท่ีสองและสาม  หมายถึง  ลําดับท่ีของรายวิชา 
 

11.   การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

  ระเบียบการเรียนและการวัดผลใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง   และเปนไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงภายหลัง  และขอกําหนดเพ่ิมเติมของคณะวิทยาศาสตรสําหรับการจบหลักสูตรเปนดังนี้ 

   1. นักศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร  ชีววิทยา  เคมี  

ฟสิกส  สถิติ  จุลชีววิทยา  คณิตศาสตรประยุกต  และวิทยาการขอมูล) ตองสอบไดหนวยกิต

สะสม ตามเกณฑท่ีแตละสาขาวิชากําหนด และสอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอด

หลักสูตรไมนอยกวา 2.00 และสอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะดานในหมวด

วิชาเฉพาะไมนอยกวา 2.00 

   2. นักศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ตองสอบ

ไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 140 หนวยกิต  และสอบไดคาเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา 2.00 และสอบไดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะดานในหมวดวิชา
เฉพาะไมนอยกวา 2.00 และตองผานการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือองคกรตางๆ มาไม

นอยกวา 150 ชั่วโมง 
    3. นักศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  และ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ตองสอบไดหนวยกิตสะสม ตามเกณฑท่ีแตละสาขาวิชากําหนด 

และสอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.00 และสอบไดคาระดับ

เฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะดานและวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 2.00 
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12. โครงสรางหลักสูตร 

   คณะวิทยาศาสตร  จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  11  สาขาวิชา  คือ 

    1.  สาขาวิชาคณิตศาสตร 

     2.  สาขาวิชาชีววิทยา 

    3.   สาขาวิชาเคมี 

      4.  สาขาวิชาฟสิกส 

    5.   สาขาวิชาสถิติ 

    6.  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

    7.  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

    8.  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

    9.   สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

    10. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    11. สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 
 

โครงสรางของหลักสูตร  หลักสูตรของแตละสาขาวิชาจะประกอบดวยหมวดวิชาตาง ๆ ดังนี้ 

    1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

    2.  หมวดวิชาเฉพาะ 

    3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 
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ตารางแสดงจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาท่ีกําหนดไวตามหลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร  (แยกตามหลักสูตรสาขาวิชา) 

หมวดวิชา คณิต 

ศาสตร 

ชีว 

วิทยา 

เคมี ฟสิกส สถิติ วิทยา 

ศาสตร 

ส่ิงแวด 

ลอม 

วิทยาการ 

คอม 

พิวเตอร 

จุลชีว 

วิทยา 

คณิต 

ศาสตร 

ประยุกต 

เทคโน 

โลย ี

สาร 

สนเทศ 

วิทยา 

การ

ขอมูล 

1.   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  1.1  วิชาบังคับ         

  1.2  วิชาบังคับเลือก 

  1.3  วิชาท่ีกําหนดโดย 

        คณะวิทยาศาสตร 

30 

9 

9 

12 

30 

9 

9 

12 

30 

9 

9 

12 

30 

9 

9 

12 

30 

9 

9 

12 

30 

9 

9 

12 

30 

9 

9 

12 

30 

9 

9 

12 

30 

9 

9 

12 

30 

9 

9 

12 

30 

9 

9 

12 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

   (5 สาขาวิชา) 

   2.1  วิชาแกน 

   2.2  วิชาเฉพาะดาน 

          2.2.1 วิชาบังคับ 

          2.2.2 วิชาเลือก 

 97 

 

27 

 

53 

17 

102 

 

28 

53 

21 

100 

 

28 

 

54 

18 

95 

 

27 

 

41 

27 

  

 

 90 

 

24 

 

42 

24 

 

 

 

 

2 หมวดวิชาเฉพาะ 

   (4 สาขาวิชา) 

   2.1  วิชาแกน 

   2.2  วิชาเฉพาะดาน 

         2.2.1 วิชาบังคับ 

         2.2.2 วิชาบังคับเลือก 

         2.2.3 วิชาเลือก 

96 

 

27 

 

36 

15 

18 

    104 

 

27 

 

56 

12 

9 

 98 

 

27 

 

51 

3 

17 

  91 

 

22 

 

49 

2-8 

12-18 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

    (2 สาขาวิชา) 

   2.1 วิชาเสริมพ้ืนฐาน 

         (ไมนับหนวยกิต) 

   2.2 วิชาแกน 

   2.3 วิชาเฉพาะดาน 

   2.4 วิชาเลือก 
 

 

 

     101 

 

3 

 

22 

64 

15 

  99 

 

3 

 

13 

68 

18 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

รวมหนวยกิตสะสม 

ตองไมนอยกวา 
 

 

132 

 

133 

 

138 

 

136 

 

131 

 

140 

 

137 

 

134 

 

126 

 

135 

 

127 
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1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 นักศึกษาทุกสาขาวิชาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต   

ประกอบดวย 

   1.1 วิชาบังคับ  จํานวน  9  หนวยกิต   ประกอบดวย 

      กลุมวิชาภาษา    

    081 101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร             3(3-0-6) 

         (Thai for Communication) 

    081 102   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน           3(2-2-5) 

          (English for Everyday Use) 

    081 103   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ           3(2-2-5) 

          (English Skills Development) 
 

   1.2 วิชาบังคับเลือก  จํานวนไมนอยกวา 9-12 หนวยกิต   โดยเลือกจากทุกกลุมตอไปนี้ 

จํานวนไมนอยกวากลุมละ 3 หนวยกิต 

      กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

    082 101   มนุษยกับศิลปะ               3(3-0-6) 

         (Man and Art) 

    082 102   มนุษยกับการสรางสรรค             3(3-0-6) 

        (Man and Creativity) 

    082 103   ปรัชญากับชีวิต                3(3-0-6) 

         (Philosophy and Life) 

    082 104   อารยธรรมโลก                3(3-0-6) 

         (World Civilization) 

    082 105   อารยธรรมไทย                3(3-0-6) 

         (Thai  Civilization)     

    082 106   ศิลปะสถาปตยกรรมในประชาคมอาเซียน        3(3-0-6) 

          (Architecture and Related Art in ASEAN community) 

       082 107   สมาธิเพ่ือการพัฒนาชวีิต                                                  3(3-0-6) 

                           (Meditation for Self-Development) 

     082 108   ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น           3(3-0-6) 

         (Art and Visual Culture) 

    082 109   ดนตรีวิจักษ                 3(3-0-6) 

         (Music Appreciation) 
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      082 110   ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอยางเปนสุข                          3(3-0-6) 

                    (Art of Living and Working for Happiness)             

   083 101   มนุษยกับสิ่งแวดลอม              3(3-0-6) 

         (Man and His Environment)  

    083 102   จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ             3(3-0-6) 

         (Psychology and Human Relations) 

    083 103   หลักการจัดการ                3(3-0-6) 

          (Principles of Management) 

    083 104   กีฬาศึกษา                 3(2-2-5) 

         (Sport Education) 

    083 105   การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย        3(3-0-6) 

          (Thai Politics, Government and Economy) 

      083 106   ศิลปะการแสดงในอาเซียน            3(3-0-6) 

         (Performing Arts in ASEAN) 

    083 107   วิถีวัฒนธรรมอาเซียน              3(3-0-6) 

         (Aspects of ASEAN Culture) 

    083 108   วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน             3(3-0-6) 

         (ASEAN Music Culture) 

    083 109   การใชชีวิตอยางสรางสรรค            3(3-0-6) 

         (Creative Living) 

    083 110   กิจกรรมเพ่ือชีวิตสรางสรรค            3(3-0-6) 

        (Activities for a Creative Life) 

      083 111    ประสบการณนานาชาติ                                                  3(3-0-6) 

           (International Experience) 

      083 112   หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม                             3(3-0-6) 

                           (Sufficiency Economy and Social Development) 
 

      กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 

    084 101   อาหารเพ่ือสุขภาพ               3(3-0-6) 

           (Food for Health) 

    084 102   สิ่งแวดลอม มลพิษและพลังงาน           3(3-0-6) 

         (Environment, Pollution and Energy) 
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    084 103   คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     3(3-0-6) 

           (Computer, Information Technology and Communication) 

            084 104    คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน                                  3(3-0-6) 

           (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 

      084 105   โลกแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรม                                        3(3-0-6) 

           (World of Technology and Innovation) 

    084 106   วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน      3(3-0-6) 

         (Science and Technology in ASEAN Community) 

            084 107   พลังงานในอาเซียน                                                  3(3-0-6) 

                     (Energy in ASEAN) 

    084 108   โลกและดาราศาสตร              3(3-0-6) 

         (Earth and Astronomy)  
 

       กลุมวิชาบูรณาการ  

    085 101   ศิลปากรสรางสรรค              3(1-4-4) 

        (Creative Silpakorn)    

    

   1.3 รายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดโดยคณะวิทยาศาสตร  จํานวนไมนอยกวา  12  หนวยกิต   

ประกอบดวย 

    1.3.1   กลุมวิชาบังคับ    จํานวน  9  หนวยกิต  ประกอบดวย 

    510 201   ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร                          3(3-0-6) 

               (Scientific English)      

     510 202    ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร                           3(3-0-6) 

         (Communicative English) 

    515 201   สถิติพ้ืนฐาน                 3(2-2-5) 

           (Elementary Statistics) 
 

    1.3.2   กลุมวิชาเลือก  จํานวนไมนอยกวา   3  หนวยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 

     510 311    การบริหารจัดการสําหรับนักวิทยาศาสตร             3(3-0-6) 

          (Operations Management for Scientists) 

     510 312   แบบจําลองและการวิเคราะหระบบการผลิต          3(3-0-6) 

         (Model and Analysis of Manufacturing System) 
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    512 100    ธรรมชาติวิจักษ                                                   3(3-0-6)   

        (Nature Appreciation)     

    516 170   การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม   3(3-0-6) 

         (Natural Environment and Cultural Heritage Conservation) 

    516 190   การจัดการสิ่งแวดลอมในครัวเรือน                        3(3-0-6) 

        (Household Environmental Management)  

     518 100   จุลชีววิทยาในชีวิตประจําวัน                                2(1-2-3)   

          (Microbiology in Everyday Life) 

     518 101   เทคโนโลยีการเพาะเห็ด                                      2(1-2-3) 

        (Mushroom Cultivation Technology)          
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หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร 

    นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต  รายวิชาใน

หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 96 หนวยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา  6  หนวย

กิต  โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  132  หนวยกิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา  30  หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 8-11) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา  96  หนวยกิต  ประกอบดวย 

  2.1  วิชาแกน  จํานวน  27  หนวยกิต  ประกอบดวย 

     2.1.1  วิชาแกนบังคับ  จํานวน  23  หนวยกิต  ประกอบดวย 

511 101   แคลคูลัส 1                  4(4-0-8) 

     (Calculus I) 

511 102   แคลคูลัส 2                  4(4-0-8) 

     (Calculus II) 

511 201   หลักคณิตศาสตร 1                    3(3-0-6) 

     (Principles of Mathematics I) 

512 101    ชีววิทยาท่ัวไป 1                 3(3-0-6) 

     (General Biology I) 

512 103   ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1              1(0-3-0) 

     (General Biology Laboratory I) 

513 101   เคมีท่ัวไป 1                  3(3-0-6) 

     (General Chemistry I) 

513 103   ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1               1(0-3-0) 

     (General Chemistry Laboratory I) 

514 101   ฟสิกสท่ัวไป 1                 3(3-0-6) 

     (General Physics I) 

514 103   ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1              1(0-3-0) 

     (General Physics  Laboratory I) 

     2.1.2  วิชาแกนเลือก  จํานวน  4  หนวยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 

512 102   ชีววิทยาท่ัวไป 2                 3(3-0-6) 

     (General Biology II) 

512 104   ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 2              1(0-3-0) 

     (General Biology Laboratory II) 

 



13 

 

หรือ 

513 102   เคมีท่ัวไป 2                  3(3-0-6) 

     (General Chemistry II) 

513 104   ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2               1(0-3-0) 

     (General Chemistry Laboratory II) 

หรือ 

514 102   ฟสิกสท่ัวไป 2                 3(3-0-6) 

     (General Physics II) 

514 104   ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2              1(0-3-0) 

     (General Physics Laboratory II) 
 

2.2 วิชาเฉพาะดาน  จํานวนไมนอยกวา  69  หนวยกิต  ประกอบดวย 

   2.2.1 วิชาบังคับ  จํานวน  36  หนวยกิต  ประกอบดวย 

511 202   หลักคณิตศาสตร 2                3(3-0-6) 

     (Principles of Mathematics II) 

511 203   แคลคูลัสเชิงเวกเตอร                3(3-0-6) 

     (Vector Calculus) 

511 221   สมการเชิงอนุพันธ                3(3-0-6) 

     (Differential Equations)  

511 231   คณิตวิเคราะหเบื้องตน               3(3-0-6) 

     (Introduction to Mathematical Analysis) 

511 241   พีชคณิตเชิงเสน 1                3(3-0-6) 

     (Linear Algebra I) 

511 271   การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร           3(2-2-5) 

     (Programming in Mathematics) 

511 331   คณิตวิเคราะห                  3(3-0-6) 

     (Mathematical Analysis) 

511 333   ตัวแปรเชิงซอน                 3(3-0-6) 

     (Complex Variables) 

511 341   พีชคณิตนามธรรม 1                3(3-0-6) 

     (Abstract Algebra I) 

511 371   การวิเคราะหเชิงตัวเลข               3(2-2-5)  

     (Numerical Analysis) 
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511 491   สัมมนา                   1(0-2-1) 

      (Seminar)  

511 492   โครงงานวิจัย                  2(0-4-2) 

     (Research Project)  

515 231   ความนาจะเปน                 3(3-0-6) 

     (Probability) 
 

   2.2.2 วิชาบังคับเลือก  จํานวนไมนอยกวา  15  หนวยกิต  โดยเลือกศึกษาจากรายวิชา

ตอไปนี้ 

511 211   เรขาคณิตแบบยุคลิด                3(3-0-6) 

     (Euclidean Geometry) 

511 243   ทฤษฎีสมการ                   3(3-0-6) 

     (Theory of Equations) 

511 251   ทฤษฎีจํานวน 1                 3(3-0-6) 

     (Number Theory I) 

511 301    ทฤษฎีเซต                   3(3-0-6) 

     (Set Theory) 

511 311   ทรงหลายเหลี่ยมคอนเวกซ              3(3-0-6) 

     (Convex  Polytopes) 

511 312   เรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา              3(3-0-6) 

     (Hyperbolic Geometry) 

511 321   สมการเชิงอนุพันธยอย               3(3-0-6) 

     (Partial Differential Equations) 

511 332    คณิตวิเคราะหในหลายตัวแปร             3(3-0-6) 

     (Mathematical Analysis in Several Variables) 

511 342   พีชคณิตเชิงเสน 2                 3(3-0-6) 

     (Linear Algebra II) 

511 343   ทฤษฎีก่ึงกรุป                  3(3-0-6) 

     (Semigroup Theory) 

511 351    ทฤษฎีกราฟเบื้องตน                3(3-0-6) 

     (Introduction to Graph Theory) 

511 352   คณิตศาสตรเชิงการจัด               3(3-0-6) 

     (Combinatorics) 
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511 353   ทฤษฎีจํานวน 2                  3(3-0-6) 

      (Number Theory II) 

511 354   ทฤษฎีจํานวนเชิงคอมบินาทอริกสเบื้องตน         3(3-0-6) 

     (Introduction to Combinatorial Number Theory) 

511 372   การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร             3(3-0-6) 

     (Mathematical Programming) 

511 411   เรขาคณิตเชิงอนุพันธเบื้องตน             3(3-0-6) 

     (Introduction to Differential Geometry) 

511 421   อนุกรมฟูเรยีรและผลการแปลงฟูเรียร           3(3-0-6) 

     (Fourier Series and Fourier Transforms) 

511 431   ทอพอโลยีเบื้องตน                3(3-0-6) 

     (Elementary Topology) 

511 441   พีชคณิตนามธรรม 2                3(3-0-6) 

     (Abstract Algebra II) 

511 442   ทฤษฎีแลตทิซ                 3(3-0-6) 

     (Lattice Theory) 

511 451    ทฤษฎีรหัสเบื้องตน                3(3-0-6) 

     (Introduction to Coding Theory) 

511 452   วิทยาการรหัสลับเบื้องตน               3(3-0-6) 

     (Introduction to Cryptography) 

511 453   ทฤษฎีจํานวนเชิงวิเคราะหเบื้องตน           3(3-0-6) 

     (Introduction to Analytic Number Theory) 

511 481   เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร 1            3(3-0-6) 

     (Selected Topics in Mathematics I) 

511 482   เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร 2            3(3-0-6) 

     (Selected Topics in Mathematics II) 

511 483    เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร 3            3(3-0-6) 

     (Selected Topics in Mathematics III) 
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    2.2.3 วิชาเลือก  จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต  โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาในกลุม

วิชาบังคับเลือกสาขาวิชาคณิตศาสตร หรือรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีไดรับความยินยอมจาก

ภาควิชา หรือจากรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาตอไปนี้ 

    สาขาวิชาสถิติในวิชาเฉพาะดาน  

    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาเฉพาะดานและ 

วิชาเลือก 

    สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกตในวิชาเฉพาะดาน 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   จํานวนไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

   ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือรายวิชาของ

สถาบันอ่ืน ๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือก

ศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะ จะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชา

เฉพาะดานของหมวดวิชาเฉพาะดวย เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา    
 

หมายเหตุ  การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ใหนับเปนรายวิชา  จะแยกนับหนวยกิต 

     รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไวท้ังสองหมวดวิชาไมได  
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร 

 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ - ป - น) 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

511 101 แคลคูลัส 1 4(4-0-8) 

512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 3(3-0-6) 

512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1 1(0-3-0) 

514 101 ฟสิกสท่ัวไป 1 3(3-0-6) 

514 103 

… … 

ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1(0-3-0) 

3 

 รวมจํานวน 18 

 

 

 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ - ป - น) 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

511 102 

511 201 

แคลคูลัส 2 

หลักคณิตศาสตร 1 

4(4-0-8) 

3(3-0-6) 

513 101 เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) 

513 103 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1(0-3-0) 

… … วิชาเลือกในรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดโดยคณะวิทยาศาสตร 3 

 รวมจํานวน 17 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร 

 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ - ป - น) 

510 201 

511 202 

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 

หลักคณิตศาสตร 2 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

511 203 

511 241 

511 271 

แคลคูลัสเชิงเวกเตอร 

พีชคณิตเชิงเสน 1 

การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

515 201 สถิติพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

 รวมจํานวน 18 

 

 

 

 

ปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ - ป - น) 

510 202 

511 221 

511 231 

515 231 

… … 

… … 

ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร 

สมการเชิงอนุพันธ 

คณิตวิเคราะหเบื้องตน 

ความนาจะเปน 

วิชาแกนเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

4 

3 

 รวมจํานวน 19 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร 

 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ - ป - น) 

081 101 

511 331 

511 371 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

คณิตวิเคราะห 

การวิเคราะหเชิงตัวเลข 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

... ... 

... ... 

... ... 

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ  

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

วิชาเลือกเสรี 

3 

3 

3 

 รวมจํานวน 18 

 

 

 

 

ปท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ - ป - น) 

511 333 

511 341 

... ... 

ตัวแปรเชิงซอน 

พีชคณิตนามธรรม 1 

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

6 

... ... วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 3 

 รวมจํานวน 15 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร 

 

 

ปท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ - ป - น) 

511 491 

… … 

… … 

สัมมนา 

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

1(0-2-1) 

3 

9 

… … วิชาเลือกเสรี  3 

 รวมจํานวน 16 

 

 

 

 

ปท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ - ป - น) 

511 492 โครงงานวิจัย 2(0-4-2) 

… … 

… … 

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

3 

6 

 รวมจํานวน 11 
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หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา 

    นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต  รายวิชาใน

หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา  97  หนวยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา  6  

หนวยกิต  โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  133  หนวยกิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา  30  หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 8-11) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา 97 หนวยกิต  ประกอบดวย       

  2.1 วิชาแกน จํานวน  27  หนวยกิต ประกอบดวย 

511 106  แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1         3(3-0-6)  

               (Calculus for Biological Scientists I) 

511 107  แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2         3(3-0-6)  

              (Calculus for Biological Scientists II) 

512 101   ชีววิทยาท่ัวไป 1                                3(3-0-6) 

              (General Biology I) 

512 102   ชีววิทยาท่ัวไป 2                                   3(3-0-6) 

              (General Biology II) 

512 103  ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1                           1(0-3-0) 

              (General Biology Laboratory I) 

512 104   ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 2                           1(0-3-0) 

              (General Biology Laboratory II) 

513 101   เคมีท่ัวไป 1                                       3(3-0-6) 

              (General Chemistry I) 

513 102  เคมีท่ัวไป 2                                       3(3-0-6) 

              (General Chemistry II) 

513 103  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1                              1(0-3-0) 

              (General Chemistry Laboratory I) 

513 104  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2                              1(0-3-0) 

              (General Chemistry Laboratory II) 

514 107   ฟสิกสพ้ืนฐาน                                      4(4-0-8) 

              (Fundamental Physics) 

514 108   ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน                         1(0-3-0) 

              (Fundamental Physics Laboratory) 
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  2.2  วิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 70 หนวยกิต ประกอบดวย 

    2.2.1 วิชาบังคับ   จํานวน  53  หนวยกิต   ประกอบดวย 

      2.2.1.1  กลุมวิชาบังคับเฉพาะ จํานวน  37 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชา 

         ตอไปนี้ 

512 201   พันธุศาสตร                                 3(3-0-6) 

              (Genetics) 

512 202   ปฏิบัติการพันธุศาสตร                          1(0-3-0) 

              (Genetics Laboratory) 

512 203   นิเวศวิทยา                                  3(3-0-6) 

              (Ecology) 

512 204   ปฏิบัติการนิเวศวิทยา                            1(0-3-0) 

              (Ecology Laboratory) 

512 301   ชีววิทยาของเซลล                               3(3-0-6) 

              (Cell Biology)         

512 302   วิวัฒนาการ                                   3(3-0-6) 

      (Evolution) 

512 491   สัมมนา                                     1(0-2-1) 

      (Seminar) 

512 493   โครงงานวิจัย 1                               1(0-2-1) 

      (Research Project I) 

512 494   โครงงานวิจัย 2                               2(0-4-2) 

      (Research Project II) 

513 231   เคมีวิเคราะห 1                             2(2-0-4) 

      (Analytical Chemistry I) 

513 233   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1                       1(0-3-0) 

      (Analytical Chemistry Laboratory I) 

513 250   เคมีอินทรีย                                 3(3-0-6) 

       (Organic Chemistry) 

513 255   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย                      1(0-3-0) 

      (Organic Chemistry Laboratory) 

513 341   ชีวเคมี 1                                 4(4-0-8) 

      (Biochemistry I) 
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513 343   ปฏิบัติการชีวเคมี 1                          1(0-3-0) 

      (Biochemistry Laboratory I) 

515 205   สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ           3(2-2-5) 

      (Statistics for Biological Scientists) 

518 201   จุลชีววิทยาท่ัวไป                             3(3-0-6) 

       (General Microbiology) 

518 202   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป               1(0-3-0) 

      (General Microbiology Laboratory) 
        

        2.2.1.2 กลุมวิชาบังคับเลือก  จํานวน 16 หนวยกิต  ใหเลือกจากแผนใดแผนหนึ่ง

ตอไปนี้ 

    แผน 1 ชีววิทยาทางพฤกษศาสตร ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 

512 311   กายวิภาคพืช                                  3(3-0-6) 

       (Plant Anatomy) 

512 312   ปฏิบัติการกายวิภาคพืช                  1(0-3-0) 

     (Plant Anatomy Laboratory) 

512 313   สรีรวิทยาของพืช                               3(3-0-6) 

      (Plant Physiology) 

512 314   ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช                  1(0-3-0) 

      (Plant Physiology Laboratory) 

512 315   อนุกรมวิธานพืช                      3(3-0-6) 

      (Plant Taxonomy) 

512 316   ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช              1(0-3-0) 

      (Plant Taxonomy Laboratory) 

512 317   สัณฐานวิทยาของพืชท่ีมีเนื้อเยื่อลําเลียง           3(3-0-6) 

      (Morphology of Vascular Plants) 

512 318   ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืชท่ีมีเนื้อเยื่อลําเลียง         1(0-3-0) 

      (Morphology of Vascular Plant Laboratory) 
 

    แผน 2  ชีววิทยาทางสัตววิทยา  ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 

512 233   สัตวไมมีกระดูกสันหลัง                  3(3-0-6) 

       (Invertebrate Zoology) 

512 234   ปฏิบัติการสัตวไมมีกระดูกสันหลัง                1(0-3-0) 

       (Invertebrate Zoology Laboratory) 
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512 235   สัตวมีกระดูกสันหลัง                     3(3-0-6) 

      (Vertebrate Zoology) 

512 236   ปฏิบัติการสัตวมีกระดูกสันหลัง                  1(0-3-0) 

      (Vertebrate Zoology Laboratory) 

512 331   มิญชวิทยา                                   3(3-0-6) 

      (Histology) 

512 332   ปฏิบัติการมิญชวิทยา                                1(0-3-0) 

       (Histology Laboratory) 

512 333   สรีรวิทยาของสัตว                            3(3-0-6) 

     (Animal Physiology) 

512 334   ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว                         1(0-3-0) 

      (Animal Physiology Laboratory) 
 

           2.2.2  วิชาเลือก  จํานวนไมนอยกวา 17 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

และ/หรือ เลือกศึกษาไดจากรายวิชาในกลุมวิชาบังคับเลือก  

           2.2.2.1  กลุมวิชาพฤกษศาสตร  ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 

512 211   พืชสวน                   2(2-0-4) 

      (Horticultural Science) 

512 212   ปฏิบัติการพืชสวน                1(0-3-0) 

      (Horticultural Science Laboratory) 

512 213   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกลวยไม                 2(2-0-4) 

      (Orchid Science and Technology) 

512 214   ปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกลวยไม        1(0-3-0) 

      (Orchid Science and Technology Laboratory) 

512 215   พืชกับสิ่งแวดลอม                3(3-0-6) 

      (Plant and Environment) 

512 216   ไมดอกไมประดับ                 2(2-0-4) 

      (Flowering and Ornamental Plant) 

512 217   ปฏิบัติการไมดอกไมประดับ              1(0-3-0) 

      (Flowering and Ornamental Plant Laboratory) 

512 322   วิทยาสาหราย                    3(3-0-6) 

       (Phycology) 
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512 323   ปฏิบัติการวิทยาสาหราย                    1(0-3-0) 

      (Phycology Laboratory) 

512 324  เทคโนโลยีโอมิกสของพืช              3(3-0-6) 

              (Plant OMICS Technology) 

512 325   สารทุติยภูมิจากพืช                       3(3-0-6) 

      (Secondary Metabolites from Plant) 

512 411   พฤกษศาสตรทางเศรษฐกิจ              3(3-0-6) 

        (Economic Botany) 

512 413   โรคพืช                       3(3-0-6) 

       (Plant Pathology) 

512 414   ปฏิบัติการโรคพืช                      1(0-3-0) 

       (Plant Pathology Laboratory) 

512 415   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลลพืช                                 2(2-0-4) 

        (Plant Tissue and Cell Culture) 

512 416   ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลลพืช                     1(0-3-0) 

        (Plant Tissue and Cell Culture Laboratory)             

512 421   การปรับปรุงพันธุพืช                                                  2(2-0-4) 

              (Plant Breeding) 

512 422   ปฏิบัติการการปรับปรุงพันธุพืช                                      1(0-3-0) 

              (Plant Breeding Laboratory) 

512 423   การตอบสนองของพืชตอความเครียดจากสิ่งแวดลอม            2(2-0-4) 

              (Plant Response to Environmental Stresses) 

512 424   ปฏิบัติการการตอบสนองของพืชตอความเครียดจากสิ่งแวดลอม    1(0-3-0) 

        (Plant Response to Environmental Stress Laboratory) 

512 425   สรีรวิทยา และเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวของพืชสวน          2(2-0-4) 

              (Postharvest Physiology and Technology of Horticultural 

      Crops) 

512 426   ปฏิบัติการสรีรวิทยา และเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวของพืชสวน         1(0-3-0) 

           (Postharvest Physiology and Technology of Horticultural 

     Crop  Laboratory) 

512 427   ฮอรโมนและการเจริญของพืช             2(2-0-4) 

              (Hormones and Plant Development) 
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512 428   ปฏิบัติการฮอรโมนและการเจริญของพืช          1(0-3-0) 

              (Hormones and Plant Development Laboratory) 
 

     2.2.2.2  กลุมวิชาสัตววิทยา ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 

512 231   วิทยาเอ็มบริโอของสัตวมีกระดูกสันหลัง             3(3-0-6) 

              (Vertebrate Embryology) 

512 232   ปฏิบัติการวิทยาเอ็มบริโอของสัตวมีกระดูกสันหลัง        1(0-3-0) 

              (Vertebrate Embryology Laboratory) 

512 237   กีฏวิทยา                     3(3-0-6) 

              (Entomology) 

512 238   ปฏิบัติการกีฏวิทยา                     1(0-3-0) 

              (Entomology Laboratory) 

512 335   สัตวทดลอง                  2(2-0-4) 

              (Laboratory Animals) 

512 341  กีฏวิทยาทางการแพทย                              2(2-0-4)  

              (Medical Entomology)    

512 342   ปฏิบัติการกีฏวิทยาทางการแพทย                           1(0-3-0)  

              (Medical Entomology Laboratory)     

512 343   ปรสิตวิทยา                       3(3-0-6) 

              (Parasitology) 

512 344   ปฏิบัติการปรสิตวิทยา                1(0-3-0) 

              (Parasitology Laboratory) 

512 431   วิทยาตอมไรทอ                               3(3-0-6) 

              (Endocrinology) 

512 432   ปฏิบัติการวิทยาตอมไรทอ                      1(0-3-0) 

              (Endocrinology Laboratory) 

512 433   การเพาะเลี้ยงเซลลสัตว                    2(2-0-4) 

              (Animal Cell Culture) 

512 434   ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว                 1(0-3-0) 

              (Animal Cell Culture Laboratory) 

512 435   วิทยาสัตวเลี้ยงลูกดวยนม               3(3-0-6) 

              (Mammalogy) 
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512 437   ปกษีวิทยา                  3(3-0-6) 

              (Ornithology) 

512 438   ปฏิบัติการปกษีวิทยา               1(0-3-0) 

              (Ornithology Laboratory) 

512 439   วิทยาแพลงกตอน                 3(3-0-6) 

              (Planktonology) 

512 440   ปฏิบัติการวิทยาแพลงกตอน                1(0-3-0) 

              (Planktonology Laboratory) 

512 441   กลไกการปองกันตนเองของโฮสต            3(3-0-6) 

              (Host Defense Mechanism) 

512 442   ปฏิบัติการกลไกการปองกันตนเองของโฮสต         1(0-3-0) 

              (Host Defense Mechanism Laboratory) 

512 443   สัตวไมมีกระดูกสันหลังท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ       2(2-0-4) 

              (Economic Invertebrates) 

512 444   ปฏิบัติการสัตวไมมีกระดูกสันหลังท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ    1(0-3-0) 

              (Economic Invertebrate Laboratory) 

512 445   ชีววิทยาการสืบพันธุ                     3(3-0-6) 

              (Reproductive Biology) 

512 446   เทคนิคดานอณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร      3(3-0-6) 

              (Techniques in Molecular Genetics and Genetic Engineering) 

512 447   ปฏิบัติการเทคนิคดานอณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร   1(0-3-0) 

              (Techniques in Molecular Genetics and Genetic Engineering 

      Laboratory) 
 

     2.2.2.3  กลุมวิชาพันธุศาสตร  ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 

512 361   พันธุศาสตรของพืช                          3(3-0-6) 

              (Plant Genetics) 

512 362   เครื่องหมายดีเอ็นเอและการประยุกต           2(2-0-4) 

              (DNA Markers and Applications) 

512 363   อณูชีววิทยาเบื้องตน                  3(3-0-6) 

              (Fundamental Molecular Biology)   

512 364   ปฏิบัติการอณูชีววิทยาเบื้องตน                   1(0-3-0) 

              (Fundamental Molecular Biology Laboratory)       
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512 461   พันธุศาสตรของมนุษย               2(2-0-4) 

              (Human Genetics) 

512 462   พันธุศาสตรของเซลล                     2(2-0-4) 

              (Cytogenetics) 

512 463   ปฏิบัติการพันธุศาสตรของเซลล                  1(0-3-0) 

              (Cytogenetics  Laboratory) 
 

     2.2.2.4  กลุมวิชานิเวศวิทยา  ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 

512 471   นิเวศวิทยาของสัตว                           3(3-0-6) 

              (Animal Ecology) 

512 472   นิเวศวิทยาทางทะเล                        3(3-0-6) 

              (Marine Ecology) 

512 473   นิเวศวิทยาปาชายเลน               3(3-0-6) 

              (Mangrove Ecology) 

512 474   นิเวศวิทยาของพืช                3(3-0-6) 

              (Plant Ecology) 
 

      2.2.2.5  กลุมวิชาประกอบสาขา ไดแก รายวิชาตอไปนี้ 

512 181   การวาดภาพทางชีววิทยา              1(1-0-2) 

              (Biological Illustration) 

512 182   ปฏิบัติการการวาดภาพทางชีววิทยา           2(0-6-0) 

              (Biological Illustration Laboratory) 

512 183   ทันโลกกับชีววิทยา                3(3-0-6) 

              (Bio-update) 

512 481   ไมโครสโคปกเทคนิคทางชีววิทยา            2(2-0-4) 

              (Microscopic Technique in Biology) 

512 482   ปฏิบัติการไมโครสโคปกเทคนิคทางชีววิทยา         2(0-6-0) 

              (Microscopic Technique in Biology Laboratory) 

512 495   การฝกงาน                                                           1(ไมนอยกวา 90 ชั่วโมง) 

              (Practical Training) 

518 205   เห็ดราวิทยา                                                            3(3-0-6) 

              (Mycology) 

518 206   ปฏิบัติการเห็ดราวิทยา                                               1(0-3-0) 

              (Mycology Laboratory) 
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518 321   จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑนม                       3(3-0-6) 

              (Dairy Product Microbiology) 

518 322   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑนม                  1(0-3-0) 

              (Dairy Product Microbiology Laboratory) 

518 331   ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต                               2(2-0-4) 

              (Yeast Biology and Technology) 

518 332   ปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต                        1(0-3-0) 

              (Yeast Biology and Technology Laboratory) 

518 341   จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม                               2(2-0-4) 

              (Environmental Microbiology) 

518 342  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม                       1(0-3-0) 

              (Environmental Microbiology Laboratory) 

518 421   จุลชีววิทยาทางอาหารเพ่ือสุขภาพ            3(3-0-6) 

              (Food Microbiology for Health) 

518 422  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารเพ่ือสุขภาพ         1(0-3-0) 

              (Food Microbiology for Health Laboratory) 
518 431   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากจุลินทรีย                      2(2-0-4) 

             (Industrial Microbiological Technology) 
518 432   ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากจุลินทรีย                  1(0-3-0) 

              (Industrial Microbiological Technology Laboratory) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   จํานวนไมนอยกวา   6  หนวยกิต  

      ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร  หรือรายวิชาของ

สถาบันอ่ืนท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือกศึกษา

รายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะ  จะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชา

เฉพาะดานของหมวดวิชาเฉพาะดวยเพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 
 

หมายเหตุ  การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิต 

     รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไวท้ังสองหมวดวิชาไมได 
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                       แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา 

 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

511 106 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1 3(3-0-6) 

512 101  ชีววิทยาท่ัวไป 1                               3(3-0-6) 

512 103  ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1                        1(0-3-0) 

513 101  เคมีท่ัวไป 1                                  3(3-0-6) 

513 103  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1                           1(0-3-0) 

514 107 ฟสิกสพ้ืนฐาน 4(4-0-8) 

514 108  ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน                          1(0-3-0) 

รวมจํานวน 19 

 

 

 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

511 107 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2 3(3-0-6) 

512  102 ชีววิทยาท่ัวไป 2                               3(3-0-6) 

512  104  ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 2                        1(0-3-0) 

513  102  เคมีท่ัวไป 2                                  3(3-0-6) 

513  104  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2                           1(0-3-0) 

………… วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 

รวมจํานวน 17 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา 

 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

510 201  ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

513 250  เคมีอินทรีย                                   3(3-0-6) 

513 255  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย                            1(0-3-0) 

515 201  สถิติพ้ืนฐาน                              3(2-2-5) 

518 201  จุลชีววิทยาท่ัวไป                               3(3-0-6) 

518 202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป                        1(0-3-0) 

……… วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ               4 

รวมจํานวน 18 

 

 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

510 202  ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร 3(3-0-6) 

512 201 พันธุศาสตร 3(3-0-6) 

512 202 ปฏิบัติการพันธุศาสตร 1(0-3-0) 

512 203 นิเวศวิทยา                        3(3-0-6) 

512 204 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-0) 

515 205  สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ        3(2-2-5) 

……….. วิชาเลือกในรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดโดยคณะ

วิทยาศาสตร                

3 

……….. วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี                3 

รวมจํานวน 20 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา 
 
 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 
 081 101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

513 231  เคมีวิเคราะห 1 2(2-0-4) 
513 233  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1 1(0-3-0) 
513 341  ชีวเคมี  1 4(4-0-8) 
513 343  ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0) 

…….. วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 8  
รวมจํานวน 19  

 
 
 
 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 
512 301 ชีววิทยาของเซลล 3(3-0-6) 
512 302 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 

…….. วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 4 
…….. วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 
……… วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 3  
………. วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสร ี 3 

รวมจํานวน 19  
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา 
 
 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 
512 491 สัมมนา                               1(0-2-1) 
512 493  โครงงานวิจัย 1                                  1(0-2-1) 
……….. วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ                      8  
………… วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3  

รวมจํานวน 13  
 
 
 
 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 
512 494  โครงงานวิจัย 2                                2 (0-4-2) 

…….  วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 
รวมจํานวน 8 
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หลักสูตรสาขาวิชาเคมี 

    นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต  รายวิชาใน

หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 102 หนวยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา  6  

หนวยกิต  โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  138  หนวยกิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา  30  หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 8-11) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 102 หนวยกิต ประกอบดวย  

  2.1  วิชาแกน  จํานวน  28  หนวยกิต ประกอบดวย 

511 101  แคลคูลัส 1                   4(4-0-8) 

    (Calculus I) 

511 102  แคลคูลัส 2                  4(4-0-8) 

    (Calculus II) 

512 101  ชีววิทยาท่ัวไป 1                 3(3-0-6) 

    (General Biology I) 

512 103   ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1              1(0-3-0) 

    (General Biology Laboratory I) 

513 101  เคมีท่ัวไป 1                  3(3-0-6) 

    (General Chemistry I) 

513 102  เคมีท่ัวไป 2                  3(3-0-6) 

    (General Chemistry II) 

513 103  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1               1(0-3-0) 

    (General Chemistry Laboratory I) 

513 104  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2               1(0-3-0) 

    (General Chemistry Laboratory II) 

514 101  ฟสิกสท่ัวไป 1                 3(3-0-6) 

    (General Physics I) 

514 102  ฟสิกสท่ัวไป 2                 3(3-0-6) 

    (General Physics II) 

514 103  ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1              1(0-3-0) 

    (General Physics Laboratory I) 

514 104  ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2              1(0-3-0) 

    (General Physics Laboratory II) 
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 2.2  วิชาเฉพาะดาน  จํานวนไมนอยกวา  74  หนวยกิต ประกอบดวย 

     2.2.1 วิชาบังคับ  จํานวน  53  หนวยกิต ประกอบดวย 

511 205  คณิตศาสตรสําหรับนักวิทยาศาสตรกายภาพ         3(3-0-6) 

    (Mathematics for Physical Scientists) 

513 221  เคมีฟสิกัล 1                  3(3-0-6) 

    (Physical Chemistry I) 

513 222  เคมีฟสิกัล 2                   3(3-0-6) 

    (Physical Chemistry II) 

513 223  ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 1               1(0-3-0) 

    (Physical Chemistry Laboratory I) 

513 231  เคมีวิเคราะห 1                 2(2-0-4) 

    (Analytical Chemistry I) 

513 232  เคมีวิเคราะห 2                 2(2-0-4) 

    (Analytical Chemistry II) 

513 233  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1              1(0-3-0) 

    (Analytical Chemistry Laboratory I) 

513 234  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2              1(0-3-0) 

    (Analytical Chemistry Laboratory II) 

513 251  เคมีอินทรีย 1                  3(3-0-6) 

    (Organic Chemistry I) 

513 252  เคมีอินทรีย 2                  3(3-0-6) 

    (Organic Chemistry II) 

513 253  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1               1(0-3-0) 

    (Organic Chemistry Laboratory I) 

513 254  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2               1(0-3-0) 

    (Organic Chemistry Laboratory II) 

513 291  เคมีกับความปลอดภัย               1(1-0-2) 

    (Chemical Safety) 

513 311  เคมีอนินทรีย 1                 3(3-0-6) 

    (Inorganic Chemistry I) 

513 312  เคมีอนินทรีย 2                 3(3-0-6) 

    (Inorganic Chemistry II) 
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513 313  ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย                   1(0-3-0) 
    (Inorganic Chemistry Laboratory) 
513 321  เคมีฟสิกัล 3                  2(2-0-4) 
    (Physical Chemistry III) 
513 323  ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 2               1(0-3-0) 
    (Physical Chemistry Laboratory II) 
513 331  เคมีวิเคราะห 3                 3(3-0-6) 
    (Analytical Chemistry III) 
513 333  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 3              1(0-3-0) 
    (Analytical Chemistry Laboratory III) 
513 341  ชีวเคมี 1                   4(4-0-8) 
    (Biochemistry I) 
513 343  ปฏิบัติการชีวเคมี 1                1(0-3-0) 
    (Biochemistry Laboratory I) 
513 354  สเปกโทรสโกปในเคมีอินทรยี             3(3-0-6) 
    (Spectroscopy in Organic Chemistry) 
513 361  เทคโนโลยีสารสนเทศในเคมี             3(2-2-5) 
    (Information Technology in Chemistry) 
513 491  สัมมนา                   1(0-2-1) 
    (Seminar) 
513 493  โครงงานวิจัย                  2(0-4-2) 
    (Research Project) 

    2.2.2  วิชาเลือก  จํานวนไมนอยกวา  21  หนวยกิต ประกอบดวย 

      (1)  กลุมวิชาบังคับเลือก  จํานวนไมนอยกวา  8  หนวยกิต  ประกอบดวย 

513 344  วิธีการศึกษาทางชีวเคมี               2(1-3-2) 

    (Methods in Biochemistry) 

513 351  เคมีอินทรียข้ันสูง 1                2(2-0-4) 

    (Advanced Organic Chemistry I) 

513 352  เคมีอินทรียข้ันสูง 2                2(2-0-4) 

    (Advanced Organic Chemistry II) 

513 353  ปฏิบัติการเคมีอินทรียข้ันสูง             2(0-6-0) 

    (Advanced Organic Chemistry Laboratory) 

513 411  เคมีอนินทรียข้ันสูง 1               2(2-0-4) 
    (Advanced Inorganic Chemistry I) 
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513 421  นิวเคลียรและเคมีรังสี               2(2-0-4) 
    (Nuclear and Radiochemistry) 
513 422  เคมีฟสิกัลของสารโมเลกุลใหญ             2(2-0-4) 
    (Physical Chemistry of Macromolecules) 
513 431  เคมีวิเคราะหข้ันสูง 1               2(2-0-4) 
    (Advanced Analytical Chemistry I) 
513 432  เคมีวิเคราะหข้ันสูง 2               2(2-0-4) 
    (Advanced Analytical Chemistry II) 
513 441  ชีวเคมี 2                   2(2-0-4) 
    (Biochemistry II)  
513 471  ระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรม          2(2-0-4) 
    (Quality Management System in Industry) 

     (2)  กลุมวิชาเลือก  จํานวนไมนอยกวา 13 หนวยกิต ประกอบดวย 

513 413  ปฏิบัติการเคมีอนินทรียข้ันสูง             1(0-3-0) 

    (Advanced Inorganic Chemistry Laboratory) 

513 414  วิธีตรวจสอบลักษณะสําหรบัสารประกอบอนินทรีย       2(2-0-4) 

    (Characterization Methods for Inorganic Compounds) 

513 415  วัสดุนาโน                   2(2-0-4) 

    (Nanomaterials) 

513 416  การเรงปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ             2(2-0-4) 

    (Heterogeneous Catalysis)    

513 417  เคมีของธาตุกลุม เอฟ-บล็อก             2(2-0-4) 

    (Chemistry of f-block Elements)  

513 423  จลนศาสตรเคมีและกลไกเคมี             3(3-0-6) 

    (Chemical Kinetics and Mechanisms) 

513 424   อุณหพลศาสตรเคมี                3(3-0-6) 

    (Chemical Thermodynamics) 

513 425  เคมีไฟฟา                   3(3-0-6) 

    (Electrochemistry) 

513 426   สเปกโทรสโกปทางเคมีฟสิกัล             3(3-0-6) 

    (Spectroscopy in Physical Chemistry) 

513 427   วัสดุพอลิเมอร                 2(2-0-4) 

    (Polymer Materials) 
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513 428   นาโนโฟโตนิกสเบื้องตน               2(2-0-4) 
       (Basic Nanophotonics) 
513 429   แบบจําลองระดับโมเลกุลทางเคมี            2(2-0-4) 
       (Chemical Molecular Modeling)   
513 433  การวิเคราะหวัสดุเชิงซอน              2(1-3-2) 
    (Analysis of Complex Materials) 
513 434  เคมีวิเคราะหข้ันสูง  3               2(2-0-4) 
    (Advanced Analytical Chemistry III) 
513 435   การวิเคราะหทางเคมีของน้ํา             2(1-3-2) 
    (Chemical Analysis of Water) 
513 436  นวัตกรรมในงานวิเคราะหการไหล            2(2-0-4) 
    (Innovation in Flow Analysis)    
513 442  ชีวเคมี 3                   3(3-0-6) 
    (Biochemistry III) 
513 443  ชีวเคมีของพืช                 3(3-0-6) 
    (Biochemistry of Plants) 
513 444  ชีวเคมีของโภชนศาสตร               2(2-0-4) 
    (Biochemistry of Nutrition) 
513 445  ปฏิบัติการชีวเคมีของโภชนศาสตร            1(0-3-0) 
    (Biochemistry of Nutrition Laboratory) 
513 451  วิธีการสังเคราะหทางเคมีอินทรีย            2(2-0-4) 
    (Synthetic Methods in Organic Chemistry) 
513 452  เคมีอินทรียของผลิตภัณฑธรรมชาติ           3(3-0-6) 
    (Organic Chemistry of Natural Products) 
513 453  การเรงปฏิกิริยาเชิงอสมมาตร             2(2-0-4) 
    (Asymmetric Catalysis) 
513 461   หลักการทางธุรกิจและการบริหารจัดการสําหรับนักวิทยาศาสตร   2(2-0-4) 
    (Principle of Business and Management for Scientist) 
513 462   การจัดการและถายทอดความรูทางเคมี          2(2-0-4) 
    (Chemistry Knowledge Management and Outreach) 
513 472  เคมีในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส             2(2-0-4) 
    (Chemistry in Electronics Industry) 
513 473  เคมีเชิงสีและการประยุกต                3(2-1-6) 
    (Color Chemistry and Applications) 
513 474  เคมีกับศิลปะ                   2(2-0-4) 

    (Chemistry and the Arts) 
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513 475   เคมีวิเคราะหในนิติวิทยาศาสตร            2(2-0-4) 

    (Analytical Chemistry in Forensic Science) 

513 476  เคมีพอลิเมอร                  3(3-0-6) 

    (Polymer Chemistry) 

513 481  เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอนินทรีย            2(2-0-4) 

    (Selected Topics in Inorganic Chemistry) 

513 482  เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีฟสิกัล             2(2-0-4) 

    (Selected Topics in Physical Chemistry) 

513 483  เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห            2(2-0-4) 

    (Selected Topics in Analytical Chemistry) 

513 484  เรื่องคัดเฉพาะทางชีวเคมี              2(2-0-4) 

    (Selected Topics in Biochemistry) 

513 485  เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย             2(2-0-4) 

    (Selected Topics in Organic Chemistry) 

514 373  อิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐานสําหรับนักวิทยาศาสตร        2(2-0-4) 

    (Basic Electronics for Scientists) 

516 310  การจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม         3(3-0-6) 

    (Industrial Waste Management) 

516 320  เคมีสิ่งแวดลอม                 3(3-0-6) 

    (Environmental Chemistry)   

   และสามารถเลือกศึกษารายวิชาในกลุมวิชาบังคับเลือกได 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

    ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร  หรือรายวิชาของ

สถาบันอ่ืนท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือกศึกษา

รายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะ จะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะ

ดานในหมวดวิชาเฉพาะดวย เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 

 

หมายเหตุ  การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิต 

      รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไวท้ังสองหมวดวิชาไมได 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเคมี 

 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ - ป - น) 

081 102 

511 101 

512 101 

512 103 

513 101 

513 103 

514 101 

514 103 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

แคลคูลัส 1 

ชีววิทยาท่ัวไป 1 

ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1 

เคมีท่ัวไป 1 

ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 

ฟสิกสท่ัวไป 1 

ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 

3(2-2-5) 

4(4-0-8) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

 รวมจํานวน 19 

 

 

 

ปท่ี1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ - ป - น) 

081 103 

511 102 

513 102 

513 104 

514 102 

514 104 

... ... 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

แคลคูลัส 2 

เคมีท่ัวไป 2 

ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 

ฟสิกสท่ัวไป 2 

ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2 

วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

3(2-2-5) 

4(4-0-8) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

3 

 รวมจํานวน 18 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเคมี 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ - ป - น) 

510 201 

511 205 

513 221 

513 231 

513 233 

513 251 

513 253 

513 291 

... ... 

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรสําหรับนักวิทยาศาสตรกายภาพ 

เคมีฟสิกัล 1 

เคมีวิเคราะห 1 

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1 

เคมีอินทรีย 1 

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 

เคมีกับความปลอดภัย 

วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

2(2-0-4) 

1(0-3-0) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

1(1-0-2) 

3 

 รวมจํานวน 20 

 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ - ป - น) 

510 202 

513 222 

513 223 

513 232 

513 234 

513 252 

513 254 

515 201 

... ... 

ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร 

เคมีฟสิกัล 2 

ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 1 

เคมีวิเคราะห 2 

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2 

เคมีอินทรีย 2 

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 

สถิติพ้ืนฐาน 

วิชาเลือกในรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดโดย 

คณะวิทยาศาสตร 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

2(2-0-4) 

1(0-3-0) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

3(2-2-5) 

3 

 รวมจํานวน 20 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเคมี 

  

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ - ป - น) 

081 101 

513 311 

513 321 

513 323 

513 331 

513 333 

513 341 

513 343 

513 354 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

เคมีอนินทรีย 1 

เคมีฟสิกัล 3 

ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 2 

เคมีวิเคราะห 3 

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 3 

ชีวเคมี 1 

ปฏิบัติการชีวเคมี 1 

สเปกโทรสโกปในเคมีอินทรยี 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

2(2-0-4) 

1(0-3-0) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

4(4-0-8) 

1(0-3-0) 

     3(3-0-6) 

 รวมจํานวน 21 

 

 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ - ป - น) 

513 312 

513 313 

513 361 

... ... 

... ... 

เคมีอนินทรีย 2 

ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 

เทคโนโลยีสารสนเทศในเคมี 

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

3(2-2-5) 

4 

6 

 รวมจํานวน 17 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเคมี 

 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ - ป - น) 

513 491 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

สัมมนา 

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี 

1(0-2-1) 

4 

4 

3 

3 

 รวมจํานวน 15 

 

 

 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ - ป - น) 

513 493 

... ... 

... ... 

โครงงานวิจัย 

วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี 

2(0-4-2) 

3 

3 

 รวมจํานวน 8 
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หลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส 

     นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต  รายวิชา

ในหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา  100  หนวยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา  6  

หนวยกิต  โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  136  หนวยกิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา  30  หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 7-9) 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา  100  หนวยกิต  ประกอบดวย  2  กลุมวิชา       

  2.1  วิชาแกน  จํานวน  28  หนวยกิต ประกอบดวย 

511 101   แคลคูลัส 1                               4(4-0-8) 

                (Calculus I) 

511 102    แคลคูลัส 2                             4(4-0-8) 

                (Calculus II) 

512 101   ชีววิทยาท่ัวไป 1                             3(3-0-6) 

               (General Biology I) 

512 103   ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1                        1(0-3-0) 

                (General Biology Laboratory I) 

513 101    เคมีท่ัวไป 1                                3(3-0-6) 

               (General Chemistry I) 

513 102    เคมีท่ัวไป 2                               3(3-0-6) 

               (General Chemistry II) 

513 103   ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1                          1(0-3-0) 

               (General Chemistry Laboratory I)  

513 104   ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2                         1(0-3-0) 

                 (General Chemistry Laboratory II) 

514 101   ฟสิกสท่ัวไป  1                             3(3-0-6) 

                (General Physics I) 

514 102   ฟสิกสท่ัวไป 2                           3(3-0-6) 

                (General Physics II) 

514 103  ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป  1                        1(0-3-0) 

              (General Physics Laboratory I) 

514 104    ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2                        1(0-3-0) 

                (General Physics Laboratory II) 
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  2.2 วิชาเฉพาะดาน   จํานวน ไมนอยกวา 72  หนวยกิต ประกอบดวย   

      2.2.1  วิชาบังคับ  จํานวน 54 หนวยกิต 

511 205   คณิตศาสตรสําหรับนักวิทยาศาสตรกายภาพ            3(3-0-6) 

              (Mathematics for Physical Scientists) 

514 201   กลศาสตร 1                       3(3-0-6) 

               (Mechanics I)  

514 202    อิเล็กทรอนิกส                               3(3-0-6) 

               (Electronics) 

514 203    กลศาสตร 2                                3(3-0-6) 

               (Mechanics II) 

514 204    ฟสิกสยุคใหม                        3(3-0-6) 

               (Modern Physics)  

514 205   คลื่นและการสั่น                      3(3-0-6) 

              (Waves and Vibrations) 

514 206   ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร                    3(3-0-6) 

              (Mathematical Physics) 

514 281   ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส                        1(0-3-0) 

              (Electronics Laboratory) 

514 282   ปฏิบัติการฟสิกสยุคใหม                    1(0-3-0) 

              (Modern Physics Laboratory)   

514 301   แมเหล็กไฟฟา 1                             3(3-0-6) 

              (Electromagnetism I) 

514 302   แมเหล็กไฟฟา 2                             3(3-0-6) 

              (Electromagnetism II) 

514 303   ฟสิกสเชิงความรอน                     4(4-0-8) 

              (Thermal Physics)  

514 304   กลศาสตรควอนตัม 1                          3(3-0-6) 

              (Quantum Mechanics I)    

514 305   กลศาสตรควอนตัม 2                          3(3-0-6) 

              (Quantum Mechanics II)  

514 306   ฟสิกสสถานะของแข็งเบื้องตน                     3(3-0-6) 

               (Introduction to Solid State Physics) 
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514 381    ปฏิบัติการแมเหล็กไฟฟา                          1(0-3-0) 

               (Electromagnetism Laboratory) 

514 382    ปฏิบัติการฟสิกสข้ันสูง 1                    2(0-6-0) 

              (Advanced Laboratory in Physics I) 

514 392   สิ่งตีพิมพทางฟสิกส                      1(1-0-2) 

               (Publications in Physics) 

514 491   สัมมนา                                      1(0-2-1) 

              (Seminar) 

514 492   โครงงานวิจัย 1                       2(0-4-2) 

              (Research Project I) 

514 493   โครงงานวิจัย 2                       2(0-4-2) 

              (Research Project II) 

517 101   คอมพิวเตอรสําหรับงานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร      3(2-2-5)                                                                                                

        (Computer for Science and Engineering) 
 

     2.2.2  วิชาเลือก  จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 

514 261   การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักฟสิกส            3(2-3-4) 

              (Computer Programming for Physicists) 

514 271   ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกสและไมโครคอนโทรลเลอร           3(3-0-6) 

                (Digital Electronics and Microcontrollers)         

514 311   ดาราศาสตร                                    3(3-0-6) 

                (Astronomy) 

514 312   ฟสิกสของรีโมทเซนซิงเบื้องตน                      3(3-0-6) 

                (Introduction to Physics of Remote Sensing) 

514 313   ฟสิกสบรรยากาศเบื้องตน                        3(3-0-6) 

                (Introduction to Atmospheric Physics) 

514 314   อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน                       3(3-0-6) 

                 (Introduction to Meteorology) 

514 315   กลศาสตรของไหลสําหรับนักฟสิกส                  3(3-0-6) 

                 (Fluid Mechanics for Physicists) 

514 316   การวัดดานฟสิกสบรรยากาศเบื้องตน                3(3-0-6) 

              (Introduction to Measurement in Atmospheric Physics) 
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514 317    พลศาสตรบรรยากาศเบื้องตน                           3(3-0-6) 

               (Introduction to Atmospheric Dynamics) 

514 321    ทัศนศาสตร                                       3(3-0-6) 

              (Optics)        

514 322   เสนใยแกวนําแสงเบื้องตน                         3(3-0-6) 

                (Introduction to Fiber Optics) 

514 323   เลเซอรเบื้องตน                                     3(3-0-6) 

                (Introduction to Lasers) 

514 324   อิเล็กทรอนิกสเชิงทัศนศาสตรเบื้องตน                 3(3-0-6) 

                (Introduction to Optoelectronics) 

514 341   การถายเทความรอนเบื้องตน                        3(3-0-6) 

                (Introduction to Heat Transfer) 

514 342   เทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตย                         3(3-0-6) 

                (Solar Cell Technology) 

514 343   พลังงานลม                             3(3-0-6) 

                (Wind Energy) 

514 351   เทคโนโลยีสุญญากาศ                                   3(3-0-6) 

                (Vacuum Technology) 

514 352   วัสดุศาสตรเบื้องตน                                  3(3-0-6) 

                (Introduction to Materials Science) 

514 353   วัสดุแมเหล็กเบื้องตน                          3(3-0-6) 

                 (Introduction to Magnetic Materials) 

514 354   ฟสิกสของเซนเซอร                                       3(3-0-6) 

                (Physics of Sensors) 

514 355   ฟสิกสฟลมบางเบื้องตน                                  3(3-0-6) 

                (Introduction to Thin Film Physics) 

514 356   การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุเบื้องตน             3(3-0-6) 

                (Introduction to Materials Characterization) 

514 357   ฟสิกสในอัญมณีศาสตร                                 3(3-0-6) 

                 (Physics in Gemology) 

514 358   สารก่ึงตัวนําอินทรียเปลงแสง                          3(3-0-6) 

                (Luminescent Organic Semiconductors)    
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514 361   ฟสิกสเชิงคํานวณเบื้องตน                             3(3-0-6) 

                (Introduction to Computational Physics) 

514 383   ปฏิบัติการฟสิกสข้ันสูง  2                    2(0-6-0) 

              (Advanced Laboratory in Physics II) 

514 384   ปฏิบัติการในโรงฝกงาน                                3(2-3-4) 

                (Workshop Practice) 

514 441    พลังงานหมุนเวียน                          3(3-0-6) 

                (Renewable Energy) 

514 442   เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยในรูปแบบความรอนเบื้องตน      3(3-0-6) 

                (Introduction to Solar Thermal Technology) 

514 451   ฟสิกสของสิ่งประดิษฐสารก่ึงตัวนํา                   3(3-0-6) 

                (Physics of Semiconductor Devices) 

514 452   การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซสําหรับวัสดุพหุผลึก           3(3-0-6) 

               (X-ray Diffraction for Polycrystalline Materials) 

514 481    เรื่องคัดเฉพาะทางฟสิกส 1                             3(3-0-6) 

              (Selected Topics in Physics I) 

514 482   เรื่องคัดเฉพาะทางฟสิกส 2                         3(3-0-6) 

                (Selected Topics in Physics II) 

514 483   การศึกษาข้ันสูงทางฟสิกส                        2(0-4-2) 

                (Advanced Study in Physics) 

514 494   การฝกงาน                          1(ไมนอยกวา  90  ชั่วโมง) 

               (Practical Training) 
     

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

        ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร  หรือรายวิชาของสถาบัน

อ่ืนท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ  ถานักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในวิชาเลือก

ของหมวดวิชาเฉพาะ จะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะดานของหมวดวิชา

เฉพาะดวย เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 

 

หมายเหตุ     การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชา  ใหนับเปนรายวิชา  จะแยกนับหนวยกิต 

     รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไวท้ังสองหมวดวิชาไมได 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส 

 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

511 101 แคลคูลัส 1 4(4-0-8) 

512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 3(3-0-6) 

512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1  1(0-3-0) 

514 101 ฟสิกสท่ัวไป 1   3(3-0-6) 

514 103 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1  1(0-3-0) 

517 101 คอมพิวเตอรสําหรับงานวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร  

3(2-2-5) 

--- --- วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 

รวมจํานวน 21 

 

 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

511 102 แคลคูลัส 2 4(4-0-8) 

514 102 ฟสิกสท่ัวไป 2 3(3-0-6) 

514 104 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2 1(0-3-0) 

515 201 สถิติพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

--- --- วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 

รวมจํานวน 17 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส 

 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

510 201 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

511 205 คณิตศาสตรสําหรับนักวิทยาศาสตรกายภาพ 3(3-0-6) 

513 101 เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) 

513 103 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1(0-3-0) 

514 201 กลศาสตร 1 3(3-0-6) 

514 202 อิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

514 281 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส   1(0-3-0) 

--- --- วิชาเลือกในรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดโดยคณะ

วิทยาศาสตร    

3 

รวมจํานวน 20 

 

 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

510 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร 3(3-0-6) 

513 102 เคมีท่ัวไป 2 3(3-0-6) 

513 104 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 1(0-3-0) 

514 203 กลศาสตร 2  3(3-0-6) 

514 204 ฟสิกสยุคใหม  3(3-0-6) 

514 206 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร  3(3-0-6) 

514 282 ปฏิบัติการฟสิกสยุคใหม 1(0-3-0) 

--- --- วิชาเลือกเสร ี 3 

รวมจํานวน 20 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส 

 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

514 301 แมเหล็กไฟฟา 1 3(3-0-6) 

514 303 ฟสิกสเชิงความรอน    4(4-0-8) 

514 304 กลศาสตรควอนตัม 1 3(3-0-6) 

514 381 ปฏิบัติการแมเหล็กไฟฟา 1(0-3-0) 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 

                         รวมจํานวน 20 

 

 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

514 205 คลื่นและการสั่น 3(3-0-6) 

514 302 แมเหล็กไฟฟา  2 3(3-0-6) 

514 305 กลศาสตรควอนตัม 2 3(3-0-6) 

514 306 ฟสิกสสถานะของแข็งเบื้องตน 3(3-0-6) 

514 382 ปฏิบัติการฟสิกสข้ันสูง 1  2(0-6-0) 

514 392 สิ่งตีพิมพทางฟสิกส 1(1-0-2) 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 3 

                          รวมจํานวน 18 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส 

 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

514 491 สัมมนา 1(0-2-1) 

514 492 โครงงานวิจัย 1 2(0-4-2) 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 

--- --- วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 

รวมจํานวน 12 

 

 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

514 493 โครงงานวิจัย 2 2(0-4-2) 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 3 

--- --- วิชาเลือกเสร ี 3 

รวมจํานวน 8 
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หลักสูตรสาขาวิชาสถิติ 

     นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต  รายวิชา

ในหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา  95  หนวยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา  6  

หนวยกิต  โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  131  หนวยกิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา  30  หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 8-11) 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา  95  หนวยกิต ประกอบดวย 

 2.1  วิชาแกน จํานวน  27 หนวยกิต ประกอบดวย 

511 101  แคลคูลัส 1                  4(4-0-8) 

     (Calculus I) 

511 102  แคลคูลัส 2                  4(4-0-8) 

    (Calculus II) 

511 204  แคลคูลัสหลายตัวแปรเบื้องตน             3(3-0-6) 

    (Introduction to Multivariable Calculus) 

511 242  พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต            3(3-0-6) 

    (Linear Algebra with Applications) 

512 101  ชีววิทยาท่ัวไป 1                 3(3-0-6) 

    (General Biology I) 

512 103  ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1              1(0-3-0) 

    (General Biology Laboratory I) 

513 101  เคมีท่ัวไป 1                  3(3-0-6) 

    (General Chemistry I) 

513 103  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1               1(0-3-0) 

    (General Chemistry Laboratory I) 

514 107  ฟสิกสพ้ืนฐาน                  4(4-0-8) 

    (Fundamental Physics) 

514 108  ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน              1(0-3-0) 

    (Fundamental Physics Laboratory) 
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 2.2.วิชาเฉพาะดาน  จํานวนไมนอยกวา  68  หนวยกิต ประกอบดวย 

    2.2.1 วิชาบังคับ จํานวน 41 หนวยกิต ประกอบดวย 

515 101   การคิดเชิงสถิติ                  2(1-2-3) 

    (Statistical Thinking) 

515 202   หลักสถิติ                   3(2-2-5) 

    (Fundamental Statistics) 

515 211   การอนุมานเชิงสถิติ 1                3(3-0-6) 

    (Statistical Inference I) 

515 231  ความนาจะเปน                 3(3-0-6) 

    (Probability) 

515 261   การเขียนโปรแกรมทางสถิติ              3(2-2-5) 

    (Statistical Programming) 

515 311  การอนุมานเชิงสถิติ 2               3(3-0-6) 

    (Statistical Inference II) 

515 312  เทคนิคการเลือกตัวอยาง              3(2-2-5) 

    (Sampling Techniques) 

515 321  การวิเคราะหการถดถอย              3(2-2-5) 

    (Regression Analysis) 

515 322   แผนแบบการทดลองเบื้องตน             3(2-2-5) 

    (Introduction to Experimental Design) 

515 391  วิธีการวิจัย                  3(3-0-6) 

    (Research Methods) 

515 421   การวิเคราะหหลายตัวแปรเชิงประยุกต          3(2-2-5) 

    (Applied Multivariate Analysis) 

515 422  การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ              3(2-2-5) 

    (Statistical Data Analysis) 

515 491   สัมมนา                   1(0-2-1) 

    (Seminar) 
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515 493  โครงงานวิจัย                  2(0-4-2) 

    (Research Project) 

517 101  คอมพิวเตอรสําหรับงานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร     3(2-2-5) 

    (Computer for Science and Engineering) 
 

    2.2.2 วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 27 หนวยกิต 

    นักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชาในกลุมใดกลุมหนึ่งตอไปนี้     1. กลุมวิชาสถิติศาสตร  

2. กลุมวิทยาการขอมูล  3. กลุมวิชาธุรกิจและอุตสาหกรรม อยางนอย 12 หนวยกิต สวนหนวยกิตท่ี

เหลือ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุมใดก็ไดจากกลุมวิชาสถิติศาสตร  กลุมวิชาวิทยาการ

ขอมูล  กลุมวิชาธุรกิจและอุตสาหกรรม และกลุมวิชาเลือกท่ัวไป   และรายวิชาทุกรายวิชาในวิชา

เฉพาะดาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. กลุมวิชาสถิติศาสตร   ประกอบดวย 

515 221   การตัดสินใจทางสถิติเบื้องตน             3(2-2-5) 

    (Introduction to Statistical Decision Making) 

515 222   การประยุกตสถิติท่ีไมใชพารามิเตอร           3(2-2-5) 

      (Applied Nonparametric Statistics) 

515 323   วิธีการพยากรณเชิงสถิติ               3(2-2-5) 

      (Statistical Forecasting Methods) 

515 324   วิธีวิเคราะหทางสถิติสําหรับขอมูลความเชื่อถือได       3(2-2-5) 

      (Statistical Methods for Reliability Data) 

515 325   การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภทเบื้องตน         3(2-2-5) 

      (Introduction to Categorical Data Analysis) 

515 423   กระบวนการสโตแคสติกเบื้องตน            3(3-0-6) 

      (Introduction to Stochastic Process) 

515 424   เศรษฐมิติเบื้องตน                3(2-2-5) 

      (Introduction to Econometrics) 
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2. กลุมวิชาวิทยาการขอมูล    ประกอบดวย 

515 262   การวิเคราะหขอมูลเชิงคนหา             3(2-2-5) 

      (Exploratory Data Analysis) 

515 263   การจัดการสารสนเทศ               3(2-2-5) 

      (Information Management) 

515 361   สถิติเชิงคํานวณ                 3(2-2-5) 

      (Computational Statistics) 

515 362   ทฤษฎีสารสนเทศเชิงสถิติเบื้องตน            3(3-0-6) 

      (Introduction to Statistical Information Theory) 

515 363   ระบบสนับสนนุการตัดสินใจ             3(2-2-5) 

      (Decision Support System) 

515 461   การทําเหมืองขอมูลและการวิเคราะห               3(2-2-5) 

      (Data Mining and Analysis)  

515 462   การวิเคราะหหลายตัวแปรสําหรับขอมูลทางสังคมศาสตร       3(2-2-5) 

      (Multivariate Analysis for the Social Science Data) 

3. กลุมธุรกิจและอุตสาหกรรม  ประกอบดวย 

515 241   หลักควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ             3(2-2-5) 

      (Fundamentals of Statistical Quality Control) 

515 242   การวิเคราะหระบบการวัดเบื้องตน            3(2-2-5) 

     (Introduction to Measurement System Analysis) 

515 251   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประกันภัย           3(3-0-6) 

      (Elements of Insurance)  

515 341   การวิจัยดําเนินงาน 1               3(2-2-5) 

      (Operations  Research I) 

515 342   การวิจัยดําเนินงาน 2               3(2-2-5) 

      (Operations Research II) 

515 343   ระบบการจัดการคุณภาพอุตสาหกรรม          3(2-2-5) 

      (Industrial Quality Management Systems) 
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515 344   การวางแผนและการควบคุมการผลิต           3(2-2-5) 

      (Production Planning and Control) 

515 351   คณิตศาสตรประกันชีวิต               3(3-0-6) 

      (Mathematics of Life Insurance) 

515 441   โลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน           3(2-2-5) 

      (Logistics and Supply Chain Management) 

515 442   การวิจัยตลาด                 3(3-0-6) 

      (Marketing Research) 

4. กลุมวิชาเลือกท่ัวไป  ประกอบดวย 

515 481   เรื่องคัดเฉพาะทางสถิติ 1              3(3-0-6) 

      (Selected Topics in Statistics I) 

515 482   เรื่องคัดเฉพาะทางสถิติ 2              3(3-0-6) 

      (Selected Topics in Statistics II) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   จํานวนไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

     ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือรายวิชาของ

สถาบันอ่ืนๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือก

ศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะจะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชา

เฉพาะดานของหมวดวิชาเฉพาะดวย เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 
 

หมายเหตุ   การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชาใหนับเปนรายวิชา  จะแยกนับหนวยกิต 

     รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไวท้ังสองหมวดวิชาไมได 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถิติ 

 

ป 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

511 101 แคลคูลัส 1 4(4-0-8) 

512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1  3(3-0-6) 

512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1 1(0-3-0) 

515 101 การคิดเชิงสถิติ 2(1-2-3) 

517 101 คอมพิวเตอรสําหรับงานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 3(2-2-5) 

 รวมจํานวน 16 

 

 

 

 

ป 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

511 102 แคลคูลัส 2 4(4-0-8) 

513 101 เคมีท่ัวไป 1  3(3-0-6) 

513 103 ปฎิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1(0-3-0) 

515 201 สถิติพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

.......... วิชาบังคับเลือกหมวดศึกษาท่ัวไป 3 

 รวมจํานวน 17 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถิติ 

 

 

ป 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

510 201 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

511 204 แคลคูลัสหลายตัวแปรเบื้องตน 3(3-0-6) 

514 107 ฟสิกสพ้ืนฐาน  4(4-0-8) 

514 108 ปฎิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 

515 202 หลักสถิติ 3(2-2-5) 

515 231 ความนาจะเปน 3(3-0-6) 

.......... วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 

 รวมจํานวน 20 

 

 

 

ป 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

510 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร 3(3-0-6) 

511 242 พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต 3(3-0-6) 

515 211 การอนุมานเชิงสถิติ 1  3(3-0-6) 

515 261 การเขียนโปรแกรมทางสถิติ 3(2-2-5) 

.......... วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 3 

.......... วิชาเลือกของรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดโดยคณะวิทยาศาสตร 3 

 รวมจํานวน 18 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถิติ 

 

 

ป 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

515 311 การอนุมานเชิงสถิติ 2 3(3-0-6) 

515 321 การวิเคราะหการถดถอย  3(2-2-5) 

.......... วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 

.......... วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสร ี 3 

 รวมจํานวน 18 

 

 

 

ป 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

515 312 เทคนิคการเลือกตัวอยาง 3(2-2-5) 

515 322 แผนแบบการทดลองเบื้องตน 3(2-2-5) 

515 391 วิธีการวิจัย  3(3-0-6) 

.......... วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 

.......... วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 

 รวมจํานวน 18 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถิติ 

 

 

ป 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

515 421 การวิเคราะหหลายตัวแปรเชิงประยุกต 3(2-2-5) 

515 422 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ 3(2-2-5) 

.......... วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 

.......... วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสร ี 3 

 รวมจํานวน 15 

 

 

 

ป 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

515 491 สัมมนา 1(0-2-1) 

515 493 โครงงานวิจัย  2(0-4-2) 

.......... วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 

 รวมจํานวน 9 
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หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

     นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต  รายวิชาใน

หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา  104  หนวยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา  6  

หนวยกิต  โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  140  หนวยกิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา  30  หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 8-11) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ   จํานวนไมนอยกวา 104 หนวยกิต ประกอบดวย 

  2.1 วิชาแกน  จํานวน  27  หนวยกิต   ประกอบดวย  

511 106  แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1          3(3-0-6) 

     (Calculus for Biological Scientists I) 

511 107   แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2          3(3-0-6) 

     (Calculus for Biological Scientists II) 

512 101     ชีววิทยาท่ัวไป 1                  3(3-0-6) 

     (General Biology I) 

512 102    ชีววิทยาท่ัวไป 2                 3(3-0-6) 

     (General Biology II) 

512 103   ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1              1(0-3-0) 

     (General Biology Laboratory I) 

512 104  ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 2              1(0-3-0) 

     (General Biology Laboratory II ) 

513 101   เคมีท่ัวไป 1                  3(3-0-6) 

     (General Chemistry I) 

513 102  เคมีท่ัวไป 2                  3(3-0-6) 

    (General Chemistry II) 

513 103   ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1               1(0-3-0) 

    (General Chemistry Laboratory I) 

513 104   ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2               1(0-3-0) 

     General Chemistry Laboratory II) 

514 107   ฟสิกสพ้ืนฐาน                   4(4-0-8) 

     (Fundamental Physics) 

514 108   ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน               1(0-3-0) 

     (Fundamental Physics Laboratory) 
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   2.2 วิชาเฉพาะดาน  จํานวนไมนอยกวา  77  หนวยกิต   ประกอบดวย  

    2.2.1 วิชาบังคับ  จํานวน  56  หนวยกิต  ประกอบดวย 

513 231   เคมีวิเคราะห 1                  2(2-0-4) 

     (Analytical Chemistry I) 

513 233   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1               1(0-3-0) 

     (Analytical Chemistry Laboratory I) 

513 250   เคมีอินทรีย                  3(3-0-6) 

     (Organic Chemistry) 

513 255  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย                1(0-3-0) 

     (Organic Chemistry Laboratory) 

513 341  ชีวเคมี 1                   4(4-0-8) 

    (Biochemistry I) 

513 343  ปฏิบัติการชีวเคมี 1                1(0-3-0) 

    (Biochemistry Laboratory I) 

515 205  สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ           3(2-2-5) 

    (Statistics for Biological Scientists)  

516 200  มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ            3(3-0-6) 

    (Environmental Pollution and Management)  

516 210  การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล            3(3-0-6) 

    (Solid Waste and Night Soil Management) 

516 230  มลพิษทางอากาศและการควบคุม            3(3-0-6) 

    (Air Pollution and Controls) 

516 231  การวิเคราะหคุณภาพอากาศ             3(2-3-4) 

    (Air Quality Analysis) 

516 240  ปฐพีวิทยาสิ่งแวดลอม               3(3-0-6) 

    (Environmental Soil Science) 

516 270  นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม               3(3-0-6) 

    (Environmental Ecology) 

516 271  ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม            1(0-3-0) 

    (Environmental Ecology Laboratory) 

516 350  มลพิษทางน้ําและการควบคุม             3(3-0-6) 

    (Water Pollution and Controls) 
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516 351  การวิเคราะหคุณภาพน้ําและน้ําเสีย           4(2-6-4) 

    (Water and Wastewater Quality Analysis) 

516 390  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม            3(3-0-6) 

    (Environmental Impact Assessment) 

516 410  เทคโนโลยีสะอาดและการจัดการสิ่งแวดลอม         3(3-0-6) 

    (Cleaner Technology and Environmental Management)  

516 491  สัมมนา                    1(0-2-1) 

     (Seminar) 

516 493   โครงงานวิจัย                   3(1-6-2) 

     (Research Project) 

516 495  การฝกงาน              1(ไมนอยกวา 150 ชั่วโมง)  

     (Practical Training) 

518 201  จุลชีววิทยาท่ัวไป                 3(3-0-6) 

     (General Microbiology) 

518 202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป              1(0-3-0) 

     (General Microbiology Laboratory) 
 

    2.2.2 วิชาบังคับเลือก  จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาในกลุม

ตาง ๆ ดังนี้ 

(1)  กลุมวิชาน้ําและน้ําเสีย 

516 450   การบําบัดน้ําและน้ําเสีย                3(3-0-6) 

     (Water and Wastewater Treatment) 

(2)  กลุมวิชาอากาศและบรรยากาศ 

516 330  สภาวะแวดลอมของบรรยากาศ             3(3-0-6) 

     (Atmospheric Environment) 

516 430  แบบจําลองคุณภาพอากาศ              3(2-2-5) 

     (Air Quality Model) 

(3)  กลุมวิชาเสียงและความส่ันสะเทือน 

516 336  มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน           3(2-2-5) 

    (Noise Pollution and Vibration) 

516 432   การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน       3(3-0-6) 

     (Noise Pollution and Vibration Controls) 
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(4)  กลุมวิชาของเสียอันตราย 

516 311   การจัดการของเสียอันตราย               3(3-0-6) 

    (Hazardous Waste Management) 

516 312   เทคโนโลยีการบําบัดของเสียอันตราย           3(3-0-6) 

     (Hazardous Waste Treatment Technology) 

(5)  กลุมวิชามูลฝอย 

516 211     การวิเคราะหมูลฝอย                3(2-3-4) 

     (Solid Waste Analysis) 

516 313     เทคโนโลยีการบําบัดมูลฝอย              3(2-2-5) 

      (Solid Waste Treatment Technology) 

(6)  กลุมวิชาการประเมินความเส่ียงดานสุขภาพ 

516 321   การประเมินการไดรับสัมผัส             3(3-0-6) 

     (Exposure Assessment) 

516 361   การมีสวนรวมของชุมชนกับสิ่งแวดลอม          3(3-0-6) 

     (Public Participation and the Environment) 

516 380  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย            3(3-0-6) 

    (Occupational Health and Safety) 

516 381  ปฏิบัติการอาชีวอนามัย               1(0-3-0) 

    (Occupational Health Laboratory) 

516 382  การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม              3(3-0-6) 

    (Environmental Sanitation) 

516 383  ปฏิบัติการการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม           1(0-3-0) 

    (Environmental Sanitation Laboratory) 

516 420  พิษวิทยาสิ่งแวดลอม                3(3-0-6) 

    (Environmental Toxicology) 

516 421  นิเวศพิษวิทยา                 3(3-0-6) 

    (Ecotoxicology) 

516 490   การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงตอสุขภาพ        3(3-0-6) 

      (Health Risk and Impact Assessment) 

516 496   การประเมินความเสี่ยงตอระบบนิเวศ           3(3-0-6) 

    (Ecological Risk Assessment) 

 
 



66 

 

      2.2.3 วิชาเลือก  จํานวนไมนอยกวา  9  หนวยกิต  (หรืออาจเลือกจากรายวิชาใน 

           กลุม 2.2.2 ได) 

516 202   ระบบโลก                   3(3-0-6) 

       (Earth Systems) 

516 241  ปฏิบัติการปฐพีวิทยาสิ่งแวดลอม            1(0-3-0) 

      (Environmental Soil Science Laboratory) 

516 300  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเบื้องตน          3(3-0-6) 

    (Basic Geographic Information Systems) 

516 301  ปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเบื้องตน       1(0-3-0) 

    (Basic Geographic Information Systems Laboratory) 

516 302  การสํารวจระยะไกลเบื้องตน             3(3-0-6) 

    (Basic Remote Sensing) 

516 303  ปฏิบัติการการสํารวจระยะไกลเบื้องตน          1(0-3-0) 

    (Basic Remote Sensing Laboratory) 

516 310  การจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม         3(3-0-6) 

    (Industrial Waste Management) 

516 320  เคมีสิ่งแวดลอม                 3(3-0-6) 

    (Environmental Chemistry) 

516 322  สารฆาศัตรูพืชและสัตวในสิ่งแวดลอม           3(3-0-6) 

    (Pesticides in the Environment)  

516 337  ทรัพยากรพลังงาน                 3(3-0-6) 

    (Energy Resource) 

516 391  ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสิ่งแวดลอม          3(3-0-6) 

    (English for Environmental Students) 

516 411   การประเมินวัฏจักรชีวิต               3(3-0-6) 

    (Life Cycle Assessment) 

516 422  โลหะปริมาณนอยในสิ่งแวดลอม            3(3-0-6) 

    (Trace Metals in the Environment) 

516 423  ปฏิบัติการโลหะปริมาณนอยในสิ่งแวดลอม         1(0-3-0) 

    (Trace Metals in the Environment Laboratory) 

516 431  การจําลองแบบทางสิ่งแวดลอมเบื้องตน          3(3-0-6) 

    (Basic Environmental Modeling) 
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516 440  การปนเปอนในดินและการฟนฟู            3(3-0-6) 

    (Land Contamination and Remediation) 

516 451  การนําน้ํากลับมาใชใหมและการปรับน้ํามาใช         3(3-0-6) 

    (Water Reuse and Reclamation) 

516 452  การเฝาระวังคุณภาพน้ําโดยใชตัวบงชี้ทางชีวภาพ       3(3-0-6) 

    (Water Quality Monitoring Using Bioindicators) 

516 453  ปฏิบัติการการเฝาระวังคุณภาพน้ํา โดยใชตัวบงชี้ทางชีวภาพ    1(0-3-0) 

     (Water Quality Monitoring Using  Bioindicators Laboratory) 

516 460    เศรษฐศาสตร กฎหมาย และนโยบายสิ่งแวดลอม       3(3-0-6) 

     (Environmental Economics, Laws and Policy) 

516 470  จุลชีววิทยาของมลพิษ               3(3-0-6) 

    (Pollution Microbiology) 

516 481  เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม         2(2-0-4) 

     (Selected Topics in Environmental Science) 

516 497     การฟนฟูสิ่งแวดลอมอยางยัง่ยืน                                        3(3-0-6) 

      (Sustainable Environmental Remediation) 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

     ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือรายวิชาของ

สถาบันอ่ืนๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือก

ศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะ จะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชา

เฉพาะดานในหมวดวิชาเฉพาะดวย เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 

 

หมายเหตุ  การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชาใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิต 

     รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไวท้ังสองหมวดวิชาไมได 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

511 106 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1 3(3-0-6) 

512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 3(3-0-6) 

512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1 1(0-3-0) 

513 101 เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) 

513 103 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1(0-3-0) 

514 107 ฟสิกสพ้ืนฐาน 4(4-0-8) 

514 108 ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 

รวมจํานวน 19 

 

 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

511 107 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2 3(3-0-6) 

512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 3(3-0-6) 

512 104 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 2 1(0-3-0) 

513 102 เคมีท่ัวไป 2 3(3-0-6) 

513 104 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 1(0-3-0) 

---- ---- วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 

รวมจํานวน 20 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

510 201 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

513 250 เคมีอินทรีย 3(3-0-6) 

513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1(0-3-0) 

515 201 สถิติพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

516 240 ปฐพีวิทยาสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

516 270 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

516 271 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม 1(0-3-0) 

518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 

518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 1(0-3-0) 

รวมจํานวน 21 

 

 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

510 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร 3(3-0-6) 

515 205 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 3(2-2-5) 

516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 3(3-0-6) 

516 210 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3(3-0-6) 

516 230 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 3(3-0-6) 

516 231 การวิเคราะหคุณภาพอากาศ 3(2-3-4) 

---- ---- วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 

รวมจํานวน 21 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

513 231 เคมีวิเคราะห 1 2(2-0-4) 

513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1 1(0-3-0) 

513 341 ชีวเคมี 1 4(4-0-8) 

513 343 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0) 

516 350 มลพิษทางน้ําและการควบคุม 3(3-0-6) 

---- ---- วิชาเลือกในรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดโดยคณะ

วิทยาศาสตร 

3 

รวมจํานวน 17 

 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

516 351 การวิเคราะหคุณภาพน้ําและน้ําเสีย 4(2-6-4) 

516 390 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

---- ---- วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 12 

รวมจํานวน 19 
 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

516 495 การฝกงาน 1 

(ไมนอยกวา 150 

ชั่วโมง) 

รวมจํานวน 1 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

516 410 เทคโนโลยีสะอาดและการจัดการสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

516 491 สัมมนา 1(0-2-1) 

---- ---- วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 

---- ---- วิชาเลือกเสร ี 6 

รวมจํานวน 16 

 

 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

516 493 โครงงานวิจัย 3(1-6-2) 

---- ---- วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 3 

รวมจํานวน 6 
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หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

     นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต  รายวิชาใน

หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 101 หนวยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา  6  

หนวยกิต  โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  137  หนวยกิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา  30  หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 8-11) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา  101 หนวยกิต  ประกอบดวย 3 กลุมวิชา 

   2.1 วิชาเสริมพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร  จํานวน 3 หนวยกิต   เปนวิชาท่ีปรับพ้ืนฐานความรู

ใหกับนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาพรอมท่ีจะศึกษาวิชาแกนทางคณิตศาสตร ผลการศึกษาท่ีไดจากการ

เรียนรายวิชาในกลุมนี้เปนแบบ S หรือ U และไมนับหนวยกิต 

511 100  ความรูพ้ืนฐานสําหรับแคลคูลัส             3*(3-0-6) 

    (Precalculus) 

