หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจําปการศึกษา 2564

ปณิธาน
คณะวิทยาศาสตรมุงพัฒนาการศึกษา การวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สูระดับ
สากล เพื่อผลิตบัณฑิตผูรอบรูวชิ าการ ยึดมั่นคุณธรรม เพียบพรอมดวยจริยธรรมและมีจิตสํานึก
รับผิดชอบสังคม อีกทั้งยังมุงคนควาวิจัย เสริมสรางองคความรูท างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ
ความเปนเลิศทางวิชาการ ตลอดจนเพื่อการพัฒนาประเทศชาติเปนสําคัญ

วิสัยทัศน
ผูนําการเรียนรู บูรณาการงานวิจัย กาวไกลวิทยาศาสตรเทคโนโลยี มีสวนรวมสืบสาน
ศิลปะและวัฒนธรรม

พันธกิจ
1. พัฒนาและถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสรางบุคคลใหมี
ความรูในวิชาชีพ มีสติปญญา ความคิด และความรูสึกรับผิดชอบตอสังคม
2. คน ควา วิจัย และสรางสรรค ผลงานวิจัยด านวิทยาศาสตร เพื่ อความกาวหน าทาง
วิชาการ
3. ใหบริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน และพั ฒ นา
ความสามารถในการแขงขันระดับชาติ และนานาชาติ
4. พัฒ นาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ตรวจสอบได และ
ประชาคมมีสว นรวมในการบริหารจัดการ
5. พัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน พันธกิจของคณะวิทยาศาสตรและ
มหาวิทยาลัย และการศึกษาสาธารณะ
6. สืบสาน และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับทองถิ่น และระดับชาติ

คํานํา
หนังสือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจําปการศึกษา 2564 จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนคูมือประกอบในการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาสําหรับคณาจารย และ
นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร ตลอดจนผูเกี่ยวของทุกฝาย และเปนเอกสารสําคัญ
สําหรับนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร ซึ่งนักศึกษา
จะตองเก็บรักษาไวเพื่อใชประโยชนตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ตั้งแตชั้นปที่ 1 จนสําเร็จ
การศึกษา
นอกเหนือจากรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาของแตละสาขาวิชาในคณะ
วิทยาศาสตรแลว ในหนังสือเลมนี้ยังไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระเบียบและประกาศตางๆ
ที่สําคัญซึ่งนักศึกษาจําเปนตองทราบและถือปฏิบัติในการศึกษาดวย
คณะวิทยาศาสตร

สารบัญ
หนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ปรัชญาและวัตถุประสงคของการปรับปรุงหลักสูตร
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา
กําหนดการใชหลักสูตรปรับปรุง
อาจารยผูสอน
ระบบการศึกษา
คําอธิบายรหัสวิชา
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
โครงสรางหลักสูตร
ตารางแสดงจํานวนหนวยกิตแยกตามสาขาวิชา

1
1
3
3
4
4
4
4
4
4
5
6
7

รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรสาขาวิชาเคมี
หลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส
หลักสูตรสาขาวิชาสถิติ
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการขอมูล

8
12
21
34
44
53
62
72
82
96
105
116

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สาขาวิชาคณิตศาสตร
สาขาวิชาชีววิทยา

125
140
152

สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาฟสิกส
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
รายวิชาที่เปดสอนใหกับนักศึกษานอกสาขาวิชา/คณะวิชาอื่น/เลือกเสรี

183
205
222
235
255
273
292
302
330
351

ระเบียบและประกาศตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับนักศึกษา
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการปฏิบัติตนในการสอบ
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537 ......................................... 371
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแสดงและยื่นใบรับรองเหตุเจ็บปวย
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต …………………………………………………… 373
ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หามนักศึกษานําอุปกรณอื่นๆ
ที่ไมใชเครื่องเขียนเขาหองสอบ................................................................. 374
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยรางวัลการศึกษา“บรูซ สกอตต”พ.ศ. 2531….. 375
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบระเบียบคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยแนวทางปฏิบตั ใิ นการดําเนินการสอบซ้ํา
(Re-examination) พ.ศ. 2551 ................................................................ 376
ระเบียบคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการขอเปลี่ยนสาขา ……… 379
วิชาเอกสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560
ระเบียบคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการขอเปลี่ยนสาขา ……… 381
วิชาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่จะยายเขา
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู ......... 382
ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต
ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การเทียบรายวิชา ……….. 384
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2564
1. ชื่อหลักสูตร
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. ชื่อปริญญา
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 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
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. (จุลชีววิทยา)
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. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของการปรับปรุงหลักสูตร
คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร มี ค วามมุ ง หมายที่ จ ะจั ด การศึ ก ษาด า น
วิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตรแ ละเทคโนโลยี ที่ มี คุ ณ ภาพ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี ค วามรอบรู วิ ช าการทั้ ง
ภาคทฤษฎี และโดยเฉพาะอยางยิ่งใหมีทักษะอยางมีประสิทธิภาพในภาคปฏิบัติ มีความสามารถใน
การใช ค อมพิ ว เตอร แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ค วามรู ภ าษาอั ง กฤษในระดั บ สื่ อ สารได มี
ความสามารถในการคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ อีกทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําความรู
ไปใช ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต และรั บ ผิ ด ชอบต อ สั งคม สอดคล อ งกั บ ความต อ งการบุ ค ลากรทางด า น
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรของทั้งภาครัฐและเอกชน
คณะวิทยาศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรมาเปนระยะอยางตอเนื่อง
ในการปรับปรุงและจัดทําหลักสูตรครั้งนี้ คณะฯ ถือเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 และมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริญ ญาตรี สาขาวิท ยาศาสตรและคณิ ต ศาสตร พ.ศ. 2554
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ปริ ญ ญ าตรี สาขาคอมพิ ว เตอร พ.ศ. 2552 ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการเปนกรอบในการดําเนินงาน และมีเกณฑการพิจารณาเนื้อหาของหลักสูตร คือ
ความเปนมาตรฐานสากล ความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ความมี
เอกลักษณของแตละหลักสูตร โดยคํานึงอยางยิ่งถึงคุณภาพและศักยภาพของบัณฑิตในการคิดคน
สรางสรรคและประยุกตองคความรูเพื่อการพัฒนาชุนชนและประเทศเปนสําคัญ
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5. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ
ประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเทาโดยไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและไดรับการคัดเลือก
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 รายวิชาบรรยาย 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
ชัว่ โมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาตองศึกษาดวยตนเอง
นอกเวลาเรียน (น) ตอ 1 สัปดาห แลวหารดวย 3 ซึ่งมีวิธคี ิดดังนี้
จํานวนหนวยกิต = บ + ป + น
3
10. คําอธิบายรหัสวิชา
กําหนดรหัสวิชาไวเปน 6 หลัก โดยแบงเลขออกเปน 2 กลุม กลุมละ 3 หลัก
1. เลขสามหลักแรก เปนเลขประจําหนวยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 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
517
518
519
520
522

ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล ภาควิชาคณิตศาสตร,ภาควิชาสถิติ, ภาควิชา
คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
2. เลขสามหลักหลัง เปนเลขบอกรหัสรายวิชาดังนี้
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั้นปที่นักศึกษาปกติควรเรียนไดคือ
1 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิตชั้นปที่ 1
2 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิตชั้นปที่ 2
3 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิตชั้นปที่ 3
4 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิตชั้นปที่ 4
เลขตัวที่สองและสาม หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
ระเบียบการเรียนและการวัดผลใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง และขอกําหนดเพิ่มเติมของคณะวิทยาศาสตรสําหรับการจบหลักสูตรเปนดังนี้
1. นักศึ กษาตามหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต (สาขาวิชาคณิ ตศาสตร ชีววิทยา เคมี
ฟสิกส สถิติ จุลชีววิทยา คณิ ตศาสตรประยุกต และวิทยาการขอมูล) ตองสอบไดหนวยกิต
สะสม ตามเกณฑท่ีแตละสาขาวิชากําหนด และสอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา 2.00 และสอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะดานในหมวด
วิชาเฉพาะไมนอยกวา 2.00
2. นักศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ตองสอบ
ได ห น ว ยกิ ต สะสมไม น อยกว า 140 หน ว ยกิต และสอบไดค าเฉลี่ ย สะสมของทุ ก รายวิช าตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา 2.00 และสอบไดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะดานในหมวดวิชา
เฉพาะไมนอยกวา 2.00 และตองผานการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือองคกรตางๆ มาไม
นอยกวา 150 ชั่วโมง
3. นั กศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ตองสอบไดหนวยกิตสะสม ตามเกณฑที่แตละสาขาวิชากําหนด
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. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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ตารางแสดงจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาที่กําหนดไวตามหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร (แยกตามหลักสูตรสาขาวิชา)
หมวดวิชา

คณิต
ศาสตร

ชีว
วิทยา

เคมี

ฟสิกส

สถิติ

วิทยา
ศาสตร
สิ่งแวด
ลอม

วิทยาการ
คอม
พิวเตอร

จุลชีว
วิทยา

คณิต
ศาสตร
ประยุกต

เทคโน
โลยี
สาร
สนเทศ

วิทยา
การ
ขอมูล

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาบังคับเลือก
1.3 วิชาที่กําหนดโดย
คณะวิทยาศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
(5 สาขาวิชา)
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะดาน
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
2 หมวดวิชาเฉพาะ
(4 สาขาวิชา)
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะดาน
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาบังคับเลือก
2.2.3 วิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
(2 สาขาวิชา)
2.1 วิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมนับหนวยกิต)
2.2 วิชาแกน
2.3 วิชาเฉพาะดาน
2.4 วิชาเลือก

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

97

102

100

95

90

27

28
53
21

28

27

24

54
18

41
27

42
24

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

132

133

138

136

131

140

137

134

126

135

127

รวมหนวยกิตสะสม
ตองไมนอยกวา

53
17
96

104

98

91

27

27

27

22

36
15
18

56
12
9

51
3
17

49
2-8
12-18

101

99

3

3

22
64
15

13
68
18
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1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาทุกสาขาวิชาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ประกอบดวย
1.1 วิชาบังคับ จํานวน 9 หนวยกิต ประกอบดวย
กลุมวิชาภาษา
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
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 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
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
(Art of Living and Working for Happiness)
083 101 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
(Man and His Environment)
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ
(Psychology and Human Relations)
083 103 หลักการจัดการ
(Principles of Management)
083 104 กีฬาศึกษา
(Sport Education)
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
(Thai Politics, Government and Economy)
083 106 ศิลปะการแสดงในอาเซียน
(Performing Arts in ASEAN)
083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน
(Aspects of ASEAN Culture)
083 108 วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน
(ASEAN Music Culture)
083 109 การใชชีวิตอยางสรางสรรค
(Creative Living)
083 110 กิจกรรมเพื่อชีวิตสรางสรรค
(Activities for a Creative Life)
083 111 ประสบการณนานาชาติ
(International Experience)
083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
(Sufficiency Economy and Social Development)
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food for Health)
084 102 สิ่งแวดลอม มลพิษและพลังงาน
(Environment, Pollution and Energy)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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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
(Creative Silpakorn)

3(1-4-4)

1.3 รายวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิทยาศาสตร จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ประกอบดวย
1.3.1 กลุมวิชาบังคับ จํานวน 9 หนวยกิต ประกอบดวย
3(3-0-6)
510 201 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร
(Scientific English)
510 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Communicative English)
515 201 สถิติพื้นฐาน
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
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต รายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 96 หนวยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวย
กิต โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 132 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 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 ชีววิทยาทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Biology I)
512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
1(0-3-0)
(General Biology Laboratory I)
513 101 เคมีทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Chemistry I)
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1(0-3-0)
(General Chemistry Laboratory I)
514 101 ฟสิกสทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Physics I)
514 103 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
1(0-3-0)
(General Physics Laboratory I)
2.1.2 วิชาแกนเลือก จํานวน 4 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Biology II)
512 104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2
1(0-3-0)
(General Biology Laboratory II)
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หรือ
513 102
513 104
หรือ
514 102
514 104

เคมีทั่วไป 2
(General Chemistry II)
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
(General Chemistry Laboratory II)
ฟสิกสทั่วไป 2
(General Physics II)
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
(General Physics Laboratory II)

2.2 วิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 69 หนวยกิต ประกอบดวย
2.2.1 วิชาบังคับ จํานวน 36 หนวยกิต ประกอบดวย
511 202 หลักคณิตศาสตร 2
(Principles of Mathematics II)
511 203 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร
(Vector Calculus)
511 221 สมการเชิงอนุพันธ
(Differential Equations)
511 231 คณิตวิเคราะหเบื้องตน
(Introduction to Mathematical Analysis)
511 241 พีชคณิตเชิงเสน 1
(Linear Algebra I)
511 271 การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร
(Programming in Mathematics)
511 331 คณิตวิเคราะห
(Mathematical Analysis)
511 333 ตัวแปรเชิงซอน
(Complex Variables)
511 341 พีชคณิตนามธรรม 1
(Abstract Algebra I)
511 371 การวิเคราะหเชิงตัวเลข
(Numerical Analysis)

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

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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511 491
511 492
515 231

สัมมนา
(Seminar)
โครงงานวิจัย
(Research Project)
ความนาจะเปน
(Probability)

1(0-2-1)
2(0-4-2)
3(3-0-6)

2.2.2 วิชาบังคับเลือก จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชา
ตอไปนี้
511 211
511 243
511 251
511 301
511 311
511 312
511 321
511 332
511 342
511 343
511 351
511 352

เรขาคณิตแบบยุคลิด
(Euclidean Geometry)
ทฤษฎีสมการ
(Theory of Equations)
ทฤษฎีจํานวน 1
(Number Theory I)
ทฤษฎีเซต
(Set Theory)
ทรงหลายเหลี่ยมคอนเวกซ
(Convex Polytopes)
เรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา
(Hyperbolic Geometry)
สมการเชิงอนุพันธยอย
(Partial Differential Equations)
คณิตวิเคราะหในหลายตัวแปร
(Mathematical Analysis in Several Variables)
พีชคณิตเชิงเสน 2
(Linear Algebra II)
ทฤษฎีกึ่งกรุป
(Semigroup Theory)
ทฤษฎีกราฟเบื้องตน
(Introduction to Graph Theory)
คณิตศาสตรเชิงการจัด
(Combinatorics)

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

15

511 353
511 354
511 372
511 411
511 421
511 431
511 441
511 442
511 451
511 452
511 453
511 481
511 482
511 483

ทฤษฎีจํานวน 2
(Number Theory II)
ทฤษฎีจํานวนเชิงคอมบินาทอริกสเบื้องตน
(Introduction to Combinatorial Number Theory)
การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร
(Mathematical Programming)
เรขาคณิตเชิงอนุพันธเบื้องตน
(Introduction to Differential Geometry)
อนุกรมฟูเรียรและผลการแปลงฟูเรียร
(Fourier Series and Fourier Transforms)
ทอพอโลยีเบื้องตน
(Elementary Topology)
พีชคณิตนามธรรม 2
(Abstract Algebra II)
ทฤษฎีแลตทิซ
(Lattice Theory)
ทฤษฎีรหัสเบื้องตน
(Introduction to Coding Theory)
วิทยาการรหัสลับเบื้องตน
(Introduction to Cryptography)
ทฤษฎีจํานวนเชิงวิเคราะหเบื้องตน
(Introduction to Analytic Number Theory)
เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร 1
(Selected Topics in Mathematics I)
เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร 2
(Selected Topics in Mathematics II)
เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร 3
(Selected Topics in Mathematics III)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.2.3 วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาในกลุม
วิชาบังคับเลือกสาขาวิชาคณิตศาสตร หรือรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับความยินยอมจาก
ภาควิชา หรือจากรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาตอไปนี้
สาขาวิชาสถิติในวิชาเฉพาะดาน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาเฉพาะดานและ
วิชาเลือก
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกตในวิชาเฉพาะดาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ให เลื อกศึ กษาได จ ากทุ กรายวิช าที่ เปดสอนในมหาวิทยาลัย ศิล ปากร หรือรายวิช าของ
สถาบันอื่น ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือก
ศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะ จะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชา
เฉพาะดานของหมวดวิชาเฉพาะดวย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิต
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
081 102
511 101
512 101
512 103
514 101
514 103
……

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
แคลคูลัส 1
ชีววิทยาทั่วไป 1
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
ฟสิกสทั่วไป 1
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ - ป - น)
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
18

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

081 103
511 102
511 201
513 101
513 103
……

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แคลคูลัส 2
หลักคณิตศาสตร 1
เคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
วิชาเลือกในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิทยาศาสตร
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ - ป - น)
3(2-2-5)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3
17
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

510 201
511 202
511 203
511 241
511 271
515 201

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร
หลักคณิตศาสตร 2
แคลคูลัสเชิงเวกเตอร
พีชคณิตเชิงเสน 1
การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร
สถิติพื้นฐาน
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ - ป - น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

510 202
511 221
511 231
515 231
……
……

ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร
สมการเชิงอนุพันธ
คณิตวิเคราะหเบื้องตน
ความนาจะเปน
วิชาแกนเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ - ป - น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4
3
19
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
081 101
511 331
511 371
... ...
... ...
... ...

ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
คณิตวิเคราะห
การวิเคราะหเชิงตัวเลข
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ - ป - น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3
3
3
18

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

511 333
511 341
... ...
... ...