  2.2 วิชาแกน   จํานวน 22 หนวยกิต ประกอบดวย 
511 108  แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 1          3(3-0-6) 
    (Calculus for Computational Scientists I) 
511 109  แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 2          3(3-0-6) 
    (Calculus for Computational Scientists II) 
511 242   พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต            3(3-0-6) 
     (Linear Algebra with Applications)   
514 107  ฟสิกสพ้ืนฐาน                                            4(4-0-8) 
       (Fundamental Physics) 
515 232  ความนาจะเปนสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร        3(3-0-6) 
     (Probability for Computer Scientist) 
517 213  โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง          3(3-0-6) 
    (Discrete Computational Structures) 
520 215   พ้ืนฐานการเรียนรูของเครื่องเชิงสถิติ           3(2-2-5) 
    (Fundamentals of Statistical Machine Learning)   

  2.3 วิชาเฉพาะดาน จํานวน 64 หนวยกิต  ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปนี้ 
517 121   ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1           4(2-4-6) 
    (Computer Programming Skill I) 
517 122  ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2          4(2-4-6) 
    (Computer Programming Skill II) 
517 211  โครงสรางขอมูล                 4(3-2-7) 

    (Data Structures)  

 หมายเหต ุ * หมายถึง ไมนับหนวยกิต 
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517 212  การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข            4(3-2-7) 
     (Digital Logic Design)  
517 221   การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ             3(2-2-5) 
    (Object-Oriented Software Development) 
517 222  โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร          4(3-2-7) 
          (Computer Organization and Architecture)  
517 241  การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร         4(3-2-7) 
    (Data Communications and Computer Networks) 
517 311  การวิเคราะหและการออกแบบข้ันตอนวิธี          3(3-0-6) 
    (Algorithm Analysis and Design) 
517 312  ระบบปฏิบัติการ                 3(3-0-6) 
    (Operating Systems)  
517 313  ทฤษฎีการคํานวณ                3(3-0-6) 
    (Theory of Computation)  
517 321  หลักการภาษาโปรแกรม               3(3-0-6) 
    (Principles of Programming Languages) 
517 391  วิธีการวิจัย                  3(3-0-6) 
    (Research Methods) 
517 493  โครงงานวิจัย 1                 1(0-2-1) 
    (Research Project I)  
517 494  โครงงานวิจัย 2                 2(0-4-2) 
    (Research Project II) 
520 101  พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ            3(3-0-6) 
    (Foundation of Computer and Informatics) 
520 212  กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ          3(3-0-6) 
    (Laws and Ethics in Information Technology) 
520 221  ระบบฐานขอมูล                     4(3-2-7) 
    (Database Systems) 
520 351  การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรและการออกแบบ       3(3-0-6) 

สวนตอประสาน  
    (Human Computer Interaction and Interface Design)   
520 361   การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน          3(3-0-6) 
    (System Analysis and Design) 

520 362   วิศวกรรมซอฟตแวร                  3(3-0-6) 

     (Software Engineering) 
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  2.4  วิชาเลือก  จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต กําหนดใหเลือกศึกษารายวิชาเลือกไดทุก

รายวิชาใน 5 กลุมวิชา (กลุม 2.4.1-2.4.5)  หรือใหเลือกศึกษาจากรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดทุกรายวิชา โดยนักศึกษาตองเลือกศึกษารายวิชาในกลุม 

2.4.1 กลุมวิชาทักษะนักพัฒนา (Developer Skills) จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

   2.4.1  กลุมวิชาทักษะนักพัฒนา (Developer Skills) จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

517 323  ความชํานาญในการเขียนโปรแกรมดวยภาษาจาวา       3(3-0-6) 

    (Programming Expertise in Java) 

517 324  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนท่ี       3(3-0-6) 

     (Mobile Application Development) 

517 325  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับหลายแพลตฟอรม      3(3-0-6) 

     (Multi Platform Application Development) 

517 343  การเขียนโปรแกรมบนเครือขายคอมพิวเตอร         3(2-2-5) 

     (Computer Network Programming) 

517 351   คอมพิวเตอรกราฟกส               3(3-0-6) 

    (Computer Graphics) 

520 326  การออกแบบระบบฐานขอมูลและการทําใหเกิดผล       3(3-0-6) 

    (Database System Design and Implementation) 

520 341  เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมบนเครือขายอินเทอรเน็ต     3(2-2-5) 

     และเวิลดไวดเว็บ     

     (Internet and World Wide Web Technology and Programming) 

520 451   การออกแบบและพัฒนาเกม             3(3-0-6) 

    (Game Design and Development) 

   2.4.2  กลุมวิชาปญญาของเครื่องกล (Machine Intelligence) 

517 331   ปญญาประดิษฐ                                           3(2-2-5) 

           (Artificial Intelligence)                     

517 332   ระบบผูเชี่ยวชาญ                 3(3-0-6) 

    (Expert Systems) 

517 333   การคํานวณเชิงวิวัฒนาการ              3(3-0-6) 

    (Evolutionary Computation) 

517 431  การเรียนรูของเครื่องกล               3(3-0-6) 

    (Machine Learning) 
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517 432  การประมวลผลภาษาธรรมชาติ             3(3-0-6) 

    (Natural Language Processing) 

517 433  การเรียนรูเชิงลึกสําหรับคอมพิวเตอรวิทัศน                                    3(2-2-5) 

 (Deep Learning for Computer Vision) 

517 451  คอมพิวเตอรวิทัศน                3(3-0-6) 

    (Computer Vision) 

520 333  การทําเหมืองขอมูล                 3(3-0-6) 

    (Data Mining)  

520 421  การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ            3(3-0-6) 

    (Information Storage and Retrieval) 

   2.4.3  กลุมวิชาฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร (Hardware and Computer 

     Architecture) 

517 314  ไมโครโพรเซสเซอร                3(3-0-6) 

    (Microprocessors) 

517 411  การออกแบบระบบฝงตัวและระบบเวลาจริง         3(3-0-6) 

    (Embedded and Real-time System Design) 

517 412   การคํานวณแบบสมรรถนะสงู             3(3-0-6) 

    (High Performance Computing) 

517 452  สถาปตยกรรมและการเขียนโปรแกรมบนจีพียู/เอพียู      3(3-0-6)  

     (GPU/APU Architecture and Programming) 

   2.4.4  กลุมวิชาเครือขายและระบบ (Networks and Systems) 

517 341  สถาปตยกรรมและเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร       3(2-2-5) 

    (Computer Network Architecture and Technology) 

517 342  ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย       3(2-2-5) 

     (Computer and Network Security)  

517 441   การคํานวณแบบกระจาย              3(3-0-6) 

     (Distributed Computing) 

517 442  การออกแบบและการบริหารเครือขายคอมพิวเตอร       3(2-2-5) 

     (Computer Network Design and Administration) 

517 443  เครือขายเซ็นเซอรไรสาย              3(3-0-6) 

     (Wireless Sensor Networks) 
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   2.4.5  กลุมวิชาการประยุกตใชและเทคโนโลยีอุบัติใหม (Applications  Emerging 

     Technology)  

517 352   การประมวลผลภาพดิจิทัล              3(3-0-6) 

      (Digital Image Processing) 

517 353   สื่อประสมดิจิทัล                 3(3-0-6) 

    (Digital Multimedia) 

517 361  อินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง             3(3-0-6) 

    (Internet of Things) 

517 444   ระบบการคํานวณแบบกลุมเมฆ             3(3-0-6) 

    (Cloud Computing Systems) 

517 481   เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1         3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Computer Science I) 

517 482   เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2         3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Computer Science II) 

517 483   เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3         3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Computer Science III) 

517 484   เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 4         3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Computer Science IV) 

517 485   เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 5         3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Computer Science V) 

517 486   เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 6         3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Computer Science VI) 

517 487   เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 7         3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Computer Science VII) 

517 488   เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 8         3(2-2-5) 

    (Selected Topics in Computer Science VIII) 

517 489   เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 9         3(2-2-5) 

    (Selected Topics in Computer Science IX) 

517 495  การฝกงาน             3(ไมนอยกวา 210 ชั่วโมง) 

    (Practical Training)  

520 354  ความเปนจริงเสมือนและผสม             3(3-0-6) 

    (Virtual and Mixed Reality)    
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520 356  ความเปนผูประกอบการใหมดานนวัตกรรม สําหรับนักวิทยาศาสตร  3(3-0-6)   

     (Innovative Startup Entrepreneurship for Scientists) 

520 357  นวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการสรางตนแบบผลิตภัณฑ        3(2-2-5)   

          (Digital Innovation for Product Prototyping)  

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมนอยกวา   6  หนวยกิต 

  ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือรายวิชาของสถาบัน

อ่ืน ๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือกศึกษา

รายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะ จะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะ

ดานและวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะดวย เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 

 

หมายเหตุ   การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ใหนับเปนรายวิชา  จะแยกนับหนวยกิต 

     รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไวท้ังสองหมวดวิชาไมได 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

511 100 ความรูพ้ืนฐานสําหรับแคลคูลัส  3**(3-0-6) 

511 108 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 1 3(3-0-6) 

514 107 ฟสิกสพ้ืนฐาน 4(4-0-8) 

517 121 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 4(2-4-6) 

520 101 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ 3(3-0-6) 

รวมจํานวน 17 

 

 

 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

511 109 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 2 3(3-0-6) 

515 201 สถิติพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 4(2-4-6) 

--- --- วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 

รวมจํานวน 19 

 

หมายเหตุ  **  หมายถึง ไมนับหนวยกิต  
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

510 201 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

515 232 ความนาจะเปนสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

517 211 โครงสรางขอมูล 4(3-2-7) 

517 212 การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข 4(3-2-7) 

517 213 โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง 3(3-0-6) 

520 215 พ้ืนฐานการเรียนรูของเครื่องเชิงสถิต ิ 3(2-2-5) 

รวมจํานวน 20 

 

 

 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

510 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร 3(3-0-6) 

511 242 พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต 3(3-0-6) 

517 221 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

517 222 โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 4(3-2-7) 

517 241 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 4(3-2-7) 

520 221 ระบบฐานขอมูล 4(3-2-7) 

รวมจํานวน 21 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

517 311 การวิเคราะหและการออกแบบข้ันตอนวิธี 3(3-0-6) 

517 312 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 

517 321 หลักการภาษาโปรแกรม 3(3-0-6) 

520 212 กฎหมายและจรรยาบรรณสาํหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน 3(3-0-6) 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 3 

รวมจํานวน 21 

 

 

 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

517 313 ทฤษฎีการคํานวณ 3(3-0-6) 

517 391 วิธีการวิจัย 3(3-0-6) 

520 351 การปฏสิัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรและการ

ออกแบบสวนตอประสาน 

3(3-0-6) 

520 362 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6) 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 

--- --- วิชาเลือกในรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดโดยคณะ

วิทยาศาสตร 

3 

รวมจํานวน 21 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

517 493 โครงงานวิจัย 1 1(0-2-1) 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 

--- --- วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสร ี 3 

รวมจํานวน 13 

 

 

 

 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

517 494 โครงงานวิจัย 2 2(0-4-2) 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสร ี 3 

รวมจํานวน 5 
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หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 

     นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต  รายวิชาใน

หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา  98  หนวยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา  6  

หนวยกิต  โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  134  หนวยกิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา  30  หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 8-11) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 98 หนวยกิต ประกอบดวย 

  2.1 วิชาแกน  จํานวน  27  หนวยกิต 

511 106 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1 

(Calculus for Biological Scientists I) 

3(3-0-6) 

511 107 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2 

(Calculus for Biological Scientists II) 

3(3-0-6) 

512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1     

(General Biology I) 

3(3-0-6) 

512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2   

(General Biology II) 

3(3-0-6) 

512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1   

(General Biology Laboratory I) 

1(0-3-0) 

512 104 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 2  

(General Biology Laboratory II) 

1(0-3-0) 

513 101 เคมีท่ัวไป 1     

(General Chemistry I) 

3(3-0-6) 

513 102 เคมีท่ัวไป 2     

(General Chemistry II) 

3(3-0-6) 

513 103 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1    

(General Chemistry Laboratory I) 

1(0-3-0) 

513 104 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2    

(General Chemistry Laboratory II) 

1(0-3-0) 

514 107 ฟสิกสพ้ืนฐาน     

(Fundamental Physics) 

4(4-0-8) 

514 108 ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน    

(Fundamental Physics Laboratory) 

1(0-3-0) 
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  2.2 วิชาเฉพาะดาน  จํานวนไมนอยกวา 71 หนวยกิต ประกอบดวย 
         2.2.1 วิชาบังคับ  จํานวน  51  หนวยกิต 
513 231 เคมีวิเคราะห 1     

(Analytical Chemistry I) 
2(2-0-4) 

513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1   
(Analytical Chemistry Laboratory I) 

1(0-3-0) 

513 237 การวิเคราะหดวยเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 
(Instrumental Analysis in Biological Science) 

3(3-0-6) 

513 238 ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร
ชีวภาพ(Instrumental Analysis in Biological Science 
Laboratory) 

1(0-3-0) 

513 250 เคมีอินทรีย     
(Organic Chemistry) 

3(3-0-6) 

513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย    
(Organic Chemistry Laboratory) 

1(0-3-0) 

513 341 ชีวเคมี 1     
(Biochemistry I) 

4(4-0-8) 

513 343 ปฏิบัติการชีวเคมี 1    
(Biochemistry Laboratory I) 

1(0-3-0) 

515 205 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ  
(Statistics for Biological Scientists) 

3(2-2-5) 

518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป    
(General Microbiology) 

3(3-0-6) 

518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป   
(General Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

518 203 แบคทีเรียวิทยา     
(Bacteriology) 

3(3-0-6) 

518 204 ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา   
(Bacteriology Laboratory) 

1(0-3-0) 

518 205 เห็ดราวิทยา     
(Mycology) 

3(3-0-6) 

518 206 ปฏิบัติการเห็ดราวิทยา    

(Mycology Laboratory) 

1(0-3-0) 

518 207 ความปลอดภัยทางชีวภาพในหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 

(Biosafety in Microbiological Laboratory) 

2(2-0-4) 
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518 301 ไวรัสวิทยา    

(Virology) 

3(3-0-6) 

518 302 ปฏิบัติการไวรัสวิทยา   

(Virology Laboratory) 

1(0-3-0) 

518 303 พันธุศาสตรของจุลินทรีย    

(Microbial Genetics) 

3(3-0-6) 

518 304 ปฏิบัติการพันธุศาสตรของจุลินทรีย  

(Microbial Genetics Laboratory) 

2(0-6-0) 

518 305 ภูมิคุมกันวิทยา     

(Immunology) 

3(3-0-6) 

518 306 ปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยา   

(Immunology Laboratory) 

1(0-3-0) 

518 401 ชีวสนเทศศาสตรเบื้องตน 

(Introduction to Bioinformatics) 

2(1-3-2) 

518 491 สัมมนา      

(Seminar) 

1(0-2-1) 

518 493 โครงงานวิจัย 1     

(Research Project I) 

2(0-4-2) 

 

     2.2.2 วิชาบังคับเลือก  จํานวน  3  หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 

518 494 โครงงานวิจัย 2     

(Research Project II) 

3(0-6-3) 

518 496 สหกิจศึกษา     

(Cooperative Education in Microbiology) 

3(ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง) 

 

   2.2.3 วิชาเลือก  จํานวนไมนอยกวา 17 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 

1. กลุมวิชาจุลชีววิทยาทางการเกษตร 

512 413 โรคพืช      

(Plant Pathology) 

3(3-0-6) 

512 414 ปฏิบัติการโรคพืช    

(Plant Pathology Laboratory) 

1(0-3-0) 

518 311 ชีววิทยาของเห็ด 

(Mushroom Biology) 

3(2-3-4) 
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518 313 จุลชีววิทยาทางดิน 

(Soil Microbiology)  

3(3-0-6) 

518 314 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางดิน   

(Soil Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

518 411 จุลชีววิทยาทางการเกษตร   

(Agricultural Microbiology) 

3(3-0-6) 

518 412 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร  

(Agricultural Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

 

2. กลุมวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร 

518 321 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑนม   

(Dairy Product Microbiology) 

3(3-0-6) 

518 322 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑนม  

(Dairy Product Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

518 323 โปรไบโอติกสและพรีไบโอติกส  

(Probiotics and Prebiotics)  

3(3-0-6) 

518 421 จุลชีววิทยาทางอาหารเพ่ือสุขภาพ  

(Food Microbiology for Health) 

3(3-0-6) 

518 422 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารเพ่ือสุขภาพ  

(Food Microbiology for Health Laboratory) 

1(0-3-0) 

3. กลุมวิชาจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 

518 331 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต  

(Yeast Biology and Technology) 

2(2-0-4) 

518 332 ปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต   

(Yeast Biology and Technology Laboratory) 

1(0-3-0) 

518 333 เทคนิคการเก็บรักษาจุลินทรีย  

(Microbial Preservation Techniques) 

2(1-3-2) 

518 335 เทคโนโลยีของรา 

(Fungal Technology) 

2(2-0-4) 

518 336 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของรา 

(Fungal Technology Laboratory) 

1(0-3-0) 

518 337 เทคโนโลยีของไซยาโนแบคทีเรีย 

(Cyanobacterial Technology) 

3(3-0-6) 
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518 338 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของไซยาโนแบคทีเรีย 

(Cyanobacterial Technology Laboratory) 

1(0-3-0) 

518 339 การประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ ISO 17025 

(Quality Assurance ISO 17025) 

2(2-0-4) 

518 340 การประกันคุณภาพอาหาร GMP และ HACCP 

(GMP and HACCP Food Quality Assurance) 

2(2-0-4) 

518 343 เทคโนโลยีเอนไซมจากจุลินทรีย 

(Microbial Enzyme Technology) 

2(2-0-4) 

518 431 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากจุลินทรีย  

(Industrial Microbiological Technology) 

2(2-0-4) 

518 432 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากจุลินทรีย 

(Industrial Microbiological Technology Laboratory) 

1(0-3-0) 

518 433 เทคโนโลยีการหมักเบื้องตน  

(Introduction to Fermentation Technology) 

2(2-0-4) 

518 434 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักเบื้องตน 

(Introduction to Fermentation Technology Laboratory) 

1(0-3-0) 

4. กลุมวิชาจุลชีววิทยาทางส่ิงแวดลอม 

512 203 นิเวศวิทยา     

(Ecology) 

3(3-0-6) 

512 204 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา    

(Ecology Laboratory) 

1(0-3-0) 

518 208 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย 

(Microbial Ecology) 

3(3-0-6) 

518 341 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม   

(Environmental Microbiology) 

2(2-0-4) 

518 342 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม  

(Environmental Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

518 441 จุลชีววิทยาในการยอยสลายสารและการกําจัดสารพิษจากสิ่งแวดลอม  

(Biodegradation and Bioremediation Microbiology) 

3(3-0-6) 

5. กลุมวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย 

512 343 ปรสิตวิทยา     

(Parasitology) 

3(3-0-6) 
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512 344 ปฏิบัติการปรสิตวิทยา    
(Parasitology Laboratory) 

1(0-3-0) 

518 351 โรคและสุขภาพในสัตวน้ํา   
(Disease and Health in Aquatic Animals) 

4(2-6-4) 

518 451 สารตานจุลชีพ    
(Antimicrobial Substances) 

3(3-0-6) 

518 453 โรคติดเชื้อ     
(Infectious Diseases) 

3(3-0-6) 

6. กลุมวิชาจุลชีววิทยาบริสุทธิ์ 

518 361 จุลินทรียชอบรอนสูงและเทคนิคการเพาะเลี้ยง  
(Hyperthermophilic Microorganisms and Cultivation 
Techniques) 

3(2-3-4) 

518 363 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย 
(Microbial Diversity)  

3(3-0-6) 

518 461 สรีรวิทยาของแบคทีเรีย 
(Bacterial Physiology) 

3(3-0-6) 

518 463 ไวรัสวิทยาระดับโมเลกุล    
(Molecular Virology) 

3(3-0-6) 

7. กลุมวิชาทักษะปฏิบัติ 

518 371 ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจสําหรับงานวิจัยทางจุล
ชีววิทยา(English Reading Comprehension Skill for 
Microbiological Research) 

1(1-0-2) 

518 391 แบบเสนอโครงการวิจัย    
(Project Proposal) 

1(1-0-2) 

518 495 การฝกงาน    
(Practical Training) 

 

1(ไมนอยกวา 90 ชั่วโมง) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   จํานวนไมนอยกวา   6  หนวยกิต 

    ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือรายวิชาของ

สถาบันอ่ืน ๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือก

ศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะ จะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชา

เฉพาะดานในหมวดวิชาเฉพาะดวย  เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 
 

หมายเหตุ   การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชาใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิตรายวิชาใด

รายวิชาหนึ่งไปไวท้ังสองหมวดวิชาไมได 

 



88 

 

 

 

 

แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

511 106 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1 3(3-0-6) 

512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 3(3-0-6) 

512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1 1(0-3-0) 

513 101 เคมีท่ัวไป 1  3(3-0-6) 

513 103 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1  1(0-3-0) 

514 107 ฟสิกสพ้ืนฐาน 4(4-0-8) 

514 108 ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 

รวมจํานวน 19 

 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

511 107 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2 3(3-0-6) 

512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2  3(3-0-6) 

512 104 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 2 1(0-3-0) 

513 102 เคมีท่ัวไป 2  3(3-0-6) 

513 104 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2  1(0-3-0) 

... ... วิชาบังคับเลือก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 

รวมจํานวน 17 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2 

ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

510 201 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 

513 250 เคมีอินทรีย  3(3-0-6) 

513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย  1(0-3-0) 

513 231 เคมีวิเคราะห 1  2(2-0-4) 

513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1  1(0-3-0) 

518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 

518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-0) 

... ... วิชาบังคับเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 

รวมจํานวน 17 

ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

510 202 ภาษาอังกฤษสาํหรับการสื่อสาร       3(3-0-6) 

513 237 การวิเคราะหดวยเคร่ืองมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร

ชีวภาพ  

3(3-0-6) 

513 238 ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเคร่ืองมือในการศึกษาทาง

วิทยาศาสตรชีวภาพ 

1(0-3-0) 

 

518 203 แบคทีเรียวิทยา  3(3-0-6) 

518 204 ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา  1(0-3-0) 

518 205 เห็ดราวิทยา  3(3-0-6) 

518 206 ปฏิบัติการเห็ดราวิทยา  1(0-3-0) 

518 207 ความปลอดภัยทางชีวภาพในหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 2(2-0-4) 

รวมจํานวน 17 

เมื่อจบปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 นักศึกษาตองย่ืนเร่ืองเพ่ือแสดงความจํานงในการเลือกแผนการศึกษาแบบ (1) 

เลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2 หรือ (2) เลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา ตออาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือพิจารณา  
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

513 341 ชีวเคมี 1  4(4-0-8) 

513 343 ปฏิบัติการชีวเคมี 1  1(0-3-0) 

515 201 สถิติพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

518 301 ไวรัสวิทยา 3(3-0-6) 

518 302 ปฏิบัติการไวรัสวิทยา 1(0-3-0) 

... ... วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 3 

รวมจํานวน 18 

 

 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2  

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

515 205 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ  3(2-2-5) 

518 303 พันธุศาสตรของจุลินทรีย  3(3-0-6) 

518 304 ปฏิบัติการพันธุศาสตรของจุลินทรีย  2(0-6-0) 

518 305 ภูมิคุมกันวิทยา  3(3-0-6) 

518 306 ปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยา  1(0-3-0) 

... ... วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 3 

รวมจํานวน 15 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2 

 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1  

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

518 401  ชีวสนเทศศาสตรเบื้องตน  2(1-3-2) 

518 493 โครงงานวิจัย 1 2(0-4-2) 

... ... วิชาเลือกของรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดโดยคณะ

วิทยาศาสตร 

3 

... ... วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 5 

... ... วิชาเลือกเสร ี 3 

รวมจํานวน 15 

 

 

 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2  

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

518 491 สัมมนา  1(0-2-1) 

518 494 โครงงานวิจัย 2  3(0-6-3) 

... ... วิชาบังคับเลือก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 

... ... วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 

... ... วิชาเลือกเสร ี 3 

รวมจํานวน 16 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1  

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

511 106 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1 3(3-0-6) 

512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 3(3-0-6) 

512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1 1(0-3-0) 

513 101 เคมีท่ัวไป 1  3(3-0-6) 

513 103 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1  1(0-3-0) 

514 107 ฟสิกสพ้ืนฐาน 4(4-0-8) 

514 108 ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 

รวมจํานวน 19 

 

 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

511 107 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2 3(3-0-6) 

512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2  3(3-0-6) 

512 104 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 2 1(0-3-0) 

513 102 เคมีท่ัวไป 2  3(3-0-6) 

513 104 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2  1(0-3-0) 

... ... วิชาบังคับเลือก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 

รวมจํานวน 17 

  



93 

 

 

 

แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา 

ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

510 201 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 

513 250 เคมีอินทรีย  3(3-0-6) 

513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย  1(0-3-0) 

513 231 เคมีวิเคราะห 1  2(2-0-4) 

513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1  1(0-3-0) 

518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 

518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-0) 

... ... วิชาบังคับเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 

รวมจํานวน 17 

ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

510 202 ภาษาอังกฤษสาํหรับการสื่อสาร       3(3-0-6) 

513 237 การวิเคราะหดวยเคร่ืองมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร

ชีวภาพ  

3(3-0-6) 

513 238 ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเคร่ืองมือในการศึกษาทาง

วิทยาศาสตรชีวภาพ 

1(0-3-0) 

 

518 203 แบคทีเรียวิทยา  3(3-0-6) 

518 204 ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา  1(0-3-0) 

518 205 เห็ดราวิทยา  3(3-0-6) 

518 206 ปฏิบัติการเห็ดราวิทยา  1(0-3-0) 

518 207 ความปลอดภัยทางชีวภาพในหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 2(2-0-4) 

รวมจํานวน 17 

เมื่อจบปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 นักศึกษาตองย่ืนเร่ืองเพ่ือแสดงความจํานงในการเลือกแผนการศึกษาแบบ (1) 

เลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2 หรือ (2) เลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา ตออาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือพิจารณา  

 



94 

 

 

 

แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

513 341 ชีวเคมี 1  4(4-0-8) 

513 343 ปฏิบัติการชีวเคมี 1  1(0-3-0) 

515 201 สถิติพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

518 301 ไวรัสวิทยา 3(3-0-6) 

518 302 ปฏิบัติการไวรัสวิทยา 1(0-3-0) 

... ... วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 

รวมจํานวน 21 

 

 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2  

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

515 205 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ  3(2-2-5) 

518 303 พันธุศาสตรของจุลินทรีย  3(3-0-6) 

518 304 ปฏิบัติการพันธุศาสตรของจุลินทรีย  2(0-6-0) 

518 305 ภูมิคุมกันวิทยา  3(3-0-6) 

518 306 ปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยา  1(0-3-0) 

... ... วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 

... ... วิชาเลือกเสร ี 3 

รวมจํานวน 21 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1  

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

518 401  ชีวสนเทศศาสตรเบื้องตน  2(1-3-2) 

518 491 สัมมนา  1(0-2-1) 

518 493 โครงงานวิจัย 1 2(0-4-2) 

... ... วิชาเลือกของรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดโดยคณะ

วิทยาศาสตร 

3 

... ... วิชาบังคับเลือก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 

... ... วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 5 

... ... วิชาเลือกเสร ี 3 

รวมจํานวน 19 

 

 

 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2  

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

518 496 สหกิจศึกษา 3(ไมนอยกวา 300 

ชั่วโมง) 

รวมจํานวน 3 
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หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

    นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต  รายวิชาใน

หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 90 หนวยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  126  หนวยกิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา  30  หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 8-11) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 90 หนวยกิต  ประกอบดวย       

  2.1  วิชาแกน จํานวน 24 หนวยกิต ประกอบดวย 

    2.1.1 วิชาแกนบังคับ จํานวน 20 หนวยกิต ประกอบดวย 
511 101 แคลคูลัส 1 

(Calculus I) 
4(4-0-8) 

511 102 แคลคูลัส 2 
(Calculus II) 

4(4-0-8) 

512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
(General Biology I) 

3(3-0-6) 

512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1 
(General Biology Laboratory I) 

1(0-3-0) 

513 101 เคมีท่ัวไป 1 
(General Chemistry I) 

3(3-0-6) 

513 103 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 
(General Chemistry Laboratory I) 

1(0-3-0) 

514 101 ฟสิกสท่ัวไป 1 
(General Physics I) 

3(3-0-6) 

514 103 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 
(General Physics  Laboratory I) 

1(0-3-0) 

 

     2.1.2 วิชาแกนเลือก จํานวน 4 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 
512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 

(General Biology II) 
3(3-0-6) 

512 104 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 2 
(General Biology Laboratory II) 

1(0-3-0) 

หรือ 
513 102 

 
เคมีท่ัวไป 2 
(General Chemistry II) 

 
3(3-0-6) 

513 104 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 
(General Chemistry Laboratory II) 

1(0-3-0) 
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หรือ 

514 102 

 

ฟสิกสท่ัวไป 2 

(General Physics II) 

 

3(3-0-6) 

514 104 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2 

(General Physics Laboratory II) 

1(0-3-0) 

 

  2.2  วิชาเฉพาะดาน  จํานวนไมนอยกวา 66 หนวยกิต ประกอบดวย 

     2.2.1  วิชาบังคับ จํานวน 42 หนวยกิต ประกอบดวย 

511 203 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร 

(Vector Calculus) 

3(3-0-6) 

511 221 สมการเชิงอนุพันธ 

(Differential Equations) 

3(3-0-6) 

511 241 พีชคณิตเชิงเสน 1 

(Linear Algebra I) 

3(3-0-6) 

511 371 การวิเคราะหเชิงตัวเลข 

(Numerical Analysis) 

3(2-2-5) 

515 231 ความนาจะเปน 

(Probability) 

3(3-0-6) 

517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 

(Computer Programming I) 

3(2-2-5) 

519 211 คณิตศาสตรหลักมูล 

(Foundation Mathematics) 

3(3-0-6) 

519 251 คณิตศาสตรคณนา 

(Computational Mathematics) 

3(2-2-5) 

519 311 คณิตวิเคราะห 

(Mathematical Analysis) 

3(3-0-6) 

519 312 หลักคณิตศาสตรประยุกต 1 3(3-0-6) 

 (Principles of Applied Mathematics I)  

519 341 แบบจําลองทางคณิตศาสตรเบื้องตน 

(Introduction to Mathematical Models) 

3(2-2-5) 

519 361 การวิจัยดําเนินงาน  

(Operations Research) 

 

3(2-2-5) 
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519 391 วิธีการวิจัย 

(Research Methodology) 

3(3-0-6) 

519 491 สัมมนา 

(Seminar)   

1(0-2-1) 

519 493 โครงงานวิจัย 

(Research Project) 

2(0-4-2) 

 

   2.2.2  วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดยศึกษาจาก 2 กลุมรายวิชาตอไปนี้ 

      2.2.2.1  กลุมท่ี 1   จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต  โดยเลือกศึกษาจากรายวิชา

ใน 3 กลุมความถนัดตอไปนี้  

กลุมความถนัดคณิตศาสตรการเงินและอุตสาหกรรม  

(Financial and Industrial Mathematics) 

515 223 

 

การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติเบื้องตน 

(Introduction to Statistical Data Analysis) 

3(2-2-5) 

519 342 ระบบเชิงพลวัต  

(Dynamical Systems) 

3(3-0-6) 

519 362 คณิตศาสตรการเงินเบื้องตน 

(Introduction to Financial Mathematics) 

3(3-0-6) 

519 363 คณิตศาสตรการเงิน 

(Financial Mathematics) 

3(3-0-6) 

519 364 ทฤษฎีควบคุมเชิงคณิตศาสตร 

(Mathematical Control Theory) 

3(3-0-6) 

519 461 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องตน 

(Introduction to Stochastic Process) 

3(3-0-6) 

519 462 คณิตศาสตรการเงินข้ันสูง 

(Advanced Financial Mathematics)  

3(3-0-6) 

กลุมความถนัดคณิตศาสตรคณนา (Computational Mathematics)  

519 351 เทคนิคการหาคาเหมาะท่ีสุดเบื้องตน     

(Introduction to Optimization Techniques)    

3(3-0-6) 

519 352 การวิเคราะหเชิงตัวเลขข้ันสูง 

(Advanced Numerical Analysis) 

3(2-2-5) 

519 451 วิธีการไฟไนตดิฟเฟอเรนซและการประยุกต    

(Finite Difference Methods and Applications) 

3(3-0-6) 
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519 452 วิธีการไฟไนตเอลิเมนต 

(Finite Element Methods)   

3(3-0-6) 

519 453 เทคนิคการหาคาเหมาะท่ีสุดข้ันสูง          

(Advanced Optimization Techniques) 

3(3-0-6) 

519 454 การพัฒนาซอฟตแวรสําหรับการประยุกตทางคณิตศาสตร  

(Software Development for Mathematical Applications)  

3(2-2-5) 

519 455       โครงขายประสาทเทียม 

(Artificial Neural Networks) 

3(2-2-5) 

กลุมความถนัดการวิเคราะหเชิงประยุกต (Applied Analysis) 

511 332 คณิตวิเคราะหในหลายตัวแปร 

(Mathematical Analysis in Several Variables) 

3(3-0-6) 

 

519 342 ระบบเชิงพลวัต  

(Dynamical Systems) 

3(3-0-6) 

519 343 ฟงกชันพิเศษและการประยุกต 

(Special Functions and Applications) 

3(3-0-6) 

519 352 การวิเคราะหเชิงตัวเลขข้ันสูง 

(Advanced Numerical Analysis) 

3(2-2-5) 

519 411 หลักคณิตศาสตรประยุกต 2 

(Principles of Applied Mathematics II) 

3(3-0-6) 

519 431 สมการเชิงอนุพันธยอยและการประยุกต 

(Partial Differential Equations and Applications) 

3(3-0-6) 

519 441 ทฤษฎีการประมาณคา 

(Approximation Theory) 

3(3-0-6) 

519 442 ปญหาผกผันแบบอิลลโพสเชิงเสน 

(Linear Ill-Posed Inverse Problems ) 

3(3-0-6) 

       2.2.2.2  กลุมท่ี 2 จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาในหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติในวิชาเฉพาะดาน  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรในวิชาเฉพาะ

ดาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาเฉพาะดาน  สาขาวิชาชีววิทยาในวิชาเฉพาะดาน  

สาขาวิชาเคมีในวิชาเฉพาะดาน  สาขาวิชาฟสิกสในวิชาเฉพาะดาน  และสาขาวิชาคณิตศาสตรใน

วิชาเฉพาะดาน         

    นอกจากนี้ยังสามารถเลือกรายวิชาในกลุมท่ี 1 ในขอ 2.2.2.1 และรายวิชาตอไปนี้ 
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519 381 

 

519 481 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาคณิตศาสตร                    3(2-2-5) 

(Innovation and Technology in Mathematical Education) 

เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตรการเงินและอุตสาหกรรม               3(3-0-6) 

(Selected Topics in Financial and Industrial Mathematics) 

 

519 482 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตรคณนา                                     3(3-0-6) 

(Selected Topics in Computational Mathematics) 

 

519 483 เรื่องคัดเฉพาะทางการวิเคราะหเชิงประยุกต                             3(3-0-6) 

(Selected Topics in Applied Analysis) 

             

519 484 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตรประยุกต                                  3(3-0-6) 

(Selected Topics in Applied Mathematics) 
 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือรายวิชาของสถาบัน

อ่ืน ๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือกศึกษา

รายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะจะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะ

ดานของหมวดวิชาเฉพาะดวย เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 
 

หมายเหตุ  การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิต 

     รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไวท้ังสองหมวดวิชาไมได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                                3(2-2-5) 

511 101 แคลคูลัส 1                         4(4-0-8) 

512 101 

512 103 

514 101 

514 103 

ชีววิทยาท่ัวไป 1  

ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1    

ฟสิกสท่ัวไป 1  

ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1                                            

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

รวมจํานวน 15 

   

 

 

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                                3(2-2-5) 

511 102 แคลคูลัส 2                         4(4-0-8) 

513 101 เคมีท่ัวไป 1   3(3-0-6) 

513 103 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1         1(0-3-0) 

... ... วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสร ี 3 

… … วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       3 

รวมจํานวน 17 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

510 201 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 

511 241 พีชคณิตเชิงเสน 1        3(3-0-6) 

515 201 สถิติพ้ืนฐาน                             3(2-2-5) 

517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3(2-2-5) 

519 211 คณิตศาสตรหลักมูล 3(3-0-6) 

… … วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       3 

รวมจํานวน 18 

 

 

 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

510 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร 3(3-0-6) 

511 203 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร       3(3-0-6) 

511 221 สมการเชิงอนุพันธ   3(3-0-6) 

515 231 ความนาจะเปน 3(3-0-6) 

519 251 คณิตศาสตรคณนา 3(2-2-5) 

…  … วิชาแกนเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 4 

รวมจํานวน 19 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

 

ช้ันปท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

081 101 

511 371 

519 311 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

การวิเคราะหเชิงตัวเลข 

คณิตวิเคราะห  

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

519 312 หลักคณิตศาสตรประยุกต 1 3(3-0-6) 

…  … วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ           3 

…  … วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                3 

รวมจํานวน 18 

 

 

 

ช้ันปท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

519 341 แบบจําลองทางคณิตศาสตรเบื้องตน 3(2-2-5) 

519 361 การวิจัยดําเนินงาน 3(2-2-5) 

519 391 วิธีการวิจัย 3(3-0-6) 

…  … วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 3 

… … 

 

… … 

วิชาเลือกในรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดโดย 

คณะวิทยาศาสตร   

วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี 

3 

 

3 

รวมจํานวน 18 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

 

 

ช้ันปท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

519 491 สัมมนา 1(0-2-1) 

… … วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ   12 

รวมจํานวน 13 

 

 

 

ช้ันปท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

519 493 โครงงานวิจัย 2(0-4-2) 

… … วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ                               6 

รวมจํานวน 8 

 

 

 



105 

 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต  รายวิชาใน

หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 99 หนวยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  135  หนวยกิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา  30  หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 8-11) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 99 หนวยกิต ประกอบดวย 3 กลุมวิชา 

  2.1  วิชาเสริมพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร จํานวน 3 หนวยกิต  เปนวิชาท่ีปรับพ้ืนฐานความรูใหกับ

นักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาพรอมท่ีจะศึกษาวิชาแกนทางคณิตศาสตร ผลการศึกษาท่ีไดจากการเรียน

รายวิชาในกลุมนี้เปนแบบ S หรือ U และไมนับหนวยกิต 

511 100   ความรูพ้ืนฐานสําหรับแคลคูลัส             3*(3-0-6) 

    (Precalculus) 
 

  2.2  วิชาแกน จํานวน 13 หนวยกิต ประกอบดวย 
511 108  แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 1          3(3-0-6) 
     (Calculus for Computational Scientists I) 
514 107  ฟสิกสพ้ืนฐาน                                            4(4-0-8) 
    (Fundamental Physics) 
520 101  พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ        3(3-0-6) 
    (Foundation of Computer and Informatics) 
520 211  โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง          3(3-0-6) 
    (Discrete Computational Structures)  
 

  2.3  วิชาเฉพาะดาน จํานวน 68 หนวยกิต ประกอบดวย 

517 121  ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1          4(2-4-6) 
    (Computer Programming Skill I) 
517 122  ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2          4(2-4-6) 
    (Computer Programming Skill II) 
517 221  การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ             3(2-2-5) 
    (Object-Oriented Software Development) 
520 212  กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(3-0-6) 
    (Laws and Ethics in Information Technology) 
520 213  โครงสรางขอมูลพ้ืนฐานและการประยุกต          4(3-2-7) 

    (Fundamentals of Data Structures and Applications) 

                                                 
* หมายถึง ไมนับหนวยกิต 
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520 214   แพลตฟอรมการเขียนโปรแกรมและสภาวะแวดลอม       3(2-2-5)  
      (Programming Platform and Environments) 
520 215   พ้ืนฐานการเรียนรูของเครื่องเชิงสถิติ           3(2-2-5) 
    (Fundamentals of Statistical Machine Learning) 
520 221    ระบบฐานขอมูล                 4(3-2-7) 
     (Database Systems) 
520 241  หลักของเครือขายคอมพิวเตอร             4(3-2-7) 
     (Principles of Computer Networks) 
520 321  การบริหารจดัการระบบฐานขอมูล            3(2-2-5) 
     (Database System Administration) 
520 322   ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ              3(3-0-6)  
     (Business Information Systems) 
520 331  ปญญาประดิษฐสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ         3(2-2-5) 
    (Artificial Intelligence for Information Technology)  
520 341   เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมบนเครือขายอินเทอรเน็ตและ   3(2-2-5) 
       เวิลดไวดเว็บ 
     (Internet and World Wide Web Technology and  
     Programming)  
520 342   สถาปตยกรรมและเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร        3(2-2-5) 
     (Computer Network Architecture and Technology) 
520 343   ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ            3(3-0-6) 
     (Information System Security) 
520 351    การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรและการออกแบบ   3(3-0-6) 
     สวนตอประสาน  
     (Human Computer Interaction and Interface Design)       
520 361    การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน          3(3-0-6) 
      (System Analysis and Design) 
520 362   วิศวกรรมซอฟตแวร                3(3-0-6) 
     (Software Engineering) 
520 363   สถาปตยกรรมซอฟตแวรวิสาหกิจ            3(3-0-6) 
     (Enterprise Software Architecture) 
520 391   วิธีการวิจัย                  3(3-0-6) 

    (Research Methods) 

520 493  โครงงานวิจัย 1                 1(0-2-1) 

     (Research Project I)  
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520 494  โครงงานวิจัย 2                 2(0-4-2) 

     (Research Project II) 
 

  2.4  วิชาเลือก  จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต กําหนดใหเลือกศึกษารายวิชาเลือกได 

ทุกรายวิชา ใน 5 กลุมวิชาตอไปนี้ 

    2.4.1  กลุมวิชาการจัดการสารสนเทศ (Information Management)  ประกอบดวย

รายวิชาตอไปนี้ 

517 332   ระบบผูเชี่ยวชาญ                 3(3-0-6) 

     (Expert Systems) 

520 222   การตลาดเชิงธุรกิจสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ         3(3-0-6)  

     (Business Marketing for Information Technology) 

520 223    การเงินธุรกิจสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ         3(3-0-6) 

     (Business Finance for Information Technology) 

520 323  การจัดการเนื้อหาและสินทรัพยแบบดิจิทัล         3(3-0-6) 

     (Digital Content and Asset Management) 

520 324  มาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ           3(3-0-6) 

     (Information Technology  Standardization)  

520 325   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบัญชี             3(3-0-6) 

         (Accounting Information Systems) 

520 326   การออกแบบระบบฐานขอมูลและการทําใหเกิดผล       3(3-0-6) 

              (Database System Design and Implementation)             

520 327  การจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส          3(3-0-6) 

    (Supply Chain and Logistics Management) 

520 328   การจัดการงานบริการและขอตกลงระดับการบริการ        3(3-0-6) 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ   

     (Information Technology Service Management  

     and Service Level Agreement)  

520 332   อัจฉริยะเชิงธุรกิจ                                           3(3-0-6) 

             (Business Intelligence) 

520 334  ระบบสนับสนนุการตัดสินใจ             3(3-0-6) 

     (Decision Support Systems) 

520 335  นวัตกรรมกระบวนการและการจัดการการเปลี่ยนแปลง      3(3-0-6) 

     (Process Innovation and Change Management) 
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520 356  ความเปนผูประกอบการใหมดานนวัตกรรม สําหรับนักวิทยาศาสตร  3(3-0-6)   

     (Innovative Startup Entrepreneurship for Scientists) 

520 357  นวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการสรางตนแบบผลิตภัณฑ         3(2-2-5)   

          (Digital Innovation for Product Prototyping) 

520 421  การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ            3(3-0-6) 

    (Information Storage and Retrieval) 

520 424  การจัดการความรู                3(3-0-6) 

    (Knowledge Management) 

520 426  การรับรูระยะไกลและระบบภมิูสารสนเทศ         3(3-0-6) 

    (Remote Sensing and Geographic Information Systems) 

520 427  การบริหารงานลูกคาสัมพันธ             3(3-0-6) 

    (Customer Relationship Management) 

520 428  โบราณคดีเชิงดิจิทัล                3(2-2-5) 

    (Digital Archaeology) 
 

      2.4.2  กลุมวิชาการพัฒนาซอฟตแวร (Software Development) ประกอบดวย

รายวิชาตอไปนี้ 

517 323   ความชํานาญในการเขียนโปรแกรมดวยภาษาจาวา       3(3-0-6) 

     (Programming Expertise in Java) 

517 324   การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนท่ี       3(3-0-6) 

     (Mobile Application Development) 

517 353  สื่อประสมดิจิทัล                 3(3-0-6) 

     (Digital Multimedia) 

520 352  เทคโนโลยีสื่อประสมและการประมวลผลภาพดิจิทัล       3(3-0-6) 

     (Multimedia Technology and Digital Image Processing) 

520 353   การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส              3(3-0-6) 

      (Electronic Commerce) 

520 354  ความเปนจริงเสมือนและผสม             3(3-0-6) 

    (Virtual and Mixed Reality) 

520 355  อินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่งสําหรับธุรกิจ           3(3-0-6) 

     (Internet of Things for Business) 

520 364   กระบวนการซอฟตแวรและการประกันคุณภาพ        3(3-0-6) 

    (Software Process and Quality Assurance) 
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520 365  การจัดการโครงงาน                3(3-0-6) 

    (Project Management) 

520 366   นวัตกรรมผลิตภัณฑ                4(0-8-4) 

    (Product Innovation) 

520 422  ระบบฐานขอมูลเชิงไมสัมพันธ             3(3-0-6) 

    (Non-Relational Database Systems) 

520 451  การออกแบบและการพัฒนาเกม            3(3-0-6) 

     (Game Design and Development) 

520 461   การกําหนดและการจัดการความตองการทางซอฟตแวร         3(3-0-6) 

     (Software Requirement Specification and Management) 

520 462  การพัฒนาซอฟตแวรโดยการขับทดสอบ          3(3-0-6) 

    (Test-Driven Software Development) 

520 463  การทดสอบซอฟตแวร               3(3-0-6) 

    (Software Testing) 

520 464  วิศวกรรมซอฟตแวรเชิงวัตถุ             3(3-0-6) 

     (Object-Oriented Software Engineering) 

520 495 การฝกงาน                                                 3 (ไมนอยกวา 210 ชั่วโมง)                      

(Practical Training)                                                                        

    2.4.3  กลุมวิชาการบริหารจัดการระบบและเทคโนโลยีเครือขายประยุกต (System 

Administration and Applied Network Technology) ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 

517 442  การออกแบบและการบริหารเครือขายคอมพิวเตอร       3(2-2-5) 

    (Computer Network Design and Administration) 

517 444  ระบบการคํานวณแบบกลุมเมฆ             3(3-0-6) 

    (Cloud Computing Systems)  

520 344   การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร           3(2-2-5) 

    (Computer System Administration) 

520 345   การบริหารจัดการบริการเครือขาย            3(2-2-5) 

    (Network Service Administration) 

520 346   การออกแบบเว็บและการทําใหเกิดผล            3(2-2-5) 

     (Web Design and Implementation) 

520 441   การบริหารจัดการความปลอดภัยของเครือขาย        3(3-0-6) 

    (Network Security Administration) 
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520 442   เว็บเซอรวิส                  3(3-0-6) 

     (Web Service) 

    2.4.2  กลุมวิชาวิทยาการขอมูล (Data Science) ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 

520 333  การทําเหมืองขอมูล                  3(3-0-6) 
     (Data Mining) 
520 336  การเรียนรูของเครื่องเชิงปฏิบัติ             3(2-2-5) 
      (Practical Machine Learning) 
520 337  การวิเคราะหขอมูล                 3(3-0-6) 
    (Data Analytics) 
520 423  คลังขอมูล                   3(3-0-6) 
    (Data Warehouse) 
520 425  จินตทัศนสารสนเทศ                3(3-0-6)    
     (Information Visualization) 

     2.4.5  กลุมวิชาคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Selected Topics in 

Information Technology) ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 

520 481   เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1         3(3-0-6) 

     (Selected Topics in Information Technology I) 

520 482   เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2         3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Information Technology II) 

520 483   เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3         3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Information Technology III) 

520 484  เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4         3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Information Technology IV)  

520 485  เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 5         3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Information Technology V)  

520 486  เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6         3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Information Technology VI)  

520 487   เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 7         3(2-2-5) 

    (Selected Topics in Information Technology VII) 

520 488   เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 8         3(2-2-5) 

    (Selected Topics in Information Technology VIII) 

520 489   เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 9         3(2-2-5) 

    (Selected Topics in Information Technology IX) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมนอยกวา   6  หนวยกิต 

   ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือรายวิชาของ

สถาบันอ่ืนๆท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือก

ศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะ จะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชา

เฉพาะดานและวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะดวย    เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 

 

หมายเหตุ  การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิต 

     รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไวท้ังสองหมวดวิชาไมได 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

511 100 ความรูพ้ืนฐานสําหรับแคลคูลัส 3*(3-0-6) 

511 108 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 1 3(3-0-6) 

514 107 พิสิกสพ้ืนฐาน 4(4-0-8) 

517 121 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 4(2-4-6) 

520 101 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ 3(3-0-6) 

รวมจํานวน 17 

 

 

 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

515 201 สถิติพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 4(2-4-6) 

--- --- วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสร ี 3 

รวมจํานวน 16 

 

 

 

 

                                                 
*
 หมายถึง ไมนับหนวยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

510 201 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

520 211 โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง 3(3-0-6) 

520 212 กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

520 213 โครงสรางขอมูลพ้ืนฐานและการประยุกต 4(3-2-7) 

--- --- วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 

--- --- วิชาเลือกในรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดโดยคณะ

วิทยาศาสตร 

3 

รวมจํานวน 22 

 

 

 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

510 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร 3(3-0-6) 

517 221 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

520 214 แพลตฟอรมการเขียนโปรแกรมและสภาวะแวดลอม 3(2-2-5) 

520 215 พ้ืนฐานการเรียนรูของเครื่องเชิงสถิต ิ 3(2-2-5) 

520 221 ระบบฐานขอมูล 4(3-2-7) 

520 241 หลักของเครือขายคอมพิวเตอร  4(3-2-7) 

รวมจํานวน 20 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

520 321 การบริหารจดัการระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

520 322 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) 

520 331 ปญญาประดิษฐสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

520 341 เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ 

3(2-2-5) 

520 342 สถาปตยกรรมและเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน 3(3-0-6) 

รวมจํานวน 21 

 

  

 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

520 343 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

520 351 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรและการ

ออกแบบสวนตอประสาน 

3(3-0-6) 

520 362 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6) 

520 363 สถาปตยกรรมซอฟตแวรวิสาหกิจ 3(3-0-6) 

520 391 วิธีการวิจัย 3(3-0-6) 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 

รวมจํานวน 21 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

520 493 โครงงานวิจัย 1 1(0-2-1) 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 12 

รวมจํานวน 13 

 

 

 

 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

520 494 โครงงานวิจัย 2 2(0-4-2) 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสร ี 3 

รวมจํานวน 5 
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หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

   นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวชิาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต  รายวิชาในหมวดวิชา

เฉพาะไมนอยกวา 91 หนวยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา  6  หนวยกิต  โดยมีหนวย

กิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  127  หนวยกิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา  30  หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 8-11) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 91 หนวยกิต ประกอบดวย 

 2.1  วิชาแกน  จํานวน 22 หนวยกิต ประกอบดวย 

511 110 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาการขอมูล 1   3(3-0-6) 
    (Calculus for Data Scientists I)  

511 111 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาการขอมูล 2   3(3-0-6) 
  (Calculus for Data Scientists II)  
511 244 พีชคณิตเชิงเสนสําหรับนักวิทยาการขอมูล   3(2-2-5) 
  (Linear Algebra for Data Scientists)  
514 107 ฟสิกสพ้ืนฐาน       4(4-0-8) 
  (Fundamental Physics)  
515 171 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล    3(2-2-5) 
  (Statistics for Data Science)  
517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 3(2-2-5) 
  (Computer Programming for Data Scientists)  
517 214 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี    3(2-2-5)

    (Data Structure and Algorithm) 
   

   2.2 วิชาเฉพาะดาน  จํานวนไมนอยกวา 69 หนวยกิต ประกอบดวย 

       2.2.1 วิชาบังคับ จํานวน 49 หนวยกิต ประกอบดวย 

515 271 ความนาจะเปนสําหรับนักวิทยาการขอมูล    3(3-0-6) 

  (Probability for Data Scientists)  

520 101 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ  3(3-0-6) 

  (Foundation of Computer and Informatics)  

522 151 พ้ืนฐานวิทยาการขอมูล     3(3-0-6) 

  (Foundation of Data Science)      

522 211 วิธีการคณนาสําหรับนักวิทยาการขอมูล   3(2-2-5) 

  (Computational Methods for Data Scientists)  

522 241 เว็บเทคโนโลยี      3(2-2-5) 

  (Web Technology)  
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522 251 ระบบฐานขอมูลสําหรับวิทยาการขอมูล   3(2-2-5) 

  (Database Systemsfor Data Science)  

522 252 ชุดเครื่องมือสําหรับวิทยาการขอมูล   3(2-2-5) 

  (Data Science Toolbox)      

522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล     3(2-2-5) 

  (Getting and Cleaning Data)  

522 254 การประมวลผลขอมูลขนาดใหญเบื้องตน   3(2-2-5) 

  (Introduction to Big Data Processing)  

522 301 จริยธรรมและความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ  3(3-0-6) 

  (Ethics and Information Security)  

522 351 การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ    3(2-2-5) 

  (Exploratory Data Analysis)  

  522 352 วิศวกรรมคุณลักษณะ     3(2-2-5) 

    (Feature Engineering)  

522 361 การเรียนรูแบบมีผูสอนของเครื่อง    3(2-2-5) 

  (Supervised Machine Learning)  

522 362 การประมวลผลขอมูล     3(2-2-5) 

  (Data Processing)  

522 363 การเรียนรูแบบไมมีผูสอนของเครื่อง   3(2-2-5) 

  (Unsupervised Machine Learning)  

522 391 ระเบียบวิธีวิจัย      3(1-4-4) 

  (Research Methods)  

  522 392 สัมมนา       1(0-2-1) 

    (Seminar) 

      2.2.2 วิชาบังคับเลือก โดยนักศึกษาเลือกเรียนตามแผนท่ีกําหนดใหดังนี้   

แผน ก  เรียนรายวิชาจํานวน 8 หนวยกิต ประกอบดวย 

522 393 เตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา   1(0-2-1) 

  (Preparation for Cooperative Education)  

522 494 โครงงานวิจัยสหกิจศึกษา     1(0-2-1) 

  (Cooperative Education Project)   

522 496 สหกิจศึกษา    6(ไมนอยกวา 600 ชั่วโมง) 

  (Cooperative Education) 
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แผน ข  เรียนรายวิชาจํานวน 2 หนวยกิต ประกอบดวย 

522 493 โครงงานวิจัย      2(0-4-2) 

    (Research Project)  
 

     2.2.3 วิชาเลือก 

  แผน ก จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ แผน ข จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

  โดยเลือกจากกลุมวิชาดังตอไปนี้     

  กลุมวิชาการสังเคราะหสารสนเทศทางวิจิตรศิลปและวิทยาศาสตร 
  522 311  คณิตศาสตรของการผกผนัในการสํารวจระยะไกลเบื้องตน 3(2-2-5) 

    (Introduction to the Mathematics of Inversion  

    in Remote Sensing) 

  522 312 เรกกูลาไรเซชันเชิงตัวเลขสําหรับการสํารวจระยะไกล 3(2-2-5) 

    ดวยไลดาร 

    (Numerical Regularization for Lidar Remote Sensing) 

  522 313 การวิเคราะหขอมูลธรณีฟสิกส    3(2-2-5) 

    (Geophysical Data Analysis) 

  522 354 การวิเคราะหขอมูลเชิงเกษตรกรรม    3(2-2-5) 

    (Agricultural Data Analytics) 

522 371 การวิเคราะหขอมูลเชิงจิตรกรรม    3(2-2-5) 

    (Painting Data Analytics) 

522 372 การวิเคราะหขอมูลเชิงประติมากรรม   3(2-2-5) 

    (Sculptural Data Analytics) 

522 373 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถาปตยกรรม   3(2-2-5) 

    (Architectural Data Analytics) 

522 374 การวิเคราะหขอมูลเชิงวรรณกรรม    3(2-2-5) 

    (Literature Data Analytics) 

522 375 การวิเคราะหขอมูลเชิงคีตกรรม    3(2-2-5) 

    (Music Data Analytics) 

522 376 การวิเคราะหขอมูลเชิงนาฏกรรม    3(2-2-5) 

    (Drama Data Analytics) 

522 377 การวิเคราะหขอมูลเชิงภาพยนตร    3(2-2-5) 

    (Cinematic Data Analytics) 



119 

 

  522 378 การวิเคราะหขอมูลเชิงภาพถาย    3(2-2-5) 

    (Photo Data Analytics) 

  522 379 การวิเคราะหขอมูลเชิงประวัติศาสตร   3(2-2-5) 

    (Historical Data Analytics) 

  522 380 การวิเคราะหขอมูลเชิงประวัติศาสตรและโบราณคดี  3(2-2-5) 

    (Archaeological Data Analytics) 

  กลุมวิชาการสังเคราะหสารสนเทศทางธุรกิจ 

  522 221 แผนแบบเชิงสถิติสําหรับการรวบรวมขอมูล   3(2-2-5) 

    (Statistical Designs for Data Collection)  

  522 321 การวิเคราะหการถดถอยข้ันสูง    3(2-2-5) 

    (Advanced Regression Analysis)  

  522 322 เทคนิคการพยากรณสําหรับวิทยาการขอมูล   3(2-2-5) 

    (Forecasting Techniques for Data Science)  

  522 323 การวิเคราะหหลายตัวแปรสําหรับวิทยาการขอมูล  3(2-2-5) 

    (Multivariate Analysis for Data Science)  

  522 324 การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภทสําหรับวิทยาการขอมูล 3(2-2-5) 

    (Categorical Data Analysis for Data Science )  
522 341 ธุรกิจอัจฉริยะ และแพลตฟอรม    3(2-2-5) 

    (Business Intelligence and Platform) 

522 342 พฤติกรรมผูบริโภคและการวิจัยตลาด   3(3-0-6) 

    (Consumer Behavior and Marketing Research) 

522 343 การวิเคราะหเชิงธุรกิจ     3(2-2-5) 

    (Business Analytics) 

  522 344 แบบจําลองกระบวนการธุรกิจ    3(2-2-5) 

    (Business Process Modeling)  

522 345 การตลาดดิจิทัล      3(2-2-5) 

    (Digital Marketing) 

  522 346 เครื่องมือและเทคนิคในการคนคืนสารสนเทศ  3(2-2-5) 

    (Information Retrieval Tools and Techniques) 

  522 347 การพัฒนาแบบเอไจลน     3(3-0-6) 

    (Agile Development) 

  522 353 การวิเคราะหขอมูลเครือขายสังคม    3(2-2-5) 

    (Social Network Data Analytics) 
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522 355 การทําเหมืองขอมูลและคลังขอมูลข้ันสูง   3(2-2-5) 

  (Advanced Data Mining and Data Warehousing) 

522 364 การประมวลผลขอความและภาษาธรรมชาติข้ันสูง  3(2-2-5) 

    (Advanced Text Processing and Natural Language  

Processing) 

กลุมวิชาเลือกท่ัวไป 

522 481 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 1   3(3-0-6) 

   (Selected Topics in Data Science I) 

 522 482 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 2   3(3-0-6) 

   (Selected Topics in Data Science II) 

 522 483 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 3   3(2-2-5) 

   (Selected Topics in Data Science III) 

522 484 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 4   3(2-2-5) 

   (Selected Topics in Data Science IV) 
 

 นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาจากรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2560) ท่ีไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในสาขาวิชาตอไปนี้ 

 สาขาวิชาคณิตศาสตร และสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ในวิชาเฉพาะดาน  

 สาขาวิชาสถิติ ในวิชาเฉพาะดาน 

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวิชาเฉพาะดาน และรายวิชา

เลือก 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือรายวิชาของสถาบันอ่ืนๆ ท่ี

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในวิชาเลือก

ของหมวดวิชาเฉพาะจะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะดานของหมวดวิชาเฉพาะดวย 

เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 
 

หมายเหตุ การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชาใหนับเปนรายวิชา  จะแยกนับหนวยกิตรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง

ไปไวท้ังสองหมวดวิชาไมได 
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แผนการศึกษาการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

511 110 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาการขอมูล 1 3(3-0-6) 

514 107 ฟสิกสพ้ืนฐาน 4(4-0-8) 

515 201 สถิติพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 3(2-2-5) 

520 101 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ 3(3-0-6) 

รวมจํานวน 19 

 

 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

511 111 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาการขอมูล 2 3(3-0-6) 

515 171 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 3(2-2-5) 

522 151 พ้ืนฐานวิทยาการขอมูล 3(3-0-6) 

--- --- วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี 3 

รวมจํานวน 18 
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แผนการศึกษาการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

510 201 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

511 244 พีชคณิตเชิงเสนสําหรับนักวิทยาการขอมูล 3(2-2-5) 

517 214 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี 3(2-2-5) 

522 251 ระบบฐานขอมูลสําหรับวิทยาการขอมูล 3(2-2-5) 

522 252 ชุดเครื่องมือสําหรับวิทยาการขอมูล 3(2-2-5) 

--- --- วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 

รวมจํานวน 21 

 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

510 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร 3(3-0-6) 

515 271 ความนาจะเปนสําหรับนักวิทยาการขอมูล 3(3-0-6) 

522 211 วิธีการคณนาสําหรับนักวิทยาการขอมูล 3(2-2-5) 

522 241 เว็บเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 3(2-2-5) 

522 254 การประมวลผลขอมูลขนาดใหญเบื้องตน 3(2-2-5) 

--- --- วิชาเลือกในรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดโดยคณะวิทยาศาสตร 3 

รวมจํานวน 21 
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แผนการศึกษาการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

522 301 จริยธรรมและความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ 3(3-0-6) 

522 351 การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ 3(2-2-5) 

522 352 วิศวกรรมคุณลักษณะ 3(2-2-5) 

522 361 การเรียนรูแบบมีผูสอนของเครื่อง 3(2-2-5) 

522 362 การประมวลผลขอมูล 3(2-2-5) 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี 3 

รวมจํานวน 21 

 เม่ือจบปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 นักศึกษาตองยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการเลือกแผนการศึกษา 

แผน ก  เลือกเรียนรายวิชา 522 496 สหกิจศึกษา  หรือ แผน ข เลือกเรียนรายวิชา 522 493 โครงงานวิจัย 

ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือพิจารณา  

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

จํานวนหนวยกิต จํานวนหนวยกิต 

(แผน ก) (แผน ข) 

(บ – ป – น) (บ – ป – น) 

522 363 การเรียนรูแบบไมมีผูสอนของเครื่อง 3(2-2-5) 3(2-2-5) 

522 391 ระเบียบวิธีวิจัย 3(1-4-4) 3(1-4-4) 

522 392 สัมมนา 1(0-2-1) 1(0-2-1) 

522 393 เตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา 1(0-2-1) ไมมี 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 12 12 

รวมจํานวน 20 19 
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แผนการศึกษาการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

 

 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

จํานวนหนวยกิต จํานวนหนวยกิต 

(แผน ก) (แผน ข) 

(บ – ป – น) (บ – ป – น) 

522 496 สหกิจศึกษา 
6(ไมนอยกวา 

600 ชั่วโมง) 
ไมมี 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ ไมมี 6 

รวมจํานวน 6 6 

 

 

 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

จํานวนหนวยกิต จํานวนหนวยกิต 

(แผน ก) (แผน ข) 

(บ – ป – น) (บ – ป – น) 

522 493 โครงงานวิจัย ไมมี 2(0-4-2) 

522 494 โครงงานวิจัยสหกิจศึกษา 1(0-4-2) ไมมี 

รวมจํานวน 1 2 
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

081 101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร       3(3-0-6) 
  (Thai for Communication) 

         หลักและแนวคิดของการสื่อสาร ทักษะการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค เพ่ือใชในการดําเนินชีวิตและแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 

          Principles and concepts  of communication; the use of Thai language 
skills for effective and creative communication in daily life and for 
knowledge seeking. 

 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 

 (English for Everyday Use) 

          การฝกทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ดาน โดยฝกการฟงและการพูดในชีวิตประจําวัน 
และในสถานการณตาง ๆ ฝกอานเพ่ือความเขาใจ สามารถสรุปใจความสําคัญ ฝกเขียนใน
ระดับยอหนา และสามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
          Practice of four language skills with an emphasis on listening and 
speaking in everyday life and in various situations; practice of reading 
comprehension to be able to summarize main points;  practice of paragraph 
writing; ability to use English as a tool for knowledge seeking. 
 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

  (English Skills Development) 

                         การฝกทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ดาน โดยฝกการอานและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเรื่องท่ีอาน สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการอานไปประกอบการเขียน ฟงจับใจความ
และสามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
          Practice of four language skills with an emphasis on reading and 
discussion on what is read; ability to use information from reading to write; 
listening for main ideas; ability to use English as a tool for knowledge 
seeking. 
 

082 101 มนุษยกับศิลปะ 3(3-0-6) 

  (Man and Art) 

          ความสําคัญของศิลปะ บทบาทของมนุษยในฐานะผูสรางสรรคงานศิลปะ ท่ีมาของ
แรงบันดาลใจ วิวัฒนาการของผลงานศิลปะในดานทัศนศิลป ศิลปะการแสดง และดนตรี
จากอดีตถึงปจจุบัน   ท้ังนี้โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญตอไปนี้ คือ ลักษณะเฉพาะของงาน
ศิลปะ ศิลปะในฐานะสื่อความคิด อารมณ คติความเชื่อ และการสะทอนภาพสังคม วิธีการ
มองและชื่นชมผลงานศิลปะจากแงมุมสุนทรียศาสตร ปฏิสัมพันธระหวางศิลปะกับมนุษย
และสังคม 
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          The significance of arts; the role of mankind as art creators; sources 
of inspiration; the evolution of art in the areas of visual arts, drama and 
music from the past to the present; unique characteristics of artworks, arts 
as an expression of mankind’s ideas, emotions, beliefs and as a reflection of 
society, art appreciation from aesthetic perspectives and the interaction 
between art, mankind and society. 
 

082 102  มนุษยกับการสรางสรรค  3(3-0-6) 

  (Man and Creativity) 

          วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษยในการสรางสรรคท้ังสิ่งท่ีเปน

นามธรรมและรูปธรรม ซ่ึงเปนรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษยในดานตางๆ ท่ีสืบ

เนื่องจากโบราณสมัยมาถึงปจจุบัน  ปจจัยท่ีเอ้ือตอการสรางสรรค กระบวนการสรางสรรค 

ลักษณะและผลผลิตของการสรางสรรค ตลอดจนผลกระทบตอมนุษยชาติในแตละยุคแตละ

สมัย   ท้ังนี้ โดยการวิเคราะหขอมูลในปริทัศนประวัติศาสตร และจากมุมมองของศาสตร

ตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

           The evolution of mankind; mankind’s role in abstract and concrete 

creation which have been the foundations of human civilization from the 

past to the present; contributing factors, processes, characteristics and 

outputs of creativity and impacts on mankind in each period; analysis from 

the perspective of history and relevant disciplines. 
 

082 103 ปรัชญากับชีวิต  3(3-0-6) 

  (Philosophy and Life) 

          ความหมาย ความคิดและวิธีการทางปรัชญาอันเก่ียวเนื่องกับชีวิต การแสวงหา

ความจริง ความรู คุณคาทางจริยธรรมและความงาม การคิดอยางมีเหตุผล การวิเคราะห

ประเด็น ปญหารวมสมัย   อันจะนําไปสูการสรางสํานึกทางจริยธรรม ความรับผิดชอบตอ

ตนเอง และสังคม 

          The significance of philosophy, concepts and philosophical methods 

related to life; the acquisition of truth, knowledge, ethical values and 

beauty; logical thinking and analysis of contemporary issues leading to 

ethical consciousness and social and personal responsibilities. 
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082 104 อารยธรรมโลก  3(3-0-6) 

  (World Civilization) 

          ความหมายของคําวา อารยธรรม รูปแบบและปจจัยพ้ืนฐานท่ีนําไปสูกําเนิดของ
อารยธรรม ความรุงเรืองและความเสื่อมของอารยธรรมสําคัญของโลกในแตละยุคสมัย 
กระบวนการสั่งสมความเจริญท่ีมาจากความคิดสรางสรรค  การเรียนรูจากประสบการณ  
ปฏิสัมพันธระหวางอารยธรรมตางๆ ท้ังในดานวัตถุธรรมและจิตใจ ไมวาจะเปนระบบ
การเมืองการปกครอง กฎหมาย วรรณกรรม ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเชื่อ 
ซ่ึงยังคงมีคุณูปการตอสังคมมนุษยในปจจุบัน 
          The significance of civilization;  forms and fundamental factors 
leading to the origin of civilization, the glory and decline of world civilization 
in each period; the process of civilization accumulating from creativity and 
learning experience and material and spiritual interaction between 
civilizations related to politics and government, law, literature, art, 
philosophy, religions and beliefs benefiting present society.  
 

082 105 อารยธรรมไทย  3(3-0-6) 

  (Thai Civilization) 

          พ้ืนฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางดานประวัติศาสตร การ
สรางสรรค คานิยม ภูมิปญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา 
วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังผลกระทบ
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบทบาทของไทยในประชาคมระหวางประเทศ 
          Foundations and evolution of Thai civilization with an emphasis on 
historical background, creativity, social value, folk wisdom and cultural 
heritage:  language, literature, art, religion, politics and government, the 
economy and society; the effects of science and technology; the role of 
Thailand as a member of the international community. 
 

082 106    ศิลปะสถาปตยกรรมในประชาคมอาเซียน                                    3(3-0-6) 

  (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 

          การตั้งถ่ินฐานท่ีสัมพันธกับภูมิศาสตรและระบบนิเวศน รูปแบบท่ีหลากหลายของ
สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน  คติความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม  พัฒนาการทางสถาปตยกรรม 
ศิลปะและมรดกทางสถาปตยกรรมท่ีเก่ียวของ และสถาปตยกรรมรวมสมัยท่ีเปน
เอกลักษณของแตละชาติในประชาคมอาเซียน 

              The development of settlements in relation to geography and 
ecology.   Examining different styles of vernacular architecture, in the 
context of belief, religion, and culture.  The development of architecture, 
its related arts and architectural heritage.    Contemporary architecture 
indicative of the identity of ASEAN countries.  
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082 107  สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต     3(3-0-6) 

 (Meditation for Self-Development) 

          ความหมายของการทําสมาธิ จุดประสงค วิธีการ ข้ันตอน จุดเริ่มตนของการทํา
สมาธิ ลักษณะของการบริกรรมและการทําสมาธิ ประโยชนของสมาธิ ลักษณะอาการ
ตอตานสมาธิ และการนําสมาธิไปใชในชีวิตประจําวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน 
ลักษณะ ข้ันตอน คุณสมบัติ ประโยชนของฌานและญาณ สิ่งท่ีควรรูเรื่องวิปสสนา ความ
แตกตางระหวางสมถะกับวิปสสนา แผนผังสมถะกับวิปสสนา ชาวโลกกับวิปสสนา 

             Meanings, objectives, methods, and stages of meditation.   The 
commencement of meditation, the characteristics, and benefits of 
recitation and meditation.  Characteristics of anti-meditative states and the 
applications of meditation in daily life.   Meditation for study and work, 
including the characteristics, stages, qualities, and benefits of Dhyana 
(contemplation)  and jhana (awareness) .   Concepts of Vipassana ( insight) 
and the differences between Samatha (serenity) and Vipassana, including 
diagrams of Samatha and Vipassana techniques.   The relevance of 
Vipassana for global citizens. 

 

082 108   ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น                                             3(3-0-6) 

             (Art and Visual Culture)   

          ผลผลิตทางวัฒนธรรมในดานศิลปะ การออกแบบ และสถาปตยกรรมจากปจจัย
ของปรัชญา การเมือง สังคม  เศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสังคมตะวันตก 
ผลกระทบจากการรับวัฒนธรรมทางการเห็นจากตะวันตกเขามาในสังคมไทย 

              Cultural products in art, design and architecture as reflection of 
philosophy, politics, economics science and technology of western culture, 
effect of the adoption of Western visual culture on Thai society. 

 

082 109  ดนตรีวิจักษ                                                                      3(3-0-6) 

             (Music Appreciation) 

           องคประกอบของดนตรี ดนตรีไทยและตางชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและ

ตางประเทศท่ีสําคัญ การเปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติตาง ๆ รวมท้ังดนตรีพ้ืนบาน 

ลักษณะเฉพาะของดนตรีประจําชาติไทย ความสัมพันธระหวางคีตศิลปกับศิลปะแขนงอ่ืน 

            Elements of music, Thai and foreign music; works of important Thai 

and foreign composers; comparison of characteristics of music from 

different nations and folk music; unique characteristics of Thai music, and 

the relationship between music and other art forms. 
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082 110   ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอยางเปนสุข          3(3-0-6) 

        (Art of Living and Working for Happiness) 

                    การเรียนรูเพ่ือความเขาใจชีวิตของตนเองและผู อ่ืน บทบาทหนาท่ีและความ

รับผิดชอบตอตัวเองและสังคม หลักการทํางานรวมกับผูอ่ืน บุคลิกภาพและมารยาททาง

สังคม คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตและการทํางานดวยความซ่ือสัตยสุจริต แนว

ทางการดําเนินชีวิตและการทํางานภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     Studying in order to understand oneself and others.   Roles and 
responsibility for oneself and community.   Principles of cooperation.  
Personality and social manners.   Morals and ethics in everyday life and 
work.   Ways of living and working based on principles of sufficiency 
economy. 

083 101    มนุษยกับส่ิงแวดลอม          3(3-0-6) 

  (Man and His Environment)  

          ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมและภู มินิเวศน โดยพิจารณาถึง

ความสัมพันธของการอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิตเพ่ือใหเกิดความสมดุลแหงธรรมชาติ ปจจัยท่ี

นําไปสูความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม ธรรมชาติ และภูมินิเวศน ลักษณะและขอบเขต

ของปญหาในปจจุบัน แนวโนมของปญหาในอนาคตและผลกระทบตอมนุษยชาติ ตลอดจน

สงเสริมใหมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือนําไปสูสังคมแบบยั่งยืน 

          The relationship among humans, environment and geographical 
ecology; the harmonious relationship of living things with the balance of 
nature; factors leading to degradation of natural environment and 
geographical ecology; characteristics and scopes of present problems; 
trends of problems in the future, the effect of the problems on human 
race; enhancement and involvement in environmental management for the 
sustainable society. 

 

083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ 3(3-0-6) 

  (Psychology and Human Relations) 

          ธรรมชาติของมนุษยในดานพัฒนาการ พัฒนาการของชีวิตแตละชวงวัย ปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอพัฒนาการ กระบวนการคิดและการรับรูตนเองและบุคคลอ่ืน ทัศนคติและความ

พึงพอใจระหวางบุคคล การสื่อสาร สัมพันธภาพระหวางบุคคล หลักการจูงใจและการให

กําลังใจ อารมณ   การควบคุมอารมณและการจัดการความเครียด  การพัฒนาบุคลิกภาพ 

การปรับตัว ภาวะผูนํา การทํางานเปนหมูคณะ การประยุกตจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน

และสรางสรรคคุณภาพชีวิต 
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          Human nature focuses on development,  developmental stages, 
contributing factors to the development, self-perception and perception of 
others, attitude, interpersonal satisfaction, communication and interpersonal 
relations, principle of motivating people, emotion, emotional control and 
coping with stresses, personality development, adjustment, leadership, 
teamwork, an application of psychology for self improvement and to create 
the quality of life. 

  

083 103 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 

  (Principles of Management) 

          ความหมาย นัยและความสําคัญของคําวา การจัดการ ตลอดจนจุดประสงคแนวคิด

ในเชิงปรัชญาและหลักการในเชิงทฤษฎีท่ีเอ้ือตอความสําเร็จในการดําเนินชีวิต การ

ประกอบกิจหรือภารกิจ   ใดๆ ก็ตามของปจเจกบุคคล องคกรและสังคมใหลุลวงไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ท้ังนี้ โดยครอบคลุมประเด็นวาดวยจริยธรรมและความ

รับผิดชอบตอสังคม การกําหนดนโยบายและการวางแผน พฤติกรรมองคกร การจัดการ

องคกร การบริหารทรัพยากร และการติดตามประเมินผล 

          Meanings and importance of the management.   Purposes and 
principles of philosophical concepts in theoretical contributing to success in 
life.   Operation or mission of individual; organizations and societies to be 
accomplished efficiently and effectively with ethics and social responsibility.  
Policy and planning; organisational behavior; organising; resource 
management and evaluation. 

 

083 104 กีฬาศึกษา  3(2-2-5) 

  (Sport Education) 

          ความเปนมาของกีฬา เรียนรู ฝกฝน พัฒนาทักษะ เทคนิคกีฬา กฎระเบียบและ

กติกา มารยาทของผูเลนและผูชม สมรรถภาพทางกาย การปองกันอุบัติเหตุจากการเลน

กีฬา การปฐมพยาบาลเบื้องตน รวมถึงบทบาทหนาท่ีการเปนนักกีฬาและผูชมท่ีดี 

ประโยชนของกีฬาท่ีมีตอการเสริมสรางสุขภาวะ โดยเลือกศึกษากีฬาสากล หรือกีฬาสมัย

นิยมหนึ่งชนิดกีฬา 

          The history of sport education, learning, training, skills development, 

technical of sport, regulations and rules, etiquette of players and spectators, 

physical fitness, accident prevention of sport, first aid, the role of a good 

athlete and an audience, the benefits of sport to enhance wellness.  A 

choice to study an international sport or contemporary sport. 
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083 105  การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย   3(3-0-6) 

  (Thai Politics, Government and Economy) 

          โครงสราง ระบบ และกระบวนการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ 
พัฒนาการบทบาทของภาครัฐ ภาคประชาสังคม วิเคราะหใหเห็นความสัมพันธระหวาง
กลไกทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ 
ตลอดจนศึกษาผลกระทบของโลกาภิวัตนท่ีมีตอระบบการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ 

           Structure, system and processes of Thai politics; government and the 
economy; the development of government and civil society’s roles; analysis 
of the relationship between political mechanisms, government and the 
economy affecting national development; analysis of the impact of 
globalization on politics, government and economy. 

 

083 106    ศิลปะการแสดงในอาเซียน                                                    3(3-0-6) 

              (Performing Arts in ASEAN) 

            รูปแบบ เนื้อหา เอกลักษณ และบริบทของการกอเกิดศิลปะการแสดงในประชาคม
อาเซียน  จุดรวมในเชิงอัตลักษณท่ีสะทอนผานศิลปะการแสดง  

            Forms, content, uniqueness and context of the formation of 
performing arts in ASEAN countries; the shared identities reflected in 
performing arts. 

 

083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน                                                         3(3-0-6) 

 (Aspects of ASEAN Culture) 

           การกอเกิดของอาเซียนและประชาคมอาเซียน อัตลักษณ ความหลากหลาย และ

ความสัมพันธทางวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน  และการสื่อสารระหวาง

วัฒนธรรมของพลเมืองอาเซียน     

              The formation of ASEAN and the ASEAN community; identities, 

diversities and the cultural relationship among ASEAN countries and their 

intercultural communication. 

 

083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน                                                      3(3-0-6) 

              (ASEAN Music Culture) 

           วัฒนธรรมดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตรและพัฒนาการดนตรีในพ้ืนท่ี

วัฒนธรรมหลักของอาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงสําคัญ ศิลปนดนตรี

อาเซียน ความสัมพันธของดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงตางๆ สภาพปจจุบันของดนตรี

อาเซียน 
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               Musical culture in the ASEAN community; history and development 

of mainstream ASEAN music culture, music theories; musical instruments; 

ensembles; major songs and key ASEAN composers and musicians; the 

relationship between ASEAN music and other art forms; the present 

situation of ASEAN music. 
 

083 109     การใชชีวิตอยางสรางสรรค                                                   3(3-0-6) 

              (Creative Living) 

            ความคิดสรางสรรคและสุนทรียภาพในการดําเนินชีวิต ระดับบุคคล ครอบครัว  

และชุมชน    ชุดความคิดตางๆ ท่ีกําหนดแบบแผนการดําเนินชีวิต การใชชีวิตอยาง

พอเพียง ลัทธิบริโภคนิยม ปจจัยพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตของ

มนุษย  การบริโภคทรัพยากร การอยูอาศัย  ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

จิตอาสา หนาท่ีพลเมือง 

                           Creativity and aesthetics of individual, family and community life, 

including factors determining lifestyle.   Examining sufficiency living, 

consumerism, basic factors and facilities in human living.   Understanding 

resource consumption, inhabitance, social and environmental responsibility 

and civil duty. 
 

083 110    กิจกรรมเพ่ือชีวิตสรางสรรค                                                    3(3-0-6) 

              (Activities for a Creative Life) 

            ความหมายและความสําคัญในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา คุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค การปลูกฝงทัศนคติท่ีดีของการเปนพลเมืองโลก      การสรางเสริม

จิตอาสา คุณธรรมจริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต การพัฒนาการทํางานเปนทีม การ

เรียนรูเพ่ือการพัฒนาชีวิตโดยการเรียนรูผานกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบตางๆ 

                           The meaning and importance of self-development for students.  

Desired graduate attributes and the cultivation of a  positive attitude as a 

global citizen.   The encouragement of volunteerism, morality, ethics and 

honesty.  Teamwork development.   Lifelong learning from student 

development activities.  
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083 111     ประสบการณนานาชาติ                                                      3(3-0-6) 

     (International Experience)  

  เง่ือนไข : โดยความยินยอมของคณะกรรมการประจําคณะ/ นักศึกษาออกคาใชจายเอง 

          ความสําคัญ และวัตถุประสงคของการเรียนรูแบบบูรณาการโดยการเดินทางและ

ประสบการณในตางประเทศ   การวางแผน และการเตรียมการเดินทาง  ฝกประสบการณ

ในมหาวิทยาลัย สถาบันทางวิชาการ หรือสถาบันอ่ืนในตางประเทศโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจําคณะ/ มหาวิทยาลัย และเรียนรูภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี ประวัติศาสตร ตลอดจนประชาชนของประเทศนั้นๆ 

           The importance and objectives of integrated learning through travels 
and international experiences, including planning and preparation of trips, 
training for experience at a university, academic institute or other 
institutions in a foreign country as suggested by the Faculty of University.  
Knowledge and experience of language, culture, tradition and history 
gained from the chosen country. 

 

083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม                  3(3-0-6) 

 (Sufficiency Economy and Social Development) 

            ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดการตระหนักท่ีดีในวิถีการดํารงชีวิต 

           Definitions, principles, concepts and significance of sufficiency 
economy.   Case studies of royally-initiated projects related to sufficiency 
economy.   Application of sufficiency economy principles to proper 
awareness in ways of life. 

 

084 101   อาหารเพ่ือสุขภาพ                 3(3-0-6) 

(Food for Health) 

          ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับความตองการอาหารของรางกาย องคประกอบอาหาร 

สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ อาหารท่ีไมไดสัดสวนกับโรค อุปนิสัยการรับประทาน

อาหารกับสุขภาพ ปญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปอนของสารถนอม

อาหารและบรรจุภัณฑ  ความปลอดภัยดานอาหารและการคุมครองผูบริโภค 

          Introduction to bodily needs of food; compositions of food; food 

hygiene and health; diet imbalanced with diseases; eating habits and health; 

nutritional problems and diseases; diseases from contamination of food 

preservatives and packaging; food safety and consumer protection. 
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084 102 ส่ิงแวดลอม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 

  (Environment, Pollution and Energy) 

          สวนประกอบและความสัมพันธของสิ่งตางๆ ในธรรมชาติ สาเหตุ ผลกระทบ และ

การจัดการมลพิษชนิดตางๆ พลังงาน ผลกระทบจากการใชพลังงานและการจัดการ  

          Compositions and relationships of natural elements.   Causes, 

impacts, and management of various types of pollutants.  Energy.  Impact 

and management of energy usage. 

084 103 คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3(3-0-6) 

  (Computer, Information Technology and Communication) 

          บทบาทและความสําคัญของคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

ปจจุบัน แนวโนมในอนาคต ความรูพ้ืนฐาน การประยุกตอยางสรางสรรค การรักษาความ

ม่ันคง กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของ 

          Roles and significance of computers, information technology, and 

communication in modern days.  Future trends.  Basic knowledge, creative 

applications, securities, laws, and ethics related to computer and 

information. 
 

084 104 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

  (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 

          เซต ระบบจํานวนจริง ตรรกวิทยา ความนาจะเปน ประเภทของขอมูล สถิติ

พรรณนา เลขดัชนี ดอกเบี้ย ภาษีเงินได บัญชีรายรับ-รายจาย 

           Real number systems. Logic.  Probability. Type of data. Descriptive 

statistics. Index number. Interest. Income tax. Basic accounting. 
 

084 105 โลกแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรม  3(3-0-6) 

  (World of Technology and Innovation) 

          ปรัชญา แนวคิด และการสรางสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ ในปจจุบันและ

อนาคต   การพัฒนา การประยุกตใชและการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตอชีวิต เศรษฐกิจและสังคม  

          Philosophy, concepts and innovative technology and various 

innovation in the present and future.   Development, application and 

management.  Role and effect of developed technology and innovation on 

the life, economics and social. 
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084 106  วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน                            3(3-0-6) 

           (Science and Technology in ASEAN Community) 

           วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอการพัฒนาประชาคมอาเซียนอยางสรางสรรคและ
ยั่งยืนในดานสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดลอม การ
เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากแหลงเรียนรูในชุมชน การแลกเปลี่ยนความรูของ
นักวิทยาศาสตรและนักเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน กิจกรรมการสื่อสารตอสาธารณะ
และการสรางสื่อประเภทตาง ๆ เพ่ือแสดงผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมี
ตอชุมชน 

              Science and technology for the creative and sustainable 
development of ASEAN community, with regards to society, economy, art, 
culture, education, public health  environment.   Examining community 
education resources for science and technology, and knowledge exchange 
between ASEAN scientists and technologists.   Public communication 
activities, and the creation of media resources to demonstrate the impact 
of science and technology on the community.  

 

084 107   พลังงานในอาเซียน                                                   3(3-0-6) 

             (Energy in ASEAN) 

           ความสําคัญของพลังงานและสิ่งแวดลอม  ประเภทของพลังงาน เทคโนโลยีการ
ผลิตพลังงาน สถานการณและแนวโนมการใชพลังงานของอาเซียนและของโลก  แหลง
พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกในอาเซียน  ศักยภาพในการผลิตพลังงานใน
อาเซียน  นโยบายดานพลังงานในอาเซียน  ภาวะโลกรอน  ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
เนื่องจากการใชพลังงาน   

             Importance of energy and environment.   Types of energy.  Energy 
conversion technology.  Situation and trend of energy use in ASEAN and in 
the world.    Renewable and alternative energy resources in ASEAN.  
Potentials of energy production in ASEAN.  Energy policies in ASEAN.  Global 
warming.  Environmental impacts due to energy use.  