ตัวแปรเชิงซอน
พีชคณิตนามธรรม 1
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ - ป - น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
3
15
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

511 491
……
……
……

สัมมนา
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ - ป - น)
1(0-2-1)
3
9
3
16

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

511 492 โครงงานวิจัย
……
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
……
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ - ป - น)
2(0-4-2)
3
6
11

21

หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต รายวิชาใน
หมวดวิ ช าเฉพาะไม น อยกว า 97 หน วยกิ ต และรายวิช าในหมวดวิช าเลือกเสรีไมนอ ยกวา 6
หนวยกิต โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 133 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 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 ชีววิทยาทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Biology I)
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Biology II)
512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
1(0-3-0)
(General Biology Laboratory I)
512 104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2
1(0-3-0)
(General Biology Laboratory II)
513 101 เคมีทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Chemistry I)
513 102 เคมีทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Chemistry II)
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1(0-3-0)
(General Chemistry Laboratory I)
513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
1(0-3-0)
(General Chemistry Laboratory II)
4(4-0-8)
514 107 ฟสิกสพื้นฐาน
(Fundamental Physics)
514 108 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
1(0-3-0)
(Fundamental Physics Laboratory)

22

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)
3(3-0-6)
512 301 ชีววิทยาของเซลล
(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
515 205
518 201
518 202

ปฏิบัติการชีวเคมี 1
(Biochemistry Laboratory I)
สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ
(Statistics for Biological Scientists)
จุลชีววิทยาทั่วไป
(General Microbiology)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
(General Microbiology Laboratory)

1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

2.2.1.2 กลุมวิชาบังคับเลือก จํานวน 16 หนวยกิต ใหเลือกจากแผนใดแผนหนึ่ง
ตอไปนี้
แผน 1 ชีววิทยาทางพฤกษศาสตร ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
512 311 กายวิภาคพืช
(Plant Anatomy)
512 312 ปฏิบัติการกายวิภาคพืช
(Plant Anatomy Laboratory)
512 313 สรีรวิทยาของพืช
(Plant Physiology)
512 314 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช
(Plant Physiology Laboratory)
512 315 อนุกรมวิธานพืช
(Plant Taxonomy)
512 316 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช
(Plant Taxonomy Laboratory)
512 317 สัณฐานวิทยาของพืชที่มีเนื้อเยื่อลําเลียง
(Morphology of Vascular Plants)
512 318 ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืชที่มีเนื้อเยื่อลําเลียง
(Morphology of Vascular Plant Laboratory)
แผน 2 ชีววิทยาทางสัตววิทยา ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
512 233 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
(Invertebrate Zoology)
512 234 ปฏิบัติการสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
(Invertebrate Zoology Laboratory)

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

3(3-0-6)
1(0-3-0)
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512 235
512 236
512 331
512 332
512 333
512 334

สัตวมีกระดูกสันหลัง
(Vertebrate Zoology)
ปฏิบัติการสัตวมีกระดูกสันหลัง
(Vertebrate Zoology Laboratory)
มิญชวิทยา
(Histology)
ปฏิบัติการมิญชวิทยา
(Histology Laboratory)
สรีรวิทยาของสัตว
(Animal Physiology)
ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว
(Animal Physiology Laboratory)

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

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
512 324
512 325
512 411
512 413
512 414
512 415
512 416
512 421
512 422
512 423
512 424
512 425

512 426

512 427

ปฏิบัติการวิทยาสาหราย
(Phycology Laboratory)
เทคโนโลยีโอมิกสของพืช
(Plant OMICS Technology)
สารทุติยภูมิจากพืช
(Secondary Metabolites from Plant)
พฤกษศาสตรทางเศรษฐกิจ
(Economic Botany)
โรคพืช
(Plant Pathology)
ปฏิบัติการโรคพืช
(Plant Pathology Laboratory)
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลลพืช
(Plant Tissue and Cell Culture)
ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลลพืช
(Plant Tissue and Cell Culture Laboratory)
การปรับปรุงพันธุพืช
(Plant Breeding)
ปฏิบัติการการปรับปรุงพันธุพืช
(Plant Breeding Laboratory)
การตอบสนองของพืชตอความเครียดจากสิ่งแวดลอม
(Plant Response to Environmental Stresses)
ปฏิบัติการการตอบสนองของพืชตอความเครียดจากสิ่งแวดลอม
(Plant Response to Environmental Stress Laboratory)
สรีรวิทยา และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน
(Postharvest Physiology and Technology of Horticultural
Crops)
ปฏิบัติการสรีรวิทยา และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน
(Postharvest Physiology and Technology of Horticultural
Crop Laboratory)
ฮอรโมนและการเจริญของพืช
(Hormones and Plant Development)

1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(2-0-4)

1(0-3-0)

2(2-0-4)

26

512 428

512 231
512 232
512 237
512 238
512 335
512 341
512 342
512 343
512 344
512 431
512 432
512 433
512 434
512 435

ปฏิบัติการฮอรโมนและการเจริญของพืช
(Hormones and Plant Development Laboratory)
2.2.2.2 กลุมวิชาสัตววิทยา ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
วิทยาเอ็มบริโอของสัตวมีกระดูกสันหลัง
(Vertebrate Embryology)
ปฏิบัติการวิทยาเอ็มบริโอของสัตวมีกระดูกสันหลัง
(Vertebrate Embryology Laboratory)
กีฏวิทยา
(Entomology)
ปฏิบัติการกีฏวิทยา
(Entomology Laboratory)
สัตวทดลอง
(Laboratory Animals)
กีฏวิทยาทางการแพทย
(Medical Entomology)
ปฏิบัติการกีฏวิทยาทางการแพทย
(Medical Entomology Laboratory)
ปรสิตวิทยา
(Parasitology)
ปฏิบัติการปรสิตวิทยา
(Parasitology Laboratory)
วิทยาตอมไรทอ
(Endocrinology)
ปฏิบัติการวิทยาตอมไรทอ
(Endocrinology Laboratory)
การเพาะเลี้ยงเซลลสัตว
(Animal Cell Culture)
ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว
(Animal Cell Culture Laboratory)
วิทยาสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
(Mammalogy)

1(0-3-0)

3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
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512 437
512 438
512 439
512 440
512 441
512 442
512 443
512 444
512 445
512 446
512 447

512 361
512 362
512 363
512 364

ปกษีวิทยา
(Ornithology)
ปฏิบัติการปกษีวิทยา
(Ornithology Laboratory)
วิทยาแพลงกตอน
(Planktonology)
ปฏิบัติการวิทยาแพลงกตอน
(Planktonology Laboratory)
กลไกการปองกันตนเองของโฮสต
(Host Defense Mechanism)
ปฏิบัติการกลไกการปองกันตนเองของโฮสต
(Host Defense Mechanism Laboratory)
สัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
(Economic Invertebrates)
ปฏิบัติการสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
(Economic Invertebrate Laboratory)
ชีววิทยาการสืบพันธุ
(Reproductive Biology)
เทคนิคดานอณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร
(Techniques in Molecular Genetics and Genetic Engineering)
ปฏิบัติการเทคนิคดานอณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร
(Techniques in Molecular Genetics and Genetic Engineering
Laboratory)
2.2.2.3 กลุมวิชาพันธุศาสตร ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
พันธุศาสตรของพืช
(Plant Genetics)
เครื่องหมายดีเอ็นเอและการประยุกต
(DNA Markers and Applications)
อณูชีววิทยาเบื้องตน
(Fundamental Molecular Biology)
ปฏิบัติการอณูชีววิทยาเบื้องตน
(Fundamental Molecular Biology Laboratory)

3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

28

512 461
512 462
512 463

512 471
512 472
512 473
512 474

512 181
512 182
512 183
512 481
512 482
512 495
518 205
518 206

พันธุศาสตรของมนุษย
(Human Genetics)
พันธุศาสตรของเซลล
(Cytogenetics)
ปฏิบัติการพันธุศาสตรของเซลล
(Cytogenetics Laboratory)
2.2.2.4 กลุมวิชานิเวศวิทยา ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
นิเวศวิทยาของสัตว
(Animal Ecology)
นิเวศวิทยาทางทะเล
(Marine Ecology)
นิเวศวิทยาปาชายเลน
(Mangrove Ecology)
นิเวศวิทยาของพืช
(Plant Ecology)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-3-0)

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

2.2.2.5 กลุมวิชาประกอบสาขา ไดแก รายวิชาตอไปนี้
การวาดภาพทางชีววิทยา
1(1-0-2)
(Biological Illustration)
ปฏิบัติการการวาดภาพทางชีววิทยา
2(0-6-0)
(Biological Illustration Laboratory)
ทันโลกกับชีววิทยา
3(3-0-6)
(Bio-update)
ไมโครสโคปกเทคนิคทางชีววิทยา
2(2-0-4)
(Microscopic Technique in Biology)
ปฏิบัติการไมโครสโคปกเทคนิคทางชีววิทยา
2(0-6-0)
(Microscopic Technique in Biology Laboratory)
การฝกงาน
1(ไมนอยกวา 90 ชั่วโมง)
(Practical Training)
เห็ดราวิทยา
3(3-0-6)
(Mycology)
ปฏิบัติการเห็ดราวิทยา
1(0-3-0)
(Mycology Laboratory)
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518 321
518 322
518 331
518 332
518 341
518 342
518 421
518 422
518 431
518 432

จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑนม
(Dairy Product Microbiology)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑนม
(Dairy Product Microbiology Laboratory)
ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต
(Yeast Biology and Technology)
ปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต
(Yeast Biology and Technology Laboratory)
จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม
(Environmental Microbiology)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม
(Environmental Microbiology Laboratory)
จุลชีววิทยาทางอาหารเพื่อสุขภาพ
(Food Microbiology for Health)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารเพื่อสุขภาพ
(Food Microbiology for Health Laboratory)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากจุลินทรีย
(Industrial Microbiological Technology)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากจุลินทรีย
(Industrial Microbiological Technology Laboratory)

3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือรายวิชาของ
สถาบันอื่นที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือกศึกษา
รายวิชาในวิช าเลื อกของหมวดวิช าเฉพาะ จะตองนํ าไปคิ ดค าระดั บ เฉลี่ ย ของทุกรายวิช าในวิ ช า
เฉพาะดานของหมวดวิชาเฉพาะดวยเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิต
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได

30

แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา

รหัสวิชา
081 102
511 106
512 101
512 103
513 101
513 103
514 107
514 108

รหัสวิชา
081 103
511 107
512 102
512 104
513 102
513 104
…………

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
ชีววิทยาทั่วไป 1
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
เคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
ฟสิกสพื้นฐาน
ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
รวมจํานวน

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
ชีววิทยาทั่วไป 2
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2
เคมีทั่วไป 2
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
1(0-3-0)
19

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3
17
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา

รหัสวิชา
510 201
513 250
513 255
515 201
518 201
518 202
………

รหัสวิชา
510 202
512 201
512 202
512 203
512 204
515 205
………..
………..

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร
เคมีอินทรีย
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
สถิติพื้นฐาน
จุลชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร
พันธุศาสตร
ปฏิบัติการพันธุศาสตร
นิเวศวิทยา
ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ
วิชาเลือกในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะ
วิทยาศาสตร
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
4
18

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3
3
20
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา

รหัสวิชา
081 101
513 231
513 233
513 341
513 343
……..

รหัสวิชา
512 301
512 302
……..
……..
………
……….

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
เคมีวิเคราะห 1
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1
ชีวเคมี 1
ปฏิบัติการชีวเคมี 1
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ชีววิทยาของเซลล
วิวัฒนาการ
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
1(0-3-0)
8
19

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4
3
3
3
19
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา

รหัสวิชา
512 491
512 493
………..
…………

รหัสวิชา
512 494
…….

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
สัมมนา
โครงงานวิจัย 1
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
โครงงานวิจัย 2
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
8
3
13

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
2 (0-4-2)
6
8
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หลักสูตรสาขาวิชาเคมี
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต รายวิชาใน
หมวดวิ ช าเฉพาะไม น อยกว า 102 หนว ยกิ ต และรายวิช าในหมวดวิช าเลื อกเสรีไม นอ ยกวา 6
หนวยกิต โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 138 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 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 ชีววิทยาทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Biology I)
512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
1(0-3-0)
(General Biology Laboratory I)
513 101 เคมีทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Chemistry I)
513 102 เคมีทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Chemistry II)
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1(0-3-0)
(General Chemistry Laboratory I)
513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
1(0-3-0)
(General Chemistry Laboratory II)
514 101 ฟสิกสทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Physics I)
514 102 ฟสิกสทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Physics II)
1(0-3-0)
514 103 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
(General Physics Laboratory I)
514 104 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 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
(Mathematics for Physical Scientists)
513 221 เคมีฟสิกัล 1
(Physical Chemistry I)
513 222 เคมีฟสิกัล 2
(Physical Chemistry II)
513 223 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 1
(Physical Chemistry Laboratory I)
513 231 เคมีวิเคราะห 1
(Analytical Chemistry I)
513 232 เคมีวิเคราะห 2
(Analytical Chemistry II)
513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1
(Analytical Chemistry Laboratory I)
513 234 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2
(Analytical Chemistry Laboratory II)
513 251 เคมีอินทรีย 1
(Organic Chemistry I)
513 252 เคมีอินทรีย 2
(Organic Chemistry II)
513 253 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1
(Organic Chemistry Laboratory I)
513 254 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2
(Organic Chemistry Laboratory II)
513 291 เคมีกับความปลอดภัย
(Chemical Safety)
513 311 เคมีอนินทรีย 1
(Inorganic Chemistry I)
513 312 เคมีอนินทรีย 2
(Inorganic Chemistry II)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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513 313
513 321
513 323
513 331
513 333
513 341
513 343
513 354
513 361
513 491
513 493

ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย
(Inorganic Chemistry Laboratory)
เคมีฟสิกัล 3
(Physical Chemistry III)
ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 2
(Physical Chemistry Laboratory II)
เคมีวิเคราะห 3
(Analytical Chemistry III)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 3
(Analytical Chemistry Laboratory III)
ชีวเคมี 1
(Biochemistry I)
ปฏิบัติการชีวเคมี 1
(Biochemistry Laboratory I)
สเปกโทรสโกปในเคมีอินทรีย
(Spectroscopy in Organic Chemistry)
เทคโนโลยีสารสนเทศในเคมี
(Information Technology in Chemistry)
สัมมนา
(Seminar)
โครงงานวิจัย
(Research Project)

1(0-3-0)
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)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(0-4-2)

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 เคมีอินทรียขั้นสูง 1
2(2-0-4)
(Advanced Organic Chemistry I)
513 352 เคมีอินทรียขั้นสูง 2
2(2-0-4)
(Advanced Organic Chemistry II)
513 353 ปฏิบัติการเคมีอินทรียขั้นสูง
2(0-6-0)
(Advanced Organic Chemistry Laboratory)
513 411 เคมีอนินทรียขั้นสูง 1
2(2-0-4)
(Advanced Inorganic Chemistry I)
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513 421
513 422
513 431
513 432
513 441
513 471

513 413
513 414
513 415
513 416
513 417
513 423
513 424
513 425
513 426
513 427

นิวเคลียรและเคมีรังสี
(Nuclear and Radiochemistry)
เคมีฟสิกัลของสารโมเลกุลใหญ
(Physical Chemistry of Macromolecules)
เคมีวิเคราะหขั้นสูง 1
(Advanced Analytical Chemistry I)
เคมีวิเคราะหขั้นสูง 2
(Advanced Analytical Chemistry II)
ชีวเคมี 2
(Biochemistry II)
ระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรม
(Quality Management System in Industry)

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

(2) กลุมวิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 13 หนวยกิต ประกอบดวย
ปฏิบัติการเคมีอนินทรียขั้นสูง
1(0-3-0)
(Advanced Inorganic Chemistry Laboratory)
วิธีตรวจสอบลักษณะสําหรับสารประกอบอนินทรีย
2(2-0-4)
(Characterization Methods for Inorganic Compounds)
วัสดุนาโน
2(2-0-4)
(Nanomaterials)
การเรงปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ
2(2-0-4)
(Heterogeneous Catalysis)
เคมีของธาตุกลุม เอฟ-บล็อก
2(2-0-4)
(Chemistry of f-block Elements)
จลนศาสตรเคมีและกลไกเคมี
3(3-0-6)
(Chemical Kinetics and Mechanisms)
อุณหพลศาสตรเคมี
3(3-0-6)
(Chemical Thermodynamics)
เคมีไฟฟา
3(3-0-6)
(Electrochemistry)
สเปกโทรสโกปทางเคมีฟสิกัล
3(3-0-6)
(Spectroscopy in Physical Chemistry)
2(2-0-4)
วัสดุพอลิเมอร
(Polymer Materials)
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513 428
513 429
513 433
513 434
513 435
513 436
513 442
513 443
513 444
513 445
513 451
513 452
513 453
513 461
513 462
513 472
513 473
513 474

นาโนโฟโตนิกสเบื้องตน
(Basic Nanophotonics)
แบบจําลองระดับโมเลกุลทางเคมี
(Chemical Molecular Modeling)
การวิเคราะหวัสดุเชิงซอน
(Analysis of Complex Materials)
เคมีวิเคราะหขั้นสูง 3
(Advanced Analytical Chemistry III)
การวิเคราะหทางเคมีของน้ํา
(Chemical Analysis of Water)
นวัตกรรมในงานวิเคราะหการไหล
(Innovation in Flow Analysis)
ชีวเคมี 3
(Biochemistry III)
ชีวเคมีของพืช
(Biochemistry of Plants)
ชีวเคมีของโภชนศาสตร
(Biochemistry of Nutrition)
ปฏิบัติการชีวเคมีของโภชนศาสตร
(Biochemistry of Nutrition Laboratory)
วิธีการสังเคราะหทางเคมีอินทรีย
(Synthetic Methods in Organic Chemistry)
เคมีอินทรียของผลิตภัณฑธรรมชาติ
(Organic Chemistry of Natural Products)
การเรงปฏิกิริยาเชิงอสมมาตร
(Asymmetric Catalysis)
หลักการทางธุรกิจและการบริหารจัดการสําหรับนักวิทยาศาสตร
(Principle of Business and Management for Scientist)
การจัดการและถายทอดความรูทางเคมี
(Chemistry Knowledge Management and Outreach)
เคมีในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
(Chemistry in Electronics Industry)
เคมีเชิงสีและการประยุกต
(Color Chemistry and Applications)
เคมีกับศิลปะ
(Chemistry and the Arts)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-1-6)
2(2-0-4)
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513 475

เคมีวิเคราะหในนิติวิทยาศาสตร
(Analytical Chemistry in Forensic Science)
513 476 เคมีพอลิเมอร
(Polymer Chemistry)
513 481 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอนินทรีย
(Selected Topics in Inorganic Chemistry)
513 482 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีฟสิกัล
(Selected Topics in Physical Chemistry)
513 483 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห
(Selected Topics in Analytical Chemistry)
513 484 เรื่องคัดเฉพาะทางชีวเคมี
(Selected Topics in Biochemistry)
513 485 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย
(Selected Topics in Organic Chemistry)
514 373 อิเล็กทรอนิกสพื้นฐานสําหรับนักวิทยาศาสตร
(Basic Electronics for Scientists)
516 310 การจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Waste Management)
516 320 เคมีสิ่งแวดลอม
(Environmental Chemistry)
และสามารถเลือกศึกษารายวิชาในกลุมวิชาบังคับเลือกได

2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือรายวิชาของ
สถาบันอื่นที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือกศึกษา
รายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะ จะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะ
ดานในหมวดวิชาเฉพาะดวย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิต
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเคมี

รหัสวิชา
081 102
511 101
512 101
512 103
513 101
513 103
514 101
514 103

รหัสวิชา
081 103
511 102
513 102
513 104
514 102
514 104
... ...

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
แคลคูลัส 1
ชีววิทยาทั่วไป 1
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
เคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
ฟสิกสทั่วไป 1
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
รวมจํานวน

ปที่1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แคลคูลัส 2
เคมีทั่วไป 2
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
ฟสิกสทั่วไป 2
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ - ป - น)
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)
19

จํานวนหนวยกิต
(บ - ป - น)
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
18
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเคมี

รหัสวิชา
510 201
511 205
513 221
513 231
513 233
513 251
513 253
513 291
... ...

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรสําหรับนักวิทยาศาสตรกายภาพ
เคมีฟสิกัล 1
เคมีวิเคราะห 1
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1
เคมีอินทรีย 1
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1
เคมีกับความปลอดภัย
วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ - ป - น)
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
20

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
510 202
513 222
513 223
513 232
513 234
513 252
513 254
515 201
... ...

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร
เคมีฟสิกัล 2
ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 1
เคมีวิเคราะห 2
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2
เคมีอินทรีย 2
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2
สถิติพื้นฐาน
วิชาเลือกในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดย
คณะวิทยาศาสตร
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ - ป - น)
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
20
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเคมี

รหัสวิชา
081 101
513 311
513 321
513 323
513 331
513 333
513 341
513 343
513 354

รหัสวิชา
513 312
513 313
513 361
... ...
... ...

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
เคมีอนินทรีย 1
เคมีฟสิกัล 3
ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 2
เคมีวิเคราะห 3
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 3
ชีวเคมี 1
ปฏิบัติการชีวเคมี 1
สเปกโทรสโกปในเคมีอินทรีย
รวมจํานวน

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
เคมีอนินทรีย 2
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย
เทคโนโลยีสารสนเทศในเคมี
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ - ป - น)
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)
21

จํานวนหนวยกิต
(บ - ป - น)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
4
6
17
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเคมี
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
513 491
... ...
... ...
... ...
... ...

ชื่อรายวิชา
สัมมนา
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ - ป - น)
1(0-2-1)
4
4
3
3
15

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
513 493
... ...
... ...

ชื่อรายวิชา
โครงงานวิจัย
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ - ป - น)
2(0-4-2)
3
3
8
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หลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต รายวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 100 หนวยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6
หนวยกิต โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 136 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 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
(Calculus I)
511 102 แคลคูลัส 2
(Calculus II)
512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1
(General Biology I)
512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
(General Biology Laboratory I)
513 101 เคมีทั่วไป 1
(General Chemistry I)
513 102 เคมีทั่วไป 2
(General Chemistry II)
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
(General Chemistry Laboratory I)
513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
(General Chemistry Laboratory II)
514 101 ฟสิกสทั่วไป 1
(General Physics I)
514 102 ฟสิกสทั่วไป 2
(General Physics II)
514 103 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
(General Physics Laboratory I)
514 104 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
(General Physics Laboratory II)

4(4-0-8)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)

45

2.2 วิชาเฉพาะดาน จํานวน ไมนอยกวา 72 หนวยกิต ประกอบดวย
2.2.1 วิชาบังคับ จํานวน 54 หนวยกิต
511 205 คณิตศาสตรสําหรับนักวิทยาศาสตรกายภาพ
(Mathematics for Physical Scientists)
514 201 กลศาสตร 1
(Mechanics I)
514 202 อิเล็กทรอนิกส
(Electronics)
514 203 กลศาสตร 2
(Mechanics II)
514 204 ฟสิกสยุคใหม
(Modern Physics)
514 205 คลื่นและการสั่น
(Waves and Vibrations)
514 206 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร
(Mathematical Physics)
514 281 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
(Electronics Laboratory)
514 282 ปฏิบัติการฟสิกสยุคใหม
(Modern Physics Laboratory)
514 301 แมเหล็กไฟฟา 1
(Electromagnetism I)
514 302 แมเหล็กไฟฟา 2
(Electromagnetism II)
514 303 ฟสิกสเชิงความรอน
(Thermal Physics)
514 304 กลศาสตรควอนตัม 1
(Quantum Mechanics I)
514 305 กลศาสตรควอนตัม 2
(Quantum Mechanics II)
514 306 ฟสิกสสถานะของแข็งเบื้องตน
(Introduction to Solid State Physics)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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514 381
514 382
514 392
514 491
514 492
514 493
517 101

ปฏิบัติการแมเหล็กไฟฟา
(Electromagnetism Laboratory)
ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง 1
(Advanced Laboratory in Physics I)
สิ่งตีพิมพทางฟสิกส
(Publications in Physics)
สัมมนา
(Seminar)
โครงงานวิจัย 1
(Research Project I)
โครงงานวิจัย 2
(Research Project II)
คอมพิวเตอรสําหรับงานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
(Computer for Science and Engineering)

1(0-3-0)
2(0-6-0)
1(1-0-2)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
3(2-2-5)

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
514 321
514 322
514 323
514 324
514 341
514 342
514 343
514 351
514 352
514 353
514 354
514 355
514 356
514 357
514 358

พลศาสตรบรรยากาศเบื้องตน
(Introduction to Atmospheric Dynamics)
ทัศนศาสตร
(Optics)
เสนใยแกวนําแสงเบื้องตน
(Introduction to Fiber Optics)
เลเซอรเบื้องตน
(Introduction to Lasers)
อิเล็กทรอนิกสเชิงทัศนศาสตรเบื้องตน
(Introduction to Optoelectronics)
การถายเทความรอนเบื้องตน
(Introduction to Heat Transfer)
เทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตย
(Solar Cell Technology)
พลังงานลม
(Wind Energy)
เทคโนโลยีสุญญากาศ
(Vacuum Technology)
วัสดุศาสตรเบื้องตน
(Introduction to Materials Science)
วัสดุแมเหล็กเบื้องตน
(Introduction to Magnetic Materials)
ฟสิกสของเซนเซอร
(Physics of Sensors)
ฟสิกสฟลมบางเบื้องตน
(Introduction to Thin Film Physics)
การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุเบื้องตน
(Introduction to Materials Characterization)
ฟสิกสในอัญมณีศาสตร
(Physics in Gemology)
สารกึ่งตัวนําอินทรียเปลงแสง
(Luminescent Organic Semiconductors)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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514 361
514 383
514 384
514 441
514 442
514 451
514 452
514 481
514 482
514 483
514 494

ฟสิกสเชิงคํานวณเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Computational Physics)
ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง 2
2(0-6-0)
(Advanced Laboratory in Physics II)
ปฏิบัติการในโรงฝกงาน
3(2-3-4)
(Workshop Practice)
พลังงานหมุนเวียน
3(3-0-6)
(Renewable Energy)
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยในรูปแบบความรอนเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Solar Thermal Technology)
ฟสิกสของสิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนํา
3(3-0-6)
(Physics of Semiconductor Devices)
การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซสําหรับวัสดุพหุผลึก
3(3-0-6)
(X-ray Diffraction for Polycrystalline Materials)
เรื่องคัดเฉพาะทางฟสิกส 1
3(3-0-6)
(Selected Topics in Physics I)
เรื่องคัดเฉพาะทางฟสิกส 2
3(3-0-6)
(Selected Topics in Physics II)
การศึกษาขั้นสูงทางฟสิกส
2(0-4-2)
(Advanced Study in Physics)
การฝกงาน
1(ไมนอยกวา 90 ชั่วโมง)
(Practical Training)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือรายวิชาของสถาบัน
อื่นที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ถานักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในวิชาเลือก
ของหมวดวิชาเฉพาะ จะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะดานของหมวดวิชา
เฉพาะดวย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ

การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิต
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส

รหัสวิชา
081 102
511 101
512 101
512 103
514 101
514 103
517 101
--- ---

รหัสวิชา
081 103
511 102
514 102
514 104
515 201
--- ---

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
แคลคูลัส 1
ชีววิทยาทั่วไป 1
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
ฟสิกสทั่วไป 1
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
คอมพิวเตอรสําหรับงานวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แคลคูลัส 2
ฟสิกสทั่วไป 2
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
สถิติพื้นฐาน
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
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(2-2-5)
3
21

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(2-2-5)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3
17
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
510 201
511 205
513 101
513 103
514 201
514 202
514 281
--- ---

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรสําหรับนักวิทยาศาสตรกายภาพ
เคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
กลศาสตร 1
อิเล็กทรอนิกส
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
วิชาเลือกในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะ
วิทยาศาสตร
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3
20

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
510 202
513 102
513 104
514 203
514 204
514 206
514 282
--- ---

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร
เคมีทั่วไป 2
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
กลศาสตร 2
ฟสิกสยุคใหม
ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร
ปฏิบัติการฟสิกสยุคใหม
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3
20
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส

รหัสวิชา
081 101
514 301
514 303
514 304
514 381
--- ---

รหัสวิชา
514 205
514 302
514 305
514 306
514 382
514 392
--- ---

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
แมเหล็กไฟฟา 1
ฟสิกสเชิงความรอน
กลศาสตรควอนตัม 1
ปฏิบัติการแมเหล็กไฟฟา
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
คลื่นและการสั่น
แมเหล็กไฟฟา 2
กลศาสตรควอนตัม 2
ฟสิกสสถานะของแข็งเบื้องตน
ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง 1
สิ่งตีพิมพทางฟสิกส
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
6
20

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-0)
1(1-0-2)
3
18
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
514 491
514 492
--- ----- ---

สัมมนา
โครงงานวิจัย 1
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
6
3
12

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
514 493
--- ----- ---

ชื่อรายวิชา
โครงงานวิจัย 2
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
2(0-4-2)
3
3
8
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หลักสูตรสาขาวิชาสถิติ
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต รายวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 95 หนวยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6
หนวยกิต โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 131 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 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

ชีววิทยาทั่วไป 1

3(3-0-6)

(General Biology I)
512 103

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1

1(0-3-0)

(General Biology Laboratory I)
513 101

เคมีทั่วไป 1

3(3-0-6)

(General Chemistry I)
513 103

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1

1(0-3-0)

(General Chemistry Laboratory I)
514 107

ฟสิกสพื้นฐาน

4(4-0-8)

(Fundamental Physics)
514 108

ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
(Fundamental Physics Laboratory)

1(0-3-0)
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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
(Seminar)

1(0-2-1)
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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. กลุ ม วิ ช าสถิ ติ ศ าสตร

2. กลุมวิทยาการขอมูล 3. กลุมวิชาธุรกิจและอุตสาหกรรม อยางนอย 12 หนวยกิต สวนหนวยกิตที่
เหลือ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุมใดก็ไดจากกลุมวิชาสถิติศาสตร กลุมวิชาวิทยาการ
ขอมูล กลุมวิชาธุรกิจและอุตสาหกรรม และกลุมวิชาเลือกทั่วไป และรายวิชาทุกรายวิชาในวิชา
เฉพาะดาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. กลุมวิชาสถิติศาสตร ประกอบดวย
515 221

การตัดสินใจทางสถิติเบื้องตน

3(2-2-5)

(Introduction to Statistical Decision Making)
515 222

การประยุกตสถิติที่ไมใชพารามิเตอร

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
(Introduction to Econometrics)

3(2-2-5)
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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

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

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

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกันภัย

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
(Industrial Quality Management Systems)

3(2-2-5)
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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. กลุมวิชาเลือกทั่วไป 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
ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือรายวิชาของ
สถาบันอื่นๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือก
ศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะจะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชา
เฉพาะดานของหมวดวิชาเฉพาะดวย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชาใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิต
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถิติ

รหัสวิชา
081 102
511 101
512 101
512 103
515 101
517 101

รหัสวิชา
081 103
511 102
513 101
513 103
515 201
..........

ป 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
แคลคูลัส 1
ชีววิทยาทั่วไป 1
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
การคิดเชิงสถิติ
คอมพิวเตอรสําหรับงานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
รวมจํานวน

ป 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แคลคูลัส 2
เคมีทั่วไป 1
ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 1
สถิติพื้นฐาน
วิชาบังคับเลือกหมวดศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
3(2-2-5)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
16

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
3(2-2-5)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3
17

59

แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถิติ

ป 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
510 201
511 204
514 107
514 108
515 202
515 231
..........

รหัสวิชา
510 202
511 242
515 211
515 261
..........
..........

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร
แคลคูลัสหลายตัวแปรเบื้องตน
ฟสิกสพื้นฐาน
ปฎิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
หลักสถิติ
ความนาจะเปน
วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

ป 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร
พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต
การอนุมานเชิงสถิติ 1
การเขียนโปรแกรมทางสถิติ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกของรายวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิทยาศาสตร
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3
20

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3
3
18
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถิติ

รหัสวิชา
081 101
515 311
515 321
..........
..........

รหัสวิชา
515 312
515 322
515 391
..........
..........

ป 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การอนุมานเชิงสถิติ 2
การวิเคราะหการถดถอย
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

ป 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
เทคนิคการเลือกตัวอยาง
แผนแบบการทดลองเบื้องตน
วิธีการวิจัย
วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6
3
18

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3
6
18
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถิติ

รหัสวิชา
515 421
515 422
..........
..........

รหัสวิชา

ป 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
การวิเคราะหหลายตัวแปรเชิงประยุกต
การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

ป 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

515 491 สัมมนา
515 493 โครงงานวิจัย
.......... วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6
3
15

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
6
9
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หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมน อยกวา 30 หนวยกิต รายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะไม นอยกวา 104 หนวยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเลื อกเสรีไม นอยกวา 6
หนวยกิต โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 140 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 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 ชีววิทยาทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Biology I)
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Biology II)
512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
1(0-3-0)
(General Biology Laboratory I)
512 104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2
1(0-3-0)
(General Biology Laboratory II)
513 101 เคมีทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Chemistry I)
513 102 เคมีทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Chemistry II)
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1(0-3-0)
(General Chemistry Laboratory I)
513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
1(0-3-0)
General Chemistry Laboratory II)
514 107 ฟสิกสพื้นฐาน
4(4-0-8)
(Fundamental Physics)
514 108 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
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
(Analytical Chemistry I)
513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1
(Analytical Chemistry Laboratory I)
513 250 เคมีอินทรีย
(Organic Chemistry)
513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
(Organic Chemistry Laboratory)
513 341 ชีวเคมี 1
(Biochemistry I)
513 343 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
(Biochemistry Laboratory I)
515 205 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ
(Statistics for Biological Scientists)
516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ
(Environmental Pollution and Management)
516 210 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(Solid Waste and Night Soil Management)
516 230 มลพิษทางอากาศและการควบคุม
(Air Pollution and Controls)
516 231 การวิเคราะหคุณภาพอากาศ
(Air Quality Analysis)
516 240 ปฐพีวิทยาสิ่งแวดลอม
(Environmental Soil Science)
516 270 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
(Environmental Ecology)
516 271 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
(Environmental Ecology Laboratory)
516 350 มลพิษทางน้ําและการควบคุม
(Water Pollution and Controls)

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(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
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516 351
516 390
516 410
516 491
516 493
516 495
518 201
518 202

การวิเคราะหคุณภาพน้ําและน้ําเสีย
4(2-6-4)
(Water and Wastewater Quality Analysis)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Impact Assessment)
เทคโนโลยีสะอาดและการจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Cleaner Technology and Environmental Management)
สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
โครงงานวิจัย
3(1-6-2)
(Research Project)
การฝกงาน
1(ไมนอยกวา 150 ชั่วโมง)
(Practical Training)
จุลชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Microbiology)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
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) กลุมวิชาเสียงและความสั่นสะเทือน
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
(Hazardous Waste Management)
516 312 เทคโนโลยีการบําบัดของเสียอันตราย
(Hazardous Waste Treatment Technology)
(5) กลุมวิชามูลฝอย
516 211 การวิเคราะหมูลฝอย
(Solid Waste Analysis)
516 313 เทคโนโลยีการบําบัดมูลฝอย
(Solid Waste Treatment Technology)
(6) กลุมวิชาการประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพ
516 321 การประเมินการไดรับสัมผัส
(Exposure Assessment)
516 361 การมีสวนรวมของชุมชนกับสิ่งแวดลอม
(Public Participation and the Environment)
516 380 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety)
516 381 ปฏิบัติการอาชีวอนามัย
(Occupational Health Laboratory)
516 382 การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
(Environmental Sanitation)
516 383 ปฏิบัติการการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
(Environmental Sanitation Laboratory)
516 420 พิษวิทยาสิ่งแวดลอม
(Environmental Toxicology)
516 421 นิเวศพิษวิทยา
(Ecotoxicology)
516 490 การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงตอสุขภาพ
(Health Risk and Impact Assessment)
516 496 การประเมินความเสี่ยงตอระบบนิเวศ
(Ecological Risk Assessment)

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

3(2-3-4)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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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)
3(3-0-6)
516 422 โลหะปริมาณนอยในสิ่งแวดลอม
(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
516 451
516 452
516 453
516 460
516 470
516 481
516 497

การปนเปอนในดินและการฟนฟู
(Land Contamination and Remediation)
การนําน้ํากลับมาใชใหมและการปรับน้ํามาใช
(Water Reuse and Reclamation)
การเฝาระวังคุณภาพน้ําโดยใชตัวบงชี้ทางชีวภาพ
(Water Quality Monitoring Using Bioindicators)
ปฏิบัติการการเฝาระวังคุณภาพน้ํา โดยใชตัวบงชี้ทางชีวภาพ
(Water Quality Monitoring Using Bioindicators Laboratory)
เศรษฐศาสตร กฎหมาย และนโยบายสิ่งแวดลอม
(Environmental Economics, Laws and Policy)
จุลชีววิทยาของมลพิษ
(Pollution Microbiology)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
(Selected Topics in Environmental Science)
การฟนฟูสิ่งแวดลอมอยางยัง่ ยืน
(Sustainable Environmental Remediation)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือรายวิชาของ
สถาบันอื่นๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือก
ศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะ จะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชา
เฉพาะดานในหมวดวิชาเฉพาะดวย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชาใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิต
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

รหัสวิชา
081 102
511 106
512 101
512 103
513 101
513 103
514 107
514 108

รหัสวิชา
081 103
511 107
512 102
512 104
513 102
513 104
---- ----

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
ชีววิทยาทั่วไป 1
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
เคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
ฟสิกสพื้นฐาน
ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
รวมจํานวน

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
ชีววิทยาทั่วไป 2
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2
เคมีทั่วไป 2
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
1(0-3-0)
19

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
6
20
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

รหัสวิชา
510 201
513 250
513 255
515 201
516 240
516 270
516 271
518 201
518 202

รหัสวิชา
510 202
515 205
516 200
516 210
516 230
516 231
---- ----

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร
เคมีอินทรีย
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
สถิติพื้นฐาน
ปฐพีวิทยาสิ่งแวดลอม
นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
จุลชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
รวมจํานวน

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร
สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ
มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ
การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
มลพิษทางอากาศและการควบคุม
การวิเคราะหคุณภาพอากาศ
วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
21

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3
21
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
081 101
513 231
513 233
513 341
513 343
516 350
---- ----

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
เคมีวิเคราะห 1
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1
ชีวเคมี 1
ปฏิบัติการชีวเคมี 1
มลพิษทางน้ําและการควบคุม
วิชาเลือกในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะ
วิทยาศาสตร
รวมจํานวน
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
516 351
516 390
---- ----

การวิเคราะหคุณภาพน้ําและน้ําเสีย
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
516 495

การฝกงาน

รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3
17

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
4(2-6-4)
3(3-0-6)
12
19

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
1
(ไมนอยกวา 150
ชั่วโมง)
1
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

รหัสวิชา
516 410
516 491
---- ------- ----

รหัสวิชา
516 493
---- ----

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
เทคโนโลยีสะอาดและการจัดการสิ่งแวดลอม
สัมมนา
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
โครงงานวิจัย
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
6
6
16

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(1-6-2)
3
6
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หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต รายวิชาใน
หมวดวิ ช าเฉพาะไม น อยกว า 101 หนว ยกิ ต และรายวิช าในหมวดวิช าเลื อกเสรีไม นอ ยกวา 6
หนวยกิต โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 137 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 8-11)
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 101 หนวยกิต ประกอบดวย 3 กลุมวิชา
2.1 วิชาเสริมพื้นฐานทางคณิตศาสตร จํานวน 3 หนวยกิต เปนวิชาที่ปรับพื้นฐานความรู
ใหกับนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาพรอมที่จะศึกษาวิชาแกนทางคณิตศาสตร ผลการศึกษาที่ไดจากการ
เรียนรายวิชาในกลุมนี้เปนแบบ S หรือ U และไมนับหนวยกิต
511 100 ความรูพื้นฐานสําหรับแคลคูลัส
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 ฟสิกสพื้นฐาน
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 พื้นฐานการเรียนรูของเครื่องเชิงสถิติ
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)
หมายเหตุ * หมายถึง ไมนับหนวยกิต
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517 212
517 221
517 222
517 241
517 311
517 312
517 313
517 321
517 391
517 493
517 494
520 101
520 212
520 221
520 351
520 361
520 362

การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข
(Digital Logic Design)
การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ
(Object-Oriented Software Development)
โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
(Computer Organization and Architecture)
การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
(Data Communications and Computer Networks)
การวิเคราะหและการออกแบบขั้นตอนวิธี
(Algorithm Analysis and Design)
ระบบปฏิบัติการ
(Operating Systems)
ทฤษฎีการคํานวณ
(Theory of Computation)
หลักการภาษาโปรแกรม
(Principles of Programming Languages)
วิธีการวิจัย
(Research Methods)
โครงงานวิจัย 1
(Research Project I)
โครงงานวิจัย 2
(Research Project II)
พื้นฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ
(Foundation of Computer and Informatics)
กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Laws and Ethics in Information Technology)
ระบบฐานขอมูล
(Database Systems)
การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรและการออกแบบ
สวนตอประสาน
(Human Computer Interaction and Interface Design)
การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน
(System Analysis and Design)
วิศวกรรมซอฟตแวร
(Software Engineering)