 

084 108   โลกและดาราศาสตร                                                  3(3-0-6) 

              (Earth and Astronomy)      

            ความเปนมาและความสําคัญของวิชาดาราศาสตร บรรยากาศโลก การพยากรณ
ทางอุตุนิยมวิทยา ปรากฏการณและสังเกตการณทางดาราศาสตร ระบบสุริยะและกลุม
ดาวบนทองฟา  การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

            History and importance of astronomy, the earth’s atmosphere and 
meteorological forecasting.   Astrological phenomena and observation, the 
solar system, constellations and application of this knowledge in everyday 
life. 
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085 101  ศิลปากรสรางสรรค         3(1-4-4) 

   (Creative Silpakorn) 

          การบูรณาการการเรียนรู  ผานการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการดวยกิจกรรม

สรางสรรค เพ่ือพัฒนาทักษะการเปนผูนําและการเปนผูตามท่ีดี ทักษะการติดตอสื่อสาร 

ทักษะการเรียนรูและการทํางานอยางสรางสรรค พัฒนาความรับผิดชอบตอชุมชนและ

สังคมของนักศึกษา รวมท้ังเพ่ือปลูกฝงเอกลักษณและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ใหกับนักศึกษา โดยการทํางานเปนกลุมเพ่ือจัดทําโครงการสรางสรรค เพ่ือใหเกิดการรับรู

หรือการเปลี่ยนแปลงในประเด็นท่ีสนใจ ภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา 

           Integration of project-based learning focusing on creative activities to 

develop the skills of leadership, teamwork, communication, creative 

learning and working; to develop social responsibilities in students and to 

instill Silpakorn University identity and culture; under the advisors’ 

supervision, working in groups to conduct creative projects, enhancing 

recognition of, or changes on, interesting issues. 
  

510 201  ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร             3(3-0-6) 

    (Scientific English) 

               การฝกอานบทความวิชาการทางวิทยาศาสตรเพ่ือใหเขาใจและจับใจความสําคัญ 

     ของบทความเขาใจวัตถุประสงคของผูเขียน ตลอดจนฝกเขียนสรุปใจความสําคัญและ 

     เขียนรายงานทางวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษได 

               Practice reading comprehension skills in scientific articles in order 

     to get the main ideas of the articles and of the authors as well as to  

     practice summarizing and  writing scientific reports. 
 

510 202  ภาษาอังกฤษสําหรับการส่ือสาร             3(3-0-6) 

    (Communicative English) 

               การฝกทักษะทางภาษาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขาใจและสื่อสารไดในสถานการณ 

     ตางๆ โดยเนนภาษาอังกฤษสําหรับการหางาน เชน การเขียนใบสมัครงาน การเขียนใบ 

     สมัครขอรับทุนการศึกษาและการสัมภาษณ 

               Practice in all language skills to enable students to understand 

     and communicate in various social settings with an emphasis on English 

     for future career such as writing applications for jobs and scholarships 

     and interviewing. 
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510 311  การบริหารจัดการสําหรับนักวิทยาศาสตร         3(3-0-6) 

    (Operations Management for Scientists) 

               ความรูเบื้องตนสําหรับนักวิทยาศาสตรเก่ียวกับการเงินและการลงทุน ยุทธศาสตร 

     การบริหาร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร การเขียนแผนธุรกิจ การวางแผนการผลิตและ 

     แผนการตลาด ทรัพยสินทางปญญาและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

              มีการศึกษานอกสถานท่ี 

               Introduction of finance and investment, management strategy,  

     Strategic planning, business plan writing, production and market  

     planning, intellectual  property and related laws for scientists. 

              Field trips included.  
 

510 312  แบบจําลองและการวิเคราะหระบบการผลิต        3(3-0-6) 

    (Model and Analysis of Manufacturing System) 

               ระบบการผลิต โซอุปทาน การเลือกท่ีตั้งและการออกแบบผังโรงงาน ปริมาณการ 

     ผลิตท่ีประหยัดสุด การวางแผนการผลิตการจัดลําดับงาน การบริหารสินคาคงคลังและ 

     วัตถุดิบการควบคุมคุณภาพ การซอมบํารุง 

              มีการศึกษานอกสถานท่ี 

              Manufacturing system.  Supply chain.  Plant location selection and 

     layout design.  Economic production quantity.  Production planning and 

     scheduling. Inventory and material management. Quality control.  

       Maintenance. 

              Field trips included. 
 

512 100  ธรรมชาติวิจักษ                 3(3-0-6) 

    (Nature Appreciation) 

               ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสําคัญและบทบาทของสิ่งมีชีวิต คุณคาและ 

     ความงามของธรรมชาติ การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ 

                Biodiversity.  Importance and roles of living organisms.  Value and 

     beauty of nature.Establishment of a conservation-minded consciousness. 
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515 201  สถิติพ้ืนฐาน                   3(2-2-5) 

    (Elementary Statistics) 

               ธรรมชาติของสถิติและแนวทางการประยุกตโดยท่ัวไปของสถิติ สถิติพรรณนา 

     และความ นาจะเปน  การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรเชิงสุม  การเลือก 

     ตัวอยางและการแจกแจงของตัวอยาง การประมาณ การทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีไม 

     ใชพารามิเตอร  การถดถอยอยางงายและสหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวน 

       การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห 

                The nature of statistics and its general applications.  Descriptive  

     statistics  and probability.  Probability distributions of random variables.  

     Sample selection and sampling distribution.  Estimation.  Tests of 

     hypotheses.  Nonparametric statistics. Simple regression and correlation. 

     Analysis of variance. Utilization of packages for Analysis. 
 

516 170  การอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม    3(3-0-6) 

    (Natural Environment and Cultural Heritage Conservation) 

               ความหมายและความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และมรดก 

     ทางวัฒนธรรม ขอบเขต วัตถุประสงคและประโยชนของการอนุรักษ สถานการณ 

     ปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ปญหา การแกไข มาตรการปองกัน นโยบายและการ 

     วางแผนเพ่ือการอนุรักษ 

               Definitions and significance of natural environment and cultural 

     heritage conservation.  Scopes, objectives and benefits of conservation. 

     Current status and future trends.  Problems.  Solution and preventive  

     measures.   Policy and planning for conservation. 
 

516 190  การจัดการส่ิงแวดลอมในครัวเรือน           3(3-0-6) 

    (Household Environmental Management) 

               การจัดและตกแตงบาน  แนวทางการตกแตงบานราคาประหยัด  การเลือกสี 

     แตงบาน การปรับโฉมบาน การจัดแสงสวางในบาน การระบายอากาศ การประหยัด 

     พลังงาน การปรับปรุงทัศนียภาพนอกอาคาร การคัดแยกขยะ การจัดการของเสียจาก 

    หองครัว การจัดการขยะอันตรายในครัวเรือน 

               House Keeping.  Economical home decoration.  Colors for home 

      decoration. Home renovation.  Indoor light setting.  Ventilation.  Energy 

     conservation. Outdoor landscape improvement. Soil waste separation.  

     Kitchen waste management.  Household hazardous waste management. 
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518 100  จุลชีววิทยาในชีวิตประจําวัน             2(1-2-3) 

    (Microbiology in Everyday life)  

               การใชประโยชนของจุลินทรีย และความสําคัญของจุลินทรียท่ีมีตอวงการอาหาร 

     อุตสาหกรรม การเกษตรและการแพทยตอมนุษยในชีวิตประจําวัน 

               Wise use of microorganisms and importance of food, industrial,  

     agricultural  and medical microorganisms in human everyday life. 
 

518 101  เทคโนโลยีการเพาะเห็ด              2(1-2-3) 

    (Mushroom Cultivation Technology) 

       การเพาะเห็ด ปจจัยท่ีสงผลตอการเพ่ิมผลผลิตของเห็ด การประเมินความคุมคา 

     ในการเพาะเห็ด                 

                 Mushroom cultivation.  Factors affecting the improvement of  

     mushroom yield. Evaluation of the cost effectiveness in mushroom 

     cultivation. 
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาคณิตศาสตร 
 

511 101   แคลคูลัส 1                   4(4-0-8) 

       (Calculus I)  

   ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธและการประยุกต คาสุดขีดของฟงกชัน     

รูปแบบยังไมกําหนด กฎของโลปตาล ลําดับและอนุกรมอนันต อนุกรมเทยเลอรและ

อนุกรมแมคคลอริน 

   Limits and continuity. Differentiation and applications. Extrema of    

functions. Indeterminate forms. L’ Hospital’ s rule. Infinite sequences and 

series. Taylor and Maclaurin series. 
   

511 102  แคลคูลัส 2                     4(4-0-8) 

       (Calculus II) 

  วิชาบังคับกอน : 511 101  แคลคูลัส 1 

ปริพันธ เทคนิคการหาปริพันธ การประยุกตปริพันธ ปริพันธไมตรงแบบ ผิวใน

ปริภูมิสามมิติ ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธยอยและการประยุกต 

Integrals. Integration techniques. Applications of integrals. Improper 

integrals.  Surfaces in three-dimensional space.  Functions of several 

variables. Limits. Continuity. Partial derivatives and applications.  
   

511 201  หลักคณิตศาสตร 1                3(3-0-6) 

  (Principles of Mathematics I) 

   ตรรกศาสตร วิธีการพิสูจนรูปแบบตาง ๆ โดยอาศัยตัวแบบจากทฤษฎีจํานวน  

เบื้องตน เซต และเรขาคณิตเบื้องตน 

  Logic. Methods of proof using the models from basic number theory, 

sets, and basic geometry. 
   

511 202  หลักคณิตศาสตร 2                 3(3-0-6) 

  (Principles of Mathematics II) 

  วิชาบังคับกอน : 511 201 หลักคณิตศาสตร 1 

  อุปนัยเชิงคณิตศาสตรอยางเขม วิธีการพิสูจนรูปแบบตาง ๆ โดยอาศัยตัวแบบจาก

ความสัมพันธ ความสัมพันธสมมูล ชั้นสมมูล ฟงกชัน การดําเนินการและการนับได   

Strong induction.  Methods of proof using the models from relations, 

equivalence relations, equivalence classes, functions, operations, and 

countability. 
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511 203   แคลคูลัสเชิงเวกเตอร                3(3-0-6) 
      (Vector Calculus)   

  วิชาบังคับกอน : 511 102  แคลคูลัส 2 
  สมการอิงตัวแปรเสริมและพิกัดเชิงข้ัว ปริภูมิยุคลิดและเวกเตอร แคลคูลัสของ
ฟงกชันเวกเตอร อนุพันธระบุทิศทาง ปริพันธหลายชั้น การหาปริพันธในระบบพิกัดตาง ๆ 
ปริพันธตามเสน ปริพันธตามผิวและปริพันธตามปริมาตร ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบท
ของสโตกสและทฤษฎีบทของเกาส การประยุกต 
  Parametric equations and polar coordinates.   Euclidean spaces and 
vectors.  Calculus of vector functions.  Directional derivatives.  Multiple 
integrals.  Integration in various coordinate systems.  Line, surface, and 
volume integrals. Green’s theorem, Stokes’ theorem and Gauss’ theorem. 
Applications. 
   

511 211  เรขาคณิตแบบยุคลิด               3(3-0-6) 
  (Euclidean Geometry) 
  วิชาบังคับกอน : *511 201  หลักคณิตศาสตร 1 

  หรือ    *519 211 คณิตศาสตรหลักมูล 
        *อาจเรียนพรอมกันได 
  มุม รูปสามเหลี่ยม ปญหาการสราง เสนขนาน สี่เหลี่ยม วงกลม การแปลงเชิง
เรขาคณิต ความคลาย รูปหลายเหลี่ยมดานเทามุมเทา พ้ืนท่ีและเสนรอบรูป 
  Angles. Triangles. Construction problems. Parallel lines. Quadrilaterals. 
Circles. Geometric transformation.  Similarity. Regular polygons. Areas and 
circumference. 
   

511 221   สมการเชิงอนุพันธ                 3(3-0-6) 

     (Differential Equations) 

  วิชาบังคับกอน : 511 102  แคลคูลัส 2   

  สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ

อันดับสูงและการประยุกต สมการเชิงเสนท่ีมีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร ระบบสมการเชิง

อนุพันธเชิงเสน ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต อนุกรมฟูเรียร ปญหาคาขอบ 

สมการเชิงอนุพันธยอยเบื้องตน 

  First order differential equations. Second order differential equations. 

Higher order differential equations and applications.  Linear differential 

equations with variable coefficients.  Systems of linear differential 

equations.  Laplace transforms and applications.  Fourier series.  Boundary 

value problems. Introduction to partial differential equations. 
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511 231  คณิตวิเคราะหเบ้ืองตน                3(3-0-6) 

(Introduction to Mathematical Analysis) 

วิชาบังคับกอน : 511 201  หลักคณิตศาสตร 1 

  ลําดับโคชีของจํานวนตรรกยะ การสรางระบบจํานวนจริง สมบัติขอบเขตบนนอย

สุด ลิมิตของลําดับของจํานวนจริง ลิมิตซูพีเรียรและลิมิตอินฟเรียร อนุกรมของจํานวนจริง 

ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน 

  Cauchy sequences of rational numbers. Construction of real number 

system.  The least upper bound property.  Limits of sequences of real 

numbers.  Limit superior and limit inferior.  Series of real numbers.  Limits 

and continuity of functions. 
   

511 241   พีชคณิตเชิงเสน 1                3(3-0-6) 

     (Linear Algebra I)   

   วิชาบังคับกอน : 511 101  แคลคูลัส 1 

  ระบบสมการเชิงเสน เมทริกซ การดําเนินการข้ันมูลฐาน ดีเทอรมิแนนต ปริภูมิ

เวกเตอร การแปลงเชิงเสน คาลักษณะเฉพาะและเวกเตอรลกัษณะเฉพาะ การประยุกต 

  Systems of linear equations.  Matrices.  Elementary operations. 

Determinants.  Vector spaces.  Linear transformations.  Eigenvalues and 

eigenvectors. Applications. 
   

511 243  ทฤษฎีสมการ                  3(3-0-6) 

     (Theory of Equations) 

      วิชาบังคับกอน : *511 201  หลักคณิตศาสตร 1 

   หรือ   *519 211 คณิตศาสตรหลักมูล 

       *อาจเรียนพรอมกันได 

  จํานวนเชิงซอน ทฤษฎีบทเดอมัวฟวร รากท่ี n ของ 1 พหุนามกําลังสองตัวแปร

เดียว รากของพหุนามกําลังตํ่า ข้ันตอนการหาร ทฤษฎีของพหุนาม พหุนามลดทอนไมได 

ฟงกชันเศษสวน พหุนามสมมาตรมูลฐาน ระบบสมการ 

  Complex numbers.  De Moivre’ s theorem.  nth roots of unity. 

Quadratic polynomials of one variable.  Roots of polynomials of low 

degree. Division algorithm. Theory of polynomials. Irreducible polynomials. 

Rational functions.  Elementary symmetric polynomials.  System of 

equations. 
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511 251  ทฤษฎีจํานวน 1                 3(3-0-6) 
     (Number Theory I) 

  วิชาบังคับกอน : 511 201  หลักคณิตศาสตร 1  
  การหารลงตัว จํานวนเฉพาะ ข้ันตอนวิธีแบบยุคลิด ทฤษฎีบทหลักมูลของเลขคณิต 
สมการไดโอแฟนไทนเชิงเสน สมภาค สมภาคเชิงเสน ทฤษฎีบทเศษเหลือของจีน ทฤษฎี
บทของวิลสัน ทฤษฎีบทของออยเลอร ฟงกชันแยกคูณ ฟงกชันฟายออยเลอร จํานวน
ตัวหาร ผลบวกของตัวหาร สูตรผกผันเมอบิอุส รากปฐมฐาน รากปฐมฐานของจํานวน
เฉพาะ การมีอยูของรากปฐมฐาน สวนตกคางกําลังสอง กฎสวนกลับกําลังสอง  
  Divisibility.  Prime numbers.  Euclidean algorithm.  Fundamental 
theorem of arithmetic.  Linear Diophantine equations.  Congruence. Linear 
congruence.  Chinese remainder theorem.  Wilson’ s theorem.  Euler’ s 
theorem. Multiplicative functions.  Euler phi function. Number of divisors. 
Sum of divisors. Mobius inversion formula. Primitive roots. Primitive roots 
for primes.  Existence of primitive roots.  Quadratic residues.  Law of 
quadratic reciprocity. 
   

511 271  การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร           3(2-2-5) 
     (Programming in Mathematics) 

  วิชาบังคับกอน : 511 102 แคลคูลัส 2 
  ผังงาน การเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง โปรแกรมทางคณิตศาสตรเบื้องตน 
เทคนิคการคํานวณและการเขียนโปรแกรมในแคลคูลัสและความนาจะเปน การวาดกราฟ
ใน 2 มิติ และ 3 มิติ การแกสมการและระบบสมการ 
  Flow chart.  Structured programming.  Introduction to mathematical 
programs.  Computational techniques and programming in calculus and 
probability.  Plotting graph in two- and three-dimensional spaces.  Solving 
equations and systems of equations. 
   

511 301  ทฤษฎีเซต                  3(3-0-6) 
     (Set Theory) 
      วิชาบังคับกอน : 511 202  หลักคณิตศาสตร 2 

  ภูมิหลังของทฤษฎีเซต ทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน เซตและสมบัติของเซต ความสัมพันธ
และฟงกชัน เซตอันดับ สัจพจนของการเลือกและหลักการท่ีเก่ียวของ เซตจํากัดและเซต
อนันต จํานวนเชิงการนับและจํานวนเชิงอันดับท่ี 
  The background of set theory.  Axiomatic set theory.  Sets and their 
properties. Relations and functions. Ordered sets. The axiom of choice and 
related principles.  Finite and infinite sets.  Cardinal numbers and ordinal 
numbers.   
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511 311  ทรงหลายเหล่ียมคอนเวกซ              3(3-0-6) 

     (Convex Polytopes) 

  วิชาบังคับกอน : 511 241  พีชคณิตเชิงเสน 1 

  เซตคอนเวกซ เปลือกหุมคอนเวกซ ทรงหลายเหลี่ยมคอนเวกซ ความสมมูลและ

ภาวะคูกันของทรงหลายเหลี่ยม ทรงหลายเหลี่ยมเชิงเดียว ทรงหลายเหลี่ยมเชิงซิมเพล็กซ 

ความสัมพันธออยเลอร ความสัมพันธเดน-ซอมเมอรวิลล ทฤษฎีบทขอบเขตบน ทฤษฎีบท

ขอบเขตลาง ภาวะแม็คมัลเล็น 

  Convex sets.  Convex hulls.  Convex polytopes.  Equivalence and 
duality of polytopes.  Simple polytopes.  Simplicial polytopes.  Euler 
relation. Dehn-Sommerville relations. Upper bound theorem. Lower bound 
theorem. McMullen’s conditions.   

 

511 312  เรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา               3(3-0-6) 

     (Hyperbolic Geometry) 

  วิชาบังคับกอน : 511 201  หลักคณิตศาสตร 1 

  ประวัติการพัฒนาของเรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา บทนิยามและสัจพจนของ
เรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา ความเปนคูขนาน ตรีโกณมิติเชิงไฮเพอรโบลา แบบจําลองเชิง
ยุคลิดสําหรับเรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา แบบจําลองระนาบเชิงไฮเพอรโบลาของปวงกาเร 
  Historical development of hyperbolic geometry.  Definitions and 
axioms of hyperbolic geometry.  Parallelism.  Hyperbolic trigonometry. 
Euclidean models for hyperbolic geometry. Poincaré’s model of hyperbolic 
plane. 
   

511 321  สมการเชิงอนุพันธยอย                3(3-0-6) 

     (Partial Differential Equations) 

  วิชาบังคับกอน : 511 221  สมการเชิงอนุพันธ 

  สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับหนึ่ง การจัดประเภทของสมการเชิงอนุพันธยอย
อันดับสอง วิธีการแยกตัวแปร ปญหาสตูรม-ลียูวีล ปญหาคาลักษณะเฉพาะ การกระจาย
แบบเชิงตั้งฉาก อนุกรมฟูเรียร ปญหาคาขอบเริ่มตนสําหรับสมการความรอน สมการคลื่น
และสมการท่ีเก่ียวของ วิธีผลการแปลงลาปลาซ 
  First order partial differential equations.  Classification of second-order 
partial differential equations.  Separation of variables.  Sturm-Liouville 
problems. Eigenvalue problems. Orthogonal expansion. Fourier Series. Initial 
boundary-value problems for heat equations, wave equations and related 
equations. Laplace transform methods. 
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511 331  คณิตวิเคราะห                  3(3-0-6) 

     (Mathematical Analysis) 

  วิชาบังคับกอน : 511 231 คณิตวิเคราะหเบื้องตน 

  ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง ความตอเนื่องเอกรูป ทฤษฎีบทคาระหวางกลาง 

ทฤษฎีบทคาสุดขีด การหาอนุพันธ ปริพันธแบบรีมันน ลําดับและอนุกรมของฟงกชัน 

  Topology on real line.  Uniform continuity.  Intermediate value 

theorem.  Extreme value theorem.  Differentiation.  Riemann integrals. 

Sequences and series of functions. 
 

511 332  คณิตวิเคราะหในหลายตัวแปร            3(3-0-6) 

     (Mathematical Analysis in Several Variables) 

   วิชาบังคับกอน : 511 331  คณิตวิเคราะห   

    หรือ   519 311  คณิตวิเคราะห 

  ปริภูมิอิงระยะทางและปริภูมิแบบยุคลิด ทฤษฎีบทไฮเน-โบเรล ฟงกชันหลายตัว

แปร ลิมิต ความตอเนื่อง และความตอเนื่องเอกรูปของฟงกชันหลายตัวแปร ทฤษฎีบท

ฟงกชันผกผัน ทฤษฎีบทฟงกชันโดยปริยาย ทฤษฎีบทแรงก 

  Metric spaces and Euclidean spaces. Heine-Borel theorem. Functions 

of several variables. Limits, continuity and uniform continuity of functions 

of several variables. Inverse function theorem. Implicit function theorem. 

Rank theorem. 
   

511 333  ตัวแปรเชิงซอน                 3(3-0-6) 

     (Complex Variables) 

  วิชาบังคับกอน : *511 203  แคลคูลัสเชิงเวกเตอร 

        *อาจเรียนพรอมกันได 

  ระบบจํานวนเชิงซอน ลิมิต ความตอเนื่อง การหาอนุพันธและการหาปริพันธของ

ฟงกชันคาเชิงซอน อนุกรมลอเรนต ทฤษฎีบทสวนตกคางและการประยุกต การสงคงแบบ  

  Complex number system.  Limits, continuity, differentiation and 

integration of complex-valued functions. Laurent series. Residue theorem 

and its applications. Conformal mapping. 
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511 341  พีชคณิตนามธรรม 1                3(3-0-6) 

     (Abstract Algebra I) 

  วิชาบังคับกอน : 511 202  หลักคณิตศาสตร 2 

  กรุป กรุปการเรียงสับเปลี่ยน ทฤษฎีบทสมสัณฐาน ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ ริง 

ฟลด และอินทิกรัลโดเมน การประยุกต 

  Groups. Permutation groups. Isomorphism theorems. Introduction to 

rings, fields and integral domains. Applications. 
   

511 342  พีชคณิตเชิงเสน 2                3(3-0-6) 

     (Linear Algebra II)    

  วิชาบังคับกอน : 511 202 หลักคณิตศาสตร 2 

  การศึกษาเชิงนามธรรมของปริภูมิเวกเตอร ปริภูมิผลคูณภายใน การแปลงเชิงเสน 

และการแปลงเปนเมทริกซทแยงมุม รูปแบบบัญญัติจอรแดน 

  Abstract treatment of vector spaces, inner product spaces, linear 

transformations, and diagonalization. Jordan canonical form. 
   

511 343  ทฤษฎีกึ่งกรุป                   3(3-0-6) 

     (Semigroup Theory) 

  วิชาบังคับกอน : 511 202  หลักคณิตศาสตร 2 

  แนวคิดมูลฐาน  ก่ึงกรุปวัฏจักร ก่ึงกรุปเชิงเดียว  ก่ึงกรุปปรกติ ก่ึงกรุปผกผัน  ก่ึง

กรุปการแปลง สมภาค ความสัมพันธกรีน 

  Elementary concepts. Cyclic semigroups. Simple semigroups. Regular 

semigroups. Inverse semigroups. Transformation semigroups. Congruences. 

Green’s relations. 
   

511 351  ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน               3(3-0-6) 

     (Introduction to Graph Theory) 

  วิชาบังคับกอน : 511 202  หลักคณิตศาสตร 2 

  แนวคิดพ้ืนฐานในทฤษฎีกราฟ กราฟตนไม วงจรออยเลอร วัฏจักรแฮมิลโทเนียน 

ความเชื่อมโยง การจับคู กราฟเชิงระนาบ การใหสีกราฟ  

  Basic concepts on graph theory.  Trees.  Euler circuits.  Hamiltonian 

cycles. Connectedness. Matchings. Planar graphs. Graph coloring. 
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511 352  คณิตศาสตรเชิงการจัด               3(3-0-6) 

     (Combinatorics) 

  วิชาบังคับกอน : 511 201  หลักคณิตศาสตร 1 

  หลักการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบท

อเนกนาม หลักการเพ่ิมเขา-ตัดออก ฟงกชันกอกําเนิด ความสัมพันธเวียนเกิด หลักการรัง

นกพิราบ  

  Counting principles.  Permutation and commutation.  Binomial and 

multinomial theorems.  Principle of inclusion and exclusion.  Generating 

functions. Recurrence relations. Pigeonhole principle. 
   

511 353  ทฤษฎีจํานวน 2                 3(3-0-6) 

     (Number Theory II) 

  วิชาบังคับกอน : 511 251  ทฤษฎีจํานวน 1 

  เศษสวนตอเนื่อง เศษสวนตอเนื่องเปนคาบ ทฤษฎีบทของลากรางจ สมการไดโอ

แฟนไทน จํานวนอดิศัยเบื้องตน ความเปนอตรรกยะของจํานวนออยเลอรและพาย ความ 

เปนอตรรกยะของฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันเอกซโปเนนเชียล และฟงกชันลอการิทึม พหุ

นามไซโคลโตมิค คาเชิงพีชคณิตของฟงกชันตรีโกณมิติ ทฤษฎีบทลินดแมน-แวรสตราส 

ทฤษฎีบทเกลฟอนด-ชไนเดอรและการประยุกต 

  Continued fractions. Periodic continued fractions. Lagrange’s theorem. 

Diophantine equations.  Introduction to transcendental numbers. 

Irrationality of the Euler’ s number and pi.  Irrationality of trigonometric, 

exponential, and logarithmic functions. Cyclotomic polynomials. Algebraic 

values of trigonometric functions.  Lindemann-Weierstrass theorem, 

Gelfond-Schneider theorem and their applications. 
   

511 354  ทฤษฎีจํานวนเชิงคอมบินาทอริกสเบ้ืองตน         3(3-0-6) 

     (Introduction to Combinatorial Number Theory) 

  วิชาบังคับกอน : 511 251  ทฤษฎีจํานวน 1 

  ลําดับเวียนเกิด ฟงกชันกอกําเนิด การประยุกตในคอมบินาทอริกสและทฤษฎี

จํานวน ตัวหารปฐมฐาน อันดับการปรากฏ คาบ การกระจายตัวมอดุโลเอ็ม การประยุกต 

  Recurrence sequences.  Generating functions.  Applications in 

combinatorics and number theory. Primitive divisors. Orders of appearance. 

Periods. Distribution modulo m. Applications. 
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511 371  การวิเคราะหเชิงตัวเลข               3(2-2-5) 

     (Numerical Analysis) 

  วิชาบังคับกอน : *511 221  สมการเชิงอนุพันธ 

        *อาจเรียนพรอมกันได 

  การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไมเชิงเสน ผลเฉลยของระบบ

สมการเชิงเสน การประมาณคาในชวง การประมาณคากําลังสองนอยท่ีสุด การหาอนุพันธ

และปริพันธเชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ 

  Error analysis. Solutions of nonlinear equations. Solutions of systems 

of linear equations. Interpolation. Least squares approximation. Numerical 

differentiation and integration.  Numerical solutions of differential 

equations. 
 

511 372  การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร              3(3-0-6) 

     (Mathematical Programming) 

  วิชาบังคับกอน : 511 241  พีชคณิตเชิงเสน 1 

  การโปรแกรมเชิงเสน ข้ันตอนวิธีซิมเพลกซ ภาวะคูกัน การวิเคราะหความไว ปญหา

การขนสงและปญหาการไหลบนขายงาน การโปรแกรมไมเชิงเสนเบื้องตน การหาคา

เหมาะท่ีสุดแบบมีเง่ือนไขบังคับและไมมีเง่ือนไขบังคับ 

  Linear programming. Simplex algorithm. Duality. Sensititvity analysis. 

Transportation and network flow problems.  Introduction to nonlinear 

programming. Constrained and unconstrained optimization.  
   

511 411  เรขาคณิตเชิงอนุพันธเบ้ืองตน              3(3-0-6) 

     (Introduction to Differential Geometry) 

  วิชาบังคับกอน : 511 203  แคลคูลัสเชิงเวกเตอร 

  สนามเวกเตอร ปริภูมิสัมผัส สนามเวกเตอรบนผิว ทิศทางของผิว การสงแบบเกาส 

จีออเดสิก การเคลื่อนยายในแนวขนาน ความโคง การหาปริพันธ ผิวซ่ึงมีพ้ืนท่ีนอยท่ีสุด 

การสงเชิงกําลัง ทฤษฎีบทเกาส-บอเนท 

  Vector fields.  Tangent spaces.  Vector fields on surfaces.  Surface 

orientation.  Gauss map.  Geodesics.  Parallel transport.  Curvature. 

Integrations. Minimal surfaces. Exponential maps. Gauss-Bonnet theorem. 
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511 421  อนุกรมฟูเรียรและผลการแปลงฟูเรียร          3(3-0-6) 
     (Fourier Series and Fourier Transforms ) 

   วิชาบังคับกอน : (1) 511 221  สมการเชิงอนุพันธ 
         *511 331 คณิตวิเคราะห 
   หรือ   (2) 511 221  สมการเชิงอนุพันธ 
      *519 311  คณิตวิเคราะห 
         *อาจเรยีนพรอมกันได 
  อนุกรมฟูเรียรและทฤษฎีบทการลูเขา การประยุกตกับปญหาคาขอบ ผลการแปลง
ฟูเรียรวิยุตและการประมวลผลสัญญาณ ผลการแปลงฟูเรียรตอเนื่องและการประยุกต 
  Fourier series and convergence theorem.  Applications to boundary-
value problems.  Discrete Fourier transforms and signal processing. 
Continuous Fourier transforms and applications. 
   

511 431  ทอพอโลยีเบ้ืองตน                3(3-0-6) 
     (Elementary Topology) 

  วิชาบังคับกอน : 511 331  คณิตวิเคราะห  
  ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิทอพอโลย ีความกระชับ ความเชื่อมโยง ปริภูมิผลคูณ 
  Metric spaces.  Topological spaces.  Compactness.  Connectedness. 
Product spaces. 
   

511 441  พีชคณิตนามธรรม 2               3(3-0-6) 
     (Abstract Algebra II) 

  วิชาบังคับกอน : 511 341  พีชคณิตนามธรรม 1 
  ริง อินทิกรัลโดเมน และฟลด ทฤษฎีบทสมสัณฐานริง ริงพหุนาม ฟลดผลหาร ฟลด
ภาคขยาย ฟลดจํากัด การประยุกต 
  Rings, integral domains and fields.  Ring isomorphism theorems. 
Polynomial rings.  Quotient fields.  Extension fields.  Finite fields. 
Applications. 

 

511 442   ทฤษฎีแลตทิซ                 3(3-0-6) 
     (Lattice Theory) 

  วิชาบังคับกอน : 511 202  หลักคณิตศาสตร 2 
  เซตอันดับ แลตทิซและแลตทิซบริบูรณ ความบริบูรณแบบเดเดคินดแมคนิล 
โครงสรางพีชคณิต แลตทิซมอดุลารและแลตทิซการแจกแจง ทฤษฎีบทการแทน ไอดีล
และตัวกรอง   
   Ordered sets.  Lattices and complete lattices.  Dedekind-Macneille 
completion.  Algebraic structures.  Modular and distributive lattices. 
Representation theorem. Ideals and filters. 
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511 451  ทฤษฎีรหัสเบ้ืองตน                3(3-0-6) 
     (Introduction to Coding Theory) 

  วิชาบังคับกอน : 511 241  พีชคณิตเชิงเสน 1 
  แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีรหัส การสมมูลของรหัส รหัสเชิงเสน การเขารหัสและ
การถอดรหัสดวยรหัสเชิงเสน รหัสคูกัน รหัสแฮมมิง รหัสโกเลยและรหัสวัฏจักร ขอบเขต
ของรหัสและตัวแจงนับคาน้ําหนัก 
  Basic concepts on coding theory. Equivalence of codes. Linear codes. 
Encoding and decoding with linear codes.  Dual codes.  Hamming codes, 
Golay codes and cyclic codes. Bounds on codes and weight enumerators. 

 

511 452  วิทยาการรหัสลับเบ้ืองตน              3(3-0-6) 
     (Introduction to Cryptography) 

    วิชาบังคับกอน : 511 341  พีชคณิตนามธรรม 1  
     หรือ   511 251  ทฤษฎีจํานวน 1  
  แนวคิดพ้ืนฐานของวิทยาการรหัสลับและคณิตศาสตรเก่ียวของ การเขารหัสลับและ
การถอดรหัสลับ วิทยาการการรหัสลับแบบกุญแจสาธารณะ แผนการจัดการลายเซ็น การ
แจกกุญแจ ฟงกชันแฮช การระบุตัวตน การประยุกต 
  Basic concept of cryptography and related mathematics.  Encryption 
and decryption.  Public-key cryptography.  Signature schemes.  Key 
distribution. Hash functions. Identification. Applications. 

 

511 453  ทฤษฎีจํานวนเชิงวิเคราะหเบ้ืองตน           3(3-0-6) 
     (Introduction to Analytic Number Theory) 

    วิชาบังคับกอน :  511 251  ทฤษฎีจํานวน 1 
        511 331  คณิตวิเคราะห  

  ฟงกชันเลขคณิต ผลคูณดีรีเคล สูตรผกผันโมเบียส รีมันน-สเตจิส อินทิกรัล สูตร
ผลบวกของออยเลอร สูตรผลบวกอเบล ผลบวกของสวนกลับของจํานวนเฉพาะ 
สัญลักษณโอใหญ การเทากันเชิงเสนกํากับ คาเฉลี่ยของฟงกชันเลขคณิต อันดับขีดสุดของ
ฟงกชันเลขคณิต ทฤษฎีบทเบื้องตนของการกระจายตัวของจํานวนเฉพาะ การประมาณ
ของเชบบีเชบ ทฤษฎีบทของเมอเทนซ บทพิสูจนขอคาดเดาของเบอทรานซ วิธีตะแกรง
เบื้องตน หัวของานวิจัยในปจจุบัน 
  Arithmetic functions.  Dirichlet product.  Mobius inversion formula. 
Riemann-Stieltjes integral.  Euler’ s summation formula.  Abel summation 
formula. Sum of reciprocal of prime numbers. Big oh notation. Asymptotic 
equality.  Average of arithmetic functions.  Extremal order of arithmetic 
functions.  Elementary theorems on the distribution of prime numbers. 
Chebyshev’ s estimate.  Mertens’  theorem. Proof of Bertrand’ s postulate. 
Introduction to sieve methods. Current research topics. 
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511 481  เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร 1            3(3-0-6) 

     (Selected Topics in Mathematics I) 

  เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร 

  เรื่องท่ีนาสนใจทางคณิตศาสตร 

  Topics of current interest in mathematics. 
 

511 482  เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร 2            3(3-0-6) 

     (Selected Topics in Mathematics II) 

  เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร 

  เรื่องท่ีนาสนใจทางคณิตศาสตร  

  Topics of current interest in mathematics. 
   

511 483  เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร 3            3(3-0-6) 

     (Selected Topics in Mathematics III) 

  เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร 

  เรื่องท่ีนาสนใจทางคณิตศาสตร  

  Topics of current interest in mathematics. 
 

511 491  สัมมนา                   1(0-2-1) 

     (Seminar) 

  วิชาบังคับกอน : 511 202  หลักคณิตศาสตร 2 

  เง่ือนไข : วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U 

  สัมมนาในหัวขอท่ีนาสนใจทางคณิตศาสตรภายใตความเห็นชอบของภาควิชาฯ 

  Seminar on topics of current interest in mathematics as approved by 

the department. 
   

511 492  โครงงานวิจัย                  2(0-4-2) 

     (Research Project) 

  วิชาบังคับกอน : 511 491  สัมมนา 

  เง่ือนไข : วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U 

  การวิจัยในหัวขอท่ีนาสนใจทางคณิตศาสตรภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา

ในภาควิชาฯและการนําเสนอผลงานวิจัย 

  Research on topics of interest in mathematics under supervision of 

departmental staff members and oral presentation. 
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาชีววิทยา 

 

     512 101    ชีววิทยาท่ัวไป 1                                3(3-0-6) 

                   (General Biology I) 

                วิชาบังคับกอน : * 512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1 

                           * อาจเรียนพรอมกันได 

   แนวคิดทางชีววิทยา  สมบัติของสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร  การ
จัดจําแนก และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ไวรา แบคทีเรีย อาเคียร  และยูคารี-
โอตา พ้ืนฐานของชีวิตระดับโมเลกุล การจัดองคประกอบระดับเซลล เนื้อเยื่อและ
อวัยวะ การสังเคราะหดวยแสง และการหายใจระดับเซลล พันธุศาสตรบริสุทธิ์     
วิวัฒนาการระดับมหภาค นิเวศวิทยา และพฤติกรรมสัตว 
   Concepts in biology.  Properties of organisms.  Scientific 
methodology.  Classification and biodiversity.  Vira, Bacteria, Archaea 
and Eukaryota. Molecular basis of life. Cellular level of organization, 
tissues and organs.  Photosynthesis and cellular respiration. Classical 
genetics.  Macroevolution. Ecology and animal behavior.     
    

     512 102  ชีววิทยาท่ัวไป 2                      3(3-0-6) 
              (General Biology II) 
                วิชาบังคับกอน : * 512 104 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 2 
                                     * อาจเรียนพรอมกันได 

   พันธุศาสตรโมเลกุล พันธุศาสตรประชากร และวิวัฒนาการระดับจุลภาค 
โครงสราง หนาท่ี และการสืบพันธุของพืชมีดอก โครงสรางและหนาท่ีของระบบและ
 อวัยวะตางๆ ของสัตว รวมท้ังกลไกการทํางานของรางกาย ฮอรโมนสัตว  ระบบ
 ภูมิคุมกัน   
   Molecular genetics.   Population genetics and microevolution. 
Structures, functions and reproduction of flowering plants. Structures 
 and functions of various systems and organs of animals including 
regulatory mechanisms.  Animal hormones. Immune system.   

 

      512 103  ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1                1(0-3-0) 
              (General Biology Laboratory I) 
                วิชาบังคับกอน : * 512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
                                       * อาจเรียนพรอมกันได 
            ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 

   Laboratory work related to the contents in 512 101 General 
Biology I. 
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     512 104  ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 2               1(0-3-0) 
              (General Biology Laboratory II) 
                  วิชาบังคับกอน : * 512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                                      * อาจเรียนพรอมกันได 

            ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 102  ชีววิทยาท่ัวไป 2 
    Laboratory work related to the contents in 512 102 General 
 Biology II. 

 

     512 181  การวาดภาพทางชีววิทยา                 1(1-0-2) 
              (Biological Illustration) 
  วิชาบังคับกอน :  * 512 182 ปฏิบัติการการวาดภาพทางชีววิทยา 
                     * อาจเรียนพรอมกันได 

  หลักการและการฝกทักษะในการวาดภาพสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติและจาก
กลองจุลทรรศน เพ่ือประกอบการศึกษาและงานวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 
พ้ืนฐานการใชซอฟแวรคอมพิวเตอรชวยในการวาดภาพ  
        Principles and practices in drawing of organisms from living and 
microscopic specimens for study and research in biological science. 
Fundamental application of computer software for illustration. 

 

     512 182  ปฏิบัติการการวาดภาพทางชีววิทยา             2(0-6-0) 
              (Biological Illustration Laboratory) 

            วิชาบังคับกอน :  * 512 181 การวาดภาพทางชีววิทยา                   
       * อาจเรียนพรอมกันได 

  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 181 การวาดภาพทาง 
  ชีววิทยา 
    มีการศึกษานอกสถานท่ี 
      Laboratory work related to the contents in 512 181 Biological 
  Illustration. 
  Field trips required. 
 

     512 183    ทันโลกกับชีววิทยา                  3(3-0-6)  
             (Bio-update)   
  พ้ืนฐานความรูทางชีววิทยาในประเด็นปจจุบัน ความกาวหนาของเทคโนโลยี
 ชีวภาพ การเกษตร การแพทย อาหาร ผลิตภัณฑเสริมอาหาร สุขภาพและความ 
  งาม 

 Basic biology knowledge in current topics.  Advance in 
biotechnology, agriculture, medicine, food, food supplementary, 
health and beauty. 
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     512 201  พันธุศาสตร                                      3(3-0-6) 

              (Genetics) 

            วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 

             512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 

                                      * 512 202 ปฏิบัติการพันธุศาสตร 

                                       * อาจเรียนพรอมกันได 

          โครโมโซมและการแบงเซลล การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎของ

เมนเดล ปฏิสัมพันธของยีน ความนาจะเปนและการทดสอบไคแสควร  มัลติเปล- 

อัลลีล การกําหนดเพศ การถายทอดลักษณะพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมดวยยีนบน

โครโมโซมเพศ ลิงเกจและรีคอมบิเนชัน การถายทอดลักษณะเชิงปริมาณ สาร

พันธุกรรม  การจําลอง ดีเอ็นเอ  การแสดงออกของยีนและการควบคุม  การกลาย

พันธุของยีนและโครโมโซม พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตรประชากร  

   Chromosome and cell division.  Mendelian genetics.  Gene 

interaction.  Probability and Chi-square test.  Multiple alleles.  Sex 

determination.  Sex-linked inheritance.  Linkage and recombination. 

Quantitative inheritance.  Genetic material.  DNA replication.  Gene 

 expression and regulation.  Gene mutation and chromosome 

aberration. Genetic engineering. Population genetics.  
 

     512 202   ปฏิบัติการพันธุศาสตร                   1(0-3-0) 

               (Genetics Laboratory) 

                 วิชาบังคับกอน : * 512 201 พันธุศาสตร   

                       * อาจเรียนพรอมกันได 

    ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 201 พันธุศาสตร 

       Laboratory work related to the contents in 512 201 Genetics. 

     512 203   นิเวศวิทยา                            3(3-0-6) 
               (Ecology) 
                วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
          512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                                     * 512 204 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 
                                    * อาจเรียนพรอมกันได 

   แนวคิดเบื้องตนทางนิเวศวิทยา โครงสราง หนาท่ีและปจจัยสําคัญของระบบ
นิเวศ การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตตอสภาวะแวดลอม   ลักษณะเฉพาะ วิวัฒนาการ 
การควบคุมและอันตรกิริยาของประชากร   โครงสราง  องคประกอบและชนิดของ
ชุมชน   นิเวศวิทยาประยุกต 
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   Basic concepts in ecology.  Structures, functions and important 
factors of ecosystem.   Response of  organisms to environmental 
conditions.  Characteristics, evolution, regulation and  interaction of 
populations.   Structures, composition and types of community.  
Applied ecology.    

 
     512 204   ปฏิบัติการนิเวศวิทยา                   1(0-3-0) 
               (Ecology Laboratory) 
                 วิชาบังคับกอน :  * 512 203  นิเวศวิทยา   
                                      * อาจเรียนพรอมกันได 
    ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 203 นิเวศวิทยา 
                  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
         Laboratory work related to the contents in 512 203 Ecology. 
  Field trips required. 
 

     512 211   พืชสวน                                2(2-0-4) 
               (Horticultural Science) 
                   วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
          512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                                     * 512 212 ปฏิบัติการพืชสวน 
                                    * อาจเรียนพรอมกันได 

   การจัดจําแนกพืชสวน วิธีการขยายพันธุท้ังแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ 
การเตรียมการปลูก การใชปุย การใชสารเคมีท่ีเก่ียวของกับการเจริญเติบโตของพืช 
การเก็บเก่ียว การปรับปรุงพันธุและการควบคุมศัตรูพืช เทคโนโลยีไมผล ผัก ไม
ดอกและไมประดับ 
   Horticultural classification.  Plant propagation by sexual and 
asexual techniques. Planting preparation. Fertilization.  Applications of 
plant growth regulator substances.  Harvesting, breeding and pest 
control. Fruit, vegetable, flower and ornamental plant technology. 

 

     512 212   ปฏิบัติการพืชสวน                       1(0-3-0) 
                  (Horticultural  Science  Laboratory) 
                 วิชาบังคับกอน :  * 512 211 พืชสวน 
                                      * อาจเรียนพรอมกันได 
            ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 211 พืชสวน  
                  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
     Laboratory work related to the contents in 512 211 
  Horticultural Science. 
  Field trips required. 
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     512 213   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกลวยไม                   2(2-0-4) 
               (Orchid Science and Technology) 
                   วิชาบังคับกอน :    512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
          512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                     * 512 214 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกลวยไม 
                                    * อาจเรียนพรอมกันได 

   สัณฐานวิทยาท่ัวไปของกลวยไม  ประเภทและการจําแนกพันธุกลวยไม 

ลูกผสมท่ีมีความสําคัญเชิงพาณิชย การขยายพันธุ การปลูก และการดูแลรักษา

กลวยไม  การควบคุมโรคและแมลงศัตรูของกลวยไม   การสงออกกลวยไม      

   General morphology of orchids.  Classification and identification 

of commercial hybrid orchids.   Propagation, cultivation, and orchid 

cultural practice.   Orchid disease and insect pest control.  Orchid 

export. 
 

     512 214   ปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกลวยไม                 1(0-3-0) 
                  (Orchid Science and Technology Laboratory) 
                 วิชาบังคับกอน : * 512 213 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกลวยไม 
                           * อาจเรียนพรอมกันได 
            ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 213 วิทยาศาสตรและ 
   เทคโนโลยีของกลวยไม  
       มีการศึกษานอกสถานท่ี 
                  Laboratory work related to the contents in 512 213 Orchid 
    Science and Technology. 
  Field trips required. 
 

     512 215  พืชกับส่ิงแวดลอม               3(3-0-6) 

   (Plant and Environment) 

                 วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 

         512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 

    ปจจัยไมมีชีวิตและมีชีวิตท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต พัฒนาการและผลิตภาพ 

  ของพืชการปองกันตัวของพืช การประยุกตเพ่ือการปฏิบัติทางการเกษตรและการ 

  จัดการสิ่งแวดลอม 

    มีการศึกษานอกสถานท่ี 

   Abiotic and biotic factors affecting growth, development and 

productivity of plants.  Plant defense.  Applications for agricultural 

practices and environmental management. 

  Field trips required. 
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     512 216   ไมดอกไมประดับ                   2(2-0-4) 
                  (Flowering and Ornamental Plants) 
                 วิชาบังคับกอน :    512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
            512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                      * 512 217 ปฏิบัติการไมดอกไมประดับ 
                                     * อาจเรียนพรอมกันได 

       ประวัติความเปนมา  สรีรวิทยาและลักษณะวิสัยของไมดอกไมประดับ วิธี
ของการปลูก การขยายพันธุและการดูแลรักษา  หลักการเบื้องตนในการใชไม
ดอกไมประดับเพ่ือการจัดสวน การปลูกเชิงพาณิชย   
   History, physiology and habits of flowering and ornamental 
plants. Methods of planting, propagation and cultural practice.  Basic 
principles in applications of flowering and ornamental plants for 
landscape designs.  Commercial cultivation. 

 

 

     512 217   ปฏิบัติการไมดอกไมประดับ                    1(0-3-0) 
                  (Flowering and Ornamental Plant Laboratory) 
                 วิชาบังคับกอน :  * 512 216  ไมดอกไมประดับ  
                                      * อาจเรียนพรอมกันได 
    ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 216  ไมดอกไมประดับ 
    มีการศึกษานอกสถานท่ี 
     Laboratory work related to the contents in 512 216 Flowering 
    and Ornamental Plants. 
  Field trips required. 
 

     512 231    วิทยาเอ็มบริโอของสัตวมีกระดูกสันหลัง            3(3-0-6) 
               (Vertebrate Embryology) 
                  วิชาบังคับกอน :    512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
          512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                      * 512 232 ปฏิบัติการวิทยาเอ็มบริโอของสัตวมีกระดูกสันหลัง 
                          * อาจเรียนพรอมกันได 
           การสรางเซลลสืบพันธุเพศเมียและการสรางตัวอสุจิ ข้ันตอนการเจริญในสัตว 
  มีกระดูกสันหลังหลังจากการปฏิสนธิ   การฝงตัวของเอ็มบริโอ การเกิดรก การ 
  เปลี่ยนสภาพ เนนการเจริญของเอ็มบริโอไกและสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 
     Oogenesis and spermatogenesis.  Developmental stages of 

 vertebrates after fertilization.  Implantation of embryo. Placentation.  
 Differentiation with an emphasis on the development of chick and 

   mammalian embryos. 
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    512 232    ปฏิบัติการวิทยาเอ็มบริโอของสัตวมีกระดูกสันหลัง        1(0-3-0) 
               (Vertebrate Embryology Laboratory) 
                  วิชาบังคับกอน :  * 512 231 วิทยาเอ็มบริโอของสัตวมีกระดูกสันหลัง 
                                      * อาจเรียนพรอมกันได 
    ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 231 วิทยาเอ็มบริโอของ 
  สัตวมีกระดูกสันหลัง 

   Laboratory work related to the contents in 512 231 Vertebrate 
Embryology.  
 

     512 233     สัตวไมมีกระดูกสันหลัง                   3(3-0-6) 
               (Invertebrate Zoology) 
                   วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
          512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                                      * 512 234 ปฏิบัติการสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
                                      * อาจเรียนพรอมกันได 

   แหลงท่ีอยูและการกระจายของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง  ลักษณะเฉพาะ
ภายในและภายนอก  การจําแนกประเภท  การกินอาหาร   การหายใจ การรูสึก 
การไหลเวียนเลือด การขับถาย  และการสืบพันธุ  การเพาะเลี้ยงสัตวไมมีกระดูก
สันหลังท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
    Habitat and distribution of invertebrates.  Internal and external 
characteristics.  Classification.  Ingestion, respiration, sensation, 
 circulation, excretion and reproduction.   Cultivation of important 
economic invertebrates.  
 

     512 234  ปฏิบัติการสัตวไมมีกระดูกสันหลัง                   1(0-3-0) 

     (Invertebrate Zoology Laboratory) 

                 วิชาบังคับกอน :  * 512 233 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง   

                           * อาจเรียนพรอมกันได 

   ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 233 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 

   มีการศึกษานอกสถานท่ี  

        Laboratory work related to the contents in 512 233 Invertebrate  

   Zoology. 

  Field trips required.    
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    512 235     สัตวมีกระดูกสันหลัง                  3(3-0-6) 

               (Vertebrate Zoology) 

                  วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 

           512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 

                                      * 512 236 ปฏิบัติการสัตวมีกระดูกสันหลัง 

                           * อาจเรียนพรอมกันได 

                  สัณฐานวิทยา    กายวิภาคศาสตร   การจําแนกประเภท สรีรวิทยา 

  พฤติกรรม และการเพาะเลี้ยงสัตวมีกระดูกสันหลังท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

        Morphology, anatomy, classification, physiology, behavior and 

cultivation of important economic vertebrates. 
 

    512 236  ปฏิบัติการสัตวมีกระดูกสันหลัง                         1(0-3-0) 

               (Vertebrate Zoology Laboratory) 

                 วิชาบังคับกอน :  * 512 235 สัตวมีกระดูกสันหลัง 

                                      * อาจเรียนพรอมกันได 

            ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 235 สัตวมีกระดูกสันหลัง 

                 มีการศึกษานอกสถานท่ี 

         Laboratory work related to the contents in 512 235 Vertebrate  

   Zoology. 

  Field trips required. 
 

     512 237   กีฏวิทยา                               3(3-0-6) 
               (Entomology) 
                วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
          512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                                     * 512 238 ปฏิบัติการกีฏวิทยา 
                                    * อาจเรียนพรอมกันได 
                  สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร  สรีรวิทยา การเจริญ การจําแนก ประเภท 
   นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของแมลง การจัดการแมลงท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
     Morphology, anatomy, physiology, development, classification, 
  ecology and behavior of insects. Management of important economic 
  insects. 
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    512 238     ปฏิบัติการกีฏวิทยา                  1(0-3-0) 
               (Entomology Laboratory) 
                 วิชาบังคับกอน :  * 512 237 กีฏวิทยา   
                           * อาจเรียนพรอมกันได 
    ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 237 กีฏวิทยา 
                  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  Laboratory work related to the contents in 512 237 
Entomology.   

  Field trips required. 
 

     512 301   ชีววิทยาของเซลล                       3(3-0-6) 
               (Cell Biology) 
              วิชาบังคับกอน  :  512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
          512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                                513 341 ชีวเคมี 1 

   แนวคิดและวิธีศึกษาเซลล โครงสรางและองคประกอบทางเคมีของเซลล 
หนาท่ีของออรแกเนลล เมแทบอลิซึมและชีวพลังงานศาสตร การลําเลียงและการ
หลั่ง การตอบ สนองตอสิ่งเรา โครงสรางโครโมโซม การแสดงออกของยีนและการ
ควบคุม ไซโทสเกเลตัน  เมทริกซนอกเซลล   ฮอรโมนและตัวรับ   วัฏจักรเซลล  
การเกิดมะเร็ง 
         Concepts and methodology of cell study.  Structure and 
chemical compositions of cell.  Organelle functions. Metabolism and 
bioenergetics. Transportation and secretion. Response to stimulants. 
Chromosome structures. Geneexpressionand regulation. Cytoskeleton. 
Extracellular matrix.  Hormones and receptors. Cell cycle. 
Carcinogenesis.   
   

    512 302   วิวัฒนาการ                                  3(3-0-6) 

               (Evolution) 

                 วิชาบังคับกอน :  512 201 พันธุศาสตร 

   แนวคิดเชิงวิวัฒนาการของชาลส ดารวิน การเกิดสิ่ งมีชีวิตชนิดใหม 

กระบวนการ วิวัฒนาการในระดับจุลภาคและมหภาค พันธุศาสตรประชากรและ

การคัดเลือกโดยธรรมชาติ ตนไมวิวัฒนาการ 

   Evolutionary concepts of Charles Darwin. Speciation. Processes 

of microevolution and macroevolution.  Population genetics and 

natural  selection. Evolutionary trees. 
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     512 311   กายวิภาคพืช                             3(3-0-6) 

              (Plant Anatomy) 

                 วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 

          512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 

                                     * 512 312 ปฏิบัติการกายวิภาคพืช 

                                     * อาจเรียนพรอมกันได 

          ชนิดและการเปลี่ยนสภาพของเซลลในเนื้อเยื่อตางๆของพืช โครงสราง 

  ภายในสวนประกอบและรูปแบบการเรียงตัวของเนื้อเยื่อในอวัยวะของพืชเนนพืชท่ี 

  มีเมล็ด 

      Types and differentiation of cells in various plant tissues.  

Internal structures, composition and patterns of tissue organization in 

plant organs with an emphasis on seeded plants. 
 

     512 312  ปฏิบัติการกายวิภาคพืช                   1(0-3-0) 

               (Plant Anatomy Laboratory) 

                 วิชาบังคับกอน : * 512 311 กายวิภาคพืช 

                                      * อาจเรียนพรอมกันได 

        ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 311 กายวิภาคพืช 

   Laboratory work related to the contents in 512 311 Plant 

Anatomy. 
 

     512 313  สรีรวิทยาของพืช                        3(3-0-6) 
              (Plant Physiology) 
                  วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
          512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                                    * 512 314 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช 
                                    * 513 341 ชีวเคมี 1 
                                    * อาจเรียนพรอมกันได 
          สรีรวิทยาระดับเซลล  ความสัมพันธระหวางน้ํากับพืช  การดูดซึมและการ 
  ลําเลียงธาตุอาหารของพืช การสังเคราะหดวยแสง การหายใจและเมแทบอลิซึม
 อิทธิพลของปจจัยภายในและภายนอกตอการเติบโตและการเจริญของพืช 

  Cellular physiology.  Plant-water relations, absorption and 
translocation.  Plant mineral nutrition. Photosynthesis, respiration and 
 metabolism.  Effects of internal and external factors  on plant growth 
and development. 

 



162 

 

     512 314    ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช                  1(0-3-0) 

              (Plant Physiology Laboratory) 
                วิชาบังคับกอน :  * 512 313 สรีรวิทยาของพืช   
                                      * อาจเรียนพรอมกันได 
  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 313 สรีรวิทยาของพืช 

 Laboratory work related to the contents in 512 313 Plant 
Physiology. 

  
     512 315    อนุกรมวิธานพืช                    3(3-0-6) 

              (Plant Taxonomy) 
                  วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
                        512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2    
                                     * 512 316 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช 
                                     * อาจเรียนพรอมกันได 

 หลักการและระบบการจําแนกพืช การตั้งชื่อพืชและการระบุพันธุไมท่ีมี

เนื้อเยื่อลําเลียง เนนพืชดอก การรวบรวมและเก็บรักษาตัวอยางพืช การใชและการ

สรางรูปวิธาน ลักษณะของวงศ ถ่ินกําเนิด การแพรกระจายพันธุ และความสําคัญ

ทางเศรษฐกิจของพืชดอกบางวงศ 

 Principles and systems of classification, nomenclature and 

identification of vascular plants with an emphasis on the flowering 

plants.  Collection and preservation of plant specimens. Application 

and construction of identification key. Description, origin, distribution 

and economic importance of selected angiosperm families. 

 
     512 316    ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช             1(0-3-0)        

  (Plant Taxonomy Laboratory) 

                วิชาบังคับกอน :  * 512 315 อนุกรมวิธานพืช   

                                      * อาจเรียนพรอมกันได 

  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 315 อนุกรมวิธานพืช 

                มีการศึกษานอกสถานท่ี 

   Laboratory work related to the contents in 512 315 Plant 

 taxonomy. 

  Field trips required. 
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     512 317   สัณฐานวิทยาของพืชท่ีมีเนื้อเย่ือลําเลียง                  3(3-0-6) 

              (Morphology of Vascular Plants) 
                  วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
        512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                                      * 512 318 ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืชท่ีมีเนื้อเยื่อลําเลียง 
                                      * อาจเรียนพรอมกันได 

         ลักษณะโครงสรางภายนอกและภายใน ข้ันตอนการเติบโตและการเจริญของ
สวนตาง ๆ ของพืชท่ีมีเนื้อเยื่อลําเลียงกลุมตาง ๆ การจําแนกประเภทพืชท่ีสูญพันธุ
แลวและท่ียังมีอยู วิวัฒนาการของพืช วิวัฒนาการของโครงสรางรางกายและ
โครงสรางสืบพันธุของพืช 
         External and internal structures, stages of growth and 
development  of various parts in vascular plants.  Classification of the 
extinct and extant vascular plants.  Evolution  of plant. Evolution of 
vegetative and reproductive plant structures. 

 

     512 318 ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืชท่ีมีเนื้อเย่ือลําเลียง        1(0-3-0) 

            (Morphology of Vascular Plant Laboratory) 

                วิชาบังคับกอน : * 512 317 สัณฐานวิทยาของพืชท่ีมีเนื้อเยื่อลําเลียง   

                         * อาจเรียนพรอมกันได 

   ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 317 สัณฐานวิทยาของพืช 

  ท่ีมีเนื้อเยื่อลําเลียง 

   มีการศึกษานอกสถานท่ี 

        Laboratory work related to the contents in 512 317 Morphology 

   of Vascular Plants. 

  Field trips required. 
 

     512 322 วิทยาสาหราย                                       3(3-0-6) 

              (Phycology) 

                  วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 

       512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 

                                    * 512 323 ปฏิบัติการวิทยาสาหราย 

                                    * อาจเรียนพรอมกันได 

 ชีววิทยาท่ัวไปของสาหรายน้ําจืดและสาหรายทะเล การจัดจําแนกหมวดหมู 

สัณฐานวิทยา สรีรวิทยาของสาหราย บทบาทของสาหรายในระบบนิเวศ ผลิตภัณฑ

จากสาหรายและความสําคัญทางเศรษฐกิจของสาหราย ตลอดจนเทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงสาหราย การผลิตสาหรายในระดับอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงชีวภาพจาก

สาหราย และสาหรายทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
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 General biology of freshwater and marine algae, classification, 

morphology and physiology of algae, role of algae in ecosystem, algal 

products and their economic importance of algae including algal 

culture technology, algal production at commercial scale, algal 

biofuel and algae in biotechnology. 
 

     512 323    ปฏิบัติการวิทยาสาหราย                        1(0-3-0) 

              (Phycology Laboratory) 

                วิชาบังคับกอน :  * 512 322 วิทยาสาหราย 

                                      * อาจเรียนพรอมกันได 

  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 322 วิทยาสาหราย 

                มีการศึกษานอกสถานท่ี 

       Laboratory work related to the contents in 512 322 Phycology. 

  Field trips required. 
 

     512 324 เทคโนโลยีโอมิกสของพืช              3(3-0-6) 

              (Plant OMICS Technology) 
  วิชาบังคับกอน :   513 341 ชีวเคมี 1  

  หลักการและวิธีการวิเคราะหจีโนมพืชดวยเทคโนโลยีจีโนมิกส   ทรานสคริป
โทมิกส โปรทีโอมิกส เมแทบอโลมิกส และเอพิจีโนมิกส การใชเทคโนโลยีโอมิกส
เพ่ือศึกษาจีโนมพืชในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  
 Principles and methods for analysis of plant genomes by  
genomics,transcriptomics,proteomics, metabolomics and epigenomics 
technologies. Use of OMICS technology for studying plant genomes in 
the context of global climate change.   
 

     512 325  สารทุติยภูมิจากพืช   3(3-0-6) 
 (Secondary Metabolites from Plant) 
  วิชาบังคับกอน :   513 341 ชีวเคมี 1   

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสารทุติยภูมิจากพืช สารประกอบฟโนลิค ฟลาโว
นอยด แทนนิน อัลคาลอยด เทอพีนอยด และไกลโคไซด เทคโนโลยีในการคัดกรอง 
การสกัด การทําใหบริสุทธิ์ และการผลิตสารทุติยภูมิในพืช งานวิจัยในปจจุบันและ
การประยุกตใชทางการเกษตร การแพทย และโภชนาการ 
 Basic knowledge of secondary metabolites from plant: phenolic 
compounds, flavonoids, tannins, alkaloids, terpenoids and glycosides. 
Technologies for screening, extraction, purification and production of 
secondary metabolites from plant.  Current researches and 
applications in agriculture, medicine and nutrition. 
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     512 331  มิญชวิทยา                                                                  3(3-0-6) 
              (Histology) 
             วิชาบังคับกอน :    512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
       512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                     * 512 332 ปฏิบัติการมิญชวิทยา 
                                    * อาจเรียนพรอมกันได 

 โครงสรางและสมบัติของเนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเก่ียวพัน  กระดูกออนและ
กระดูกเลือดและการสรางเม็ดเลือด เนื้อเยื่อและอวัยวะน้ําเหลือง  เนื้อเยื่อ
กลามเนื้อ  เนื้อเยื่อประสาท โครงสรางและหนาท่ีของเนื้อเยื่อของระบบอวัยวะใน
สัตวมีกระดูกสันหลังชั้นสูง 
         Structures and properties of epithelial tissue, connective tissue, 
cartilage and bone.   Blood and blood cell formation.   Lymphatic 
tissue and organs.  Muscular tissue.  Nervous tissue.  Structures and  
histophysiology of organ systems in higher vertebrates. 

 

     512 332  ปฏบัิติการมิญชวิทยา                                                     1(0-3-0) 

              (Histology Laboratory) 

             วิชาบังคับกอน : * 512 331 มิญชวิทยา 

                         * อาจเรียนพรอมกันได 

          ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 331 มิญชวิทยา 

       Laboratory work related to the contents in 512 331 Histology. 
 

    512 333   สรีรวิทยาของสัตว                                                         3(3-0-6) 
              (Animal Physiology) 
               วิชาบังคับกอน :   512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                     * 512 334 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว 
                                    * 513 341 ชีวเคมี 1 
                                    * อาจเรียนพรอมกันได 

 แนวคิดเบื้องตนทางสรีรวิทยาของสัตว  กลไกการทํางานและการควบคุม
ของเซลลกลามเนื้อและเซลลประสาท  สรีรวิทยาของระบบประสาท  ระบบ
ไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ  ระบบทางเดินอาหารและชีวพลังงานศาสตร  การ
ควบคุมอุณหภูมิของรางกาย ระบบขับถายและระบบตอมไรทอ 
 Fundamental concepts of animal physiology.  Mechanisms and 
controls of muscle cells and neurons.  Physiology of nervous system, 
circulatory system, respiratory system, gastrointestinal tract and  
bioenergetics.  Body temperature regulation.  Excretory and endocrine 
system. 
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     512 334   ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว                                            1(0-3-0) 
              (Animal Physiology Laboratory) 
               วิชาบังคับกอน : * 512 333 สรีรวิทยาของสัตว 
                        * อาจเรียนพรอมกันได 
  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 333 สรีรวิทยาของสัตว 
       Laboratory work related to the contents in 512 333 Animal  
  Physiology. 
 

     512 335   สัตวทดลอง                         2(2-0-4) 
              (Laboratory Animals) 
                  วิชาบังคับกอน :    512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
      512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 

 พระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ประเภทและพันธุสัตวท่ีใชใน
หองปฏิบัติการ การดูแลและการจัดการสัตว วิธีการตางๆ ท่ีใชในการจับและ
ควบคุมสัตว การใหยา การเก็บตัวอยางเลือด  การวางยาสลบ  การกําจัดสัตวโดย
ไมทรมานและการทําลายซากสัตว 

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 Animal for scientific purposes act. Types and breeds of animals 
used in laboratories.  Care and management of animals.  Techniques 
for handling and restraint, medication, blood sampling, anaesthesia, 
humane and destruction of carcasses. 

  Field trips required. 
   

  512 341   กีฏวิทยาทางการแพทย                2(2-0-4)  

              (Medical Entomology)  

               วิชาบังคับกอน :    512 102  ชีววิทยาท่ัวไป 2 

                                     * 512 342  ปฏิบัติการกีฏวิทยาทางการแพทย 

               * อาจเรียนพรอมกันได 

ชีวประวัติและอุปนิสัยของแมลงและสัตวขาขอท่ีมีความสําคัญทางการแพทย  

เนนสัตวขาขอท่ีเปนพาหะของโรค การวินิจฉัยชนิด การเก็บรวบรวมและรักษา

ตัวอยาง วิธีการควบคุมทางชีววิทยา และทางเคมี และการใชภูมิปญญาชาวบาน  

       Bionomics of insects and arthropods of medical importance.  

      An emphasis on arthropods as vectors of diseases. Identification,  

       collection and preservation of specimens. Biological and chemical  

      control, ethonology control measures. 
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     512 342   ปฏิบัติการกีฏวิทยาทางการแพทย    1(0-3-0)  

             (Medical Entomology Laboratory)  

               วิชาบังคับกอน :  * 512 341  กีฏวิทยาทางการแพทย 

     * อาจเรียนพรอมกันได 

                ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 341 กีฏวิทยาทาง 

  การแพทย                                   

   มีการศึกษานอกสถานท่ี 

                   Laboratory work related to the contents in 512 341 Medical  
 Entomology  
  Field trips required. 
 

     512 343   ปรสิตวิทยา             3(3-0-6) 

              (Parasitology) 

                  วิชาบังคับกอน  :  512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 

      512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 

                    * 512 344 ปฏิบัติการปรสิตวิทยา 

                                   * อาจเรียนพรอมกันได 

 ความสัมพันธของปรสิตและโฮสต สัณฐานวิทยาและการจําแนกประเภท
ชีววิทยา การแพรกระจายและวัฏจักรชีวิตของโพรโทซัวและหนอนพยาธิ  ระบาด
วิทยาและการทําใหเกิดโรค การวินิจฉัยโรคซ่ึงเกิดจากปรสิตของคนและสัตว
เศรษฐกิจ  
 Host-parasite relationship.  Morphology and classification.  
Biology, distribution and life cycle of protozoa and helminths. 
Epidemiology and pathogenesis. Diagnosis of parasitic diseases of man 
and  economic animals. 
 

     512 344   ปฏิบัติการปรสิตวิทยา                         1(0-3-0) 

              (Parasitology Laboratory) 

                  วิชาบังคับกอน : * 512 343 ปรสิตวิทยา 

                                      * อาจเรียนพรอมกันได 

  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 343  ปรสิตวิทยา 

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

       Laboratory work related to the contents in 512 343 

   Parasitology.  

    Field trips required.  
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     512 361  พันธุศาสตรของพืช             3(3-0-6) 
              (Plant Genetics) 
                  วิชาบังคับกอน :  512 201 พันธุศาสตร 

        โครงสรางของจีโนมพืช การวิเคราะหโครงสรางและหนาท่ีของจีโนม ความ
ผันแปรทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการพืช ระบบการผสมพันธุและพันธุกรรมของ
การกําหนดเพศ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและปรับปรุงพันธุกรรมพืช 
       Structure of plant genome. Structural and functional analysis of 
genome. Plant genetic variations and evolution. Breeding system and 
genetic of sex-determination.  Technologies for plant genetic study 
and improvement. 
 

     512 362  เครื่องหมายดีเอ็นเอและการประยุกต     2(2-0-4) 
  (DNA Markers and Applications) 
  วิชาบังคับกอน :  512 201 พันธุศาสตร                                                  

 จีโนมของพืชและสัตว หลักการของเครื่องหมายดีเอ็นเอ เทคนิคพ้ืนฐานท่ีใช
ในการวิเคราะหเครื่องหมายดีเอ็นเอ เครื่องหมายดีเอ็นเอท่ีใชวิธีไฮบริไดเซชันและท่ี
ใชปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอรเรสเปนพ้ืนฐาน การประยุกตใชเครื่องหมายดีเอ็นเอ
ทางดานการแพทย การเกษตร การศึกษาวิวัฒนาการ และการใชเครื่องหมายดีเอ็น
เอทางนิติวิทยาศาสตร 
 Plant and animal genomes.  Principles of DNA markers.  Basic 
techniques for DNA marker analysis.  Hybridization based and 
polymerase chain reaction based DNA markers.  Application of DNA 
markers in medicine, agriculture, evolutionary study, and using of DNA 
markers in forensic science.     

 

     512 363   อณูชีววิทยาเบ้ืองตน    3(3-0-6) 
   (Fundamental Molecular Biology)   

  วิชาบังคับกอน :  512 201 พันธุศาสตร                                                  
     512 202 ปฏิบัติการพันธุศาสตร 
    *512 364 ปฏิบัติการอณูชีววิทยาเบื้องตน      
    *อาจเรียนพรอมกันได 

  หลักการของโครงสรางและหนาท่ีของดีเอ็นเอ  อารเอ็นเอ  และโปรตีน  
เซนทรัลดอกมาของอณูชีววิทยาและกลไกการแสดงออกของยีนในโปรคารีโอตและ
ยูคารีโอต การควบคุมและการวิเคราะหการแสดงออกของยีน การกลายพันธุ และ
การซอมแซมดีเอ็นเอ การรวมตัวกันใหมของสารพันธุกรรมในระดับโมเลกุลและ
วิวัฒนาการระดับโมเลกุล เทคโนโลยีสมัยใหมทางอณูชีววิทยาและพันธุวิศวกรรม  
ชีวสารสนเทศและชีวจริยศาสตร 
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 Principles of structures and functions of DNA, RNA and protein. 
Central dogma of molecular biology, gene expression in prokaryotes 
and eukaryotes, gene regulation and analysis.  Mutation and DNA 
repair.   Genetic recombination at molecular level and molecular 
evolution.  New technologies in molecular biology and genetic 
engineering, bioinformatics and bioethics. 
 

     512 364  ปฏิบัติการอณูชีววิทยาเบ้ืองตน      1(0-3-0) 
 (Fundamental Molecular Biology Laboratory) 
 วิชาบังคับกอน :    512 201 พันธุศาสตร                                                  
     512 202 ปฏิบัติการพันธุศาสตร 
   * 512 363 อณูชีววิทยาเบื้องตน      
            * อาจเรียนพรอมกันได 

  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 363 อณูชีววิทยาเบื้องตน         
 Laboratory work related to the contents in  512 363 
Fundamental Molecular Biology. 

 

     512 411   พฤกษศาสตรทางเศรษฐกิจ       3(3-0-6) 
              (Economic Botany) 
                  วิชาบังคับกอน :  512 315 อนุกรมวิธานพืช                                               

 ประวัติ ถ่ินกําเนิด ลักษณะทางพฤกษศาสตร การกระจายพันธุและการใช
ประโยชนของพืชท่ีเปนอาหารและยา  พืชอุตสาหกรรมและพืชเศรษฐกิจในประเทศ
ไทยและเขตรอน พืชทองถ่ินของไทยท่ีมีแนวโนมมีความสําคัญเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคต 

                มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 History, origin, botanical characters, distribution and uses of 
plants for food and medicine, industrial plants and economic plants 
in Thailand and tropical regions. Possible future values of local plants 
on economic aspects.  

  Field trips required. 
 

         512 413   โรคพืช                                                                         3(3-0-6) 
              (Plant Pathology) 
                  วิชาบังคับกอน : * 512 414 ปฏิบัติการโรคพืช 
       518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
                        * อาจเรียนพรอมกันได 

 สาเหตุของโรคพืช ลักษณะของพืชท่ีเปนโรค การระบุชนิดจุลชีพกอโรคใน
พืชการติดเชื้อและการเกิดโรค การแพรกระจายของเชื้อ จุลชีพกอโรคและปจจัย
สิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการเกิดโรค  โรคพืชท่ีสําคัญ  กลไกการอยูรอดของจุลชีพ
กอโรค การพิจารณาทางนิเวศวิทยาของจุลชีพกอโรคในพืชทองถ่ิน รวมท้ังการ
ปองกันและควบคุม 
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  Causes of plant diseases.   Symptomatology.   Identification of 
plant pathogens. Infection and pathogenicity.  Dispersion.  Pathogens 
and environmental factors related to pathogenicity.  Important plant 
diseases. Survival mechanisms of pathogens.  Ecological consideration 
of local plant pathogens including prevention and control. 

 

     512 414    ปฏิบัติการโรคพืช              1(0-3-0) 
              (Plant Pathology Laboratory) 
                วิชาบังคับกอน : * 512 413 โรคพืช 
                        * อาจเรียนพรอมกันได 
               ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 413 โรคพืช  

 Laboratory work related to the contents in 512 413 Plant 
Pathology 

 

     512 415    การเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือและเซลลพืช                   2(2-0-4) 
              (Plant Tissue and Cell Culture) 
                  วิชาบังคับกอน :   512 313  สรีรวิทยาของพืช 
                    * 512 416  ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลลพืช 
                                  * อาจเรียนพรอมกันได 
  หลักการและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากอวัยวะตาง ๆ ของพืชในหลอด 
  ทดลองการใชฮอรโมนพืช อาหารสังเคราะหและการควบคุมสภาพแวดลอมให 
  เหมาะสม เพ่ือกระตุนใหสวนตาง ๆ ของพืชในหลอดทดลองมีการเจริญเติบโตและ 
  เปลี่ยนแปลงไปเปนแคลลัสหรืออวัยวะสวนตาง ๆ 

 Principles and practices of cultivating tissues from various plant 
organs in vitro.   Application of plant hormones, artificial media and 
appropriate environment control to initiate growth and differentiation 
of plant culture to callus or organs. 
 

     512 416    ปฏิบัติการการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือและเซลลพืช     1(0-3-0) 
              (Plant Tissue and Cell Culture  Laboratory)                  
  วิชาบังคับกอน : * 512 415 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลลพืช                 
                        * อาจเรียนพรอมกันได 
          ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 415 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
  และเซลลพืช 
                  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

    Laboratory work related to the contents in 512 415 Plant Tissue 
   and  Cell Culture.  

  Field trips required.   
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    512 421    การปรับปรุงพันธุพืช        2(2-0-4) 

              (Plant Breeding) 

                  วิชาบังคับกอน :   512 201  พันธุศาสตร 

                         * 512 422  ปฏิบัติการการปรับปรุงพันธุพืช 

                                        * อาจเรียนพรอมกันได 

 การประยุกตใชหลักการทางพันธุศาสตรเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแกพืชเศรษฐกิจ 

วิธีการเบื้องตนในการปรับปรุงพันธุพืชพวกผสมตัวเอง พวกผสมขามและลูกผสม 

การผลิตเมล็ดพันธุ การนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใชในการปรับปรุงพันธุพืช 

 Applications of genetic principles to improve agronomic 

qualities of economic plants. General methods for plant breeding in 

self-pollinated, cross-pollinated and hybrid plants. Seed production. 

Implementation of biotechnology for plant breeding. 
 

   512 422    ปฏิบัติการการปรับปรุงพันธุพืช                   1(0-3-0) 

              (Plant Breeding Laboratory) 

                วิชาบังคับกอน : * 512 421 การปรับปรุงพันธุพืช 

                                      * อาจเรียนพรอมกันได 

           ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512  421 การปรับปรุงพันธุพืช 

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

       Laboratory work related to the contents in 512 421 Plant 

   Breeding. 

  Field trips required. 

     512 423    การตอบสนองของพืชตอความเครียดจากส่ิงแวดลอม                2(2-0-4) 
              (Plant Responses to Environmental Stresses) 
                     วิชาบังคับกอน :   512 313  สรีรวิทยาของพืช 

                        *512 424  ปฏิบัติการการตอบสนองของพืชตอความเครียดจาก  
                                             สิ่งแวดลอม                  

                         * อาจเรียนพรอมกันได 
                 การตอบสนองทางสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาในพืชตอความเครียดจาก 
  ปจจัยสิ่งแวดลอม  อุณหภูมิ น้ํา แสง การแผรังสี ความเค็ม กาซ และสารกําจัด 
  ศัตรูพืช 

 Physiological and morphological responses in plants to stresses 
caused by environmental factors : temperature, water, light, radiation, 
salinity, gases and pesticides. 
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     512 424    ปฏิบัติการการตอบสนองของพืชตอความเครียดจากส่ิงแวดลอม     1(0-3-0) 
              (Plant Responses to Environmental Stresses Laboratory) 
  วิชาบังคับกอน : * 512 423 การตอบสนองของพืชตอความเครียดจากสิ่งแวดลอม                  
                        * อาจเรียนพรอมกันได 
          ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 423 การตอบสนองของพืช 
  ตอความเครียดจากสิ่งแวดลอม                  
  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
      Laboratory work related to the contents in 512 423  Plant 
 Responses to Environmental Stresses. 
  Field trips required. 

     512 425    สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน     2(2-0-4)     
  (Postharvest Physiology and Technology of Horticultural Crops) 
                  วิชาบังคับกอน :   512 313  สรีรวิทยาของพืช 
                    * 512 426  ปฏิบัติการสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการ 
                                เก็บเก่ียวของพืชสวน 
                                   * อาจเรียนพรอมกันได 
         การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาและองคประกอบทางเคมีในผลิตผลหลัง 
  การเก็บเก่ียว ปจจัยภายนอกและภายในท่ีกอใหเกิดการสูญเสียของผลิตผล บทบาท 
  ของฮอรโมนพืชในการเปลี่ยนแปลงทางสรรีวิทยา การรวงโรยและการสุกของผลไม 
  เทคโนโลยีและแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือลดการส ูญเสียของผลิตผลหลังการเก็บ 
  เก่ียว         
      Changes in morphology and chemical components of 

        postharvest products. External and internal factors causing losses of 

      products. Roles of plant hormones in physiological changes : 

      senescence and fruit ripening. Technology and practical guidelines 

      for the reduction of postharvest  product losses. 
 

     512 426 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน     1(0-3-0) 
              (Postharvest Physiology and Technology of  
   Horticultural Crops  Laboratory)                   
                วิชาบังคับกอน : * 512 425 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวของพืชสวน 
                        * อาจเรียนพรอมกันได 
          ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 425 สรีรวิทยาและ 
  เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวของพืชสวน 
  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
       Laboratory work related to the contents in 512 425 Postharvest  
  Physiology and Technology of Horticultural Crops.   
  Field trips required. 
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     512 427    ฮอรโมนและการเจริญของพืช          2(2-0-4)              

              (Hormones and Plant Development)  

              วิชาบังคับกอน :    512 313  สรีรวิทยาของพืช  

                     * 512 428  ปฏิบัติการฮอรโมนและการเจริญของพืช 

                                    * อาจเรียนพรอมกันได  

 ชนิดของฮอรโมน การสังเคราะหฮอรโมนในพืช บทบาทและหนาท่ีของ

ฮอรโมนตอการเจริญเติบโตและพัฒนาของพืช  

  Type of hormones. Hormones biosynthesis. Roles and function 

  of hormones on plants growth and development. 

     512 428    ปฏิบัติการฮอรโมนและการเจริญของพืช                               1(0-3-0)              

              (Hormones and Plant Development Laboratory) 

              วิชาบังคับกอน : * 512 427  ฮอรโมนและการเจริญของพืช 

                        * อาจเรียนพรอมกันได  

  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 427 ฮอรโมนและการ 

  เจริญของพืช 

  Laboratory work related to the contents in 512 427 Hormones 

  and  Plant Development. 
 

    512 431   วิทยาตอมไรทอ                    3(3-0-6) 
              (Endocrinology) 
                  วิชาบังคับกอน :   512 333 สรีรวิทยาของสัตว 
                                     * 512 432 ปฏิบัติการวิทยาตอมไรทอ 
                                     * อาจเรียนพรอมกันได 
  สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของตอมไรทอ สมบัติทางเคมีของฮอรโมนและ 
  กลไกการทํางาน บทบาทของฮอรโมนท่ีมีตอการทํางานของรางกาย 

 Morphology and physiology of endocrine glands.  Chemical 
properties of hormones and their  mechanisms of actions.  Roles of  
hormones  to body functions.  

 

     512 432   ปฏิบัติการวิทยาตอมไรทอ             1(0-3-0) 
              (Endocrinology Laboratory) 
                วิชาบังคับกอน : * 512 431 วิทยาตอมไรทอ 
                         * อาจเรียนพรอมกันได 
                 ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 431 วิทยาตอมไรทอ 
                    Laboratory work related to the contents in 512 431  
    Endocrinology. 
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     512 433    การเพาะเล้ียงเซลลสัตว    2(2-0-4) 
              (Animal Cell Culture) 
                  วิชาบังคับกอน : * 512 434  ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว 
         518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
                         * อาจเรียนพรอมกันได 
  หลักการและเทคนิคของการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว  สิ่งแวดลอมของเซลลเลี้ยง
 การนําเทคโนโลยีของการเพาะเลี้ยงเซลลสัตวไปใชประโยชนทางดานการเกษตร 
 อุตสาหกรรมและการแพทย 
  Principles and techniques of animal cell culture. Environments 
  of cultured cells.  Applications of animal cell culture technology for 
 agricultural, industrial and medical purposes. 
 

     512 434    ปฏิบัติการการเพาะเล้ียงเซลลสัตว               1(0-3-0) 
              (Animal Cell Culture Laboratory) 
                  วิชาบังคับกอน : * 512 433  การเพาะเลี้ยงเซลลสัตว 
                        * อาจเรียนพรอมกันได 
                      ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา512 433 การเพาะเลี้ยงเซลลสัตว 
       มีการศึกษานอกสถานท่ี 
                         Laboratory work related to the contents in 512 433  Animal Cell  
  Culture. 
  Field trips required. 
 

     512 435    วิทยาสัตวเล้ียงลูกดวยนม               3(3-0-6) 

              (Mammalogy) 

                  วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 

     512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 

  การจาํแนกประเภท  การแพรกระจาย  พฤติกรรม  และการปรับตัวของ 

  สัตวเลี้ยงลูกดวยนมตอสภาพแวดลอม ชนิดของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมท่ีใกลสูญพันธุ  

  บทบาทของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในระบบนิเวศ และผลกระทบท่ีเกิดจากมนุษย 

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  Classification, distribution, behavior and adaptation of mammals 

  to the environment.  Endangered species.  Roles of mammals in the 

 ecosystem and human impacts on mammals. 

  Field trips required. 
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     512 437    ปกษีวิทยา          3(3-0-6) 

              (Ornithology) 

                  วิชาบังคับกอน :   512 203   นิเวศวิทยา 

                    * 512 438   ปฏิบัติการปกษีวิทยา 

                                  * อาจเรียนพรอมกันได 

  วิวัฒนาการ การจําแนกประเภท สรีรวิทยาและพฤติกรรมของนก บทบาท 

  ของนกในระบบนิเวศและผลกระทบท่ีเกิดจากมนุษย 

   Evolution, classification, physiology and behavior of birds.  Roles 

of birds in ecosystem and human impacts on birds. 
 

    512 438  ปฏิบัติการปกษีวิทยา        1(0-3-0) 

              (Ornithology Laboratory) 

                  วิชาบังคับกอน :    512 203   นิเวศวิทยา 

                     * 512 437   ปกษีวิทยา 

                                   * อาจเรียนพรอมกันได 

  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 437 ปกษีวิทยา   

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

       Laboratory work related to the contents in 512 437 Ornithology. 

  Field trips required. 
 

  512 439   วิทยาแพลงกตอน   3(3-0-6) 

              (Planktonology) 

                  วิชาบังคับกอน :   512 203 นิเวศวิทยา 

                                    * 512 440 ปฏิบัติการวิทยาแพลงกตอน 

                                    * อาจเรียนพรอมกันได 

                  อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของแพลงกตอน วิธีการเก็บรักษาตัวอยางและ 

  การนับจํานวนแพลงกตอน ปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการแพรกระจาย  การเติบโตและ 

  การสืบพันธุความสําคัญของแพลงกตอนตอหวงโซอาหาร 

 Taxonomy and ecology of planktons.  Methods for preservation 

and numeration of planktons.   Various factors affecting distribution, 

growth and reproduction.  Importance of planktons to food chain. 
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     512 440    ปฏิบัติการวิทยาแพลงกตอน            1(0-3-0) 
              (Planktonology Laboratory) 
                วิชาบังคับกอน :  * 512 439 วิทยาแพลงกตอน   
                        * อาจเรียนพรอมกันได 
  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 439 วิทยาแพลงกตอน 
                มีการศึกษานอกสถานท่ี  
       Laboratory work related to the contents in 512 439  
   Planktonology. 
  Field trips required. 
 

     512 441    กลไกการปองกันตนเองของโฮสต      3(3-0-6) 

              (Host Defense Mechanism) 

                  วิชาบังคับกอน  :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 

      512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 

                                    * 512 442 ปฏิบัติการกลไกการปองกันตนเองของโฮสต 

                                    * อาจเรียนพรอมกันได 

  ความรูพ้ืนฐานและหลักการของระบบภูมิคุมกันของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 

  และสัตวมีกระดูกสันหลัง การประยุกตหลักการของระบบภูมิคุมกันเพ่ือการพัฒนา 

  วัคซีนและยา 

  Basic knowledge and principles of  immune system of 

  invertebrates  and vertebrates. Application of immune system for 

  vaccine and drug development. 
 

     512 442   ปฏิบัติการกลไกการปองกันตนเองของโฮสต                 1(0-3-0) 

              (Host Defense Mechanism Laboratory) 

                  วิชาบังคับกอน : * 512 441 กลไกการปองกันตนเองของโฮสต 

                        * อาจเรียนพรอมกันได 

  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 441  กลไกการปองกัน 

  ตนเองของโฮสต 

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

         Laboratory work related to the contents in 512 441 Host 

   Defense Mechanism  

  Field trips required. 
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     512 443    สัตวไมมีกระดูกสันหลังท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ            2(2-0-4)  

              (Economic Invertebrates)             

              วิชาบังคับกอน :    512 233 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง  

                    * 512 444 สัตวไมมีกระดูกสันหลังท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ               

                    * อาจเรียนพรอมกันได 

  ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสัตวไมมีกระดูกสันหลังท่ีมีความสําคัญทาง

 เศรษฐกิจและการแพทย วิธีการนําไปใชและการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

  Biology and ecology of economic and medical important 

 invertebrate. Methods of utilization and economic development. 
 

     512 444    ปฏิบัติการสัตวไมมีกระดูกสันหลังท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  1(0-3-0)  

              (Economic Invertebrate Laboratory)            

              วิชาบังคับกอน :  * 512 443 สัตวไมมีกระดูกสันหลังท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ               

    * อาจเรียนพรอมกันได 

  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 443 สัตวไมมีกระดูกสัน 

  หลังท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ                             

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Laboratory work related to the contents in 512 443 Economic 

Invertebrate. 

  Field trips required. 
 

     512 445    ชีววิทยาการสืบพันธุ             3(3-0-6) 
              (Reproductive Biology) 
                วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 
     512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 
          การกําหนดเพศและโครงสรางของระบบสืบพันธุ ฮอรโมนท่ีเก่ียวของกับการ
 สืบพันธุการสรางและการสงผานเซลลสืบพันธุ กระบวนการทางสรีรวิทยาของการ 
  สืบพันธุ  การวิเคราะหน้ําอสุจิ  การผสมเทียม  หลักการและวิธีการคุมกําเนิด 

 Sex determinations and structures of reproductive systems.  
Hormones related to reproduction.  Gametogenesis and gamete 
transportation.  Physiological processes of reproduction.  Semen 
analysis.  Artificial insemination.  Principles and methods of birth 
control. 
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     512 446 เทคนิคดานอณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร  3(3-0-6) 
  (Techniques in Molecular Genetics and Genetic Engineering) 
              วิชาบังคับกอน :    512 102  ชีววิทยาท่ัวไป 2 
                     * 512 447  ปฏิบัติการเทคนิคดานอณูพันธุศาสตรและ 
                                                         พันธุวิศวกรรมศาสตร              
                     * อาจเรียนพรอมกันได 

ศึกษาเก่ียวกับเทคนิคในการทดลอง    รวมถึงหลักการและวิธีการทําวิจัยใน
วิชาอณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตรสมัยใหมในสัตว เทคนิคการแยกเชื้อ 
การโคลนนิ่ง และเรียงลําดับนิวคลีโอไทต  การกลายพันธุในหลอดทดลอง ปฏิกิริยา
ลูกโซพอลิเมอเรสนอรธเธิรนบลอทไฮบริไดเซชัน เซาทเธิรนบลอทไฮบริไดเซชัน 
และการวิเคราะหแบบเวสเธิรนบลอท การตรวจทางอิมมูโนวิทยา  

Study on laboratory techniques including principles and   
research methodologies of modern molecular genetics and genetic 
engineering in animals. Isolation techniques, cloning and nucleotides 
sequencing.  In vitro mutagenesis.  Polymerase chain reactions. 
Northern blot hybridization, Southern blot  hybridization and Western 
blot analysis. Immunoassays. 

 

    512 447    ปฏิบัติการเทคนิคดานอณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร  1(0-3-0) 
  (Techniques in Molecular Genetics and Genetic Engineering  
   Laboratory) 
              วิชาบังคับกอน :  * 512 446 เทคนิคดานอณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร              
                      * อาจเรียนพรอมกันได                 
  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  512 446 เทคนิคดานอณูพันธุ 
  ศาสตร และพันธุวิศวกรรมศาสตร              
   Laboratory work related to the contents in 512 446 Techniques  
  in Molecular Genetics and Genetic Engineering. 
 

    512 461    พันธุศาสตรของมนุษย    2(2-0-4) 
              (Human Genetics) 
                  วิชาบังคับกอน :    512 201 พันธุศาสตร 
          หลักการและกลไกของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย ยีน  
 โครโมโซม และความผิดปกติในมนุษย โรคท่ีมีสาเหตุจากพันธุกรรมและการวินิจฉัย  
 โครงการจีโนมมนุษย ยีนบําบัด และเทคโนโลยกีารแกไขปรบัปรุงจีโนม 

       Principles and mechanism of human genetic inheritance. Genes,  
  chromosomes and their abnormalities in human. Genetic diseases 
    and diagnosis. Human genome project. Gene therapy and genome  
   editing technology. 
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     512 462   พันธุศาสตรของเซลล                               2(2-0-4)  
                 (Cytogenetics )  
  วิชาบังคับกอน :    512 201 พันธุศาสตร 
                    * 512 463 ปฏิบัติการพันธุศาสตรของเซลล 
                    * อาจเรียนพรอมกันได 
                       โครโมโซมและพฤติกรรมของโครโมโซมในระหวางการแบงเซลล  ความ 
   ผิดปกติของโครโมโซม เทคนิคเบื้องตนในการศึกษาโครโมโซม 
   Chromosome and behavior of chromosome during cell division.  
 Chromosome aberration.  Basic techniques in chromosome study. 
 

      512 463   ปฏิบัติการพันธุศาสตรของเซลล                                          1(0-3-0) 
              (Cytogenetics Laboratory) 
                วิชาบังคับกอน :  * 512 462 พันธุศาสตรของเซลล                                                         
     * อาจเรียนพรอมกันได 
         ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 462 พันธุศาสตรของเซลล     
        Laboratory work related to the contents in 512 462 Cytogenetics. 
   

     512 471 นิเวศวิทยาของสัตว            3(3-0-6) 
              (Animal Ecology) 
                  วิชาบังคับกอน :  512 203 นิเวศวิทยา 
           อันตรกิริยาระหวางสัตวกับสิ่งแวดลอม พฤติกรรม วิวัฒนาการและการสูญ 
    พันธุของสัตว การอนุรักษและการจัดการสัตวในพ้ืนท่ี เทคนิคตางๆ ในการศึกษาสัตว
    มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Interaction between animals and their environment.  Animal 
behavior, evolution and extinction. Conservation and habitat 
management.  Various techniques in animal study. 

  Field trips required. 
 

     512 472  นิเวศวิทยาทางทะเล                   3(3-0-6) 
                 (Marine Ecology) 
                  วิชาบังคับกอน : (1) 512 203 นิเวศวิทยา 
                หรือ   (2) 516 270 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม 
         516 271 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม 

ชีววิทยาของสัตวทะเล  ปจจัยสิ่งแวดลอมในทะเลและบริเวณน้ํากรอย    
ปจจัยทางนิ เวศวิทยาท่ีมีผลตอประชากรและชุมชนของสิ่ งมีชีวิตทางทะเล  
นิเวศวิทยาทางทะเลในนานน้ําไทยและทะเลเขตรอน  การประยุกตนิเวศวิทยาทาง
ทะเลในการประมงและการ จัดการมลภาวะ 

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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 Biology of marine animals.  Environmental factors in oceans and 
estuaries.  Ecological factors affecting population and community of 
marine organisms.  Marine ecology in Thai waters and tropical seas. 
Applications of marine ecology to fisheries and pollution 
management. 

  Field trips required. 
 

 512 473 นิเวศวิทยาปาชายเลน                   3(3-0-6) 

              (Mangrove Ecology) 

                  วิชาบังคับกอน : (1) 512 203 นิเวศวิทยา 

               หรือ     (2) 516 270 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม 

        516 271 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม 

  โครงสรางของปาชายเลน  การปรับตัวของพืชและสัตวตอการเปลี่ยนแปลง 

  ทางเคมีและกายภาพ  อันตรกิริยาระหวางพืชและสัตว ความสําคัญและการอนุรักษ 

  ปาชายเลน 

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

       Structure of mangrove forest.  Plant and animal adaptations to  

  chemical and physical changes.  Interaction between plants and 

   animals. The importance and conservation of mangrove forest. 

  Field trips required. 
 

     512 474  นิเวศวิทยาของพืช   3(3-0-6) 

              (Plant Ecology) 

                  วิชาบังคับกอน :   512 203  นิเวศวิทยา 

                 สังคมพืช อันตรกิริยาของพืชกับสิ่งแวดลอม ความหลากหลาย ทฤษฎีและ

 วิธีการ วิเคราะหสังคมพืช เทคนิคการสุมตัวอยาง การศึกษาลักษณะโครงสรางของ

 สังคมพืช 

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

          Plant community.  Interaction between plants and their 

 environment.  Diversity.  Theories and methods in plant community 

 analysis. Sampling techniques. Study of plant community structure. 

  Field trips required. 
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     512 481 ไมโครสโคปกเทคนิคทางชีววิทยา                         2(2-0-4) 

              (Microscopic Techniques in Biology) 

                  วิชาบังคับกอน :   512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 

      512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 

                     * 512 482 ปฏิบัติการไมโครสโคปกเทคนิคทางชีววิทยา 

                                    * อาจเรียนพรอมกันได 

          หลักการและเทคนิคในการเตรียมตัวอยางเนื้อเยื่อพืชและสัตว ความรู 

  เบื้องตนในการศึกษาทางกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน การเตรียมสไลดเพ่ือ 

  การศึกษาดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสง 

   Principles and techniques in the preparation of plant and  

   animal tissues. Basic knowledge in electron microscopy. Preparation 

     of  slides for light microscopy. 
 

     512 482 ปฏิบัติการไมโครสโคปกเทคนิคทางชีววิทยา                         2(0-6-0) 

              (Microscopic Techniques in Biology Laboratory) 

                  วิชาบังคับกอน : * 512 481 ไมโครสโคปกเทคนิคทางชีววิทยา                        

                         * อาจเรียนพรอมกันได 

  ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 481 ไมโครสโคปกเทคนิค 

  ทางชีววิทยา                        

         Laboratory work related to the contents in 512 481 Microscopic 

  Technique in Biology. 
 

     512 491  สัมมนา                          1(0-2-1) 

              (Seminar) 

                 วิชาบังคับกอน :   512 313 สรีรวิทยาของพืช                   

                              หรือ    512 333 สรีรวิทยาของสัตว 

                สัมมนาในหัวขอท่ีนาสนใจทางชีววิทยา  โดยความเห็นชอบของภาควิชา

 ชีววิทยา 

       Seminar on topics of interest in biology by the consent of 

   Biology department. 
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     512 493    โครงงานวิจัย 1                                                           1(0-2-1) 

              (Research Project I) 

                 วิชาบังคับกอน :   512 313 สรีรวิทยาของพืช                   

                              หรือ    512 333 สรีรวิทยาของสัตว 

         เลือกหัวของานวิจัย คนควาขอมูล การเขียนและนําเสนอโครงรางงานวิจัย  

       Selection of a research topic. Literature review. Writing and  

  presentation of a research proposal.  
 

     512 494    โครงงานวิจัย 2  2(0-4-2) 

              (Research Project II) 

                 วิชาบังคับกอน :  512 493 โครงงานวิจัย 1                   

         การวิจัยในหัวขอทางชีววิทยา  ภายใตการแนะนําของอาจารยในภาควิชา 

 ชีววิทยา 

       Research on the topic in biology under the supervisions of  

   Biology departmental staffs.  
 

     512 495 การฝกงาน                                                  1(ไมนอยกวา 90 ช่ัวโมง) 

              (Practical Training) 

              เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาชีววิทยา 

                           วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U 

  การฝกปฏิบัติงานในองคการโดยความเห็นชอบของภาควิชาชีววิทยา 

      Practical training in the organization by the consent of the 

   Biology department.  
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาเคมี  
 

513 101  เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
(General Chemistry I) 
  ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี 
แกส ของแข็ง  อุณหพลศาสตร  
  Stoichiometry.  Atomic structures and properties of the elements in 
the periodic table. Chemical bonding. Gases. Solids. Thermodynamics. 
 

513 102 เคมีท่ัวไป 2 3(3-0-6) 
(General Chemistry II) 
วิชาบังคับกอน : 513 101 เคมีท่ัวไป 1 
  ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน เคมีไฟฟา จลนศาสตร
เคมี เคมีอินทรียเบื้องตน  
  Liquids and solutions.  Chemical equilibrium and ionic equilibrium. 
Electrochemistry. Chemical kinetics. Introduction to organic chemistry. 
 

513 103 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1(0-3-0)  
(General Chemistry Laboratory I) 
วิชาบังคับกอน : 513 101 เคมีท่ัวไป 1 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห 
  การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 101 เคมีท่ัวไป 1 
  Experiments related to the contents in 513 101 General Chemistry I. 
 

513 104 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 1(0-3-0) 
(General Chemistry Laboratory II) 
วิชาบังคับกอน : 513 102 เคมีท่ัวไป 2 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห 
           513 103 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 
  การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 102 เคมีท่ัวไป 2 
  Experiments related to the contents in 513 102 General Chemistry II. 
 

513 221 เคมีฟสิกัล 1 3(3-0-6) 
(Physical Chemistry I) 
วิชาบังคับกอน : 511 102 แคลคูลัส 2 
           513 102 เคมีท่ัวไป 2 
  แกสและทฤษฎีจลนของแกส อุณหพลศาสตร สมดุลเคมี สมดุลวัฏภาค อิเล็กโทร
ไลตและเคมีไฟฟา สารละลายของสารท่ีไมเปนอิเล็กโทรไลต 
  Gas and kinetic theory of gas. Thermodynamics. Chemical equilibrium. 
Phase equilibrium.  Electrolytes and electrochemistry.  Solution of non-
electrolytes. 
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513 222 เคมีฟสิกัล 2 3(3-0-6) 
(Physical Chemistry II) 
วิชาบังคับกอน : 511 205 คณิตศาสตรสําหรับนักวิทยาศาสตรกายภาพ 
           513 221 เคมีฟสิกัล 1 
  หลักการทางกลศาสตรควอนตัม สมการชเรอดิงเงอร สเปกโทรสโกปของอะตอม
และโมเลกุล 
  Principles of quantum mechanics. Schrodinger equations. Atomic and 
molecular spectroscopy. 
 

513 223 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 1 1(0-3-0) 
(Physical Chemistry Laboratory I) 
วิชาบังคับกอน : 513 222 เคมีฟสิกัล 2 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห 
  การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 221 เคมีฟสิกัล 1  และ  
513 222  เคมีฟสิกัล 2 
  Experiments related to the contents in 513 221 Physical Chemistry I  
and 513 222 Physical Chemistry II. 
 

513 231 เคมีวิเคราะห 1 2(2-0-4) 
(Analytical Chemistry I) 
วิชาบังคับกอน : 513 102 เคมีท่ัวไป 2 
  หลักการพ้ืนฐานของเคมีวิเคราะห  ทฤษฎีปฏิ กิริยากรดและเบส ปฏิ กิริยา
ออกซิเดชันและรีดักชัน ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซอนและปฏิกิริยาการเกิดตะกอน การ
ประยุกตปฏิกิริยาเหลานี้ในการวิเคราะหเชิงปริมาณโดยการตกตะกอนและการวัด
ปริมาตร สมดุลเคมีระหวางเฟสในการสกัดดวยตัวทําละลาย 
  Basic principles in analytical chemistry.  Theory of acid-base, 
oxidation-reduction, complex formation and precipitation reactions. 
Applications of the above-outlined reactions in quantitative gravimetric and 
volumetric analysis. Interface equilibria in solvent extraction. 
 

513 232 เคมีวิเคราะห 2 2(2-0-4) 
(Analytical Chemistry II) 
วิชาบังคับกอน : 513 231 เคมีวิเคราะห 1 
  หลักการ เครื่องมือและการประยุกต เทคนิคทางอัลตราไวโอเลตและวิ ซิ -
เบิลสเปกโทรเมตรี ฟลูออโรเมตรีและฟอสโฟริเมตรี อะตอมมิกสเปกโทรเมตรี และเอกซ
เรยสเปกโทรเมตรี 
  Principles, instrumentation and applications of the following 
techniques:  ultraviolet and visible spectrometry, fluorometry and 
phosphorimetry, atomic spectrometry and X-ray spectrometry. 
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513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1 1(0-3-0) 

(Analytical Chemistry Laboratory I) 

วิชาบังคับกอน : 513 104 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 

                     513 231 เคมีวิเคราะห 1 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา  

                                  10 สัปดาห 

  ความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ เครื่องมือและ

เทคนิคในการวิเคราะหเชิงปริมาณ การทดลองเก่ียวกับการวิเคราะหสารโดยวิธีตกตะกอน

และการวัดปริมาตรท่ีกลาวถึงในรายวิชา 513 231 เคมีวิเคราะห 1 

  Errors in chemical analysis.  Statistical data analysis.  Instrumentation 

and techniques in quantitative chemical analysis. Experiments on chemical 

analysis based on gravimetric and volumetric methods as outlined in 513 

231 Analytical Chemistry I. 
 

513 234 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2 1(0-3-0) 

(Analytical Chemistry Laboratory II) 

วิชาบังคับกอน : 513 232 เคมีวิเคราะห 2 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา  

         10 สัปดาห 

                     513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1 

  การทดลองเก่ียวกับวิธีวิเคราะหแบบตางๆ ท่ีกลาวถึงในรายวิชา 513 232 เคมี

วิเคราะห 2 

  Experiments  related  to the contents in  513 232 Analytical 

Chemistry II. 
 

513 251 เคมีอินทรีย 1 3(3-0-6) 

(Organic Chemistry I) 

วิชาบังคับกอน : 513 102 เคมีท่ัวไป 2 

  พันธะเคมีและโครงสราง หมูฟ งกชัน  สมบั ติ  ปฏิ กิริยาและการสังเคราะห

สารประกอบอินทรีย  สเทริโอเคมีพ้ืนฐาน และการวิเคราะหคอนฟอรเมชัน  

  Chemical bonding and structures, functional groups, properties, 

reactions and syntheses of organic compounds. Basic stereochemistry and 

conformational analysis. 
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513 252 เคมีอินทรีย 2 3(3-0-6) 
(Organic Chemistry II) 
วิชาบังคับกอน : 513 251 เคมีอินทรีย 1 
  สารตัวกลางในปฏิกิริยาเคมี คารโบแคทไอออน แอลฟาคารแบนไอออน คารบอน
แรดิคัล คารบีน ไนทรีน รวมท้ังปฏิกิริยาท่ีเก่ียวของ คารโบไฮเดรต กรดอะมิโน เปปไทด 
โปรตีน และลิปด 
  Intermediates in organic reactions:  carbocations, alpha-carbanions, 
carbon radicals, carbenes, nitrenes and related reactions.  Carbohydrates, 
amino acids, peptides, proteins and lipids.  
 

513 253 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 1(0-3-0) 
(Organic Chemistry Laboratory I) 
วิชาบังคับกอน : 513 104 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 

                     513 251 เคมีอินทรีย 1 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห 
  การทดลองเก่ียวกับเทคนิคการแยกและการทําสารใหบริสุทธิ์ การศึกษาปฏิกิริยา
เคมีของสารประกอบอะลิฟาติกและอะโรมาติก  
  Experiments on separation and purification techniques.  Studies of 
aliphatic and aromatic compound. 
 

513 254 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 1(0-3-0) 
(Organic Chemistry Laboratory II) 
วิชาบังคับกอน : 513 253 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 

                     513 252 เคมีอินทรีย 2 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห 
การทดลองท่ีเก่ียวของกับการสังเคราะหสารอินทรียโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงหมูฟงกชัน 
  Experiments on organic synthesis concerning functional group 
interconversion.  
 

513 291 เคมีกับความปลอดภัย 1(1-0-2) 
(Chemical Safety) 
วิชาบังคับกอน : 513 102 เคมีท่ัวไป 2 
  ประเภทของอันตรายจากสารเคมี การจัดการสารเคมีอยางปลอดภัย การเก็บ การ
ขนสง การใช การบําบัด และการกําจัด ขอมูลความปลอดภัยในการใชสารเคมีและวัตถุ
อันตราย เครื่องปองกันสวนบุคคล การจัดการกรณีฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาล 
  Types of chemical hazards. Safe management of chemicals: storage, 
transportation, operating practice, treatment and disposal. Material Safety 
Data Sheet (MSDS). Personal protective equipment. Emergency responses 
and first aid. 
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513 311 เคมีอนินทรีย 1 3(3-0-6) 
(Inorganic Chemistry I) 
วิชาบังคับกอน : 513 102 เคมีท่ัวไป 2 
  โครงสรางอะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี สมมาตรและพอยท
กรุป โครงสรางของผลึกไอออนิก โครงสรางของโลหะและทฤษฎีแถบพลังงาน เคมีของ
ธาตุในกลุมหลัก 
  Atomic structures.  The periodic table and properties of elements. 
Chemical bonding. Symmetry and point groups. Structures of ionic crystals. 
Structures of metals and the energy band theory. Chemistry of the main 
group elements. 
 

513 312 เคมีอนินทรีย 2 3(3-0-6) 
(Inorganic Chemistry II) 
วิชาบังคับกอน : 513 311 เคมีอนินทรีย 1 
  โครงสรางและการเกิดไอโซเมอรของสารประกอบโคออรดิเนชัน ทฤษฎีสนามผลึก  
ทฤษฎีสนามลิแกนด สมบัติทางแมเหล็กและสเปกตรัมอิเล็กทรอนิกส เคมีสารละลาย 
กลไกของปฏิกิริยาอนินทรีย 
  Structures and isomerism of coordination compounds.  The crystal 
field theory.  The ligand field theory.  Magnetic properties and electronic 
spectra. Chemistry of solutions. Mechanisms of inorganic reactions. 
 

513 313 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1(0-3-0) 
(Inorganic Chemistry Laboratory) 
วิชาบังคับกอน : 513 104 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 

                     513 312 เคมีอนินทรีย 2 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 
                                     สัปดาห 

  การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 311 เคมีอนินทรีย 1 และ  
513 312 เคมีอนินทรีย 2 
  Experiments related to the contents in 513 311 Inorganic Chemistry I 
and 513 312 Inorganic Chemistry II. 
 

513 321 เคมีฟสิกัล 3 2(2-0-4) 
(Physical Chemistry III) 
วิชาบังคับกอน : 513 222 เคมีฟสิกัล 2 
  กฎอัตราของปฏิกิริยาเคมี จลนศาสตรเคมีและกลไกเคมี ระบบคอลลอยด เคมี
พ้ืนผิว การดูดซับและกระบวนการเรงปฏิกิริยา 
  Rate laws of chemical reactions. Chemical kinetics and mechanisms. 
Colloidal systems. Surface chemistry. Adsorption and catalytic processes.  
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513 323 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 2 1(0-3-0) 
(Physical Chemistry Laboratory II) 
วิชาบังคับกอน : 513 223 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 1 

                     513 321 เคมีฟสิกัล 3 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห 
  การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 222 เคมีฟสิกัล 2 และ 513 321 
เคมีฟสิกัล 3 
  Experiments related to the contents in 513 222 Physical Chemistry II 
and 513 321 Physical Chemistry III. 
 

513 331 เคมีวิเคราะห 3 3(3-0-6) 
(Analytical Chemistry III) 
วิชาบังคับกอน : 513 232 เคมีวิเคราะห 2 
  วิธีวิเคราะหทางเคมีไฟฟาประเภทตางๆ คอนดักโตเมตรี โพเทนชิโอเมตรี คูโลเมตรี
และอิเล็กโทรแกรวิเมตรี  โวลแทมเมตรี  และแอมเพอโรเมตรี  แกสและลิควิดโครมา-
โทกราฟ การวิเคราะหเชิงความรอน  
      Electroanalytical methods conductometry, potentiometry, 
coulometry and electrogravimetry, voltammetry and amperometry.  Gas 
and liquid chromatography. Thermal analysis. 
 

513 333 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 3 1(0-3-0) 
(Analytical Chemistry Laboratory III) 
วิชาบังคับกอน : 513 234 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2 

                     513 331 เคมีวิเคราะห 3 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา  
                                             10 สัปดาห 

  การทดลองเก่ียวกับวิธีวิเคราะหแบบตาง ๆ ท่ีกลาวถึงในรายวิชา 513 331 เคมี
วิเคราะห 3 
   Experiments related to the contents in 513 331 Analytical Chemistry III. 
 

513 341 ชีวเคมี 1 4(4-0-8) 
(Biochemistry I) 
วิชาบังคับกอน :(1) 512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 

                         513 250 เคมีอินทรีย 
        หรือ (2) 512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 

                         513 252 เคมีอินทรีย 2 
  โครงสรางและหนาท่ีของชีวโมเลกุล เอนไซมและชีวพลังงานศาสตร เมแทบอลิซึม
และการควบคุม การเก็บรักษาและการแสดงออกของขอมูลทางพันธุกรรม พันธุวิศวกรรม 
  Structures and functions of biomolecules. Enzymes and bioenergetics. 
Metabolism and regulation. Storage and expression of genetic information. 
Genetic engineering. 
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513 343 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0) 

(Biochemistry Laboratory I) 

วิชาบังคับกอน :(1) 513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 

                         513 341 ชีวเคมี 1 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห 

        หรือ (2) 513 254 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 

                         513 341 ชีวเคมี 1 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห 

  การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 341 ชีวเคมี 1 

  Experiments related to the contents in 513 341 Biochemistry I 
 

513 344 วิธีการศึกษาทางชีวเคมี 2(1-3-2) 

(Methods in Biochemistry) 

วิชาบังคับกอน : 513 341 ชีวเคมี 1 

                     513 343 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 

  ทฤษฎีและปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับวิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยทาง

ชีวเคมี การแยก การจัดการและการวิเคราะหชีวโมเลกุล การประมวลผล การวิเคราะห

และการนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการทดลอง 

  Theory and practice related to methods and instrumentation used in 

biochemical research studies.  Isolation, manipulation and analysis of 

biomolecules.  Processing, analysis and presentation of the experimental 

data. 
 

513 351 เคมีอินทรียข้ันสูง 1 2(2-0-4) 

(Advanced Organic Chemistry I) 

วิชาบังคับกอน : 513 252 เคมีอินทรีย 2 

  ไครัลลิตี เอทรอปไอโซเมอริซึม โทปซิตี สารตัวกลางบางประเภทท่ีวองไวตอ

ปฏิกิริยา คารโบแคทไอออนแบบนัน-คลาสิคัล อิลิดของฟอสฟอรัส ซัลเฟอร และ

ไนโตรเจน และปฏิกิริยาท่ีเก่ียวของ สเทอริโอเคมีและกลไกของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาแบบ

สเทอริโอซีเลกทีฟและสเทอริโอสเปกซิฟก บทนําการสังเคราะหแบบอสมมาตร  

  Chirality. Atropisomerism. Topicity. Some reactive intermediates: non-

classical carbocations, phosphorus, sulfur and nitrogen ylides and related 

reactions. Stereochemistry and reaction mechanisms. Stereoselective and 

stereospecific reactions. Introduction to asymmetric synthesis. 
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513 352 เคมีอินทรียข้ันสูง 2 2(2-0-4) 

(Advanced Organic Chemistry II) 

วิชาบังคับกอน : 513 351 เคมีอินทรียข้ันสูง 1 

  การศึกษากลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรียโดยวิธีทางจลนศาสตรเคมีและวิธีอ่ืนๆ 

ความสัมพันธระหวางโครงสรางกับความไวในการเกิดปฏิกิริยา ทฤษฎพัีนธะเคมี ปฏิกิริยา

เพอริไซคลิก เคมีเชิงแสงของสารอินทรีย 

  Determination of organic reaction mechanisms using kinetic and non-
kinetics methods. Structure and reactivity relationships. Chemical bonding 
theories. Pericyclic reactions. Organic photochemistry. 

 

513 353 ปฏิบัติการเคมีอินทรียข้ันสูง 2(0-6-0) 
(Advanced Organic Chemistry Laboratory) 
วิชาบังคับกอน : 513 254 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 

                     513 351 เคมีอินทรียข้ันสูง 1 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 
                                   10 สัปดาห 

  การทดลองเก่ียวกับการสังเคราะหสารอินทรีย 
  Experiments on organic synthesis. 
 

513 354 สเปกโทรสโกปในเคมีอินทรีย 3(3-0-6) 

(Spectroscopy in Organic Chemistry) 

วิชาบังคับกอน : 513 252 เคมีอินทรีย 2 

  การประยุกตเทคนิคอัลตราไวโอเลต อินฟราเรด นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ 

สเปกโทรสโกป และแมสสเปกโทรเมตรีในการพิสูจนโครงสรางของสารประกอบอินทรีย 

  Applications of ultraviolet, infrared, nuclear magnetic resonance 

spectroscopy and mass spectrometry in structural elucidation of organic 

compounds. 
 

513 361 เทคโนโลยีสารสนเทศในเคมี 3(2-2-5) 

(Information Technology in Chemistry) 

เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาเคมี 

  การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปและฐานขอมูลทางเคมีในการเตรียมตนฉบับ

บทความ และการนําเสนอขอมูล การจําลองแบบและการวิเคราะหโครงสรางโมเลกุล 

วิธีการเชิงตัวเลขอยางงายสําหรับปญหา ทางเคมี การวิเคราะหความคลาดเคลื่อนและ

วิธีการทางสถิติ ชนิดของสิ่งตีพิมพทางเคมี การสืบคนและการไดมาของขอมูลและสิ่ง

ตีพิมพทางเคมีในเครือขายคอมพิวเตอรและฐานขอมูลตาง ๆ 
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  Applications of program packages and chemical databases in 
manuscript preparation and data presentation. Molecular modeling and 
structure analysis. Simple numerical methods for chemistry problems. 
Analysis of errors and statistical procedures. Types of chemical 
publications. Searches and retrieval of chemical information and 
publications in computer networks and databases. 
 

513 411 เคมีอนินทรียข้ันสูง 1 2(2-0-4) 
(Advanced Inorganic Chemistry I) 
วิชาบังคับกอน : 513 312 เคมีอนินทรีย 2 
  เคมีของสารประกอบออรแกโนเมทัลลิก วิธีการทางสเปกโทรสโกปในการพิสูจน
โครงสรางของสารประกอบอนินทรีย 
  Chemistry of organometallic compounds. Spectroscopic methods for 
structural elucidation of inorganic compounds. 
 

513 413 ปฏิบัติการเคมีอนินทรียข้ันสูง 1(0-3-0) 
(Advanced Inorganic Chemistry Laboratory) 
วิชาบังคับกอน : 513 313 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย  

                     513 411 เคมีอนินทรียข้ันสูง 1 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา  
                                  10 สัปดาห 

  การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 411 เคมีอนินทรียข้ันสูง 1 
  Experiments related to the contents in 513 411 Advanced Inorganic 
Chemistry I 

 

513 414 วิธีตรวจสอบลักษณะสําหรับสารประกอบอนินทรีย 2(2-0-4) 

(Characterization Methods for Inorganic Compounds) 

วิชาบังคับกอน : 513 312 เคมีอนินทรีย 2 

  หลักการพ้ืนฐานของการตรวจสอบลกัษณะ ประเภทของสารประกอบอนินทรีย 

ข้ันตอนการตรวจสอบลักษณะ วิธีการตรวจสอบลักษณะตาง ๆ เชน นิวเคลียรเมกนีติกเร-

โซเนนซสเปกโทสโกป อินฟราเรดสเปกโทสโกป ลูมิเนสเซนตสเปกโทสโกป เทคนิครังสี

เอกซ การใชกลองจุลทรรศนอิเลคตรอน การวิเคราะหทางความรอน  

  Basic principles of characterization. Types of inorganic compounds. 
Characterization procedures. Characterization Techniques: nuclear 
magnetic resonance spectroscopy (NMR), infrared spectroscopy (IR), 
luminescence spectroscopy, X-ray techniques, electron microscopy and 
thermal analysis. 
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513 415 วัสดุนาโน 2(2-0-4) 

(Nanomaterials) 

วิชาบังคับกอน : 513 312 เคมีอนินทรีย 2 

  การสังเคราะหและการศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุนาโน การประยุกต ผลกระทบ

ของวัสดุนาโนตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 

  Synthesis and characterization of nanomaterials.  Applications. The 

impacts of nanomaterials on humans and the environment.  
 

513 416 การเรงปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ 2(2-0-4) 

(Heterogeneous Catalysis) 

วิชาบังคับกอน : 513 312 เคมีอนินทรีย 2 

  หลักการเบื้องตนของการเรงปฏิกิริยา การดูดซับและจลนศาสตร การสังเคราะห

และการศึกษาลักษณะเฉพาะของตัวเรงปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ และการประยุกต 

  Basic principles of catalysis.  Adsorption and kinetics.  Synthesis and 

characterization of heterogeneous catalysis and applications. 
 

513 417 เคมีของธาตุกลุม เอฟ-บล็อก  2(2-0-4) 

(Chemistry of f-block Elements) 

วิชาบังคับกอน : 513 312 เคมีอนินทรีย 2 

  หมูธาตุแลนทาไนด หมูธาตุแอกทิไนด สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของธาตุกลุม 

เอฟ-บล็อกและการประยุกต 

  Lanthanide series. Actinide series. Physical and chemical properties of 

f-block elements and applications. 
 

513 421 นิวเคลียรและเคมีรังสี 2(2-0-4) 

(Nuclear and Radiochemistry) 

วิชาบังคับกอน : 513 221 เคมีฟสิกัล 1 

  ชนิดของรังสีนิวเคลียร การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี อันตรกิริยาระหวางรังสี

นิวเคลียรกับสสาร การตรวจและการวัดปริมาณรังสี อันตรายจากรังสีและการประยุกต

สารกัมมันตรังสีทางเคมี 

  Types of nuclear radiation. Decays of radioactive materials. Interaction 

between nuclear radiation and matters.  Detection and measurement of 

radiation.  Radiation hazard and applications of radioactive materials in 

chemistry. 
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513 422 เคมีฟสิกัลของสารโมเลกุลใหญ 2(2-0-4) 
(Physical Chemistry of Macromolecules) 
  อุณหพลศาสตรและสมดุลของสารละลายของสารโมเลกุลใหญ จลนศาสตรของ
ปฏิกิริยาการสังเคราะหสารโมเลกุลใหญ ความสัมพันธระหวางโครงสรางทางเคมีและ
สมบัติทางกายภาพของสารโมเลกุลใหญ การประยุกตสารโมเลกุลใหญในชีวิตประจําวัน 
  Thermodynamics and equilibrium of macromolecule solutions. 
Kinetics of macro-molecular syntheses.  Relationships between chemical 
structures and physical properties of macromolecules.  Applications of 
macromolecules in everyday life.  
 

513 423 จลนศาสตรเคมีและกลไกเคมี  3(3-0-6) 
(Chemical Kinetics and Mechanisms) 
วิชาบังคับกอน : 513 321 เคมีฟสิกัล 3 
  กฎอัตราของปฏิกิริยาเคมี วิธีการทดลองทางดานจลนศาสตรเคมี อิทธิพลของ
อุณหภูมิตออัตราเร็วของปฏิกิริยา ทฤษฎีของอัตราเร็วของปฏิกิริยา ทฤษฎีของปฏิกิริยายู
นิโมเลคูลาร กระบวนการของอะตอมและแรดิคัลอิสระ ปฏิกิริยาในสารละลาย ปฏิกิริยาท่ี
ใชตัวเรง ปฏิกิริยาท่ีเกิดรวดเร็วและปฏิกิริยาเคมีเชิงแสง 
  Rate laws of chemical reactions.  Experimental methods in chemical 
kinetics.  The effect of temperature on reaction rates.  Theory of reaction 
rates.  Theory of unimolecular reaction.  Reactions of atoms and free 
radicals.  Reactions in solution.  Catalytic reactions.  Fast reactions and 
photochemical reactions. 
 

513 424 อุณหพลศาสตรเคมี 3(3-0-6) 

(Chemical Thermodynamics) 

วิชาบังคับกอน : 513 221 เคมีฟสิกัล 1 

  กฎของอุณหพลศาสตร สมดุลของแกสจริงและสารละลายจริง การประยุกตขอมูล

ทางอุณหพลศาสตร ระบบท่ีเก่ียวกับตัวแปรอินเทนซีฟ ระบบหลายองคประกอบ ศักยเคมี

และสมบัติอันเนื่องจาก  โมลารยอย แอคทิวิตีและแรงเคลื่อนไฟฟาของเซลล อุณหพล

ศาสตรสถิติ 
  Laws of thermodynamics. Equilibria of real gases and non-ideal 
solutions. Applications of thermodynamic data. System of intensive 
variables. Multi-component systems. Chemical potential and other partial 
molar properties.  Activity and electromotive force of cells.  Statistical 
thermodynamics. 
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513 425 เคมีไฟฟา 3(3-0-6) 
(Electrochemistry) 
วิชาบังคับกอน : 513 321 เคมีฟสิกัล 3 
  อันตรกิริยาระหวางไอออนและตัวทําละลาย อันตรกิริยาระหวางไอออนและการ
ขนสงไอออนในสารละลาย ทฤษฎีของหนาสัมผัสระหวางอิเล็กโทรดกับอิเล็กโทรไลต 
กลไกการถายเทอิเล็กตรอนขามหนาสัมผัส เทคนิคท่ีใชในการศึกษาปฏิกิริยาท่ีอิเล็กโทรด 
การประยุกตเคมีไฟฟาในเคมีวิเคราะหและอุตสาหกรรมเคมี 
  Interaction between ions and solvents. Interaction between ions and 
ion transport in solutions. Theory of interface between an electrode and 
electrolytes.  Mechanism of electron transfer across the interface. 
Techniques for the study of reactions at the electrode.  Applications of 
electrochemistry to analytical chemistry and chemical industry. 
 

513 426 สเปกโทรสโกปทางเคมีฟสิกัล 3(3-0-6) 
(Spectroscopy in Physical Chemistry) 
วิชาบังคับกอน : 513 222 เคมีฟสิกัล 2 
  สเปกโทรสโกปของการสั่นและการหมุนของโมเลกุล การประยุกตสมมาตรและ
ทฤษฎีกลุมในการวิเคราะหสเปกตรัมจากการสั่นของโมเลกุล โครงสรางอิเล็กตรอนของ
อะตอม การเขียนสัญลักษณเทอมแทนสภาวะของอะตอม โฟโตอิเล็กตรอน สเปกโทรสโก
ปของอะตอม การเขียนสัญลักษณเทอมแทนสภาวะของโมเลกุล กฎการเลือกสรรสําหรับ
การเปลี่ยนสภาวะของอิเล็กตรอน อันตรกิริยาของนิวเคลียรสปน เทคนิคพัลสในนิวเคลียร
แมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป 
  Vibrational and rotational spectroscopy. Applications of symmetry 
and group theory to the analysis of vibrational spectra. Electronic 
structures of atoms. Term symbols and atomic states. Atomic 
photoelectron spectroscopy. Term symbols and molecular states. 
Selection rules for electronic transition. Interactions of nuclear spins. Pulse 
techniques in nuclear magnetic resonance spectroscopy. 
 

513 427 วัสดุพอลิเมอร  2(2-0-4) 

(Polymer Materials) 

  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับพอลิเมอร คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของพอลิเมอร 

การทดสอบพอลิเมอร พอลิเมอรท่ียอยสลายทางชีวภาพ (ชีวพลาสติก) พอลิเมอรคอมพอ-

สิต การประยุกตพอลิเมอรในดานตางๆ กระบวนการผลิตพอลิเมอรในอุตสาหกรรม วัฎ-

จักรของพอลิเมอร  
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  General introduction of polymers.  Chemical and physical properties 

of polymers.  Polymer testing.  Biodegradable polymers ( bioplastics) . 

Polymer composites.  Uses of polymers in various applications.  Polymer 

processing in industry. Polymer life cycle. 
 

513 428 นาโนโฟโตนิกสเบ้ืองตน 2(2-0-4) 

(Basic Nanophotonics) 

วิชาบังคับกอน: 513 222 เคมีฟสิกัล 2 

 อนุภาคนาโนของโลหะมีตระกูล สมการแมกซเวล เซอรเฟสพลาสมอนเรโซแนนซ 

การควบคุมเซอรเฟสพลาสมอนเรโซแนนซ การเพ่ิมของสนามแมเหล็กไฟฟาเนื่องจาก

เซอรเฟสพลาสมอนเรโซแนนซ พลาสมอนโพลารติอน และการสงผานพลังงาน เซอรเฟส

เอนแฮนซรามานสเปกโตรสโกป นาโนโฟโตนิกสในโซลารเซลล การปรับแตงหนาคลื่น

แมเหล็กไฟฟาและการลองหน การรักษาโรคโดยโฟโตเทอมอล 

   Noble metal nanoparticles.  Maxwell’ s equation.  Surface plasmon 

resonances.  Controlling of surface plasmon resonance.  Electromagnetic 

field enhancement from surface plasmon resonance.  Plasmon polariton 

and transportation of energy.  Surface-enhanced Raman spectroscopy. 

Nanophotonics in solar cell. Wavefront manipulations of electromagnetic 

wave and invisibility. Photothermal therapy. 
 

513 429 แบบจําลองระดับโมเลกุลทางเคมี 2(2-0-4) 

(Chemical Molecular Modeling) 

วิชาบังคับกอน: 513 222 เคมีฟสิกัล 2 

  แนวคิดแบบจําลองระดับโมเลกุล กลศาสตรระดับโมเลกุล สนามแรง เทคนิคการหา

โครงสรางท่ีดีท่ีสุด การคํานวณพลังงานระดับโมเลกุลและสมบัติของโมเลกุลดวยเทคนิค

ทางกลศาสตรระดับโมเลกุล การคํานวณเซมิเอมพิริกัลและแอบอินิชิโอดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรทางเคมี 

  Concepts in molecular modeling. Molecular mechanics. Force fields. 

Geometry optimization techniques.  Calculations of molecular energy and 

properties of molecules using molecular mechanics techniques.  Semi-

empirical and ab initio calculations using computational chemistry 

software. 
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513 431 เคมีวิเคราะหข้ันสูง 1 2(2-0-4) 
(Advanced Analytical Chemistry I) 
วิชาบังคับกอน : 513 331 เคมีวิเคราะห 3 
  แมสสเปกโทรเมตรีของธาตุ เทคนิครวม โดยครอบคลุมเทคนิคแกสโครมาโทกราฟ
กับแมสสเปกโทรเมตรี และลิควิดโครมาโทกราฟกับแมสสเปกโทรเมตรี แทนเด็ม
แมสสเปกโทรเมตรีและการประยุกต การวิเคราะหแบบโฟลอินเจคชัน  
  Elemental mass spectrometry.  Hyphenated techniques:  gas 
chromatography–mass spectrometry and liquid chromatography–mass 
spectrometry. Tandem mass spectrometry and applications. Flow injection 
analysis. 
 

513 432 เคมีวิเคราะหข้ันสูง 2 2(2-0-4) 
(Advanced Analytical Chemistry II) 
วิชาบังคับกอน : 513 331 เคมีวิเคราะห 3 
  เคมีคัลเซนเซอรและไบโอเซนเซอรในการวิเคราะหทางเคมี สเปกโทรอิเล็กโทรเคมี 
การวิเคราะหโดยวิธีสตริปปง สแควรเวฟโวลแทมเมตรี วิธีวิเคราะหท่ีอาศัยหลักของ
จลนศาสตรเคมีและการเรงปฏิกิริยา โครมาโทกราฟแบบแลกเปลี่ยนไอออน ซูเปอรคริทิ
คัลฟลูอิดโครมาโทกราฟ คะพิลารีอิเล็กโทรโฟริซิส  
  Chemical sensors and biosensors in chemical analysis.  Spectro-
electrochemistry. Stripping analysis. Square-wave voltammetry. Kinetic and 
catalytic methods of analysis. Ion exchange chromatography. Supercritical 
fluid chromatography. Capillary electrophoresis.  
 

513 433 การวิเคราะหวัสดุเชิงซอน 2(1-3-2) 
(Analysis of Complex Materials ) 
วิชาบังคับกอน : 513 331 เคมีวิเคราะห 3 

                     513 333 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 3 
  กระบวนการหาคําตอบสําหรับปญหาทางเคมีวิเคราะห การกําหนดขอบเขตของ
ปญหา การสุมตัวอยาง การเตรียมตัวอยางสําหรับการวิเคราะห การเลือกวิธีวิเคราะหและ
การประเมินผลขอมูล การควบคุมและการรับรองคุณภาพของวิธีวิ เคราะหและ
หองปฏิบัติการ การทดลองวิเคราะหตัวอยางจากอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม 
  The process of problem solving in chemical analysis:  defining the 
problem, sampling, sample pretreatment, selecting an analytical procedure 
and evaluation of the analytical data.  Quality control and quality 
assurance for the analytical methods and laboratories. Laboratory practices 
on industrial and environmental samples. 
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513 434 เคมีวิเคราะหข้ันสูง 3 2(2-0-4) 
(Advanced Analytical Chemistry III) 
วิชาบังคับกอน : 513 331 เคมีวิเคราะห 3 
  การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของพ้ืนผิว โดยครอบคลุม  เทคนิคโฟโต
อิเล็กตรอนสเปก โทรสโกป อิเล็กตรอนโพรบไมโครอนาไลซิสและเซเคนดารีไอออน
แมสสเปกโทรเมตรี โกลดิสชารจอิมิชชันสเปกโทรเมตรีและเลเซอรอะเบลชันอินดักทิฟ
ลีคัพเพิลพลาสมาแมสสเปกโทรเมตรี การศึกษาลักษณะของพ้ืนผิวดวยกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบกราดตรวจ 
  Chemical analysis of the surface:  photoelectron spectroscopy, 
electron probe microanalysis and secondary ion mass spectrometry, glow 
discharge emission spectrometry and laser ablation inductively coupled 
plasma mass spectrometry.  Study of surface structures by scanning 
electron microscopy. 
 

513 435 การวิเคราะหทางเคมีของน้ํา 2(1-3-2) 
(Chemical Analysis of Water) 
วิชาบังคับกอน : 513 331 เคมีวิเคราะห 3 
  องคประกอบพ้ืนฐานทางเคมีของน้ําและน้ําเสีย ลักษณะของน้ําเสียและสาร
ปนเปอนทางเคมีในน้ําเสียจากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เครื่องมือวิเคราะห
คุณภาพน้ําและปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 
  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
  Basic chemical compositions of water and wastewater.  Wastewater 
characteristics and chemical contaminations in wastewater from industrial 
and agricultural sectors. Instruments for water quality analysis and related 
practices. 
  Field trips required. 
 

513 436 นวัตกรรมในงานวิเคราะหการไหล 2(2-0-4)  
(Innovation in Flow Analysis) 
วิชาบังคับกอน : 513 331 เคมีวิเคราะห 3 
  เทคนิคการไหลท่ีใชในงานเคมีวิเคราะห โดยครอบคลุมโฟลอินเจคชัน ชีเควนเชียล
อินเจคชัน ไฮบริดโฟล อุปกรณการไหลขนาดไมครอน อุปกรณการไหลอาศัยกระดาษ 
และการประยุกต 
  Flow-based techniques used in chemical analysis:  flow injection 
analysis, sequential injection analysis, hybrid flow analysis, microfluidic 
devices, paper-based analytical devices and their applications. 
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513 441 ชีวเคมี 2 2(2-0-4) 
(Biochemistry II) 
วิชาบังคับกอน : 513 341 ชีวเคมี 1 
  โครงสราง หนาท่ีและแหลงท่ีมาของโปรตีน การแยกใหบริสุทธิ์และการศึกษา
ลักษณะเฉพาะของโปรตีน โปรตีนท่ีใชเพ่ือวัตถุประสงคในการวิเคราะห โปรตีนและ
เอนไซมท่ีใชในอุตสาหกรรม  
  Structures, functions and sources of proteins. Protein purification and 
characterization.  Proteins for analytical purposes.  Industrial proteins and 
enzymes. 
 

513 442 ชีวเคมี 3 3(3-0-6) 

(Biochemistry III) 

วิชาบังคับกอน : 513 341 ชีวเคมี 1 

  ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา โดยครอบคลุม กลไกของการขนสงผานเยื่อหุมเซลล กลไกการ

ทํางานของฮอรโมนในระดับโมเลกุล และกระบวนการการเกิดมะเร็ง 

  Physiological biochemistry: mechanisms of membrane transport, the 
molecular basis of hormone action and carcinogenesis. 

 

513 443 ชีวเคมีของพืช 3(3-0-6) 

(Biochemistry of Plants) 

วิชาบังคับกอน : 513 341 ชีวเคมี 1 

  โครงสรางและหนาท่ีของเซลลพืช ชีวพลังงานศาสตรและกระบวนการเมแทบอลิซึม

ของพืชเปรียบเทียบกับในสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน ผลผลิตทุติยภูมิท่ีเกิดจากเมแทบอลิซึม ผลของ

ฮอรโมนพืชท่ีมีตอสรีรวิทยาของพืช 

  Structures and functions of plant cells.  Bioenergetics and metabolic 
process in plants in comparison with those in other living systems. 
Secondary metabolites. Effects of plant hormones on plant physiology. 
 

513 444 ชีวเคมีของโภชนศาสตร 2(2-0-4) 

(Biochemistry of Nutrition) 

วิชาบังคับกอน : 513 341 ชีวเคมี 1 

  หลักการทางชีวเคมีในโภชนาการของมนุษย หนาท่ีและกลไกการทํางานของวิตามิน 

และแรธาตุ การวัดภาวะโภชนาการและภาวะทุพโภชนาการ 

  Biochemical principles of human nutrition. Functions and mechanisms 

of vitamins and minerals. Assessment of nutritional status and malnutrition. 
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513 445 ปฏิบัติการชีวเคมีของโภชนศาสตร 1(0-3-0) 
(Biochemistry of Nutrition Laboratory) 
วิชาบังคับกอน : 513 343 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 

                     513 444 ชีวเคมีของโภชนศาสตร หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา  
                                             10 สัปดาห 

  การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 444 ชีวเคมีของโภชนศาสตร 
  Experiments related to the contents in 513 444 Biochemistry of 
Nutrition. 
 

513 451 วิธีการสังเคราะหทางเคมีอินทรีย 2(2-0-4) 
(Synthetic Methods in Organic Chemistry) 
วิชาบังคับกอน : 513 351 เคมีอินทรียข้ันสูง 1 
  วิธีการสําคัญในการสังเคราะหทางเคมีอินทรีย และการประยุกตเพ่ือการสราง
โครงสรางโมเลกุล สารอินทรียท่ีซับซอน 
  Important methods of synthetic organic chemistry and their 
applications to the construction of complicated organic molecules. 
 

513 452 เคมีอินทรียของผลิตภัณฑธรรมชาติ 3(3-0-6) 
(Organic Chemistry of Natural Products) 
วิชาบังคับกอน : 513 252 เคมีอินทรีย 2 
  การประยุกตหลักการทางเคมีในการศึกษาสารประกอบท่ีเกิดตามธรรมชาติ 
สารประกอบอัลคาลอยด เทอรพีนอยด สเตอรอยด และผลิตผลจากเมแทบอลิซึมของ
จุลินทรีย ผลิตภัณฑธรรมชาติท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพ ความสัมพันธเชิงชีวสังเคราะหของ
ผลิตภัณฑธรรมชาติ การพิสูจนโครงสรางโดยวิธีทางเคมีและกายภาพ 
  Applications of chemical principles in the studies of naturally 
occurring compounds. Alkaloids, terpenoids, steroids and metabolites of 
microbes. Natural products with biological activities. Biosynthetic 
relationships of natural products. Structural elucidation by chemical and 
physical methods. 
 

513 453 การเรงปฏิกิริยาเชิงอสมมาตร 2(2-0-4) 
(Asymmetric Catalysis) 
วิชาบังคับกอน : 513 351 เคมีอินทรียข้ันสูง 1 
  ความกาวหนาในการพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาสําหรับการสังเคราะหแบบอสมมาตร 
  Recent advances in development of catalysts for asymmetric 
syntheses. 
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513 461 หลักการทางธุรกิจและการบริหารจัดการสําหรับนักวิทยาศาสตร 2(2-0-4) 

(Principle of Business and Management for Scientists) 

วิชาบังคับกอน : 513 101 เคมีท่ัวไป 1  

             หรือ  513 100 เคมีท่ัวไป 

  หลักการพ้ืนฐานของการจัดการและภาษาทางธุรกิจ ความรูเบื้องตนทางบัญชี 

การเงิน การบริหารจัดการ การเจรจาตอรอง การตลาด และการตลาดระหวางประเทศ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเคมี การวิเคราะหอุตสาหกรรม พฤติกรรมองคกร 

  Basic principles of management and business language. Introduction 

to accounting, finance, operations management, negotiation, marketing and 

international marketing.  Technology and innovation in chemistry. Industry 

analysis. Organizational behavior.  
 

513 462 การจัดการและถายทอดความรูทางเคมี 2(2-0-4) 

(Chemistry Knowledge Management and Outreach) 

วิชาบังคับกอน : 513 222 เคมีฟสิกัล 2 

   513 223 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 1 

   513 232 เคมีวิเคราะห 2 

   513 234 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2 

   513 252 เคมีอินทรีย 2 

   513 254 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 

  แนวคิดและกระบวนการจัดการความรู ความสําคัญของการจัดการความรู การ

จัดการความรูทางเคมี การออกแบบ การวางแผน และการบริหารจัดการการถายทอด

ความรูทางเคมี 

  Concepts and processes of knowledge management.  Values of 

knowledge management.  Chemistry knowledge management.  Design, 

planning, and management of chemistry outreach. 
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513 471 ระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 

(Quality Management System in Industry) 

วิชาบังคับกอน : 513 331 เคมีวิเคราะห 3 

  ระบบการบริหารจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรม มาตรฐานตาง ๆ ของระบบการ

จัดการคุณภาพ ไอเอสโอ 9001:2000, ไอเอสโอ 14000 และ ไอเอสโอ/ไออีซี 17025 

ขอกําหนดตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ วิธีการทําระบบการจัดการคุณภาพ 

การจัดทําเอกสาร การนําไปใช การตรวจประเมินระบบ และการขอการรับรองระบบการ

จัดการคุณภาพ การประยุกตมาตรฐาน ไอเอสโอ/ไออีซี 17025 การประกันคุณภาพใน

การวิเคราะหทดสอบ การสอบเทียบเครื่องมือและเครื่องแกว 

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  Quality management system in industry.  Standards of quality 

management system :  ISO 9001: 2000, ISO 14000 and ISO/ IEC 17025. 

Requirements of quality management system. Procedure, documentation, 

implementation, auditing and certification of quality management system. 

Applications of ISO/ IEC 17025.  Quality assurance in testing laboratories. 

Calibration of equipment and glassware. 

  Field trips required. 
 

513 472 เคมีในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 2(2-0-4) 

(Chemistry in Electronics Industry) 

วิชาบังคับกอน : 513 331 เคมีวิเคราะห 3 

  กระบวนการทางเคมีในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส การผลิตฮารดดิสไดรฟ 

เทคโนโลยีคลีนรูมและการควบคุมสารปนเปอนจุลภาค อุตสาหกรรมแผนวงจรพิมพและ

การวิเคราะหคุณภาพ การวิเคราะหทางเคมีในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

  Chemical processes in electronics industry. Manufacturing of hard disk 

drive.  Cleanroom technology and micro-contaminant controls.  Printed 

circuit board ( PCB)  industry and quality analysis.  Chemical analysis in 

electronics industry. 
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513 473 เคมีเชิงสีและการประยุกต 3(2-1-6) 

(Color Chemistry and Applications) 

วิชาบังคับกอน : 513 321 เคมีฟสิกัล 3 

  ประวัติและพัฒนาการของสารใหสี หลักพ้ืนฐานดานเคมีและกายภาพของสี สาเหตุ

การเกิดสี อันตรกิริยาระหวางแสงกับวัตถุ สีชนิดฟลูออเรสเซนสและฟอสฟอเรสเซนส สี

ยอมและสารสี การจําแนกชนิดของสารใหสี สีและองคประกอบ การอธิบายการเกิดสีและ

โครงสรางโมเลกุลโดยทฤษฎีพันธะวาเลนซ ทฤษฎีโมเลกุลารออรบิทอล สียอมธรรมชาติ

และการนําไปใชงาน องคประกอบของสีทาและหมึกพิมพ ระบบสีมันเซลล แพนโทน ซีไอ

อี และการวัดสี การผลิตและการประยุกตใชสี 

  A brief historical perspective of color.  Physical and chemical 

principles of color; origin of color; interaction of light with objects. 

Fluorescent and phosphorescent color.  Dyes and pigments.  Classification 

of colorants. Colors and their composition.  Description of color vision and 

molecular structure via valence bond and molecular orbital theories. 

Natural dyes and applications.  Composition of paints and inks.  Munsell, 

Pantone, Commission Internationale de l'Eclairage (CIE) color systems and 

color measurement. Production and application of colorants. 
 

513 474 เคมีกับศิลปะ 2(2-0-4) 

(Chemistry and the Arts) 

วิชาบังคับกอน : 513 331 เคมีวิเคราะห 3 

  การเชื่อมโยงระหวางเคมีกับศิลปะ การดูดกลืนและการสะทอนของแสงธรรมชาติ

ของสี คุณสมบัติทางเคมี การสังเคราะห การตรวจสอบคุณลักษณะและการใชงานของสี

ยอม สีทาและรงควัตถุ เคมีกับการอนุรักษศิลปะ 

  Connection between chemistry and the arts. Natural light absorption 

and reflection.  The nature of color.  Chemical properties, synthesis, 

characterization and use of dyes, paints and pigments. Chemistry and art 

conservation. 
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513 475 เคมีวิเคราะหในนิติวิทยาศาสตร 2(2-0-4) 

(Analytical Chemistry in Forensic Science) 

วิชาบังคับกอน : 513 331 เคมีวิเคราะห 3 

  เทคนิคการวิเคราะหทางเคมีดวยวิธีทางสเปกโทรสโคป โครมาโทกราฟและ

อิเล็กตรอนไมโครสโคป สําหรับตัวอยางทางนิติวิทยาศาสตร ยาและแอลกอฮอล ดิน เสน

ใยและแกว เศษวัตถุระเบิด เขมาดินปน เศษวัตถุท่ีไหมไฟ 

  Chemical analysis techniques using spectroscopy; chromatography 

and electron microscopy for analysis of forensic samples, including drugs 

and alcohol, soil, fibers and glass, explosive residues, gunshot residues, and 

fire residues. 
 

513 476 เคมีพอลิเมอร 

(Polymer Chemistry)               3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : 513 221 เคมีฟสิกัล 1  

    513 252 เคมีอินทรีย 2 

    ธรรมชาติของโมเลกุลพอลิเมอร การสังเคราะหพอลิเมอร เทคนิคและวิธีในการ

ตรวจสอบสมบัติของพอลิเมอรท่ีเปลี่ยนแปลงตามน้ําหนักโมเลกุล โครงสรางทางเคมีและ

สัณฐานวิทยาในสภาวะของแข็ง การยอยสลายและการคงทนของพอลิเมอร การประยุกต 

  Nature of polymer molecules.  Polymer synthesis.  Characterization 

techniques of polymer according to their molecular weights, chemical 

structure and solid-state morphology.  Polymer degradation and 

stabilization. Applications. 
 

513 481 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอนินทรีย 2(2-0-4) 

(Selected Topics in Inorganic Chemistry) 

วิชาบังคับกอน : 513 312 เคมีอนินทรีย 2 

  เรื่องท่ีนาสนใจในปจจุบันทางเคมีอนินทรีย 

  Topics of current interest in inorganic chemistry. 
 

513 482 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีฟสิกัล  2(2-0-4) 

(Selected Topics in Physical Chemistry) 

วิชาบังคับกอน : 513 321 เคมีฟสิกัล 3 

  เรื่องท่ีนาสนใจในปจจุบันทางเคมีฟสิกัล  

  Topics of current interest in physical chemistry. 
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513 483 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห 2(2-0-4) 

(Selected Topics in Analytical Chemistry) 

วิชาบังคับกอน : 513 331 เคมีวิเคราะห 3 

  เรื่องท่ีนาสนใจในปจจุบันทางเคมีวิเคราะห 

  Topics of current interest in analytical chemistry. 
 

513 484 เรื่องคัดเฉพาะทางชีวเคมี 2(2-0-4) 

(Selected Topics in Biochemistry) 

วิชาบังคับกอน : 513 341 ชีวเคมี 1 

  เรื่องท่ีนาสนใจในปจจุบันทางชีวเคมี  

  Topics of current interest in biochemistry. 
 

513 485 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย 2(2-0-4) 

(Selected Topics in Organic Chemistry) 

วิชาบังคับกอน : 513 351 เคมีอินทรียข้ันสูง 1 

  เรื่องท่ีนาสนใจในปจจุบันทางเคมีอินทรีย 

  Topics of current interest in organic chemistry. 
 

513 491 สัมมนา 1(0-2-1) 

(Seminar) 

เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาเคมี 

  สัมมนาในหัวขอท่ีนาสนใจในปจจุบันทางเคมี โดยไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา 

  Seminar on topics of current interest in chemistry as approved by the 

department. 
 

513 493 โครงงานวิจัย 2(0-4-2) 

(Research Project) 

เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาเคมี 

  วิจัยในหัวขอท่ีนาสนใจทางเคมี ภายใตการแนะนําของอาจารยในภาควิชาฯ 

  Research on topics of interest in chemistry under the supervision of 

departmental staff. 
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาฟสิกส 

 514 101   ฟสิกสท่ัวไป 1                     3(3-0-6) 

            (General Physics I)                     

              กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง  สมบัติของสสาร  กลศาสตรของของ

ไหล    ทฤษฎีจลนของแกส เทอรโมไดนามิกส การสั่นและคลื่น เสียง 

      Mechanics of particles and rigid bodies. Properties of matter. 

Fluid mechanics. Kinetic theory of gases. Thermodynamics. Vibrations 

and waves. Sound. 
 

514 102  ฟสิกสท่ัวไป 2                3(3-0-6) 

            (General Physics II) 

                   แมเหล็กไฟฟา ไฟฟากระแส อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ทัศนศาสตร ฟสิกส

ยุคใหม ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษและควอนตัมฟสิกส 

Electromagnetism.  Electricity.  Introduction to electronics. 

Optics.   Modern Physics.  Special theory of relativity and quantum 

physics. 
 

514 103   ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1       1(0-3-0) 

             (General Physics Laboratory I) 

  วิชาบังคับกอน : 514 101  ฟสิกสท่ัวไป 1 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา  

         10 สัปดาห 

   การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 514 101 ฟสิกสท่ัวไป 1 

   Experiments related to the contents in 514 101 General 

    Physics I. 
 

514 104  ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2      1(0-3-0) 

             (General Physics Laboratory II) 

  วิชาบังคับกอน : 514 102  ฟสิกสท่ัวไป 2 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา  

        10 สัปดาห 

   การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 514 102 ฟสิกสท่ัวไป 2 

   Experiments related to the contents in 514 102 General 

   Physics II. 
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514 201 กลศาสตร 1                    3(3-0-6) 

             (Mechanics I) 

   วิชาบังคับกอน  : 511 101   แคลคูลัส 1  

                                          514 101   ฟสิกสท่ัวไป 1                                                   

           กลศาสตรนิวตัน  การเคลื่อนท่ีของอนุภาคในหนึ่ง  สองและสามมิติ  การสั่น

ฮารมอนิกอยางงาย  แรงศูนยกลาง การเคลื่อนท่ีของระบบอนุภาคและวัตถุเกร็ง 

ระบบพิกัดเคลื่อนท่ี      

   Newtonian  mechanics.  Motion  of  a  particle  in  one,  two  

and  three  dimensions. Simple harmonic oscillations.  Central  forces.  

Motion  of  a  system  of  particles and rigid  body.   Moving  

coordinate  systems. 
 

514 202 อิเล็กทรอนิกส                       3(3-0-6) 

(Electronics) 

  วิชาบังคับกอน : 514 102   ฟสิกสท่ัวไป 2 

                                   *514 281  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 

                                *อาจเรียนพรอมกันได 

   การวิเคราะหวงจรไฟฟา ไดโอดและการประยุกต ทรานซิสเตอรและการ

ประยุกต       ไทริสเตอรและการประยุกต วงจรรวม ออปแอมป วงจรเปรียบเทียบ 

วงจรขยาย และวงจรกรองความถ่ี 

   Circuit analysis.  Diodes and applications.  Transistors and 

applications. Thyristors and applications. Integrated circuits. Op-amps. 

Comparator circuits. Amplifier circuits. Filter circuits. 
  

514 203    กลศาสตร 2                         3(3-0-6) 

             (Mechanics II) 

  วิชาบังคับกอน : 514 201   กลศาสตร 1 

           สมการการเคลื่อนท่ีของลากรองจและฮามิลตัน  หลักการแปรผัน  เทน

เซอรของโมเมนตความเฉ่ือย  การเคลื่อนท่ีของวัตถุเกร็งในระนาบและในสามมิติ  

                   Lagrange’ s and Hamilton’ s equations of motion.  Variational 

principles.  Moment of inertia tensor.   Motion of a rigid body in a 

plane and in three  dimensions.   
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514 204    ฟสิกสยุคใหม         3(3-0-6) 

             (Modern  Physics) 

                     วิชาบังคับกอน : 514 102  ฟสิกสท่ัวไป 2 

    ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  โฟตอน  คลื่นสสาร โครงสรางอะตอม  อะตอม

ไฮโดรเจน  อะตอมท่ีมีอิเล็กตรอนหลายตัว  โครงสรางโมเลกุล  โครงสราง

นิวเคลียส  ปฏิกิริยานิวเคลียร  พันธะในของแข็ง   ทฤษฎีแถบพลังงานของ

ของแข็ง 

   Special relativity theory.  Photons.  Matter waves.  Atomic 

structures.   Hydrogen atom.  Many-electron atoms.   Molecular  

structures.  Nuclear  structures.  Nuclear reactions.  Bonding in solids.  

Energy band theory of solids.   

 

514 205    คล่ืนและการส่ัน                  3(3-0-6) 

              (Waves  and  Vibrations) 

                  วิชาบังคับกอน  : 514 101  ฟสิกสท่ัวไป 1 

                    การแกวงอยางอิสระ การแกวงภายใตแรงกระทํา พลศาสตรของระบบสั่น  

คลื่นเคลื่อนท่ี    การสะทอน   การผสมคลื่น   พัลสและกลุมคลื่น  คลื่นในสองและ

สามมิติ  โพลาไรเซชัน  การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน  

   Free oscillations.  Forced oscillations.  Dynamics of oscillating 

systems.  Travelling waves.   Reflections.   Modulations.   Pulses and 

wave packets.   Waves in two and three dimensions.   Polarization.  

Interference and diffraction. 

 

514 206  ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร      3(3-0-6) 

  (Mathematical  Physics) 

วิชาบังคับกอน  : 511 205  คณิตศาสตรสําหรับนักวิทยาศาสตรกายภาพ    

   ระบบพิกัด แคลคูลัสของเวกเตอร อนุกรมฟูเรียร เมตริกซ สมการเชิง

อนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง ฟงกชันพิเศษ สมการเชิงอนุพันธ

ยอย แคลคูลัสของการแปรผัน    

    Coordinate systems.  Vector calculus.  Fourier series.  Matrix. 

First-order differential equations. Second-order differential equations. 

Special functions.  Partial differential equations. Calculus of variations.  
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514 261  การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักฟสิกส       3(2-3-4) 

  (Computer Programming for Physicists) 

  วิชาบังคับกอน  :  517 101 คอมพิวเตอรสําหรับงานวิทยาศาสตรและ 

        วิศวกรรมศาสตร 
ภาษาโปรแกรมพ้ืนฐานท่ีใชในวิชาฟสิกส ภาษาฟอรแทรน และภาษาซี  

ตัวแปร การเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง แถวลําดับ ฟงกชัน การเขียนโปรแกรม
ดวยภาษาสคริปต 

Basic programming languages in physics including FORTRAN 
and C.Variables utilization. Structured programming. Arrays. Functions. 
Scripted programming. 

 

514 271   ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกสและไมโครคอนโทรลเลอร                     3(3-0-6) 

     (Digital Electronics and Microcontrollers)   

      วิชาบังคับกอน : 514 202  อิเล็กทรอนิกส  
ระบบตัวเลข  ลอจิกเกต  วงจรเลขคณิต วงจรมัลติไวเบรเตอร วงจรรีจี

สเตอร  วงจรไทเมอร วงจรนับ  การแปลงอะนาล็อกเปนดิจิทัลและดิจิท ัล
เปนอะนาล็อก ไมโครคอนโทรลเลอรและการประยุกต 

Number systems.  Logic gates.  Arithmetic circuits. 
Multivibrator circuits.  Register circuits.  Timer circuits.  Counter 
circuits.  Analog to digital and digital to analog conversions. 
Microcontrollers and applications. 

 

514 281    ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส          1(0-3-0) 

             (Electronics Laboratory) 

               วิชาบังคับกอน : 514 202  อิเล็กทรอนิกส  หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา  

        10  สัปดาห 

การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 514 202  อิเล็กทรอนิกส  

Experiments  related  to  the contents in 514 202 Electronics. 

 
514 282    ปฏิบัติการฟสิกสยุคใหม      1(0-3-0) 

              (Modern Physics Laboratory) 

                วิชาบังคับกอน  : 514 204  ฟสิกสยุคใหม  หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา  

          10 สัปดาห 

การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 514 204 ฟสิกสยุคใหม 

Experiments related to the contents in 514 204 Modern 

Physics.  
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514 301    แมเหล็กไฟฟา 1                        3(3-0-6) 

             (Electromagnetism I) 

  วิชาบังคับกอน  :   511 101  แคลคูลัส 1 
                                            514 102  ฟสิกสท่ัวไป 2 
                              *514 381 ปฏิบัติการแมเหล็กไฟฟา 
                           *อาจเรียนพรอมกันได 

สนามไฟฟาและศักยไฟฟา กระแสไฟฟา  ความจุไฟฟาและตัวเก็บ
ประจุ   สนามไฟฟาในสารไดอิเล็กทริก  ขอปญหาคาขอบ สนามแมเหล็ก  การ
เหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา  สนามแมเหล็กไฟฟาในสสาร 

Electric fields and potentials. Electric current. Capacitance and 
capacitors.   Electric field in dielectric materials.  Boundary value 
problems. Magnetic field. Electromagnetic induction.    Electromagnetic 
field in matter. 

 

514 302    แมเหล็กไฟฟา 2               3(3-0-6) 

             (Electromagnetism II) 

  วิชาบังคับกอน  :  514 301  แมเหล็กไฟฟา 1 
สมการของแมกซเวลลและคลื่นแมเหล็กไฟฟา     คลื่นแมเหล็กไฟฟาใน

ไดอิเล็กทริกและตัวนํา  การสะทอนและการหักเหที่รอยตอของสองตัวกลาง   
สายสงคลื่น   ทอนําคลื่นและกลองกําทอน 

Maxwell’ s equations and the electromagnetic waves. 
Electromagnetic waves in dielectrics and conductors.  Reflection and 
refraction at the boundary of two media.   Transmission lines, 
waveguides  and cavity  resonators. 

 

514 303     ฟสิกสเชิงความรอน      4(4-0-8) 

              (Thermal Physics) 

   วิชาบังคับกอน  :  511 101  แคลคูลัส 1  
                                            514 101  ฟสิกสท่ัวไป 1 

พลังงานในฟสิกสเชิงความรอน  กฏของเทอรโมไดนามิกส  เครื่องยนต
ความรอนและเครื่องทําความเย็น  พลังงานอิสระและเทอรโมไดนามิกสเชิงเคมี  
สถิติโบลตซมันน  สถิติควอนตัม 

Energy in thermal physics.  Laws of thermodynamics.  Heat 
engines and refrigerators. Free energy and chemical thermodynamics. 
Boltzmann statistics. Quantum statistics. 

 



210 

 

514 304     กลศาสตรควอนตัม 1               3(3-0-6) 

            (Quantum Mechanics I) 

  วิชาบังคับกอน : 514 204  ฟสิกสยุคใหม  
สมการชเรอดิงเงอรและการใชแกปญหาเก่ียวกับพลศาสตรของอนุภาค

ฮารมอนิกออสซิลเลเตอร   อะตอมไฮโดรเจน  กลศาสตร ควอนต ัมแบบ
โอเปอเรเตอร  โมเมนตัมเชิงมุม   

Schrodinger equation and its applications to problem solving 
in dynamics of particles.    Harmonic oscillator.    Hydrogen atom. 
Operator formalism of quantum mechanics.  Angular momentum.   

514 305     กลศาสตรควอนตัม  2               3(3-0-6) 

             (Quantum Mechanics II) 

  วิชาบังคับกอน  : 514 304  กลศาสตรควอนตัม 1 

กลศาสตรเมทริกซ  โมเมนตัมเชิงมุมของสปน  อะตอมท่ีมีอิเล็กตรอนหลาย

ตัว  ระบบของอนุภาคท่ีเหมือนกัน วิธีการประมาณ 

Matrix mechanics.  Spin angular momentum.  Introduction to 

multi-electron atoms.  Systems of identical particles.  Approximation 

method. 

514 306     ฟสิกสสถานะของแข็งเบ้ืองตน       3(3-0-6) 

           (Introduction  to Solid  State Physics) 

                   วิชาบังคับกอน : 514 303  ฟสิกสเชิงความรอน 

     514 304  กลศาสตรควอนตัม 1 

โครงสรางผลึก การเลี้ยวเบนในผลึกและแลตทิซสวนกลับ พันธะในผลึก  

การสั่นของผลึกและโฟนอน   โฟนอนและสมบัติเชิงความรอนของของแข็ง    ทฤษฎี

อิเล็กตรอนอิสระและสมบัติของโลหะ   ทฤษฎีแถบพลังงานและสมบัติทางไฟฟาของ

ของแข็ง    

Crystal structures.  Crystal diffraction and reciprocal lattice. 

Crystal  bonding.  Crystal vibrations and phonons.  Phonons and 

thermal properties of solids.   Free electron theory and properties of 

metals. Energy band  theory and electrical properties of solids. 
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514 311   ดาราศาสตร                     3(3-0-6) 

  (Astronomy) 

  วิชาบังคับกอน  :  514 201  กลศาสตร 1 
โลกและทองฟา ทรงกลมทองฟา ระบบสุริยะ ดาวฤกษ  แกแล็กซี เอกภพ 
The Earth and sky.  Spherical  astronomy.  The solar system. 

Stars. Galaxies.   The universe. 
 

514 312     ฟสิกสของรีโมทเซนซิงเบ้ืองตน              3(3-0-6) 

  (Introduction to Physics of Remote Sensing) 

หลักการทางฟสิกสเก่ียวกับรีโมทเซนซิงจากดาวเทียม ดาวเทียมท่ีใชใน
งานดานรีโมท  เซนซิง การประมวลขอมูลดาวเทียม  

Basics of satellite remote sensing.  Satellites used in remote 
sensing. Processing of satellite data. 

 

514 313 ฟสิกสบรรยากาศเบ้ืองตน              3(3-0-6) 

  (Introduction to Atmospheric Physics) 

  วิชาบังคับกอน :   514 101  ฟสิกสท่ัวไป 1  
             *514 303 ฟสิกสเชิงความรอน 
                                        *อาจเรียนพรอมกันได    

กําเนิดและองคประกอบของบรรยากาศ  เทอรโมไดนามิกสของ
บรรยากาศ  รังสีในบรรยากาศเบื้องตน  พลศาสตรเบื้องตนของบรรยากาศ  การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Origin and compositions of the atmosphere.  Atmospheric 
thermodynamics.  Basics of atmospheric radiation.  Basics of 
atmospheric dynamics. Climate change.  

 

514 314 อุตุนิยมวิทยาเบ้ืองตน                3(3-0-6) 

  (Introduction to Meteorology) 

  วิชาบังคับกอน : 514 201   กลศาสตร 1       
โลกและบรรยากาศ ความชื้นในบรรยากาศ การควบแนน เสถียรภาพของ

บรรยากาศ   และการเกิดเมฆ ความดันอากาศและลม ปรากฏการณทาง
อุตุนิยมวิทยา 

The Earth and its atmosphere.  Atmospheric moisture. 
Condensation.  Atmospheric stability and cloud development.  Air 
pressure and wind. Meteorological phenomena.   
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514 315 กลศาสตรของไหลสําหรับนักฟสิกส      3(3-0-6) 
           (Fluid Mechanics for Physicists) 
                     วิชาบังคับกอน : 514 201  กลศาสตร 1 
                                         514 206  ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร 

คํานิยามและสมบัติของของไหล ความคิดรวบยอดพ้ืนฐานของกลศาสตร
ของไหล  สถิตยศาสตรของไหล  สมการพ้ืนฐานในรูปแบบปริพันธสําหรับปริมาตร
ควบคุม การวิเคราะหเชิงอนุพันธของการเคลื่อนท่ีของของไหล  การไหลแบบอัดตัว
ไมไดและไมมีความหนืด การวิเคราะหเชิงมิติและความคลายกันเชิงพลวัต การไหล
ภายในแบบอัดตัวไมไดและมีความหนืด การไหลภายนอกแบบอัดตัวไมไดและมี
ความหนืด การไหลแบบอัดตัวไดเบื้องตน 

Definition and properties of fluids. Fundamental concepts of 
fluid mechanics.  Fluid statics.  Basic equations in integral form for a 
control volume. Differential analysis of fluid motion. Incompressible 
inviscid flow. Dimensional analysis and dynamical similitude. Internal 
incompressible viscous flow.  External incompressible viscous flow. 
Introduction to compressible flow. 

 

514 316 การวัดดานฟสิกสบรรยากาศเบ้ืองตน     3(3-0-6) 
  (Introduction to Measurement in Atmospheric Physics) 
           วิชาบังคับกอน :  514 202 อิเล็กทรอนิกส   

พ้ืนฐานการสังเกตการณและการวัดทางดานบรรยากาศ หลักการทํางาน 
วิธีการทํางานและการสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือทางฟสิกสบรรยากาศ 

Fundamentals of atmospheric observation and monitoring. 
Principles, operational methods and calibrations of instruments in 
atmospheric physics. 

 

514 317  พลศาสตรบรรยากาศเบ้ืองตน                                           3(3-0-6) 
   (Introduction to Atmospheric Dynamics) 
   วิชาบังคับกอน :  514 201 กลศาสตร 1 และ   
                                             514 313 ฟสิกสบรรยากาศเบื้องตน  
    หรือ  514 314 อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน 

คณิตศาสตรพ้ืนฐานสําหรับพลศาสตรบรรยากาศ การวิเคราะหขนาด แรง
พ้ืนฐานในบรรยากาศ ระบบพิกัดทางอุตุนิยมวิทยา การประยุกตใชกฎการเคลื่อนท่ี
ของนิวตันและอุณหพลศาสตรในบรรยากาศ สมดุลการไหล  

Basic mathematics for atmospheric dynamics.  Scale analysis. 
Fundamental forces in the atmosphere.  Meteorological coordinate 
systems. Applications of Newton’ s law of motion and 
thermodynamics to the atmosphere. Balanced flow. 
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514 321     ทัศนศาสตร                     3(3-0-6) 
             (Optics) 

                   วิชาบังคับกอน : 514 102  ฟสิกสท่ัวไป 2 
ทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิต ความคลาดและการแกไข    การออกแบบเลนส    

ทัศนอุปกรณการวัดความเขมแสง  การแทรกสอด  ทัศนอินเตอรเฟอโรเมตรี   การ
เลี้ยวเบนแบบเฟรานโฮเฟอร เกรตติงเลี้ยวเบน  การดูดกลืนแสงและการกระเจิง
แสง  โพลาไรเซชัน  เลเซอรเบื้องตน  โฮโลกราฟฟ  ทัศนศาสตรแบบไมเชิงเสนและ
การกล้ําแสง     

Geometrical optics.  Aberration and correction.  Lens design. 
Optical instruments.  Photometry.  Interference.  Optical interferometry. 
Fraunhofer diffraction.  Diffraction grating.  Absorption and scattering. 
Polarization.  Laser basics.  Holography.  Nonlinear optics and the 
modulation of lights. 

 

514 322 เสนใยแกวนําแสงเบ้ืองตน     3(3-0-6) 
   (Introduction to Fiber Optics) 
                   วิชาบังคับกอน  :   514 101 ฟสิกสท่ัวไป 1  
                                            514 102 ฟสิกสท่ัวไป 2 

การสื่อสารทางแสงเบื้องตน    คุณลักษณะการแผของแสงในทอนําคลื่น  
แหล ง กํ า เนิ ดแสงและหั ววั ดสํ าห รับ การสื่ อสารผ าน เส น ใยแก วนํ าแส ง     
พารามิเตอรพ้ืนฐานของเสนใยแกวนําแสง    การผลิตและการทดสอบเสนใยแกว
นําแสง   ระบบการสื่อสารทางแสง   ระบบเครือขายเสนใยแกวนําแสง    

Introduction to optical communication.  Propagation 
characteristics of  optical waveguides. Optical sources and detectors 
for optical fiber communication.  Fundamental parameters of optical 
fiber.  Fabrication and testing methods for optical fiber.   Optical 
communication systems. Fiber optic networks. 

 

514 323 เลเซอรเบ้ืองตน               3(3-0-6) 
             (Introduction to Lasers) 
                  วิชาบังคับกอน  :  514 102  ฟสิกสท่ัวไป 2       

ลักษณะเฉพาะของเลเซอร  หลักพื้นฐานของเลเซอร  เอาทพุตของ
เลเซอร  การดัดแปลงเอาทพุตของเลเซอร  ชนิดของเลเซอรและการประยุกต 

Characteristics of lasers.  Basic principles of laser. Laser output.  
Modification of  laser  output. Types of  lasers and applications. 
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514 324   อิเล็กทรอนิกสเชิงทัศนศาสตรเบ้ืองตน     3(3-0-6) 
              (Introduction to Optoelectronics) 
   วิชาบังคับกอน  :  514 204  ฟสิกสยุคใหม 

สมบัติของแสง  ลักษณะเฉพาะของวัสดุทางอิเล็กทรอนิกสเชิงทัศน
ศาสตร  การผสมแสง  อุปกรณแสดงผล  เลเซอร  ตัวตรวจวัดแสง ทอนําคลื่นแสง
แบบใยแกวและการประยุกต 

Properties of lights.  Characteristics of optoelectronic 
materials.  Modulation of light.  Display devices.  Lasers. 
Photodetectors.  Fiber optical waveguides and applications. 

 

514 341 การถายเทความรอนเบ้ืองตน     3(3-0-6) 
   (Introduction to Heat Transfer)    
   วิชาบังคับกอน  :   514 102  ฟสิกสท่ัวไป 2 
       511 205 คณิตศาสตรสําหรับนักวิทยาศาสตรกายภาพ 

การนําความรอนเบื้องตน พ้ืนฐานการถายเทความรอนดวยการพาความ
รอนแบบบังคับและแบบธรรมชาติ  พ้ืนฐานของการถายเทความรอนโดยการถายเท
รังสี    

Introduction to heat conduction.  Fundamental of heat 
transfer by forced and natural convection. Basic of heat transfer by 
radiation. 

 

514 342 เทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตย        3(3-0-6) 
  (Solar Cell Technology) 
   วิชาบังคับกอน  :  *514 306  ฟสิกสสถานะของแข็งเบื้องตน  
     *อาจเรียนพรอมกันได 

หลักการของเซลลแสงอาทิตย การผลิตเซลลแสงอาทิตย การออกแบบ
ระบบเซลลแสงอาทิตย การประยุกต 

Principles of solar cells. Solar cell fabrication. Design of solar 
cell systems. Applications.  

 

514 343 พลังงานลม        3(3-0-6) 
  (Wind Energy) 
  วิชาบังคับกอน :  514 201 กลศาสตร 1 

พ้ืนฐานของการแปลงพลังงานจากลม การวิเคราะหลม ระบบการแปลง
พลังงานลม   การประยุกต 

Basics of wind energy conversion.  Analysis of wind.  Wind 
energy conversion systems.  Applications. 
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514 351    เทคโนโลยีสุญญากาศ                                                      3(3-0-6) 
             (Vacuum Technology) 
  วิชาบังคับกอน  :  514 101 ฟสิกสท่ัวไป 1 

ทฤษฎีแกสสําหรับเทคโนโลยีสุญญากาศ  การทําใหเกิดสุญญากาศ  การ
วัดสมบัติสุญญากาศ   เทคนิคการผนึกและการตรวจสอบการรั่ว  การออกแบบ
และการสรางระบบสุญญากาศ   การประยุกตเทคนิคสุญญากาศ 

Gas theory for vacuum technology.  Production of vacuum.  
Measurement of vacuum.  Sealing techniques and leak detection.  
Vacuum system design and construction.   Applications of vacuum  
techniques. 

 

514 352    วัสดุศาสตรเบ้ืองตน               3(3-0-6) 
              (Introduction  to Materials  Science) 
  วิชาบังคับกอน : 514 102  ฟสิกสท่ัวไป 2 

พันธะในโลหะ  โครงสรางและสมบัติทางกายภาพของโลหะ  เซรามิก  สาร
ก่ึงตัวนํา      และวัสดุพอลิเมอร  การศึกษาลักษณะเฉพาะ  วิธีทดลองและทฤษฎี
ทางวัสดุศาสตร 

Bonding in metals.  Structures and physical properties of 
metals.  Ceramics.  Semiconductors and polymeric materials. 
Characterization.  Experimental methods and theory in materials 
science. 

 

514 353 วัสดุแมเหล็กเบ้ืองตน               3(3-0-6) 
  (Introduction to Magnetic Materials) 
  วิชาบังคับกอน  :  514 304  กลศาสตรควอนตัม 1 
              *514 306  ฟสิกสสถานะของแข็งเบื้องตน  
                       *อาจเรียนพรอมกันได 

 สมบัติทางแมเหล็กของวัสดุ ไดอาแมกเนทิซึมและพาราแมกเนทิซึม  สาร
แมเหล็กเฟอโร   สารแมเหล็กแอนไทเฟอโรและสารแมเหล็กเฟอริ เทคโนโลยีทาง
แมเหล็กและการประยุกต 

Magnetic properties of materials.  Diamagnetism and 
paramagnetism. Ferro-, antiferro- and ferri-magnetic materials.  
Technology of magnetism and applications. 
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514 354 ฟสิกสของเซนเซอร      3(3-0-6) 

(Physics of Sensors)  
  วิชาบังคับกอน : 514 202  อิเล็กทรอนิกส  

หลักการของเซนเซอรทางกายภาพ  การเชื่อมตอทางอิเล็กทรอนิกส
กับเซนเซอร    การวิเคราะหขอมูล  การประยุกต 

Principles of physical sensors.  Electronic interface for sensors.  
Data analysis.  Applications. 