4(3-2-7)
3(2-2-5)
4(3-2-7)
4(3-2-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-2-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.4 วิ ช าเลื อก จํา นวนไม น อยกวา 15 หนว ยกิต กําหนดใหเลือกศึกษารายวิช าเลือกไดทุ ก
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 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนที่
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)
3(3-0-6)
520 326 การออกแบบระบบฐานขอมูลและการทําใหเกิดผล
(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 การคํานวณแบบสมรรถนะสูง
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)
3(3-0-6)
517 482 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2
(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
520 357

ความเปนผูประกอบการใหมดานนวัตกรรม สําหรับนักวิทยาศาสตร
(Innovative Startup Entrepreneurship for Scientists)
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการสรางตนแบบผลิตภัณฑ
(Digital Innovation for Product Prototyping)

3(3-0-6)
3(2-2-5)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือรายวิชาของสถาบัน
อื่น ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือกศึกษา
รายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะ จะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะ
ดานและวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะดวย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิต
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
081 102
511 100
511 108
514 107
517 121
520 101

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ความรูพื้นฐานสําหรับแคลคูลัส
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 1
ฟสิกสพื้นฐาน
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
พื้นฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(2-2-5)
3**(3-0-6)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
4(2-4-6)
3(3-0-6)
17

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
081 103
511 109
515 201
517 122
--- ---

ชื่อรายวิชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 2
สถิติพื้นฐาน
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

หมายเหตุ ** หมายถึง ไมนับหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(2-4-6)
6
19
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
510 201
515 232
517 211
517 212
517 213
520 215

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร
ความนาจะเปนสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร
โครงสรางขอมูล
การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข
โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง
พื้นฐานการเรียนรูของเครื่องเชิงสถิติ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-2-7)
4(3-2-7)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
20

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
510 202
511 242
517 221
517 222
517 241
520 221

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร
พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต
การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ
โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
ระบบฐานขอมูล
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-2-7)
4(3-2-7)
4(3-2-7)
21
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

081 101
517 311
517 312
517 321
520 212
520 361
--- ---

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การวิเคราะหและการออกแบบขั้นตอนวิธี
ระบบปฏิบัติการ
หลักการภาษาโปรแกรม
กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
21

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
517 313
517 391
520 351
520 362
--- ----- ---

ชื่อรายวิชา
ทฤษฎีการคํานวณ
วิธีการวิจัย
การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรและการ
ออกแบบสวนตอประสาน
วิศวกรรมซอฟตแวร
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะ
วิทยาศาสตร
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
3
21
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
517 493
--- ----- ----- ---

ชื่อรายวิชา
โครงงานวิจัย 1
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
1(0-2-1)
6
3
3
13

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
517 494
--- ---

ชื่อรายวิชา
โครงงานวิจัย 2
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
2(0-4-2)
3
5
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หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมน อยกวา 30 หนวยกิต รายวิชาใน
หมวดวิ ช าเฉพาะไม น อยกว า 98 หน วยกิ ต และรายวิช าในหมวดวิช าเลือกเสรีไมนอ ยกวา 6
หนวยกิต โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 134 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 8-11)
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 98 หนวยกิต ประกอบดวย
2.1 วิชาแกน จํานวน 27 หนวยกิต
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 ชีววิทยาทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Biology I)
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Biology II)
512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
1(0-3-0)
(General Biology Laboratory I)
512 104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2
1(0-3-0)
(General Biology Laboratory II)
513 101 เคมีทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Chemistry I)
513 102 เคมีทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Chemistry II)
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1(0-3-0)
(General Chemistry Laboratory I)
513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
1(0-3-0)
(General Chemistry Laboratory II)
514 107 ฟสิกสพื้นฐาน
4(4-0-8)
(Fundamental Physics)
514 108 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
1(0-3-0)
(Fundamental Physics Laboratory)
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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)
513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1
(Analytical Chemistry Laboratory I)
513 237 การวิเคราะหดวยเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
(Instrumental Analysis in Biological Science)
513 238 ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร
ชีวภาพ(Instrumental Analysis in Biological Science
Laboratory)
513 250 เคมีอินทรีย
(Organic Chemistry)
513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
(Organic Chemistry Laboratory)
513 341 ชีวเคมี 1
(Biochemistry I)
513 343 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
(Biochemistry Laboratory I)
515 205 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ
(Statistics for Biological Scientists)
518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
(General Microbiology)
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
(General Microbiology Laboratory)
518 203 แบคทีเรียวิทยา
(Bacteriology)
518 204 ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา
(Bacteriology Laboratory)
518 205 เห็ดราวิทยา
(Mycology)
518 206 ปฏิบัติการเห็ดราวิทยา
(Mycology Laboratory)
518 207 ความปลอดภัยทางชีวภาพในหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
(Biosafety in Microbiological Laboratory)

2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
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518 301
518 302
518 303
518 304
518 305
518 306
518 401
518 491
518 493

ไวรัสวิทยา
(Virology)
ปฏิบัติการไวรัสวิทยา
(Virology Laboratory)
พันธุศาสตรของจุลินทรีย
(Microbial Genetics)
ปฏิบัติการพันธุศาสตรของจุลินทรีย
(Microbial Genetics Laboratory)
ภูมิคุมกันวิทยา
(Immunology)
ปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยา
(Immunology Laboratory)
ชีวสนเทศศาสตรเบื้องตน
(Introduction to Bioinformatics)
สัมมนา
(Seminar)
โครงงานวิจัย 1
(Research Project I)

3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
2(0-6-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(1-3-2)
1(0-2-1)
2(0-4-2)

2.2.2 วิชาบังคับเลือก จํานวน 3 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
518 494 โครงงานวิจัย 2
3(0-6-3)
(Research Project II)
518 496 สหกิจศึกษา
3(ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง)
(Cooperative Education in Microbiology)
2.2.3 วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 17 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
1. กลุมวิชาจุลชีววิทยาทางการเกษตร
512 413 โรคพืช
3(3-0-6)
(Plant Pathology)
512 414 ปฏิบัติการโรคพืช
1(0-3-0)
(Plant Pathology Laboratory)
518 311 ชีววิทยาของเห็ด
3(2-3-4)
(Mushroom Biology)
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518 313
518 314
518 411
518 412

จุลชีววิทยาทางดิน
(Soil Microbiology)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางดิน
(Soil Microbiology Laboratory)
จุลชีววิทยาทางการเกษตร
(Agricultural Microbiology)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร
(Agricultural Microbiology Laboratory)

2. กลุมวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร
518 321 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑนม
(Dairy Product Microbiology)
518 322 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑนม
(Dairy Product Microbiology Laboratory)
518 323 โปรไบโอติกสและพรีไบโอติกส
(Probiotics and Prebiotics)
518 421 จุลชีววิทยาทางอาหารเพื่อสุขภาพ
(Food Microbiology for Health)
518 422 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารเพื่อสุขภาพ
(Food Microbiology for Health Laboratory)
3. กลุมวิชาจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
518 331 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต
(Yeast Biology and Technology)
518 332 ปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต
(Yeast Biology and Technology Laboratory)
518 333 เทคนิคการเก็บรักษาจุลินทรีย
(Microbial Preservation Techniques)
518 335 เทคโนโลยีของรา
(Fungal Technology)
518 336 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของรา
(Fungal Technology Laboratory)
518 337 เทคโนโลยีของไซยาโนแบคทีเรีย
(Cyanobacterial Technology)

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

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

2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
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518 338

ปฏิบัติการเทคโนโลยีของไซยาโนแบคทีเรีย
(Cyanobacterial Technology Laboratory)
518 339 การประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ ISO 17025
(Quality Assurance ISO 17025)
518 340 การประกันคุณภาพอาหาร GMP และ HACCP
(GMP and HACCP Food Quality Assurance)
518 343 เทคโนโลยีเอนไซมจากจุลินทรีย
(Microbial Enzyme Technology)
518 431 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากจุลินทรีย
(Industrial Microbiological Technology)
518 432 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากจุลินทรีย
(Industrial Microbiological Technology Laboratory)
518 433 เทคโนโลยีการหมักเบื้องตน
(Introduction to Fermentation Technology)
518 434 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักเบื้องตน
(Introduction to Fermentation Technology Laboratory)
4. กลุมวิชาจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม
512 203 นิเวศวิทยา
(Ecology)
512 204 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
(Ecology Laboratory)
518 208 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย
(Microbial Ecology)
518 341 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม
(Environmental Microbiology)
518 342 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม
(Environmental Microbiology Laboratory)
518 441 จุลชีววิทยาในการยอยสลายสารและการกําจัดสารพิษจากสิ่งแวดลอม
(Biodegradation and Bioremediation Microbiology)
5. กลุมวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย
512 343 ปรสิตวิทยา
(Parasitology)

1(0-3-0)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)

3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

87

ปฏิบัติการปรสิตวิทยา
1(0-3-0)
(Parasitology Laboratory)
518 351 โรคและสุขภาพในสัตวน้ํา
4(2-6-4)
(Disease and Health in Aquatic Animals)
518 451 สารตานจุลชีพ
3(3-0-6)
(Antimicrobial Substances)
518 453 โรคติดเชื้อ
3(3-0-6)
(Infectious Diseases)
6. กลุมวิชาจุลชีววิทยาบริสุทธิ์
518 361 จุลินทรียชอบรอนสูงและเทคนิคการเพาะเลี้ยง
3(2-3-4)
(Hyperthermophilic Microorganisms and Cultivation
Techniques)
518 363 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย
3(3-0-6)
(Microbial Diversity)
518 461 สรีรวิทยาของแบคทีเรีย
3(3-0-6)
(Bacterial Physiology)
518 463 ไวรัสวิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
(Molecular Virology)
7. กลุมวิชาทักษะปฏิบัติ
518 371 ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจสําหรับงานวิจัยทางจุล
1(1-0-2)
ชีววิทยา(English Reading Comprehension Skill for
Microbiological Research)
518 391 แบบเสนอโครงการวิจัย
1(1-0-2)
(Project Proposal)
518 495 การฝกงาน
1(ไมนอยกวา 90 ชั่วโมง)
(Practical Training)
512 344

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ให เลื อกศึ กษาได จ ากทุ กรายวิช าที่ เปดสอนในมหาวิทยาลัย ศิล ปากร หรือรายวิช าของ
สถาบันอื่น ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือก
ศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะ จะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชา
เฉพาะดานในหมวดวิชาเฉพาะดวย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชาใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิตรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2

รหัสวิชา
081 102
511 106
512 101
512 103
513 101
513 103
514 107
514 108

รหัสวิชา
081 103
511 107
512 102
512 104
513 102
513 104
... ...

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2
จํานวนหนวยกิต
ชื่อรายวิชา
(บ – ป – น)
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1
3(3-0-6)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
1(0-3-0)
เคมีทั่วไป 1
3(3-0-6)
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1(0-3-0)
ฟสิกสพื้นฐาน
4(4-0-8)
ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
1(0-3-0)
รวมจํานวน
19

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2
จํานวนหนวยกิต
ชื่อรายวิชา
(บ – ป – น)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 2
3(3-0-6)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2
1(0-3-0)
เคมีทั่วไป 2
3(3-0-6)
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
1(0-3-0)
วิชาบังคับเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
รวมจํานวน
17
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

510 201
513 250
513 255
513 231
513 233
518 201
518 202
... ...

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร
เคมีอินทรีย
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
เคมีวิเคราะห 1
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1
จุลชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
วิชาบังคับเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

510 202
513 237
513 238
518 203
518 204
518 205
518 206
518 207

ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร
การวิเคราะหดวยเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร
ชีวภาพ
ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือในการศึกษาทาง
วิทยาศาสตรชีวภาพ
แบคทีเรียวิทยา
ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา
เห็ดราวิทยา
ปฏิบัติการเห็ดราวิทยา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
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
17

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
17

เมื่อจบปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาตองยื่นเรื่องเพื่อแสดงความจํานงในการเลือกแผนการศึกษาแบบ (1)
เลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2 หรือ (2) เลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา ตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณา
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2

รหัสวิชา
081 101
513 341
513 343
515 201
518 301
518 302
... ...

รหัสวิชา
515 205
518 303
518 304
518 305
518 306
... ...

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2
จํานวนหนวยกิต
ชื่อรายวิชา
(บ – ป – น)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
ชีวเคมี 1
4(4-0-8)
ปฏิบัติการชีวเคมี 1
1(0-3-0)
สถิติพื้นฐาน
3(2-2-5)
ไวรัสวิทยา
3(3-0-6)
ปฏิบัติการไวรัสวิทยา
1(0-3-0)
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
3
รวมจํานวน
18

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2
จํานวนหนวยกิต
ชื่อรายวิชา
(บ – ป – น)
สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ
3(2-2-5)
พันธุศาสตรของจุลินทรีย
3(3-0-6)
ปฏิบัติการพันธุศาสตรของจุลินทรีย
2(0-6-0)
ภูมิคุมกันวิทยา
3(3-0-6)
ปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยา
1(0-3-0)
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
3
รวมจํานวน
15
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2
จํานวนหนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(บ – ป – น)
518 401
ชีวสนเทศศาสตรเบื้องตน
2(1-3-2)
518 493
โครงงานวิจัย 1
2(0-4-2)
... ...
วิชาเลือกของรายวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะ
3
วิทยาศาสตร
... ...
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
5
... ...
วิชาเลือกเสรี
3
รวมจํานวน
15

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2
จํานวนหนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(บ – ป – น)
518 491
สัมมนา
1(0-2-1)
518 494
โครงงานวิจัย 2
3(0-6-3)
... ...
วิชาบังคับเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
... ...
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
6
... ...
วิชาเลือกเสรี
3
รวมจํานวน
16
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา
รหัสวิชา
081 102
511 106
512 101
512 103
513 101
513 103
514 107
514 108

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
ชีววิทยาทั่วไป 1
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
เคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
ฟสิกสพื้นฐาน
ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
1(0-3-0)
19

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา
รหัสวิชา
081 103
511 107
512 102
512 104
513 102
513 104
... ...

ชื่อรายวิชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
ชีววิทยาทั่วไป 2
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2
เคมีทั่วไป 2
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
วิชาบังคับเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3
17
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา
จํานวนหนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(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
จํานวนหนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(บ – ป – น)
510 202
ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร
3(3-0-6)
513 237
การวิเคราะหดวยเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
ชีวภาพ
513 238
ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือในการศึกษาทาง
1(0-3-0)
วิทยาศาสตรชีวภาพ
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
เมื่อจบปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาตองยื่นเรื่องเพื่อแสดงความจํานงในการเลือกแผนการศึกษาแบบ (1)
เลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2 หรือ (2) เลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา ตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณา
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา
รหัสวิชา
081 101
513 341
513 343
515 201
518 301
518 302
... ...

ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ชีวเคมี 1
ปฏิบัติการชีวเคมี 1
สถิติพื้นฐาน
ไวรัสวิทยา
ปฏิบัติการไวรัสวิทยา
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
6
21

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา
รหัสวิชา
515 205
518 303
518 304
518 305
518 306
... ...
... ...

ชื่อรายวิชา
สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ
พันธุศาสตรของจุลินทรีย
ปฏิบัติการพันธุศาสตรของจุลินทรีย
ภูมิคุมกันวิทยา
ปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยา
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(0-6-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
6
3
21
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา
จํานวนหนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(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)
... ...
วิชาเลือกของรายวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะ
3
วิทยาศาสตร
... ...
วิชาบังคับเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
... ...
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
5
... ...
วิชาเลือกเสรี
3
รวมจํานวน
19

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา
รหัสวิชา
518 496

ชื่อรายวิชา
สหกิจศึกษา
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(ไมนอยกวา 300
ชั่วโมง)
3
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หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต รายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 90 หนวยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต
โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 126 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 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)
511 102 แคลคูลัส 2
(Calculus II)
512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1
(General Biology I)
512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
(General Biology Laboratory I)
513 101 เคมีทั่วไป 1
(General Chemistry I)
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
(General Chemistry Laboratory I)
514 101 ฟสิกสทั่วไป 1
(General Physics I)
514 103 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
(General Physics Laboratory I)

4(4-0-8)
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)

2.1.2 วิชาแกนเลือก จํานวน 4 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Biology II)
512 104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2
1(0-3-0)
(General Biology Laboratory II)
หรือ
513 102 เคมีทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Chemistry II)
513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
1(0-3-0)
(General Chemistry Laboratory II)
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หรือ
514 102
514 104

ฟสิกสทั่วไป 2
(General Physics II)
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
(General Physics Laboratory II)

2.2 วิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 66 หนวยกิต ประกอบดวย
2.2.1 วิชาบังคับจํานวน 42 หนวยกิต ประกอบดวย
511 203 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร
(Vector Calculus)
511 221 สมการเชิงอนุพันธ
(Differential Equations)
511 241 พีชคณิตเชิงเสน 1
(Linear Algebra I)
511 371 การวิเคราะหเชิงตัวเลข
(Numerical Analysis)
515 231 ความนาจะเปน
(Probability)
517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
(Computer Programming I)
519 211 คณิตศาสตรหลักมูล
(Foundation Mathematics)
519 251 คณิตศาสตรคณนา
(Computational Mathematics)
519 311 คณิตวิเคราะห
(Mathematical Analysis)
519 312 หลักคณิตศาสตรประยุกต 1
(Principles of Applied Mathematics I)
519 341
519 361

แบบจําลองทางคณิตศาสตรเบื้องตน
(Introduction to Mathematical Models)
การวิจัยดําเนินงาน
(Operations Research)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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519 391
519 491
519 493

วิธีการวิจัย
(Research Methodology)
สัมมนา
(Seminar)
โครงงานวิจัย
(Research Project)

3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(0-4-2)

2.2.2 วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดยศึกษาจาก 2 กลุมรายวิชาตอไปนี้
2.2.2.1 กลุมที่ 1 จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชา
ใน 3 กลุมความถนัดตอไปนี้
กลุมความถนัดคณิตศาสตรการเงินและอุตสาหกรรม
(Financial and Industrial Mathematics)
515 223 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Statistical Data Analysis)
519 342 ระบบเชิงพลวัต
3(3-0-6)
(Dynamical Systems)
519 362 คณิตศาสตรการเงินเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Financial Mathematics)
519 363 คณิตศาสตรการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Mathematics)
519 364 ทฤษฎีควบคุมเชิงคณิตศาสตร
3(3-0-6)
(Mathematical Control Theory)
519 461 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Stochastic Process)
519 462 คณิตศาสตรการเงินขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Financial Mathematics)
กลุมความถนัดคณิตศาสตรคณนา (Computational Mathematics)
519 351 เทคนิคการหาคาเหมาะที่สุดเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Optimization Techniques)
519 352 การวิเคราะหเชิงตัวเลขขั้นสูง
3(2-2-5)
(Advanced Numerical Analysis)
519 451 วิธีการไฟไนตดิฟเฟอเรนซและการประยุกต
3(3-0-6)
(Finite Difference Methods and Applications)
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519 452

วิธีการไฟไนตเอลิเมนต
3(3-0-6)
(Finite Element Methods)
519 453 เทคนิคการหาคาเหมาะที่สุดขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Optimization Techniques)
519 454 การพัฒนาซอฟตแวรสําหรับการประยุกตทางคณิตศาสตร
3(2-2-5)
(Software Development for Mathematical Applications)
519 455 โครงขายประสาทเทียม
3(2-2-5)
(Artificial Neural Networks)
กลุมความถนัดการวิเคราะหเชิงประยุกต (Applied Analysis)
511 332 คณิตวิเคราะหในหลายตัวแปร
3(3-0-6)
(Mathematical Analysis in Several Variables)
519 342 ระบบเชิงพลวัต
3(3-0-6)
(Dynamical Systems)
519 343 ฟงกชันพิเศษและการประยุกต
3(3-0-6)
(Special Functions and Applications)
519 352 การวิเคราะหเชิงตัวเลขขั้นสูง
3(2-2-5)
(Advanced Numerical Analysis)
519 411 หลักคณิตศาสตรประยุกต 2
3(3-0-6)
(Principles of Applied Mathematics II)
519 431 สมการเชิงอนุพันธยอยและการประยุกต
3(3-0-6)
(Partial Differential Equations and Applications)
519 441 ทฤษฎีการประมาณคา
3(3-0-6)
(Approximation Theory)
519 442 ปญหาผกผันแบบอิลลโพสเชิงเสน
3(3-0-6)
(Linear Ill-Posed Inverse Problems )
2.2.2.2 กลุมที่ 2 จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติในวิชาเฉพาะดาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรในวิชาเฉพาะ
ด า น สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศในวิช าเฉพาะด าน สาขาวิช าชี ว วิท ยาในวิช าเฉพาะด าน
สาขาวิชาเคมีในวิชาเฉพาะดาน สาขาวิชาฟสิกสในวิชาเฉพาะดาน และสาขาวิชาคณิตศาสตรใน
วิชาเฉพาะดาน
นอกจากนี้ยังสามารถเลือกรายวิชาในกลุมที่ 1 ในขอ 2.2.2.1 และรายวิชาตอไปนี้
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519 381

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาคณิตศาสตร

3(2-2-5)

(Innovation and Technology in Mathematical Education)
519 481

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
ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือรายวิชาของสถาบัน
อื่น ๆ ที่ไดรับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือกศึกษา
รายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะจะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะ
ดานของหมวดวิชาเฉพาะดวย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิต
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได

101

แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)

081 102

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

3(2-2-5)

511 101

แคลคูลัส 1

4(4-0-8)

512 101

ชีววิทยาทั่วไป 1

3(3-0-6)

512 103

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1

1(0-3-0)

514 101

ฟสิกสทั่วไป 1

3(3-0-6)

514 103

ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1

1(0-3-0)

รวมจํานวน

15

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)

081 103

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

511 102

แคลคูลัส 2

4(4-0-8)

513 101

เคมีทั่วไป 1

3(3-0-6)

513 103

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1

1(0-3-0)

... ...

วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี

3

……

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3

รวมจํานวน

17

102

แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)

510 201

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร

3(3-0-6)

511 241

พีชคณิตเชิงเสน 1

3(3-0-6)

515 201

สถิติพื้นฐาน

3(2-2-5)

517 111

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1

3(2-2-5)

519 211

คณิตศาสตรหลักมูล

3(3-0-6)

……

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

3
18

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

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
รวมจํานวน

4
19
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)

081 101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

511 371

การวิเคราะหเชิงตัวเลข

3(2-2-5)

519 311

คณิตวิเคราะห

3(3-0-6)

519 312

หลักคณิตศาสตรประยุกต 1

3(3-0-6)

… …

วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ

3

… …

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3

รวมจํานวน

18

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

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

……

วิชาเลือกในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดย

3

คณะวิทยาศาสตร
……

วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

3
18
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)

519 491
……

สัมมนา

1(0-2-1)

วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

12
13

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)

519 493
……

โครงงานวิจัย
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

2(0-4-2)
6
8
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หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต รายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 99 หนวยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต
โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 135 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 8-11)
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 99 หนวยกิต ประกอบดวย 3 กลุมวิชา
2.1 วิชาเสริมพื้นฐานทางคณิตศาสตร จํานวน 3 หนวยกิต เปนวิชาที่ปรับพื้นฐานความรูใหกับ
นักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาพรอมที่จะศึกษาวิชาแกนทางคณิตศาสตร ผลการศึกษาที่ไดจากการเรียน
รายวิชาในกลุมนี้เปนแบบ S หรือ U และไมนับหนวยกิต
511 100 ความรูพื้นฐานสําหรับแคลคูลัส
3*(3-0-6)
(Precalculus)
2.2 วิชาแกน จํานวน 13 หนวยกิต ประกอบดวย
511 108 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 1
(Calculus for Computational Scientists I)
514 107 ฟสิกสพื้นฐาน
(Fundamental Physics)
520 101 พื้นฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ
(Foundation of Computer and Informatics)
520 211 โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง
(Discrete Computational Structures)
2.3 วิชาเฉพาะดาน จํานวน 68 หนวยกิต ประกอบดวย
517 121 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
(Computer Programming Skill I)
517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
(Computer Programming Skill II)
517 221 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ
(Object-Oriented Software Development)
520 212 กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Laws and Ethics in Information Technology)
520 213 โครงสรางขอมูลพื้นฐานและการประยุกต
(Fundamentals of Data Structures and Applications)
*

หมายถึง ไมนับหนวยกิต

3(3-0-6)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

4(2-4-6)
4(2-4-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-2-7)
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520 214
520 215
520 221
520 241
520 321
520 322
520 331
520 341

520 342
520 343
520 351
520 361
520 362
520 363
520 391
520 493

แพลตฟอรมการเขียนโปรแกรมและสภาวะแวดลอม
(Programming Platform and Environments)
พื้นฐานการเรียนรูของเครื่องเชิงสถิติ
(Fundamentals of Statistical Machine Learning)
ระบบฐานขอมูล
(Database Systems)
หลักของเครือขายคอมพิวเตอร
(Principles of Computer Networks)
การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
(Database System Administration)
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
(Business Information Systems)
ปญญาประดิษฐสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Artificial Intelligence for Information Technology)
เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมบนเครือขายอินเทอรเน็ตและ
เวิลดไวดเว็บ
(Internet and World Wide Web Technology and
Programming)
สถาปตยกรรมและเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร
(Computer Network Architecture and Technology)
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
(Information System Security)
การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรและการออกแบบ
สวนตอประสาน
(Human Computer Interaction and Interface Design)
การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน
(System Analysis and Design)
วิศวกรรมซอฟตแวร
(Software Engineering)
สถาปตยกรรมซอฟตแวรวิสาหกิจ
(Enterprise Software Architecture)
วิธีการวิจัย
(Research Methods)
โครงงานวิจัย 1
(Research Project I)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-2-7)
4(3-2-7)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
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520 494

โครงงานวิจัย 2
(Research Project II)

2(0-4-2)

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 ระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี
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)
3(3-0-6)
520 334 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(Decision Support Systems)
520 335 นวัตกรรมกระบวนการและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
(Process Innovation and Change Management)
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520 356
520 357
520 421
520 424
520 426
520 427
520 428

ความเปนผูประกอบการใหมดานนวัตกรรม สําหรับนักวิทยาศาสตร
(Innovative Startup Entrepreneurship for Scientists)
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการสรางตนแบบผลิตภัณฑ
(Digital Innovation for Product Prototyping)
การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ
(Information Storage and Retrieval)
การจัดการความรู
(Knowledge Management)
การรับรูระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ
(Remote Sensing and Geographic Information Systems)
การบริหารงานลูกคาสัมพันธ
(Customer Relationship Management)
โบราณคดีเชิงดิจิทัล
(Digital Archaeology)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2.4.2 กลุมวิชาการพัฒนาซอฟตแวร (Software Development) ประกอบดวย
รายวิชาตอไปนี้
517 323 ความชํานาญในการเขียนโปรแกรมดวยภาษาจาวา
3(3-0-6)
(Programming Expertise in Java)
517 324 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนที่
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)
3(3-0-6)
520 486 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 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
ให เลื อกศึ กษาได จ ากทุ กรายวิช าที่ เปดสอนในมหาวิทยาลัย ศิล ปากร หรือรายวิช าของ
สถาบันอื่นๆที่ ไดรับความเห็น ชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือก
ศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะ จะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชา
เฉพาะดานและวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะดวย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิต
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
081 102
511 100
511 108
514 107
517 121
520 101

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ความรูพื้นฐานสําหรับแคลคูลัส
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 1
พิสิกสพื้นฐาน
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
พื้นฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(2-2-5)
3*(3-0-6)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
4(2-4-6)
3(3-0-6)
17

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
081 103
515 201
517 122
--- ----- ---

ชื่อรายวิชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สถิติพื้นฐาน
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

* หมายถึง ไมนับหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(2-4-6)
3
3
16
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

510 201
520 211
520 212
520 213
--- ----- ---

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร
โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง
กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสรางขอมูลพื้นฐานและการประยุกต
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะ
วิทยาศาสตร
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-2-7)
6
3
22

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
510 202
517 221
520 214
520 215
520 221
520 241

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร
การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ
แพลตฟอรมการเขียนโปรแกรมและสภาวะแวดลอม
พื้นฐานการเรียนรูของเครื่องเชิงสถิติ
ระบบฐานขอมูล
หลักของเครือขายคอมพิวเตอร
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-2-7)
4(3-2-7)
20
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
081 101
520 321
520 322
520 331
520 341
520 342
520 361

ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
ปญญาประดิษฐสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ
สถาปตยกรรมและเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร
การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
21

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
520 343
520 351
520 362
520 363
520 391
--- ---

ชื่อรายวิชา
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรและการ
ออกแบบสวนตอประสาน
วิศวกรรมซอฟตแวร
สถาปตยกรรมซอฟตแวรวิสาหกิจ
วิธีการวิจัย
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
21
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
520 493
--- ---

ชื่อรายวิชา
โครงงานวิจัย 1
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
1(0-2-1)
12
13

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
520 494
--- ---

ชื่อรายวิชา
โครงงานวิจัย 2
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
2(0-4-2)
3
5
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หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการขอมูล
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต รายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะไมนอยกวา 91 หนวยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยมีหนวย
กิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 127 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 8-11)
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 91 หนวยกิต ประกอบดวย
2.1 วิชาแกน
จํานวน 22 หนวยกิต ประกอบดวย
511 110
511 111
511 244
514 107
515 171
517 123
517 214
2.2 วิชาเฉพาะดาน
2.2.1 วิชาบังคับ
515 271
520 101
522 151
522 211
522 241

แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาการขอมูล 1
(Calculus for Data Scientists I)
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาการขอมูล 2
(Calculus for Data Scientists II)
พีชคณิตเชิงเสนสําหรับนักวิทยาการขอมูล
(Linear Algebra for Data Scientists)
ฟสิกสพื้นฐาน
(Fundamental Physics)
สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล
(Statistics for Data Science)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล
(Computer Programming for Data Scientists)
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
(Data Structure and Algorithm)
จํานวนไมนอยกวา 69 หนวยกิต ประกอบดวย
จํานวน 49 หนวยกิต ประกอบดวย
ความนาจะเปนสําหรับนักวิทยาการขอมูล
(Probability for Data Scientists)
พื้นฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ
(Foundation of Computer and Informatics)
พื้นฐานวิทยาการขอมูล
(Foundation of Data Science)
วิธีการคณนาสําหรับนักวิทยาการขอมูล
(Computational Methods for Data Scientists)
เว็บเทคโนโลยี
(Web Technology)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(4-0-8)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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522 251
522 252
522 253
522 254
522 301
522 351
522 352
522 361
522 362
522 363
522 391
522 392

ระบบฐานขอมูลสําหรับวิทยาการขอมูล
(Database Systemsfor Data Science)
ชุดเครื่องมือสําหรับวิทยาการขอมูล
(Data Science Toolbox)
การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล
(Getting and Cleaning Data)
การประมวลผลขอมูลขนาดใหญเบื้องตน
(Introduction to Big Data Processing)
จริยธรรมและความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
(Ethics and Information Security)
การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ
(Exploratory Data Analysis)
วิศวกรรมคุณลักษณะ
(Feature Engineering)
การเรียนรูแบบมีผูสอนของเครื่อง
(Supervised Machine Learning)
การประมวลผลขอมูล
(Data Processing)
การเรียนรูแบบไมมีผูสอนของเครื่อง
(Unsupervised Machine Learning)
ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methods)
สัมมนา
(Seminar)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
1(0-2-1)

2.2.2 วิชาบังคับเลือก
โดยนักศึกษาเลือกเรียนตามแผนที่กําหนดใหดังนี้
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
(Research Project)

2(0-4-2)

2.2.3 วิชาเลือก
แผน ก จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ แผน ข จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต
โดยเลือกจากกลุมวิชาดังตอไปนี้
กลุมวิชาการสังเคราะหสารสนเทศทางวิจิตรศิลปและวิทยาศาสตร
522 311
คณิตศาสตรของการผกผันในการสํารวจระยะไกลเบื้องตน 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)
การวิเคราะหขอมูลเชิงจิตรกรรม
3(2-2-5)
522 371
(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)
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522 378

การวิเคราะหขอมูลเชิงภาพถาย
(Photo Data Analytics)
522 379
การวิเคราะหขอมูลเชิงประวัติศาสตร
(Historical Data Analytics)
522 380
การวิเคราะหขอมูลเชิงประวัติศาสตรและโบราณคดี
(Archaeological Data Analytics)
กลุมวิชาการสังเคราะหสารสนเทศทางธุรกิจ
522 221
แผนแบบเชิงสถิติสําหรับการรวบรวมขอมูล
(Statistical Designs for Data Collection)
522 321
การวิเคราะหการถดถอยขั้นสูง
(Advanced Regression Analysis)
522 322
เทคนิคการพยากรณสําหรับวิทยาการขอมูล
(Forecasting Techniques for Data Science)
522 323
การวิเคราะหหลายตัวแปรสําหรับวิทยาการขอมูล
(Multivariate Analysis for Data Science)
522 324
การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภทสําหรับวิทยาการขอมูล
(Categorical Data Analysis for Data Science )
522 341
ธุรกิจอัจฉริยะ และแพลตฟอรม
(Business Intelligence and Platform)
522 342
พฤติกรรมผูบริโภคและการวิจัยตลาด
(Consumer Behavior and Marketing Research)
522 343
การวิเคราะหเชิงธุรกิจ
(Business Analytics)
522 344
แบบจําลองกระบวนการธุรกิจ
(Business Process Modeling)
522 345
การตลาดดิจิทัล
(Digital Marketing)
522 346
เครื่องมือและเทคนิคในการคนคืนสารสนเทศ
(Information Retrieval Tools and Techniques)
522 347
การพัฒนาแบบเอไจลน
(Agile Development)
522 353
การวิเคราะหขอมูลเครือขายสังคม
(Social Network Data Analytics)

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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522 355

การทําเหมืองขอมูลและคลังขอมูลขั้นสูง
(Advanced Data Mining and Data Warehousing)
522 364
การประมวลผลขอความและภาษาธรรมชาติขั้นสูง
(Advanced Text Processing and Natural Language
Processing)
กลุมวิชาเลือกทั่วไป
522 481
เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 1
(Selected Topics in Data Science I)
522 482
เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 2
(Selected Topics in Data Science II)
522 483
เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 3
(Selected Topics in Data Science III)
522 484
เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 4
(Selected Topics in Data Science IV)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

นอกจากนี้ นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กศึ ก ษาจากรายวิ ช าในหลั ก สูต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) ที่ไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในสาขาวิชาตอไปนี้
สาขาวิชาคณิตศาสตร และสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ในวิชาเฉพาะดาน
สาขาวิชาสถิติ ในวิชาเฉพาะดาน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวิชาเฉพาะดาน และรายวิชา
เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือรายวิชาของสถาบันอื่นๆ ที่
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในวิชาเลือก
ของหมวดวิชาเฉพาะจะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะดานของหมวดวิชาเฉพาะดวย
เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชาใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิตรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
ไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได
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แผนการศึกษาการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการขอมูล

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)

081 102

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

3(2-2-5)

511 110

แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาการขอมูล 1

3(3-0-6)

514 107

ฟสิกสพื้นฐาน

4(4-0-8)

515 201

สถิติพื้นฐาน

3(2-2-5)

517 123

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล

3(2-2-5)

520 101

พื้นฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ

3(3-0-6)

รวมจํานวน

19

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

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

พื้นฐานวิทยาการขอมูล

3(3-0-6)

--- ---

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3

--- ---

วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี

3

รวมจํานวน

18
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แผนการศึกษาการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการขอมูล

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)

510 201

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร

3(3-0-6)

511 244

พีชคณิตเชิงเสนสําหรับนักวิทยาการขอมูล

3(2-2-5)

517 214

โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี

3(2-2-5)

522 251

ระบบฐานขอมูลสําหรับวิทยาการขอมูล

3(2-2-5)

522 252

ชุดเครื่องมือสําหรับวิทยาการขอมูล

3(2-2-5)

--- ---

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

6
21

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

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)

--- ---

วิชาเลือกในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิทยาศาสตร
รวมจํานวน

3
21
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แผนการศึกษาการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการขอมูล
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

จํานวนหนวยกิต

ชื่อรายวิชา

(บ – ป – น)

081 101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

522 301

จริยธรรมและความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

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
เมื่อจบปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาตองยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการเลือกแผนการศึกษา
แผน ก เลือกเรียนรายวิชา 522 496 สหกิจศึกษา หรือ แผน ข เลือกเรียนรายวิชา 522 493 โครงงานวิจัย
ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณา
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต จํานวนหนวยกิต
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

(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

12

12

20

19

--- ---

วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน
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แผนการศึกษาการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการขอมูล

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต จํานวนหนวยกิต
รหัสวิชา
522 496
--- ---

ชื่อรายวิชา
สหกิจศึกษา
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

(แผน ก)

(แผน ข)

(บ – ป – น)
6(ไมนอยกวา
600 ชั่วโมง)
ไมมี

(บ – ป – น)

6

6

ไมมี
6

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต จํานวนหนวยกิต
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

522 493

โครงงานวิจัย

522 494

โครงงานวิจัยสหกิจศึกษา
รวมจํานวน

(แผน ก)

(แผน ข)

(บ – ป – น)

(บ – ป – น)

ไมมี

2(0-4-2)

1(0-4-2)