 

514 355 ฟสิกสฟลมบางเบ้ืองตน      3(3-0-6) 

            (Introduction to Thin Film Physics)  

    วิชาบังคับกอน  :  514 204  ฟสิกสยุคใหม 
เทคโนโลยีสุญญากาศเบื้องตน หลักพื้นฐานของการเคลือบโดยไอเชิง

ฟสิกส      โกลวดิสชารจและพลาสมา  กระบวนการสปตเตอริง การเกิดฟลม
และโครงสราง การศึกษาลักษณะเฉพาะของฟลมบาง 

Introduction to vacuum technology. Fundamentals of physical 
vapor deposition.  Glow discharges and plasma.  Sputtering processes. 
Film formation and structure. Characterization of thin films. 

 

514 356 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุเบ้ืองตน                 3(3-0-6) 

(Introduction to Materials Characterization)  
  วิชาบังคับกอน  :   514 204  ฟสิกสยุคใหม 

การศึกษาลักษณะเฉพาะทางกายภาพ ทางโครงสราง ทางเคมี ทาง
ไฟฟา และทางแสงของวัสดุ 

Physical, structural, chemical, electrical and optical 
characterization of materials. 

 

514 357     ฟสิกสในอัญมณีศาสตร                                                 3(3-0-6) 

                   (Physics in Gemology) 

                   วิชาบังคับกอน :  514 204 ฟสิกสยุคใหม 
 การจําแนกประเภทของอัญมณี สมบัติทางกายภาพและทางแสงของอัญ

มณี  รูปแบบการเจียระไนอัญมณี  การจําแนกอัญมณีโดยอาศัยหลักทางฟสิกสและ
เครื่องมือวิทยาศาสตร 

 Classification of gemstones. Physical and optical properties of 
gemstones. Cutting styles of gemstones. Gems identification by using 
physics principles and scientific instruments. 
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514 358       สารกึ่งตัวนําอินทรียเปลงแสง                                              3(3-0-6) 

                  (Luminescent Organic Semicondutors) 

                    วิชาบังคับกอน : 514 204 ฟสิกสยุคใหม 
 ชนิดของสารก่ึงตัวนํา สารก่ึงตัวนําแบบอินทรีย การเตรียมฟลมและการ

ระเหย  การแยกเฟสและการเกิดนิวคลีเอชันของผลึก การเปลงแสง สมบัติทางแสง 
อุปกรณเชงิแสงแบบอินทรียในปจจุบันและอนาคต 

 Types of semiconductors.  Organic semiconductors.  Film 
preparation and evaporation.  Phase separation and crystal 
nucleation. Light emission. Optical Properties. Organic optical devices 
in present and future. 

 

514 361 ฟสิกสเชิงคํานวณเบ้ืองตน       3(3-0-6) 

                     (Introduction to Computational Physics) 

  วิชาบังคับกอน : 514 261 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักฟสิกส 
หลักพ้ืนฐานของฟสิกสคํานวณ ผลเฉลยของระบบสมการพีชคณิตเชิงเสน  

การประมาณคาในชวงและการประมาณคานอกชวง  การหาปริพันธเชิงตัวเลข  ผล
เฉลยของสมการเชิงอนุ พันธสามัญและสมการเชิงอนุ พันธยอย สมการคา
ลักษณะเฉพาะ วิธีมอนติคารโล  การวิเคราะหขอมูล 

Fundamentals of computational physics. Solutions of systems 
of linear algebraic equations.  Interpolation and extrapolation. 
Numerical integration.   Solutions of ordinary and partial differential 
equations.  Eigenvalue equations. The Monte Carlo method. Analysis 
of data. 

 

514 381    ปฏิบัติการแมเหล็กไฟฟา                   1(0-3-0) 

                (Electromagnetism Laboratory) 
                 วิชาบังคับกอน : 514 301  แมเหล็กไฟฟา 1  หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 
        10  สัปดาห 

การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  514 301  แมเหล็กไฟฟา 1 
Experiments related to the contents in 514 301 

Electromagnetism I. 
 

514 382     ปฏิบัติการฟสิกสข้ันสูง 1                                         2(0-6-0) 

(Advanced Laboratory in Physics I) 

            เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส 

การทดลองท่ีคัดเฉพาะทางฟสิกสและฟสิกสประยุกต       

       Selected experiments in physics and applied physics. 
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514 383     ปฏิบัติการฟสิกสข้ันสูง 2                                        2(0-6-0) 

(Advanced Laboratory in Physics II) 

            เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส 
การทดลองท่ีคัดเฉพาะทางฟสิกสและฟสิกสประยุกตท่ีไมซํ้ากับรายวิชา  

   514 382 ปฏิบัติการฟสิกสข้ันสูง 1       
       Selected experiments in physics and applied physics that are 
      not the same issues in 514 382 Advanced Laboratory in Physics I.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
       

514 384       ปฏิบัติการในโรงฝกงาน            3(2-3-4) 

                 (Workshop  Practice) 

  เง่ือนไข  : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส 
ความปลอดภัยในโรงฝกงาน เครื่องมือและเครื่องจักรกล การใชงานและ

การบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องกลชนิดตางๆ  การออกแบบและการทําชิ้นงาน
เพ่ือฝกทักษะ การประยุกตใชความรูและเครื่องมือในชีวิตประจําวัน 

Safety in workshop.  Tools and machines.  Use and          

maintenance of various tools and machines.  Designs and works for 

skill practice. Application of this knowledge and tools in everyday life. 

514 392  ส่ิงตีพิมพทางฟสิกส      1(1-0-2) 

    (Publications in Physics) 

การสืบคนบทความวิจัยทางฟสิกส   การอาน การเขียน และการนําเสนอ

ทางวิทยาศาสตร 

Searching research articles in physics.  Scientific  reading, 

writing and presentation. 
 

514 441        พลังงานหมุนเวียน      3(3-0-6) 

  (Renewable  Energy) 

                วิชาบังคับกอน   : * 514 303  ฟสิกสเชิงความรอน 

                         * อาจเรยีนพรอมกันได 

หลักพ้ืนฐานของการถายเทความรอน  รังสีดวงอาทิตย  การแปลงพลังงาน

แสงอาทิตยโดยกระบวนการความรอนและโดยกระบวนการโฟโตโวลตาอิก   

พลังงานลม  พลังงานชีวมวลเทคโนโลยีแกสชีวภาพ    

Fundamentals  of  heat  transfer.   Solar  radiation.   Solar 

energy conversion by thermal and photovoltaic processes.   Wind  

energy.  Biomass  energy.  Biogas  technology.  
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514 442 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยในรูปแบบความรอนเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

   (Introduction to Solar Thermal Technology) 

    วิชาบังคับกอน : *514 303  ฟสิกสเชิงความรอน 

                 *อาจเรียนพรอมกันได 

พ้ืนฐานรังสีดวงอาทิตย หลักพ้ืนฐานของการถายเทความรอนสําหรับงาน

ดานพลังงานแสงอาทิตย  ตัวรับรังสีอาทิตย หลักการทํางานและการประยุกตใช

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยในรูปความรอน 

Basics of solar radiation.   Fundamentals of heat transfers in 

solar energy.   Solar collector.   Principles and applications of solar 

thermal technologies. 
 

514 451  ฟสิกสของส่ิงประดิษฐสารกึ่งตัวนํา    3(3-0-6) 

          (Physics of Semiconductor Devices) 

           วิชาบังคับกอน : 514 306  ฟสิกสสถานะของแข็งเบื้องตน 

สมบัติของสารก่ึงตัวนํา  สิ่งประดิษฐพี-เอ็นจังกชัน  จังกชันทรานซิสเตอร  

ไทริสเตอรและสิ่งประดิษฐหลายชั้น    ฟลดเอ็ฟเฟกททรานซิสเตอร    อุปกรณ

ถายเทประจุ  สิ่งประดิษฐอิเล็กทรอนิกสเชิงทัศนศาสตรและสิ่งประดิษฐบัลกเอ็ฟ

เฟกต  

Properties of semiconductors. P-N junction devices. Junction  

transistors.  Thyristors and many-layer devices.   Field effect 

transistors. Charge coupled devices. Optoelectronics and  bulk  effect 

devices. 
 

514 452 การเล้ียวเบนของรังสีเอกซสําหรับวัสดุพหุผลึก   3(3-0-6) 

                (X-ray  Diffraction  for Polycrystalline Materials) 

  วิชาบังคับกอน  :  514 204   ฟสิกสยุคใหม 

 สมบัติของรังสีเอกซ   เรขาคณิตของผลึก   การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ      

ความเขมของลํารังสีท่ีเลี้ยวเบน   ภาพถายผลึกผง   การหาโครงสรางผลึก    การ

วิเคราะหทางเคมีโดยใชการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ 

Properties of  x-rays. Geometry of crystals.  X-ray  diffraction.  

Intensities of diffracted beams.   Powder photographs.  Determination 

of crystal structures.  Chemical analysis by  x-ray  diffraction. 
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514 481  เรื่องคัดเฉพาะทางฟสิกส 1          3(3-0-6) 
             (Selected Topics in Physics I) 
   เง่ือนไข  :  โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส 
                เรื่องท่ีนาสนใจทางฟสิกสในปจจุบัน  
                     Topics of current interest in physics.   
 

514 482  เรื่องคัดเฉพาะทางฟสิกส 2     3(3-0-6) 
             (Selected Topics in Physics II) 
   เง่ือนไข  : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส 
                เรื่องท่ีนาสนใจทางฟสิกสในปจจุบัน    
                      Topics of current interest in physics. 
 

514 483    การศึกษาข้ันสูงทางฟสิกส               2(0-4-2) 
             (Advanced Study  in  Physics) 
   เง่ือนไข  : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส 

การศึกษาหรือวิจัยในหัวขอท่ีนาสนใจทางฟสิกสข้ันสูง    ภายใตการแนะนํา
ของอาจารยในภาควิชา 

Study or research on topics of interest in advanced physics 
under the supervision of the department staff. 

514 491  สัมมนา                     1(0-2-1) 

             (Seminar) 

  เง่ือนไข  : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส 

สัมมนาในหัวขอท่ีนาสนใจทางฟสิกส  โดยไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา 

Seminar on topics of current interest  in  physics  as approved 

by the department. 
 

514 492     โครงงานวิจัย 1                       2(0-4-2) 
                (Research  Project I) 
  เง่ือนไข  : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส     

การศึกษาเชิงทดลองหรือทฤษฎีในหัวขอท่ีคัดเฉพาะทางฟสิกสและฟสิกส
ประยุกต  ภายใตการแนะนําของอาจารยในภาควิชา 

Experimental or  theoretical studies on the selected topics in 
physics and applied physics  under  the  supervision  of  the  
department  staff. 
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514 493    โครงงานวิจัย 2            2(0-4-2) 

             (Research  Project II) 

   วิชาบังคับกอน  :  514 492 โครงงานวิจัย 1 

การศึกษาเชิงทดลองหรือทฤษฎีในหัวขอท่ีคัดเฉพาะทางฟสิกสและฟสิกส

ประยุกต ตอเนื่องจาก 514 492 โครงงานวิจัย 1 หรือโดยความยินยอมของ

ภาควิชา 

Experimental or  theoretical studies on the selected topics in 

physics and applied physics, continuing from 514 492 Research 

Project I,  or with approval by the department. 
 

514 494        การฝกงาน                        1(ไมนอยกวา 90 ช่ัวโมง) 

            (Practical Training) 

  เง่ือนไข  : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส 

                        วิชานี้วัดผลเปน  S  หรือ  U     

นักศึกษาฝกปฏิบัติงานในโรงงานหรือสถาบันท่ีไดรับความเห็นชอบจาก

ภาควิชาเปนเวลาไมนอยกวา  4  สัปดาห  มีการเขียนรายงานเสนอภาควิชา 

The students are required to take 4-week or longer training in 

a factory or institute recommended by the physics department.  A 

written report is required. 
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาสถิติ  

 

515 101  การคิดเชิงสถิติ 2(1-2-3) 
 (Statistical Thinking) 
  การคิดเชิงกระบวนการท่ีประยุกตใชกับการแกปญหาในเชิงสถิติ การเรียนรูและ

การทําความเขาใจเก่ียวกับความไมแนนอน แนวคิดเก่ียวกับความผันแปร การสุม ความ
แมนและความเท่ียง การใชขอมูลและสารสนเทศเพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจ โดย
เนนการเรียนรูแบบกลุมผานกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น และการนําเสนอ 

  Process thinking applied to problem solving in statistics.  Learning 
and understanding uncertainty.   Concepts of variation, randomization, 
accuracy, and precision.  Using data and information to guide decision-
making.  Emphasis on group learning through activities, discussions, and 
presentations. 

 

515 202   หลักสถิติ 3(2-2-5) 
 (Fundamental Statistics) 

 วิชาบังคับกอน : 515 201 สถิติพ้ืนฐาน 
   การวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียวและสองทาง การวางแผนการ

ทดลองเบื้องตน  การเปรียบเทียบเชิงพหุ  การวิเคราะหความแปรปรวนรวม  การ
ทดสอบสมมติฐานสําหรับประชากรมากกวาสองกลุมโดยวิธีการทางสถิติ ท่ีไมใช
พารามิเตอร  การถดถอยพหุคูณ  การวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบคลาสสิก  การควบคุม
คุณภาพเชิงสถิติ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห 

   One-way and two-way analysis of variance.   Basic experimental 
design.  Multiple comparisons.  Analysis of covariance. Hypothesis testing 
for more than two populations by using nonparametric statistical 
procedures. Multiple regressions. Classical time-series analysis.  Statistical 
quality control. Utilization of software packages for analysis. 

 

515 211  การอนุมานเชิงสถิติ 1  3(3-0-6) 
 (Statistical Inference I) 
 วิชาบังคับกอน : 515 231 ความนาจะเปน 
   การประมาณคาแบบจุด วิธีการหาตัวประมาณ วิธีการประเมินสมบัติของตัว

ประมาณ  ความไมเอนเอียงและความพอเพียง ตัวประมาณไมเอนเอียงท่ีมีความ
แปรปรวนต่ําสุด การประมาณคาแบบชวง 

   Point estimation.  Methods for finding estimators.  Methods for 
evaluating estimators.  Unbiasedness and sufficiency.  Minimum variance 
unbiased estimators. Interval estimation.  
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515 221 การตัดสินใจทางสถิติเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

 (Introduction to Statistical Decision Making) 

 วิชาบังคับกอน : 515 231 ความนาจะเปน  

 แนวคิดพ้ืนฐานและนิยามศัพทในทฤษฎีการตัดสินใจ  เกณฑการตัดสินใจภายใต

สภาวะการณท่ีไมแนนอนกรณีท่ีไมใช และใชความนาจะเปน อรรถประโยชน  การ

ตัดสินใจเชิงสถิติแบบเบส  การตัดสินใจเชิงลําดับ  การตัดสินใจท่ีมีหลายเปาหมาย การ

ประยุกตกับขอมูลจริง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห 

 Basic concepts and definitions in decision theory.  Nonprobabilistic 

and probabilistic criteria for decision making under uncertainty.  Utility.  

Bayesian statistical decision making.  Sequential decision. Decision making 

with multiple objectives.  Some real-life data applications. Utilization of 

software packages for analysis. 
 

515 222 การประยุกตสถิติท่ีไมใชพารามิเตอร 3(2-2-5) 
 (Applied Nonparametric Statistics) 

วิชาบังคับกอน : 515 202 หลักสถิติ 
  แนวคิดเก่ียวกับสถิติ ท่ี ไม ใชพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ

พารามิเตอรของโลเคชันและสเกล  กรณีตัวอยางท่ีเปนอิสระกันและเก่ียวของกัน  การ
ทดสอบภาวะสารูปดี  การวิเคราะหความเก่ียวพัน  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะห 

  Concepts of nonparametric statistics.  Hypothesis testing for location 
and scale parameters on independent and related samples.  Goodness-of-
fit test.  Association analysis. Utilization of software packages for analysis.  

 

515 231 ความนาจะเปน 3(3-0-6) 
 (Probability) 
 วิชาบังคับกอน : 511 102 แคลคูลัส 2  
  ปริภูมิของความนาจะเปน  การคาดหวังเชิงคณิตศาสตร  โมเมนตและฟงกชัน

กอกําเนิดโมเมนต  การแจกแจงแบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่องบางชนิด  การแจกแจง
แบบมีเง่ือนไข  ความเปนอิสระ  การแจกแจงของตัวอยาง สถิติอันดับ  การลูเขาเชิง
ความนาจะเปน และการลูเขาเชิงการแจกแจง 

  Probability space. Mathematical expectation. Moments and moment 
generating function.  Some discrete and continuous distributions. 
Conditional distribution.  Independence.  Sampling distribution.  Order 
statistics. Convergence in probability and convergence in distribution. 
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515 241  หลักควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ       3(2-2-5) 
    (Fundamentals of Statistical Quality Control) 
 วิชาบังคับกอน : 515 201 สถิติพ้ืนฐาน   
  แนวคิดพ้ืนฐานการควบคุมคุณภาพ  การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ  เครื่องมือ

พ้ืนฐานทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ  การแจกแจงความนาจะเปนแบบตางๆ ท่ี
เก่ียวของ  แผนภูมิควบคุม  การสรางและการตีความหมายแผนภูมิควบคุม  การเลือก
ตัวอยางเพ่ือการยอมรับ  ระบบการเลือกตัวอยางเพ่ือการยอมรับของดอดจและโรมิก
และแบบอ่ืนๆ  ระบบมาตรฐานทางทหาร 105E การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะห 

  Basic concepts of quality control.   Statistical process control.  
Statistical basic tools in quality control.  Some related probability 
distributions.  Control charts.  Construction and interpretation of control 
charts. Acceptance samplings. Dodge-Romig acceptance sampling system 
and others.  Military Standard 105E.  Utilization of software packages for 
analysis. 

 

515 242  การวิเคราะหระบบการวัดเบ้ืองตน      3(2-2-5) 
    (Introduction to Measurement System Analysis) 
    วิชาบังคับกอน : 515 202 หลักสถิติ    

  ระบบการวัด ความแมนและความเท่ียงของระบบการวัด การวิเคราะหระบบการ  
วัดสําหรับคาวัด  การวิเคราะหความเอนเอียง ความเปนเชิงเสน และความเสถียรของ
ระบบการวัด ความสัมพันธระหวางดัชนีศักยภาพกระบวนการผลิตและดัชนีศักยภาพ
ระบบการวัด การวิเคราะหระบบการวัดสําหรับคุณลักษณะ 
  Measurement systems.  Accuracy and precision of measurement 
system.  Measurement system analysis for variables.  Analysis of bias, 
linearity and stability of measurement system.  Relationship between 
process and measurement capability indices.  Measurement system 
analysis for attributes. 

          

515 251 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการประกันภัย 3(3-0-6) 
 (Elements of Insurance) 

 ลักษณะพ้ืนฐานและประโยชนของการประกันภัย  ประเภทของการประกันภัย  
แบบของสัญญาและเง่ือนไขของกรมธรรมประกันภัย  โครงสรางของตลาดประกันภัย  
การคัดเลือกภัย  การประกันกลุม  การควบคุมกิจการประกันภัย  การประกันตอและ
การประกันตนเอง 
 Nature and advantages of insurance.  Classes of insurance.  Types of 
contracts and policy provisions.   Structure of insurance market.   Risk 
election.  Group insurance.  Statutory control of insurance.  Reinsurance 
and self-insurance. 
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515 261  การเขียนโปรแกรมทางสถิติ  3(2-2-5) 

 (Statistical Programming) 

  การเขียนโปรแกรมสถิติและคณิตศาสตร   โครงสรางขอมูล   การเขียนฟงกชัน

และแมคโคร การทําซํ้า  การจําลอง การสรางแผนภาพและกราฟทางสถิติ การประยุกต

กับปญหาสถิติ 

  Statistical and mathematical programming.  Data structures. 

Functions and macros writing. Repetition. Simulation. Creation of statistical 

plots and graphs.  Applications to statistical problems. 
 

515 262   การวิเคราะหขอมูลเชิงคนหา              3(2-2-5) 

 (Exploratory Data Analysis) 

  แนวคิดการวิเคราะหขอมูลเชิงคนหา การสรางภาพขอมูล วิธีการทางกราฟ การ

วิเคราะหสวนเหลือ การชี้จุดคานอกกลุม การจําแนกกลุม การตรวจสอบการแจกแจง

และขอสมมติ การคนหารูปแบบ การตรวจสอบความสัมพันธ การแปลงขอมูล 

กระบวนการท่ีมีความแกรง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห 

  Concepts of exploratory data analysis. Data visualization. Graphical 

methods.  Residual analysis.  Spotting outliers.  Discriminating clusters. 

Checking distributions and assumptions.  Pattern discovery.  Relationship 

examination.  Data transformation.  Robust  procedures.  Utilization of 

software packages for analysis.  
 

515 263   การจัดการสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 (Information Management) 

 วิชาบังคับกอน : 517 101 คอมพิวเตอรสําหรับงานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

  แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการสารสนเทศ บทบาทของการจัดการและ

โครงสรางขององคกรท่ีสัมพันธกับกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ

โครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี การเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสมกับ

เปาหมายขององคกร 

  Basic concepts of information management.  The role of 

management and the structure of organizations relative to information 

technology strategies.  Technology infrastructure designs.  Choosing 

information technology appropriate to goals of organization. 
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515 311   การอนุมานเชิงสถิติ 2 3(3-0-6) 
 (Statistical Inference II) 
 วิชาบังคับกอน :  515 211 การอนุมานเชิงสถิติ 1 

 การทดสอบสมมติฐาน ขนาดและกําลังของการทดสอบ    ทฤษฎีบทของเนย
แมน-เพียรสัน การทดสอบท่ีมีกําลังสูงท่ีสุดและสูงท่ีสุดเสมอ  การทดสอบอัตราสวน
ภาวะนาจะเปน ทฤษฎีกําลังสองนอยท่ีสุด วิธีกําลังสองนอยท่ีสุดในเชิงเรขาคณิต  ตัว
แบบเชิงเสนท่ัวไปและการทดสอบสมมติฐานของตัวแบบ 

 Hypothesis testing.  Size and power of the tests.  Neyman-Pearson 
theorem. Most powerful and uniformly most powerful tests.  Likelihood 
ratio test. Least squares theory. Geometric least squares method. General 
linear model and its hypothesis testing. 

 

515 312   เทคนิคการเลือกตัวอยาง               3(2-2-5) 
(Sampling Techniques) 

 วิชาบังคับกอน : 515 211 การอนุมานเชิงสถิติ 1 
 หลักการเลือกตัวอยาง ความเอนเอียงและความคลาดเคลื่อน  การเลือกตัวอยาง
แบบไมใชความนาจะเปน แผนแบบการเลือกตัวอยาง  การเลือกตัวอยางสุมแบบงาย  
การเลือกตัวอยางแบบมีระบบ การเลือกตัวอยางดวยความนาจะเปนท่ีไมเทากัน การ
กําหนดขนาดตัวอยาง การเลือกตัวอยางแบบมีชั้นภูมิ  การเลือกตัวอยางแบบกลุม การ
เลือกตัวอยางแบบหลายข้ัน  การประยุกตกับสถานการณจริง การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ในการวิเคราะห 
 Sampling principles. Biases and errors. Non-probability sampling. 
Sampling designs. Simple random sampling. Systematic sampling. Unequal 
probability sampling. Sample size determination. Stratified sampling. 
Cluster sampling, Multi-stage sampling. Real-life situation applications. 
Utilization of software packages for analysis. 

 

515 321 การวิเคราะหการถดถอย 3(2-2-5) 
 (Regression Analysis) 
  วิชาบังคับกอน : 515 202 หลักสถิติ 

 การถดถอยเชิงเสนอยางงาย  การถดถอยเชิงเสนพหุคูณ  การถดถอยเชิงเสนโคง  
ตัวแปรดัมมี สหสัมพันธและสหสัมพันธบางสวน การเลือกเซตตัวแปรอิสระเขาสมการ 
การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห 
  Simple linear regression. Multiple regression. Curvilinear regression. 
Dummy variables. Correlation and partial correlation. Choosing a set of 
independent variables. Model diagnostics. Utilization of software packages 
for analysis. 
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515 322 แผนแบบการทดลองเบ้ืองตน 3(2-2-5) 
 (Introduction to Experimental Design) 
 วิชาบังคับกอน : 515 202 หลักสถิติ 

 หลักการวางแผนการทดลองและขอสมมติเบื้องตน  แผนแบบการทดลองสุม
สมบูรณ แผนแบบบล็อกสมบูรณเชิงสุม แผนแบบจัตุรัสละตินและแผนแบบอ่ืนท่ี
เก่ียวของ แผนแบบแฟกทอเรียล  แผนแบบซอนใน  แผนแบบสปลิตพล็อต คาคาดหมาย
ของคาเฉลี่ยกําลังสอง  ตัวแบบอิทธิพลตรึง อิทธิพลสุมและอิทธิพลผสม การวิเคราะหกับ
ขอมูลจริง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห 
 Principles of experimental design and basic assumptions. 
Completely randomized design. Randomized complete block design. Latin 
square and related designs.  Factorial designs. Nested designs.  Split-plot 
designs.   Expected mean square.   Fixed, random and mixed effect 
models.  Real-life data applications.  Utilization of software packages for 
analysis. 
 

515 323 วิธีการพยากรณเชิงสถิติ  3(2-2-5)
 (Statistical Forecasting Methods) 

 วิชาบังคับกอน : 515 202 หลักสถิติ 
 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการพยากรณ การวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบคลาสสิก 
วิธีการทําใหเรียบ การวิเคราะหการถดถอย วิธีบอกซ-เจนกินส และการพยากรณดวย
วิธีการวิเคราะหแบบอ่ืน ๆ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห 
  Basic concepts of forecasting.   Classical time series analysis.  
Smoothing method.  Regression analysis.  Box-Jenkin method and other 
forecasting methods. Utilization of software packages for analysis. 

 

515 324 วิธีวิเคราะหทางสถิติสําหรับขอมูลความเช่ือถือได  3(2-2-5) 
 (Statistical Methods for Reliability Data)  

  แนวคิดเก่ียวกับความเชื่อถือไดและขอมูลความเชื่อถือได ตัวแบบ การตัดปลาย 
และภาวะนาจะเปนสําหรับขอมูลอายุการใชงาน การประมาณท่ีไมใชพารามิเตอร การ
พล็อตความนาจะเปน การประมาณการแจกแจงของอายุการใชงาน ความนาเชื่อถือของ
ระบบ การทดสอบอายุการใชงานและการอนุมาน การประยุกตกับขอมูลจริง การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห 
  Reliability concepts and reliability data. Models, censoring, and 
likelihood for lifetime data. Non-parametric estimation. Probability 
plotting. Fitting lifetime distributions. System reliability. Life testing and 
inference. Some real-life data applications. Utilization of software 
packages for analysis. 
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515 325 การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภทเบ้ืองตน 3(2-2-5) 
 (Introduction to Categorical Data Analysis) 
 วิชาบังคับกอน : * 515 311 การอนุมานเชิงสถิติ 2  
                                  * อาจเรียนพรอมกันได 
  ตัวแปรจําแนกประเภท  ตารางการจร  การอนุมานตารางการจร  การทดสอบภาวะ

สารูปดี  การวัดความเก่ียวพันสําหรับตัวแปรจําแนกประเภท      ตัวแบบเชิงเสนนัยท่ัวไปและ
การประยุกต ตัวแบบลอจิสติก ตัวแบบล็อกลิเนียร  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะห 

   Categorical variables. Contingency tables. Inference for contingency tables. 
Goodness-of-fit test. Measures of association for categorical variables. Generalized 
linear models and applications. Logistic models. Loglinear models. Utilization of 
software packages for analysis. 

 

515 341  การวิจัยดําเนินงาน 1 3(2-2-5) 
 (Operations Research I) 
 วิชาบังคับกอน : 511 102  แคลคูลัส 2   

 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการวิจัยดําเนินงานและการสรางตัวแบบคณิตศาสตร การ
โปรแกรมเชิงเสน ตัวแบบการขนสง  ตัวแบบการมอบหมายงาน การวิเคราะหขายงาน 
เพิรต-ซีพีเอ็ม การโปรแกรมจํานวนเต็ม การโปรแกรมพลวัต การโปรแกรมไมใชเชิงเสน 
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห  
 Basic concepts of operations research and mathematical model 
construction. Linear programming. Transportation models. Assignment 
models. Network analysis. PERT-CPM. Integer programming. Dynamic 
programming. Non-linear programming. Utilization of software packages for 
analysis. 

 

515 342   การวิจัยดําเนินงาน 2 3(2-2-5) 
 (Operations Research II) 
 วิชาบังคับกอน : 515 341 การวิจัยดําเนินงาน 1  
   การวิเคราะหการตัดสินใจ  ทฤษฎีเกม โซมารคอฟ และการตัดสินใจแบบ

มารคอฟ ตัวแบบสินคาคงคลัง ตัวแบบแถวคอย การจําลอง การประยุกตใชเทคนิคตางๆ 
ในการแกปญหาทางธุรกิจและอุตสาหกรรม การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห  

   Decision analysis. Game theory. Markov chains and Markovian 
decision. Inventory models. Queuing models. Simulation. Applications of 
techniques to problem solving in business and industry. Utilization of 
software packages for analysis 
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515 343  ระบบการจัดการคุณภาพอุตสาหกรรม       3(2-2-5) 
 (Industrial Quality Management Systems) 

 หลักและเทคนิคพ้ืนฐานของระบบจัดการคุณภาพ (QMS) บทบาทและความ
รับผิดชอบของการจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ระบบการประกันคุณภาพ 
มาตรฐานระดับนานาชาติ ISO 9000 และ ISO 14001 การรับรองระบบคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม 5 ส ซิกสซิกมา   
 มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 Basic principles and techniques of a Quality Management Systems 
(QMS) .  Roles and responsibilities of a quality management in industry. 
Quality assurance system. International standards ISO 9000 and ISO 14001. 
Certifying quality system in industry. 5 S. Six Sigma.  
  Field trips required. 

 

515 344 การวางแผนและควบคุมการผลิต  3(2-2-5) 
 (Production Planning and Control) 

 วิชาบังคับกอน : 515 202 หลักสถิติ 
  บทบาทของการควบคุมการผลิต การพยากรณการผลิต การวางแผนการผลิตรวม 
การปรับแผนการผลิต การควบคุมสินคาคงคลังและการวางแผนความตองการวัสดุ การ
วางแผนกําลังการผลิต การจัดตารางการทํางานและลําดับงาน การวางแผนโครงการดวย
เพิรตและซีพีเอ็ม 

   Roles of production control. Production forecasting.  Aggregate 
      production  planning. Production plan adjustment. Inventory control 
              and material requirements planning. Capacity planning. Scheduling and  
      sequencing. Project planning with PERT and CPM. 
 

515 351 คณิตศาสตรประกันชีวิต 3(3-0-6) 

 (Mathematics of Life Insurance) 

 วิชาบังคับกอน : 515 251 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประกันภัย 

 ทฤษฏีดอกเบี้ย การสรางตารางมรณะ  การคํานวณเบี้ยประกันสุทธิ  เบี้ยประกัน

รวม  เงินสํารองโดยใชเบี้ยประกันสุทธิ เงินสํารองโดยวิธีพิเศษอ่ืน  และมูลคาท่ีไมถูกริบ 

 Theory of interest. Construction of mortality table.  Calculation of 

net premiums. Gross premiums. Net level reserve.  Modified reserve and 

non-forfeiture values. 
 

 

 



230 

 

 
 

515 361   สถิติเชิงคํานวณ 3(2-2-5) 
 (Computational Statistics) 
 วิชาบังคับกอน :  511 101 แคลคูลัส 1 
  แนวคิดพ้ืนฐานของวิธีการเชิงคํานวณในการอนุมานทางสถิติ วิธีมอนติคารโล

สําหรับการอนุมานทางสถิติ การประมาณฟงกชันความหนาแนนนาจะเปน การสุมขอมูล 
การแบงแยกขอมูล และการเสริมขอมูล  วิธีบูทสแตรป อัลกอริทึม การหาคาเหมาะท่ีสุด
ทางสถิติ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห 

  Basic concepts of computational techniques in statistical inference.  
Monte carlo methods for statistical inference.  Estimation of probability 
density functions.  Data randomization, partitioning, and augmentation. 
Bootstrap methods. Optimization algorithms in statistics.  Utilization of 
software packages for analysis 

 

515 362 ทฤษฎีสารสนเทศเชิงสถิติเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 (Introduction to Statistical Information Theory) 
 วิชาบังคับกอน :  515 231 ความนาจะเปน 
   แนวคิดเก่ียวกับสารสนเทศและความไมแนนอน มาตรวัดสารสนเทศ ฟงกชัน

สกอรฟงกชันภาวะนาจะเปน สารสนเทศของฟชเชอรและความสัมพันธกับมาตรวัด
สารสนเทศอ่ืนๆ  หลักการของเอนโทรปมากท่ีสุด หลักการของสารสนเทศของความ
แตกตางนอยท่ีสุด กระบวนการเรียนรูสารสนเทศ 

   Concepts of information and uncertainty information.  Information 
measures.  Score function.  Likelihood function.  Fisher’ s information and 
relationship to other information measures. Maximum entropy principles. 
Minimum discrimination information principle.  Information learning 
processes. 

 

515 363 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
 (Decision Support System) 
 วิชาบังคับกอน : 515 263 การจัดการสารสนเทศ 

 ความหมายและบทบาทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ความสัมพันธของระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจกับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร โครงสรางของระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ การออกแบบและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาระบบ  กระบวนการพัฒนา
ระบบ และการประยุกต การใชโปรแกรมสําเรจ็รูปในการวิเคราะห 
  Definition and roles of decision support system.  Relation between 
decision support system and executive information system.   Decision 
support system structures. System design and technology for developing 
decision support system.  System development processes and 
applications.  Utilization of software packages for analysis. 
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515 391 วิธีการวิจัย 3(3-0-6) 
 (Research Methods) 
 วิชาบังคับกอน : 515 202 หลักสถิติ  

 หลักการวิจัย  การวางแผนแบบการวิจัยและระเบียบวิธีการวิจัย  เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล  แผนการวิเคราะหขอมูล  การประเมินผลงานวิจัย  การ
เขียนรายงานและการนําเสนอ การบริหารงานวิจัย 
 มีการปฏิบัติงานภาคสนาม และ การศึกษานอกสถานท่ี 
 Research principles. Research designs and methodologies. Research 
tools.  Data collection. Statistical analysis plan. Evaluation of research studies. 
Report writing and presentation.  Research administration. 
 Field works and field trips required. 
 

515 421   การวิเคราะหหลายตัวแปรเชิงประยุกต       3(2-2-5) 
 (Applied Multivariate Analysis) 
 วิชาบังคับกอน :  511 242 พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต 
                     515 311 การอนุมานเชิงสถิติ 2 
  สถิติเชิงพรรณนาสําหรับขอมูลหลายตัวแปร การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การ

อนุมานเก่ียวกับเวกเตอรคาเฉลี่ยและเมทริกซความแปรปรวนรวม การวิเคราะหความ
แปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะหสวนประกอบหลัก การวิเคราะหปจจัย การ
วิเคราะหจําแนกกลุม การวิเคราะหแบงกลุม โดยเนนแนวคิดและวิธีการวิเคราะหขอมูล 
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล 

   Multivariate descriptive statistics. Multivariate normal distribution. 
Inference about mean vectors and covariance matrices. Multivariate 
analysis of variance (MANOVA). Principal component analysis. Factor 
analysis. Discriminant analysis. Cluster analysis. Emphasis on concepts and 
data analysis methods. Utilization of software packages for data analysis. 

 

515 422   การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ 3(2-2-5) 
 (Statistical Data Analysis) 
 วิชาบังคับกอน :   515 202 หลักสถิติ                    

 หลักเกณฑและเทคนิคการวิเคราะหเชิงสถิติสําหรับขอมูลแบบตางๆ  การเลือกใช
เทคนิคการวิ เคราะหขอมูล ท่ี เหมาะสมภายใตขอสมมติ   การสรุปผลและการ
ตีความหมายของผลลัพธ  โดยเนนการวิเคราะหขอมูลจริง  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การวิเคราะห 
    Principles and statistical analysis techniques for various types of 
data.  Selection of appropriate techniques related to assumptions.  
Summary and interpretation of results. Emphasis on the analysis of actual 
data set.  Utilization of software packages for analysis. 
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515 423 กระบวนการสโตแคสติกเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

(Introduction to Stochastic Process) 

 วิชาบังคับกอน : 515 231 ความนาจะเปน 

 แนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการสโตแคสติก  กระบวนการมารคอฟ  โซมารคอฟ 

กระบวนการปวซง กระบวนการทําใหม  ระบบแถวคอย  กระบวนการแตกก่ิง 

 Basic concepts of stochastic processes.  Markov processes.  Markov 

chains. Poisson process.  Renewal processes.  Queuing systems.  Branching 

processes. 
 

515 424 เศรษฐมิติเบ้ืองตน 3(2-2-5) 
 (Introduction to Econometrics) 
 วิชาบังคับกอน : 515 321 การวิเคราะหการถดถอย 

 ขอบขายและวิธีของเศรษฐมิติ เบื้องตน  ฟงกชันและตัวแปรตาง ๆ    ใน
เศรษฐศาสตรมหภาคและเศรษฐศาสตรจุลภาค  การถดถอยพหุคูณและสหสัมพันธ  การ
วิเคราะหปรากฏการณตาง ๆ ทางเศรษฐศาสตร    การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะห 
  Scope and method of elementary econometrics.   Functions and 
variables in macroeconomics and microeconomics.   Multiple regression 
and correlation.   Analysis of economic phenomena.   Utilization of 
software packages for analysis. 
 

515 441 โลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน 3(2-2-5) 

 (Logistics and Supply Chain Management)    

 แนวคิดพ้ืนฐานของการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  การพยากรณ การจัดซ้ือ 

การจัดตารางการผลิต  การวางแผนความตองการวัสดุ  การจัดการสินคาคงคลัง  การ

ขนสง การเลือกสถานท่ีตั้งโรงงานและคลังสินคา การใหบริการลูกคา เทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการโซอุปทาน การจัดการโลจิสติกระหวางประเทศ ฝกปฏิบัติโดยใช

กรณีศึกษา 

 Basic concepts of logistics and supply chain management.  

Forecasting. Purchasing.  Production scheduling. Material requirements 

planning.  Inventory management.  Transportation.  Locating plant and 

warehouse. Customer service. Information technology for supply chain 

management. Global logistics management. Utiilization of case studies for 

practice. 
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515 442 การวิจัยตลาด     3(3-0-6) 
 (Marketing Research) 
  บทบาทการวิจัยในการจัดการตลาด กระบวนการวิจัยตลาด การกําหนดปญหา

การวิจัยตลาด การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยตลาด การออกแบบการวิจัยตลาด การ
เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ  แผนแบบการเลือกตัวอยางแบบตาง ๆ การ
แบงกลุมลูกคา การวางตําแหนงผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑ การประเมินความพึง
พอใจของลูกคา การจัดทํารายงานและเสนอผลการวิจัย 

   Roles of research in marketing management. Marketing research 
process. Problem formulation in marketing research. Research proposal 
development. Marketing research design. Primary and secondary data 
collection. Sampling design. Customer classification. Product positioning. 
Product design. Assessment of customer satisfaction.  Research report and 
presentation. 

 

515 461 การทําเหมืองขอมูลและการวิเคราะห 3(2-2-5) 

 (Data Mining and Analysis) 

 วิชาบังคับกอน :  515 421 การวิเคราะหหลายตัวแปรเชิงประยุกต 

  แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการทําเหมืองขอมูลและการวิเคราะห  การวิเคราะห

ขอมูลเชิงตัวเลขและเชิงจําแนกประเภท  ขอมูลเชิงกราฟ  วิธีเคอรเนล การวิเคราะห

ขอมูลท่ีมีมิติขนาดใหญ  การลดมิติ การทําเหมืองเพ่ือหารูปแบบ การแบงกลุม  การ

จําแนก  

  Basic concepts of data mining and analysis.  Numeric and categorical 

data analysis. Graph data. Kernel methods. High dimensional data analysis.  

Dimension reduction.   Pattern mining.  Clustering.  Classification.  
 

515 462 การวิเคราะหหลายตัวแปรสําหรับขอมูลทางสังคมศาสตร  3(2-2-5) 

 (Multivariate Analysis for the Social Science Data) 

 วิชาบังคับกอน : 511 242 พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต 

  การวิเคราะหหลายตัวแปรท่ีใชในการวิจัยทางสังคมศาสตร ตัวแบบสมการ

โครงสราง การวิเคราะหเสนทาง การวิเคราะหโครงสรางแฝง การวิเคราะหปจจัยเชิง

คนหา การวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน  

   Multivariate analysis used in social science researches. Structural 

equation modeling. Path analysis. Latent structure analysis (LSA). 

Exploratory factor analysis. Confirmatory factor analysis.  
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515 481 เรื่องคัดเฉพาะทางสถิติ 1 3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Statistics I) 

 เง่ือนไข  โดยความยินยอมของภาควิชาสถิติ 

  เรื่องท่ีนาสนใจทางสถิติ 

 Topics of interest in statistics. 
 

515 482 เรื่องคัดเฉพาะทางสถิติ 2 3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Statistics II) 

 เง่ือนไข  โดยความยินยอมของภาควิชาสถิติ 

  เรื่องท่ีนาสนใจทางสถิติ 

 Topics of interest in statistics. 
 

515 491 สัมมนา 1(0-2-1) 

 (Seminar) 

 วิชาบังคับกอน : 515 311 การอนุมานเชิงสถิติ 2 

 เง่ือนไข : วิชานี้วัดผลเปน  S หรือ U   

   สัมมนาในหัวขอท่ีนาสนใจทางสถิติ  โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

   Seminar on topics of interest in statistics as approved by the 

department. 
 

515 493 โครงงานวิจัย 2(0-4-2) 

 (Research Project) 

 วิชาบังคับกอน : * 515 422 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ 

                                  * อาจเรียนพรอมกันได  

 เง่ือนไข : วิชานี้วัดผลเปน  S หรือ U   

  วิจัยในหัวขอท่ีนาสนใจทางสถิติหรือการประยุกต  ภายใตการแนะนําของอาจารย

ในภาควิชา 

   Research on topics of interest in statistics and applications under 

the supervision of departmental lectures. 



235 

 

คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
 

   516 200     มลพิษส่ิงแวดลอมและการจัดการ           3(3-0-6) 
      (Environmental Pollution and Management) 

        วิชาบังคับกอน :   513 102 เคมีท่ัวไป 2 
         516 270 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม 

เคมีและชีววิทยาของมลพิษสิ่งแวดลอม อันตรายจากสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ นิเวศพิษวิทยา การจัดการสิ่งแวดลอม ภูมิสารสนเทศ กฎหมายและ
นโยบายสิ่งแวดลอม 

Chemistry and biology of environmental pollution.  Physical 
environmental hazards.  Ecotoxicology.  Environmental management. 
Geo-informatics. Environmental law and policy. 

 

  516 202  ระบบโลก                   3(3-0-6) 
        (Earth Systems) 

โครงสรางของโลก  ทฤษฎีแผนเปลือกโลก การสรางภูมิประเทศ โลกยุค
แรก ตารางธรณีกาล ดวงอาทิตยกับบรรยากาศของโลก อุทกภาคและระบบ
มหาสมุทร ความสัมพันธระหวางระบบมหาสมุทรกับภูมิอากาศ ภูมิอากาศของโลก 
ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต  

Structure of the Earth.  The theory of plate tectonics. 
Landscape evolution. The early Earth. Geologic time scale. The Sun 
and the atmosphere of the Earth. Hydrosphere and ocean systems. 
Relationship between ocean system and climate.  Past, present and 
future climates of the Earth. 

 

  516 210  การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล            3(3-0-6) 
      (Solid Waste and Night Soil Management) 

วิชาบังคับกอน :  * 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 
           * อาจเรียนพรอมกันได 

ชนิด องคประกอบ ปริมาณ แหลงกําเนิดของมูลฝอยและสิ่งปฏิ กูล  
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและชุมชน จรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
หลักการและแนวคิดในการจัดการ แบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของกับการ
จัดการและควบคุมมูลฝอย การติดตามตรวจสอบมลพิษในพ้ืนท่ีกําจัด การ
ออกแบบ ควบคุม และบํารุงรักษา ระบบเก็บกัก รวบรวมและขนถาย การเลือก
ระบบการบําบัดและกําจัด เทคโนโลยีในการกําจัดมูลฝอย การบําบัดและกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลในเขตเมืองและชนบท  
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Type, composition, quantity and source of solid waste and 
night soil.  Impacts on public health and community.  Ethics and 
related laws. Principal and guidelines for management. Mathematical 
models related to solid waste management and control. Monitoring 
program for disposal site.  Design, control, and maintenance for 
storage, collection and transfer systems. Selection of treatment and 
disposal systems. Solid Waste Treatment Technology. Treatment and 
disposal of night soil in urban and rural areas. 

 

  516 211  การวิเคราะหมูลฝอย                3(2-3-4) 
      (Solid Waste Analysis) 
 วิชาบังคับกอน :  * 516 210 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    * อาจเรียนพรอมกันได 

เทคนิคการเก็บตัวอยางและการหาองคประกอบของมูลฝอย การวิเคราะห
สมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของมูลฝอย  

Sampling techniques and determination of solid waste 
composition. Analysis of physical, chemical and biological properties 
of solid waste. 

 

  516 230  มลพิษทางอากาศและการควบคุม           3(3-0-6) 
(Air Pollution and Controls) 
วิชาบังคับกอน :  * 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

   * อาจเรียนพรอมกันได  
แหลงกําเนิด การแพรกระจายและผลกระทบของมลพิษทางอากาศท่ีมีตอ

มนุษยและสิ่งแวดลอม หลักการและแนวคิดในการปองกันและควบคุมมลพิษทาง
อากาศ จรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ 
แบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ การ
ตรวจติดตามคุณภาพอากาศ การควบคุม ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบระบาย
และบําบัดอากาศ การบําบัดและการกําจัดกลิ่น 

Sources, dispersion and impact of air pollution on human and 
environment. Principles and concepts for prevention and control of 
air pollution.  Ethics and laws related to air pollution control. 
Mathematical models for air pollution management and control. Air 
quality monitoring.  Exhaust ventilation system design and air 
treatment.  Design, control and maintenance of ventilation and air 
treatment systems. Odor treatment and elimination.  
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   516 231  การวิเคราะหคุณภาพอากาศ            3(2-3-4) 

(Air Quality Analysis) 

วิชาบังคับกอน : 513 104 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 

     *516 230 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 

        *อาจเรียนพรอมกันได 

เทคนิคการเก็บตัวอยาง การควบคุมคุณภาพ และการวิเคราะหมลพิษทาง

อากาศท่ีแหลงกําเนิด ในบรรยากาศ และในสถานประกอบการ มาตรฐานคุณภาพ

อากาศท่ีเก่ียวของ  มีการศึกษานอกสถานท่ี  

Sampling techniques, quality control and analyses of air 

pollutants at emission sources, in ambient air and workplace. Related 

air quality standards.  

Field trips required. 
 

  516 240  ปฐพีวิทยาส่ิงแวดลอม              3(3-0-6) 

(Environmental Soil Science) 

วิชาบังคับกอน : 512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1  

      512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2  

      513 102 เคมีท่ัวไป 2  

สมบัติทางกายภาพ เคมีและจุลชีววิทยาของดิน  ความสัมพันธระหวางดิน

กับพืช  การกําเนิดและการจําแนกชั้นของดิน ความอุดมสมบูรณของดิน  มลพิษ

ของดินและการแกไข 

Physical, chemical and microbiological properties of soil. The 

relation between soils and plants.  Soil formation and classification. 

Soil fertility. Soil pollution and remediation. 
 

 

  516 241  ปฏิบัติการปฐพีวิทยาส่ิงแวดลอม           1(0-3-0) 

        (Environmental Soil Science Laboratory) 

วิชาบังคับกอน : 516 240  ปฐพีวิทยาสิ่งแวดลอม 

การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 516 240 ปฐพีวิทยา 

      สิ่งแวดลอม 

Experiments related to the contents in 516 240 Environmental 

Soil Science. 
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  516 270  นิเวศวิทยาส่ิงแวดลอม              3(3-0-6) 
(Environmental Ecology) 
วิชาบังคับกอน : 512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1  
      512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2         

ธรรมชาติและขอบเขตของนิ เวศวิทยา สิ่ งแวดลอมทางกายภาพ 
นิเวศวิทยาระดับตัวตน นิเวศวิทยาประชากร ปฏิสัมพันธทางนิเวศ สังคมสิ่งมีชีวิต
และระบบนิเวศท่ีสําคัญ นิเวศวิทยาระดับภูมิภาคและชีวภูมิภาค ประเด็นปญหา
ดานนิเวศในปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก การประยุกต
นิเวศวิทยากับปญหาสิ่งแวดลอมและโครงการพัฒนาดานตาง ๆ 

Nature and scope of ecology. Physical environment. Ecology 
of individuals.  Population ecology.  Ecological interactions. 
Communities and major ecosystems.  Regional ecology and biomes. 
Current ecological issues.  Global Climate Change.  Applications of 
ecology to environmental problems and development projects.  
 

  516 271  ปฏิบัติการนิเวศวิทยาส่ิงแวดลอม            1(0-3-0) 
(Environmental Ecology Laboratory) 
วิชาบังคับกอน : * 516 270 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม 
      * อาจเรียนพรอมกันได 

การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 516 270 นิเวศวิทยา   
สิ่งแวดลอม 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
    Experiments related to the contents in 516 270 Environmental  

Ecology.  
    Field trips required. 
 

  516 300  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเบ้ืองตน          3(3-0-6) 
(Basic Geographic Information Systems) 
เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

หลักการของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร การสรางสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล โครงสรางและการจัดการ
ฐานขอมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร การประยุกตระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรในการจัดการและติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอม 

Principles of geographical information systems ( GIS) . 
Generation of GIS.  Data manipulation and analysis.  Structure and 
management of GIS databases. Applications of GIS in environmental 
management and monitoring.  
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  516 301  ปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเบ้ืองตน      1(0-3-0) 

(Basic Geographic Information Systems Laboratory) 

วิชาบังคับกอน : * 516 300 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเบื้องตน 

  * อาจเรียนพรอมกันได 

ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหารายวิชา 516 300 ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรเบื้องตน 

Laboratory works related to the contents in 516 300 Basic 

Geographic Information Systems. 
 

    516 302   การสํารวจระยะไกลเบ้ืองตน             3(3-0-6) 

(Basic Remote Sensing) 

เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ภาพรวมของการประยุกตการสํารวจระยะไกล ปฏิกิริยาระหวางคลื่น

แม เหล็กไฟฟ าและวัต ถุต าง ๆ ระบบดาวเทียมและเซ็นเซอร  บทนํ าของ

กระบวนการประมวลภาพจากการสํารวจระยะไกล การเนนภาพ การปรับแกเชิง

เรขาคณิต การจําแนกประเภทภาพจากการสํารวจระยะไกล การประยุกตการ

สํารวจระยะไกลในการจัดการและติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอม 

Overview of remote sensing applications. Interaction between 
electromagnetic wave and targets.  Satellite system and sensors. 
Introduction to remote sensing image processing.  Image 
enhancement.  Geometric correction.  Remote sensing image 
classification.  Applications of remote sensing in environmental 
management and monitoring. 

  

  516 303  ปฏิบัติการการสํารวจระยะไกลเบ้ืองตน         1(0-3-0) 

(Basic Remote Sensing Laboratory) 

วิชาบังคับกอน : * 516 302 การสํารวจระยะไกลเบื้องตน   

      * อาจเรียนพรอมกันได 

ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหารายวิชา 516 302 การสํารวจระยะไกล 

      เบื้องตน 

Laboratory works related to the contents in 516 302 Basic 

Remote Sensing. 
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  516 310  การจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 
(Industrial Waste Management) 
เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   

ประเภทและลักษณะเฉพาะของของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หลักการ
จัดการของเสีย เทคโนโลยีสะอาด กรณีศึกษา 

Types and characteristics of industrial wastes.  Principles of 
industrial waste management. Cleaner technology. Case studies. 

 

  516 311  การจัดการของเสียอันตราย            3(3-0-6) 
(Hazardous Waste Management) 
วิชาบังคับกอน :  516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

การจําแนกประเภท ลักษณะ และสมบัติของวัตถุอันตรายและของเสีย
อันตราย หลักการและแนวคิดในการปองกันควบคุมของเสียอันตราย เทคโนโลยีท่ี
สะอาด แหลงกําเนิด การเก็บตัวอยางและการตรวจวิเคราะห ความเปนพิษ วิถีทาง
ของของเสียอันตรายในสิงแวดลอม และผลกระทบ การประเมินและการจัดการ
ความเสี่ยง ระบบการเก็บรวบรวม ขนสง บําบัดและกําจัด จรรยาบรรณ กฎหมาย 
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Categorization, characterization and properties of hazardous 

substance and hazardous waste.  Concept of hazardous waste 
prevention and control. Cleaner technology. Source. Samplings and 
analysis.  Toxicity, fate of hazardous waste in the environment and 
effects.  Risk assessment and management.  Collection, storage, 
transportation, treatment and disposal.  Ethics and related laws and 
regulations. 

Field trips required. 
 

  516 312  เทคโนโลยีการบําบัดของเสียอันตราย         3(3-0-6) 
      (Hazardous Waste Treatment Technology) 

วิชาบังคับกอน :  516 311 การจัดการของเสียอันตราย 
เทคโนโลยีการบําบัดของเสียอันตรายดวยวิธีทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ 

และความรอน การทําใหคงตัวและเปนกอนแข็ง การฝงกลบอยางปลอดภัย การ
ออกแบบเบื้องตน ควบคุม ตรวจสอบแกไขและบํารุงรักษาระบบบําบัดและกําจัด
ของเสียอันตราย แบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของกับการจัดการและควบคุม
ของเสียอันตราย 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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Physical, chemical, biological and thermal treatment 
technology.  Solidification and stabilization.  Secured landfill.  Basic 
design, control and maintenance of hazardous waste treatment and 
disposal systems. Mathematical models related to hazardous waste 
management and control. 

Field trips required. 
 

  516 313  เทคโนโลยีการบําบัดมูลฝอย            3(2-2-5) 
      (Solid Waste Treatment Technology) 

วิชาบังคับกอน : 516 210 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
สมบัติของมูลฝอย  กลยุทธการใชซํ้า สิ่งอํานวยความสะดวกในการกูวัสดุ 

การนํากลับมาใชประโยชน การหมักแบบใชอากาศ การหมักแบบไรอากาศ การทํา
เหมืองหลุมฝงกลบ เชื้อเพลิงจากมูลฝอย การผลิตน้ํามันและกาซสังเคราะหจาก
ขยะ 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Solid waste properties.  Reuse strategies.  Material recovery 

facility.  Recycling.  Composting.  Anaerobic digestion.  Landfill mining. 
Refuse derived fuel. Pyrolysis and Gasification of solid waste. 

Field trips required. 
 

  516 320  เคมีส่ิงแวดลอม                3(3-0-6) 
(Environmental Chemistry) 
วิชาบังคับกอน : 513 102 เคมีท่ัวไป 2  

สมบัติและองคประกอบของดิน น้ําและอากาศ ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนใน
สภาพธรรมชาติและสภาพท่ีปนเปอน ผลกระทบของปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึน 
กระบวนการเคลื่อนยายสารมลพิษในสิ่งแวดลอม 

Properties and composition of soil, water and air.  Chemical 
reactions under natural and polluted conditions.  The effects of 
chemical reactions.  Transport processes of pollutants in the 
environment.  

 

  516 321  การประเมินการไดรับสัมผัส             3(3-0-6) 
(Exposure Assessment) 
เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   

การประเมินการไดรับสัมผัส การติดตามตรวจสอบ อุปกรณในการติดตาม
ตรวจสอบ แบบจําลองการไดรับสัมผสั ความไมแนนอนในการประเมิน 

Exposure assessment.  Monitoring.  Monitoring equipment. 
Exposure models. Uncertainties in assessment.   
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  516 322   สารฆาศัตรูพืชและสัตวในส่ิงแวดลอม          3(3-0-6) 
(Pesticides in the Environment)   
เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ชนิด รูปแบบ ความคงทนและความเปนพิษของสารฆาศัตรูพืชและสัตว 
การใช การเสื่อมสลายและการสะสมในสิ่งแวดลอม ความตานทานของศัตรูพืชและ
สัตว ผลกระทบดานอ่ืน ๆ ของสารฆาศัตรูพืชและสัตว 

Types, forms, persistence and toxicity of pesticides.  Usage, 
degradation and accumulation in the environment.  Resistance of 
pests. Other effects of pesticides.  
 

   516 330  สภาวะแวดลอมของบรรยากาศ           3(3-0-6) 
(Atmospheric Environment) 
วิชาบังคับกอน :  516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

องคประกอบและลักษณะเฉพาะของบรรยากาศ การแบงชั้นบรรยากาศ 
อุตุนิยมวิทยา ผลกระทบของความผันผวนของบรรยากาศตอระบบนิ เวศ 
ปรากฏการณเรือนกระจก การเกิดรอยรั่วของโอโซน ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาท่ีใช
อธิบายการกระจายและการเปลี่ยนแปลงของสารมลพิษในบรรยากาศ 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Compositions and characteristics of the atmosphere. 

Atmospheric classification.  Meteorology.  The effect of atmospheric 
turbulence on the ecosystem.  The greenhouse effect.  Ozone 
depletion. Meteorological data for the interpretation of atmospheric 
pollutant distribution and alteration. 

Field trips required.  
 

  516 336  มลพิษทางเสียงและความส่ันสะเทือน         3(2-2-5) 
(Noise Pollution and Vibration) 
วิชาบังคับกอน :  516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

สมบัติทางกายภาพของเสียงและความสั่นสะเทือน แนวคิดและหลักการ
ปองกันและการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน เครื่องมือและ
อุปกรณท่ีใชในการตรวจวัด จรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับมลพิษทาง
เสียงและความสั่นสะเทือน 

Physical properties of sound and vibration.  Concepts and 
principles of preventing and controlling noise pollution and vibration. 
Measuring equipment and devices. Ethics and laws related to noise 
pollution and vibration.  
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  516 337  ทรัพยากรพลังงาน                3(3-0-6) 
(Energy Resource) 
เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

แหลงกําเนิดและการใชทรัพยากรพลังงาน  ผลกระทบของการใชพลังงาน
ตอสิ่งแวดลอม การตรวจติดตามการใชพลังงาน  พลังงานสะอาด กฎหมายและ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของการจัดการพลังงาน  

Energy sources and usages.  Impacts of energy usage on the 
environment.  Energy audit.  Clean energy.  Laws and regulations 
related energy management. 

 

  516 350  มลพิษทางน้ําและการควบคุม            3(3-0-6) 

(Water Pollution and Controls)   

วิชาบังคับกอน : 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

   แหลงกําเนิด  สาเหตุและผลกระทบของมลพิษทางน้ํา  แนวทางและ
หลักการในการปองกันและควบคุมมลพิษทางน้ํา   การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ํา   แบบจําลองทางคณิตศาสตรเก่ียวกับคุณภาพน้ําและการทํานายคุณภาพน้ํา
เพ่ือการควบคุมมลพิษทางน้ํา  ตัวอยางการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดและการ
นําน้ําเสียกลับมาใชประโยชนเพ่ือลดน้ําเสีย  การออกแบบข้ันพ้ืนฐาน  การเลือก
ระบบ การควบคุม  การตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบรวบรวมและระบบบําบัด
น้ําเสีย  การบําบัดและการกําจัดน้ําเสียทางกายภาพ เคมี และ ชีวภาพ  การบําบัด
และการกําจัดกากตะกอน   จรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุม
มลพิษทางน้ํา 
  Sources, causes and impacts of water pollution. Principles and 
concepts for prevention and control of water pollution. Water quality 
monitoring.   Water quality modeling and prediction for water 
pollution control.  Examples of cleaner technology and wastewater 
utilization applications for wastewater reduce.   Basic design and 
system selection.  Operation control and maintenance of collection 
and wastewater treatment systems.  Physical, chemical and biological 
treatments and disposal of wastewater.  Sludge treatment and 
disposal. Ethics and laws related to water pollution control. 
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516 351  การวิเคราะหคุณภาพน้ําและน้ําเสีย          4(2-6-4) 
     (Water and Wastewater Quality Analysis) 

วิชาบังคับกอน : 513 231 เคมีวิเคราะห 1 
      516 200 มลพิษทางสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

เทคนิคการเก็บตัวอยาง การวิเคราะหคุณภาพน้ําทางกายภาพ เคมีและ
ชีวภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําและน้ําเสีย การควบคุมคุณภาพในการ
วิเคราะห 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Sampling techniques.  Physical, chemical and biological 

methods for water quality analysis.  Water and wastewater quality 
monitoring. Quality control of analyses.  

Field trips required. 
 

  516 361  การมีสวนรวมของชุมชนกับส่ิงแวดลอม          3(3-0-6) 
      (Public Participation and the Environment) 

เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
ท่ีมาและวัตถุประสงค บันไดของการมีสวนรวมของชุมชน หลักเกณฑ

สําหรับการมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพ แบบจําลองของเวบเลอร วิธีการและเทคนิค 
การมีสวนรวมชุมชนในกฎหมายสิ่งแวดลอมของไทย อุปสรรคและความทาทาย 
กรณีศึกษา 

Background and objectives.  Ladder of public participation. 
Criteria for effective public participation.  Webler’ s model, methods 
and techniques.  Public participation in Thai’ s environmental laws. 
Problems and challenges. Case studies. 

 

  516 380  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย           3(3-0-6) 
(Occupational Health and Safety) 
วิชาบังคับกอน :  516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

สุขภาพของบุคคลท่ีสัมพันธกับสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ แนวคิด
ท่ัวไปของพิษวิทยาทางอุตสาหกรรมและความปลอดภัยในสถานประกอบการ การ
จําแนกชนิดของโรคท่ีเกิดจากการทํางาน สาเหตุท่ีทําใหเกิดโรค โดยเนน  มลพิษ
ทางอากาศ องคประกอบทางกายภาพและภาวะความเครียดเนื่องจากสภาพการ
ทํางาน การปองกันและควบคุมอันตรายท่ีมีผลตอสุขภาพ 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Human health related to the working environment.  General 

concepts of industrial toxicology and safety in the workplace. 
Classification of occupational diseases.  Causes of disease:  air 
pollutants, physical agents and ergonomic stress.  Prevention and 
control of health hazards. 
     Field trips required. 
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  516 381   ปฏิบัติการอาชีวอนามัย              1(0-3-0) 
(Occupational Health Laboratory) 
วิชาบังคับกอน : * 516 380 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
        * อาจเรียนพรอมกันได 

การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 516 380  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

Experiments related to the contents in 516 380 Occupational 
Health and Safety. 

 

  516 382   การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม             3(3-0-6) 

(Environmental Sanitation) 

วิชาบังคับกอน :  (1) 084 102 สิ่งแวดลอม มลพิษ และพลังงาน    

      หรือ    (2) 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ  

หลักการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับ

สุขภาพ ระบาดวิทยา การปรับปรุงสภาพ แวดลอมตามหลักสุขาภิบาล เชน การ

ควบคุมพาหะนําโรค การกําจัดมูลฝอย น้ําสะอาดและการบําบัดน้ําเสีย การ

สุขาภิบาลอาหาร ท่ีพักอาศัย ท่ีพักผอนหยอนใจและโรงพยาบาล 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Principles of environmental sanitation and problems related 

to human health. Epidemiology. Environmental improvement based 

on sanitation principles; vector control, solid waste disposal, clean 

water and wastewater treatment. Food, housing, recreation areas and 

hospital sanitation. 

Field trips required.   
     

  516 383  ปฏิบัติการการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม          1(0-3-0) 
(Environmental Sanitation Laboratory) 
วิชาบังคับกอน : * 516 382 การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
        * อาจเรียนพรอมกันได 

การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 516 382 การสุขาภิบาล 
      สิ่งแวดลอม 

Experiments related to the contents in 516 382 Environmental 
Sanitation. 
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  516 390  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม           3(3-0-6) 
(Environmental Impact Assessment)   
วิชาบังคับกอน :  516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ ท่ีมาและความหมายของการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม เกณฑท่ัวไปของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม กฎหมายและ
กฎระเบียบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของไทย วิธีการศึกษา และ การ
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ การกําหนดขอบเขต 
การประเมิน และวิเคราะหนัยสําคัญผลกระทบสิ่งแวดลอม เกณฑกําหนดมาตรการ
ปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมชุมชน 
การปฏิบัติตามมาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และการประเมินผลการดําเนินโครงการตามรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม และสุขภาพ 

Ethics. Background and connotation of Environmental Impact 
Assessment (EIA). General criteria of EIA. EIA laws and regulations of 
Thailand.  Methods of environmental and health impact study and 
report preparation.  Scoping, Assessment and Evaluation of 
environmental impact.  Criteria of environmental mitigation and 
monitoring measures.  Public participation.  Performance of 
environmental mitigation and monitoring measures.  Post 
environmental and health impact statement evaluation. 

 

  516 391  ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาส่ิงแวดลอม         3(3-0-6) 

(English for Environmental Students) 

เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ไวยากรณเชิงปฏิบัติ การเขียนชีวประวัติและบทความวิจัย การสรางเว็บ

เพจสวนบุคคล การสื่อสารทางโทรศัพท การสัมภาษณ การนําเสนองานวิจัย การ

แนะนําการศึกษาตอ  

Practical grammar.  Curriculum vitae and research article 

writing.  Personal webpage creation.  Telephone communication. 

Interview.  Research presentation.  Introduction to post-graduated 

study. 
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  516 410  เทคโนโลยีสะอาดและการจัดการส่ิงแวดลอม       3(3-0-6) 
      (Cleaner Technology and Environmental Management) 

วิชาบังคับกอน :  516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 
สมดุลมวลสารและพลังงาน แนวคิดของเทคโนโลยีสะอาด การประยุกต

และการตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด การจัดการสิ่งแวดลอมท่ีใชกันอยูใน
ปจจุบัน กฎหมายและกฎระเบียบทางสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา  

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Material and energy balance. Concepts of cleaner technology. 

Applications and auditing of cleaner technology. Current standards of 
environmental management system.  Environmental laws and 
regulations. Case studies. 

Field trips required. 
 

  516 411  การประเมินวัฏจักรชีวิต             3(3-0-6) 
      (Life Cycle Assessment) 

วิชาบังคับกอน :  516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 
การคิดแบบวัฏจักรชีวิต กรอบวิธีการของการประเมินวัฏจักรชีวิตตาม

มาตรฐาน ISO การกําหนดเปาหมายและขอบเขต การวิเคราะหบัญชีรายการ การ
วิเคราะหผลกระทบ การแปลความหมาย การประยุกตการประเมินวัฏจักรชีวิต
สําหรับผลิตภัณฑหรือบริการ ชุดโปรแกรมการประเมินวัฏจักรชีวิตและฐานขอมูล 
กรณีศึกษา 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Life Cycle Thinking. Life Cycle Assessment (LCA) methodology 

framework according to ISO standards.  Goal and scope definition. 
Inventory analysis. Impact assessment. Interpretation. Applications of 
LCA for products or services.  LCA software package and database. 
Case studies. 

Field trips required. 
 

  516 420  พิษวิทยาส่ิงแวดลอม               3(3-0-6) 
(Environmental Toxicology) 
วิชาบังคับกอน :  516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ       

สารเคมีในสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับสุขภาพและระบบนิเวศ หลักเบื้องตน 
แนวคิดและวิธีการศึกษาพิษวิทยาสิ่งแวดลอม  ผลกระทบของสารพิษตอระบบ
ชีวภาพ 

Chemicals in the environment related to human health and 
ecosystem.  Basic principles, concepts and methodologies of 
environmental toxicology.  Impacts of toxic substances on biological 
system. 
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  516 421  นิเวศพิษวิทยา                 3(3-0-6) 
(Ecotoxicology) 
วิชาบังคับกอน : 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

ปญหาภาวะมลพิษในระบบนิเวศ ปจจัยท่ีมีผลตอการกระจาย การ
เคลื่อนยายและการสะสมของมลพิษในเฟสตาง ๆ ของสิ่งแวดลอม  การติดตาม
ผลกระทบท่ีเกิดจากการสะสมมลพิษ 

Problems of pollution in the ecosystem.  Factors affecting 
distribution, transportation and accumulation of pollutants in various 
phases of the environment.  Impact monitoring of pollutants 
accumulation. 

 

  516 422  โลหะปริมาณนอยในส่ิงแวดลอม            3(3-0-6) 

(Trace Metals in the Environment) 

วิชาบังคับกอน :  516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

การจําแนก แหลงกําเนิดและรูปแบบของโลหะปริมาณนอยในดิน น้ําและ

อากาศ  พันธะทางเคมีและปจจัยท่ีควบคุม  ผลกระทบของโลหะปริมาณนอยตอ

คน สัตว และพืช  คามาตรฐานของโลหะปริมาณนอยในดิน น้ําและอากาศ 

Classification, sources and speciation of trace metals in soil, 

water and air. Chemical bondings and controlling factors. Impacts of 

trace metals on man, animal and plant. Standards of trace metals in 

soil, water and air. 
 

  516 423  ปฏิบัติการโลหะปริมาณนอยในส่ิงแวดลอม        1(0-3-0) 

(Trace Metals in the Environment Laboratory) 

วิชาบังคับกอน :  * 516 422 โลหะปริมาณนอยในสิ่งแวดลอม 

         * อาจเรียนพรอมกันได 

การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  516 422 โลหะปริมาณนอย

ในสิ่งแวดลอม 

Experiments related to the contents in 516 422 Trace Metals 

in the Environment. 
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  516 430  แบบจําลองคุณภาพอากาศ             3(2-2-5) 

        (Air Quality Model) 

วิชาบังคับกอน : 516 230 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 

หลักการพ้ืนฐานและลักษณะเฉพาะของแบบจําลองคุณภาพอากาศ ขอมูล

ท่ีตองการสําหรับแบบจําลองคุณภาพอากาศ อุตุนิยมวิทยาสําหรับแบบจําลอง

คุณภาพอากาศ การประยุกตแบบจําลองคุณภาพอากาศสําหรับการจัดการคุณภาพ

อากาศ 

Fundamental and characteristics of air quality models.  Data 

requirements for air quality models.  Meteorology of air quality 

models.  Applications of air quality models for air quality 

management. 

 

 516 431  การจําลองแบบทางส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน         3(3-0-6) 

      (Basic Environmental Modeling) 

วิชาบังคับกอน :  516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

ความรูเบื้องตนในการสรางแบบจําลองการเปลี่ยนรูปและการเคลื่อนยาย

มลพิษ สมดุลมวลสาร กระบวนการถายเททางกายภาพของสาร การสราง

แบบจําลองอยางงายท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนรูปและการเคลื่อนยายมลพิษใน

สิ่งแวดลอม งานวิจัยทางดานแบบจําลองทางสิ่งแวดลอม 

Basic concepts in pollutant fate and transport modeling. Mass 

balance. Physical transport of chemicals. Simplified modeling of fate 

and transport of pollutant in environment. Research in environmental 

modeling. 

  516 432  การควบคุมมลพิษทางเสียงและความส่ันสะเทือน      3(3-0-6) 
(Noise Pollution and Vibration Controls) 
วิชาบังคับกอน : 516 336 มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน 

แบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของกับการควบคุมมลพิษทางเสียงและ
ความสั่นสะเทือน การตรวจวัดและการประเมินเสียงและความสั่นสะเทือน การ
ออกแบบ การใชงาน และการตรวจสอบแกไขอุปกรณหรือเครื่องมือในการควบคุม
เสียงและความสั่นสะเทือน 

Mathematical models related to noise pollution and vibration 
controls. Noise and vibration measurements and evaluations. Design, 
usage and maintenance for noise and vibration control equipment or 
devices.   
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  516 440  การปนเปอนในดินและการฟนฟู            3(3-0-6) 

      (Land Contamination and Remediation) 

วิชาบังคับกอน : 516 240 ปฐพีวิทยาสิ่งแวดลอม 

ปญหาการปนเปอนในดิน องคประกอบและสมบัติของดินและสาร

ปนเปอน เคมีธรณีชีววิทยาของสิ่งแวดลอมใตผิวดิน การไหลใตผิวดินและการ

เคลื่อนยายของสารปนเปอน เทคโนโลยีการฟนฟูดิน 

Land contamination problems. Composition and properties of 

soils and contaminants.  Biogeochemistry of the subsurface 

environment.  Subsurface flow and contaminant transport.  Soil 

remediation technologies. 
 
  516 450  การบําบัดน้ําและน้ําเสีย              3(3-0-6) 

      (Water and Wastewater Treatment) 

วิชาบังคับกอน :    516 350 มลพิษทางน้ําและการควบคุม 

      * 516 351 การวิเคราะหคุณภาพน้ําและน้ําเสีย 

      * อาจเรียนพรอมกันได 

แหลงกําเนิดและลักษณะเฉพาะของน้ําและน้ําเสีย กฎหมายและขอบังคับ 

ระบบทอ เครื่องสูบน้ําและบอพักน้ํา การวัดอัตราการไหลของน้ํา  ปฏิบัติการหนวย

บําบัดทางกายภาพ  กระบวนการหนวยบําบัดทางเคมี  และกายภาพ-เคมี    

จุลินทรียและโครงสรางประชากรจุลินทรียในการบําบัดน้ําเสียดวยวิธีทางชีวภาพ  

กระบวนการหนวยบําบัดทางชีวภาพ  การบําบัดและกําจัดกากตะกอน  การ

ออกแบบ การเลือกระบบ และการควบคุมระบบ กรณีศึกษา 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Sources and characteristics of water and wastewater.  Laws 

and regulations. Sewer system. Pump and sump. Flow measurement. 

Physical unit operations.  Chemical and physiochemical unit 

processes. Structure of microbial in biological wastewater treatment. 

Biological unit processes.  Sludge treatment and disposal.  Design, 

system selection and operation control. Case Studies. 

Field trips required. 
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  516 451  การนําน้ํากลับมาใชใหมและการปรับน้ํามาใช       3(3-0-6) 
(Water Reuse and Reclamation) 
วิชาบังคับกอน : 516 350 มลพิษทางน้ําและการควบคุม 
      516 351 การวิเคราะหคุณภาพน้ํา และน้ําเสีย 

จรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมมลพิษทางน้ํา แนวคิด
และหลักการจัดการนําน้ํากลับมาใชใหม เทคโนโลยีสะอาดเพ่ือลดน้ําเสีย การ
ออกแบบข้ันพ้ืนฐานและเลือกระบบ การควบคุม การตรวจสอบและบํารุงรักษา
ระบบรวบรวมและระบบบําบัดเพ่ือปรับสภาพน้ําเสีย การนําน้ําเสียกลับมาใช
ประโยชน 

Ethics, laws and regulations for water pollution control. 
Concepts and principles of water reuse and recycling.  Clean 
technologies for wastewater reduction.  Basic design and selection 
system.  Operation control, investigation and maintenance of 
collection and wastewater reclamation systems.  Wastewater reuse 
and recycling. 

 

  516 452  การเฝาระวังคุณภาพน้ําโดยใชตัวบงช้ีทางชีวภาพ      3(3-0-6) 

      (Water Quality Monitoring Using Bioindicators) 

เง่ือนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

แนวคิดและวิธีการในการใชตัวบงชี้ทางชีวภาพสําหรับการเฝาระวัง

คุณภาพน้ํา ตัวอยางสิ่งมีชีวิตท่ีเปนตัวบงชี้คุณภาพน้ํา  กรณีศึกษา 

Concepts and method of using bioindicators for monitoring 

water quality. Examples of bioindicators. Case studies. 
 

  516 453  ปฏิบัติการการเฝาระวังคุณภาพน้ําโดยใชตัวบงช้ีทางชีวภาพ   1(0-3-0) 

      (Water Quality Monitoring Using Bioindicators Laboratory) 

วิชาบังคับกอน : *516 452 การเฝาระวังคุณภาพน้ําโดยใชตัวบงชี้ทางชีวภาพ 

      *อาจเรียนพรอมกันได 

การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 516 452 การเฝาระวัง

คุณภาพน้ําโดยใชตัวบงชี้ทางชีวภาพ 

Experiments related to the contents in 516 452 Water Quality 

Monitoring Using Bioindicators. 
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 516 460  เศรษฐศาสตร กฎหมาย และนโยบายส่ิงแวดลอม      3(3-0-6) 

(Environmental Economics, Laws and Policy) 

วิชาบังคับกอน :  516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

หลักเศรษฐศาสตร การวิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอม การประเมินโครงการ

โดย ใช ห ลั ก เศ รษ ฐศาสต รสิ่ งแวดล อม  น โยบ ายของรั ฐ ในการอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวคิดพ้ืนฐานและโครงสรางของกฎหมาย

สิ่งแวดลอม บทบาทของกฎหมายสิ่งแวดลอมในการควบคุมมลพิษและการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม กรณีศึกษา  

Principles of economics.  Analyzing environmental problems. 

Evaluating projects based on environmental economics.  National 

policies on natural resources and environmental conservation. 

Fundamental concepts and structure of the environmental laws. 

Roles of the environmental laws in pollution control and 

environmental conservation. Case studies. 
 

  516 470  จุลชีววิทยาของมลพิษ              3(3-0-6) 
(Pollution Microbiology) 
วิชาบังคับกอน : (1) 084 102 สิ่งแวดลอม มลพิษ และพลังงาน    
     หรือ    (2) 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ  

บทบาทของจุลินทรียในการกอใหเกิดมลพิษ จุลินทรียท่ีจัดเปนสารมลพิษ 
การยอยสลายสารมลพิษโดยจุลินทรีย การประยุกตจุลินทรียกับปญหาสิ่งแวดลอม
  Role of microbes in generating pollution.  Microbes as 
pollutants.  Pollutants degradation by microbes.  Applications of 
microbes to environmental problems. 

 
 

   516 481  เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม         2(2-0-4) 
       (Selected Topics in Environmental Science) 
       เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

เรื่องท่ีนาสนใจทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Topics of current interest in environmental science.  
Field trips required. 
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  516 490  การประเมินผลกระทบและความเส่ียงตอสุขภาพ       3(3-0-6) 
         (Health Risk and Impact Assessment) 

วิชาบังคับกอน : 516 390 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
กฎหมาย ท่ี เก่ียวของกับความเสี่ ย งต อสุ ขภาพ  ความสัม พันธ กับ

กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ระบาดวิทยา โครงการพัฒนาในกลุม
เสี่ยง รูปแบบของสารพิษจากโครงการพัฒนา การประเมินผลกระทบและความ
เสี่ยงตอสุขภาพและการจัดการ แบบจําลองท่ีเก่ียวของ 

Laws related to health risk.  Relationship with environmental 
impact assessment process.  Epidemiology. Development projects in 
risk groups.  Forms of toxic substances from developed projects. 
Health risk and impact assessment and management.  Related 
models. 

 

  516 491  สัมมนา                  1(0-2-1) 
(Seminar)     
เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

สัมมนาในหัวขอท่ีนาสนใจทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมโดยไดรับความ
เห็นชอบจากภาควิชา   

Seminar on topics of current interest in environmental science 
by consent of the department. 

 

  516 493  โครงงานวิจัย                 3(1-6-2) 
(Research Project)   

      เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม    
ศึกษาหรือวิจัยในหัวขอท่ีนาสนใจทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ภายใตการ

แนะนําของอาจารยในภาควิชา  จริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับนักวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม  

Study or research on topics of interest in environmental 
science under the supervision of departmental staff.  Morals and 
Ethics for environmental scientist. 
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   516 495  การฝกงาน              1(ไมนอยกวา 150 ช่ัวโมง)  
(Practical Training)  
เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  

 วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U  
การฝกปฏิบัติงานในโรงงาน สถาบันหรือชุมชนทองถ่ินท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากภาควิชา  
Practical training in a factory, institute or local community by 

consent of the department. 
 

  516 496  การประเมินความเส่ียงตอระบบนิเวศ         3(3-0-6) 
(Ecological Risk Assessment) 
วิชาบังคับกอน : 516 390 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ความสัมพันธของโครงขายการวิเคราะหสิ่งแวดลอม การสํารวจ เก็บ
ตัวอยาง และวิเคราะหองคประกอบของระบบนิเวศ การกลั่นกรองท่ีมาและ
ลักษณะเฉพาะของสารมลพิษตอระบบนิเวศ การวิเคราะหการสัมผัส/การ
ตอบสนอง การวิเคราะหความเสี่ยงทางนิเวศ ระบาดวิทยาทางนิเวศ การวิเคราะห
จุดยุติ แบบจําลองเชิงแนวคิด แบบจําลองเชิงคณิตศาสตร การจัดการความเสี่ยง
ทางนิเวศและการสื่อสาร การติดตามตรวจสอบ จริยธรรมในการจัดการความเสี่ยง
ทางนิเวศ 

Relationship of environmental assessment framework. 
Ecological composition survey, sampling and analysis.  Screening 
sources and characteristics of pollutants to ecosystem.  Exposure-
response analysis.  Ecological risk analysis.  Ecological epidemiology. 
Endpoint assessment.  Conceptual models.  Mathematical models. 
Ecological risk management and communications. Monitoring. Ethics 
in ecological risk management. 

 

  516 497    การฟนฟูส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน                                         3(3-0-6) 
       (Sustainable Environmental Remediation) 

เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
ปญหาการปนเปอนในสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการบําบัด การวางแผนการ

ฟนฟูท่ีคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ กรณีศึกษา 
Environmental contamination problems.  Treatment 

technologies.  Remediation plans taking into consideration the 
impacts on the environment, society and economy. Case studies. 
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
 

 

517 121 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1                                       4(2-4-6) 

(Computer Programming Skill I) 

 

ระบบคอมพิวเตอรและการประมวลผลขอมูลเบื้องตน ผังงาน การเขียนโปรแกรม

แบบโครงสราง ตัวดําเนินการทางเลขคณิตและตรรกศาสตร ประโยคกําหนดเง่ือนไข การวน

ซํ้า การซอนเง่ือนไขและการซอนการวนซํ้า แถวลําดับ แถวลําดับหลายมิติ ตัวชี้ สายอักขระ 

ฟงกชัน การทดสอบและการแกไขจุดบกพรอง การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใชในการแกปญหา 

เทคนิคในการเขียนโปรแกรมสําหรับปญหาท่ีซับซอน 

Introduction to computer systems and data processing. Flowchart. 

Structured programming. Arithmetic and logical operators. Conditional 

statements. Loops. Nested conditional statements and loops. Array. Multi-

dimensional array. Pointer. String. Function. Program testing and debugging. 

Program development for problem solving. Programming techniques for 

solving complex problems. 
 

   

517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2                                    4(2-4-6) 

(Computer Programming Skill II) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  

 หรือ 517 121 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 

 

ความคิดเชิงวัตถุเบื้องตน การหอหุม การสรางคลาส การทํางานและการสงสารของ

คลาส วัตถุ การสราง ฟงกชันสําหรับกําหนดคาเริ่มตนและสิ้นสุด การสืบทอดคุณสมบัต ิ

การทําพหุรูป การโอเวอรโหลดฟงกชันและตัวดําเนินการ ฟงกชันสามัญ เทคนิคการเขียน

โปรแกรมสําหรับปญหาท่ีซับซอน 

Introduction to object concept. Encapsulation. Class, method, and 

message of class. Object. Constructor and destructor functions. Inheritance. 

Polymorphism. Function overloading and operator overloading. Generic 

function. Programming techniques for solving complex problems. 
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517 211 โครงสรางขอมูล                                                                  4(3-2-7)                                            
(Data Structures) 

  

 วิชาบังคับกอน : 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2  
การแทนขอมูลและตัวดําเนินการสําหรับโครงสรางแบบเชิงเสน ประกอบดวย ลิสต 

สแตก คิว และคิวสองหนา  การแทนขอมูลและตัวดําเนินการของโครงสรางเชิงระดับชัน้
และขายงานประกอบดวย รูปตนไม และ กราฟ  การวัดประสิทธิภาพของข้ันตอนวิธีของ
การเรียงลําดับและการคนหาขอมูล ปญหาบนรูปตนไมและบนกราฟ การประยุกตใชเทคนิค
เชิงวัตถุเพ่ือนําโครงสรางขอมูลไปใชงาน 

Data representation and operators in linear structures: list, stack, 
queue, and double-ended queue. Data representation and operators in 
hierarchical and network structures: tree and graph. The measurement of 
efficiency of sorting and searching algorithms. Problems on trees and graphs. 
Applications of object-oriented techniques to data structure implementation. 

 
   

517 212 การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข                                               4(3-2-7) 
(Digital Logic Design) 

 

 วิชาบังคับกอน : 520 101 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ  
ตรรกะเชิงเลขเบื้องตน วงจรดิจิทัลและการประยุกต พีชคณิตแบบบูล สมการเชิง

ตรรกะ เทคนิคการลดรูปวงจรตรรกะ การวิเคราะหและออกแบบวงจรเชิงผสมและเชิง
ลําดับ อุปกรณตรรกะแบบโปรแกรมได การสังเคราะหวงจรรวมดวยภาษาอธิบายฮารดแวร
เบื้องตน 

Introduction to digital logic. Digital circuits and applications. Boolean 
algebra. Digital logic expression. Logic circuit minimization techniques. 
Analysis and design of combinational and sequential circuits. Programmable 
logic devices. Introduction to integrated circuits synthesis with a hardware 
description language. 

   

517 213 โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง                                     3(3-0-6) 
(Discrete Computational Structures) 

 

 วิชาบังคับกอน : 511 102 แคลคูลัส 2 
 หรือ 511 109 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 2 

 

พ้ืนฐานคณิตศาสตร  คอมบินาทอริกส  ฟงกชันกอกําเนิดและความสัมพันธเวียนเกิด  
กราฟและการประยุกต   ทฤษฎีรูปตนไมและขายงาน  เครื่องสถานะจํากัด 

Mathematics background. Combinatorics. Generating functions and 
recurrence relations.  Graphs and applications.  Theory of trees and 
networks.  Finite state machines. 
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517 221 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ                                                  3(2-2-5) 

(Object-Oriented Software Development) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 211 โครงสรางขอมูล 

 หรือ 520 213 โครงสรางขอมูลพ้ืนฐานและการประยุกต 

 

กรอบความคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน ขอมูลนามธรรมเชิงวัตถุ การแทน

คาและการสงขาวสาร การหอหุม  การทําพหุรูปและการสืบทอดคุณสมบัติ  การวิเคราะห

และการออกแบบเชิงวตัถุ  รูปแบบการออกแบบ  โปรแกรมควบคุมแบบจําลองทรรศนะ  

โพรโทคอล การสะทอน การยึดเหนี่ยวแบบพลวัต  การโปรแกรมเชิงคุณสมบัติ 

Introduction to Object-oriented programming paradigm. Object-

oriented data abstraction. Representation and message communication. 

Encapsulation. Polymorphism and Inheritance. Object-oriented analysis and 

design. Design patterns. Model-view-controller. Protocols. Reflections. 

Dynamic bindings. Aspect-oriented programming. 

   

517 222 โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร                                    4(3-2-7) 

(Computer Organization and Architecture) 

 

 วิชาบังคับกอน : (1) 517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 

       517 212 การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข  

 หรือ (2) 517 121 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  

                          517 212 การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข 

 

แบบจําลองการทํางานและสวนประกอบของคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมแบบจัดเก็บ

โปรแกรม วงรอบคําสั่ง สถาปตยกรรมชุดคําสั่ง ภาษาเครื่องและแอสเซมบลี ภาวะการ

กําหนดตําแหน งท่ีอยู  การออกแบบตัวประมวลผล ข้ัน พ้ืนฐานและข้ันสู ง ระบบ

หนวยความจํา หนวยความจําแคช ระบบรับเขา/แสดงผลและการตอเชื่อม การขัดจังหวะ 

การเขาถึงหนวยความจําโดยตรง หนวยเก็บขอมูลทุติยภูมิ ความสําคัญและกรณีศึกษาของ

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

Computer model and components. Stored-program architecture. 

Instruction cycle. Instruction set architecture. Machine and assembly 

languages. Addressing modes. Basic and advance processor designs. Memory 

systems. Cache memory. Input/output systems and interfacing. Interrupts. 

Direct Memory Access. Secondary storage units. Significances and case 

studies of operating systems for computers. 
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517 241 การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร                                  4(3-2-7) 
(Data Communications and Computer Networks) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 
  520 101 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ 

 

หลักการของการสื่อสารขอมูลและมาตรฐานระบบเปด   แบบจําลองอางอิงโอเอสไอ      
การสื่อสารขอมูลแบบแอนะล็อกและดิจิทัล สื่อนําสัญญาณและอุปกรณ การควบคุมใน
ระดับการเชื่อมโยงขอมูล สถาปตยกรรมเครือขายคอมพิวเตอรและโพรโทคอล  เครือขาย
คอมพิวเตอรบริเวณเฉพาะท่ีและบริเวณกวาง โพรโทคอลทีซีพี/ไอพีและเครือขาย
อินเทอรเน็ต พ้ืนฐานเก่ียวกับการกําหนดท่ีอยู การแบงเครือขายยอย การอางชื่อและการจัด
เสนทางในเครือขาย  โปรแกรมประยุกตดานเครือขายและบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
พ้ืนฐานของการบริหารจัดการเครือขายคอมพิวเตอร 

Principles of data communications and open system standards. OSI 
reference model. Analog and digital data communications. Transmission 
media and devices. Data link controls. Computer network architectures and 
protocols. Local area networks and wide area networks. TCP/IP protocol and 
the Internet. Basics of addressing, subnetting, naming, and routing.  Network 
applications and Internet services. Fundamental of computer network 
management. 

 

517 311 การวิเคราะหและการออกแบบข้ันตอนวิธ ี                                   3(3-0-6) 
(Algorithm Analysis and Design) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 211 โครงสรางขอมูล 
                  *517 213 โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง 
          *อาจเรียนพรอมกันได 

 

การวิเคราะหความซับซอนของข้ันตอนวิธี วิธีการแกสมการเวียนเกิด การออกแบบ
ข้ันตอนวิธีแบบตางๆรวมท้ัง การแบงและเอาชนะ การเขียนโปรแกรมแบบพลวัต  ข้ันตอน
วิธีกรีดี้ ข้ันตอนวิธีฮิวรีสติกสและการประมาณ ข้ันตอนวิธีทางกราฟ และโครงสรางขอมูลข้ัน
สูง ความซับซอนทางดานพ้ืนท่ีและเวลา เอ็นพีคอมพลีตเบื้องตน  ตัวอยางท่ีใชข้ันตอนวิธีท่ี
กลาวขางตน 

Complexity analysis of algorithms. Methods of solving recurrence 
equations. Various algorithm design techniques including divide and conquer, 
dynamic programming, greedy algorithms, heuristics and approximation 
algorithms. Graph algorithms and advanced data structures. Space and time 
complexities. Introduction  to NP-completeness. Practical examples that use 
the aforementioned algorithms. 
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517 312   ระบบปฏิบัติการ                                                                  3(3-0-6) 
(Operating Systems) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 222 โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  
การออกแบบและการทําใหเกิดผลของระบบปฏิบัติการเบื้องตน องคประกอบของ

ระบบปฏิบัตกิาร การจัดการโปรเซสและเทรด การประมวลผลแบบพรอมเพรียงและการ
สื่อสารระหวางโปรเซส การจัดการหนวยความจํา การจัดการแฟมขอมูลและอุปกรณ ความ
ปลอดภัยในคอมพิวเตอร กรณีศึกษา 

Introduction to operating system design and implementation. 
Operating system components. Process and thread management. Concurrent 
processing and inter-process communications.  Memory management.  File 
and device management. Computer security. Case studies. 

 

517 313 ทฤษฎีการคํานวณ                                                               3(3-0-6) 
(Theory of Computation) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 213 โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง   
แบบจําลองของการคํานวณและภาษาสมมูล  เครื่องสถานะจํากัด ออโตเมตาแบบ

จํากัดเชิงกําหนดและเชิงไมกําหนด ภาษาปกติ ภาษาและไวยากรณไมพ่ึงบริบท  ออโตเมตา
แบบกดลง  เครื่องจักรทัวริง 

Model of computation and equivalent languages. Finite state machine. 
Deterministic and non-deterministic finite automata. Regular languages. 
Context free grammar and languages. Push-down automata. Turing machine. 

   

517 314 ไมโครโพรเซสเซอร                                                              3(3-0-6) 
(Microprocessors) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 212 การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข  
แนวคิดของไมโครโปรเซสเซอร  การทํางานภายในของไมโครโพรเซสเซอร 

สถาปตยกรรมชุดคําสั่ง สวนประกอบของระบบ   การเชื่อมตอและการเขียนโปรแกรมบน
ไมโครโพรเซสเซอร 

Concepts of microprocessors.  Microprocessor internal operations. 
Instructions set architecture. System components. Microprocessor interfacing 
and programming. 
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517 321 หลักการภาษาโปรแกรม                                                        3(3-0-6) 

(Principles of Programming Languages) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 221 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ  

แนวคิดของภาษาโปรแกรมและกรอบแนวคิด ตัวประมวลผลภาษา วากยสัมพันธ

และความหมาย ชนิดขอมูล การควบคุมลําดับการทํางาน การควบคุมโปรแกรมยอย 

การศึกษาและการเปรียบเทียบกรอบแนวคิดหลักของภาษาโปรแกรม 

Concepts of programming languages and paradigms.  Language 

processors.  Syntax and semantic.  Data types.  Sequence control. 

Subprogram control.  Study and comparison of major programming 

language paradigms. 
 

517 323 ความชํานาญในการเขียนโปรแกรมดวยภาษาจาวา                         3(3-0-6) 

(Programming Expertise in Java) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2  

ความเขาใจระดับสูงเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   พฤติการของโปรแกรม

จาวา ขอกําหนดเก่ียวกับภาษาจาวา การสอบประกาศนียบัตรภาษาจาวารูปแบบ

มาตรฐาน การฝกฝนการเขียนโปรแกรม เทคนิคการแกปญหา 

In-depth understanding in object-oriented programming. Behaviors of 

Java programs.  Java language specifications.  Java SE certification exams. 

Programming practice. Problem solving techniques. 
   

517 324 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคล่ือนท่ี                           3(3-0-6) 

(Mobile Application Development) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2  

ฮารดแวรและระบบปฏิบัติการสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี  เครื่องมือในการพัฒนา 

เทคนิคการเขียนโปรแกรม สวนติดตอผูใชแบบกราฟฟก(จียูไอ)  การจัดการเหตุการณ 

สวนติดตอในการเขียนโปรแกรมท่ีสําคัญ แผนท่ี ตําแหนง การสื่อสารกับบริการและ

เครือขายสังคม 

Hardware and operating systems for mobile devices. Development 

tools. Programming techniques. Graphical User Interface (GUI). Event 

handling. Important Application Program Interfaces (APIs). Map. Location, 

Communication with services and social network. 
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517 325    การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับหลายแพลตฟอรม                     3(3-0-6) 
(Multi Platform Application Development) 

 

เทคนิคในการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับหลายแพลตฟอรมท้ังเดสกท็อปและโมไบล 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตดวยฐานโคดแหลงเดียว เครื่องมือพัฒนาซอฟตแวร ขอจํากัด
ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตแบบหลายแพลตฟอรม โปรแกรมประยุกตแบบเนทิฟและ
แบบผสม 

Techniques in software development for multiple platforms including 
desktop and mobile. Application development with single code base. 
Software development tools. Limitations of multi-platform application 
developments. Native and hybrid applications. 

 

517 331   ปญญาประดิษฐ                                                                  3(2-2-5) 
(Artificial Intelligence) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 211 โครงสรางขอมูล  
แนวคิดปญญาประดิษฐเบื้องตน วิธีการแกปญหาแบบตาง ๆ ประกอบดวย การ

คนหา การแทนความรู และการเรียนรูของเครื่อง การประยุกตในดานการเลนเกม ระบบ
ผูเชี่ยวชาญ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การพิสูจนทฤษฎบีท และวิทยาการหุนยนต 

Introduction to artificial intelligence concepts. Problem solving 
methods: searching, knowledge representations, and machine learning. 
Applications in major areas: game playing, expert systems, natural language 
processing, theorem proving, and robotics. 

 

517 332 ระบบผูเช่ียวชาญ                                                                3(3-0-6) 
(Expert Systems) 

 

  วิชาบังคับกอน : 517 211 โครงสรางขอมูล 
 หรือ 520 213 โครงสรางขอมูลพ้ืนฐานและการประยุกต 

ระบบฐานความรูเบื้องตน การออกแบบระบบฐานความรู เทคนิคการแทนความรู 
เปลือก เครื่องมือและภาษาของระบบผูเชี่ยวชาญ   วิธีการอนุมาน การอางเหตุผลดวยวิธี
ยอนหลังและลวงหนา การแสวงหาความรู  การอธิบายเหตุผล  กรณีศึกษา การออกแบบ
และพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญ สวนตอประสานกับผูใชและการเขาใจภาษาธรรมชาติ 

Introduction to Knowledge-Based System. Knowledge-Based Design. 
Knowledge representation techniques. Expert system shells, tools, and 
languages. Methods of inference. Reasoning mechanisms with forward 
chaining and backward chaining.  Knowledge acquisition.  Reasoning 
explanation. Case studies. Design and development of expert systems. User 
interface and natural language understanding. 
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517 333 การคํานวณเชิงวิวัฒนาการ                                                    3(3-0-6) 

(Evolutionary Computation) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 311 การวิเคราะหและการออกแบบข้ันตอนวิธี  

วิวัฒนาการในลักษณะกรอบความคิดสําหรับการแกปญหาและการทําใหเหมาะสม

ท่ีสุด ฮิวรีสติกส ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม โปรแกรมเชิงพันธุกรรม มดประดิษฐ  ข้ันตอน

วิธีการประมาณการแจกแจง 

Evolution as paradigm for problem-solving and optimization. 

Heuristics.  Genetic algorithm.  Genetic programming.  Artificial ants. 

Estimation of distribution algorithm. 

   

517 341 สถาปตยกรรมและเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร                         3(2-2-5) 

(Computer Network Architecture and Technology) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 241 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  

สถาปตยกรรมเครือขายคอมพิวเตอร  ชุดโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี  การเชื่อมโยง

ระหวางเครือขายดวยทีซีพี/ไอพี การแบงเครือขายยอย ระบบชื่อโดเมน การจัดเสนทาง

แบบตายตัวและแบบพลวัต โพรโทคอลจัดเสนทาง การสงผานขอมูลแบบกระจายและ

แบบระบุกลุม เทคโนโลยีดานเครือขายคอมพิวเตอร การสื่อสารระยะไกล และรูปแบบ

บริการ พ้ืนฐานระบบการคํานวณแบบกระจาย เทคโนโลยีในการคํานวณบนระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร เครือขายการสื่อสารสําหรับการคํานวณแบบเคลื่อนท่ีและแบบไร

สาย ความปลอดภัยในระบบเครือขายและบริการ เครือขายสวนตัวเสมือน หลักการ

ออกแบบและการบริหารจัดการเครือขาย คุณภาพการใหบริการ การจัดการระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร 

Computer network architectures.  TCP/ IP protocol suite. 

Internetworking with TCP/ IP. Subnetting. Domain name system. Static and 

dynamic routing.  Routing protocols.  Broadcasting and multi-casting. 

Technologies of computer networking, telecommunication and service 

models.  Fundamental of distributed computing systems.  Computing 

technologies on computer networks. Communication networks for mobile 

and wireless computing.  Network system and service security.  Virtual 

private networks. Principles of network design and administration. Quality 

of service. Computer network system management. 
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517 342 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย                          3(2-2-5) 
(Computer and Network Security) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 241  การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  
พ้ืนฐานและเปาหมายของความม่ันคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

การประเมินและการจัดการความเสี่ยง หลักการการปองกันระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย การสรางและวิเคราะหระบบการเขารหัสขอมูล การสื่อสารแบบปลอดภัย การ
ควบคุมการเขาถึง การพิสูจนตัวจริง ลายมือชื่อดิจิทัล ใบรับรองดิจิทัล การคุกคามและ
ปองกันระบบ ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม กรณีศึกษา 

Fundamentals and goals of computer and network security.  Risks 
assessment and management.  Computer system and network protection 
principles.  Construction and analysis of cryptosystems.  Secure 
communications. Access controls. Authentications. Digital signatures. Digital 
certifications. System threats and protections. Legal issues and ethics. Case 
studies. 

 
517 343  การเขียนโปรแกรมบนเครือขายคอมพิวเตอร                                 3(2-2-5) 
             (Computer Network Programming) 
              วิชาบังคับกอน :  517 241 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 

สถาปตยกรรมของโปรแกรมประยุกตสําหรับเครือขาย สถาปตยกรรมแบบผูรับ/ผู
ใหบริการและแบบเพียรทูเพียร  โพรโทคอลในชั้นประยุกตและโปรแกรมประยุกตดาน
เครือขาย สถาปตยกรรม ชนิด  และโปรเซสของผูใหบริการ ระบบปฏิบัติการ ระบบยอย
สําหรับการสื่อสารขอมูล  และการเรียกใชบริการของระบบท่ีเก่ียวของ บริการในชั้น
สงผานขอมูลและชั้นเครือขาย  โพรโทคอลสื่อสารขอมูลแบบท่ีตองมีการสรางการเชื่อมตอ
และแบบท่ีไมตองมีการสรางการเชื่อมตอ  การเขียนโปรแกรมแบบซ็อกเก็ต กระบวนงาน
เรียกระยะไกล  ระเบียบวิธีการเรียกระยะไกลของจาวา คอรบา เทคนิค การออกแบบ 
และการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเครือขาย  

Architectures of network applications. Client/server and peer-to-peer 
architectures. Application layer protocols and network applications. Server 
architectures, types and processes.  Operating systems, communication 
subsystems and related system calls. Transport and network layer services. 
Connection-oriented and connectionless protocols.  Socket programming. 
Remote procedure calls.  Remote method invocation of Java.  Corba. 
Network application programming techniques, design, and implementation. 
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517 351 คอมพิวเตอรกราฟกส                                                            3(3-0-6) 
(Computer Graphics) 

 

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  
หลักการดําเนินงานของฮารดแวรซ่ึงเปนรากฐานของคอมพิวเตอรกราฟกส 

เรขาคณิต การวาดรูปราง 2 มิติ การแปลง 2 มิติ การแสดงวัตถุ พ้ืนผิว การฉายและการ
ทําใหเปนจุดภาพ การตามรอยลําแสง การแปลง 3 มิติ แบบจําลองแสงและการแรเงา 
แบบจําลองสี การทําแผนท่ีพ้ืนผิว หัวขอท่ีนาสนใจดานคอมพิวเตอรกราฟกส 

Hardware operation principles underlying computer graphics. 
Geometry. 2D drawing. 2D Transformation. Object representation. Surfaces. 
Projection and rasterization. Ray Tracing. 3D Transformation. Lighting and 
Shading Models. Color Models. Texture mapping. Interesting topics in 
computer graphics.   

   

517 352 การประมวลผลภาพดิจิทัล                                                      3(3-0-6) 
(Digital Image Processing) 

 

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  
การไดมาซ่ึงภาพ รูปแบบการจัดเก็บภาพ การแปลงภาพ การปรับปรุงภาพ การ

บูรณะภาพ การบีบอัดภาพ การหาขอบภาพ การแบงสวนภาพ หัวขอท่ีนาสนใจดานการ
ประมวลภาพดิจิทัล 

Image acquisition. Image storage format. Image transformation. Image 
enhancement. Image restoration. Image compression. Edge detection. 
Image segmentation. Interesting topics in digital image processing.   

 

517 353 ส่ือประสมดิจิทัล                                                                  3(3-0-6) 
(Digital Multimedia) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2  
ภาพรวมของเทคโนโลยีสือประสมดิจิทัลและการประยุกตใช การสรางสือประสม

และตัวแทนขอมูลสื่อประสมชนิดตาง ๆ สื่อประสมแบบปฏิสัมพันธ เครื่องมือในการ
โปรแกรมสื่อประสม การบีบอัดขอมูลสื่อประสม การสื่อสาร การนําสงเนื้อหา และ
มาตรฐานของสื่อประสม 

Digital multimedia technology overview and applications. Multimedia 
authoring and data representations.  Interactive multimedia.  Multimedia 
programming tools.  Multimedia data compressions.  Multimedia 
communications, content delivery, and standards. 
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517 361 อินเตอรเน็ตของทุกสรรพส่ิง                                                    3(3-0-6) 
(Internet of Things) 

 

หลักการเบื้องตนและแนวโนมในเรื่องอินเตอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง (ไอโอที)   
กรณีศึกษาการใชงานอินเตอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง การออกแบบและสรางอุปกรณเชื่อมตอ
ทางคอมพิวเตอร   การเชื่อมโยงสื่อสารผานระบบบริการอินเตอรเน็ต   ประสบการณการ
ใชงานของผูใชระบบ  ความปลอดภัยของระบบ   

Introduction and trends of the Internet of Things (IoT). Case studies of 
using the Internet of Things. Designing and building connected computing 
devices.  Integrating internet services.  System user experiences.  System 
security. 

   

517 391 วิธีการวิจัย                                                                        3(3-0-6) 
(Research Methods) 

 

 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  
การวิเคราะหปญหา ข้ันตอนและการวางแผนการวิจัยเบื้องตน การกําหนดคา

ระบบคอมพิวเตอร การเตรียมขอมูลและการพัฒนาโปรแกรม การบํารุงรักษาโปรแกรม 
การประเมินผลการศึกษาวิจัย วิธีรายงานการวิจัย การจัดทําเอกสารและการอางอิง การ
นําเสนอทางวิชาการ 

Problem analysis. Introduction to research procedures and planning. 
Computer system configurations.  Data preparation and program 
development. Program maintenance. Evaluation of research studies.  Methods 
of research reporting. Documentations and citation.  Academic presentation. 

 

517 411 การออกแบบระบบฝงตัวและระบบเวลาจริง                                 3(3-0-6) 
(Embedded and Real-time System Design) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 312 ระบบปฏิบัติการ 
           517 222 โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

 

องคประกอบของระบบฝงตัวและระบบเวลาจริง การสังเคราะหระบบฝงตัวและ
ระบบเวลาจริง การสรางตัวแบบระบบ ความเชื่อถือไดและความคงทนตอความเสียหาย 
การทํางานแบบพรอมกันและการโปรแกรมแบบพรอมกัน การจัดกําหนดการ  ตัวอยาง
ของระบบฝงตัวและระบบเวลาจริง เครื่องมือการออกแบบ หวัขอวิจัยในปจจุบันทางระบบ
ฝงตัวและระบบเวลาจริง 

Embedded and real-time system components. Embedded and real-
time system synthesis.  System modeling.  Reliability and fault tolerance. 
Concurrency and concurrent programming.  Scheduling.   Examples of 
embedded and real-time systems. Design tools. Current research topics in 
embedded and real-time systems. 
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517 412 การคํานวณแบบสมรรถนะสูง                                                  3(3-0-6) 

(High Performance Computing) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 222 โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  

การวิเคราะห การออกแบบ และการทําใหเกิดผลของการคํานวณสมรรถนะสูง 

สถาปตยกรรมแบบขนาน ข้ันตอนวิธีแบบขนาน ภาษาการเขียนโปรแกรมแบบขนานและ

แพลตฟอรม ประเด็นเรื่องสมรรถนะ การประยุกตดานวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคํานวณ 

หัวขอวิจัยในปจจุบัน 

Analysis, design, and implementation of high performance computing. 

Parallel architectures.  Parallel algorithms. Parallel programming languages 

and platforms. Performance issues. Computational science and engineering 

applications. Current research topics. 

 

517 431 การเรียนรูของเครื่องกล                                                         3(3-0-6) 

(Machine Learning) 

 

 วิชาบังคับกอน :  517 331 ปญญาประดิษฐ  

พ้ืนฐานของการเรียนรูของเครื่องกล  การเรียนรูแบบมีการสอน   การเรียนรูแบบ

ไมมีการสอน การเรียนรูแบบเสริมกําลัง  การเรียนรูทางสถิติ ทฤษฎีการเรียนรู การวิจัย

และพัฒนาในปจจุบัน 

Fundamentals of machine learning. Supervised learning. Unsupervised 

learning. Reinforcement learning. Statistical learning. Learning theory. 

Current research and development. 

   

517 432 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ                                                3(3-0-6) 

(Natural Language Processing) 

 

 วิชาบังคับกอน :  517 211 โครงสรางขอมูล  

แนวคิดของภาษาธรรมชาติ การวิเคราะหหนวยคําและโครงสรางประโยคเชิง

วากยสัมพันธ เทคนิคการวิเคราะหคํา การแทนความหมายของประโยค การวิเคราะหและ

การสรางความเก่ียวพันระหวางประโยค การประมวลผลขอมูลเสียง 

Concepts of natural language. Lexical and syntax analysis. Parsing 

techniques. Semantics of sentences. Analysis and relation creation 

between sentences. Speech processing. 
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517 433 การเรียนรูเชิงลึกสําหรับคอมพิวเตอรวิทัศน                          3(2-2-5)  

 (Deep Learning for Computer Vision)  

 
 

การเขียนโปรแกรมสําหรับจัดการรูปภาพ เครื่องมือสําหรับการพล็อต ตัวแบบ

พ้ืนฐานสําหรับการจําแนกประเภทภาพ ตัวแบบเชิงลึก โครงขายประสาทแบบคอนโวลู

ชัน การรวมกลุมหาคาสูงสุด การวิเคราะหแบบหลายความละเอียด ฟงกชันแอ็คทิเวชัน

ไมเชิงเสน การจํากัดอยูกับตัวอยางฝกมากเกินไป การสุมตัดทอนโหนด การทํากลุมให

เปนมาตรฐาน โครงขายนําเสนอพ้ืนท่ี การแยกพ้ืนท่ีภาพ ยู-เน็ต การสรางชุด

ขอมูลภาพตามท่ีตองการ การขยายเพ่ิมขอมูล 

Programming for image handling. Plot tools. Basic image 

classification models. Deep models. Convolutional neural networks. Max 

pooling. Multiresolution analysis. Nonlinear activation functions. 

Overfitting. Dropout. Batch normalization. Region proposal network. 

Image segmentation. U-Net. Building custom image data sets. Data 

augmentation. 

 

 

517 441    การคํานวณแบบกระจาย                                                       3(3-0-6) 
(Distributed Computing) 

 

 วิชาบังคับกอน :  517 241 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  
หลักการของการคํานวณแบบกระจาย การออกแบบระบบแบบกระจาย ประเด็น

ในการสื่อสาร การประสานงาน ความพรอมกัน ความคงทนตอความเสียหาย ความเปน
ทองถ่ิน ความขนานกัน ความปลอดภัย การวิเคราะหสมรรถนะ การประยุกตดานการ
กระจาย หัวขอวิจัยและเทคโนโลยีในปจจุบัน 

Principles of distributed computing. Design of distributed systems. 
Issues in communications, coordination, and synchronization. Fault-
tolerance. Locality. Parallelism. Security. Performance analysis. Distributed 
applications. Current research topics and technologies. 
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517 442   การออกแบบและการบริหารเครือขายคอมพิวเตอร                         3(3-0-6) 
(Computer Network Design and Administration) 

 

 วิชาบังคับกอน :  517 241 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 
 หรือ 520 241 หลักของเครือขายคอมพิวเตอร 

 

ชนิดของอุปกรณดานเครือขายคอมพิวเตอรและการเชื่อมตอ การวิเคราะหและ
ออกแบบโครงสรางเครือขาย โพรโทคอลจัดเสนทาง การออกแบบและการตั้งคาระบบ
สวิตชิ่ง เครือขายบริเวณเฉพาะท่ีเสมือน เครือขายสวนตัวเสมือน เครือขายไรสาย และ
เครือขายบริเวณกวาง การตั้งคาอุปกรณจัดเสนทางและการจัดการอุปกรณในระบบ
เครือขาย การติดต้ัง การตั้งคา และการบริหารจัดการเครื่องผูใชบริการและเครื่องผู
ใหบริการ การตั้งคาควบคุมการเขาถึง วิธีการบริหารความผิดพลาดและการประเมินความ
นาเชื่อถือของระบบ การจัดการบัญชีระบบ การบริหารประสิทธิภาพและความปลอดภัย 
เครื่องมือและโพรโทคอลมาตรฐานสําหรับบริหารจัดการเครือขาย กรณีศึกษา 

Types of network devices and interconnection. Network topology 

analysis and design. Routing protocols. Design and configuration of 

switching system, virtual local area network, virtual private network, 

wireless network, and wide area network. Router configuration and network 

device management. Installation, configuration, and administration of 

network clients and servers. Access control lists configuration. Fault 

management methods and evaluation of system reliability. System 

accounting management.  Performance and security management. Tools 

and network management standard protocols for network management. 

Case studies. 

 

517 443 เครือขายเซ็นเซอรไรสาย                                                       3(3-0-6) 
(Wireless Sensor Networks) 

 

 วิชาบังคับกอน :  517 241 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  
เครือขายเซ็นเซอรเบื้องตน แพลตฟอรมของเซ็นเซอร  การออกแบบและการจัด

วางเครือขายเซ็นเซอร  เทคนิคการคํานึงถึงขอจํากัดของแบนดวิดทและพลังงาน    การ
ควบคุมเครือขายและการจัดเสนทาง  การประมวลผลสารสนเทศรวมกัน  ความปลอดภัย
ของโครงสรางพ้ืนฐาน  การเขียนโปรแกรมสําหรับเซ็นเซอร 

Introduction to sensor networks.  Sensor platforms.  Sensor network 
design and deployment.  Bandwidth and energy constraint aware 
techniques.  Network control and routing.  Collaborative information 
processing.  Infrastructure security. Programming for sensor. 
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517 444 ระบบการคํานวณแบบกลุมเมฆ                                                3(3-0-6) 
(Cloud Computing Systems) 

 

การคํานวณแบบกลุมเมฆเบื้องตนและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ มิดเดิลแวรท่ีจําเปน 
รูปแบบการใหบริการของการทํางานแบบกลุมเมฆ  สถาปตยกรรมการคํานวณแบบกลุม
เมฆ  การเก็บขอมูลบนระบบแบบกลุมเมฆ  เทคโนโลยีการทําเสมือนจริง ประเด็นดาน
ความปลอดภัยและภาวะสวนตัว  การทําแมบรีดิวซเบื้องตน  กรณีศึกษา 

Introduction to cloud computing and related technologies. Necessary 
middlewares. Cloud service models. Cloud computing architectures. Cloud 
storage. Virtualization technology. Security and privacy issues. Introduction 
to MapReduce. Case studies. 

   

517 451 คอมพิวเตอรวิทัศน                                                              3(3-0-6) 

(Computer Vision) 

 

 วิชาบังคับกอน :  511 241 พีชคณิตเชิงเสน 1 

  517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 

 

การสรางและการจัดการภาพเบื้องตน การสกัดลักษณะเดน การเคลื่อนไหว การ

ติดตามวัตถุ การประมวลผลวีดีทัศน การรูจําวัตถุ หัวขอวิจัยในปจจุบัน 

Introduction to image formation and manipulation.  Feature 

extraction.  Motion.  Object tracking.  Video processing.  Object recognition. 

Current research topics. 

 

517 452 สถาปตยกรรมและการเขียนโปรแกรมบนจีพียู/เอพียู                       3(3-0-6) 
(GPU/APU Architecture and Programming) 

 

 วิชาบังคับกอน : 511 241 พีชคณิตเชิงเสน 1 
           517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 

 

สถาปตยกรรมของจีพียู/เอพียูเบื้องตน   ความสําคัญของการเขียนโปรแกรมบนจีพี
ยู/เอพียู การเขียนโปรแกรมโอเพนซีแอล การทําให เหมาะสมท่ีสุดและการกําจัด
ขอผิดพลาดของโปรแกรมบนจีพียู/เอพียู การประยุกตใชงานจีพียู/เอพียูข้ันสูง 

Introduction to GPU/ APU architecture.  Significance of GPU/ APU 
programming. OpenCL programming. Optimizing and debugging a GPU/APU-
based program. Advanced applications of GPU/APU. 
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517 481 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1       3(3-0-6) 
(Selected Topics in Computer Science I)   

 

 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  
หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสาร เครือขาย และการประยุกต 
Topics of current interest in computer information technology, 

communication, network, and application. 
   

517 482 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 23(3-0-6) 
(Selected Topics in Computer Science II)   

 

 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  
หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสาร เครือขาย และการประยุกต 
Topics of current interest in computer information technology, 

communication, network, and application. 

   

517 483 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3                                  3(3-0-6) 

(Selected Topics in Computer Science III)   

 

 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสาร เครือขาย และการประยุกต 

Topics of current interest in computer information technology, 

communication, network, and application. 
 

517 484 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 4                                  3(3-0-6) 

(Selected Topics in Computer Science IV)   

 

 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสาร เครือขาย และการประยุกต 

Topics of current interest in computer information technology, 

communication, network, and application. 
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517 485 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 5                                  3(3-0-6) 

(Selected Topics in Computer Science V)   

 

 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสาร เครือขาย และการประยุกต 

Topics of current interest in computer information technology, 

communication, network, and application. 
   

517 486 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 6                                  3(3-0-6) 

(Selected Topics in Computer Science VI)   

 

 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสาร เครือขาย และการประยุกต 

Topics of current interest in computer information technology, 

communication, network, and application. 
 

517 487 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 7                                  3(3-0-6) 

(Selected Topics in Computer Science VII)   

 

 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสาร เครือขาย และการประยุกต 

Topics of current interest in computer information technology, 

communication, network, and application. 

 
   

517 488 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 8                                  3(2-2-5) 
(Selected Topics in Computer Science VIII)   

 

 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  
หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสาร เครือขาย และการประยุกต 
Topics of current interest in computer information technology, 

communication, network, and application. 
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517 489 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 9                                  3(2-2-5) 
(Selected Topics in Computer Science IX)   

 

 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  
หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสาร เครือขาย และการประยุกต 
Topics of current interest in computer information technology, 

communication, network, and application. 
   

517 493 โครงงานวิจัย 1                                                                  1(0-2-1) 
(Research Project I) 

 

 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร 
   วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U   

 

การศึกษาหัวขอวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอรท่ีไดรับการอนุมัติจากภาควิชา การ
จัดเตรียมโครงรางงานวิจัย และนําเสนอ 

Study of the computer science topics approved by the department. 
Research proposal preparation and presentation. 

 

517 494 โครงงานวิจัย 2                                                                  2(0-4-2) 
(Research Project II) 

 

 วิชาบังคับกอน :  517 493 โครงงานวิจัย 1  
 เง่ือนไข : วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U  

การวิจัยในหัวขอวิจัยท่ีไดเสนอในวิชา 517 493 โครงงานวิจัย 1  เขียนรายงาน 
และนําเสนอผลงานวิจัย 

Research on topics proposed in 517 493 Research Project I. Report 
writing and research presentation. 

 

517 495 การฝกงาน 

(Practical Training) 

3(ไมนอยกวา 210ช่ัวโมง) 

 เง่ือนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว เพ่ือใหได

ประสบการณจากการไปปฏิบั ติงานท่ีไดรับมอบหมายท่ีเก่ียวกับสาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร เปนเวลาไมนอยกวา 210 ชั่วโมง 

On-the-job training as a temporary employee in order to get 

experiences from assignments related to computer science. Not less than 

210 hours. 

 



273 

คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 

518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป       

(General Microbiology) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน:  * 518 202 ปฏิบตักิารจุลชีววิทยาท่ัวไป 

 * อาจเรียนพรอมกันได 

การกระจาย สัณฐานวิทยา และการเพ่ิมจํานวนของแบคทีเรีย ไวรัสและรา เทคนิค

ปลอดเชื้อและการเก็บรักษาจุลินทรีย แนวความคิดเบื้องตนเก่ียวกับโครงสรางและหนาท่ีของ

เซลล เมแทบอลิซึม พันธุศาสตรของจุลินทรีย การตอบสนองของระบบภูมิคุมกัน ประโยชน

และโทษของจุลินทรีย 

Distribution, morphology and multiplication of bacteria, virus and fungi.  

Aseptic technique and microbial preservation.  Basic knowledge of structure 

and function of cells.  Metabolism.  Microbial genetics.  Response of immune 

system.  Beneficial and harmful effects of microorganisms.  
 

518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป      

(General Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

 วิชาบังคับกอน: * 518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 

* อาจเรียนพรอมกันได 

ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 

Laboratory work related to the contents in 518 201 General 

Microbiology. 
 

518 203 แบคทีเรียวิทยา        

(Bacteriology) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 

518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 

* 518 204 ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา 

* อาจเรียนพรอมกันได 

สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง การจําแนกชนิดของแบคทีเรีย สรีรวิทยาของแบคทีเรีย

และการควบคุม พันธุศาสตรของแบคทีเรีย 

Morphology, Cultivation. Identification of bacteria.  Bacterial physiology 

and regulation.  Bacterial genetics. 
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518 204 ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา      
(Bacteriology Laboratory) 

1(0-3-0) 

 วิชาบังคับกอน: * 518 203 แบคทีเรียวิทยา 
* อาจเรียนพรอมกันได 

ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 203 แบคทีเรียวิทยา 
Laboratory work  related to the contents in 518 203 Bacteriology. 

 

518 205 
  

เห็ดราวิทยา         
(Mycology) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 
* 518 206 ปฏิบัติการเห็ดราวิทยา 
* อาจเรียนพรอมกันได 

สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของรา ประโยชนและโทษของรา 
Morphology, taxonomy and ecology of fungi.  Beneficial and harmful 

effects of fungi. 
 

518 206 ปฏิบัติการเห็ดราวิทยา      

(Mycology Laboratory) 

1(0-3-0) 

 วิชาบังคับกอน: * 518 205 เห็ดราวิทยา 

* อาจเรียนพรอมกันได 

ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 205 เห็ดราวิทยา 

Laboratory work  related to the contents in 518 205 Mycology. 
 

518 207 ความปลอดภัยทางชีวภาพในหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา  
(Biosafety in Microbiological Laboratory) 

2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 

ความสําคัญของความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับของความปลอดภัยทางชีวภาพและ
มาตรฐานการปฏิบัติในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา การปองกันการปนเปอนสูสิ่งแวดลอม 
อุปกรณสําหรับปองกันอันตรายจากจุลินทรีย ขอระวังท่ีควรปฏิบัติตอจุลินทรียกอโรค 

Importance of biosafety.  Biosafety levels and standard practices in 
microbiological laboratory.  Prevention of environmental contamination. 
Equipment for protection from microbiological hazard.  Recommended 
precautions against infectious microorganisms. 
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518 208 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย                                                                  3(3-0-6) 
(Microbial Ecology) 
วิชาบังคับกอน  518 201  จุลชีววิทยาท่ัวไป 
          518 202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 
 โครงสรางประชากรจุลินทรียท้ังหมดในสิ่งแวดลอม บทบาทของจุลินทรียในระบบ
นิเวศ การตรวจหาจุลินทรียเปาหมายดวยเครื่องหมายทางพันธุกรรม การประมาณจํานวน
จุลินทรียเปาหมายจากการแสดงออกของยีนในสภาพจริง ปจจัยทางสิ่งแวดลอมและประเภท
ของการใชพ้ืนท่ีท่ีมีผลกระทบตอองคประกอบประชากรจุลินทรียและการแสดงออกของยีน 
ปฏิสัมพันธระหวางจุลินทรียกับเซลลเจาบาน ความหลากหลายทางพันธุกรรมของจุลินทรีย 
การแขงขันของจุลินทรียในสิ่งแวดลอม 
          Total microbial community structures in environments. Microbial roles 
in ecosystems.  Detection of target microorganisms by genetic markers. 
Enumeration of target microorganisms by real-time gene expression. 
Environmental factors and types of land use impacting microbial composition 
and gene expression.  Interaction between microorganisms and host cells. 
Genetic diversity of microorganisms. Microbial competition in environments. 
 

518 301 ไวรัสวิทยา        
(Virology) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 
* 518 302 ปฏิบัติการวิทยาไวรัส 
* อาจเรียนพรอมกันได 

สัณฐานวิทยา องคประกอบทางเคมีและอนุกรมวิธานของไวรัส การเพ่ิมจํานวน การ
ขัดขวางกันของไวรัส ผลกระทบของไวรัสตอแบคทีเรียและเซลลสัตว การสังเคราะหและ
บทบาทของอินเตอรเฟอรอน การเกิดโรคจากไวรัสในพืช สัตว และคน การวินิจฉัยโรคท่ีเกิด
จากไวรัส การเพาะเลี้ยงไวรัส 

Morphology, chemical composition and taxonomy of virus. 
Multiplication. Viral interference. Effects of virus on bacterial and animal cells. 
Synthesis and role of interferon. Viral infection in plants, animals and human. 
Diagnosis of viral diseases. Viral cultivation. 

 

518 302   ปฏิบัติการไวรัสวิทยา        
(Virology Laboratory) 

1(0-3-0) 

 วิชาบังคับกอน: * 518 301 วิทยาไวรัส 
* อาจเรียนพรอมกันได 

ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 301 ไวรัสวิทยา 
Laboratory work  related to the contents in 518 301 Virology. 
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518 303 พันธุศาสตรของจุลินทรีย      
(Microbial Genetics) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 
* 518 304 ปฏิบัติการพันธุศาสตรของจุลินทรีย 
* อาจเรียนพรอมกันได 

การสังเคราะหสารพันธุกรรมของจุลินทรีย การควบคุมการแสดงออกของยีน การ
กลายพันธุ การแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรม การหาลําดับของดีเอ็นเอ พันธุวิศวกรรมและการ
ประยุกต 

Synthesis of microbial genetic materials.  Control of gene expression. 
Mutation.  Genetic exchange.  DNA sequencing.  Genetic engineering and 
applications. 

 

518 304 ปฏิบัติการพันธุศาสตรของจุลินทรีย    
(Microbial Genetics Laboratory) 

2(0-6-0) 

 วิชาบังคับกอน: * 518 303 พันธุศาสตรของจุลินทรีย 
* อาจเรียนพรอมกันได 

ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 303 พันธุศาสตรของจุลินทรีย 
Laboratory work  related to the contents in 518 303 Microbial Genetics. 

 

518 305 ภูมิคุมกันวิทยา       
(Immunology) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 
* 518 306 ปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยา 
* อาจเรียนพรอมกันได 

ระบบภูมิคุมกันและการพัฒนา การกระตุนระบบภูมิคุมกัน แอนติบอดีและแอนติเจน 
การตอบสนองของระบบภูมิคุมกันแบบไมจําเพาะ ระบบคอมพลีเมนต เมเจอรฮีสโตคอม
แพทิบิลิตีคอมเพล็กซ ไซโตไคน การตอบสนองระบบภูมิคุมกันแบบฮิวเมอรัลและแบบ
เซลลูลาร หลักการและการประยุกตของปฏิกิริยาแอนติเจนแอนติบอดี ภูมิคุมกันตอการติด
เชื้อ วัคซีน การปลูกถายอวัยวะ ภูมิคุมกันวิทยาของเนื้องอก การไมตอบสนองและตอบสนอง
ตอแอนติเจนของตนเอง ภูมิไวเกิน ภูมิคุมกันบกพรอง การรักษาโดยภูมิคุมกัน 

Immune system and development.  Activation of immune system. 
Antibody and antigen. Non-specific immune response. Complement system. 
Major histocompatibility complex.  Cytokine.  Humoral and cellular immune 
response. Principle and application of antigen-antibody reactions. Immunity to 
infection.  Vaccine.  Transplantation.  Tumor immunology.  Tolerance and 
autoimmunity. Hypersensitivity. Immunodeficiency. Immunotherapy. 
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518 306 ปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยา      
(Immunology Laboratory) 

1(0-3-0) 

 วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 
* 518 305 ภูมิคุมกันวิทยา 
* อาจเรียนพรอมกันได 

ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในวิชา 518 305 ภูมิคุมกันวิทยา 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Laboratory work  related to the contents in 518 305 Immunology. 
Field trips required. 

 

518 311 ชีววิทยาของเห็ด       

(Mushroom Biology) 

3(2-3-4) 

 วิชาบังคับกอน: 518 205 เห็ดราวิทยา 

518 206 ปฏิบัติการเห็ดราวิทยา 

สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา พันธุศาสตร สรีรวิทยาและพิษวิทยาของเห็ด 

การเพาะเห็ดเชิงอุตสาหกรรม 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Morphology, taxonomy, ecology, genetics, physiology and toxicology of 

mushrooms. Industrial cultivation of mushrooms. 

Field trips required. 
 

518 313 
 

จุลชีววิทยาทางดิน 
(Soil Microbiology) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 518 203 แบคทีเรียวิทยา 
518 205 เห็ดราวิทยา 

คุณภาพของซากพืช   อินทรียวัตถุในดิน   และผลกระทบตอการทํางานของจุลินทรีย
ผูยอยสลาย สิ่งมีชีวิตในดิน กลุมจุลินทรียในดินและหนาท่ีของสิ่งมีชีวิตเหลานี้ตอปริมาณของ
คารบอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ความสัมพันธระหวางรากพืชและจุลลินทรียในไรโซสเฟยร 
การอนุรักษความหลากหลายของการทํางานของจุลินทรียและผลกระทบตอการทํางานของ
ระบบนิเวศดิน วิธีการวิเคราะหความหลากหลายทางชีวภาพและการทํางานของจุลลินทรียใน
ดิน การจัดการระบบเกษตรและผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพในดินในระบบ
เกษตรแบบยั่งยืน 
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Litter quality, soil organic matter and their impacts on decomposer 
activity.  Soil macrofauna, group of soil microfauna and their function on 
carbon, nitrogen, phosphorus availability.  Relationship between plant root 
and soil microorganism in rhizosphere. Functional diversity conservation and 
impacts on soil ecosystem function. Methods to study soil microbial diversity 
and functional diversity. Management of agriculture and impacts on soil biota 
in the context of sustainable agriculture. 

 

518 314 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางดิน 
(Soil Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

 วิชาบังคับกอน: * 518 313 จุลชีววิทยาทางดิน 
* อาจเรียนพรอมกันได 

ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในวิชา 518 313 จุลชีววิทยาทางดิน 
Laboratory work  related to the contents in 518 313 Soil Microbiology 

 

518 321 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑนม     
(Dairy Product Microbiology) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 

สมบัติของน้ํานม จุลินทรียในน้ํานมและการเนาเสียของน้ํานมท่ีเกิดจากจุลินทรีย 
จุลินทรียท่ีใชในการผลิตผลิตภัณฑนมชนิดตาง ๆ การผลิต สุขาภิบาล มาตรฐานการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑนม เทคโนโลยีใหมท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑนม 

Properties of milk.  Microorganisms and microbial spoilage of milk. 
Microorganisms for processing various dairy products.  Production, sanitation, 
standardization and quality control of dairy products.  New technology 
relevant to dairy products. 

 
 

518 322 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑนม   
(Dairy Product Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

 วิชาบังคับกอน: * 518 321 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑนม 
* อาจเรียนพรอมกันได 

ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในวิชา 518 321 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑนม 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Laboratory work related to the contents in 518 321 Dairy Product 

Microbiology. 
Field trips required. 
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518 323   โปรไบโอติกสและพรีไบโอติกส        
(Probiotics and Prebiotics)  

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป  
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป  

ชีววิทยาและการจัดจําแนกโปรไบโอติกส  แหลงท่ีมาและองคประกอบทางเคมีของ  
พรีไบโอติกส ไมโครไบโอมและโปรไบโอติกส บทบาทของโปรไบโอติกสและพรีไบโอติกสตอ
สุขภาพของคนและสัตว กลไกการทํางานของโปรไบโอติกสและพรีไบโอติกส ผลิตภัณฑ
อาหารเพ่ือสุขภาพและคุณคาทางโภชนาการ การกลาวอางสรรพคุณทางดานสุขภาพ ความ
ปลอดภัยทางอาหารและกฎขอบังคับเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับโปรไบโอติกสและพรีไบโอติกส 

Biology and classification of probiotics.  Sources and chemical 
composition of prebiotics.  Microbiome and probiotics. Role of probiotics and 
prebiotics on human and animal health.  Mechanism of action of probiotics 
and prebiotics. Functional foods and nutrition. Health claims. Food safety and 
regulation. Technologies relevant to probiotics and prebiotics. 

 

518 331 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต     

(Yeast Biology and Technology) 

2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 
* 518 332 ปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต 
* อาจเรียนพรอมกันได 

อนุกรมวิธาน โครงสราง หนาท่ีและเมแทบอลิซึมของยีสต พันธุกรรมและการ
ปรับปรุงสายพันธุของยีสต ยีสตและผลิตภัณฑจากยีสตในอุตสาหกรรม จลนศาสตรของการ
หมักและเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีใหมท่ีเก่ียวของกับยีสต 

Taxonomy, structure, function and metabolism of yeast. Genetics and 
strain improvement.  Yeast and yeast products in industry.  Kinetics of 
fermentation and production technology. New technology relevant to yeast. 
 

518 332 ปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต   
(Yeast Biology and Technology Laboratory) 

1(0-3-0) 

 วิชาบังคับกอน: * 518 331 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต 
* อาจเรียนพรอมกันได 

ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในวิชา 518 331 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Laboratory work  related to the contents in 518 331 Yeast Biology and 

Technology. 
Field trips required. 
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518 333 เทคนิคการเก็บรักษาจุลินทรีย     

(Microbial Preservation Techniques) 

2(1-3-2) 

 วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 

518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 

แหลงของจุลินทรีย อาหารเลี้ยงเชื้อ หลักการ เทคนิคและการควบคุมคุณภาพของ

การเก็บรักษาจุลินทรีย 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Microbial resources.  Culture media.  Principles, techniques and quality 

control of microbial preservation. 

Field trips required. 
 

518 335 เทคโนโลยีของรา  
(Fungal Technology)  

2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน: 518 205 เห็ดราวิทยา 
518 206 ปฏิบัติการเห็ดราวิทยา  

บทบาทของราท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีการใชประโยชนจากเอนไซม หรือสารตางๆ 
จากรา ในทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับอาหารและยา เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม
ของรา   การประยุกตใชเทคโนโลยีของราในทางการเกษตร  

 The role of fungi in Technology.  Industrial applications of fungal 
enzymes and other substances produced by fungi, especially food and 
pharmaceutical. Fungal genetic engineering technology. Applications of fungal 
technology in agriculture. 

 

518 336 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของรา   

(Fungal Technology Laboratory) 

1(0-3-0) 

 วิชาบังคับกอน: * 518 335 เทคโนโลยขีองรา 

* อาจเรียนพรอมกันได 

ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในวิชา 518 335 เทคโนโลยขีองรา 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Laboratory work related to the contents in 518 335 Fungal Technology. 

Field trips required. 
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518 337 เทคโนโลยีของไซยาโนแบคทีเรีย 
(Cyanobacterial Technology)  

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 518 203 แบคทีเรียวิทยา 
ชีววิทยาและการจัดจําแนกของไซยาโนแบคทีเรีย บทบาททางนิเวศวิทยาของไซยาโน

แบคทีเรีย การประยุกตทางเทคโนโลยีของไซยาโนแบคทีเรียสําหรับดานเภสัชศาสตร อาหาร 
อาหารเสริม เชื้อเพลิงชีวภาพและอ่ืนๆ ผลกระทบทางนิเวศวิทยาของไซยาโนแบคทีเรียท่ี
สรางสารพิษ สถานการณปจจุบันและโอกาสในอนาคตสําหรับการใชไซยาโนแบคทีเรียใน
อุตสาหกรรม 

 Biology and classification of cyanobacteria.   Ecological roles of 
cyanobacteria.  Technological application of cyanobacteria in pharmacy, food, 
supplementary food, biofuels and others.   Ecological effects of toxin 
producing cyanobacteria.   Current situation and future prospects for the 
utilization of cyanobacteria in the industry. 

 

518 338 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของไซยาโนแบคทีเรีย  

(Cyanobacterial Technology Laboratory) 

1(0-3-0) 

 วิชาบังคับกอน: * 518 337 เทคโนโลยีของไซยาโนแบคทีเรีย 

* อาจเรียนพรอมกันได  

ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในวิชา 518 337 เทคโนโลยขีองไซยาโนแบคทีเรีย 

Laboratory work related to the contents in 518 337 Cyanobacterial 

Technology. 
  

518 339 การประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ ISO 17025 

(Quality Assurance ISO 17025) 

2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 

 518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 

ขอกําหนดท่ัวไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ  

มาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตาม มอก. 17025  การ

ประยุกตใชขอกําหนด มอก. 17025    

General requirements for the competence of testing and calibration 

laboratories.   Standard operating procedures ( SOPs)  for laboratory quality 

system ISO/IEC 17025. Application of ISO/IEC 17025. 
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518 340 การประกันคุณภาพอาหาร GMP และ HACCP  
(GMP and HACCP Food Quality Assurance) 

2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 

โปรแกรมพ้ืนฐานดานสุขลักษณะอาหาร  หลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร  
จุลินทรียกับขอกําหนด GMP  การประยุกต GMP  กฎหมายและมาตรฐานอาหาร จุลินทรีย
กับระบบประกันคุณภาพอาหาร HACCP  การกําหนดจุดวิกฤตท่ีตองควบคุม การตรวจ
ประเมินระบบ HACCP  

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Basic program of food hygiene. Good manufacturing practice (GMP). 

Microbes and GMP criteria. Application of GMP. Food law and standard. 
Microbes and Hazard analysis and critical control point (HACCP) food quality 
assurance. Critical controlled point specification. Evaluation of HACCP. 

Field trips required. 
 

518 341 จุลชีววิทยาทางส่ิงแวดลอม      

(Environmental Microbiology) 

2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 

518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 

การกระจายและบทบาทของจุลินทรียในดิน น้ําและอากาศ ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญของ

จุลินทรีย การเก็บตัวอยางและการจําแนกชนิด การวิเคราะหปริมาณของจุลินทรีย การยอย

สลายหรือการเสื่อมสภาพของสารอินทรียและสารเคมีโดยจุลินทรียในธรรมชาติ ปจจัยสําคัญท่ีมี

ผลตอการยอยสลายหรือการเสื่อมสภาพดวยจุลินทรีย จุลินทรียท่ีทําใหเกิดมลพิษ การประยุกต

จุลินทรียในการแกปญหาสิ่งแวดลอม 

Distribution and roles of microorganisms in soil, water and air.  Factors 

affecting growth of microorganisms.  Sample collection and identification. 

Quantitative assay of microorganisms.  Degradation or deterioration of organic 

matter and chemical substances by natural microorganisms.  Important factors 

affecting degradation or deterioration by microbes. Polluting microbes. Microbial 

applications for solving environmental problems. 
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518 342 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางส่ิงแวดลอม    
(Environmental Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

 วิชาบังคับกอน: * 518 341 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม 
* อาจเรียนพรอมกันได 

ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 341 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Laboratory work related to the contents in 518 341 Environmental 

Microbiology. 
Field trips required. 
 

518 343 เทคโนโลยีเอนไซมจากจุลินทรีย                                                           2(2-0-4) 
(Microbial Enzyme Technology) 

        หลักการและความรูพ้ืนฐานของเอนไซม โครงสรางของเอนไซม จลศาสตรของเอนไซม

เบื้องตน การผลิตและการเตรียมเอนไซม บทบาทของจุลชีพในการผลิตเอนไซมในเชิง

อุตสาหกรรมขนาดใหญ บทบาทของวิศวกรรมโปรตีนและเทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสมในการผลิต

เอนไซมจากจุลชีพ ปญหาความปลอดภัย และกฎขอบังคับของการใชเอนไซมจากจุลชีพ การ

ประยุกตใชเอนไซมจากจุลชีพทางดานอุตสาหกรรม การแพทย รวมท้ังดานอ่ืน ๆ  ในปจจุบัน 
        Introduction to basic concepts of enzymes including structure of enzymes, 
basic enzyme kinetics, enzyme production and preparation.  Roles of 
microorganisms in largescale industrial production of enzymes. Roles of protein 
engineering and recombinant DNA technology in microbial enzyme production. 
Problems, safety concerns, and regulatory aspects of microbial enzyme use. 
Current applications of microbial enzymes and their relevance in industries, 
medicine, and beyond. 

 

518 351 โรคและสุขภาพในสัตวน้ํา     
(Diseases and Health in Aquatic Animals) 

4(2-6-4) 

 วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 

กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยาและภูมิคุมกันของสัตวน้ํา พลวัตรของประชากรสัตวน้ํา โรค
ติดเชื้อจากแบคทีเรีย ราและไวรัส การเกิดพยาธิสภาพของโรค สุขภาพสัตวน้ํา การอนุรักษและ
การจัดการสัตวน้ําใกลสูญพันธุเนนดานโรคและปญหาสุขภาพ เทคนิคท่ีใชในงานวิจัย 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Anatomy, physiology and immunology of aquatic animals.   Population 

dynamics of aquatics animals. Bacterial, mycotic and viral diseases.  Pathogenesis 
of diseases.  Aquatic animals health. Conservation and management of 
endangered species related to disease and health problems. Techniques used in 
research. Field trips required. 
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518 361 จุลินทรียชอบรอนสูงและเทคนิคการเพาะเล้ียง 
(Hyperthermophilic Microorganisms and Cultivation Techniques) 

3(2-3-4) 

 วิชาบังคับกอน: 518 203 แบคทีเรียวิทยา 
518 204 ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา  

อนุกรมวิธาน การประยุกต แหลงของจุลินทรียชอบรอนสูง การเก็บตัวอยาง การเตรียม
อาหารเลี้ยงเชื้อแบบปลอดออกซิเจน เทคนิคการเพาะเลี้ยงจุลินทรียชอบรอนสูงแบบปลอด
ออกซิเจน การแยกเชื้อบริสุทธิ์ การศึกษารูปรางและการนับจํานวนเซลล 

Taxonomy.  Applications.  Sources of hyperthermophilic microorganisms. 
Sample collection. Preparation of oxygen free media. Techniques for cultivation 
of anaerobic hyperthermophilic microorganisms.  Isolation of pure cultures. 
Morphological studies and enumeration of cells. 

 

518 363 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย      
(Microbial Diversity)  

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป  
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป  

วิวัฒนาการและนิ เวศวิทยาของจุลินทรีย  การจัดจําแนกชั้นของจุลินทรียด วย
ความสัมพันธทางพันธุศาสตรระดับโมเลกุล โครงสรางและหนาท่ีของประชากรจุลินทรีย  ความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรจุลินทรีย  ความหลากหลายของกิจกรรมเมแทบอลิซึม
ของจุลินทรีย จีโนมของจุลินทรียและเมตาจีโนมิกส การแพรกระจายและการดํารงชีวิตของ
จุลินทรียในระบบนิเวศท่ีปกติและในระบบนิเวศท่ีรุนแรง ปฏิสัมพันธระหวางประชากรจุลินทรีย
และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอสรีรวิทยาของจุลินทรีย เทคนิคงานวิจัยดาน
วิวัฒนาการและความหลากหลายทางของจุลินทรีย  

Microbial evolution and ecology.  Molecular phylogenetic classification. 
Microbial community structure and function.  Genetic diversity of microbial 
communities.  Microbial metabolic diversity.  Microbial genomics and 
metagenomics. Distribution of microorganisms in typical and extreme ecosystem. 
Interactions between microbial populations and other organisms. Environmental 
factors influencing physiology of microorganisms.  Research techniques in 
microbial evolution and diversity. 

 

518 371 ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจสําหรับงานวิจัยทางจุลชีววิทยา 1(1-0-2) 

 (English Reading Comprehension Skill for Microbiological Research) 

 เง่ือนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาจุลชีววิทยา 

ทักษะการอาน ทักษะการคนหาคําศัพทท่ีไมทราบจากบริบทขางเคียงและศัพทใน
งานวิจัยทางจุลชีววิทยา ฝกฝนการอานงานวิจัยทางจุลชีววิทยา 

Reading skill, word attack skill and vocabulary in microbiological research.  
Practice in microbiological research reading. 
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518 391 แบบเสนอโครงการวิจัย      

(Project Proposal) 

1(1-0-2) 

 เง่ือนไข: สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยา ชั้นปท่ี 3 ข้ึนไป 

หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร การวางแผนงานวิจัย การสืบคนขอมูลและสิ่งตีพิมพทาง

วิทยาศาสตร การเขียนแบบเสนอโครงการและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การนําเสนอผลงานวิจัย 

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา 

Principal in scientific research. Research plan. Searching data and scientific 

publications.  Writing project proposal and full report.  Project presentation. 

Patent, petty patent and intellectual property. 
 

518 401 ชีวสนเทศศาสตรเบ้ืองตน      

(Introduction to Bioinformatics) 

2(1-3-2) 

 วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 

518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 

 ฐานขอมูลทางชีวสนเทศศาสตร  การใชซอฟแวรในการวิเคราะหลําดับกรดนิวคลีอิก

และกรดอะมิโน การจําแนกตามวิวัฒนาการชาติพันธุ โครงสรางสามมิติของสายโพลีเปปไทด 

 Bioinformatic database. Application of software in analysis of nucleic acid 

and amino acid sequences.  Phylogenetic classification.  Tertiary structure of 

polypeptide chain. 
 

518 411 จุลชีววิทยาทางการเกษตร      
(Agricultural Microbiology) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 518 203 แบคทีเรียวิทยา 
518 205 เห็ดราวิทยา 

จุลินทรียและกระบวนการของจุลินทรียท่ีเก่ียวของกับการเกษตร วัฏจักรไนโตรเจน 
ปฏิสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรีย จุลินทรียท่ีอาศัยอยูรวมกับพืชและจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรค
พืช  จุลินทรีย ท่ี ใช ในการควบ คุมโรคพืชทางชี ววิ ธีและในผลิตภัณ ฑ ทางการเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมของจุลินทรียในทางการเกษตร มีการสัมมนาในหัวขอเรื่อง
ท่ีเก่ียวของ 

Microorganisms and microbiological processes in agricultural aspects. 
Nitrogen cycle.  Plant-microbe interaction.  Symbiotic and pathogenic 
microorganisms.  Microbes used in biological control and agricultural products. 
Biotechnology and genetic engineering of microorganisms in agriculture. Seminar 
on related topics. 
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518 412 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร    

(Agricultural Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

 วิชาบังคับกอน: * 518 411 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 

* อาจเรียนพรอมกันได 

ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 411 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Laboratory work related to the contents in 518 411 Agricultural 

Microbiology. 

Field trips required. 

 

518 421 จุลชีววิทยาทางอาหารเพ่ือสุขภาพ 
(Food Microbiology for Health) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 

การปนเปอนจุลินทรียในอาหาร ปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการเสื่อมเสียของอาหาร หลักการ
ปองกันการเนาเสียของอาหาร จุลินทรียท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ การหมักดองอาหาร มาตรฐาน
อาหารทางจุลชีววิทยา การควบคุมคุณภาพอาหาร 

Microbial contamination of foods.   Factors affecting food spoilage.  
Principles of food preservation.   Microorganisms beneficial to health.   Food 
fermentation.  Microbial standards for food. Food quality control. 
 

518 422 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารเพ่ือสุขภาพ   
(Food Microbiology for Health Laboratory) 

1(0-3-0) 

 วิชาบังคับกอน: * 518 421  จุลชีววิทยาทางอาหารเพ่ือสุขภาพ 
* อาจเรียนพรอมกันได 

ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518  421 จุลชีววิทยาทางอาหารเพ่ือ
สุขภาพ 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Laboratory work  related to the contents in 518 421 Food Microbiology for 

Health 
Field trips required. 
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518 431 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากจุลินทรีย    
(Industrial Microbiological Technology) 

2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน: * 513 341 ชีวเคมี 1 
518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 

* 518 432 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากจุลินทรีย 
* อาจเรียนพรอมกันได 

การแยกและคัดกรองจุลินทรีย การพัฒนาสายพันธุจุลินทรีย การผลิตจุลินทรียและ
ผลผลิตจากจุลินทรียท่ีมีประโยชนทางอุตสาหกรรม ปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกรรมวิธีการผลิต
และการควบคุมการผลิต  

Isolation and screening of microorganisms.  Microbial strains improvement.  
Production of useful microbes and microbial products in industries.  Related 
factors in production processes and control. 
 

518 432 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากจุลินทรีย  
(Industrial Microbiological Technology Laboratory) 

1(0-3-0) 

 วิชาบังคับกอน: * 518 431 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากจุลินทรีย 
* อาจเรียนพรอมกันได 

ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 431 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจาก
จุลินทรีย 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Laboratory work related to the contents in 518 431 Industrial 

Microbiological Technology. 
Field trips required. 
 

518 433 เทคโนโลยีการหมักเบ้ืองตน     
(Introduction to Fermentation Technology) 

2(2-0-4) 

 วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 

การพัฒนาของเทคโนโลยีการหมัก จลนพลศาสตรของการเจริญของจุลินทรีย การ
ปรับปรุงสายพันธุ   จุลินทรียท่ีมีความสําคัญในอุตสาหกรรม ถังหมักและการใชงาน อาหารเลี้ยง
เชื้อสําหรับการหมักในอุตสาหกรรม การเตรียมหัวเชื้อ กระบวนการหมักแบบตางๆ การเก็บ
เก่ียวผลผลิตและการทําใหบริสุทธิ์ 

The development of fermentation technology.  Microbial growth kinetics. 
The improvement of industrially important microorganisms.  Fermentor and the 
operation.  Media for industrial fermentations.  Inocula preparation.  Types of 
fermentation processes. Product recovery and purification. 
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518 434 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักเบ้ืองตน   
(Introduction to Fermentation Technology Laboratory) 

1(0-3-0) 

 วิชาบังคับกอน: * 518 433 เทคโนโลยีการหมักเบื้องตน 
* อาจเรียนพรอมกันได 

ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518  433 เทคโนโลยีการหมักเบื้องตน 
Laboratory work related to the contents in 518 433 Introduction to 

Fermentation. 
 

518 441 จุลชีววิทยาในการยอยสลายสารและการกําจัดสารพิษจากส่ิงแวดลอม 
(Biodegradation and Bioremediation Microbiology) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 

ความสําคัญ บทบาทและกลไกของจุลินทรียในการยอยสลายและบําบัดสารมลพิษ
อินทรียและอนินทรียปนเปอนโดยผานและไมผานระบบเมแทบอลิซึม การยอยสลายและการ
บําบัดมลพิษกลุมตาง ๆ โดยกิจกรรมของจุลินทรีย การประยุกตใชจุลินทรียในการยอยสลาย
และบําบัดมลพิษในสิ่งแวดลอมและจากอุตสาหกรรม นวัตกรรมเทคโนโลยีในการยอยสลายสาร
และการบําบัดสารมลพิษในระดับอุตสาหกรรม 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Importance, roles and mechanisms of microorganisms in biodegradation 

and bioremediation of organic and inorganic pollution substances through 
metabolic and non-metabolic pathways.  Biodegradation and bioremediation by 
microbial activities for different classes of pollutants.  Microbial biodegradation 
and bioremediation applications for pollutants contaminated in environments 
and generated from industries.  Novel technologies of biodegradation and 
bioremediation on an industrial scale. 

Field trips required. 
 

 

518 451 สารตานจุลชีพ        

(Antimicrobial Substances) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 

518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 

สารท่ีใชสําหรับควบคุมจุลินทรียภายนอกและภายในรางกาย ชนิดของยาปฏิชีวนะและ

สารเคมีบําบัดสังเคราะหท่ีใชตอตานจุลชีพ กลไกการออกฤทธิ์ยาตานจุลชีพ การดื้อยา การ

ทดสอบความไวของเชื้อตอตัวยาตานจุลชีพ การวิเคราะหหาปริมาณของตัวยาตานจุลชีพ การใช

ยารวมกัน ฤทธิ์ขางเคียงและปฏิกิริยาระหวางยา การใชยาตานทานจุลชีพนอกวงการแพทย 

การศึกษายาใหม การผลิตยาปฏิชีวนะ 
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Substances for controlling microorganisms in vitro and in vivo.  Types of 

antibiotics and synthetic antimicrobial chemotherapeutic agents. Mechanisms of 

action of antimicrobial agents. Drug resistances. Antimicrobial susceptibility tests. 

Antimicrobial assays. Antimicrobial agents in combination. Side effects and drug 

interactions. Non-medical applications of antimicrobial agents. Evaluation of new 

antimicrobial agent. Antibiotic products. 
 

518 453 โรคติดเช้ือ        

(Infectious Diseases) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 518 305 ภูมิคุมกันวิทยา   

518 306 ปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยา   

การกอโรคของจุลินทรีย การทดสอบทางเซรุมวิทยา การควบคุมจุลินทรีย โรคติดเชื้อโดย

การหายใจและสัมผัส โรคติดเชื้อทางอาหาร โรคติดเชื้อโดยมีแมลงเปนพาหะ โรคติดเชื้อจาก

สัตว โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ โรคติดเชื้อจากสิ่งแวดลอมและอุบัติเหตุ การเสริมสราง

ภูมิคุมกัน 

Microbial pathogenesis.  Serological tests.  Control of microorganisms. 

Respiratory and direct contact infectious diseases.  Food borne infectious 

diseases. Insect vector borne infectious diseases. Zoonosis. Sexual transmission 

diseases. Environmental and accidental transmission diseases. Immunization. 
 

518 461 สรีรวิทยาของแบคทีเรีย      

(Bacterial Physiology) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 513 341 ชีวเคมี 1 

518 303 พันธุศาสตรของจุลินทรีย 

เมแทบอลิซึมของพลังงาน กลไกการควบคุมเมแทบอลิซึมของแบคทีเรียและอาเคีย การ

สนองตอสิ่งเรา เทคนิคสําหรับใชศึกษาทางสรีรวิทยา  ศึกษาและอภิปรายบทความวิจัยทาง

สรรีวิทยา 

Energy metabolism.  Metabolic regulation mechanisms of bacteria and 

archaea.  Responses to stimuli.  Techniques employed in physiological studies. 

Studies and discussions on research articles related to physiology. 
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518 463 ไวรัสวิทยาระดับโมเลกุล      

(Molecular Virology) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 518 301 วิทยาไวรัส 

518 303 พันธุศาสตรของจุลินทรีย 

513 341 ชีวเคมี 1 

การถายแบบจีโนมของไวรัส การถอดรหัสและกลไกในการควบคุมการสรางอารเอ็นเอนํา

รหัสของไวรัส กระบวนการตกแตงอารเอ็นเอนํารหัสหลังการถอดรหัสกอนการแปลโปรตีนไวรัส

ชนิดตาง ๆ การแสดงออกของยีนไวรัส การตัดสายโปรตีนตั้งตนของไวรัสเพ่ือสรางเปนโปรตีน

ไวรัส กระบวนการรวมตัวเปนอนุภาคไวรัส เทคนิคท่ีนิยมใชในหองปฏิบัติการเพ่ือวิจัยการเพ่ิม

จํานวนไวรสั 

Replication of virus genomes. Transcription and mechanisms in regulating 

viral mRNAs.  Post-transcriptional modification of mRNAs prior to translation of 

viral proteins. Expression of virus genes. Cleavage of viral pro-proteins to create 

virus proteins. Process in the assembly into virus particles. Common laboratory 

techniques in virus propagation research. 
 

518 491 สัมมนา  

(Seminar) 

1(0-2-1) 

 เง่ือนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาจุลชีววิทยา 

สัมมนาในหัวขอท่ีนาสนใจทางจุลชีววิทยา โดยความเห็นชอบของภาควิชาจุลชีววิทยา 

Seminar on topics of interest in microbiology as approved by the 

Microbiology Department. 
 

518 493 โครงงานวิจัย 1        
(Research Project I) 

2(0-4-2) 

 วิชาบังคับกอน: 518 203 แบคทีเรียวิทยา 
518 205 เห็ดราวิทยา 
518 301 วิทยาไวรัส 

การวิจัยในหัวขอท่ีนาสนใจทางจุลชีววิทยา ภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
Research on topics of interest in microbiology under the supervision of an 

advisor. 
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518 494 โครงงานวิจัย 2   
(Research Project II) 

3(0-6-3) 

 วิชาบังคับกอน: 518 493 โครงงานวิจัย 1 
การวิจัยในหัวขอท่ีนาสนใจทางจุลชีววิทยาตอเนื่องจาก 518 493 โครงงานวิจัย 1 ภายใต

การแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
Research on topics of interest in microbiology continuing from 518 493 

Research Project I under the supervision of an advisor. 
 

518 495 การฝกงาน  
(Practical Training) 

1(ไมนอยกวา90 ชั่วโมง) 

 วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 

เง่ือนไข:  วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U 
ฝกปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยาประยุกตในหองปฏิบัติการอุตสาหกรรมหรือสถาบันท่ีไดรับ

ความเห็นชอบจากภาควิชาจุลชีววิทยา 
Practical training in a factory or institute by consent of the Microbiology 

Department. 
 

518 496 สหกิจศึกษา     
(Cooperative Education in Microbiology) 

3(ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง) 

 วิชาบังคับกอน: 518 493 โครงงานวิจัย 1 
ฝกปฏิบัติงานในสถาบันภาครัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวของกับงานทางจุลชีววิทยา ศึกษา

วิธีการผลิต การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑและ/หรือการแกไขปญหาตามโครงงานท่ี
ไดรับมอบหมายภายใตการควบคุมของผูชํานาญการในสถานประกอบการ และอาจารยท่ีปรึกษา  

Practical training in a government or private institute involving 
microbiology.   Learning about production, quality control, development of 
product and/ or solving an assigned problem by consent of an expert in the 
institute and a Department counsellor. 
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

519 211 คณิตศาสตรหลักมูล 3(3-0-6) 
(Foundation of Mathematics)     
วิชาบังคับกอน: 511 102 แคลคูลัส 2 
 วิธีการให เหตุผลและวิธีการพิสูจนโดยใชตัวแบบจากเซต ความสัมพันธ 
ความสัมพันธสมมูล ฟงกชัน ลําดับ อันดับบางสวนและระบบจํานวน การประยุกตใน
ตรรกะดิจิตอล 
 Methods of reasoning and proof using the models from sets, 
relations, equivalence relations, functions, sequences, partial orders and 
number systems.  Applications in digital logics. 
 

519 251 คณิตศาสตรคณนา 3(2-2-5) 
(Computational  Mathematics)  
วิชาบังคับกอน :  * 511 221 สมการเชิงอนุพันธ  
      * อาจเรียนพรอมกันได   
 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรพื้นฐาน เทคนิคการคํานวณและการเขียนคําส่ัง
ในแคลคูลัส ความนาจะเปน การวาดกราฟใน 2 มิติและ 3 มิติ การแกสมการและระบบ
สมการ ความสัมพันธเวียนเกิด การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรดานตาง ๆ 

 Basic mathematical software.  Computational techniques and 
programming in calculus, probability, plotting graphs in two- and three- 
dimensional spaces.  Solving equations and systems of equations. 
Recurrence relation.  Applications of mathematical software to solve 
mathematical problems. 

 

519 311 คณิตวิเคราะห  3(3-0-6) 
(Mathematical Analysis) 
วิชาบังคับกอน:  * 511 102 แคลคูลัส 2  
       หรือ * 519 211  คณิตศาสตรหลักมูล 
    * อาจเรียนพรอมกันได 
 ระบบจํานวนจริง ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง ลําดับและอนุกรมของจํานวน
จริง  ลิมิต ความตอเนื่องและการหาอนุพันธของฟงกชันหนึ่งตัวแปร ปริพันธแบบรี
มันน 
 Real number system. Topology on the real line.  Sequences and 
series of real numbers.  Limits, continuity and differentiation of single-
variable functions.  Riemann integrals. 
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519 312 หลักคณิตศาสตรประยุกต 1  3(3-0-6) 
(Principles of Applied Mathematics I) 
วิชาบังคับกอน:  511 203 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร  
 อนุกรมฟูเรียร การประยุกตของอนุกรมฟูเรียรในการแกสมการเชิงอนุพันธยอย 
สมการคลื่น สมการลาปลาซ และสมการความรอน ฟงกชันวิเคราะหเชิงซอนและ
อินทิกรัลเชิงซอน การวิเคราะหเชิงซอน แคลคูลัสของสวนตกคางและการประยุกตใน
การประเมินคาของปริพันธจริง 
 Fourier series.  Applications of Fourier series in solving partial 
differential equations:  wave equation, Laplace equation and heat 
equation.  Complex analytic functions.  Complex integrals.  Complex 
analysis. The calculus of residues and its applications in the evaluation 
of real integrals. 
 

519 341 แบบจําลองทางคณิตศาสตรเบ้ืองตน 3(2-2-5) 
(Introduction to Mathematical Models)  
วิชาบังคับกอน : 511 221 สมการเชิงอนุพันธ 
           511 271 การ เขียน โป รแกรมทางคณิ ตศาสตร  ห รื อ  519 251 
คณิตศาสตรคณนา 
 แนวคิดหลักมูลในการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร ความสมเหตุสมผลของ
แบบจําลอง แนวคิดพ้ืนฐานในการวิเคราะหแบบจําลอง การประยุกตคณิตศาสตรใน
การศึกษาปญหาเชิงกําหนดการสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐศาสตร 
และการแกปญหาในชีวิตจริง  
 Fundamental concepts in mathematical modeling. Validity of the 
models.  Basic concepts in model analysis.  The applications of 
mathematics to deterministic problems in physical science, biological 
science, economy and real-life problems. 

 

519 342 ระบบเชิงพลวัต  3(3-0-6) 

(Dynamical Systems)                                        

วิชาบังคับกอน : 511 221 สมการเชิงอนุพันธ 

 ทฤษฎีการมีอยูและการเปนไปไดอยางเดียว ความตอเนื่องของผลเฉลย ระบบ

ระนาบอิสระ ระบบเชิงเสน รูปเฟสสําหรับระบบเชิงเสน ระบบไมเชิงเสน สมดุลใน

ระบบไมเชิงเสน การวิเคราะหความเสถียร เทคนิคครอบคลุมแบบไมเชิงเสน ทางโคจร

แบบปดและลิมิตเซต ระบบเชิงพลวัตวิยุต  ทฤษฎีการแบงแยกเปนสองสวน การ

ประยุกตในวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ  
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 Existence and uniqueness theorems.  Continuation of solutions, 

plane autonomous systems, linear systems, phase portraits for planar 

systems.  Nonlinear systems, Equilibria in nonlinear systems.  Stability 

analysis.  Global nonlinear techniques.  Closed orbit and limit sets. 

Discrete dynamical systems. Bifurcation theory. Applications in physical 

and biological sciences.  
  

519 343 ฟงกชันพิเศษและการประยุกต 3(3-0-6) 

(Special Functions and Applications) 

วิชาบังคับกอน :   511 221 สมการเชิงอนุพันธ 

 ปริพันธไมตรงแบบและผลคูณอนันต ฟงกชันแกมมาและฟงกชันบีตา พหุนาม

เลอช็องดร พหุนามเชิงตั้งฉาก ฟงกชันเบสเซิล พหุนามเฮอไมท พหุนามเชอบีเชฟ 

ฟงกชันพิเศษอ่ืนๆและการประยุกต 

 Improper integrals and infinite products.  Gamma functions and 

beta functions.  Legendre polynomials. Orthogonal polynomials.  Bessel 

functions. Hermite polynomials. Chebyshev polynomials. Other special 

functions and applications.  
 

519 351 เทคนิคการหาคาเหมาะท่ีสุดเบ้ืองตน     3(3-0-6) 

(Introduction to Optimization Techniques)     

 รูปแบบทางคณิตศาสตรและการจัดหมวดหมูของปญหาคาเหมาะท่ีสุด หลักมูล

ของการหาคาเหมาะท่ีสุดแบบไมมีเง่ือนไขบังคับ วิธีการเชิงตัวเลขสําหรับการหาคา

เหมาะสมท่ีสุดแบบไมมีเง่ือนไขบังคับ วิธีการลดชันท่ีสุด วิธีการของนิวตัน วิธีการเกร

เดียนตสังยุค และวิธีการก่ึงนิวตัน หลักมูลของการหาคาเหมาะท่ีสุดมีเง่ือนไขบังคับ 

วิธีการเชิงตัวเลขสําหรับการหาคาเหมาะสมท่ีสุดแบบมีเง่ือนไขบังคับ วิธีการลงโทษ

และวิธีการขวางก้ัน กําหนดการกําลังสองโดยลําดับ  

 Mathematical formulation and classification of optimization 

problems.  Fundamentals of unconstrained optimization.  Numerical 

methods for unconstrained optimization:  Steepest descent, Newton’ s, 

conjugated gradient and quasi-Newton methods.  Fundamentals of 

constrained optimizations.  Numerical methods for constrained 

optimization:  penalty and barrier methods.  Sequential quadratic 

programming.  
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519 352 การวิเคราะหเชิงตัวเลขข้ันสูง 3(2-2-5) 
(Advanced Numerical Analysis)  
วิชาบังคับกอน : 511 371 การวิเคราะหเชิงตัวเลข 
 แนวคิดพ้ืนฐานสําหรับพีชคณิตเชิงเสนเชิงตัวเลข การแยกเมทริกซ เมทริกซ
ผกผันเทียม ปญหากําลังสองนอยสุด วิธีการพ้ืนฐานและวิธีการข้ันสูงสําหรับการหาผล
เฉลยของระบบเชิงเสนแบบเบาบางขนาดใหญท่ีเกิดข้ึนในวิทยาศาสตรและวิศวกรรม 
 Basic concepts in numerical linear algebra. Matrix decomposition. 
Pseudo inverse matrix.  Least squares problems.  Basic and advanced 
iterative methods for solving large sparse linear systems arising in 
science and engineering.  
  

519 361 การวิจัยดําเนินงาน 3(2-2-5) 
(Operations Research)  
วิชาบังคับกอน : 511 102 แคลคูลัส 2 
 แนวคิดพ้ืนฐานของการวิจัยดําเนินงาน การสรางแบบจําลองการตัดสินใจ 
กําหนดการเชิงเสนและการประยุกต ปญหาการขนสง ปญหาการมอบหมายงาน 
ทฤษฎีกราฟ ปญหาโครงขายและการวิเคราะหความไว 
 Basic concepts of operations research.  Decision modeling.  Linear 
programming and applications.  Transportation problems.  Assignment 
problems. Graph theory. Network problems and sensitivity analysis. 
  

519 362 คณิตศาสตรการเงินเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
(Introduction to Financial Mathematics) 
 ดอกเบี้ยอยางงาย ดอกเบี้ยทบตน เงินรายป มูลคาเงินตามเวลา พันธบัตร 
หลักทรัพยอ่ืน ๆ การประยุกต 
 Simple interest.  Compound interest.  Annuity.  Time value of 
money. Bond. Other securities. Applications. 
  

519 363 คณิตศาสตรการเงิน 3(3-0-6) 

(Financial Mathematics) 

วิชาบังคับกอน: 515 231   ความนาจะเปน 

 ตัวแบบตลาดการเงินอยางงาย ทรัพยสินท่ีไมมีความเสี่ยง ทรัพยสินเสี่ยง ตัว

แบบการตลาดแบบเวลาไมตอเนื่อง การจัดการพอรตการลงทุน สัญญาซ้ือขายลวงหนา

และสัญญาฟวเจอรส สมบัติท่ัวไปของสัญญาออปชั่น 

 Simple financial market model.  Risk-free assets.  Risky assets. 

Discrete time market models. Portfolio management. Forward contract 

and future contract. General properties of options.  
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519 364 ทฤษฎีควบคุมเชิงคณิตศาสตร  3(3-0-6) 
(Mathematical Control Theory) 
วิชาบังคับกอน : 511 221 สมการเชิงอนุพันธ 

                               511 241 พีชคณิตเชิงเสน 1 
 ระบบและตัวควบคุม ฟงกชันถายโอนและระบบตอบสนองในโดเมนความถ่ี
เชิงซอน เสถียรภาพของระบบ สภาพควบคุมไดและหลักการแบง-แบง การควบคุมโดย
ใชเวลานอยท่ีสุด หลักการมากสุดของพอนเทรียกิน กําหนดการเชิงพลวัตร 
 Systems and control. Transfer functions and feedback systems in 
complex frequency domain.  Stability of systems.  Controllability and 
bang-bang principle.  Time-optimal control.  Pontryagin maximum 
principle. Dynamic programming. 
 

519 381 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาคณิตศาสตร  3(2-2-5) 
(Innovation and Technology of Mathematical Education)  
 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรในการ
แกปญหาคณิ ตศาสตร ใน โรงเรียน  ความรู เบื้ องตน เก่ียวกับ โปรแกรมสราง
ภาพเคลื่อนไหว หลักการสรางมัลติมีเดีย การสรางภาพเคลื่อนไหว ซิมโบลและ
อินสแตนซ แอคชั่นสคริปตพ้ืนฐาน การสรางเกม การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย การ
สรางแบบทดสอบ 
 Basic concepts of mathematical software for solving mathematical 
problems in school. Basic concepts of animation programming. Principle 
of multimedia implementation.  Animation.  Symbol and instant. 
Fundamental action script. Game programing. Multimedia lesson design. 
Construction of tests. 
  

519 391 วิธีการวิจัย 3(3-0-6) 
(Research Methodology) 
วิชาบังคับกอน: 519 251 คณิตศาสตรคณนา     
 หลักการวิจัย ข้ันตอนและการวางแผนการวิจัยเบื้องตน เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล แผนการวิเคราะหขอมูล การประเมินผลการวิจัย วิธีการ
รายงานการวิจัย การจัดทําเอกสารและการอางอิง การนําเสนอทางวิชาการ 
 Principles of research.  Introduction to research procedures and 
planning.   Research tools.  Data collection.  Plan of statistical analysis. 
Evaluation of research studies.  Methods of research reporting. 
Documentations and citation. Academic presentation. 
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519 411 หลักคณิตศาสตรประยุกต 2 3(3-0-6) 
(Principles of Applied Mathematics II) 
วิชาบังคับกอน: 511 241 พีชคณิตเชิงเสน 1 
             511 331 คณิตวิเคราะห 1 หรือ 519 311 คณิตวิเคราะห  
 ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิฮิลเบิรต ทฤษฎีบทตัวแทนของรีสซ ตัวดําเนินการเชิง
เสนมีขอบเขต ปริภูมิบานาค การประยุกตท่ีเก่ียวของ 
 Metric spaces.  Hilbert spaces.  Riesz representation theorem. 
Bounded linear oprators. Banach spaces. Related applications. 

 

519 431 สมการเชิงอนุพันธยอยและการประยุกต 3(3-0-6) 
(Partial Differential Equations and Applications) 
วิชาบังคับกอน :  511 221 สมการเชิงอนุพันธ 
 สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับหนึ่ง การจัดประเภทของสมการเชิงอนุพันธยอย
อันดับสอง วิธีการแยกตัวแปร ปญหาสตูรม-ลียูวิลล ปญหาคาเฉพาะ การกระจายแบบ
เชิงตั้งฉาก ปญหาคาขอบเริ่มตนสําหรับสมการความรอน สมการคลื่นและสมการท่ี
เก่ียวของ วิธีการไฟไนตดิฟเฟอเรนตสําหรับสมการเชิงอนุพันธยอยท่ีเกิดข้ึนใน
วิทยาศาสตรกายภาพ 
 First-order partial differential equations.  Classification of second-
order partial differential equations.  Separation of variables.  Sturm-
Liouville problems. Eigenvalue problems. Orthogonal expansion. Initial 
boundary-value problems for heat equation, wave equations and 
related equations.  Finite difference methods for partial differential 
equations arising in physical science. 
  

519 441 ทฤษฎีการประมาณคา     3(3-0-6) 
(Approximation Theory) 
วิชาบังคับกอน :  511 241 พีชคณิตเชิงเสน 1 
 ปญหาการประมาณและการมีอยูของการประมาณท่ีดีท่ีสุด การมีอยูเพียงหนึ่ง
เดียวของการประมาณท่ีดีท่ีสุด ตัวดําเนินการการประมาณและฟงกชันการประมาณ 
การประมาณคาในชวงเชิงพหุนาม ทฤษฎีของการประมาณคาสูงสุดต่ําสุด การ
ประมาณฟงกชันคาบ 
 Approximation problems and existence of best approximations. 
Uniqueness of best approximations. Approximation operators and some 
approximating functions.  Polynomial interpolation.  Theory of minimax 
approximation. Approximation to periodic functions. 
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519 442 ปญหาผกผันแบบอิลลโพสเชิงเสน  3(3-0-6) 
(Linear Ill-Posed Inverse Problems) 
 สมการปฏิยานุพันธเฟรดโฮลมชนิดท่ี 1 การวิเคราะหคาคลาดเคลื่อน อัตราการ
ลูเขา การเลือกคาเร็กกิวลารไรซเซซันพารามิเตอร ตัวดําเนินการกระชับ การแยกคา
เอกฐานแบบตัดปลาย ผลเฉลยกําลังสองนอยท่ีสุด ตัวผกผันเทียมมัวร-เพนโรส ทฤษฎี
เร็กกิวลารไรซเซชัน วิธีทิกโฮนอฟ วิธีเร็กกิวลารไรซเซชันแบบทําซํ้า 
 Fredholm integral equation of the first kind. Error Analysis. Rate of 
convergence.  Regularization parameter selection.  Compact operator. 
Truncated singular value decomposition. Least squares solution. Moore-
Penrose pseudoinverse.  Regularization theory.  Tikhonov method. 
Iterative regularization method. 
  

519 451 วิธีการไฟไนตดิฟเฟอเรนซและการประยุกต    3(3-0-6) 
(Finite Difference Methods and Applications) 
 แนวคิดพ้ืนฐานทางวิธีการเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธยอย วิธีการหา
คําตอบสําหรับปญหาคาขอบเขตของสมการเชิงอนุพันธยอยอันดับสองโดยวิธีการไฟ
ไนตดิฟเฟอเรนซ การประยุกตของวิธีการไฟไนตดิฟเฟอเรนซสําหรับสมการเชิงอนุพันธ
ยอยท่ีเกิดข้ึนในวิทยาศาสตรและวิศวกรรม 
 Basic concepts in numerical methods of partial differential 
equations.  Solution methods for boundary value problems of second-
order partial differential equations using finite difference methods. 
Applications of finite difference methods for partial differential 
equations arising in science and engineering. 
  