ไมมี

1

2
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
หลัก และแนวคิ ด ของการสื่ อสาร ทั กษะการใชภ าษาไทยเพื่ อการสื่อสารอย างมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค เพื่อใชในการดําเนินชีวิตและแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
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)
การฝกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน โดยฝกการฟงและการพูดในชีวิตประจําวัน
และในสถานการณตาง ๆ ฝกอานเพื่อความเขาใจ 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)
การฝ ก ทั ก ษะภาษาอั งกฤษทั้ ง 4 ด าน โดยฝ ก การอ านและแสดงความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน สามารถนําขอมูลที่ไดจากการอานไปประกอบการเขียน 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 ที่มาของ
แรงบันดาลใจ วิวัฒนาการของผลงานศิลปะในดานทัศนศิลป ศิลปะการแสดง และดนตรี
จากอดีตถึงปจจุบัน ทั้งนี้โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญตอไปนี้ 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)
วิวัฒ นาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษยในการสรางสรรคทั้งสิ่งที่เป น
นามธรรมและรูปธรรม ซึ่งเปนรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษยในดานตางๆ ที่สืบ
เนื่องจากโบราณสมัยมาถึงปจจุบัน ปจจัยที่เอื้อตอการสรางสรรค กระบวนการสรางสรรค
ลักษณะและผลผลิตของการสรางสรรค ตลอดจนผลกระทบตอมนุษยชาติในแตละยุคแตละ
สมัย ทั้งนี้ โดยการวิเคราะหขอมูลในปริทัศนประวัติศาสตร และจากมุมมองของศาสตร
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
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 ความคิดและวิธีการทางปรัชญาอัน เกี่ยวเนื่ องกับชีวิต 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 รูปแบบและปจจัยพื้นฐานที่นําไปสูกําเนิดของ
อารยธรรม ความรุงเรืองและความเสื่อมของอารยธรรมสําคั ญของโลกในแตล ะยุ คสมั ย
กระบวนการสั่งสมความเจริญที่มาจากความคิดสรางสรรค การเรียนรูจากประสบการณ
ปฏิ สั มพั น ธร ะหวา งอารยธรรมตางๆ ทั้งในด านวัตถุธรรมและจิตใจ ไมวาจะเปน ระบบ
การเมืองการปกครอง กฎหมาย วรรณกรรม ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเชื่อ
ซึ่งยังคงมีคุณูปการตอสังคมมนุษยในปจจุบัน
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)
พื้นฐานและวิวัฒ นาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางดานประวัติศาสตร การ
สร า งสรรค ค า นิ ย ม ภู มิ ป ญ ญาไทย และมรดกทางวั ฒ นธรรม โดยครอบคลุ ม ภาษา
วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบ
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)
การตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธกับภูมิศาสตรและระบบนิเวศน รูปแบบที่หลากหลายของ
สถาปตยกรรมพื้ นถิ่น คติความเชื่อ ศาสนา วัฒ นธรรม พัฒ นาการทางสถาป ตยกรรม
ศิ ล ปะและมรดกทางสถาป ต ยกรรมที่ เกี่ ย วข อ ง และสถาป ต ยกรรมร ว มสมั ย ที่ เ ป น
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 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Meditation for Self-Development)
ความหมายของการทําสมาธิ จุดประสงค วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มตนของการทํา
สมาธิ ลักษณะของการบริกรรมและการทํ าสมาธิ ประโยชนของสมาธิ ลักษณะอาการ
ต อต านสมาธิ และการนํ าสมาธิไปใชในชีวิตประจําวัน สมาธิกับ การเรีย นและการงาน
ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชนของฌานและญาณ สิ่งที่ควรรูเรื่องวิปสสนา 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 การเมื อง 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)
องค ป ระกอบของดนตรี ดนตรี ไทยและต า งชาติ ผลงานของคี ต กวี ไทยและ
ตางประเทศที่สําคัญ การเปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติตาง ๆ รวมทั้งดนตรีพื้นบาน
ลักษณะเฉพาะของดนตรีประจําชาติไทย ความสัมพันธระหวางคีตศิลปกับศิลปะแขนงอื่น
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)
การเรี ย นรู เพื่ อ ความเข าใจชี วิต ของตนเองและผู อื่ น บทบาทหน าที่ แ ละความ
รับผิดชอบตอตัวเองและสังคม หลักการทํางานรวมกับผูอื่น บุคลิกภาพและมารยาททาง
สังคม คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตและการทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต 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

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Man and His Environment)
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย กั บ สิ่ ง แวดล อ มและภู มิ นิ เวศน โดยพิ จ ารณาถึ ง
ความสัมพันธของการอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิตเพื่อใหเกิดความสมดุลแหงธรรมชาติ ปจจัยที่
นําไปสูความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม ธรรมชาติ และภูมินิเวศน ลักษณะและขอบเขต
ของปญหาในปจจุบัน แนวโนมของปญหาในอนาคตและผลกระทบตอมนุษยชาติ ตลอดจน
สงเสริมใหมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อนําไปสูสังคมแบบยั่งยืน
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 ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพัฒนาการ กระบวนการคิดและการรับรูตนเองและบุคคลอื่น ทัศนคติและความ
พึงพอใจระหวางบุคคล การสื่อสาร สัมพันธภาพระหวางบุคคล หลักการจูงใจและการให
กําลังใจ อารมณ การควบคุมอารมณและการจัดการความเครียด การพัฒนาบุคลิกภาพ
การปรับตัว ภาวะผูนํา การทํางานเปนหมูคณะ การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
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
ในเชิ งปรั ช ญาและหลั ก การในเชิ งทฤษฎี ที่ เอื้ อ ต อ ความสํ า เร็ จ ในการดํ าเนิ น ชี วิ ต การ
ประกอบกิจหรือภารกิจ ใดๆ ก็ตามของปจเจกบุคคล องคกรและสังคมใหลุลวงไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ 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 พัฒ นาทักษะ เทคนิคกีฬา กฎระเบียบและ
กติกา มารยาทของผูเลนและผูชม สมรรถภาพทางกาย การปองกันอุบัติเหตุจากการเลน
กี ฬ า การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต น รวมถึ ง บทบาทหน า ที่ ก ารเป น นั ก กี ฬ าและผู ช มที่ ดี
ประโยชนของกีฬาที่มีตอการเสริมสรางสุขภาวะ 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)
โครงสร าง ระบบ และกระบวนการทางการเมื อ ง การปกครองและเศรษฐกิ จ
พัฒ นาการบทบาทของภาครัฐ ภาคประชาสังคม วิเคราะหใหเห็นความสัมพันธระหวาง
กลไกทางการเมื อ งการปกครองและเศรษฐกิ จ ที่ ส ง ผลกระทบต อ การพั ฒ นาประเทศ
ตลอดจนศึกษาผลกระทบของโลกาภิวัตนที่มีตอระบบการเมือง 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 จุดรวมในเชิงอัตลักษณที่สะทอนผานศิลปะการแสดง
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
ความสัมพันธทางวัฒ นธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน 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 ประวัติศาสตรและพัฒนาการดนตรีในพื้นที่
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
และชุ ม ชน ชุ ด ความคิ ดต างๆ ที่ กํ าหนดแบบแผนการดํ าเนิ น ชี วิ ต การใช ชี วิ ต อย าง
พอเพียง ลัทธิบริโภคนิยม ปจจัยพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตของ
มนุษย การบริโภคทรัพยากร การอยูอาศัย ความรับ ผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
จิตอาสา หนาที่พลเมือง
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

กิจกรรมเพื่อชีวิตสรางสรรค
3(3-0-6)
(Activities for a Creative Life)
ความหมายและความสําคัญในการพัฒ นาตนเองของนักศึกษา คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค การปลูกฝงทัศนคติที่ดีของการเปนพลเมืองโลก การสรางเสริม
จิตอาสา คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต การพั ฒนาการทํางานเปนทีม การ
เรียนรูเพื่อการพัฒนาชีวิตโดยการเรียนรูผานกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบตางๆ
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)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของคณะกรรมการประจําคณะ/ นักศึกษาออกคาใชจายเอง
ความสําคัญ และวัตถุประสงคของการเรียนรูแบบบูรณาการโดยการเดินทางและ
ประสบการณในตางประเทศ การวางแผน และการเตรียมการเดินทาง ฝกประสบการณ
ในมหาวิทยาลัย สถาบันทางวิชาการ หรือสถาบันอื่นในตางประเทศโดยความเห็นชอบของ
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
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดการตระหนักที่ดีในวิถีการดํารงชีวิต
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

อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food for Health)
ความรูพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ความตองการอาหารของรางกาย องค ป ระกอบอาหาร
สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไมไดสัดสวนกับ โรค 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 สิ่งแวดลอม 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 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Computer, Information Technology and Communication)
บทบาทและความสําคัญของคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ปจจุบัน แนวโนมในอนาคต ความรูพื้นฐาน การประยุกตอยางสรางสรรค การรักษาความ
มั่นคง กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของ
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 ระบบจํ านวนจริ ง ตรรกวิ ท ยา ความน าจะเป น ประเภทของข อ มู ล สถิ ติ
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
ยั่งยืน ในดานสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒ นธรรม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดลอม การ
เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากแหลงเรียนรูในชุมชน การแลกเปลี่ยนความรูของ
นักวิทยาศาสตรและนักเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน กิจกรรมการสื่อสารตอสาธารณะ
และการสรางสื่อประเภทตาง ๆ เพื่อแสดงผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี
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 สถานการณ และแนวโนมการใชพลังงานของอาเซียนและของโลก แหลง
พลังงานหมุ น เวีย นและพลังงานทางเลื อกในอาเซีย น ศั กยภาพในการผลิต พลังงานใน
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 เพื่อพัฒนาทักษะการเปนผูนําและการเปนผูตามที่ดี ทักษะการติดตอสื่อสาร
ทักษะการเรียนรูและการทํ างานอยางสรางสรรค พัฒ นาความรับ ผิดชอบตอชุมชนและ
สังคมของนักศึกษา รวมทั้งเพือ่ ปลูกฝงเอกลักษณและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ใหกับนักศึกษา โดยการทํางานเปนกลุมเพื่อจัดทําโครงการสรางสรรค เพื่อใหเกิดการรับรู
หรือการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่สนใจ ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
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)
การฝกอานบทความวิชาการทางวิทยาศาสตรเพื่อใหเขาใจและจับใจความสําคัญ
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

ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Communicative English)
การฝกทักษะทางภาษาเพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาใจและสื่อสารไดในสถานการณ
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)
ความรูเบื้องตนสําหรับนักวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน ยุทธศาสตร
การบริหาร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร การเขียนแผนธุรกิจ การวางแผนการผลิตและ
แผนการตลาด ทรัพยสินทางปญญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ
มีการศึกษานอกสถานที่
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 การเลือกที่ตั้งและการออกแบบผังโรงงาน ปริมาณการ
ผลิตที่ประหยัดสุด การวางแผนการผลิตการจัดลําดับงาน การบริหารสินคาคงคลังและ
วัตถุดิบการควบคุมคุณภาพ การซอมบํารุง
มีการศึกษานอกสถานที่
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

สถิติพื้นฐาน
3(2-2-5)
(Elementary Statistics)
ธรรมชาติของสถิติและแนวทางการประยุกตโดยทั่วไปของสถิติ สถิติพรรณนา
และความ นาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรเชิงสุม การเลือก
ตัวอยางและการแจกแจงของตัวอยาง การประมาณ การทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ไม
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

การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Natural Environment and Cultural Heritage Conservation)
ความหมายและความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และมรดก
ทางวัฒนธรรม ขอบเขต วัตถุประสงคและประโยชนของการอนุรักษ สถานการณ
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ปญหา การแกไข มาตรการปองกัน นโยบายและการ
วางแผนเพื่อการอนุรักษ
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

การจัดการสิ่งแวดลอมในครัวเรือน
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 และความสําคัญของจุลินทรียที่มีตอวงการอาหาร
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 ปจจัยที่สงผลตอการเพิ่มผลผลิตของเห็ด 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
รูป แบบยั งไม กําหนด กฎของโลปตาล ลําดับ และอนุ กรมอนัน ต อนุ กรมเทยเลอรและ
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 วิ ธีการพิสูจ นรูป แบบตาง ๆ โดยอาศัย ตัว แบบจากทฤษฎี จํานวน
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
สมการอิงตั ว แปรเสริมและพิ กัดเชิงขั้ว ปริภู มิยุคลิดและเวกเตอร แคลคูลัส ของ
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
มุ ม รูป สามเหลี่ย ม ป ญ หาการสราง เสน ขนาน สี่เหลี่ย ม วงกลม การแปลงเชิ ง
เรขาคณิต ความคลาย รูปหลายเหลี่ยมดานเทามุมเทา พื้นที่และเสนรอบรูป
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
สมการเชิงอนุ พัน ธอันดับ หนึ่ง สมการเชิงอนุพัน ธอัน ดับสอง สมการเชิงอนุพัน ธ
อันดับสูงและการประยุกต สมการเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร ระบบสมการเชิง
อนุพัน ธเชิงเสน ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต อนุกรมฟู เรียร ปญ หาคาขอบ
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

คณิตวิเคราะหเบื้องตน
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 การดําเนิ นการขั้ นมู ลฐาน ดีเทอรมิแนนต ปริภู มิ
เวกเตอร การแปลงเชิงเสน คาลักษณะเฉพาะและเวกเตอรลกั ษณะเฉพาะ 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 ทฤษฎี บทเดอมัวฟวร รากที่ n ของ 1 พหุนามกําลังสองตัวแปร
เดียว รากของพหุนามกําลังต่ํา ขั้นตอนการหาร 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 ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด ทฤษฎีบทหลักมูลของเลขคณิต
สมการไดโอแฟนไทนเชิงเสน สมภาค สมภาคเชิงเสน ทฤษฎีบทเศษเหลือของจีน ทฤษฎี
บทของวิลสัน ทฤษฎีบ ทของออยเลอร ฟ งกชันแยกคูณ ฟ งกชันฟายออยเลอร จํานวน
ตัวหาร ผลบวกของตัวหาร สูตรผกผันเมอบิ อุส 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
ผั งงาน การเขี ย นโปรแกรมแบบโครงสราง โปรแกรมทางคณิ ตศาสตรเบื้ องต น
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 สัจพจนของการเลือกและหลักการที่เกี่ยวของ เซตจํากัดและเซต
อนันต จํานวนเชิงการนับและจํานวนเชิงอันดับที่
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

ทรงหลายเหลี่ยมคอนเวกซ
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
ประวั ติ ก ารพั ฒ นาของเรขาคณิ ต เชิ งไฮเพอร โบลา บทนิ ย ามและสั จ พจน ข อง
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
สมการเชิ งอนุ พั น ธ ย อยอั น ดั บ หนึ่ ง การจั ดประเภทของสมการเชิงอนุ พั น ธยอ ย
อันดับสอง วิธีการแยกตัวแปร ปญหาสตูรม-ลียูวีล ปญหาคาลักษณะเฉพาะ การกระจาย
แบบเชิงตั้งฉาก อนุกรมฟูเรียร ปญหาคาขอบเริ่มตนสําหรับสมการความรอน สมการคลื่น
และสมการที่เกี่ยวของ 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
ทอพอโลยี บ นเส น จํ า นวนจริง ความต อเนื่ องเอกรูป ทฤษฎีบ ทคาระหวางกลาง
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 กรุป การเรีย งสับ เปลี่ยน ทฤษฎีบ ทสมสัณ ฐาน ความรูเบื้องตน เกี่ย วกับ 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 กึ่งกรุปวัฏจักร กึ่งกรุปเชิงเดียว กึ่งกรุปปรกติ กึ่งกรุปผกผัน กึ่ง
กรุปการแปลง สมภาค ความสัมพันธกรีน
Elementary concepts. Cyclic semigroups. Simple semigroups. Regular
semigroups. Inverse semigroups. Transformation semigroups. Congruences.
Green’s relations.

511 351

ทฤษฎีกราฟเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Graph Theory)
วิชาบังคับกอน : 511 202 หลักคณิตศาสตร 2
แนวคิดพื้นฐานในทฤษฎีกราฟ 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 ทฤษฎี บททวิน ามและทฤษฎีบ ท
อเนกนาม หลักการเพิ่มเขา-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

ทฤษฎีจํานวนเชิงคอมบินาทอริกสเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Combinatorial Number Theory)
วิชาบังคับกอน : 511 251 ทฤษฎีจํานวน 1
ลํ า ดั บ เวี ย นเกิ ด ฟ งกชัน ก อกําเนิ ด การประยุก ตในคอมบิ น าทอริกสแ ละทฤษฎี
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 การประมาณคากําลังสองนอยที่สุด 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 ขั้นตอนวิธีซิมเพลกซ ภาวะคูกัน การวิเคราะหความไว ปญหา
การขนส งและป ญ หาการไหลบนข ายงาน การโปรแกรมไมเชิงเสน เบื้ องตน การหาค า
เหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไขบังคับและไมมีเงื่อนไขบังคับ
Linear programming. Simplex algorithm. Duality. Sensititvity analysis.
Transportation and network flow problems. Introduction to nonlinear
programming. Constrained and unconstrained optimization.

511 411

เรขาคณิตเชิงอนุพันธเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Differential Geometry)
วิชาบังคับกอน : 511 203 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร
สนามเวกเตอร ปริภูมิสัมผัส สนามเวกเตอรบนผิว ทิศทางของผิว การสงแบบเกาส
จีออเดสิก การเคลื่อนยายในแนวขนาน ความโคง การหาปริพันธ ผิวซึ่งมีพื้นที่นอยที่สุด
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
*อาจเรียนพรอมกันได
อนุกรมฟูเรียรและทฤษฎีบทการลูเขา การประยุกตกับปญหาคาขอบ ผลการแปลง
ฟูเรียรวิยุตและการประมวลผลสัญญาณ ผลการแปลงฟูเรียรตอเนื่องและการประยุกต
Fourier series and convergence theorem. Applications to boundaryvalue problems. Discrete Fourier transforms and signal processing.
Continuous Fourier transforms and applications.

511 431

ทอพอโลยีเบื้องตน
3(3-0-6)
(Elementary Topology)
วิชาบังคับกอน : 511 331 คณิตวิเคราะห
ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิทอพอโลยี 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
เซตอั น ดั บ แลตทิ ซ และแลตทิ ซ บริ บู ร ณ ความบริ บู ร ณ แ บบเดเดคิ น ด แ มคนิ ล
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

ทฤษฎีรหัสเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Coding Theory)
วิชาบังคับกอน : 511 241 พีชคณิตเชิงเสน 1
แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีรหัส 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

วิทยาการรหัสลับเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Cryptography)
วิชาบังคับกอน : 511 341 พีชคณิตนามธรรม 1
หรือ
511 251 ทฤษฎีจํานวน 1
แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการรหัสลับและคณิตศาสตรเกี่ยวของ 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

ทฤษฎีจํานวนเชิงวิเคราะหเบื้องตน
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 สู ต รผลบวกอเบล ผลบวกของส ว นกลั บ ของจํ า นวนเฉพาะ
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
(Selected Topics in Mathematics I)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร
เรื่องที่นาสนใจทางคณิตศาสตร
Topics of current interest in mathematics.

3(3-0-6)

511 482

เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร 2
(Selected Topics in Mathematics II)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร
เรื่องที่นาสนใจทางคณิตศาสตร
Topics of current interest in mathematics.

3(3-0-6)

511 483

เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร 3
(Selected Topics in Mathematics III)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร
เรื่องที่นาสนใจทางคณิตศาสตร
Topics of current interest in mathematics.

3(3-0-6)

511 491

สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
วิชาบังคับกอน : 511 202 หลักคณิตศาสตร 2
เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
สัมมนาในหัวขอที่นาสนใจทางคณิตศาสตรภายใตความเห็นชอบของภาควิชาฯ
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
เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
การวิจัยในหัวขอที่นาสนใจทางคณิตศาสตรภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
ในภาควิชาฯและการนําเสนอผลงานวิจัย
Research on topics of interest in mathematics under supervision of
departmental staff members and oral presentation.
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาชีววิทยา
512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Biology I)
วิชาบังคับกอน : * 512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
* อาจเรียนพรอมกันได
แนวคิดทางชีววิทยา สมบัติของสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร การ
จัดจําแนก และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ไวรา แบคทีเรีย อาเคียร และยูคารีโอตา พื้นฐานของชีวิตระดับโมเลกุล การจัดองคประกอบระดับเซลล เนื้อเยื่อและ
อวัย วะ การสังเคราะหดวยแสง และการหายใจระดับ เซลล พั น ธุศาสตรบ ริสุ ทธิ์
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 ชีววิทยาทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Biology II)
วิชาบังคับกอน : * 512 104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2
* อาจเรียนพรอมกันได
พัน ธุศาสตรโมเลกุล พันธุศาสตรประชากร และวิวัฒ นาการระดับจุลภาค
โครงสราง หนาที่ และการสืบพันธุของพืชมีดอก โครงสรางและหนาที่ของระบบและ
อวัยวะตางๆ ของสัตว รวมทั้งกลไกการทํางานของรางกาย 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 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
1(0-3-0)
(General Biology Laboratory I)
วิชาบังคับกอน : * 512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1
Laboratory work related to the contents in 512 101 General
Biology I.
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512 104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2
1(0-3-0)
(General Biology Laboratory II)
วิชาบังคับกอน : * 512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 102 ชีววิทยาทั่วไป 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
หลั กการและการฝกทักษะในการวาดภาพสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติและจาก
กล องจุ ล ทรรศน เพื่ อประกอบการศึ กษาและงานวิจัย ทางวิท ยาศาสตรชี ว ภาพ
พื้นฐานการใชซอฟแวรคอมพิวเตอรชวยในการวาดภาพ
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
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 181 การวาดภาพทาง
ชีววิทยา
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 181 Biological
Illustration.
Field trips required.
512 183 ทันโลกกับชีววิทยา
3(3-0-6)
(Bio-update)
พื้นฐานความรูทางชีววิทยาในประเด็นปจจุบัน 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 ชีววิทยาทั่วไป 1
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
* 512 202 ปฏิบัติการพันธุศาสตร
* อาจเรียนพรอมกันได
โครโมโซมและการแบงเซลล การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎของ
เมนเดล ปฏิสัมพันธของยีน ความนาจะเปนและการทดสอบไคแสควร มัลติเปลอัล ลี ล การกําหนดเพศ การถายทอดลักษณะพั น ธุกรรมที่ถูกควบคุมดวยยีน บน
โครโมโซมเพศ ลิ งเกจและรีคอมบิเนชัน 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
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 201 พันธุศาสตร
Laboratory work related to the contents in 512 201 Genetics.
512 203 นิเวศวิทยา
3(3-0-6)
(Ecology)
วิชาบังคับกอน : 512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
* 512 204 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
แนวคิดเบื้องตนทางนิเวศวิทยา โครงสราง หนาที่และปจจัยสําคัญของระบบ
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
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 203 นิเวศวิทยา
มีการศึกษานอกสถานที่
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 ชีววิทยาทั่วไป 1
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
* 512 212 ปฏิบัติการพืชสวน
* อาจเรียนพรอมกันได
การจัดจําแนกพืชสวน วิธีการขยายพันธุทั้งแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ
การเตรียมการปลูก การใชปุย การใชสารเคมีที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของพืช
การเก็บเกี่ยว การปรับปรุงพั นธุและการควบคุมศัตรูพืช 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
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 211 พืชสวน
มีการศึกษานอกสถานที่
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 ชีววิทยาทั่วไป 1
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
* 512 214 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกลวยไม
* อาจเรียนพรอมกันได
สั ณ ฐานวิ ทยาทั่ ว ไปของกลว ยไม ประเภทและการจํ าแนกพั น ธุกลว ยไม
ลูกผสมที่ มีความสําคัญเชิงพาณิ ชย การขยายพั น ธุ 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
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 213 วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของกลวยไม
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 213 Orchid
Science and Technology.
Field trips required.
512 215 พืชกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Plant and Environment)
วิชาบังคับกอน : 512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
ปจจัยไมมีชีวิตและมีชีวิตที่มีผลตอการเจริญเติบโต พัฒนาการและผลิตภาพ
ของพืชการปองกันตัวของพืช การประยุกตเพื่อการปฏิบัติทางการเกษตรและการ
จัดการสิ่งแวดลอม
มีการศึกษานอกสถานที่
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 ชีววิทยาทั่วไป 1
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
* 512 217 ปฏิบัติการไมดอกไมประดับ
* อาจเรียนพรอมกันได
ประวัติความเปนมา สรีรวิทยาและลักษณะวิสัยของไมดอกไมประดับ วิธี
ของการปลู ก การขยายพั น ธุและการดูแ ลรักษา หลั กการเบื้ อ งต น ในการใช ไม
ดอกไมประดับเพื่อการจัดสวน 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
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 216 ไมดอกไมประดับ
มีการศึกษานอกสถานที่
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 ชีววิทยาทั่วไป 1
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
* 512 232 ปฏิบัติการวิทยาเอ็มบริโอของสัตวมีกระดูกสันหลัง
* อาจเรียนพรอมกันได
การสรางเซลลสืบพันธุเพศเมียและการสรางตัวอสุจิ ขั้นตอนการเจริญในสัตว
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
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 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 ชีววิทยาทั่วไป 1
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
* 512 234 ปฏิบัติการสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
* อาจเรียนพรอมกันได
แหล งที่ อยู และการกระจายของสั ต ว ไม มี กระดู กสั น หลั ง ลั กษณะเฉพาะ
ภายในและภายนอก การจําแนกประเภท การกินอาหาร การหายใจ การรูสึก
การไหลเวียนเลือด การขับถาย และการสืบพันธุ การเพาะเลี้ยงสัตวไมมีกระดูก
สันหลังที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
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
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 233 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
มีการศึกษานอกสถานที่
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 ชีววิทยาทั่วไป 1
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
* 512 236 ปฏิบัติการสัตวมีกระดูกสันหลัง
* อาจเรียนพรอมกันได
สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร การจําแนกประเภท สรีรวิทยา
พฤติกรรม และการเพาะเลี้ยงสัตวมีกระดูกสันหลังที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
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
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 235 สัตวมีกระดูกสันหลัง
มีการศึกษานอกสถานที่
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 ชีววิทยาทั่วไป 1
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
* 512 238 ปฏิบัติการกีฏวิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา การเจริญ การจําแนก ประเภท
นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของแมลง การจัดการแมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
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
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 237 กีฏวิทยา
มีการศึกษานอกสถานที่
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 ชีววิทยาทั่วไป 1
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
513 341 ชีวเคมี 1
แนวคิ ดและวิ ธีศึกษาเซลล โครงสรางและองคป ระกอบทางเคมี ของเซลล
หนาที่ของออรแกเนลล เมแทบอลิซึมและชีวพลังงานศาสตร การลําเลียงและการ
หลั่ง การตอบสนองตอสิ่งเรา โครงสรางโครโมโซม การแสดงออกของยีนและการ
ควบคุม ไซโทสเกเลตัน เมทริกซน อกเซลล ฮอรโมนและตัวรับ วัฏ จักรเซลล
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
แนวคิ ด เชิ ง วิ วั ฒ นาการของชาลส ดาร วิ น การเกิ ด สิ่ ง มี ชี วิ ต ชนิ ด ใหม
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 ชีววิทยาทั่วไป 1
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
* 512 312 ปฏิบัติการกายวิภาคพืช
* อาจเรียนพรอมกันได
ชนิดและการเปลี่ยนสภาพของเซลลในเนื้อเยื่อตางๆของพืช โครงสราง
ภายในสวนประกอบและรูปแบบการเรียงตัวของเนื้อเยื่อในอวัยวะของพืชเนนพืชที่
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
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 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 ชีววิทยาทั่วไป 1
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 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.
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512 314 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช
1(0-3-0)
(Plant Physiology Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 512 313 สรีรวิทยาของพืช
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 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 ชีววิทยาทั่วไป 1
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
* 512 316 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช
* อาจเรียนพรอมกันได
หลั กการและระบบการจํ าแนกพื ช การตั้ งชื่ อพื ช และการระบุ พั น ธุไม ที่ มี
เนื้อเยื่อลําเลียง เนนพืชดอก การรวบรวมและเก็บรักษาตัวอยางพืช การใชและการ
สรางรูปวิธาน ลักษณะของวงศ ถิ่นกําเนิด 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
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 315 อนุกรมวิธานพืช
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 315 Plant
taxonomy.
Field trips required.
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512 317 สัณฐานวิทยาของพืชที่มีเนื้อเยื่อลําเลียง
3(3-0-6)
(Morphology of Vascular Plants)
วิชาบังคับกอน : 512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
* 512 318 ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืชที่มีเนื้อเยื่อลําเลียง
* อาจเรียนพรอมกันได
ลักษณะโครงสรางภายนอกและภายใน ขั้นตอนการเติบโตและการเจริญของ
สวนตาง ๆ ของพืชที่มีเนื้อเยื่อลําเลียงกลุมตาง ๆ การจําแนกประเภทพืชที่สูญพันธุ
แล ว และที่ ยั งมี อ ยู วิ วั ฒ นาการของพื ช วิ วั ฒ นาการของโครงสรางรางกายและ
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 ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืชที่มีเนื้อเยื่อลําเลียง
1(0-3-0)
(Morphology of Vascular Plant Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 512 317 สัณฐานวิทยาของพืชที่มีเนื้อเยื่อลําเลียง
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 317 สัณฐานวิทยาของพืช
ที่มีเนื้อเยื่อลําเลียง
มีการศึกษานอกสถานที่
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 ชีววิทยาทั่วไป 1
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
* 512 323 ปฏิบัติการวิทยาสาหราย
* อาจเรียนพรอมกันได
ชีววิทยาทั่วไปของสาหรายน้ําจืดและสาหรายทะเล 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
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 322 วิทยาสาหราย
มีการศึกษานอกสถานที่
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
เพื่อศึกษาจีโนมพืชในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
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
ความรูเบื้ องตน เกี่ย วกับ สารทุติย ภูมิจากพื ช 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 ชีววิทยาทั่วไป 1
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
* 512 332 ปฏิบัติการมิญชวิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
โครงสรางและสมบัติ ของเนื้ อเยื่อบุ ผิว เนื้อเยื่ อเกี่ยวพั น กระดู กออนและ
กระดู ก เลื อ ดและการสร า งเม็ ด เลื อ ด เนื้ อ เยื่ อ และอวั ย วะน้ํ า เหลื อ ง เนื้ อ เยื่ อ
กลามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาท โครงสรางและหนาที่ของเนื้อเยื่อของระบบอวัยวะใน
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 ปฏิบัติการมิญชวิทยา
1(0-3-0)
(Histology Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 512 331 มิญชวิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 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 ชีววิทยาทั่วไป 2
* 512 334 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว
* 513 341 ชีวเคมี 1
* อาจเรียนพรอมกันได
แนวคิดเบื้องตนทางสรีรวิทยาของสัต ว กลไกการทํางานและการควบคุ ม
ของเซลล ก ล า มเนื้ อ และเซลล ป ระสาท สรี ร วิ ท ยาของระบบประสาท 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
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 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 ชีววิทยาทั่วไป 1
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
พระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ประเภทและพันธุสัตวที่ใชใน
ห อ งปฏิ บั ติ ก าร การดู แ ลและการจั ด การสั ต ว วิ ธี ก ารต างๆ ที่ ใช ในการจั บ และ
ควบคุมสัตว การใหยา การเก็บตัวอยางเลือด การวางยาสลบ การกําจัดสัตวโดย
ไมทรมานและการทําลายซากสัตว
มีการศึกษานอกสถานที่
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 ชีววิทยาทั่วไป 2
* 512 342 ปฏิบัติการกีฏวิทยาทางการแพทย
* อาจเรียนพรอมกันได
ชีวประวัติและอุปนิสัยของแมลงและสัตวขาขอที่มีความสําคัญทางการแพทย
เน น สั ตว ขาขอที่ เป น พาหะของโรค การวินิจ ฉัย ชนิด การเก็บ รวบรวมและรักษา
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
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 341 กีฏวิทยาทาง
การแพทย
มีการศึกษานอกสถานที่
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 ชีววิทยาทั่วไป 1
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
* 512 344 ปฏิบัติการปรสิตวิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
ความสั มพัน ธของปรสิ ตและโฮสต สัณ ฐานวิทยาและการจําแนกประเภท
ชีววิทยา การแพรกระจายและวัฏจักรชีวิตของโพรโทซัวและหนอนพยาธิ ระบาด
วิ ท ยาและการทํ า ให เกิ ด โรค การวิ นิ จ ฉั ย โรคซึ่ งเกิ ด จากปรสิ ต ของคนและสั ต ว
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
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 343 ปรสิตวิทยา
มีการศึกษานอกสถานที่
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 การวิเคราะหโครงสรางและหนาที่ของจีโนม ความ
ผันแปรทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการพืช ระบบการผสมพันธุและพันธุกรรมของ
การกําหนดเพศ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและปรับปรุงพันธุกรรมพืช
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 เทคนิคพื้นฐานที่ใช
ในการวิเคราะหเครื่องหมายดีเอ็นเอ เครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใชวิธีไฮบริไดเซชันและที่
ใช ป ฏิ กิริ ยาลู กโซ โพลีเมอรเรสเป น พื้ น ฐาน การประยุกตใชเครื่องหมายดีเอ็น เอ
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 อณูชีววิทยาเบื้องตน
3(3-0-6)
(Fundamental Molecular Biology)
วิชาบังคับกอน : 512 201 พันธุศาสตร
512 202 ปฏิบัติการพันธุศาสตร
*512 364 ปฏิบัติการอณูชีววิทยาเบื้องตน
*อาจเรียนพรอมกันได
หลักการของโครงสรางและหนาที่ของดีเอ็นเอ 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 ปฏิบัติการอณูชีววิทยาเบื้องตน
1(0-3-0)
(Fundamental Molecular Biology Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 512 201 พันธุศาสตร
512 202 ปฏิบัติการพันธุศาสตร
* 512 363 อณูชีววิทยาเบื้องตน
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 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 ถิ่นกําเนิด ลักษณะทางพฤกษศาสตร การกระจายพันธุและการใช
ประโยชนของพืชที่เปนอาหารและยา พืชอุตสาหกรรมและพืชเศรษฐกิจในประเทศ
ไทยและเขตรอน พื ช ทองถิ่น ของไทยที่ มีแนวโน มมีความสําคัญ เชิงเศรษฐกิจ ใน
อนาคต
มีการศึกษานอกสถานที่
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 จุลชีววิทยาทั่วไป
* อาจเรียนพรอมกันได
สาเหตุของโรคพืช ลักษณะของพืชที่เปนโรค การระบุชนิดจุลชีพกอโรคใน
พืชการติดเชื้อและการเกิดโรค การแพรกระจายของเชื้อ จุลชีพกอโรคและปจจัย
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเกิดโรค โรคพืชที่สําคัญ กลไกการอยูรอดของจุลชีพ
กอโรค การพิ จ ารณาทางนิ เวศวิทยาของจุล ชี พก อโรคในพื ช ท องถิ่น รวมทั้งการ
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
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 413 โรคพืช
Laboratory work related to the contents in 512 413 Plant
Pathology
512 415 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลลพืช
2(2-0-4)
(Plant Tissue and Cell Culture)
วิชาบังคับกอน : 512 313 สรีรวิทยาของพืช
* 512 416 ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลลพืช
* อาจเรียนพรอมกันได
หลักการและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากอวัยวะตาง ๆ ของพืชในหลอด
ทดลองการใชฮอรโมนพืช อาหารสังเคราะหและการควบคุมสภาพแวดลอมให
เหมาะสม เพื่อกระตุนใหสวนตาง 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 ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลลพืช
1(0-3-0)
(Plant Tissue and Cell Culture Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 512 415 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลลพืช
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 415 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
และเซลลพืช
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 415 Plant Tissue
and Cell Culture.
Field trips required.
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512 421

512 422

การปรับปรุงพันธุพืช
2(2-0-4)
(Plant Breeding)
วิชาบังคับกอน : 512 201 พันธุศาสตร
* 512 422 ปฏิบัติการการปรับปรุงพันธุพืช
* อาจเรียนพรอมกันได
การประยุกตใชห ลักการทางพั น ธุศาสตรเพื่อเพิ่มคุณ ภาพแกพืชเศรษฐกิจ
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.