519 452 วิธีการไฟไนตเอลิเมนต                  3(3-0-6) 
(Finite Element Methods) 
วิชาบังคับกอน: 511 371 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
 แนวคิดพ้ืนฐานทางวิธีไฟไนตเอลิเมนต   การสรางรูปแบบของวิธีไฟไนตเอลิ
เมนต สําหรับปญหาคาขอบ วิธีของการถวงน้ําหนักเศษตกคาง  การวิเคราะหปญหาคา
ขอบสําหรับสมการเชิงวงรีหนึ่ งมิติและสองมิติดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนต การใช
คอมพิวเตอรเพ่ือประมวลผลวิธีไฟไนตเอลิเมนต วิธีไฟไนตเอลิเมนต สําหรับสมการเชิง
พาราโบลา การประยุกต 
 Basic concepts in finite element methods.  Finite Element 
formulations of boundary value problems. Method of weighted residual. 
Finite element analysis for one- and two-dimensional elliptic boundary 
value problems. Computer implementation of finite element methods. 
Finite element methods for parabolic equations. Applications. 
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519 453 เทคนิคการหาคาเหมาะท่ีสุดข้ันสูง          3(3-0-6) 

(Advanced Optimization Techniques) 

วิชาบังคับกอน: 519 351 เทคนิคการหาคาเหมาะท่ีสุดเบื้องตน 

 แนวคิดพ้ืนฐานในการสรางแบบจําลองการหาคาเหมาะสมท่ีสุด การสราง

แบบจําลองการหาคาเหมาะสมท่ีสุด แบบจําลองกําหนดการเชิงเสน แบบจําลอง

กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม แบบจําลองกําหนดการเชิงเสนจํานวนเต็มผสม แบบจําลอง

กําหนดการไมเปนเชิงเสน แบบจําลองกําหนดการกําลังสอง แบบจําลองกําหนดการ

เชิงพลวัต แบบจําลองกําหนดการสโตแคสติก การประยุกตของการสรางแบบจําลอง

การหาคาเหมาะสมท่ีสุดสําหรับปญหาทางดานการเงิน โลจิสติกส อุตสาหกรรม การ

ขนสง หรืออ่ืน ๆ 

 Basic concepts in optimization modeling. Formulating optimization 

models:  linear, integer, mixed-integer linear, nonlinear, quadratic, 

dynamic and stochastic programming models.  Applications of 

optimization modeling for problems arising in finance, logistics, 

manufacturing, transportation, or other fields.  
  

519 454 การพัฒนาซอฟตแวรสําหรับการประยุกตทางคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

(Software Development for Mathematical Applications)  

วิชาบังคับกอน:  517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 

    519 251 คณิตศาสตรคณนา   

 เทคนิคการเขียนโปรแกรมท่ีสําคัญ  เครื่องมือการพัฒนาซอฟตแวรสมัยใหม 

การคนหาและแกไขขอผิดพลาด สวนติดตอผูใชแบบกราฟฟกระดับพ้ืนฐาน สวน

ควบคุมการติดตอกับผูใชข้ันสูง  การประมวลผลสตริงข้ันพ้ืนฐาน โครงสรางขอมูลท่ี

สําคัญ ไลบรารีสําหรับการเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร การพัฒนาโปรแกรมสําหรับ

การประยุกตใชคณิตศาสตรท่ีนาสนใจทางดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

 Essential programming techniques. Modern software-development 

tools and debugging. Basics of graphical user interface. Advanced user-

interface controls.  Basic string processing.  Essential data structures. 

Mathematical programming library.  Software development for selected 

mathematics applications in science and engineering. 
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519 455 โครงขายประสาทเทียม 3(2-2-5) 
(Artificial Neural Networks)  
วิชาบังคับกอน:  511 371 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข   
 บทบาทของโครงขายประสาทเทียม มูลฐานของโครงขายประสาทชีวภาพ 
หลักการพ้ืนฐานของโครงขายประสาทเทียม เพอรเซปตรอน นิวรอนเชิงเสนแบบ
ปรับตัว แบ็กพรอพาเกชัน โครงขายฮอพฟลด โครงขายประสาทเทียมสําหรับการรูจํา
แบบ นีโอคอกนิตรอน การฝกทางสถิติ โครงขายแบ็คพรอพาเกชันเวียนเกิด 
 Role of artificial neural networks.  Fundamentals of biological 
neural networks. Basic principles of artificial neural networks. Perceptron. 
Adaptive linear neuron.  back propagation.  Hopfield networks.  Artificial 
neural networks for pattern recognition. Neocognitron. Statistical training. 
Recurrent back propagation networks. 
  

519 461 กระบวนการสโตแคสติกเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
(Introduction to Stochastic Process) 
วิชาบังคับกอน: 511 203 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร  
           515 231 ความนาจะเปน 
 ความนาจะเปน ลูกโซมารคอฟ กระบวนการปวซง กระบวนการมารคอฟเวลา
ตอเนื่อง กระบวนการเวียนเกิด การเคลื่อนท่ีแบบบราวน 
 Probability.  Markov chains.  Poisson process.  Continuous time 
Markov process. Renewal process. Brownian motion.  
  

519 462 คณิตศาสตรการเงินข้ันสูง  3(3-0-6) 
(Advanced Financial Mathematics) 
วิชาบังคับกอน : 519 363  คณิตศาสตรการเงิน    
             519 461 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องตน 
 ตัวแบบทวินาม ตัวแบบเวลาตอเนื่องท่ัวไป แคลคูลัสสโตแคสติก ตัวแบบ
การตลาดแบบตอเนื่อง อัตราดอกเบี้ยผันผวน 
 Binomial model. General discrete time model. Stochastic calculus. 
Continuous time market model. Variable interest rates. 
 

519 481 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตรการเงินและอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

(Selected Topics in Financial and Industrial Mathematics) 

เง่ือนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร 

 เรื่องท่ีนาสนใจในปจจุบันทางคณิตศาสตรการเงินและอุตสาหกรรม 

 Topics of current interest in financial and industrial mathematics. 
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519 482 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตรคณนา 3(3-0-6) 

(Selected Topics in Computational Mathematics) 

เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร 

 เรื่องท่ีนาสนใจในปจจุบันทางคณิตศาสตรคณนา 

 Topics of current interest in computational mathematics. 
  

519 483 เรื่องคัดเฉพาะทางการวิเคราะหเชิงประยุกต  3(3-0-6) 

(Selected Topics in Applied Analysis) 

เง่ือนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร 

 เรื่องท่ีนาสนใจในปจจุบันทางการวิเคราะหเชิงประยุกต 

 Topics of current interest in applied analysis. 
  

519 484 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตรประยุกต 3(3-0-6) 

(Selected Topics in Applied Mathematics  

เง่ือนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร 

 เรื่องท่ีนาสนใจในปจจุบันทางคณิตศาสตรประยุกต 

 Topics of current interest in applied mathematics.  
 

519 491 สัมมนา 1(0-2-1) 

(Seminar)  

เง่ือนไข:  โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร 

 วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U 

 สัมมนาในหัวขอท่ีนาสนใจในปจจุบันทางคณิตศาสตรประยุกตภายใตความ

เห็นชอบของภาควิชาฯ 

 Seminar on topics of current interest in applied mathematics as 

approved by the department. 
 

519 493 โครงงานวิจัย 2(0-4-2) 

(Research Project)  

เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร 

 การวิจัยในหัวขอท่ีนาสนใจทางคณิตศาสตรประยุกตภายใตการแนะนําของ

อาจารยท่ีปรึกษาในภาควิชาฯ การนําเสนอผลงานวิจัย 

 Research on topics of interest in applied mathematics under the 

supervision of departmental staff members. Research presentation. 
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

520 101 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ 
(Foundation of Computer and Informatics) 

3(3-0-6) 

ภาพรวมของศาสตรทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร
และสารสนเทศเบื้องตน คณิตศาสตรกับคอมพิวเตอร องคประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร 
เทคโนโลยีสื่อประสมและสื่อจัดเก็บขอมูล ซอฟตแวรและการจัดการขอมูล การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร ผลกระทบของคอมพิวเตอรและ
ระบบสารสนเทศตอสังคม กรณีศึกษา 

Overview of computer science and information technology.  
Introduction to computer and information system. Mathematics and computer. 
Basic computer organization.  Multimedia technology and storage devices. 
Software and data management. Information system development.  Data 
communication and computer network. Social impact of computer and 
information system. Case studies. 

 

520 211 โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง 
(Discrete Computational Structures) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  511 108 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 1  
คณิตศาสตรและทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน  คอมบินาทอริกส  ฟงกชัน

กอกําเนิดและความสัมพันธเวียนเกิด  กราฟและการประยุกต   ทฤษฎีรูปตนไมและขายงาน 
Introduction to mathematics and probability theories. Combinatorics. 

Generating functions and recurrence relations.  Graphs and applications.  
Theory of trees and networks. 

 

520 212 กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Laws and Ethics in Information Technology) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 101 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ  
กฎหมายวาดวยสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางเสรี การสื่อสาร และการเผยแพร

สารสนเทศ กฎหมายเก่ียวกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ
จริยธรรมในวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศ จริยธรรมการใชสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ      

Issues of laws related to the rights on freedom of opinion expression, 
communication, and information distribution. Laws related to information and 
information technology. Basic knowledge of ethics in profession. Ethics in 
information profession. Ethics of information and information technology 
usage. 
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520 213 โครงสรางขอมูลพ้ืนฐานและการประยุกต 
(Fundamentals of Data Structures and Applications) 

4(3-2-7) 

 วิชาบังคับกอน :  517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2  

แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของการแทนขอมูล ตัวดําเนินการ และข้ันตอนวิธี

สําหรับโครงสรางแบบเชิงเสน ระดับชั้น และขายงาน ประกอบดวย ลิสต กองซอน คิว  

และคิวสองหนา รูปตนไม และกราฟ การวัดประสิทธิภาพของข้ันตอนวิธีของการเรียงลําดับ

และการคนหาขอมูล การประยุกตการใชโครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธีตางๆ ในการพัฒนา

โปรแกรมประยุกตเพ่ือแกไขปญหาซ่ึงมีลักษณะท่ีหลากหลาย 
Basic concepts and principles of representations, operators, and 

algorithms in linear, hierarchical and network structures: list, stack, queue, 
double-ended queue, tree and graph. The measurement of efficiency of 
sorting and searching algorithms. Implementations of data structures and 
algorithms on application program developments for solving various problems. 

 

520 214 แพลตฟอรมการเขียนโปรแกรมและสภาวะแวดลอม 
(Programming Platform and Environments) 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน :  520 213 โครงสรางขอมูลพ้ืนฐานและการประยุกต   
สภาวะแวดลอมและซอฟตแวรระบบสําหรับการเขียนโปรแกรม การจัดการโปรเซส

และการเชื่อมตอ ระบบแฟมขอมูลและระบบฐานขอมูล การติดตอกับอุปกรณรอบขาง 
กรณีศึกษาของการเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอรมและสภาวะแวดลอมท่ีมีอยูในปจจุบัน 

Environment and system software for programming. Process 
management and connectivity. File system and database system. Peripheral 
devices interaction. Case study of programming on current platform and 
environment. 

 

520 215 พ้ืนฐานการเรียนรูของเครื่องเชิงสถิติ 
(Fundamentals of Statistical Machine Learning) 

3(2-2-5) 

  วิชาบังคับกอน : (1) 511 101 แคลคูลัส 1 
                         517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 
             หรือ  (2) 511 108 แคลคูลัสสาหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 1 
                         517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 

 

ภาพรวมการเรียนรูเชิงสถิติสําหรับการเรียนรูของเครื่อง ภาพรวมของขอมูลประเภท

ตาง ๆ ขอมูลขนาดใหญ ระดับการวัดของขอมูล สถิติพ้ืนฐาน การเตรียมขอมูล การกรอง

ขอมูล การจินตภาพขอมูล วิธีการเรียนรูแบบมีผูสอน การจําแนกขอมูลโดยวิธีการทางสถิติ 

วิธีการเรียนรูแบบไมมีผูสอน การวิเคราะหการจัดกลุม การเขียนโปรแกรมทางสถิติ การ

ประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบ 
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            Overview of statistical learning for machine learning.  Overview of 

various data types. Big data. Data levels of measurement. Basic statistics. Data 

preprocessing. Data filtering.  Data visualization.  Supervised learning methods. 

Data classification by statistical methods.  Unsupervised learning methods. 

Cluster analysis. Statistical programming. Performance evaluation of model. 
 

520 221 ระบบฐานขอมูล 

(Database Systems) 

4(3-2-7) 

 วิชาบังคับกอน :  517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2  

แนวคิดพ้ืนฐานและสถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล แบบจําลองขอมูลเชิงแนวคิด  

การออกแบบฐานขอมูลและการทําใหเกิดผล ระบบการจัดการฐานขอมูล บูรณภาพของขอมูล 

การจัดการรายการเปลี่ยนแปลงเบื้องตน ความปลอดภัยของฐานขอมูล กรณีศึกษา 

Fundamental concepts and architecture of database systems. 

Conceptual data models. Database design and implementation. Database 

management system. Data integrity. Introduction to transaction management.  

Database security. Case studies. 
 

520 222 การตลาดเชิงธุรกิจสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ    

(Business Marketing for Information Technology) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 101 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ  

แนวคิดพ้ืนฐานและบทบาทของการตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาด ระบบขอมูล

การตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนตลาด และการเลือกตลาดเปาหมาย กลยุทธการ

ดําเนินการผลิต การบริการและการสรางตราสินคา การตั้งราคา ชองทางการจัดจําหนายและ

การกระจายสินคา การสงเสริมการขาย การตลาดระหวางประเทศ และการตลาดเพ่ือสังคม 

Fundamental and functions of marketing. Marketing environment. 

Marketing information system. Consumer behavior. Marketing segmentation 

and target selection. Production strategy. Service and brand creation. Pricing. 

Product distribution. Sales promotion. International marketing. Marketing for 

community. 
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520 223 การเงินธุรกิจสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(Business Finance for Information Technology) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 101 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ  

เปาหมายของการจัดการทางการเงิน เทคนิคการวิเคราะหทางการเงิน การวางแผน
และควบคุมทางการเงิน งบประมาณเงินทุน การลงทุนระยะสั้นและระยะยาว  ตนทุนของ
เงินทุนและโครงสรางของเงินทุน 

Goals of financial management. Financial analysis techniques. Financial 
planning and controlling. Capital budgeting. Short-term and long-term 
investment. Cost of capital and capital structure. 

   

520 241 หลักของเครือขายคอมพิวเตอร   
(Principles of Computer Networks) 

4(3-2-7) 

 วิชาบังคับกอน :  517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2   
แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 

มาตรฐานระบบเปด แบบจําลองอางอิงโอเอสไอ สื่อนําสัญญาณและอุปกรณ สถาปตยกรรม
เครือขายและโพรโทคอล โพรโทคอลทีซีพี/ไอพีและเครือขายอินเทอรเน็ตพ้ืนฐานเก่ียวกับการ
กําหนดท่ีอยู การแบงเครือขายยอย การอางชื่อและการจัดเสนทางในเครือขายโปรแกรม
ประยุกตดานเครือขายและบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ต ระบบปฏิบัติการเครือขาย ความ
ม่ันคงปลอดภัยของเครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน แนวโนมในการประยุกตทางดานเทคโนโลยี
เครือขายคอมพิวเตอร 

Basic concepts and principles of data communications and computer 
network. Open system standards. OSI reference model. Transmission media 
and devices. Computer network architectures and protocols. TCP/IP protocol 
and the Internet. Basics of addressing, subnetting, naming, and routing. Network 
applications and Internet services. Network operating system. Basic of 
computer network security. Application trends in computer network 
technology. 

 

520 321 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล 

(Database System Administration) 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221 ระบบฐานขอมูล  

การบริหารจัดการขอมูล ฐานขอมูล และระบบ การออกแบบและการสราง

ฐานขอมูล  การปรับแตงประสิทธิภาพฐานขอมูล บูรณภาพของขอมูลและความปลอดภัยของ

ฐานขอมูล การสํารองขอมูลและการกูคืน การจัดการขอมูลและหนวยเก็บขอมูล การจัดการ 

ทรานแซกชั่นและการควบคุมภาวะพรอมกัน 
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Data, database, and system administration. Database design and 

creation. Database performance tuning. Data integrity and database security. 

Database backup and recovery. Data and storage management. Transaction 

management and concurrency control. 
 

520 322 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 
(Business Information Systems) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221 ระบบฐานขอมูล  
ระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ แนวคิดการการวางแผนทรัพยากรองคกร การจัดการ

ทรัพยากรองคกร ทรัพยากรบุคคล การเงิน การบัญชี  การผลิต และสินค าคงคลั ง  
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  การจัดการหวงโซอุปทาน ระบบสารสนเทศเพ่ือการดําเนินการและ
การจัดการ การสนับสนุนการตัดสินใจ เทคโนโลยสีารสนเทศระหวางองคกร 

Information system for business. Enterprise resource planning (ERP) 
concepts. Enterprise resource management: human resource, financial, 
accounting, production, and inventory. E-commerce. Supply-chain 
management.  Information system for operation and management. Decision 
support.  Information technology between organizations. 

 

520 323 การจัดการเนื้อหาและสินทรัพยแบบดิจิทัล 
(Digital Content and Asset Management) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221 ระบบฐานขอมูล  
รูปแบบของเนื้อหาและสินทรัพยแบบดิจิทัล  ฟอรแมตการจัดเก็บ การแยกประเภท 

และโครงสรางของเนื้อหาและสินทรัพยแบบดิจิทัล เนนการคนหา การคนคืน และ 
การวิเคราะห วงจรชีวิตของสินทรัพยแบบดิจิทัล ผังงานแบบอัตโนมัติของวงชีวิตของเนื้อหา
และสินทรัพยแบบดิจิทัล ความปลอดภัยและสิทธิ การบริหารจัดการสินทรัพยแบบดิจิทัล 
ประเด็นเรื่องเวลาจริง คาใชจายท่ีประหยัด และประสิทธิภาพท่ีดีในการบริหารจัดการ การ
ประยุกตและเครื่องมือ 

Various forms of digital content and assets.  Storage formats, 
classification and organization for digital contents and assets. Emphasize on 
searching, retrieval, and analysis. Life cycles of digital assets. Automation of  
work flow of digital contents and assets life cycle. Security and  rights.  
Administration of digital assets.  Issues on real-time, low cost, and high 
efficiency in management.  Applications and tools. 
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520 324 มาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology  Standardization) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 101 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ  
กลยุทธการจัดทํามาตรฐาน  บทบาทของมาตรฐานในดานตางๆ การพัฒนา

มาตรฐาน ประเด็นของรัฐบาลและสังคมกับมาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานของ
ทรัพยสินทางปญญา มาตรฐานทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Standardization strategies.  Roles of standardization in various aspects. 
Developments of standards. Governments and social issues in information 
technology standards. Intellectual properties standards. Informational 
technology  professional standards. 

 

520 325   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบัญชี 
(Accounting Information Systems) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221 ระบบฐานขอมูล  
แบบจําลองและการออกแบบฐานขอมูลสําหรับระบบสารสนเทศเพ่ือการบัญชี การ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบัญชีและวิธีการทําใหเกิดผล การบริหาร ควบคุม และการ
ตรวจสอบบัญชีของระบบสารสนเทศเพ่ือการบัญชี ซอฟตแวรประยุกตทางธุรกิจการบัญช ี

Model and database design for accounting information systems. 
Account information system development and implementation 
methodologies.  Management, control, and audit of account information 
system. Business accounting application software. 

 

520 326  การออกแบบระบบฐานขอมูลและการทําใหเกิดผล 

(Database System Design and Implementation) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221  ระบบฐานขอมูล  

กระบวนการพัฒนาระบบฐานขอมูล   การออกแบบการจัดการฐานขอมูลทางธุรกิจ

และการทําใหเกิดผล  การออกแบบฐานขอมูลท่ีซับซอน ระบบฐานขอมูลแบบกระจาย  

ระบบฐานขอมูลเชิงไมสัมพันธ กรณีศึกษา 

Process of database system development.  Business database 

management design and implementation. Complex database system designs. 

Distributed database systems. Non-Relational Database Systems. Case studies. 
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520 327  การจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส  

(Supply Chain and Logistics Management) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 322 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ  

การจัดการหวงโซ อุปทานและโลจิสติกสเบื้องตน คุณคาของหวงโซ อุปทาน  

การวางแผนอุปสงคและอุปทาน การจัดซ้ือ การจัดการพัสดุคงคลัง การจัดตารางการผลิต การ

จัดการคลังสินคา และการขนสง เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานดานการจัดการหวงโซอุปทาน

และโลจิสติกส  

Introduction to supply chain and logistics management. Value of a 

supply chain. Planning demand and supply. Purchasing. Managing inventories. 

Production Scheduling. Warehousing and Transportation. Information 

technology for supply chain and logistics management. 
 

520 328 การจัดการงานบริการและขอตกลงระดับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology Service Management and Service 

Level Agreement) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 322 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ  

การออกแบบโครงสรางขอตกลงระดับการบริการ วิวัฒนาการของการจัดการบริการ 

วงจรของการบริการในดานกลยุทธการบริการ การออกแบบการบริการ การเปลี่ยนแปลงการ

บริการ  การปรับปรุงการบริการ แนวคิดเก่ียวกับขอตกลงระดับการบริการ  วิธีสําหรับการ

พัฒนา การตรวจติดตาม และรายงานขอตกลงของระดับการบริการ หลักการสําคัญของการ

จัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการสนับสนุนการบริการ กระบวนการสงมอบ

บริการ 

The structural design of Service Level Agreement (SLA). The evolution 
of service management. The service life cycle: service strategy, service design, 
service transition and service improvement.  Concepts of service level 
agreement. Development methods. Monitoring and reporting on service level 
agreements.  Key principles of information technology service management. 
Service support processes. Service delivery processes. 
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520 331     ปญญาประดิษฐสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Artificial Intelligence for Information Technology)  

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน :  520 213 โครงสรางขอมูลพ้ืนฐานและการประยุกต   
แนวคิดปญญาประดิษฐเบื้องตน วิธีการแกปญหาแบบตาง ๆ การคนหา การแทน

ความรู และการเรียนรูของเครื่อง การประยุกตในดานตาง ๆ การเลนเกม ระบบผูเชี่ยวชาญ 
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การพิสูจนทฤษฏีบท และวิทยาการหุนยนต 

Introduction to artificial intelligence concepts. Problem solving 
methods: searching, knowledge representations, and machine learning. 
Applications in major areas: game playing, expert systems, natural language 
processing, theorem proving, and robotics. 

 

520 332     อัจฉริยะเชิงธุรกิจ 
(Business Intelligence) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221  ระบบฐานขอมูล  
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักการอัจฉริยะเชิงธุรกิจข้ันสูง ความ

ตองการสําหรับอัจฉริยะเชิงธุรกิจ การทํางานรวมกันของวิธีการทางอัจฉริยะเชิงธุรกิจ วิธีการ
ทางอัจฉริยะเชิงธุรกิจ การจัดการประสิทธิภาพขนาดใหญ การจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ การ
จัดการขอมูลเพ่ืออัจฉริยะเชิงธุรกิจ การวิเคราะหขอมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือ
อัจฉริยะเชิงธุรกิจ การผสมผสานอัจฉริยะเชิงธุรกิจในระดับปฏิบัติการ กลวิธี และกลยุทธ 

Business information system development.  Advanced business 
intelligence concepts. Requirement for business intelligence. Articutation of a 
business intelligence solution.  Business intelligence methodology.  Enterprise 
performance management.  Management of business activities.  
Data management for business intelligence.  Data Analytics.  Decision support 
systems for business intelligence.   Business Intelligence integration at 
operational, tactical, and strategic levels. 

   

520 333     การทําเหมืองขอมูล 

(Data Mining) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : 520 215 การเขียนโปรแกรมเพ่ือการเรียนรูเชิงสถิติสําหรับขอมูลขนาดใหญ 

แนวคิด  หลักการ  และอัลกอริทึมท่ีเก่ียวกับการทําเหมืองขอมูล  การหาสารสนเทศ

จากขอมูลขนาดใหญ การรูจําแบบ สถิติและการวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ และการเรียนรู

ของเครื่องกล  กระบวนการนําเสนอแบบอัตโนมัติของรูปแบบ  กฎ  และฟงกชันจาก

ฐานขอมูลท่ีซับซอนเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ  กลยุทธในการลดทอนขอมูล การประยุกตใช

งานของการทําเหมืองขอมูล 
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Data mining concepts, principles and algorithms. Extraction of 
information from large data. Pattern recognition. Related statistics and  
data analysis. Machine learning. Process of automated presentation of 
patterns, rules, and functions from complex database for business decision 
making. Data reduction strategies. Data mining applications. 

 

520 334     ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision Support Systems) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221  ระบบฐานขอมูล  
แนวคิดของกระบวนการตัดสินใจ องคประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

การจัดการขอมูล ตัวแบบ สวนติดตอกับผูใช การจัดการความรู การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การวิเคราะหการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุม ปญญาประดิษฐ  
ระบบผูเชี่ยวชาญ เหมืองขอมูล การบูรณาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กรณีศึกษาการ
ประยุกตใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจและการแกปญหา 

Concepts of the decision-making process. Components of decision 
support systems. Data management. Models. User interface. Knowledge 
management. Decision support systems Development. Decision making 
analysis. Group decision support systems. Artificial intelligence. Expert systems. 
Data mining. Decision support systems integration. Case study of the 
application of decision support systems and problem solving. 

 

520 335     นวัตกรรมกระบวนการและการจัดการการเปล่ียนแปลง  
(Process Innovation and Change Management)  

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 322 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ  
แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมกระบวนการ  ข้ันตอนการทําให เกิดนวัตกรรม

กระบวนการ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศตอนวัตกรรมกระบวนการ  การออกแบบ
กระบวนการและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชใหเกิดนวัตกรรม  ความสัมพันธ
ของนวัตกรรมกระบวนการ และการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห และ 
กลยุทธในการเตรียมความพรอมและการสรางการยอมรับตอการเปลี่ยนแปลง 

Process innovation concept. Procedure of creating process innovation.  
The role of information technology in process innovation. Process design and 
the application of information technology for implementing innovation. 
Relative of process innovation and change management.  Process innovation 
analysis and preparation strategies. Acceptance of changes. Case Study. 
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520 336     การเรียนรูของเครื่องเชิงปฏิบัต ิ
(Practical Machine Learning) 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน :  520 331 ปญญาประดิษฐสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การจําแนกประเภท การถดถอย การจําแนกกลุม การลดมิติ การเลือกคุณลักษณะ 

การเรียนรูเชิงรุก การออกแบบการทดลอง  บูทสแตรป วิธีการทําใหเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการ
เรียนรู   

Classification. Regression. Clustering. Dimensionality reduction. Feature 
selection. Active learning. Experimental design. Bootstrap. Optimization 
methods for learning. 

 

520 337     การวิเคราะหขอมูล 
(Data Analytics) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221 ระบบฐานขอมูล    
ขอมูลขนาดใหญและวงจรการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ความทาทายของขอมูลขนาด

ใหญ ในภาคธุรกิจ วิธีการวิเคราะห ข้ันพ้ืนฐานและวิธีการวิเคราะห ข้ันสูง เทคโนโลยี 
การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญและเครื่องมือ 

Introduction to big data and the data analytics lifecycle. Challenges of 
big data in business. Basic and advanced analytic methods. Big data analytics 
technology and tools. 

 

520 341 เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมบนเครือขายอินเทอรเน็ตและ
เวิลดไวดเว็บ 
(Internet and World Wide Web Technology and Programming) 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน :  (1)  520 221 ระบบฐานขอมูล  
                          517 241 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  
            หรือ   (2)  520 221 ระบบฐานขอมูล  
                          520 241 หลักของเครือขายคอมพิวเตอร 

สถาปตยกรรมและเทคโนโลยีของเครือขายอินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ โพรโทคอล
ทีซีพี/ไอพี และเอชทีทีพี ระบบชื่อ การเชื่อมตอ ชนิดของบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ต โพร
โทคอลมาตรฐาน ภาษาการโปรแกรมและภาษากํากับสําหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต
ดานเว็บ ชุดเครื่องมือและกรอบงาน  การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต การออกแบบสวน
ติดตอกับผูใช ภาษากํากับไฮเปอรเท็กซแบบพลวัต เว็บเพจแบบพลวัต โปรแกรมตอประสาน
รวมสําหรับเกตเวย การเขียนสคริปทดานผูรับบริการและผูใหบริการ ระบบฐานขอมูลสําหรับ
โปรแกรมประยุกตดานเว็บ เว็บเซอรวิส ความปลอดภัยของระบบงานบนเครือขาย
เวิลดไวดเว็บ หลักการบริหารจัดการเว็บไซต 
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Architectures and technologies of the Internet and World Wide Web. 
TCP/IP and HTTP protocols. Namespace. Interconnection. Types of Internet 
services. Standard protocols.  Programming languages and markup languages 
for web application development. Development tools and frameworks. Design 
and development of websites. Design of user interfaces. Dynamic HyperText 
Markup Language. Dynamic web pages. Common Gateway Interfaces. Client-
side and server-side scripting. Database systems for web applications. Web 
Service. Security on World Wide Web system. Website administration 
principles. 

 

520 342 สถาปตยกรรมและเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร 
(Computer Network Architecture and Technology) 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน :  520 241 หลักของเครือขายคอมพิวเตอร  
สถาปตยกรรมเครือขายคอมพิวเตอร ชุดโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี ไอพีรุน ท่ีสี ่

และรุนท่ีหก การเชื่อมโยงระหวางเครือขายดวยทีซีพี/ไอพี การแบงเครือขายยอย ระบบชื่อ
โดเมน การจัดเสนทางแบบตายตัวและแบบพลวัต โพรโทคอลจัดเสนทาง เทคโนโลยีเครือขาย
ไรสาย เครือขายการสื่อสารสําหรับการคํานวณแบบเคลื่อนท่ีและไรสาย เครือขายสวนตัว
เสมือน หลักการออกแบบและการบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอรท้ังแบบใชสาย
และไรสาย คุณภาพการใหบริการ 

Computer network architectures. TCP/IP protocol suite. IPv4 and IPv6. 
Internetworking with TCP/IP. Subnetting. Domain name system. Static and 
dynamic routing. Routing protocols. Wireless technologies. Communication 
networks for mobile and wireless computing. Virtual private networks. 
Principles of wire and wireless network design and administration. Quality of 
service. 

 

520 343 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
(Information System Security) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 213 โครงสรางขอมูลพ้ืนฐานและการประยุกต   
แนวคิดเก่ียวกับความปลอดภัยของสารสนเทศ ภัยคุกคาม ชองโหว และการโจมตี 

นโยบายความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การวิเคราะหการคุกคาม เทคโนโลยีและกลไก
สําหรับการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ การจัดการความปลอดภัยของสารสนเทศ 

Information security concept. Threat, vulnerabilities, and attack. 
Information security policies. Threat analysis. Technology and mechanisms for 
information security.  Information security management. 
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520 344 การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร 

(Computer System Administration) 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน :  520 241 หลักของเครือขายคอมพิวเตอร  

ระบบคอมพิวเตอรและการบริหารจัดการระบบเบื้องตน การติดตั้งคอมพิวเตอรท่ีมี

ฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีหลากหลาย การติดตั้งและกําหนดคาอุปกรณเครือขาย การติดตั้ง

และกําหนดคาซอฟตแวรของเครื่องแมขายบนระบบตาง ๆ การรักษาความปลอดภัยของ

เครือขาย เครื่องโฮสต และบริการตาง ๆ การติดตั้งชุดซอมเสริมของระบบ การติดต้ังบริการ

สํารอง เครื่อง/บริการเสมือน และอุปกรณตาง ๆ การประเมินประสิทธิภาพ ความนาเชื่อถือ 

และความปลอดภัยของระบบโดยรวม 

Introduction to computer systems and system administration. 

Installation of computers for assorted hardware and software platforms. 

Installation and configuring of networking equipments. Installation and 

configuring of server software on several systems. Securing the network, hosts, 

and services. Applying system patches. Setting up redundant services, virtual 

machines/services, and hardware. Evaluation of the performance, reliability, 

and security of the overall system. 
   

520 345 การบริหารจัดการบริการเครอืขาย 

(Network Service Administration) 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน :  520 241 หลักของเครือขายคอมพิวเตอร  

บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบของผูบริหารจัดการเครือขาย การติดต้ังและการ

จัดการบริการเครือขายพ้ืนฐาน บริการกําหนดคาติดตั้งแบบพลวัต บริการชื่อโดเมน บริการ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส  บริการเขาถึงระยะไกล บริการแฟมขอมูล บริการเครือขาย

เวิลดไวดเว็บ บริการพร็อกซ่ี บริการเวลาเครือขาย การบริการไดเร็กทรอรี การเฝาระวังและ

แกไขปญหาของบริการเครือขาย 

Roles and responsibilities of network administrator. Setup and 

management of fundamental network services. Dynamic host configuration 

service. Domain name service. Electronic mail service. Remote access service. 

File service. World Wide Web service. Proxy service. Network time service. 

Directory service. Network service monitoring and troubleshooting. 
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520 346 การออกแบบเว็บและการทําใหเกิดผล 
(Web Design and Implementation) 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221  ระบบฐานขอมูล 
                    520 241  หลักของเครือขายคอมพิวเตอร  

 

สถาปตยกรรมและการทํางานของเครือขายเวิลดไวดเว็บและหลักการของการ
ออกแบบเว็บไซตท่ีใชงานได ลักษณะเชิงปฏิบัติของการเขียนและออกแบบเว็บไซต เครื่องมือ
และเทคนิคสําหรับการสรางและดูแลรักษาเว็บไซต การเสริมสรางเว็บเพจโดยเทคโนโลยีเว็บ
ชั้นสูง ประเด็นดานการออกแบบ ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร หลักการ
ออกแบบ แนวทางของการใชงาน และการจัดการกับผูใชท่ีมีความหลากหลาย เทคนิคในการ
ประเมินผลเว็บไซต 

Architecture and mechanism of the World Wide Web and the 
principles of designing a usable website. Practical aspects of authoring and 
designing web sites. Tools and techniques for constructing and maintaining 
web sites. Enhancing web pages by advanced web technologies. Design issues. 
Human-Computer Interaction. Design principles. Usability guidelines and coping 
with user diversity. Website evaluation techniques. 

 

520 351   การปฏสัิมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรและการออกแบบ 
สวนตอประสาน  
(Human Computer Interaction and Interface Design) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  517 221 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ  
หลักการพ้ืนฐานของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร ทฤษฎีการรับรู

ของมนุษยและการคิดอานรูจํา ความสามารถและพฤติกรรมของมนุษย  แบบจําลองของการ
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร รูปแบบของสวนตอประสาน เครื่องมือและเทคนิค
สําหรับสวนตอประสานผูใช  หลักการออกแบบและการพัฒนาสวนตอประสานกับมนุษย การ
ออกแบบสวนตอประสานกับผูใชและประสบการณท่ีดีของผูใชตอสิ่งประดิษฐหรืออุปกรณ
เทคโนโลยี การสรางและการประเมินผล การวิเคราะหปญหา ทักษะของผูใชและงาน การ
ทําซํ้าเพ่ือแกปญหาของความตองการใชงาน การทดสอบความงายในการใชงานของระบบ 
และนวัตกรรมสวนตอประสานและการปฏิสัมพันธ 

Fundamental principles of Human Computer Interaction (HCI). 
Theories of human perception thinking and reading recognition. Human ability 
and behavior. HCI model. Type of interfaces. Tools and techniques for user 
interface (UI). Principles of human interface design and development. 
Interactive UI and interactive user experience (UX) technological designs, 
implementation, and evaluation. Analysis of the problem domain, user's skills, 
and tasks. Iterative prototyping of interfaces to address user's needs; usability 
testing, and innovative in UI and HCI. 
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520 352 เทคโนโลยีส่ือประสมและการประมวลผลภาพดิจิทัล 
(Multimedia Technology and Digital Image Processing) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 213 โครงสรางขอมูลพ้ืนฐานและการประยุกต   
ภาพรวมของเทคโนโลยีสื่อประสมดิจิทัลและการประยุกต การสรางสื่อประสมและ

ตัวแทนขอมูลสื่อประสม สื่อประสมแบบปฏิสัมพันธ เครื่องมือในการโปรแกรมสื่อประสม 
แนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการประมวลผลภาพดิจิทัล การแปลงภาพ การปรับปรุงภาพ การ
บูรณะภาพ การบีบอัดขอมูลภาพและสื่อประสม การหาขอบภาพ การแบงสวนภาพ หัวขอท่ี
นาสนใจดานการประมวลภาพดิจิทัล 

Overview of Digital multimedia technology and applications. 
Multimedia authoring and data representations. Interactive multimedia. 
Multimedia programming tools. Fundamental concepts of digital image 
processing.  Image transformation. Image enhancement. Image restoration. 
Image and multimedia compression. Edge detection. Image segmentation. 
Interesting topics in digital image processing. 

 

520 353 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Commerce) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 341 เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
และเวิลดไวดเว็บ      

แนวคิดเก่ียวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โครงสรางพ้ืนฐานของการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส รูปแบบธุรกิจของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รูปแบบการสรางรายไดบนเว็บ กล
ยุทธทางการตลาด การขาย ระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส การประมูลอิเล็กทรอนิกส การ
รักษาความปลอดภัยของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กฎหมาย จรรยาบรรณ ซอฟตแวรสําหรับการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  การพัฒนาเว็บพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

Concept of electronic commerce. Infrastructure of electronic 
commerce. Business model of e-commerce. Revenue models on the web. 
Marketing strategies. Selling. Electronic payment system. Electronic auction. 
Electronic commerce security. Legal. Ethic. Software for electronic commerce. 
Development of electronic commerce website. 

 
 
 
 
 
 

 



316 

 

520 354      ความเปนจริงเสมือนและผสม  

(Virtual and Mixed Reality) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2   

หลักการและแนวคิดของความจริงเสมือน องคประกอบพ้ืนฐานของความจริงเสมือน 

เครื่องมือสําหรับการสรางความจริงเสมือน การออกแบบสภาพแวดลอมเสมือนจริง การ

ปฏิสัมพันธแบบตาง ๆ การจําลองทางกายภาพ ปจจัยท่ีเก่ียวของกับมนุษย ฮารดแวรและ

ซอฟตแวรความเปนจริงเสมือน การผสานเทคโนโลยีความจริงเสมือน การประยุกตใชความ

จริงเสมือน หัวขอตาง ๆ เก่ียวกับความเปนจริงผสม 

   Principles and concepts of virtual reality (VR). Basic elements of 

virtual reality. Tools for creating virtual reality. Design of a virtual environment. 

Interaction modes. Physical simulation. Human factors. VR hardware and 

software. Combining the technology of virtual reality. Application of virtual 

reality. Topics related to mixed reality. 
 

520 355 อินเทอรเน็ตทุกสรรพส่ิงสําหรับธุรกิจ 

(Internet of Things for Business) 

3(3-0-6) 

หลักการเบื้องตนและแนวโนมในเรื่องอินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง การออกแบบและ

สรางอุปกรณเชื่อมตอทางคอมพิวเตอร การเชื่อมโยงสื่อสารผานระบบบริการอินเทอรเน็ต 

โอกาส ความทาทาย และอุปสรรคของ อินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง การประยุกตใชอินเทอรเน็ต

ทุกสรรพสิ่งในองคกรธุรกิจ การรักษาความม่ันคงปลอดภัยและความเปนสวนตัว 

Introduction and trends of internet of things (IoT). Design and building 

connected computing devices. Integrating internet services. Opportunities, 

challenges and obstacles of IoT. IoT applications in the enterprise business 

models. Security and privacy. 
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520 356    ความเปนผูประกอบการใหมดานนวัตกรรม สําหรับนักวิทยาศาสตร         3(3-0-6)   

               (Innovative Startup Entrepreneurship for Scientists) 

แนวคิดของความเปนผูประกอบการใหมดานนวัตกรรม แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ รูปแบบ

ของธุรกิจเชิงนวัตกรรม ตัวอยางการนําองคความรูทางดานวิทยาศาสตรมาประยุกตใชในธุรกิจ การสํารวจ

ปญหา การระบุและสํารวจกลุมเปาหมายของธุรกิจ ความคิดสรางสรรคในการแปลงปญหาเปนผลิตภัณฑ 

การประยุกตวิทยาศาสตรเพ่ือสรางผลิตภัณฑ การสรางแบบจําลองทางธุรกิจและแผนธุรกิจ ผาใบ

แบบจําลองธรุกิจ การนําเสนอแบบจําลองทางธุรกิจและแผนธุรกิจ การจัดการเงินลงทุน จรรยาบรรณของ

ผูประกอบการ ตัวอยางของผูประกอบการท่ีใชองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

Concepts of innovative startup entrepreneurship.  Guidelines for setting up 

business. Innovative business styles. Examples of applying scientific knowledge in 

business. Problem survey. Identification and survey of business target group. Creativity in 

transforming problems into products.  Application of scientific knowledge for product 

creation. Business modeling and business plan. Business model canvas. Presentation of 

business models and business plans. Fund management. Ethics of entrepreneurs. 

Examples of entrepreneurs employing knowledge in science and technology. 

 

520 357    นวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการสรางตนแบบผลิตภัณฑ                       3(2-2-5)   

        (Digital Innovation for Product Prototyping) 

        วิชาบังคับกอน :  517111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร I  

            หรือ      517 121 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร I 

                    หรือ    520 356 ความเปนผูประกอบการใหมดานนวัตกรรม สําหรับนักวิทยาศาสตร 

          แนวคิดของนวัตกรรมดิจิทัล ความคิดสรางสรรคเพ่ือแกปญหาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

นวัตกรรมดิจิทัลกับการแปลงปญหาเปนผลิตภัณฑ เครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ 

การสรางและทดสอบตนแบบผลิตภัณฑ การสงมอบตนแบบผลิตภัณฑ การสํารวจผลตอบรับและเครื่องมือ

ในการวิเคราะหผลตอบรับ กระบวนการบํารุงรักษา ตนแบบ การวางแผนเพ่ือปรับปรุงตนแบบใหเปน

ผลิตภัณฑจริง การวางแผนเพ่ือสรางมูลคาของผลิตภัณฑ 

              Concepts of digital innovation. Creativity to solve problems with digital 

technology. Digital innovation and transforming problems into products. Tools for 

planning and developing product prototypes. Creating and testing product prototypes. 

Delivery of product prototypes. Feedback survey and feedback analytical tools. Process 

of maintenance product prototypes. Planning for improving prototypes to real products. 

Value-added planning for product. 
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520 361      การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน 

(System Analysis and Design) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221 ระบบฐานขอมูล  

วงจรการพัฒนาระบบ  เครื่องมือพ้ืนฐานในการวิเคราะหระบบงาน  การพัฒนา

ระบบงานในรูปแบบอ่ืน     การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรเชิงกายภาพ ลักษณะพิเศษท่ี

ใชในการออกแบบ การวางแผนและการควบคุมโครงงาน  กรณีศึกษา 

System development cycle. Basic tools in system analysis. Alternative 

system development.  Physical design of computer systems.  Special design 

features.  Project planning and control.  Case studies. 
 

520 362 วิศวกรรมซอฟตแวร 
(Software Engineering) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน  
เทคนิคการออกแบบระบบ การออกแบบจากบนลงลางและการโปรแกรมแบบ

โครงสราง  ความเชื่อ ถือไดของซอฟตแวร   การทวนสอบและการตรวจสอบความ
สมเหตุสมผล   ความปลอดภัยและภาวะความเปนสวนตัว   การจัดทําเอกสารและการ
บํารุงรักษา  การจัดการซอฟตแวร   โครงงานกลุมยอยในหัวขอท่ีเก่ียวของ 

Techniques of system design. Top-down design and structured 
programming. Software reliability. Verification and validation. Security and 
privacy. Documentation and maintenance.  Software management. Small 
group projects related to the topics. 

520 363 สถาปตยกรรมซอฟตแวรวิสาหกิจ 

(Enterprise Software Architecture) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน  

แนวคิดเก่ียวกับซอฟตแวรวิสาหกิจ สถาปตยกรรมซอฟตแวรวิสาหกิจ จุดแข็งและ

จุดออนของสถาปตยกรรมแตละแบบ รูปแบบของสถาปตยกรรมและรปูแบบของการออกแบบ 

กรณีศึกษาของซอฟตแวรวิสาหกิจ กรณีศึกษาการใชเทคนิคในการพัฒนาสถาปตยกรรม

ซอฟตแวรวิสาหกิจ 

Concepts of enterprise software. Enterprise software architectures. 

Strength and weakness of various architecture styles.  Architecture patterns 

and design patterns. Case studies of enterprise software. Case studies on 

enterprise software development techniques. 
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520 364   กระบวนการซอฟตแวรและการประกันคุณภาพ 

(Software Process and Quality Assurance) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน  

กระบวนการซอฟตแวรในแตละข้ันตอน  รวมถึงกิจกรรม วิธีการ และบทบาทของ

บุคคล วิธีปฎิบัติท่ีใชในการพัฒนาและรักษาการพัฒนาซอฟตแวร เทคนิคการควบคุมคุณภาพ

ในแตละข้ันตอนเพ่ือประกันคุณภาพซอฟตแวร โมเดลกระบวนการซอฟตแวรท่ีเปนสากลและ

เปนท่ียอมรับ กรณีศึกษา 

Software process in each step including activities, methods, and 

human roles. Practices in development and maintaining software 

development. Techniques in quality control in each phase to assure software 

quality. Common and standard models of software process. Case studies. 
 

520 365      การจัดการโครงงาน 
(Project Management) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน  

                         วิธีการเสนทางวิกฤตสําหรับการวางแผนควบคุมโครงงาน ไดอะแกรมเพิรต แกนต    

ชารต หลักเกณฑการบริหารโครงงาน ลําดับงาน วงจรของโครงงาน การจัดการความเสี่ยง 

การจัดการทรัพยากรในแงของทรัพยากรมนุษย ฮารดแวรและซอฟทแวรสําหรับโครงงาน 

          Critical path methods for planning controlled projects.  PERT diagram. 

Gantt chart. Project management criteria. Task schedule. Project life cycle. Risk 

management. Resource management in terms of human resources, hardware, 

and software for projects. 
 

520 366  นวัตกรรมผลิตภัณฑ                                                                4(0-8-4) 

             (Product Innovation) 

              วิชาบังคับกอน : 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2                                                                                                                                    

         เปาหมายของนวัตกรรมผลิตภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธการพัฒนา
ผลิตภัณฑ มาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือและกรอบการดําเนินงานเพ่ือ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ วัฏจักรการพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการทางธุรกิจ การวิเคราะหทาง
ธุรกิจ สถาปตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนวัตกรรมผลิตภัณฑ การพัฒนา
ผลิตภัณฑท่ีเปนนวัตกรรม การแกปญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ การสงมอบผลิตภัณฑ การ
ดูแลและการบํารุงรักษาผลิตภัณฑ กรณีศึกษา 

 



320 

 

        Goals of product innovation in information technology.  Product 
development strategies.  Information technology standards.  Tools and 
frameworks for product innovation. Product development life cycle.  Business 
process, business analysis.  Information technology architecture for product 
innovation. Development for innovative products. Problem solving for product 
development.  Product delivery.  Product support and maintenance.  
Case studies.  
 

520 391 วิธีการวิจัย 

(Research Methods) 

3(3-0-6) 

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  

การวิเคราะหปญหา ข้ันตอนและการวางแผนการวิจัยเบื้องตน การกําหนดคําระบบ

คอมพิวเตอร การเตรียมขอมูลและการพัฒนาโปรแกรม การบํารุงรักษาโปรแกรม การ

ประเมินผลการศึกษาวิจัย วิธีรายงานการวิจัย การจัดทําเอกสารและการอางอิง การนําเสนอ

ทางวิชาการ 

Problem analysis. Introduction to research procedures and planning. 

Computer system configurations.  Data preparation and program development. 

Program maintenance. Evaluation of research studies.  Methods of research 

reporting. Documentations and citation.  Academic presentation. 
   

520 421 การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ 

(Information Storage and Retrieval) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221  ระบบฐานขอมูล  

หลักพ้ืนฐานของการจัดการฐานขอมูลเพ่ือการจัดเก็บสารสนเทศและการแทนขอมูล 

การทําดรรชนี รูปแบบ การแทนขอมูล  การจัดเก็บขอมูล เทคนิคการคนหาและการคนคืน

สารสนเทศ    การประมวลผลเอกสาร อรรถาภิธาน การประเมินประสิทธิผลของการคนคืน

สารสนเทศ (การวัดประสิทธิภาพของการคนคืน) 

Fundamental of database management for data storage and data 

representation. Indexing. Representation models. Information storage. 

Searching techniques and retrieval. Document processing. Taxonomy. 

Evaluation of information retrieval effectiveness (Retrieval performance 

measurement). 
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520 422 ระบบฐานขอมูลเชิงไมสัมพันธ 

(Non-Relational Database Systems) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221 ระบบฐานขอมูล  

ความแตกตางระหวางระบบฐานขอมูลเชิ งสัมพันธ  และระบบฐานขอมูล 

เชิงไมสัมพันธ  การออกแบบ การจําลองและการทําใหเกิดผลฐานขอมูลเชิงไมสัมพันธ การเก็บ

ขอมูล การคนคืน และการใชฟงกชันภาพรวมกลุม แนวคิดการทําซํ้า การกระจาย และการ

เขาถึงขอมูลของระบบฐานขอมูลเชิงไมสัมพันธ ฐานขอมูลเชิงไมสัมพันธในโปรแกรมประยุกต 

Differences between a relational database and a non-relational 

(NoSQL) database. NoSQL database design, modeling, and implementation. 

Store, retrieve data, and perform aggregation functions. The concepts of 

replication, distribution and access in a NoSQL database. NoSql database in 

Application. 

   

520 423 คลังขอมูล 

(Data Warehouse) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221 ระบบฐานขอมูล  

แนวคิด ศัพทเฉพาะทาง ลักษณะเฉพาะและเทคนิคท่ีสําคัญสําหรับการออกแบบ

และพัฒนาโครงการคลังขอมูล การวางแผน การออกแบบ การทําใหเกิดผล และการบริหาร

คลังขอมูล โครงสรางฐานขอมูลท่ีเปนทางเลือก และวิธีการพัฒนาและสรางคลังขอมูล 

โครงสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ โครงสรางฐานขอมูลหลายมิติกับธรรมชาติ การประมวลผล

เชิงวิเคราะหและเชิงหลายมิต ิ

Concept, terminology, characteristic, and essential techniques for data 

warehousing project design and development. Data warehouse planning, 

design, implementation, and administration. The alternative database 

structures and approaches for data warehouse development and 

implementation: relational database structures, multi-dimensional database 

structures, the multi-dimensional and analytical processing.  
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520 424 การจัดการความรู 
(Knowledge Management) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221 ระบบฐานขอมูล  
แนวคิดของการจัดการความรู โครงสรางพ้ืนฐานของการจัดการความรู การจัดการ

ความรูและระบบสารสนเทศ การจัดการความรูในองคกร เครือขายทางสังคม การแบงปน
ความรู การสังเคราะหและการวิเคราะหของระบบการจัดการความรู เฟรมเวิรก แบบจําลอง 
และเครื่องมือสําหรับการจัดการความรู สถานภาพการจัดการความรูในปจจุบัน กลยุทธการ
จัดการฐานความรู การประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการความรู  

Concept of knowledge management. Knowledge management 
infrastructures. Knowledge management and information systems. 
Organizational knowledge management.  Social networks. Knowledge sharing. 
Synthesis and analysis of knowledge management system. Frameworks,  
models, and tools for knowledge management.  Current knowledge 
management.  Strategy to manage knowledge database.  Assessment of 
knowledge management system effectiveness.   

   

520 425 จินตทัศนสารสนเทศ 
(Information Visualization)   

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221 ระบบฐานขอมูล  
ขอมูล สารสนเทศ และความรู กระบวนการรับรูและการรับรูทางสายตา หลักการ

ของจินตทัศนสารสนเทศ การออกแบบและการนําเสนอสารสนเทศดิจิทัล การใชภาพกราฟกส 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และสื่อหลายมิติ ปริภูมิหลายมิติสําหรับการนําเสนอสารสนเทศ การ
คนหาและการสืบคน สภาพแวดลอมในการทํางานรวมกันสําหรับการจินตทัศนและการจัดการ
ความรู วิธีการนําเสนอสารสนเทศท่ีซับซอนเพ่ือเสริมความเขาใจและการวิเคราะห เทคนิคการ
จินตทัศนในสวนตอประสานระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร การประเมินเครื่องมือและ
ซอฟตแวรจินตทัศนสารสนเทศ 

Data, information, and knowledge. Cognition and visual perception. 
Principles of information visualization. Design and presentation of digital 
information. Use of graphics, animation, sound, and hypermedia. Multi-
dimensional spaces for information representation.  Searching and queries. 
Collaborative environments for visualization and knowledge management. 
Methods of presenting complex information to enhance comprehension and 
analysis. Visualization techniques in human and computer interfaces. 
Evaluation of information visualization tools and software. 
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520 426 การรับรูระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ 

(Remote Sensing and Geographic Information Systems) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221 ระบบฐานขอมูล  

พ้ืนฐานและแนวคิดของการรับรูระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ สิ่งแวดลอมของ

การรับรูจากระยะไกล คลื่นแมเหล็กไฟฟาและการกระจายรังสี การประยุกตของการรับรูจาก

ระยะไกล วิธีการรับรูจากระยะไกล การแปลภาพ เครื่องมือท่ีชวยในการตัดสินใจสําหรับนัก

วางแผนและผูจัดการสําหรับขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ทฤษฎีและปฏิบัติการในระบบภูมิสารสนเทศ 

โครงสรางขอมูล การวิเคราะหขอมูลระบบภูมิสารสนเทศ การประยุกตเทคนิคระบบภูมิ

สารสนเทศในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Fundamentals and concepts of remote sensing and geographic 

information systems.  Remote sensing environment.  Electromagnetic and 

radiation.  Remote sensing applications.  Remote sensing methods. 

Visual interpretation.  Decision support tools for planners and managers for 

spatial information.  Theory and practices in geographic information systems. 

Data structures.  Geographic information systems analysis.  Applications of 

geographical information system techniques to information technology 

management.  

   

520 427 การบริหารงานลูกคาสัมพันธ 

(Customer Relationship Management) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221 ระบบฐานขอมูล  

แนวคิดดานการตลาด พฤติกรรมของผูบริโภค การแบงสวนทางการตลาด การ

วิเคราะหและการพยากรณความตองการ การกําหนดนโยบายทางการตลาด การวางแผน การ

ทําใหเกิดผลของการจัดองคกร โปรแกรมประยุกตกรณีศึกษา 

Marketing concepts. Consumer behaviors. Market segmentation. 

Analysis and forecasting of demand. Determination of marketing policy. 

Planning. Organizing implemention. Application programs. Case studies. 
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520 428 โบราณคดีเชิงดิจิทัล 
(Digital Archaeology) 

3(2-2-5) 

 เทคนิคและโปรแกรมประยุกตเพ่ือการสํารวจ การจัดเก็บรวบรวม การแทนขอมูล   
การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอ และการสืบคนสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานทางดานโบราณคดี 
เทคนิคการถายภาพจากการขุดคนและการประมวลผลภาพโบราณวัตถุ การสแกนจากการขุด
แตงเพ่ือเก็บขอมูลโบราณสถานสามมิติ การจัดเก็บและการสืบคนเอกสารทางประวัติศาสตร 
การอนุรักษทางโบราณคดีดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เทคนิคทางนิติโบราณคดี การรับรูจาก
ระยะไกลทางโบราณคดีเพ่ือการใชภาพถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
                    Techniques and applications for survey, storage, data representation, 
         data analysis, presentation and information retrieval in archaeology. 
         Techniques of image photography from excavation and image processing of 
         antiques.   Scanning  from  excavation  for  3D antiquities data. Historical   
        document storage and retrieval.  Archaeological conservation by computer 
       programs. Forensic archaeology techniques. Archaeological remote sensing for  
        aerial photographs and satellite imagery.  
           Field trips required 
 

520 441 การบริหารจัดการความปลอดภัยของเครือขาย 
(Network Security Administration) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 241  หลักของเครือขายคอมพิวเตอร   
ความปลอดภัยของเครือขายเบื้องตน โพรโทคอลเครือขายตาง ๆ นโยบายดานความ

ปลอดภัย ความปลอดภัยเชิงกายภาพ การจูโจมทางเครือขาย ระบบตรวจจับการบุกรุก ดาน
กันบุกรุก การกรองกลุมขอมูลและเครื่องแมขายพร็อกซ่ี การเพ่ิมความปลอดภัยใหแก
ระบบปฏิบัติการและอุปกรณเครือขาย การจัดการการซอมเสริม ความปลอดภัยของโปรแกรม
ประยุกต ความปลอดภัยของเว็บและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส การเขารหัส เครือขายสวนตัว
เสมือน ความปลอดภัยของเครือขายไรสาย การสรางความทนทานตอความบกพรอง การ
ตอบสนองตอเหตุการณ การฟนฟูและวางแผนตอภัยพิบัติ การประเมินความออนแอของ
เครือขาย 

Introduction to network security. Network protocols. Security policy. 
Physical security. Network attacks. Intrusion Detection System. Firewalls. Packet 
filtering and proxy servers. Hardening operating systems and network device 
security. Patch management. Application security. Web and electronic mail 
security. Encryption. Virtual Private Networks. Wireless LAN security. Creating 
fault tolerance. Incident response. Disaster recovery and planning. Network 
vulnerability assessment. 
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520 442 เว็บเซอรวิส 
(Web Service) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 341 เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ 

 

สถาปตยกรรมเชิงบริการและเว็บเซอรวิส รูปแบบของเว็บเซอรวิส มาตรฐานเว็บ
เซอรวิส การเขียนโปรแกรมเว็บเซอรวิส เว็บเซอรวิสและจาวาสคริปต การสรางและเรียกใช
เว็บเซอรวิส ความปลอดภัยและการพิสูจนตัวตน การศึกษาและพัฒนาซอฟตแวรท่ีทํางาน
รวมกับสวนเชื่อมตอของโปรแกรมประยุกตเว็บเซอรวิสสาธารณะท่ีรูจักกันอยางแพรหลายใน
ปจจุบัน การทําเว็บเซอรวิสใหเกิดผลในแพลตฟอรมตาง ๆ 

Service oriented architecture and web service. Web service styles. Web 
service standard. Web service programming.  Web service and JavaScript. 
Creating and consuming web service. Security and authentication. Studying and 
developing software that interoperates with a well-known existing public web 
service application programming interface. Web service implementations on 
various platforms. 

 
520 451 การออกแบบและการพัฒนาเกม 

(Game Design and Development) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2  
เทคนิคและแพลตฟอรมการพัฒนาเกม  กลไกเกมและการพัฒนากลไก  การเขียน

บทของเกม  รูปแบบการออกแบบเกม วิศวกรรมซอฟตแวรเกม ปญญาประดิษฐในเกม 
Game development techniques and platform. Game engine and 

engine development. Game scripting. Game design patterns. Game software 
engineering. Game artificial intelligence. 

 

520 461 การกําหนดและการจัดการความตองการทางซอฟตแวร  

(Software Requirement Specification and Management) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน  

รูปแบบของกระบวนการหาความตองการ การสอบถาม  การวิเคราะห  การหา

ขอตกลง  การระบุขอกําหนด  การทดสอบ  และการบริหารจัดการความตองการ  ระเบียบ

วิธี เทคนิคและเครื่องมือสําหรับการกําหนดการจัดทําเอกสารและการทําใหผูใชพึงพอใจ 

กรณีศึกษา 

Aspects of requirement processes:  eliciting, analyzing, negotiating, 

specifying, testing, and managing requirements. Methods, techniques, and tools 

for defining documentation and customer satisfaction. Case studies. 
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520 462 การพัฒนาซอฟตแวรโดยการขับทดสอบ 
(Test-Driven Software Development) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน  
แนวคิดและลักษณะของการพัฒนาซอฟตแวรโดยการขับทดสอบ การพัฒนา

ซอฟตแวรและวิศวกรรมซอฟตแวรโดยการขับทดสอบ กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรโดยการ
ขับทดสอบ การทดสอบยูนิตในการออกแบบและพัฒนาซอฟตแวร วัฏจักรของการพัฒนา
โปรแกรมโดยการขับทดสอบ ประโยชนและขอจํากัดของการพัฒนาซอฟตแวรโดยการขับ
ทดสอบ 

Concepts and characters of test-driven software development. Test-
driven development and software engineering. Process of test-driven software 
development. Unit testing in software design and development. Test-driven 
software development cycle. Benefits and limitations of test-driven software 
development. 

 

520 463   การทดสอบซอฟตแวร 

(Software Testing) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน  

การทดสอบซอฟตแวรเบื้องตน  เทคนิคการทดสอบซอฟตแวร ระดับของการ

ทดสอบ การตรวจสอบซอฟตแวร การจัดการทดสอบซอฟตแวร การออกแบบกรณีทดสอบ  

เครื่องมือท่ีใชในการทดสอบ การวางแผนและจัดทําเอกสารการทดสอบ 

Introduction to software testing.  Software testing techniques.  Levels 

of testing. Software inspection. Software testing management. Test case design. 

Testing tools. Test planning and documentation. 

   

520 464  วิศวกรรมซอฟตแวรเชิงวัตถุ 

(Object-Oriented Software Engineering) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน  

ทบทวนรูปแบบการออกแบบ การวิเคราะหความตองการเชิงวัตถุ การวางแผน

โครงงาน การออกแบบวัตถุและการนําไปใชใหม การทําใหเกิดผลและการทดสอบดวย

เครื่องมือชวยเชิงวัตถุ กรณีศึกษา 

Review of design patterns.  Objected-oriented requirement analysis. 

Project planning.  Object design and reuse. Implementation and testing by 

objected-oriented case tools. Case studies. 
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520 481 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
(Selected Topics in Information Technology I) 

3(3-0-6) 

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  
หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Topics of current interest in Information Technology. 
 

520 482 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
(Selected Topics in Information Technology II) 

3(3-0-6) 

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  
หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Topics of current interest in Information Technology. 
 

520 483 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
(Selected Topics in Information Technology III) 

3(3-0-6) 

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  
หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Topics of current interest in Information Technology. 
 

520 484 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Information Technology IV)  
 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Topics of current interest in Information Technology. 
 

520 485 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Information Technology V)  
 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Topics of current interest in Information Technology. 
 

520 486 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Information Technology VI)  
 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Topics of current interest in Information Technology. 
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520 487 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 3(2-2-5) 
 (Selected Topics in Information Technology VII)  
 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Topics of current interest in Information Technology. 
 

520 488 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 3(2-2-5) 

 (Selected Topics in Information Technology VIII)  

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Topics of current interest in Information Technology. 
 

520 489 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 3(2-2-5) 
 (Selected Topics in Information Technology IX)  
 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Topics of current interest in Information Technology. 
 

520 493 โครงงานวิจัย 1 
(Research Project I) 

1(0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน :  520 391 วิธีการวิจัย 
เง่ือนไข :  วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U 

 

ศึกษาหัวขอทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดรับการอนุมัติจากภาควิชา การจัดเตรียม
โครงรางงานวิจัย และนําเสนอ 

Study of the information technology topics approved by the 
department. Research proposal preparation and presentation. 

 

520 494 โครงงานวิจัย 2 

(Research Project II) 

2(0-4-2) 

 วิชาบังคับกอน :  520 493 โครงงานวิจัย 1  

 เง่ือนไข :  วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U  

การวิจัยในหัวขอท่ีไดเสนอในวิชา 520 493 โครงงานวิจัย 1  เขียนรายงาน และ

นําเสนอผลงานวิจัย 

Research on topics proposed in 520 493 Research Project I. Report 

writing and research presentation.                                 
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520 495 การฝกงาน                                                       3(ไมนอยกวา 210 ช่ัวโมง)  

(Practical Training)                                                                 

เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร 

            วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U                      

การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว เพ่ือใหได

ประสบการณจากการไปปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน

เวลาไมนอยกวา 210 ชั่วโมง 

On-the-job training as a temporary employee in order to get 

experiences from assignments related to Information Technology.  Not less 

than 210 hours. 
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาวิทยาการขอมูล 
 

522 151 พ้ืนฐานวิทยาการขอมูล      3(3-0-6) 

  (Foundation of Data Science)      

ภาพรวมของวิทยาการขอมูล ความรู เบื้องตนเก่ียวกับวิทยาการขอมูล 

กระบวนการและกรอบงานของวิทยาการขอมูล ความสําคัญของวิทยาการขอมูล 

ความสําคัญของการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล การจินต

ทัศนขอมูล และการวิเคราะหขอมูล แนวโนมปจจุบันทางดานวิทยาการขอมูล 

กรณีศึกษา 

Overview of data science.  Introduction to data science.  Data 
science process and framework. Importance of data science. Importance 
of data collection. Tools for data collection, data visualization and data 
analytic. Current trend of data science. Case studies. 

 

522 211 วิธีการคณนาสําหรับนักวิทยาการขอมูล    3(2-2-5) 

  (Computational Methods for Data Scientists)  

 วิชาบังคับกอน :  511 111 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาการขอมูล 2 

  511 244 พีชคณิตเชิงเสนสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงเสนและสมการไมเปนเชิงเสน การคํานวณ

เชิงตัวเลขสําหรับคาลักษณะเฉพาะ และคาเอกฐาน วิธีการกําลังสองนอยสุด เทคนิค

การหาคาเหมาะสมท่ีสุดเชิงตัวเลข  

Numerical solutions of linear and non-linear equations. 
Numerical computation for eigenvalue and singular values. The method 
of least squares. Numerical optimization techniques. 

 

522 221 แผนแบบเชิงสถิติสําหรับการรวบรวมขอมูล   3(2-2-5) 

  (Statistical Designs for Data Collection)  

  วิชาบังคับกอน : 515 171 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 

 หลักการวางแผนการทดลองและขอสมมติเบื้องตน  แผนแบบการทดลองสุม

สมบูรณแผนแบบบล็อกสมบูรณเชิงสุม แผนแบบแฟกทอเรียล  แผนแบบซอนใน 

หลักการเลือกตัวอยาง ความแมนและความเท่ียง แผนแบบการเลือกตัวอยางแบบใช

ความนาจะเปน การเลือกตัวอยางสุมแบบงาย  การเลือกตัวอยางแบบมีระบบ การ

เลือกตัวอยางแบบมีชั้นภูมิ  การเลือกตัวอยางแบบกลุม การประยุกตกับขอมูลจริง 

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห 
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  Principles of experimental design and basic assumptions. 
Completely randomized design.  Randomized complete block design. 
Factorial designs.  Nested designs.   Sampling principles.  Accuracy and 
precision.  Probability sampling designs.  Simple random sampling. 
Systematic sampling. Stratified sampling. Cluster sampling. Real-life data 
applications. Utilization of software packages for analysis. 
 

522 241 เว็บเทคโนโลยี       3(2-2-5) 

  (Web Technology)  

 วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล    

เทคโนโลยีของเครือขายอินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ โพรโทคอลมาตรฐาน 
โพรโทคอล ทีซีพี/ไอพี และเอชทีทีพี ระบบชื่อ การเชื่อมตอ ชนิดของบริการบน
เครือขายอินเทอรเน็ต สภาวะแวดลอมของเวิลดไวดเว็บ ภาษาโปรแกรมสําหรับการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต การเขียนสคริปทดานผูรับบริการและผูใหบริการ ระบบ
ฐานขอมูลสําหรับเว็บ การรับสงขอมูลและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลการสราง
เว็บเซอรวิสใหเกิดผล โมบายเทคโนโลยี 

Technologies of the Internet and World Wide Web.  Standard 
protocols.  TCP/ IP and HTTP protocols.  Namespace.  Interconnection. 
Types of Internet services. World Wide Web environment. Programming 
languages for web site design and development. Client-side and server-
side scripting. Database systems for web. Data transfer and security of 
data.Web service implementation. Mobile technology. 

 

522 251 ระบบฐานขอมูลสําหรับวิทยาการขอมูล    3(2-2-5) 

  (Database Systems for Data Science)  

 วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล   

แนวคิดพ้ืนฐานและสถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล แบบจําลองขอมูลเชิง

แนวคิด การออกแบบฐานขอมูลและการทําใหเกิดผล ระบบการจัดการฐานขอมูล 

บูรณภาพของขอมูล การจัดการรายการเปลี่ยนแปลงเบื้องตน ความปลอดภัยของ

ฐานขอมูล ฐานขอมูลแบบก่ึงโครงสราง ฐานขอมูลแบบไมมีโครงสราง การเตรียม

ฐานขอมูล และการจัดการเพ่ือการนําขอมูลไปวิเคราะห กรณีศึกษา 
Fundamental concepts and architectures of database systems. 

Conceptual data models.  Database design and implementation. 
Database management system. Data integrity. Introduction to transaction 
management. Database security. Semi-structured database. Unstructured 
database.  Database preparation and management for data analytics. 
Case studies. 
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522 252 ชุดเครื่องมือสําหรับวิทยาการขอมูล    3(2-2-5) 

  (Data Science Toolbox)      

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับชุดเครื่องมือสําหรับวิทยาการขอมูล แนะนําระบบ

ควบคุมรุน ตัวอยางระบบควบคุมรุน คําสั่งพ้ืนฐานบนระบบกิต ไพธอนไลบารี่สําหรับ

วิทยาการขอมูล ชุดคําสั่งภาษาอารสําหรับวิทยาการขอมูล 

Introduction to data science toolbox.  Introduction to version 

controlsystem. Example of version control system. Basic commands for 

Git. Python library for data science. R packages for data science. 

 

522 253 การรวบรวมและกล่ันกรองขอมูล      3(2-2-5) 

  (Getting and Cleaning Data)  

 วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

ระบบการจัดเก็บขอมูล ประเภทของขอมูลการรวบรวมขอมูล การดึงขอมูล

ดวยวิธีการทางสถิติ การวางแผนการทดลอง เทคนิคการเลือกตัวอยาง เครื่องมือท่ีใช

ในการสกัดขอมูล การจัดระบบ การจัดรวม การจัดการขอมูลและการบูรณาการขอมูล 

Data storage systems. Data types. Data gathering. Data collecting 

using statistical methods.  Experimental designs.  Sampling techniques. 

Tools to extract data.  Organizing, merging, manipulating data and data 

integration. 

 

522 254 การประมวลผลขอมูลขนาดใหญเบ้ืองตน    3(2-2-5) 

  (Introduction to Big Data Processing)  

 วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

นิยามและความหมายของขอมูลขนาดใหญ ตัวอยางของปญหาจากขอมูล

ขนาดใหญ ตนกําเนิดของขอมูล การเพ่ิมปริมาณขอมูล เครื่องมือในการจัดเก็บและ

จัดการขอมูลขนาดใหญ สถาปตยกรรมในการจัดเก็บขอมูลขนาดใหญ การประยุกตใช

คณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลขอมูลขนาดใหญ 

Definition and meaning of big data.  Examples of big data 

problems. Data sources. Data scalability. Tools to store and manage big 

data. Big data storage architecture. Big data processing. Applications of 

Mathematics, Statistics, and Computer Science in big data analysis. 
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522 301 จริยธรรมและความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ   3(3-0-6) 
  (Ethics and Information Security)  

ขอมูลสวนบุคคล การปกปองขอมูล ขอมูลสวนบุคคลบนสื่อสังคม  กฎหมาย
วาดวยสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางเสรี การสื่อสาร และการเผยแพรขอมูล 
กฎหมายเก่ียวกับขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับจริยธรรมใน
วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมการใชขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Data privacy.  Data protection.  Data privacy on social media. 
Issues of laws related to the rights on freedom of opinion expression, 
communication, and information distribution. Laws related to data and 
information technology. Basic knowledge of ethics in profession. Ethics 
in information profession.  Ethics of data and information technology 
usage. 

 

522 311  คณิตศาสตรของการผกผันในการสํารวจระยะไกลเบ้ืองตน  3(2-2-5) 
  (Introduction to the Mathematics of Inversion in Remote Sensing) 

วิชาบังคับกอน :  511 244 พีชคณิตเชิงเสนสําหรับนักวิทยาการขอมูล  
ขอมูลการสํารวจระยะไกล ปญหาผกผัน ระบบสมการเชิงเสนขนาดใหญ 

มุมมองเชิงกายภาพและเชิงเรขาคณิตของเวกเตอรและเมทริกซ ความหมายเชิง
พีชคณิตและเชิงเรขาคณิตของฟงกชันและปริภูมิฟงกชัน วิธีผกผันเชิงเสน เทคนิคการ
ผกผันขอมูลสารสนเทศของการสํารวจระยะไกลทางออม 

Remote sensing data.  Inverse problems.  Large linear system. 
Physical and geometric aspect of vectors and matrices.  Algebraic and 
geometric aspects of functions and function space.  Linear inversion. 
Inversion technique.  Information content of indirect sensing 
measurements. 

 

522 312  เรกกูลาไรเซชันเชิงตัวเลขสําหรับการสํารวจระยะไกลดวยไลดาร 3(2-2-5) 

  (Numerical Regularization for Lidar Remote Sensing) 

วิชาบังคับกอน :  511 244 พีชคณิตเชิงเสนสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

ปญหาอิลลโพสผกผัน การวิเคราะหสมการเชิงเสน ทิกโฮนอฟเรกกูลาไรเซชัน 

วิธีเลือกคาเรกกูลาไรเซชันพารามิเตอร วิธีเชิงตัวเลขสําหรับการประมวลขอมูลของรา

มันไลดารเทคนิคการผกผันสําหรับคาพารามิเตอรเชิงกายภาพขนาดเล็ก การคนคืนคา

การแจกแจงขนาดละอองลอย 
Inverse ill-posed problems. Analysis of linear equations. Tikhonov 

regularization. Regularization parameter selection methods.  Numerical 
methods for Raman lidar data processing.  Inversion techniques for 
microphysical parameters.  The retrieval of aerosol particle size 
distributions. 
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522 313  การวิเคราะหขอมูลธรณีฟสิกส     3(2-2-5) 

  (Geophysical Data Analysis) 

วิชาบังคับกอน :  511 111 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาการขอมูล 2 

ปญหาผกผัน ผกผันแบบท่ัวไป ทฤษฎีผกผันแบบตอเนื่องและการกราด

ภาพตัดขวาง ปญหาผกผันอยางงาย ข้ันตอนวิธีเชิงตัวเลข การประยุกตทฤษฎีผกผัน

กับธรณีฟสิกส 

Inverse problems.  Generalized inverses.  Continuous inverse 

theory and tomography. Simple inverse problems. Numerical algorithms. 

Applications of inverse theory to geophysics. 
 

522 321  การวิเคราะหการถดถอยข้ันสูง     3(2-2-5) 

  (Advanced Regression Analysis)  

วิชาบังคับกอน :  515 171 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 

 การวิเคราะหการถดถอย การวิเคราะหการถดถอยสําหรับขอมูลมิติสูง   การ

ถดถอยแบบริดจ การถดถอยสวนประกอบหลัก การถดถอยกําลังสองนอยท่ีสุดบางสวน 

การถดถอยไมใชเชิงเสน 

  Regression analysis. Regression analysis for high-dimensional data. 

Ridge regression.  Principal component regression.  Partial least squares 

regression. Nonlinear regression. 
 

522 322  เทคนิคการพยากรณสําหรับวิทยาการขอมูล    3(2-2-5) 

  (Forecasting Techniques for Data Science)  

วิชาบังคับกอน :  515 171 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 

 การวิเคราะหอนุกรมเวลา เทคนิคการปรับเรียบ เทคนิคการถดถอย เทคนิค

บอกซ-เจนกินส การวิเคราะหอนุกรมเวลาหลายตัวแปร อนุกรมเวลาไมใชเชิงเสน 

  Time series analysis.  Smoothing techniques.  Regression 

techniques.  Box-Jenkin techniques.  Multivariate time series analysis. 

Nonlinear time series. 
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522 323  การวิเคราะหหลายตัวแปรสําหรบัวิทยาการขอมูล   3(2-2-5) 

  (Multivariate Analysis for Data Science)  

วิชาบังคับกอน :  511 244 พีชคณิตเชิงเสนสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

 515 171 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 

 สถิติเชิงพรรณนาสําหรับขอมูลหลายตัวแปร การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร 

การอนุมานเก่ียวกับเวกเตอรคาเฉลี่ยและเมทริกซความแปรปรวนรวม การวิเคราะห

ความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล การวิเคราะห

สวนประกอบหลัก การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหจําแนกกลุม การวิเคราะห

แบงกลุม กรณีศึกษาปญหามิติสูง 

  Multivariate descriptive statistics. Multivariate normal distribution. 

Inference about mean vectors and covariance matrices.  Multivariate 

analysis of variance (MANOVA). Canonical correlation analysis. Principal 

component analysis.  Factor analysis.  Discriminant analysis.  Cluster 

analysis. High-dimensional problems case studies. 

 

522 324 การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภทสําหรับวิทยาการขอมูล  3(2-2-5) 

  (Categorical Data Analysis for Data Science )  

  วิชาบังคับกอน : 515 171  สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 

 ตัวแปรจําแนกประเภท  ตารางการจร  การอนุมานตารางการจร  การ

ทดสอบภาวะสารูปดี  การวัดความเก่ียวพันสําหรับตัวแปรจําแนกประเภท   ตัวแบบ

เชิงเสนนัยท่ัวไปและการประยุกต ตัวแบบการถดถอยลอจิสติก ตัวแบบลอจิต ตัว

แบบลอจิตสะสม กระบวนการปวซง ตัวแบบการถดถอยปวซง การประยุกตกับขอมูล

จริง  

  Categorical variables.  Contingency tables.  Inference for 

contingency tables.  Goodness-of-fit test.  Measures of association for 

categorical variables.  Generalized linear models and applications. 

Logistic regression models.  Logit models.  Cumulative logit models. 

Poisson process. Poisson regression models. Real-life data applications. 

 

 

 

 



336 

 

522 341 ธุรกิจอัจฉริยะ และแพลตฟอรม     3(2-2-5) 

  (Business Intelligence and Platform) 

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักการธุรกิจอัจฉริยะข้ันสูง ความ

ตองการสําหรับธุรกิจอัจฉริยะ การทํางานรวมกันของวิธีการทางธุรกิจอัจฉริยะ วิธีการ

ทางธุรกิจอัจฉริยะ การใชงานบนแพลตฟอรม การบริหารสมรรถนะขององคกร การ

จัดการกิจกรรมทางธุรกิจ การจัดการขอมูลและการบริหารเพ่ือธุรกิจอัจฉริยะ การ

วิเคราะหการเก็บขอมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือธุรกิจอัจฉริยะ 

Development of business information system.  Advanced 
business intelligence concepts.  Requirements for business intelligence. 
Articulating a business intelligence solution.  Business intelligence 
methodologies.  Platform applications.  Enterprise performance 
management.  Business activity management.  Data management and 
administration for business intelligence. Analysis of data store. Decision 
support systems for business intelligence. 

 

522 342 พฤติกรรมผูบริโภคและการวิจัยตลาด    3(3-0-6) 

   (Consumer Behavior and Marketing Research) 

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจของ

ผูบริโภคการสกัดรูปแบบของการตัดสินใจ การศึกษาวิจัยตลาดดวยการรวบรวมขอมูล

และวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหปญหาในกิจกรรมทางการตลาดของสินคาและ

บริการ กรณีศึกษา 

Study of consumer behavior. Factors influencing decision-making 

processes of consumer. Pattern extraction of decision-making. Marketing 

research by data collection and analysis. Problem analysis of marketing 

activities for goods and services. Case studies. 
 

522 343 การวิเคราะหเชิงธุรกิจ       3(2-2-5) 

  (Business Analytics)  

วิชาบังคับกอน : 522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล  

 ความทาทายของขอมูลขนาดใหญในภาคธุรกิจ การวิเคราะหขอมูลธุรกิจ 

บทบาทของนักวิทยาการขอมูลในองคกร การพัฒนาตัวแบบสําหรับธุรกิจอัจฉริยะและ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในองคกร การพัฒนาตัวแบบสําหรับการพยากรณ ความรู

ดานวิทยาการขอมูลเพ่ือประโยชนทางธุรกิจ และการพัฒนาตัวแบบเพ่ือวิเคราะหข้ันสูง 

กรณีศึกษา 
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  Challenges of big data in business. Business data analytics. Role 

of data scientist in organization.  Developing model for business 

intelligence and decision support system in organization.  Developing 

model for prediction.  Knowledge of data science for business benefits 

and developing model for advance analytic. Case studies. 
 

522 344 แบบจําลองกระบวนการธุรกิจ     3(2-2-5) 

  (Business Process Modeling)  

แนวคิด รูปแบบ และสัญลักษณของแผนภาพระบบ รวมถึงระเบียบวิธีการ

สรางแบบจําลองกระบวนการทางธุรกิจ สัญลักษณการสรางแบบจําลองกระบวนการ

ธุรกิจเบื้องตนและเครื่องมือการสรางแบบจําลองกระบวนการธุรกิจ การประยุกตใช

แบบจําลองกระบวนการธุรกิจในระบบสารสนเทศกิจการ 

Concepts, types and notations of system diagram including 

business process modeling methodologies, elementary business process 

modeling notations and business process modeling tools. Application of 

business process modeling in enterprise information system. 
 

522 345 การตลาดดิจิทัล       3(2-2-5) 

  (Digital Marketing) 

แนวคิดและทฤษฎีการตลาดดิจิทัล เครื่องมือท่ีใชในการทําการตลาดดิจิทัล 

การบริหารการตลาดดิจิทัลใหประสบความสําเร็จ และกลยุทธใหม ๆทางดาน

การตลาดดิจิทัลประเด็นของการทําการตลาดดิจิทัลท่ีประสบความสําเร็จและลมเหลว 

การประเมินผลกระทบของแผนการตลาดดิจิทัล การวิเคราะหการใชงานผานเว็บและ

มือถือ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคนหา 

Conceptsand theory of digital market. Tools for digital marketing. 

Management of digital marketing.  Business strategies related to digital 

marketing.  Issues of successful and unsuccessful digital marketing. 

Evaluation of the impact of digital marketing plans.  Mobile and web 

usage analytics. Search engine optimization (SEO). 
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522 346 เครือ่งมือและเทคนิคในการคนคืนสารสนเทศ   3(2-2-5) 

  (Information Retrieval Tools and Techniques) 

 วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

 การทําความเขาใจและการใชเครื่องมืออินเตอรเน็ตสําหรับเขาถึงแหลงไลบารี่ 

เครื่องมือและเทคนิคในการคนคืนสารสนเทศจากเว็บ และแหลงอิเล็กทรอนิกสอ่ืน 

การไตขอมูล และการใชเมตาดาตา  เครื่องมือคนหา การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

คนหา การติดตั้งเครื่องมือ การใชเครื่องมือ กรณีศึกษา 

  Understanding and use of Internet tools for access to 

library resources. Information retrieval tools and techniques for the web 

and other electronic resources.  Crawling data and metadata usage. 

Search engine. Search engine optimization (SEO). Tool installation. Tool 

usage. Case studies. 

 

522 347 การพัฒนาแบบเอไจลน      3(3-0-6) 

(Agile Development) 

 หลักการของเอไจลน แนวทางของเอไจลน ความแตกตางของเอไจลนกับการ

จัดการโครงงานแบบดั้งเดิม ระเบียบวิธีการและกรอบงาน  การพัฒนาแบบสปรินท 

ระเบียบวิธีการแบบสกรัมสกรัมทีม การวางแผนสปรินทและดําเนินการ เรื่องราวและ

การจัดความสําคัญของเรื่องราว งานท่ีคงคาง แผนงานผลิตภัณฑ การติดตาม

ความกาวหนา การรีวิวสปรินท การปลอยผลิตภัณฑและสงมอบการรายงานตอ

ผูเก่ียวของ กรณีศึกษา 

  Agile concepts. Agile approach. Difference of agile and traditional 

project management.  Methodologies and frameworks.  Sprint 

development. Scrum methodology. Scrum teams. Scrum sprint planning 

and executing. Stories and prioritizing stories. Product backlog. Product 

roadmap. Progress tracking. Sprint reviews. Product release and delivery. 

Report to stakeholder. Case studies. 
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522 351 การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ     3(2-2-5) 

  (Exploratory Data Analysis)  

วิชาบังคับกอน: 515 171 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 

                   517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

แนวคิดการวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ การแสดงขอมูลดวยภาพ วิธีการทาง

กราฟฟกการวิเคราะหสวนเหลือ การชี้จุดคานอกกลุม การจําแนกกลุม การตรวจสอบ

การแจกแจงและขอสมมติ การคนหารูปแบบ การตรวจสอบความสัมพันธ การแปลง

ขอมูลกระบวนการท่ีมีความแกรง โครงขายตนไม วิธีการทางกราฟกสําหรับขอมูล

ขนาดใหญ 

Concepts of exploratory data analysis.  Data visualization. 

Graphical methods.  Residual analysis.  Spotting outliers.  Discriminating 

clusters.  Checking distributions and assumptions.  Pattern discovery. 

Relationship examination.  Data transformation.  Robust procedures. 

Networks. Trees. Graphical methods for big data. 

 

522 352 วิศวกรรมคุณลักษณะ       3(2-2-5) 

(Feature Engineering) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคุณลักษณะของขอมูล ความสําคัญของคุณลักษณะใน

งานวิทยาการขอมูล การสกัดคุณลักษณะ การคัดเลือกคุณลักษณะ การสราง

คุณลักษณะใหมจากขอมูลดิบ การเรียนรูคุณลักษณะ วิศวกรรมคุณลักษณะกับการ

เรียนรูของเครื่อง วิศวกรรมคุณลักษณะสําหรับขอมูลเชิงตัวเลข วิศวกรรมคุณลักษณะ

สําหรับขอมูลขอความ การสรางโมเดล การประเมินผล กรณีศึกษา 

  Introduction to feature engineering.  Importance of feature 

engineering in data science.  Feature extraction.  Feature selection. 

Feature construction from raw data.  Feature learning from raw data. 

Feature engineering and machine learning.  Feature engineering for 

numeric data. Feature engineering for text data. Creating model. Model 

evaluation. Case studies. 
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522 353 การวิเคราะหขอมูลเครือขายสังคม    3(2-2-5) 

  (Social Network Data Analytics)  

วิชาบังคับกอน : 522 253  การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล  

 522 254  การประมวลผลขอมูลขนาดใหญเบื้องตน 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการวิเคราะหเนื้อหาเครือขายสังคม ขอมูลเครือขาย

สังคม แหลงขอมูลสื่อดิจิทัลสําหรับการวิเคราะหเนื้อหาเครือขายสังคม เครื่องมือ

สําหรับเครือขายสังคม อาทิ การติดตามเครือขายสังคม การบริหารจัดการเครือขาย

สังคม และการตลาดเครือขายสังคม กระบวนการวิเคราะหเนื้อหาเครือขายสังคม 

ประกอบดวยการระบุขอมูล การแปลงขอมูล การสรางแบบจําลองขอมูล และการ

ตีความสารสนเทศ กรณีศึกษาของการวิเคราะหเนื้อหาเครือขายสังคม  

  Introduction to social network content analytic.  Social network 

data. Digital media sources for social network analytics. Social network 

tools such as social network monitoring, social network management 

andsocial network marketing. Processes of social network content 

analytic including data identification, data transformation, data model 

construction, and information interpretation.  Case studies of social 

network content analytic. 

 

522 354 การวิเคราะหขอมูลเชิงเกษตรกรรม     3(2-2-5) 

  (Agricultural Data Analytics)  

วิชาบังคับกอน : 522 253  การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล  

 522 254  การประมวลผลขอมูลขนาดใหญเบื้องตน 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูลเกษตรกรรม ขอมูลเกษตรกรรม 

แหลงขอมูลสื่อดิจิทัลสําหรับการวิเคราะหเนื้อหาขอมูลเกษตรกรรม อินเตอรเน็ตของ

สรรพสิ่งกับขอมูลเกษตรกรรม  การบริหารจัดการขอมูลเกษตรกรรม กระบวนการและ

วิธีการวิเคราะหขอมูลเกษตรกรรมกรณีศึกษา  

  Introduction to agricultural content analytics.  Agricultural data. 

Digital media sources for agricultural data analytics.  Internet of things 

and agricultural data.  Agricultural data management.  Processes and 

methodology of agricultural data analytics. Case studies. 
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522 355 การทําเหมืองขอมูลและคลังขอมูลข้ันสูง    3(2-2-5) 

(Advanced Data Mining and Data Warehousing) 

วิชาบังคับกอน : 522 251 ระบบฐานขอมูลสําหรับวิทยาการขอมูล 

แนวคิด หลักการ และอัลกอริทึมข้ันสูงสําหรับการทําเหมืองขอมูลและ

คลังขอมูลเทคนิคการประมวลผลขอมูลข้ันสูง การทําความสะอาดขอมูล การบูรณา

การขอมูล การแปลงขอมูลและการลดทอนขอมูล การหาสารสนเทศจากขอมูลขนาด

ใหญดวยการวิเคราะหขอมูลข้ันสูงและการเรียนรูเชิงลึก โปรแกรมประยุกตท่ีทันสมัย

สําหรับการทําเหมืองขอมูลและคลังขอมูลการประยุกตใชงานของเหมืองขอมูลและ

คลังขอมูล. 

Advanced concepts, principles and algorithms for data mining 

and data warehousing. Advanced data preprocessing techniques: data 

cleaning, data integration, data transformation and data reduction. 

Extraction of information from big data by advanced data analysis and 

deep learning. Modern computer programs for data mining and data 

warehousing. Data mining and data warehousing applications. 
 

522 361 การเรียนรูแบบมีผูสอนของเครื่อง     3(2-2-5) 

  (Supervised Machine Learning)  

วิชาบังคับกอน :  515 171 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 

    517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

การเรียนรูปญหา องคประกอบและชนิดของการเรียนรูของเครื่อง การเรียนรู

ของเครื่องแบบมีผูสอนหลักการและวิธีการทางสถิติสําหรับปญหาการเรียนรูของ

เครื่องแบบมีผูสอน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ วิธีกําลังสองนอยท่ีสุด 

การถดถอยหลายตัวแปร การถดถอยลอจิสติก การประเมินตัวแบบ การเกินความ

เหมาะสม การจําแนกเชิงเสน การประยุกตกับปญหาการเรียนรูของเครื่องแบบมีผูสอน 

เค-เนียรเรสตเนเบอร ตนไมตัดสินใจ ตัวอยางการแกปญหาโดยใชปญหาเปนฐาน 

Learning Problem.  Elements and types of machine learning. 

Supervised machine learning.  Principles and methods in statistics for 

supervised machine learning. Regression and correlation analysis. Least 

squares method.  Multivariate regression.  Logistic regression.  Model 

evaluation. Overfitting. Linear discrimination. Applications to supervised 

machinelearning problems. K-nearest neighbor. Decision tree. Examples 

of problem solving with problem-based. 
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522 362 การประมวลผลขอมูล      3(2-2-5) 

  (Data Processing) 

วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

ภาพรวมของการประมวลผลขอความ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การ

ประมวลผลภาพ และการสังเคราะหเสียง ข้ันตอนพ้ืนฐานของการประมวลผลขอความ 

ภาษาธรรมชาติ ภาพและเสียง การสกัดคุณลักษณะของขอมูลประเภทขอความ 

ภาษาธรรมชาติ ภาพ เสียง ตัวอยางการประมวลผลขอมูลแตละประเภท 

Overview for text processing, natural language processing, image 

processing and sound synthesizing.   Fundamental process of text 

processing, natural language processing, image processing and sound 

synthesizing.  Feature extraction of text, natural language, image and 

sound.  Examples for data processing of each type. 

 

522 363 การเรียนรูแบบไมมีผูสอนของเครื่อง    3(2-2-5) 

  (Unsupervised Machine Learning)  

วิชาบังคับกอน : 515 171 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 

            517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

การเรียนรูแบบไมมีผูสอนของเครื่อง หลักการและวิธีการทางสถิติสําหรับ

ปญหาการเรียนรูแบบไมมีผูสอนของเครื่อง การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล การ

ลดมิติ การวิเคราะหองคประกอบหลัก การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหแบงกลุม การ

แบงกลุมแบบลําดับข้ัน การแบงกลุมแบบแบน การประยุกตกับปญหาการเรียนรูของ

เครื่องแบบไมมีผูสอน ตัวอยางการแกปญหาโดยใชปญหาเปนฐาน 
Unsupervised machine learning.  Principles and methods in 

statistics for unsupervised machine learning.   Canonical correlation 

analysis. Dimensionality reduction. Principal component analysis. Factor 

analysis.  Cluster analysis.  Hierarchical clustering.  Flat clustering. 

Applications to unsupervised machine learning problems.  Examples of 

problem solving with problem-based. 
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522 364 การประมวลผลขอความและภาษาธรรมชาติข้ันสูง   3(2-2-5) 

  (Advanced Text Processing and Natural Language Processing) 

วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

ข้ันตอนวิธีของการประมวลผลขอความ ประกอบดวย การรวบรวม การแบง 

และการสราง การประมวลผลประโยค ประกอบดวย ขอบเขตของประโยค และการ

ระบุหนาท่ีของคําในประโยค การจําแนกประเภทขอความ และประเมินผล โครงสราง

เอกสาร ความคลายคลึงกันของเอกสาร และการจัดกลุมเอกสาร การใชขอความจาก

แหลงขอมูลประเภทฐานขอมูล เวิรลไวดเว็บ และ แหลงขอมูลแบบผสมผสาน 

Text processing procedures including collection, tokenization and 
generation.  Sentence process including sentence boundaries and part-
of-speech tagging.  Text classification and performance evaluation. 
Document structure, document similarity, and document clustering. 
Using source text from database, world wide web and hybrid sources. 

 

522 371 การวิเคราะหขอมูลเชิงจิตรกรรม     3(2-2-5) 

  (Painting Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

ความสําคัญของงานศิลปะประเภทงานจิตรกรรม บทบาทของมนุษยในฐานะ

ผูสรางสรรคงานจิตรกรรม ท่ีมาของแรงบันดาลใจ วิวัฒนาการของผลงานศิลปะในดาน

จิตรกรรมจากอดีตถึงปจจุบันความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับจิตรกรรม ประเภทของขอมูล

จิตรกรรม คุณลักษณะของขอมูลจิตรกรรม แหลงขอมูลสื่อดิจิทัลสําหรับขอมูล

จิตรกรรม  การแปลงเปนดิจิทัลและการหลอมรวมขอมูลจิตรกรรมจากแหลงตาง ๆ 

อาทิ จิตรกรรมฝาผนัง พิพิธภัณฑ วัด และหอศิลป การบริหารจัดการขอมูลจิตรกรรม 

การวิเคราะหขอมูลจิตรกรรมและการประยุกต การอนุรักษภาพจิตรกรรมโดยใชตัว

แบบทางวิทยาการขอมูล 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
The significance of painting arts; the role of mankind as painting 

art creators; sources of inspiration. The evolution of art in the areas of 
painting arts from the past to the present.  Fundamentals of painting.  
Types of painting data. Features of painting data. Digital media sources 
for painting data.  Digitization and fusion of painting data from various 
sources including mural painting, museum, temple and gallery. Painting 
data management.  Painting data analytics and applications.  Painting 
conservation by using data-science models.  

Field trips required. 
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522 372 การวิเคราะหขอมูลเชิงประติมากรรม    3(2-2-5) 

  (Sculptural Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับประติมากรรม ประเภทของขอมูลประติมากรรม 

คุณลักษณะของขอมูลประติมากรรม การแปลงเปนดิจิทัลและการหลอมรวมขอมูล

ประติมากรรม การจัดเก็บและการสืบคนขอมูลเชิงประติมากรรมการบริหารจัดการ

ขอมูลประติมากรรม การวิเคราะหขอมูลประติมากรรมและการประยุกต การอนุรักษ

ประติมากรรมโดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Introduction to sculpture.  Type of sculptural data.  Features of 

sculptural data.  Digitization and fusion of sculptural data.  Sculptural 

data storage and retrieval. Sculptural data management. Sculptural data 

analytics and applications. Sculpture conservation by using data science 

model. 

Field trips required. 
 

522 373 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถาปตยกรรม    3(2-2-5) 

  (Architectural Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

 ความรู พ้ืนฐานเก่ียวกับสถาปตยกรรม ทฤษฎีและแนวความคิดทาง

สถาปตยกรรมการตั้งถ่ินฐานท่ีสัมพันธกับภูมิศาสตรและระบบนิเวศน การจัดเก็บและ

การสืบคนขอมูลเชิงสถาปตยกรรมการวิเคราะหขอมูลสถาปตยกรรมและการประยุกต 

การเปรียบเทียบงานออกแบบสถาปตยกรรมในแตละยุคสมัยและการอนุรักษ

สถาปตยกรรมโดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Introduction to architecture.  Architectural theories and 

concepts.The development of settlements in relation to geography and 

ecology.  Architectural data storage and retrieval.  The development of 

architecture.  Architectural data analytics and applications.  Comparing 

architectural designs of each period and architecture conservation by 

using data science models. 

Field trips required. 
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522 374 การวิเคราะหขอมูลเชิงวรรณกรรม    3(2-2-5) 

  (Literature Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับวรรณกรรม  ประเภทของวรรณกรรม คุณลักษณะของ

ขอมูลวรรณกรรม แหลงขอมูลสื่อดิจิทัลสําหรับขอมูลวรรณกรรม การจัดเก็บและการ

สืบคนขอมูลเชิงวรรณกรรมการวิเคราะหขอมูลวรรณกรรมและการประยุกต การ

วิเคราะหและการประเมินคาวรรณกรรมในดานเนื้อหา การบริหารจัดการขอมูล

วรรณกรรมการประยุกตเชิงวรรณกรรมโดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล 
  Introduction to literature.  Types of literature.  Features of 
literature data. Digital media sources for literature data. Literature data 
storage and retrieval. Literature data analytics and applications. Analysis 
and evaluation of literature with an emphasis on content.  Literature 
data management. Literature applications by using data science models. 
 

522 375 การวิเคราะหขอมูลเชิงคีตกรรม     3(2-2-5) 

  (Music Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

ประวัติศาสตรและพัฒนาการดนตรี องคประกอบของดนตรี การเปรียบเทียบ

ลักษณะของขอมูลดนตรี ลักษณะเฉพาะของดนตรีประจําชาติไทย การจัดเก็บและการ

สืบคนขอมูลเชิงคีตกรรมการวิจารณดนตรี สุนทรียศาสตร รสนิยม และการวิเคราะห

อารมณของดนตรีการประยุกตเชิงคีตกรรมโดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล 
 History and development of music.  Elements of music. 

Comparison of characteristics of music.  Unique characteristics of Thai 
music.  Music data storage and retrieval.  Criticizing works of music, 
aesthetics, taste and emotional music data analytics. Music applications 
by using data science models. 
 

522 376 การวิเคราะหขอมูลเชิงนาฏกรรม     3(2-2-5) 

  (Drama Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

ความรู เบื้องตนเก่ียวกับศิลปะการแสดงและนาฏกรรมการวิเคราะห

ความสัมพันธของวรรณคดีกับการแสดง การจัดเก็บและการสืบคนขอมูลเชิงนาฏ

กรรมการวิเคราะหความสัมพันธของบทการแสดง เพลง และทารํา การออกแบบ

เครื่องแตงกายสําหรับการแสดงการวิเคราะหขอมูลทางนาฏกรรม การเปรียบเทียบ

การอนุรักษและการประยุกตเชิงนาฏกรรมโดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล 
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Introduction to performing and drama arts.  The relationship 
analytics between literature and performing arts.  Drama data storage 
and retrieval.  The relationship analytics between performance, songs 
and dance postures.  Costume design for performing arts.  Drama data 
analytics. Drama comparing, conservation and applications by using data 
science models. 

 

522 377 การวิเคราะหขอมูลเชิงภาพยนตร     3(2-2-5) 

  (Cinematic Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาพยนตร การวิเคราะหภาพยนตรและฟลมในแงรวม 

อุปกรณและวิธีการเบื้องตน ความหมายของภาพฟลมและการตีความจากวิถีการกํากับ

ดวยการเขาถึงขอมูลภาพยนตรอยางวิเคราะห การวิเคราะหขอมูลภาพยนตรและการ

ประยุกต การบริหารจัดการการอนุรักษ และการประเมินคาภาพยนตรในดานเนื้อหา

โดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล 

Introduction to Cinema. Cinema and film analysis from a general 

perspective.  Cinema data storage and retrieval.  Cinema data analytics 

and applications. Management, conservation, analysis and evaluation of 

cinema with an emphasis on content by using data science models. 
 

522 378 การวิเคราะหขอมูลเชิงภาพถาย     3(2-2-5) 

  (Photo Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาพยนตร การวิเคราะหภาพยนตรและฟลมในแงรวม 

การจัดเก็บและการสืบคนขอมูลเชิงภาพยนตรการวิเคราะหขอมูลภาพยนตรและการ

ประยุกต การบริหารจัดการการอนุรักษ และการประเมินคาภาพยนตรในดานเนื้อหา

โดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Introduction to Photo and photography arts. Photography 
techniques and digital photo and image processing. Features of photo 
data. Digitization and fusion of photo data. Photo data storage and 
retrieval. Photo data management. Photo data analytics and 
applications by using data science models. 

Field trips required. 



347 

 

522 379 การวิเคราะหขอมูลเชิงประวัติศาสตร    3(2-2-5) 

  (Historical Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

เทคนิคและโปรแกรมประยุกตเพ่ือการจัดเก็บรวบรวม การแทนขอมูล การ

วิเคราะหขอมูล และการสืบคนสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานทางดานประวัติศาสตร การ

จัดเก็บและการสืบคนเอกสารทางประวัติศาสตร การบริหารจัดการพิพิธภัณฑทาง

ประวัติศาสตรการอนุรักษเอกสารเชิงประวัติศาสตรโดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Techniques and applications for storage, data representation, 

data analysis and information retrieval in history.  Historical document 

storage and retrieval.  Historical museum and archeology management. 

Historical conservation by using data science models. 

Field trips required. 
 

522 380 การวิเคราะหขอมูลเชิงโบราณคดี     3(2-2-5) 

  (Archaeological Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

เทคนิคและโปรแกรมประยุกตเพ่ือการสํารวจ การจัดเก็บรวบรวม การแทน

ขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการสืบคนสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานทางดานโบราณคดี 

เทคนิคการถายภาพจากการขุดคนและการประมวลผลภาพโบราณวัตถุ การสแกนจาก

การขุดแตงเพ่ือเก็บขอมูลโบราณสถานสามมิติ การจัดเก็บและการสืบคนเอกสารทาง

โบราณคดีการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทางโบราณคดีการอนุรักษทางโบราณคดีโดยใช

ตัวแบบทางวิทยาการขอมูล 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Techniques and applications for survey, storage, data 

representation, data analysis and information retrieval in archaeology. 

Techniques of image photography from excavation and image processing 

of antiques.  Scanning from excavation for 3D antiquities data. 

Archeological document storage and retrieval.  Archeology museum 

management.  Archaeological conservation by using data science 

models. 

Field trips required. 
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522 391 ระเบียบวิธีวิจัย       3(1-4-4) 

  (Research Methods)  

เง่ือนไข:  โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

ความสําคัญของการวิจัยทางดานวิทยาการขอมูล การวิเคราะหปญหา การคิด

เชิงสรางสรรค ข้ันตอนและการวางแผนการวิจัยเบื้องตน การประเมินผลการศึกษาวิจัย 

วิธีรายงานการวิจัย การจัดทําเอกสารและการอางอิง การนําเสนอทางวิชาการ  

Importance of research methodology in data science.  Problem 
analysis.  Creative thinking.   Introduction to research procedures and 
planning. Evaluation of research studies. Methods of research reporting. 
Documentations and citation. Academic presentation. 

 

522 392 สัมมนา        1(0-2-1) 

  (Seminar) 

เง่ือนไข:  โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

การนําเสนอเอกสารงานวิจัยจากแหลงตาง  ๆ  ของสาขาวิทยาการขอมูล การ

คนควา นําเสนอและอภิปรายในหัวขอปจจุบันเรื่องวิทยาการขอมูล 

Presentation of research papers from various sources in data 
science.  Researching, presenting, and discussing current topics in data 
science. 

 

522 393 เตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา    1(0-2-1) 

  (Preparation for Cooperative Education)  

เง่ือนไข:  โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ี

เก่ียวของ ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานและเทคนิค

ในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการ

บริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน 
Principles, concepts and processes of cooperative education. 

Related rules and regulations.  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. Report writing. 
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522 481 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 1    3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Data Science I) 

เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางวิทยาการขอมูล 
Topics of current interest in data science. 

 

522 482 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 2    3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Data Science II) 

เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางวิทยาการขอมูล 
Topics of current interest in data science. 
 

522 483 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 3    3(2-2-5) 
  (Selected Topics in Data Science III) 

เง่ือนไข :   โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางวิทยาการขอมูล 
Topics of current interest in data science. 

 

522 484 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 4    3(2-2-5) 
  (Selected Topics in Data Science IV) 

เง่ือนไข :   โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางวิทยาการขอมูล 
Topics of current interest in data science. 

 

522 493 โครงงานวิจัย       2(0-4-2) 
  (Research Project) 

วิชาบังคับกอน : 522 391 ระเบียบวิธีวิจัย 
 522 392 สัมมนา 
เง่ือนไข :   โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 
วิชานี้วัดผลเปนS หรือU 
หัวขอทางวิทยาการขอมูลท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการภายใตการ

แนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาในหลักสูตรจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงานวิจัย 
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Study of the data science topics approved by the committees 
under supervision of curriculum staff members. Research report and oral 
presentation. 

 

522 494 โครงงานวิจัยสหกิจศึกษา     1(0-2-1) 
  (Cooperative EducationProject) 

วิชาบังคับกอน :  522 391 ระเบียบวิธีวิจัย 

 522 392 สัมมนา 
 522 496 สหกิจศึกษา 

เง่ือนไข :   โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

 วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U 
การรวบรวมความรูจากสหกิจศึกษามาจัดทําโครงงานวิจัยดานวิทยาการขอมูล 

โดยไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาใน
หลักสูตร จัดทํารายงานและการนําเสนอผลงานวิจัย 

Collecting knowledge from cooperative education to implement 
research project in data science topic approved by the committees 
under supervision of curriculum staff members. Research report and oral 
presentation. 

 

522 496 สหกิจศึกษา     6(ไมนอยกวา 600 ช่ัวโมง) 

  (Cooperative Education) 

วิชาบังคับกอน :  522 391 ระเบียบวิธีวิจัย 

 522 393 เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

เง่ือนไข :   โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

การปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาในสถานประกอบการใน

ลักษณะพนักงานชั่วคราวเพ่ือใหไดประสบการณจากการไปปฏิบัติงานท่ีไดรับ

มอบหมายท่ีเก่ียวกับสาขาวิทยาการขอมูล การจัดทํารายงานสหกิจ และการนําเสนอ 

On-the-job training for at least 1  semester as a temporary 

employee in order to gain experiences from assignments related to data 

science. Cooperative education report and presentation. 
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รายวิชาท่ีเปดสอนใหกับนักศึกษานอกสาขาวิชา/คณะวิชาอ่ืน/เลือกเสรี 
 

510 100  ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักวิทยาศาสตร      3(2-2-5) 
  (Twenty First Century Skills for Scientists) 
  เง่ือนไข : สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 

การพัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักศึกษาสายวิทยาศาสตร ทักษะ 

พ้ืนฐานท่ีจําเปน การอานบทความวิจัยอยางเร็ว การเขียนบทความทางวิชาการท่ีดี 

การคิดคํานวณท่ีจําเปน การคํานวณภาษีเพ่ือการลดหยอนภาษี การวางแผนการลงทุน

อยางชาญฉลาด ทฤษฎีและโปรแกรมประยุกตสําหรับการคิดเชิงวิพากษและการ

แกปญหา ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ความรวมมือกันและการทํางานเปนทีม 

ความเขาใจขามวัฒนธรรม การสื่อสาร ความรอบรูทางดานขอมูลและสื่อ การใช

คอมพิวเตอรและความรอบรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาชีพและ

การเรียนรูแบบพ่ึงพาตนเอง การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการวิเคราะหความเสี่ยง 

ทักษะการเรียนรูและความเปนผูนํา 

        มีการศึกษานอกสถานท่ี 
     Development of twenty first century skills for science student.   

Basic skills required: Speed reading on research papers, good writing in  
scientific article, arithmetic, tax calculations for tax deduction, smart 
investment planning.  Theories and application programs for critical 
thinking and problem solving, creativity and innovation, collaboration 
and teamwork, cross-cultural understanding, communication, 
information and media literacy, computing and ICT literacy, career and 
learning self-reliance, change management and risk analysis.  Learning 
and leadership skills. 

       Field trips required. 
 

511 100  ความรูพ้ืนฐานสําหรับแคลคูลัส            3(3-0-6) 
     (Precalculus) 
     เง่ือนไข : วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U 
        สมบัติของจํานวนจริง พหุนาม เศษสวนยอย สมการ พิกัด เสนตรง ความชัน 
     จุดตัด ภาคตัดกรวย ฟงกชัน ฟงกชันผกผัน ฟงกชันเชิงกําลัง ฟงกชันลอการิทึม กราฟ 
      ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันตรีโกณมิติผกผัน 

Properties of real numbers.  Polynomials.  Partial fractions. 
Equations.  Coordinates. Straight lines. Slope. Intercepts. Conic sections. 
Functions. Inverse functions. Exponential functions. Logarithm functions. 
Graphs.  Pythagoras’ theorem.  Trigonometric functions.  Inverse 
trigonometric functions. 
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511 103   แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ            3(3-0-6) 

     (Calculus for Biological Scientists) 

       การหาอนุพันธและการหาปริพันธ อนุกรมเทยเลอรและอนุกรมแมคคลอริน  

     สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งและการประยุกต 

       Differentiation and integration. Taylor series and Maclaurin series.  
     First- order differential equations and applications. 

 

511 104   แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1                                                  3(3-0-6) 

     (Calculus for Engineers I) 

       ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธและการประยุกตในทางวิศวกรรมศาสตร 

     คาสุดขีดของฟงกชัน รูปแบบยังไมกําหนด กฎของโลปตาล ลําดับและอนุกรมอนันต 

     อนุกรมกําลัง อนุกรมเทยเลอรและอนุกรมแมคคลอริน 

       Limits and continuity. Differentiation and applications of derivative 
      in engineering.  Extrema of functions. Indeterminate forms. L’Hospital’s  
     rule. Infinite sequences and series. Power series. Taylor and Maclaurin  
     series. 
 

511 105  แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2               3(3-0-6) 

     (Calculus for Engineers II) 

     วิชาบังคับกอน : 511 104  แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1 

       การหาปริพันธของฟงกชันคาจริง เทคนิคการหาปริพันธ การหาปริพันธเชิง 

     ตัวเลข  การประยุกตการหาปริพันธในทางวิศวกรรมศาสตร ปริพันธไมตรงแบบ 

      สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน และการประยุกตในทางวิศวกรรมศาสตร สมการอิงตัวแปร 

     เสริม พิกัดเชิงข้ัว 

       Integration of real-valued functions. Integration techniques. 
      Numerical integration. Applications of integration in engineering. 
     Improper integrals. Introduction to differential equations and 
      applications in engineering. Parametric equations. Polar coordinates. 
 

511 106  แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1         3(3-0-6) 

     (Calculus for Biological Scientists I) 

       ฟงกชันอดิศัย ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธและการประยุกต ปริพันธ 

     และการประยุกต เทคนิคการหาปริพันธ   

       Transcendental functions. Limits and continuity. Differentiation and  
     applications. Integrals and applications. Integration techniques. 
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511 107  แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2          3(3-0-6) 

     (Calculus for Biological Scientists II) 

     วิชาบังคับกอน : 511 106  แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1 

       ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรมกําลัง ฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธ 

     ยอย สมการเชิงอนุพันธ  

       Sequences and series of real numbers. Power series. Functions of 
      several variables. Partial derivatives. Differential equations. 
 

511 108  แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 1           3(3-0-6) 

      (Calculus for Computational Scientists I) 

     วิชาบังคับกอน :  *511 100  ความรูพ้ืนฐานสําหรับแคลคูลัส 

                    *อาจเรียนพรอมกันได 

       ลิมิตและความตอเนื่อง   การหาอนุพันธและการประยุกต  ลําดับและอนุกรม 

     อนันต  อนุกรมเทยเลอรและอนุกรมแมคคลอริน 

        Limits and continuity. Differentiation and applications. Infinite  
     sequences and series. Taylor and Maclaurin series. 
 

511 109   แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 2          3(3-0-6) 

     (Calculus for Computational Scientists II) 

     วิชาบังคับกอน : 511 108  แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 1 

       ปริพันธ เทคนิคการหาปริพันธ การประยุกตปริพันธ ปริพันธไมตรงแบบ ผิวใน 

     ปริภูมิสามมิติ ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธยอยและการประยุกต  

       Integrals. Integration techniques. Applications of integrals.  
     Improper integrals.  Surfaces in three-dimensional space.  Functions of 
       several variables. Limits. Continuity. Partial derivatives and applications. 
  

511 110  แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาการขอมูล 1           3(3-0-6) 

  (Calculus for Data Scientists I)  

ความรูพ้ืนฐานในแคลคูลัส ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกต 

ปริพันธไมจํากัดเขตและปริพันธจํากัดเขตและการประยุกต การหาอนุพันธและการหา

ปริพันธของฟงกชันอดิศัย สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งและการประยุกต  

     Basic background in calculus.  Limits and continuity.  Derivatives 
and applications.  Indefinite and definite integrals and applications. 
Differentiation and integration of transcendental functions.  First-order 
differential equations and applications. 
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511 111  แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาการขอมูล 2           3(3-0-6) 
  (Calculus for Data Scientists II)  
     วิชาบังคับกอน : 511 110  แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาการขอมูล 1 

   ปริพันธไมตรงแบบ ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง เวกเตอร เสนตรง ระนาบ
และพ้ืนผิวในปริภูมิ 3 มิติ แคลคูลัสของฟงกชันคาเวกเตอรของหนึ่งตัวแปรและการ
ประยุกต แคลคูลัสหลายตัวแปรและการประยุกต 
   Improper integral. Sequences and series of real numbers. Vectors, 
lines, planes, and surfaces in three dimensional space.  Calculus of 
vector-valued functions of one variable and applications.  Multivariable 
calculus and applications.  

  

511 112    แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรกายภาพ                                  3(3-0-6) 
   (Calculus for Physical Scientists) 
    ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธและการประยุกต ปริพันธและการ
ประยุกต เทคนิคการหาปริพันธ   
    Limits and continuity. Differentiation and applications. Integrals and 
applications. Integration techniques. 

   

511 204    แคลคูลัสหลายตัวแปรเบ้ืองตน              3(3-0-6) 

   (Introduction to Multivariable Calculus) 

   วิชาบังคับกอน : 511 102  แคลคูลัส 2 

        พีชคณิตของเวกเตอรในปริภูมิสองมิติและสามมิติ ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิต 
     และความ ตอเนื่อง อนุพันธยอย อนุพันธระบุทิศทาง คาสุดขีดและผลคูณลากรานจ 
     การหาปริพันธหลายชั้นการแปลงพิกัดและจาโคเบียน การประยุกต       
         Vector algebra in two and three-dimensional spaces. Functions of 
     several variables. Limits and continuity. Partial derivative. Directional  
     derivative. Extrema  and Lagrange  multipliers. Multiple integration.  
     Coordinate transformation and Jacobian. Applications. 

 

511 205    คณิตศาสตรสําหรับนักวิทยาศาสตรกายภาพ  3(3-0-6) 

   (Mathematics for Physical Scientists) 

   วิชาบังคับกอน : 511 102  แคลคูลัส 2 

   สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง อันดับสอง และอันดับสูง ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ   
สมการเชิงอนุพันธยอยและการประยุกตกับสมการความรอนและสมการคลื่น ปริพันธ
หลายชั้น อนุกรมฟูเรียรและผลการแปลงฟูเรียร ระบบสมการเชิงเสนและเมทริกซ 
ปริภู มิสามมิติแบบยูคลิด ปริภู มิยอย ผลรวมเชิงเสน ความไมอิสระเชิงเสน คา
ลักษณะเฉพาะและเวกเตอรลักษณะเฉพาะของเมทริกซ 
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        The first order, second order, and higher order differential 
equations. Introduction to partial differential equations and applications 
to heat and wave equations.  Multiple integration.  Fourier series and 
Fourier transforms.  System of linear equations and matrices.  Three-
dimensional Euclidean space.  Subspaces.  Linear combinations.  Linear 
dependency. Eigenvalues and eigenvectors of matrices. 

 

511 206 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
(Engineering Mathematics) 
วิชาบังคับกอน : 511 105  แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2 
   อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ฟงกชันหลายตัวแปร ผิวกําลังสอง แคลคูลัสของฟงกชัน
คาจริงของสองตัวแปร แคลคูลัสของฟงกชันหลายตัวแปรและการประยุกต ลิมิตและความ
ตอเนื่อง การหาอนุพันธยอยและการประยุกตในทางวิศวกรรมศาสตร พีชคณิตเชิง
เวกเตอรใน 3 มิติ เสน ระนาบและผิวในปริภูมิ 3 มิติ ฟงกชันเวคเตอรของตัวแปรคาจริง
และการประยุกต แคลคูลัสเชิงเวกเตอร เกรเดียนต ไดเวอรเจนซและเคิรล การหาปริพันธ
หลายชั้นและการประยุกตในทางวิศวกรรมศาสตร ความรูเบื้องตนทางปริพันธตามเสน 
ปริพันธตามผิวและปริพันธตามปริมาตร ทฤษฏีบทของกรีน ทฤษฎีบทของสโตกสและ
ทฤษฎีบทของเกาส พิกัดเชิงเสนโคง  
    Mathematical induction.  Functions of several variables.  Quadric 
surfaces.  Calculus of real-valued functions of two variables.  Calculus of 
real-valued functions of several variables and its applications.  Limits and 
continuity.  Partial derivatives and applications in engineering.  Vector 
algebra in three dimensions.  Lines, planes and surfaces in three-
dimensional space.  Vector-valued functions of real variables and their 
applications.  Vector calculus, gradient, divergence and curl.  Multiple 
integrals and applications in engineering.  Introduction to line integrals, 
surface integrals and volume integrals. Green’s theorem, Stokes’ theorem 
and Gauss’ theorem. Curvilinear coordinates. 
 

511 242 พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต 3(3-0-6) 
(Linear Algebra with Applications) 

 วิชาบังคับกอน : 511 101  แคลคูลัส 1 
    หรือ  511 108  แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 1 
    ระบบสมการเชิงเสนและเมทริกซ ดีเทอรมิแนนต ปริภูมิเวกเตอรบนจํานวนจริง 
การแปลงเชิงเสนและเมทริกซของการแปลงเชิงเสน คาลักษณะเฉพาะ เวกเตอร
ลักษณะเฉพาะ และการแปลงเปนเมทริกซทแยงมุม ปริภูมิผลคูณภายใน การประยุกต 
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    System of linear equations and matrices.  Determinants.  Vector 
spaces over the real numbers.  Linear transformations and matrix 
representations.  Eigenvalues, eigenvectors and diagonalization.  Inner 
product spaces. Applications. 
 

511 244    พีชคณิตเชิงเสนสําหรับนักวิทยาการขอมูล          3(2-2-5) 
  (Linear Algebra for Data Scientists)  

เวกเตอรและเมทริกซ ระบบสมการเชิงเสน ปริภูมิเวกเตอร ภาวะเชิงตั้งฉาก ดี
เทอรมิแนนต คาลักษณะเฉพาะและเวกเตอรลักษณะเฉพาะ การแยกคาเอกฐาน การ
แปลงเชิงเสน การประยุกตทางวิทยาการขอมูล  

Vectors and matrices. Systems of linear equations. Vector spaces. 
Orthogonality. Determinants. Eigenvalues and Eigenvectors. The singular 
value decomposition.  Linear transformations.  Applications in data 
science. 

 

511 281    คณิตศาสตรสําหรับนักวิทยาศาสตรกายภาพ                               3(3-0-6) 
   (Mathematics for Physical Scientists) 
   วิชาบังคับกอน : 511 102  แคลคูลัส 2 

ฟงกชันหลายตัวแปร ผิวกําลังสอง ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธยอยและการ
ประยุกต สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสองและสมการเชิง
อนุพันธอันดับสูง สมการเชิงอนุพันธยอยเบื้องตน การหาปริพันธหลายชั้น อนุกรม
อนันต ปริภูมิเวกเตอร เมทริกซของจํานวนเชิงซอน คาเฉพาะและเวกเตอรเฉพาะ การ
แปลงฟูเรียร 

Functions of several variables.  Quadric surfaces.  Limits and 
continuity.  Partial derivatives and applications.  The first order, second 
order, and higher order differential equations.  Introduction to partial 
differential equations. Multiple integration. Infinite series. Vector spaces. 
Complex matrices. Eigenvalues and eigenvectors. Fourier transforms. 

 

511 282 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
(Engineering Mathematics) 
วิชาบังคับกอน : 511 105  แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ฟงกชันหลายตัวแปร ผิวกําลังสอง แคลคูลัสของฟงกชันคา
จริงของสองตัวแปร แคลคูลัสของฟงกชันหลายตัวแปรและการประยุกต ลิมิตและความ
ตอเนื่อง การหาอนุพันธยอยและการประยุกตในทางวิศวกรรมศาสตร พีชคณิตของ
เวกเตอรใน 3 มิติ เสน ระนาบและผิวในปริภูมิ 3 มิติ ฟงกชันเวกเตอรของตัวแปรคาจริง
และการประยุกต แคลคูลัสของเวกเตอร เกรเดียนต ไดเวอรเจนซและเคิรล การหา
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ปริพันธหลายชั้นและการประยุกตในทางวิศวกรรมศาสตร ความรูเบื้องตนทางปริพันธตาม
เสน ปริพันธตามผิวและปริพันธตามปริมาตร ทฤษฏีบทของกรีน ทฤษฎีบทของสโตกส
และทฤษฎีบทของเกาส พิกัดเชิงเสนโคง 

Mathematical induction.  Functions of several variables.  Quadric 
surfaces.  Calculus of real-valued functions of two variables.  Calculus of 
real-valued functions of several variables and its applications.  Limits and 
continuity.  Partial derivatives and applications in engineering.  Vector 
algebra in three dimensions.  Lines, planes and surfaces in three-
dimensional space.  Vector-valued functions of real variables and their 
applications.  Vector calculus, gradient, divergence and curl.  Multiple 
integrals and applications in engineering.  Introduction to line integrals, 
surface integrals and volume integrals. Green’s theorem, Stokes’ theorem 
and Gauss’ theorem. Curvilinear coordinates. 

 

511 334  การวิเคราะหของฟงกชันคาจริง  

(Analysis of Real-valued Functions) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน:  511 202  หลักคณิตศาสตร 2 

 ระบบจํานวนจริง ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง  

ลิมิต ความตอเนื่องและการหาอนุพันธของฟงกชันหนึ่งตัวแปร ปริพันธแบบรีมันน 

  Real number system.  Topology on the real line.  Sequences and 

series of real numbers. Limits, continuity and differentiation of functions of 

one variable.  Riemann integrals. 
 

511 361 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร 3(3-0-6)         

 (Developing  Curriculum and Mathematics Teaching) 

  แนวคิดในการจัดทําหลักสูตรเพ่ือหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร การนําหลักสูตรไปใช 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร สาระและมาตรฐานของ

หลักสูตรคณิตศาสตร การพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร หลักและวิธีการสอน

คณิตศาสตร การออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร   

  The concepts in the curriculum development for enrichment science 

class room. Curriculum implementation. Factors influencing curriculum 

development. Curriculum theory. Strands and standards of the 

mathematics curriculum. Curriculum development. Curriculum evaluation. 

Principles and mathematics teaching methods. Designing and implementing 

mathematics learning activities. 
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511 362 การวัดและการประเมินผลวิชาคณิตศาสตร  3(3-0-6) 

 (Measurement and Evaluation in Mathematics) 

  หลักการและกระบวนการของการวัดและการประเมินผลวิชาคณิตศาสตร 

เครื่องมือวัดและการประเมินผล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสราง

แบบทดสอบ การวัดผลแบบอิงเกณฑและอิงกลุม รูปแบบการประเมินผล 

  Principles and processes of measurement and evaluation in 

mathematics. Measurement and evaluation tools. Achievement tests. 

Construction of tests. Criterion and norm referenced  measurement. Styles 

of assessment. 
 

511 363  สตีมศึกษา  3(3-0-6) 

              (STEAM Education)                           

               บูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ศิลปะ และคณิตศาสตร เพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตร การออกแบบและพัฒนาแผนการสอนดวยแนวคิดสตีม 

                Integration of science, technology , engineering, art  and mathematics 

for mathematical learning development.  To designing and developing 

lesson plans with  STEAM concept. 
 

511 391 ระเบียบวิธีการวิจัยสําหรับคณิตศาสตรศึกษา                                   3(3-0-6) 

(Research Methodology for Mathematics Study) 

วิชาบังคับกอน 519 252 โปรแกรมสําเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร 

    

 

     หลักการวิจัย ข้ันตอนและการวางแผนการวิจัยเบื้องตน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล แผนการวิเคราะหเชิงสถิติ การประเมินผลการวิจัย วิธีการรายงาน

การวิจัย การจัดทําเอกสารและการอางอิง การนําเสนอทางวิชาการสําหรับคณิตศาสตร

ศึกษา 

    Principles of research.  Introduction to research procedures and 

planning.    Research tools.  Data collection.  Plan of statistical analysis. 

Evaluation of research studies.  Methods of research reporting. 

Documentations and citation.  Academic presentation for mathematics 

study. 
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511 484    เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตรศึกษา 1                                        3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Mathematics Study I)  

    เง่ือนไข: โดยความยินยอมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

    เรื่องท่ีนาสนใจในปจจุบันทางคณิตศาสตรศึกษา 

         Topics of current interest in mathematics education. 
 

511 485   เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตรศึกษา 2                                          3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Mathematics Study II)  

 เง่ือนไข: โดยความยินยอมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

        เรื่องท่ีนาสนใจในปจจุบันทางคณิตศาสตรศึกษา 

          Topics of current interest in mathematics education. 
 

512 105  ชีววิทยาพ้ืนฐาน                         3(3-0-6) 

             (Fundamental Biology) 

     เง่ือนไข : สําหรับนักศึกษาท่ีไมใชคณะวิทยาศาสตร 

                      แนวคิดทางชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงสราง หนาท่ี พฤติกรรม  

     การปรับตัว และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ พันธุกรรมกับสังคมมนุษย การ 

      ประยุกตทางชีววิทยา 

         Concepts of biology. Biodiversity. Structures, functions, behaviors,  
     adaptation and evolution of organisms. Ecosystem. Genetics and human  
     society. Biological applications. 
 

513 100  เคมีท่ัวไป                     3(3-0-6) 
     (General Chemistry) 
       ปริมาณสัมพันธ ทฤษฎีอะตอม โครงสรางอะตอมและสมบัติของธาตุตามตาราง 
     ธาตุ เคมีของธาตุในกลุมหลัก อโลหะและโลหะทรานซิชัน พันธะเคมี สมบัติของแกส  
     ของเหลว ของแข็งและสารละลาย สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน จลนพลศาสตรเคมี 
       Stoichiometry. Atomic theory. Atomic structures and properties of  
     the elements in the periodic table. Chemistry of main group elements,  
      non-metals and transition metals. Chemical bonding. Properties of gases,  
     liquids, solids and solutions. Chemical equilibrium and ionic equilibrium.  
     Chemical kinetics. 
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513 105  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป                   1(0-3-0) 

     (General Chemistry Laboratory) 

      วิชาบังคับกอน :  513 100 เคมีท่ัวไป หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห 

       การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 100 เคมีท่ัวไป 
      Experiments related to the contents in 513 100 General Chemistry. 
 

513 106  เคมีพ้ืนฐาน                   3(3-0-6) 

     (Basic Chemistry) 

     เง่ือนไข : สําหรับนักศึกษานอกคณะวิทยาศาสตร 

       ความรูพ้ืนฐานทางเคมี  เคมีอินทรีย  พอลิเมอรและวัสดุศาสตร  ชีวเคมีและ 

     ชีวพลังงานศาสตร  

        Fundamental concepts in chemistry. Organic chemistry. Polymer  

     and materials  science. Biochemistry and bioenergetics. 
 

513 107  ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน                 1(0-3-0) 

      (Basic Chemistry Laboratory) 

     วิชาบังคับกอน : 513 106 เคมีพ้ืนฐาน หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห 

     เง่ือนไข : สําหรับนักศึกษานอกคณะวิทยาศาสตร 

       การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 106 เคมีพ้ืนฐาน  

       Experiments related to the contents in 513 106 Basic Chemistry. 
 

513 108  เคมีท่ัวไปสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร           4(4-0-8) 
       (General Chemistry for Pharmacy Students) 
       ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม และสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี  
     แกส ของแข็ง เทอรโมไดนามิกส ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและสมดุลของ 
     ไอออน 
       Stoichiometry. Atomic structures and properties of the elements in 
     the periodic table. Chemical bonding. Gases. Solids. Thermodynamics.  
      Liquids and solutions. Chemical equilibrium and ionic equilibrium. 
 

513 109  เคมีในชีวิตประจําวัน                3(3-0-6) 
      (Everyday Life Chemistry) 
        สารเคมี การเปลี่ยนแปลงทางเคมี และการนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 
      อาหาร  เครื่องสําอาง ยา ผลิตภัณฑทําความสะอาด 
       Chemicals chemical changes, and applications in everyday life:  
      food, cosmetic, drug, cleansing-agents. 
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513 220  เคมีฟสิกัล                   3(3-0-6) 
     (Physical Chemistry) 
     วิชาบังคับกอน : (1) 511 102 แคลคูลัส 2 
                              513 102 เคมีท่ัวไป 2 
           หรือ   (2) 511 103 แคลคูลัสสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
                              513 102 เคมีท่ัวไป 2 
       อุณหพลศาสตรของแกสและสารละลาย เคมีไฟฟา จลนศาสตรเคมี หลักของ 
     เคมี นิวเคลียรและการประยุกตทางชีวภาพ สเปกโทรสโกป 
      hermodynamics of gas and solution. Electrochemistry. Chemical  
     kinetics.  Principles of nuclear chemistry and biological applications.  
     Spectroscopy. 
 

513 226  เคมีฟสิกัลประยุกต                  4(4-0-8) 

     (Applied Physical Chemistry) 

     วิชาบังคับกอน : (1) 511 102 แคลคูลัส 2 

                              513 102 เคมีท่ัวไป 2 

           หรือ   (2) 511 107 แคลคูลัสสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรชีวภาพ 2 

                              513 102 เคมีท่ัวไป 2 

       อุณหพลศาสตร สมดุลเคมี จลนศาสตรเคมี เคมีไฟฟา ระบบคอลลอยด เคมี 

     พ้ืนผิวและการประยุกตในอุตสาหกรรม 

        Thermodynamics. Chemical equilibrium. Chemical kinetics.  

     Electrochemistry. Colloidal system. Surface chemistry and industrial 

     applications. 
 

513 227  ปฏิบัติการเคมีฟสิกัลประยุกต              1(0-3-0) 

     (Applied Physical Chemistry Laboratory) 

     วิชาบังคับกอน : 513 104 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 

                         513 226 เคมีฟสิกัลประยุกต หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10  

                                                 สัปดาห 

       การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 226 เคมีฟสิกัลประยุกต 

        Experiments related to the contents in 513 226 Applied Physical  

      Chemistry. 
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513 237  การวิเคราะหดวยเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตรชีวภาพ   3(3-0-6) 
     (Instrumental Analysis in Biological Science) 
     วิชาบังคับกอน : 513 231 เคมีวิเคราะห 1 
       หลักการ เครื่องมือ และการประยุกตเทคนิคทางอัลตราไวโอเลตและวิซิเบิล 
      สเปกโทรเมตรี ฟลูออโรเมตรี อะตอมมิกสเปกโทรเมตรี การวิเคราะหทางเคมีไฟฟาท่ี 
     เก่ียวของกับเครื่องวัดพีเอช และเซนเซอรแบบตางๆ แกสและไฮเพรสเชอรลิควิดโคร- 
      มาโทกราฟ 
       Principles, instrumentation and applications of the following  
     techniques: ultraviolet and visible spectrometry, fluorometry, atomic  
     spectrometry,  potentiometry involving pH electrodes and other sensors.   
     Gas and high pressure liquid chromatography. 
 

513 238   ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร   1(0-3-0) 

              ชีวภาพ  

      (Instrumental Analysis in Biological Science Laboratory) 

       วิชาบังคับกอน :  513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1 

                          513 237 การวิเคราะหดวยเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร 

             ชีวภาพ หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห 

       การทดลองเก่ียวกับวิธีวิเคราะหแบบตาง ๆ ท่ีกลาวถึงในรายวิชา 513 237 การ 

     วิเคราะหดวยเครื่องมือ ในการศึกษาทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 

       Experiments related to the contents in 513 237.  Instrumental  

     Analysis in Biological Science. 
 

513 250   เคมีอินทรีย                   3(3-0-6) 

     (Organic Chemistry) 

     วิชาบังคับกอน : 513 102 เคมีท่ัวไป 2 

       เคมีของสารประกอบอะลิฟาติกและสารประกอบอะโรมาติก พอลิเมอร  

     คารโบไฮเดรต  กรดอะมิโน โปรตีนและลิปด การประยุกตเทคนิคอัลตราไวโอเลตและ 

     อินฟราเรดสเปกโทรสโกปในการพิสูจนประเภทของหมูฟงกชัน 

       Chemistry of aliphatic and aromatic compounds. Polymers.   

     Carbohydrates. Amino acids. Proteins and lipids. Applications of  

     ultraviolet and infrared spectroscopy in functional groups identification. 
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513 255  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย                1(0-3-0) 

     (Organic Chemistry Laboratory) 

     วิชาบังคับกอน : (1) 513 104 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 

                               513 250 เคมีอินทรีย หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา  

              10 สัปดาห 

            หรือ  (2) 513 104  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 

                             513 257 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา  

              10 สัปดาห 

       การทดลองเก่ียวกับเทคนิคการแยกและการทําสารใหบริสุทธิ์ ปฏิกิริยาของ 
     สารประกอบอะลิฟาติกและอะโรมาติก การสังเคราะหสารอินทรีย 
       Experiments on separation and purification techniques. Reactions  
     of  aliphatic and aromatic compounds. Synthesis of organic compounds. 
 

513 256  หลักเคมีอินทรีย                  4(4-0-8) 

     (Principles of Organic Chemistry ) 

     วิชาบังคับกอน : 513 108 เคมีท่ัวไปสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร 

       โครงสราง  สมบัติ  และปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย กลไกของปฏิกิริยา 
       ความสัมพันธระหวางหมูฟงกชัน ชีวโมเลกุล การประยุกตเทคนิคอัลตราไวโอเลตและ 
     อินฟราเรดสเปกโทรสโกปในการพิสูจนประเภทของหมูฟงกชัน  
       Structures, properties and reactions of organic compounds.  

Reaction mechanisms. Functional group interconversion.  Biomolecules. 
Applications of ultraviolet and infrared spectroscopy in functional group 
identification. 

 

513 257  เคมีอินทรียพ้ืนฐาน                  3(3-0-6) 

      (Fundamental Organic Chemistry) 

     วิชาบังคับกอน : 513 102 เคมีท่ัวไป 2 

       พันธะเคมี โครงสรางและสมบัติของสารประกอบอินทรีย การสังเคราะหและ 
       ปฏิกิริยาของหมูฟงกชันตาง ๆ พอลิเมอร คารโบไฮเดรต ลิปด กรดอะมิโนและเปปไทด  
     การประยุกตเทคนิคอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรดสเปกโทรสโกปในการพิสูจน 
     ประเภทของหมูฟงกชัน 
       Chemical bonding. Structures and properties of organic ompounds. 
     Synthesis  and  reactions of various functional groups.  Polymers. 
     Carbohydrates.  Lipids.  Amino acid and peptides.  Applications of  
     ultraviolet and infrared spectroscopy in functional group identification. 
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513 340  ชีวเคมีพ้ืนฐาน                  3(3-0-6) 

      (Basic Biochemistry) 

              วิชาบังคับกอน : 512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 

            513 257 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 

       โครงสราง หนาท่ีและเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล หนาท่ีและกลไกการทํางาน 

     ของเอนไซม พันธุศาสตรระดับโมเลกุล 

       Structures, functions and metabolism of biomolecules. Enzyme 
     function and mechanism. Molecular genetics.  
 

513 345  ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน               1(0-3-0) 

     (Basic Biochemistry Laboratory) 

     วิชาบังคับกอน : 513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 

           513 340 ชีวเคมีพ้ืนฐาน หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา  

             10 สัปดาห 

       การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 340 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 

       Experiments related to the contents in 513 340 Basic Biochemistry. 
 

514 105   ฟสิกสท่ัวไป                         4(4-0-8) 

             (General  Physics) 

     เง่ือนไข  :   สําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการกีฬา 

       กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง  สมบัติของสสาร  กลศาสตรของของไหล 

      ทฤษฎีจลนของแกส  เทอรโมไดนามิกส  การสั่นและคลื่น เสียง ไฟฟา แมเหล็กไฟฟา 

     ทัศนศาสตร  ฟสิกสยุคใหม 

       Mechanics of  particles  and  rigid  bodies.  Properties  of  matter. 
     Fluid mechanics.  Kinetic  theory  of  gases.  Thermodynamics. 
     Oscillations   and  waves.  Sound.   Electricity.  Electromagnetism.  
     Optics.  Modern  physics. 
 

514 106   ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป                      1(0-3-0) 

              (General  Physics   Laboratory) 

                 วิชาบังคับกอน :  514 105 ฟสิกสท่ัวไป  หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา  
             10 สัปดาห 
      เง่ือนไข  :  สําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการกีฬา      
                การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 514 105  ฟสิกสท่ัวไป 
         Experiments related to the contents in  514 105 General Physics. 
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514 107   ฟสิกสพ้ืนฐาน                                                                      4(4-0-8) 

      (Fundamental Physics)   

      เง่ือนไข  :  สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรท่ีไมใชสาขาวิชาฟสิกส  

        กลศาสตรของวัตถุเกร็ง การสั่นและคลื่น  คลื่นเสียง  เทอรโมไดนามิกส  

     กลศาสตรของของไหล  แมเหล็กไฟฟา  ไฟฟากระแส  อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  

     ทัศนศาสตร  ฟสิกสยุคใหม 

        Mechanics  of  rigid  bodies.  Vibrations and waves.  Sound  waves.  

     Thermodynamics.  Fluid  mechanics.  Electromagnetism. Electricity.  

     Introduction  to  electronics.  Optics.  Modern  physics. 
 

514 108   ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน                          1(0-3-0) 

             (Fundamental  Physics Laboratory ) 

           วิชาบังคับกอน  :  514 107  ฟสิกสพ้ืนฐาน  หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา  

               10 สัปดาห 

                 เง่ือนไข  :  สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรท่ีไมใชสาขาวิชาฟสิกส 

               การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา    514 107  ฟสิกสพ้ืนฐาน  

       Experiments related to the contents in 514 107 Fundamental  

     Physics. 
 

514 109   ฟสิกสท่ัวไปสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร                4(4-0-8) 

              (General Physics for Pharmacy students) 

     เง่ือนไข  :  สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร 

       กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง  สมบัติของสสาร  กลศาสตรของของไหล 

     ทฤษฎี จลนของแกส  เทอรโมไดนามิกส การสั่นและคลื่น  เสียง ไฟฟา  แมเหล็กไฟฟา  

     ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม 

       Mechanics of  particles  and  rigid  bodies.  Properties  of  matter.  

      Fluid mechanics. Kinetic  theory  of  gases. Thermodynamics. Oscillations  

     and  waves.  Sound.  Electricity. Electromagnetism. Optics.  Modern 

     physics. 
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514 373    อิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐานสําหรับนักวิทยาศาสตร                      2(2-0-4) 

                (Basic Electronics for Scientists) 

     วิชาบังคับกอน  :   514 102  ฟสิกสท่ัวไป 2 

     เง่ือนไข : สําหรับนักศึกษาท่ีไมใชนักศึกษาสาขาวิชาฟสิกส  

       วงจรไฟฟากระแสตรง  วงจรไฟฟากระแสสลับ  สิ่งประดิษฐสารก่ึงตัวนํา   วงจร 

     อิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐานและการประยุกต   ออป-แอมป   เซนเซอรเบื้องตนและการ 

     ประยุกตวงจรดิจิทัล   

       DC electrical circuit.   AC electrical circuit.  Semiconductor devices.  
     Basic  electronic circuits and applications. Operational amplifier.  
      Introduction to sensors and their applications.  Digital electronics. 
 

515 171     สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล     3(2-2-5) 

  (Statistics for Data Science)  

ความนาจะเปนเบื้องตนตัวแปรสุมแบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่องและการแจก

แจงความนาจะเปน การแจกแจงคาตัวอยาง ทฤษฎีบทขีดจํากัดสวนกลาง การแจกแจง

ปรกติหลายตัวแปร การแจกแจงวิชารต การทดสอบเชิงสถิติสําหรับเวกเตอรคาเฉลี่ย

และเมทริกซความแปรปรวนรวม 

Introduction to probability.  Discrete and continuous random 
variables and their probability distributions.  Sampling distribution. 
Central limit theorem.  Multivariate normal distribution.  Wishart 
distribution. Statistical tests for mean vectors and covariance matrices. 

 

515 205   สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ               3(2-2-5) 

     (Statistics for Biological Scientists) 

     วิชาบังคับกอน :  515 201 สถิติพ้ืนฐาน 

     เง่ือนไข : สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรท่ีไมใชสาขาวิชาสถิติ 

       การวิเคราะหความแปรปรวน  การวางแผนการทดลองเบื้องตน การเปรียบ 

     เทียบเชิงพหุ การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การถดถอยพหุคูณ การวัดความ 

     สัมพันธสําหรับตารางการจร การถดถอยลอจิสติกอยางงาย การวิเคราะหโพรบิต 

     การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห  

       Analysis of variance. Basic experimental designs.  Multiple  
     comparisons. Analysis of covariance.  Multiple regression.  Measures of 
     association for contingency tables.  Simple logistic regression.  Probit  
     analysis.  Utilization of software packages for analysis. 
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515 223  การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติเบ้ืองตน                3(2-2-5) 

     (Introduction to Statistical Data Analysis) 

     วิชาบังคับกอน :  515 202 หลักสถิติ 

     เง่ือนไข : สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรท่ีไมใชสาขาวิชาสถิติ 

               หลักเกณฑและเทคนิคการวิเคราะหเชิงสถิติสําหรับขอมูลแบบตาง ๆ การ 

     เลือกใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลท่ีเหมาะสมภายใตขอสมมติ  การสรุปผลและการ 

     ตีความหมายของ ผลลัพธ  โดยเนนการวิเคราะหขอมูลจริง  การใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

     ในการวิเคราะห 

       Principles and statistical analysis techniques for various data types. 

       Selection of appropriate techniques related to assumptions.  Summary  

     and interpretation of results. Emphasis on the analysis of actual data set.   

     Utilization of software packages for analysis. 
 

515 232  ความนาจะเปนสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร           3(3-0-6) 

     (Probability for Computer Scientist) 

     วิชาบังคับกอน : 511 102 แคลคูลัส 2 หรือ 

                         511 109 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 2 

     เง่ือนไข : สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรท่ีไมใชสาขาวิชาสถิติ 

         แนวความคิดพ้ืนฐานของความนาจะเปน ความนาจะเปนแบบมีเง่ือนไขและ 

      ความเปนอิสระกันของเหตุการณ  ทฤษฏีของเบส ตัวแปรสุมและการแจกแจงความ 

     นาจะเปน คาคาดหมาย การแจกแจงความนาจะเปนรวม ความเปนอิสระกันของตัว 

     แปรสุม อสมการความนาจะเปน การลูเขาของลําดับของตัวแปรสุม กฎจํานวนมาก 

     ทฤษฎีบทขีดจํากัดสวนกลาง  กระบวนการแบรนูลลีและปวซง โซมารคอฟ 

       Basic concepts of probability. Conditional Probability and   

     independence of events. Bayes’ theorem. Random variables and  

     probability distributions. Expectations. Joint probability distributions. 

     Independence of random variables. Probability inequalities. Convergence  

     of sequence of random variables. Law of large numbers. Central limit 

     theorem. Bernoulli and Poisson process. Marcov chains. 
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515 271    ความนาจะเปนสําหรับนักวิทยาการขอมูล          3(3-0-6) 

         (Probability for Data Scientists)  

         วิชาบังคับกอน : 511 111 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาการขอมูล 2  

ปริภูมิความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปน การแปลง คา
คาดหมายเชิงคณิตศาสตร โมเมนตและฟงกชันกอกําเนิดโมเมนต การแจกแจงแบบมี
เง่ือนไข ความเปนอิสระ ทฤษฎีของเบส 

Probability space.  Random variables and probability distributions. 
Transformation.  Mathematical expectation.  Moment and moment 
generating function.  Conditional distribution.  Independence.  Bayes’ 
theorem. 

 

517 101  คอมพิวเตอรสําหรับงานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร    3(2-2-5) 

          (Computer for Science and Engineering) 

 คอมพิวเตอรและอุปกรณเบื้องตน  การโตตอบระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร
แนวคิดการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส  การพัฒนาและออกแบบโปรแกรมดวย
ภาษาระดับสูง  ตัวแปร  คําสั่งตาง ๆ เง่ือนไข ลูป และฟงกชันการทดสอบและการ
แก ไขจุดบกพรองการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือแกปญหาด านวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร 
    Introduction to computer and peripherals. Hardware and software 
interactions.  EDP concepts.  Program design and development 
methodology using hight-level languages.  Variables.  Commands. 
Conditions.  Loops and functions.  Program testing and debugging. 
Program development for solving problems in science and engineering. 

 

517 111  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1           3(2-2-5) 

          (Computer Programming l) 

 ระบบคอมพิวเตอรและประมวลผลขอมูลเบื้องตน ผังงาน การเขียนโปรแกรม
แบบโครงสราง แถวลําดับ แถวลําดับหลายมิติ ตัวชี้ สายอักขระ การดําเนินการระดับ
บิต ฟงกชันและฟงกชันเรียกซอนตัวเอง การจัดการแฟมขอมูล การทดสอบและการ
การแกไขจุดบกพรอง การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใชในการแกปญหา การประยุกตและ
โครงงาน 
    Introduction to computer system and data processing. Flowchart. 
Structured programming.  Array.  Multi-dimension array.  Pointer.  String. 
Bitwise operators.  Function and recursive function.  File management. 
Program testing and debugging.  Program development for solving 
problems. Applications and projects. 
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517 123  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล     3(2-2-5) 

  (Computer Programming for Data Scientists)  

ระบบคอมพิวเตอรและการประมวลผลขอมูลเบื้องตน ผังงาน การเขียน

โปรแกรมเบื้องตน ชนิดของขอมูล สวนตอประสานกับผูใช การประมวลผลแฟมขอมูล  

การพัฒนาฟงกชัน ไลบรารี่มาตรฐาน 

Introduction to computer systems and data processing. 

Flowchart. Basic programming. Data types. User interface. File processing. 

Functions development. Standard Library. 
 

517 214  โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี             3(2-2-5) 

  (Data Structure and Algorithm)  

     วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของการแทนขอมูล ตัวดําเนินการ และข้ันตอนวิธี

สําหรับโครงสรางแบบเชิงเสน ระดับชั้น และขายงาน ลิสต กองซอน คิวและคิวสอง

หนา รูปตนไม และกราฟ การวัดประสิทธิภาพของข้ันตอนวิธีของการเรียงลําดับและ

การคนหาขอมูล การประยุกตการใชโครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธีตาง ๆ ในการ

พัฒนาโปรแกรมประยุกตเพ่ือแกไขปญหาท่ีหลากหลาย 

   Basic concepts and principles of data representations, operators, 

and algorithms in linear, hierarchical and network; structures list, stack, 

queue, double-ended queue, tree and graph. Efficiency measurement of 

sorting and searching algorithms.  Applications of data structures and 

algorithms on software developments for solving various problems. 
 

518 102   จุลชีววิทยาท่ัวไปในเครื่องสําอาง                     2(1-2-3)  

      (General Microbiology in Cosmetics)  

           ประวัติจุลชีววิทยาในเครื่องสําอาง จุลินทรียท่ีมีประโยชนและโทษท่ีเก่ียวของใน 

        วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง รวมถึงจุลินทรียประจําถ่ินของรางกายมนุษย สุขอนามัยใน 

     การผลิตเครื่องสําอาง วิธีการทดสอบทางจุลชีววิทยาในเครื่องสําอาง การเก็บรักษา 

     เครื่องสําอาง การควบคุมและพิษวิทยาสําหรับการผลิตและเก็บรักษาเครื่องสําอาง 

     ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและพระราชกิจจานุเบกษาท่ีเก่ียวของกับเครื่องสําอาง  

     การผลิตเครื่องสําอางท่ัวไปอยางงาย 
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       History of cosmetic microbiology. Beneficial and harmful  
microorganisms in cosmetic science including human normal flora.  
Sanitary practices in cosmetic manufacturing. Methods in examination of 
microbes in cosmetics. Preservation of cosmetics. Regulation and 
toxicology for cosmetic production and preservation. Notification of 
ministry of public health and royal Thai government gazette related to  
cosmetics. Practice of simple cosmetics production.  

 

520 102    เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอรต         2(2-0-4) 

     (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 

นิยามและประเภทของอีสปอรต การผสานองคประกอบเกมในกิจกรรมตาง ๆ  
และประโยชนดานการศึกษา ความยอมรับในมหกรรมกีฬาท่ีสําคัญ สังเวียนตอสู
ออนไลนในระบบ หลายผูเลน (โมบา) เกมยิงแบบมุมมองบุคคลท่ีหนึ่ง (เอฟพีเอส) 
มารยาทและแนวทางปฏิบัติท่ีเปนท่ียอมรับเทคโนโลยีการสื่อสารในอีสปอรตเทคโนโลยี
การถายทอดเกมกลยุทธของทีมและการบริหารระดับจุลภาค รูปแบบการเลน การ
สื่อสารและการรวมมือกันระหวางผูเลน ทักษะท่ี สําคัญในอีสปอรตอุตสาหกรรมเกม
และอีสปอรต แมแบบทางธุรกิจ รายไดของผูเลนและผู ถายทอดเกมการฝกฝนและ
แขงขันเกม 

Definition and types of e-sport.  Gamification and educational 
benefits.  Acceptance in major sport events.  Multiplayer online battle 
arena (MOBA). First-person shooting (FPS) game. Civility and acceptable 
practice.  Communication technology in e-sport.  Game broadcasting 
technology. Team strategy and micro-management. Playing styles. Player 
communication and collaboration. E-sport essential skills. Game and e-
sport industry. Business models. Player and game-caster income. Game 
practice and competition.    

 

520 103  อินเทอรเน็ตสีขาว                 3(3-0-6)   

      (White Internet) 

        บริการตาง ๆ ผานเครือขายอินเทอรเน็ตและการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ภัย 
คุกคามแบบตาง ๆ จากการใชงานอินเทอรเน็ตและการใชงานโซเชียลเน็ตเวิรค การ 
ปองกันภัยคุกคาม ประเด็นความเปนสวนตัวของบริการอินเทอรเน็ต ผลกระทบจากภัย 
คุกคาม กฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอควรและไมควร 

     ปฏิบัติ เม่ือใชงานเครือขาย เครื่องมือท่ีสามารถใชงานเพ่ือเพ่ิมระดับความปลอดภัย   
        Internet services and electronic transactions. Threats from internet 
        and social network usage. Threat preventions. Privacy issues of Internet  
     services. Impacts of threats. Laws related to information technology and 
     communication. The DOs and DONTs when online. Tools for improving 
      security. 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วาดวยการปฏิบัติตนในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

พ.ศ. 2537 

 

  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการปฏิบัติตนในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ 70 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต  พ.ศ. 2534   จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปน้ี 

  ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยศลิปากรวาดวยการปฏิบัตติน  

   ในการสอบของนักศึกษาระดบัปรญิญาบัณฑิต  พ.ศ. 2537” 

  ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ  เปนตนไป 

  ขอ 3 ใหยกเลิก 

       3.1 ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากรวาดวยการปฏิบัตตินในการสอบของนักศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑติ  พ.ศ. 2525 

       3.2 ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากรวาดวยการปฏิบัตตินในการสอบของนักศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑติ (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2536 

       3.3 ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากรวาดวยการปฎิบัตตินในการสอบของนักศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑติ (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2532 

   บรรดาระเบียบ  หรือประกาศ  หรือคําสั่งอ่ืนใด  ในสวนท่ีกําหนดไวใน  ระเบียบน้ีหรือซึ่ง

ขัดแยงกับระเบียบน้ี  ใหใชระเบียบน้ีแทน 

  ขอ 4 ในระเบียบน้ี 

  “การสอบ”  หมายถึง การสอบวัดผลของคณะวิชาตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยศลิปากร  และใหหมายความ

รวมถึงการสอบยอย การสอบปฏบัิติการ  การสอบประจําภาค  การสอบระหวางภาคและการสอบอ่ืน ๆ ถาม ี

  “คณะวิชา”  หมายถึง  คณะวิชาตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยศลิปากรท่ีใหการศึกษาใน  ระดับปริญญา

บัณฑิต 

  “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศกึษาท่ีกําลังศึกษาอยูในคณะวิชา 

  ขอ 5 ในการเขาสอบ  นักศึกษาตองแตงชุดเครื่องแบบนักศึกษา หรือตองแตงกายใหสุภาพ  โดย

นักศึกษาชายใหสวมเสื้อแขนสั้นหรือเสื้อแขนยาวสีขาว  ไมพับแขน   สวมกางเกงขายาวสีเขม  คาดเข็มขัด  และตอง

สอดชายเสื้อไวในกางเกง   สวมถุงเทาและรองเทาหุมสน  สวนนักศึกษาหญิงใหสวมเสื้อแขนสั้นสีขาว  สวมกระโปรงสี

ดํา  หรือสีเทา  หรือสีกรมทา  คาดเข็มขัด  สอดชายเสื้อไวในกระโปรง  และสวมรองเทาหุมสน 

    ขอ 6 นักศึกษาตองเตรียมวัสดุอุปกรณในการทําขอสอบใหครบถวนตามลักษณะการสอบโดยท่ัวไป  

หรือตามท่ีระบุไวในคําสั่ง  หรือประกาศอ่ืนใดท่ีคณะวิชากําหนด 

  หามนักศึกษานําเอกสาร  หรืออุปกรณ  หรือวัสดุอ่ืนใดนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดตามวรรคแรกเขาหอง

สอบโดยเด็ดขาด  หากมีการฝาฝนใหถือวานักศึกษาผูน้ันกระทําผิดระเบียบการสอบ  และตองถูกลงโทษตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

  ขอ 7 หามนักศึกษาทําการสอบ ในกรณีท่ีเขาหองสอบสายเกินกวาเวลาสามสิบนาที  เวนแตจะ

ไดรับอนุญาตจากคณบดี  หรือประธานกรรมการดําเนินการสอบ  แลวแตกรณ ี
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  การอนุญาตใหเขาทําการสอบตามวรรคแรกจะกระทํามิได  เวนแตจะแสดงใหเห็นวาการเขาสอบสาย

เปนเพราะเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุอ่ืนใดอันมีลักษณะคลายคลึงกัน 

  ขอ 8 ใหนักศึกษาวางบัตรประจําตัวนักศึกษาแสดงไวบนโตะใหเห็นไดชัดเจน หรือพรอมท่ีจะ

ตรวจสอบไดทันที 

  ในกรณีไมอาจใชบัตรประจําตัวนักศึกษาอันเปนเพราะเหตุสุดวิสัย ใหนักศึกษาใชบัตรหรือหลักฐาน

อยางอ่ืนท่ีเช่ือถือไดแสดงแทน  มิฉะน้ันจะไมมีสิทธิทําการสอบ 

  ขอ 9 ใหนักศึกษากรอกรายช่ือ  เลขรหัสประจําตัวนักศึกษา  หรือความอ่ืนท่ีมีไวใหกรอกใน

กระดาษตามท่ีผูคุมสอบกําหนด  และใหฟงหรืออานคําอธิบายของผูคุมสอบพรอมท้ังปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

  การตอบขอสอบใหตอบหรือแสดงในกระดาษหรือสมุดคําตอบ  หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีกําหนดไวในคําสั่ง

ขอสอบเทาน้ัน 

  ขอ 10 ในขณะท่ีทําการสอบหรือท่ีมีการสอบ  หามนักศึกษาสงเสียงหรือแสดงอาณัติสัญญาณหรือ

กระทําการใด อันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยในการสอบ เมื่อนักศึกษามีขอสงสัยหรือตองการสิ่งใด ใหยกมือ

แสดงตอผูคุมสอบเพ่ือขออนุญาต  ผูคุมสอบมีอํานาจท่ีจะไมอนุญาตได  หากเห็นวาไมมีเหตุอันสมควร 

  ขอ 11 หามนักศึกษาออกจากหองสอบกอนผานพนเวลาสอบสามสิบนาที นับตั้งแตเวลาเริ่มทําการ

สอบ 

  ขอ 12 การสงคําตอบ หรือขอสอบกอนหมดเวลาสอบ  ใหนักศึกษานําขอสอบกระดาษคําตอบ  หรือ

สิ่งอ่ืนใดท่ีกําหนดไวในคําสั่งขอสอบสงผูคุมสอบได และเมื่อสงเรียบรอย แลวใหออกจากหองสอบโดยเร็ว 

  ในกรณีท่ีหมดเวลาสอบ    ใหนักศึกษาหยุดทําขอสอบทันที   และรวบรวมกระดาษคําตอบ  หรือสิ่งอ่ืน

ใดท่ีกําหนดไวในคําสั่งขอสอบ  เตรียมสงท่ีผูคุมสอบตอไป 

  ขอ 13 หามนักศึกษา  หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีไมมีหนาท่ีเก่ียวของในการจัดการสอบเขาไปในหองสอบ  

ท้ังน้ีไมวากอนเวลาเริ่มทําการสอบ  หรือในระหวางเวลาทําการสอบ  หรือหลังจากเวลาทําการสอบไดผานไปแลวก็ตาม 

  ขอ 14 ในขณะทําการสอบนักศึกษาจะตองยินยอมใหผูคุมสอบตรวจคนรางกาย ในกรณี ท่ีมี

พฤติการณทุจริต  หรือสอใหเห็นไดวาทุจริตในการสอบ 

  ขอ 15 นักศึกษาท่ีฝาฝนไมปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี  ใหถือวานักศึกษากระทําความผิด

และตองถูกลงโทษตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

 

           ประกาศ   ณ   วันท่ี   15   เมษายน  พ.ศ. 2537 

 

     (ลงนาม)                         ไขศร ี  ศรีอรุณ 

                                                   (รองศาสตราจารย  ไขศรี  ศรีอรณุ) 

                                                                           อธิการบดีมหาวิทยาลยัศิลปากร 

----------------------- 

หมายเหต ุ  -    ความในขอ 6  ขอ 10  และ ขอ 15 เดิม ถูกยกเลกิ  และใชความใหมน้ีแทน โดยขอ 3 ขอ 4  และขอ 

5  แหงระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากรวาดวยการปฏิบัติตนในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ.2538 
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ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง  การแสดงและย่ืนใบรับรองเหตุเจ็บปวยของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

 

   

  เพ่ือใหการแสดงและการยื่นใบรับรองเหตุเจ็บปวยของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  

ในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดเปนไปโดยเหมาะสม  อธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุม

คณบดี  ครั้งท่ี 24/2536  เม่ือวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2536  จึงกําหนดหลักปฏิบัติไวดังตอไปนี้ 

  ขอ 1. ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการแสดงและการยื่นใบรับรอง

เหตุเจ็บปวยของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  ฉบับลงวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ.2527  ใหใชประกาศ

ฉบับนี้แทน 

  ขอ 2. นักศึกษาซ่ึงเจ็บปวยและประสงคจะใชสิทธิตาง ๆ  ตามขอบังคับวาดวย

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  ใหนําใบรับรองแพทย (จากสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือ

สถานพยาบาลของเอกชนท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง) ซ่ึงจะตองระบุชื่อสถานพยาบาลท่ีชัดเจน  

พรอมเลขท่ีใบประกาศวิชาชีพเวชกรรมของแพทยผูตรวจ โดยครอบคลุม วัน  เวลา  ท่ีนักศึกษาขาด

สอบ  ขาดเรียน  หรือลาพักการศึกษา  แสดงและยื่นตอคณบดีท่ีสังกัดภายในกําหนดระยะเวลาสาม

วันทําการแรกนับถัดจากวันหายเจ็บปวย  เพ่ือใหพิจารณาอนุมัติ 

  ในกรณีท่ีนักศึกษาไมสามารถแสดงและยื่นใบรับรองเหตุเจ็บปวย  ตามกําหนด

ระยะเวลาในวรรคกอนดวยตนเองได  ใหมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน 

  ขอ 3. นักศึกษาท่ีฝาฝนไมปฏิบัติตามประกาศนี้ นอกจากจะทําใหเสียสิทธิตางๆ แลว  

ยังอาจถูกลงโทษทางวินัยฐานไมปฏิบัติตามประกาศอีกโสดหนึ่งดวย 

  ขอ 4. ใหประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากประกาศเปนตนไป 

  ขอ 5. ใหคณบดีคณะวิชาตาง ๆ  รักษาการตามประกาศนี้ 

 

    ประกาศ    ณ    วันท่ี   8   ธนัวาคม   พ.ศ. 2536 

 

      (ลงนาม)                ไขศรี   ศรีอรุณ 

            (รองศาสตราจารยไขศรี   ศรีอรุณ) 

                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ประกาศ 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง  หามนักศึกษานําอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีไมใชเครื่องเขียนเขาหองสอบ 

.......................................................... 
    

      เพ่ือใหการจัดการสอบของคณะวิทยาศาสตร มีความรัดกุมมากยิ่งข้ึน  คณะกรรมการบริหาร

คณะวิทยาศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 6/2554  เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2554  มีมติ หามนักศึกษานําอุปกรณ

อ่ืนๆ ท่ีไมใชเครื่องเขียนเขาหองสอบ  หากตองการนําติดตัวเขาหองสอบใหใสไวในซองใสไมมีสีเทานั้น 
    

     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

      

           ประกาศ   ณ  วันท่ี     5     กันยายน    พ.ศ. 2554 

 

 

            ลงนาม       กัลยา   ศรีพุทธชาติ 

                (ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  ศรีพุทธชาติ)               

                    รองคณบดีฝายจัดการศึกษา        

                    ปฏิบัติราชการแทนคณบดี 
 

 



 375 

ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วาดวยรางวัลการศึกษา  “บรูซ  สกอตต” 

พ.ศ.  2531 
  ดวย  ดร.บรูซ  เอียน  แฮมิลตัน  สกอตต (Dr.Bruce  Ian  Hamilton  Scott)  ท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรของ
โครงการพัฒนาระหวางประเทศของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยแหงออสเตรเลีย (International Development Program of 
Australian Universities and Colleges,IDP) ประจําคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดมอบเงิน  จํานวน  
49,098.38  บาท  ใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนําดอกผลท่ีไดจากเงินจํานวนน้ีไปจดัสรรเปนรางวัล
การศึกษาแกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรท่ีมีผลการเรียนดี  ฉะน้ันเพ่ือใหเปนไปดวยความเรียบรอย  มหาวิทยาลัยจึงวาง
ระเบียบไว  ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยรางวัลการศึกษา “บรูซ  สกอตต”  พ.ศ. 2531” 
 ขอ 2. ใหใชระเบียบน้ีตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3. ใหดําเนินการจัดสรรเงินท่ีไดรับมอบ  และดอกผล  ดังตอไปน้ี 

3.1 ใหนําเงินท่ีไดรับมอบ  จํานวน  45,000.- บาท   ไปจัดหาดอกผลเพ่ือนําไปจัดสรรเปนรางวัล
การศึกษาในปตอ ๆ ไป  สวนจํานวนท่ีเหลือใหนําไปจัดสรรเปนรางวัลการศึกษาประจําปแรก 

3.2 ดอกผลท่ีเหลือจากการจัดสรรเปนรางวัลการศึกษาในแตละป     และเงินท่ีอาจไดรับบริจาค
ในภายหลัง  ใหนําไปสมทบกับเงินตนตามขอ 3.1  แลวนําไปจัดหาดอกผลเพ่ือนําไปจัดสรร
เปนรางวัลการศึกษาประจําปตอไป 

    3.3 ใหมีจํานวนรางวัลการศึกษา เทากับจํานวนสาขาวิชาเอกท่ีเปดสอนในคณะวิทยาศาสตร  
สาขาวิชาละ 1  รางวัล  รางวัลละไมต่ํากวา  500  บาท 
 ขอ 4. นักศึกษาผูมีสิทธิไดรับรางวัลการศึกษา  จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

4.1 เปนผูท่ีสอบไลไดคาระดับเฉลี่ยสะสมสูงสุด    ตามหลักสูตรของแตละสาขาวิชานับถึงวัน
สิ้นสุดภาคการศึกษาปลายของช้ันปท่ี 3   ท้ังน้ีตองไมต่ํากวา 2.75  และรายวิชาท่ีนํามา
คํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสมใหถือตามแผนการศึกษาของแตละหลักสูตรโดยอนุโลม 

4.2 เปนผูท่ีสอบไลไดคาระดับของแตละวิชาไมต่ํากวา D 
4.3 เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอย 

    หากปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัตติามขอ 4.1 แตมิไดมีคุณสมบัตติามขอ 4.2  และ/หรือ  ขอ 4.3  ให
พิจารณาผูท่ีไดคาระดับเฉลี่ยสะสมถัดมา  เปนผูท่ีควรไดรับรางวัลการศึกษาแตท้ังน้ีจะตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวาท่ี
กําหนดไวในขอ 4.1 
 ขอ 5. ใหคณะกรรมการทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร พิจารณากําหนดจํานวนเงินรางวัลการศึกษาตามขอ 3.3  
กับดําเนินการคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลการศึกษาแลวเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร  และให
ถือวาการตัดสินของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรเปนท่ียุติ   
 ขอ 6. นักศึกษาท่ีไดรับการคัดเลือกเขารับรางวัลการศึกษา  มีสิทธิไดรับรางวัลดังตอไปน้ี 

6.1 รางวัลเงินสดตามขอ 3.3 
6.2 ประกาศเกียรติบัตรจากคณะวิทยาศาสตร 

 ขอ 7. ใหคณบดีคณะวิทยาศาสตร  รักษาการตามระเบียบน้ี 
 

     ประกาศ   ณ   วันท่ี    6   มกราคม  พ.ศ.  2531 
 

      (ลงช่ือ)           เอนก   วีรเวชชพิสัย 
            (นายเอนก   วีรเวชชพิสัย) 

        อธิการบดีมหาวิทยาลยัศิลปากร 
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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ 

ระเบียบคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วาดวยแนวทางปฏิบัติในการดาํเนินการสอบซ้ํา (Re-examination)  

พ.ศ. 2551 

 

 

หลักการและเหตผุล 

 

     ตามที่คณะวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร รวมไปถึงรายวิชาเฉพาะอ่ืนๆ  ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเปนจํานวนมากทั้งจากคณะวิทยาศาสตร

เองและคณะวิชาอ่ืนๆ  ตลอดระยะเวลาที่ผานมาคณะวิทยาศาสตรตองรับภาระการจัดการเรียนในรายวิชา

พื้นฐานดังกลาวที่หนักมากเนื่องจากมีการรับนักศึกษาเพิ่มข้ึนจากคณะวิชาตางๆ  รวมทั้งนักศึกษาของคณะ

วิทยาศาสตรดวย  นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาสอบไมผานรายวิชาพื้นฐานบางรายวิชาเปนจํานวนมาก ทําใหตองมี

การเปดสอนรายวิชาโดยเฉพาะรายวิชาพื้นฐานซ้ําเพิ่มเติมจากการเปดสอนตามแผนการเรียนทั้งภาคการศึกษา

ปกติและภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน  กอใหเกิดปญหากับการจัดการเรียนการสอนและเปนภาระเพิ่มข้ึน

สําหรับอาจารย และกับความตองการของนักศึกษาที่จะเรียนใหเปนไปตามแผนการศึกษาและจบการศึกษาใน

ระยะเวลาของหลักสูตร 

     คณะวิทยาศาสตรตระหนักถึงปญหาดังกลาวและหาวิธีการดําเนินการตางๆ   เพื่อใหการจัดการ

เรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและไดประโยชนกับนักศึกษา ไดมีโอกาสเรียนในรายวิชาตอเนื่องตอไปไดตาม

แผนการเรียนและสําเร็จการศึกษาไดตามกําหนด อีกทั้งคณะวิทยาศาสตรมีนโยบายที่จะลดและรวมไปถึงงด

การเปดสอนรายวิชาซ้ําเพิ่มเติมจากแผนการเรียนปกติและการเปดสอนภาคพิเศษฤดูรอน เพื่อใหนักศึกษา

ตระหนักในการศึกษาและใชความสามารถและเวลาทุมเทใหกับการเรียนตามแผนการเรียนปกติอยางเต็มที่โดย

ไมหวังพึ่งการเรียนซ้ํา    การแกปญหาดังกลาวและบรรลุนโยบายสามารถดําเนินการดวยวิธีหนึ่งคือเปดโอกาส

ใหนักศึกษาไดสอบซ้ํา (Re-examination) เมื่อมีการวัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้นๆ แลว ทั้งนี้จะ

ชวยลดจํานวนนักศึกษาที่ตองเรียนซ้ําในรายวิชาเดิมและสามารถเรียนรายวิชาตอเนื่องได เมื่อผานการวัดผล

การสอบซ้ํา 
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ระเบียบคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วาดวยแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการสอบซํ้า (Re-examination) 

พ.ศ. 2551 

  

    เพื่อใหการดําเนินการการจัดสอบซ้ําของคณะวิทยาศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอย  อาศัยอํานาจ

ตามความในขอ 51 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 และ

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ในการประชุมคร้ังที่ 7/2551  เมื่อวันที่ 2 

เมษายน 2551  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

    ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยแนวทางปฏิบัติใน

การดําเนินการสอบซ้ํา  (Re-examination) พ.ศ.2551 

    ขอ 2. ใหใชระเบียบนี้แกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตรและคณะวิชาอ่ืนที่

เก่ียวของทุกคน 

     ขอ 3. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

   ขอ 4. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบซ้ํา ตองเปนผูมีรายงานการวัดผลเปนสัญลักษณ R (Re-examination) 

ในรายวิชาทีค่ณะวิทยาศาสตรประกาศใหเปนรายวิชาที่มีการสอบซ้ํา 

     ขอ 5. การดําเนินการสอบซ้ําใหเปนดังนี้ 

     5.1 การดําเนินการของภาควิชาและคณะ 

        5.1.1 ภาควิชาตองแจงคณะ ถึงรายวิชาที่จะใหมีการสอบซ้ํา พรอมกับการแจงเปด 

รายวิชาในแตละภาคการศึกษา 

        5.1.2 คณะจัดทําประกาศพรอมกับกําหนดวัน เวลาสอบซ้ําของรายวิชาที่ใหสอบซ้ํา  

ทั้งนี้จะประกาศพรอมกับการประกาศเร่ืองตารางสอน และตารางสอบของรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนในภาค

การศึกษานั้นๆ  

        5.1.3 ภาควิชากําหนดใหอาจารยผูประสานงานวิชาหรือผูสอนในรายวิชาที่ใหสอบซ้ํา 

แจงใหนักศึกษาทราบถึงคุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบซ้ํา     วัตถุประสงคการใหโอกาสสอบซ้ําและนโยบายของ

คณะที่จะลดการเปดสอนซ้ําของรายวิชาในภาคการศึกษาปกติและภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน 

      5.2 การดําเนินการของนักศึกษา 

        5.2.1  นักศึกษาที่ประสงคจะสอบซ้ํา ตองมาแจงความจํานงที่งานบริการการศึกษา

ของคณะฯ ตามวันและเวลาที่คณะกําหนด หากพนเวลาดังกลาวถือวาสละสิทธิ 

        5.2.2  นักศึกษาที่แจงความจํานงสอบซ้ําแลว หากไมมาสอบซ้ําตามวันเวลาที่คณะจัด 

สอบซ้ําไมวากรณีใดๆ จะถือวาการแจงความจํานงเปนโมฆะ และหมดสิทธิการสอบซ้ําในรายวิชานั้นๆ และไมมี

สิทธิรองขอใหจัดสอบซ้ําอีก 

        5.2.3  การสอบซ้ําในแตละภาคการศึกษา  กระทําไดเพียงคร้ังเดียวในแตละรายวิชา

ที่ประกาศใหมีการสอบซ้ํา 

        5.2.4  การสอบซ้ําเปนความสมัครใจของนักศึกษา 
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5.3 การจัดสอบซ้ําและรายงานผลสอบ 

        5.3.1  คณะจะดําเนินการจัดสอบซ้ําของรายวิชาตางๆ ที่ใหมีการสอบซ้ํา ใหเสร็จสิ้น 

อยางชาภายในวันเปดภาคการศึกษาปกติถัดไป และรายงานผลการสอบซ้ํา (ไมเกินระดับ D) ภายในระยะเวลา

ตามกําหนดในปฏิทินการศึกษา 

 

        5.3.2  กรณีที่ผลการสอบซํ้าไมผานเกณฑการประเมินผล  นักศึกษาจะไดรับผล

ประเมินเปนระดับ F 

   

ประกาศ ณ    วันที่    28     เมษายน    พ.ศ.  2551     

 

(ลงนาม)                  จรุงแสง  ลักษณบุญสง 

                           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง    ลักษณบุญสง) 

      คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
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1.  เปนผูมีศีลธรรมและคุณธรรมในการดํารงชีวิตและในการประกอบอาชีพ 

2.  ประกอบอาชีพโดยความซ่ือสัตยสุจริต  ไมรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอยางใด 

     สําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ 

3.  ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศนใหทันตอการ 

     พัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจและสังคม 

4.  ตองไมทํางานทางวิทยาศาสตรที่ขัดตอความสงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดีของ 

     ประชาชนและความมั่นคงของชาติ 

5.  ประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ ดํารง 

     ตนเปนที่เช่ือถือของบุคคลอื่น รอบคอบ ขยันหมั่นเพียร ถูกตองสมเหตุสมผล  

     โดยคํานึงถึงประโยชนองคกรเปนสําคัญ 

6.  พึงชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค  โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม 

     สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

7.  ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษา 

     ผลประโยชน ของสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

8.  มีจรรยาบรรณของนักวิจัยตามที่กําหนดไว 
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