ปฏิบัติการการปรับปรุงพันธุพืช
1(0-3-0)
(Plant Breeding Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 512 421 การปรับปรุงพันธุพืช
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 421 การปรับปรุงพันธุพืช
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 421 Plant
Breeding.
Field trips required.
512 423 การตอบสนองของพืชตอความเครียดจากสิ่งแวดลอม
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 ปฏิบัติการการตอบสนองของพืชตอความเครียดจากสิ่งแวดลอม 1(0-3-0)
(Plant Responses to Environmental Stresses Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 512 423 การตอบสนองของพืชตอความเครียดจากสิ่งแวดลอม
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 423 การตอบสนองของพืช
ตอความเครียดจากสิ่งแวดลอม
มีการศึกษานอกสถานที่
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
เก็บเกี่ยวของพืชสวน
* อาจเรียนพรอมกันได
การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาและองคประกอบทางเคมีในผลิตผลหลัง
การเก็บเกี่ยว ปจจัยภายนอกและภายในที่กอใหเกิดการสูญเสียของผลิตผล บทบาท
ของฮอรโมนพืชในการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา การรวงโรยและการสุกของผลไม
เทคโนโลยีและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อลดการสูญเสียของผลิตผลหลังการเก็บ
เกี่ยว
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 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 425 สรีรวิทยาและ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน
มีการศึกษานอกสถานที่
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
ชนิ ด ของฮอร โมน การสังเคราะห ฮอรโมนในพื ช บทบาทและหน าที่ ข อง
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
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 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 บทบาทของฮอรโมนที่มีตอการทํางานของรางกาย
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
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 431 วิทยาตอมไรทอ
Laboratory work related to the contents in 512 431
Endocrinology.
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512 433 การเพาะเลี้ยงเซลลสัตว
2(2-0-4)
(Animal Cell Culture)
วิชาบังคับกอน : * 512 434 ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว
518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
* 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 ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว
1(0-3-0)
(Animal Cell Culture Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 512 433 การเพาะเลี้ยงเซลลสัตว
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา512 433 การเพาะเลี้ยงเซลลสัตว
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 433 Animal Cell
Culture.
Field trips required.
512 435 วิทยาสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
3(3-0-6)
(Mammalogy)
วิชาบังคับกอน : 512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
การจําแนกประเภท การแพรกระจาย พฤติกรรม และการปรับตัวของ
สัตวเลี้ยงลูกดวยนมตอสภาพแวดลอม ชนิดของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่ใกลสูญพันธุ
บทบาทของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในระบบนิเวศ และผลกระทบที่เกิดจากมนุษย
มีการศึกษานอกสถานที่
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
ของนกในระบบนิเวศและผลกระทบที่เกิดจากมนุษย
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
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 437 ปกษีวิทยา
มีการศึกษานอกสถานที่
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 ที่มีผลตอการแพรกระจาย 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
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 439 วิทยาแพลงกตอน
มีการศึกษานอกสถานที่
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 ชีววิทยาทั่วไป 1
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
* 512 442 ปฏิบัติการกลไกการปองกันตนเองของโฮสต
* อาจเรียนพรอมกันได
ความรูพื้นฐานและหลักการของระบบภูมิคุมกันของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
และสัตวมีกระดูกสันหลัง การประยุกตหลักการของระบบภูมิคุมกันเพื่อการพัฒนา
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
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 441 กลไกการปองกัน
ตนเองของโฮสต
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 441 Host
Defense Mechanism
Field trips required.
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512 443 สัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
2(2-0-4)
(Economic Invertebrates)
วิชาบังคับกอน : 512 233 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
* 512 444 สัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
* อาจเรียนพรอมกันได
ชี ว วิ ท ยาและนิ เวศวิท ยาของสัต วไมมี ก ระดูก สัน หลั งที่ มี ความสําคั ญ ทาง
เศรษฐกิจและการแพทย วิธีการนําไปใชและการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
Biology and ecology of economic and medical important
invertebrate. Methods of utilization and economic development.
512 444 ปฏิบัติการสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 1(0-3-0)
(Economic Invertebrate Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 512 443 สัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 443 สัตวไมมีกระดูกสัน
หลังที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
มีการศึกษานอกสถานที่
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 ชีววิทยาทั่วไป 1
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
การกําหนดเพศและโครงสรางของระบบสืบพันธุ ฮอรโมนที่เกี่ยวของกับการ
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 ชีววิทยาทั่วไป 2
* 512 447 ปฏิบัติการเทคนิคดานอณูพันธุศาสตรและ
พันธุวิศวกรรมศาสตร
* อาจเรียนพรอมกันได
ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคในการทดลอง รวมถึงหลักการและวิธีการทําวิจัยใน
วิชาอณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตรสมัยใหมในสัตว เทคนิคการแยกเชื้อ
การโคลนนิ่ง และเรียงลําดับนิวคลีโอไทต การกลายพันธุในหลอดทดลอง ปฏิกิริยา
ลูกโซพอลิเมอเรสนอรธเธิรนบลอทไฮบริไดเซชัน เซาทเธิรนบลอทไฮบริไดเซชั น
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
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 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 โรคที่มีสาเหตุจากพันธุกรรมและการวินิจฉัย
โครงการจีโนมมนุษย ยีนบําบัด และเทคโนโลยีการแกไขปรับปรุงจีโนม
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
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 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 การอนุรักษและการจัดการสัตวในพื้นที่ เทคนิคตางๆ ในการศึกษาสัตว
มีการศึกษานอกสถานที่
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
ชี ว วิ ท ยาของสั ต ว ท ะเล ป จ จั ย สิ่ งแวดล อ มในทะเลและบริ เวณน้ํ า กร อ ย
ป จ จั ย ทางนิ เ วศวิ ท ยาที่ มี ผ ลต อ ประชากรและชุ ม ชนของสิ่ ง มี ชี วิ ต ทางทะเล
นิเวศวิทยาทางทะเลในนานน้ําไทยและทะเลเขตรอน การประยุกตนิเวศวิทยาทาง
ทะเลในการประมงและการ จัดการมลภาวะ
มีการศึกษานอกสถานที่
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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
มีการศึกษานอกสถานที่
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
มีการศึกษานอกสถานที่
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 ชีววิทยาทั่วไป 1
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
* 512 482 ปฏิบัติการไมโครสโคปกเทคนิคทางชีววิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
หลักการและเทคนิคในการเตรียมตัวอยางเนื้อเยื่อพืชและสัตว ความรู
เบื้องตนในการศึกษาทางกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน การเตรียมสไลดเพื่อ
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
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 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
สัมมนาในหั วข อที่ น าสนใจทางชี ววิทยา โดยความเห็ น ชอบของภาควิช า
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 ชั่วโมง)
(Practical Training)
เงื่อนไข : 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 เคมีทั่วไป 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 เคมีทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Chemistry II)
วิชาบังคับกอน : 513 101 เคมีทั่วไป 1
ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน เคมีไฟฟา จลนศาสตร
เคมี เคมีอินทรียเบื้องตน
Liquids and solutions. Chemical equilibrium and ionic equilibrium.
Electrochemistry. Chemical kinetics. Introduction to organic chemistry.
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1(0-3-0)
(General Chemistry Laboratory I)
วิชาบังคับกอน : 513 101 เคมีทั่วไป 1 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 101 เคมีทั่วไป 1
Experiments related to the contents in 513 101 General Chemistry I.
513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
1(0-3-0)
(General Chemistry Laboratory II)
วิชาบังคับกอน : 513 102 เคมีทั่วไป 2 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 102 เคมีทั่วไป 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 เคมีทั่วไป 2
แกสและทฤษฎีจลนของแกส อุณหพลศาสตร สมดุลเคมี สมดุลวัฏภาค อิเล็กโทร
ไลตและเคมีไฟฟา สารละลายของสารที่ไมเปนอิเล็กโทรไลต
Gas and kinetic theory of gas. Thermodynamics. Chemical equilibrium.
Phase equilibrium. Electrolytes and electrochemistry. Solution of nonelectrolytes.
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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
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 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 เคมีทั่วไป 2
หลั ก การพื้ น ฐานของเคมี วิ เ คราะห ทฤษฎี ป ฏิ กิ ริ ย ากรดและเบส ปฏิ กิ ริ ย า
ออกซิเดชันและรีดักชัน ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซอนและปฏิกิริยาการเกิดตะกอน การ
ประยุ ก ต ป ฏิ กิ ริ ย าเหล า นี้ ในการวิเคราะห เชิ งปริม าณโดยการตกตะกอนและการวั ด
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
หลั ก การ เครื่ อ งมื อ และการประยุ ก ต เ ทคนิ ค ทางอั ล ตราไวโอเลตและวิ 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 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
513 231 เคมีวิเคราะห 1 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา
10 สัปดาห
ความคลาดเคลื่ อนในการวิเคราะห การวิเคราะห ขอ มูล เชิ งสถิติ เครื่องมือ และ
เทคนิคในการวิเคราะหเชิงปริมาณ การทดลองเกี่ยวกับการวิเคราะหสารโดยวิธีตกตะกอน
และการวัดปริมาตรที่กลาวถึงในรายวิชา 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
การทดลองเกี่ ยวกั บ วิธีวิเคราะหแบบตางๆ ที่ กลาวถึงในรายวิช า 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 เคมีทั่วไป 2
พั น ธะเคมี แ ละโครงสร า ง หมู ฟ ง ก ชั น สมบั ติ ปฏิ กิ ริ ย าและการสั ง เคราะห
สารประกอบอินทรีย สเทริโอเคมีพื้นฐาน 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 รวมทั้งปฏิกิริยาที่เกี่ยวของ 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 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
513 251 เคมีอินทรีย 1 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
การทดลองเกี่ยวกับเทคนิคการแยกและการทําสารใหบริสุทธิ์ 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
การทดลองที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหสารอินทรียโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงหมูฟงกชัน
Experiments on organic synthesis concerning functional group
interconversion.
513 291 เคมีกับความปลอดภัย
1(1-0-2)
(Chemical Safety)
วิชาบังคับกอน : 513 102 เคมีทั่วไป 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 เคมีทั่วไป 2
โครงสรางอะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ พัน ธะเคมี 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
ทฤษฎีส นามลิแกนด 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 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
513 312 เคมีอนินทรีย 2 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10
สัปดาห
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 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
กฎอั ตราของปฏิ กิริย าเคมี จลนศาสตรเคมี และกลไกเคมี ระบบคอลลอยด เคมี
พื้นผิว การดูดซับและกระบวนการเรงปฏิกิริยา
Rate laws of chemical reactions. Chemical kinetics and mechanisms.
Colloidal systems. Surface chemistry. Adsorption and catalytic processes.

188

513 323 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 2
1(0-3-0)
(Physical Chemistry Laboratory II)
วิชาบังคับกอน : 513 223 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 1
513 321 เคมีฟสิกัล 3 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 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 แกสและลิควิดโครมาโทกราฟ 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
การทดลองเกี่ยวกับวิธีวิเคราะหแบบตาง ๆ ที่กลาวถึงในรายวิชา 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 ชีววิทยาทั่วไป 1
513 250 เคมีอินทรีย
หรือ (2) 512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1
513 252 เคมีอินทรีย 2
โครงสรางและหนาที่ของชีวโมเลกุล 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
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 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
ทฤษฎีและปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับวิธีการและเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยทาง
ชีวเคมี การแยก การจัดการและการวิเคราะหชีวโมเลกุล การประมวลผล การวิเคราะห
และการนําเสนอขอมูลที่ไดจากการทดลอง
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 เคมีอินทรียขั้นสูง 1
2(2-0-4)
(Advanced Organic Chemistry I)
วิชาบังคับกอน : 513 252 เคมีอินทรีย 2
ไครั ล ลิ ตี เอทรอปไอโซเมอริ ซึ ม โทป ซิ ตี สารตั ว กลางบางประเภทที่ ว อ งไวต อ
ปฏิ กิ ริ ย า คาร โบแคทไอออนแบบนั น -คลาสิ คั ล อิ ลิ ด ของฟอสฟอรั ส ซั ล เฟอร และ
ไนโตรเจน และปฏิกิริยาที่เกี่ยวของ สเทอริโอเคมีและกลไกของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาแบบ
สเทอริโอซีเลกทีฟและสเทอริโอสเปกซิฟก บทนําการสังเคราะหแบบอสมมาตร
Chirality. Atropisomerism. Topicity. Some reactive intermediates: nonclassical 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 เคมีอินทรียขั้นสูง 2
2(2-0-4)
(Advanced Organic Chemistry II)
วิชาบังคับกอน : 513 351 เคมีอินทรียขั้นสูง 1
การศึกษากลไกของปฏิกิริย าเคมีอิน ทรีย โดยวิธีท างจลนศาสตรเคมี และวิธี อื่น ๆ
ความสัมพันธระหวางโครงสรางกับความไวในการเกิดปฏิกิริยา ทฤษฎีพันธะเคมี ปฏิกิริยา
เพอริไซคลิก เคมีเชิงแสงของสารอินทรีย
Determination of organic reaction mechanisms using kinetic and nonkinetics methods. Structure and reactivity relationships. Chemical bonding
theories. Pericyclic reactions. Organic photochemistry.
513 353 ปฏิบัติการเคมีอินทรียขั้นสูง
2(0-6-0)
(Advanced Organic Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 513 254 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2
513 351 เคมีอินทรียขั้นสูง 1 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา
10 สัปดาห
การทดลองเกี่ยวกับการสังเคราะหสารอินทรีย
Experiments on organic synthesis.
513 354 สเปกโทรสโกปในเคมีอินทรีย
3(3-0-6)
(Spectroscopy in Organic Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 252 เคมีอินทรีย 2
การประยุกต เทคนิ คอัลตราไวโอเลต อินฟราเรด นิวเคลียรแมกเนติ กเรโซแนนซ
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)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาเคมี
การประยุกต ใช โปรแกรมสําเร็จรูป และฐานขอมูล ทางเคมีในการเตรียมตน ฉบั บ
บทความ และการนําเสนอขอมู ล การจําลองแบบและการวิเคราะหโครงสรางโมเลกุ ล
วิธีการเชิงตัวเลขอยางงายสําหรับปญหา ทางเคมี การวิเคราะหความคลาดเคลื่อนและ
วิธีการทางสถิ ติ ชนิ ดของสิ่งตีพิมพทางเคมี การสืบ ค น และการไดมาของขอมูล และสิ่ ง
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 เคมีอนินทรียขั้นสูง 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 ปฏิบัติการเคมีอนินทรียขั้นสูง
1(0-3-0)
(Advanced Inorganic Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 513 313 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย
513 411 เคมีอนินทรียขั้นสูง 1 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา
10 สัปดาห
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 411 เคมีอนินทรียขั้นสูง 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
หลักการพื้นฐานของการตรวจสอบลักษณะ ประเภทของสารประกอบอนินทรีย
ขั้นตอนการตรวจสอบลักษณะ วิธีการตรวจสอบลักษณะตาง ๆ เชน นิวเคลียรเมกนีติกเรโซเนนซสเปกโทสโกป 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)
อุณหพลศาสตรและสมดุ ลของสารละลายของสารโมเลกุลใหญ จลนศาสตรของ
ปฏิ กิริยาการสั งเคราะห สารโมเลกุล ใหญ ความสัมพั น ธระหวางโครงสรางทางเคมีและ
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
กฎอั ตราของปฏิ กิริย าเคมี วิธีการทดลองทางดานจลนศาสตรเคมี อิทธิพ ลของ
อุณหภูมิตออัตราเร็วของปฏิกิริยา ทฤษฎีของอัตราเร็วของปฏิกิริยา ทฤษฎีของปฏิกิริยายู
นิโมเลคูลาร กระบวนการของอะตอมและแรดิคัลอิสระ ปฏิกิริยาในสารละลาย ปฏิกิริยาที่
ใชตัวเรง ปฏิกิริยาที่เกิดรวดเร็วและปฏิกิริยาเคมีเชิงแสง
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 ระบบที่เกี่ยวกับตัวแปรอินเทนซีฟ ระบบหลายองคประกอบ ศักยเคมี
และสมบัติอันเนื่องจาก โมลารยอย แอคทิ วิตีและแรงเคลื่อนไฟฟ าของเซลล 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
ขนส งไอออนในสารละลาย ทฤษฎีของหนาสัมผัสระหวางอิเล็กโทรดกับ อิเล็กโทรไลต
กลไกการถายเทอิเล็กตรอนขามหนาสัมผัส เทคนิคที่ใชในการศึกษาปฏิกิริยาที่อิเล็กโทรด
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
สเปกโทรสโกปของการสั่ น และการหมุ น ของโมเลกุ ล การประยุกตส มมาตรและ
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)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพอลิเมอร คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของพอลิเมอร
การทดสอบพอลิเมอร พอลิเมอรที่ยอยสลายทางชีวภาพ (ชีวพลาสติก) พอลิเมอรคอมพอสิต การประยุกตพอลิเมอรในดานตางๆ กระบวนการผลิตพอลิเมอรในอุตสาหกรรม วัฎจักรของพอลิเมอร
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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 นาโนโฟโตนิกสเบื้องตน
2(2-0-4)
(Basic Nanophotonics)
วิชาบังคับกอน: 513 222 เคมีฟสิกัล 2
อนุภาคนาโนของโลหะมีตระกูล สมการแมกซเวล เซอรเฟสพลาสมอนเรโซแนนซ
การควบคุมเซอรเฟสพลาสมอนเรโซแนนซ การเพิ่มของสนามแมเหล็กไฟฟาเนื่องจาก
เซอรเฟสพลาสมอนเรโซแนนซ พลาสมอนโพลาริตอน 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
โครงสรางที่ดีที่สุด การคํานวณพลังงานระดับโมเลกุลและสมบัติของโมเลกุลดวยเทคนิค
ทางกลศาสตรระดับ โมเลกุล การคํ านวณเซมิ เอมพิ ริกัล และแอบอินิ ชิโอดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรทางเคมี
Concepts in molecular modeling. Molecular mechanics. Force fields.
Geometry optimization techniques. Calculations of molecular energy and
properties of molecules using molecular mechanics techniques. Semiempirical and ab initio calculations using computational chemistry
software.
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513 431 เคมีวิเคราะหขั้นสูง 1
2(2-0-4)
(Advanced Analytical Chemistry I)
วิชาบังคับกอน : 513 331 เคมีวิเคราะห 3
แมสสเปกโทรเมตรีของธาตุ เทคนิครวม โดยครอบคลุมเทคนิคแกสโครมาโทกราฟ
กั บ แมสสเปกโทรเมตรี และลิ ค วิ ด โครมาโทกราฟ กั บ แมสสเปกโทรเมตรี แทนเด็ ม
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 เคมีวิเคราะหขั้นสูง 2
2(2-0-4)
(Advanced Analytical Chemistry II)
วิชาบังคับกอน : 513 331 เคมีวิเคราะห 3
เคมีคัลเซนเซอรและไบโอเซนเซอรในการวิเคราะหทางเคมี สเปกโทรอิเล็กโทรเคมี
การวิ เคราะห โดยวิ ธีส ตริ ป ป ง สแควรเวฟโวลแทมเมตรี วิธีวิเคราะห ที่ อาศั ย หลักของ
จลนศาสตรเคมีและการเรงปฏิกิริยา โครมาโทกราฟแบบแลกเปลี่ยนไอออน ซูเปอรคริทิ
คัลฟลูอิดโครมาโทกราฟ คะพิลารีอิเล็กโทรโฟริซิส
Chemical sensors and biosensors in chemical analysis. Spectroelectrochemistry. 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
การประเมิ น ผลข อ มู ล การควบคุ ม และการรั บ รองคุ ณ ภาพของวิ ธี วิ เ คราะห แ ละ
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 เคมีวิเคราะหขั้นสูง 3
2(2-0-4)
(Advanced Analytical Chemistry III)
วิชาบังคับกอน : 513 331 เคมีวิเคราะห 3
การวิ เคราะห อ งค ป ระกอบทางเคมี ข องพื้ น ผิ ว โดยครอบคลุ ม เทคนิ ค โฟโต
อิ เล็ กตรอนสเปก โทรสโกป อิ เล็ กตรอนโพรบไมโครอนาไลซิ ส และเซเคนดารี ไอออน
แมสสเปกโทรเมตรี โกลดิสชารจอิมิชชันสเปกโทรเมตรีและเลเซอรอะเบลชันอินดักทิฟ
ลีคัพเพิลพลาสมาแมสสเปกโทรเมตรี การศึกษาลักษณะของพื้นผิวดวยกลองจุลทรรศน
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
องค ป ระกอบพื้ น ฐานทางเคมี ข องน้ํ า และน้ํ าเสี ย ลั ก ษณะของน้ํ าเสี ย และสาร
ปนเป อนทางเคมีในน้ํ าเสีย จากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เครื่องมือวิเคราะห
คุณภาพน้ําและปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
มีการศึกษานอกสถานที่
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
เทคนิคการไหลที่ใชในงานเคมีวิเคราะห โดยครอบคลุมโฟลอินเจคชัน ชีเควนเชียล
อินเจคชัน ไฮบริดโฟล อุ ปกรณการไหลขนาดไมครอน อุป กรณ การไหลอาศัยกระดาษ
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
โครงสร าง หน าที่ และแหล งที่ ม าของโปรตี น การแยกให บ ริ สุ ท ธิ์ และการศึ กษา
ลักษณะเฉพาะของโปรตี น โปรตีน ที่ ใชเพื่ อวัตถุป ระสงคในการวิเคราะห โปรตีน และ
เอนไซมที่ใชในอุตสาหกรรม
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
โครงสรางและหนาที่ของเซลลพืช ชีวพลังงานศาสตรและกระบวนการเมแทบอลิซึม
ของพืชเปรียบเทียบกับในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ผลผลิตทุติยภูมิที่เกิดจากเมแทบอลิซึม ผลของ
ฮอรโมนพืชที่มีตอสรีรวิทยาของพืช
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 หนาที่และกลไกการทํางานของวิตามิน
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
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 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 เคมีอินทรียขั้นสูง 1
วิธี ก ารสํ าคั ญ ในการสั งเคราะห ท างเคมี อิน ทรีย และการประยุก ตเพื่ อ การสราง
โครงสรางโมเลกุล สารอินทรียที่ซับซอน
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
การประยุ ก ต ห ลั ก การทางเคมี ในการศึ ก ษาสารประกอบที่ เกิ ด ตามธรรมชาติ
สารประกอบอัลคาลอยด เทอรพีนอยด สเตอรอยด และผลิตผลจากเมแทบอลิซึมของ
จุลิน ทรีย ผลิต ภั ณ ฑธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชี วภาพ ความสัมพั น ธเชิงชีวสังเคราะห ของ
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 เคมีอินทรียขั้นสูง 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 เคมีทั่วไป 1
หรือ 513 100 เคมีทั่วไป
หลั ก การพื้ น ฐานของการจัด การและภาษาทางธุร กิจ ความรู เบื้ อ งต น ทางบั ญ ชี
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
แนวคิด และกระบวนการจัดการความรู ความสําคั ญของการจัด การความรู 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
จัดการคุ ณภาพ ไอเอสโอ 9001:2000, ไอเอสโอ 14000 และ ไอเอสโอ/ไออีซี 17025
ขอกําหนดตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ วิธีการทําระบบการจัดการคุณภาพ
การจัดทําเอกสาร การนําไปใช การตรวจประเมินระบบ และการขอการรับรองระบบการ
จัดการคุณภาพ การประยุกตมาตรฐาน ไอเอสโอ/ไออีซี 17025 การประกันคุณภาพใน
การวิเคราะหทดสอบ การสอบเทียบเครื่องมือและเครื่องแกว
มีการศึกษานอกสถานที่
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
กระบวนการทางเคมี ใ นอุ ต สาหกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส การผลิ ต ฮาร ด ดิ ส ไดรฟ
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 หลักพื้นฐานดานเคมีและกายภาพของสี 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 เศษวัตถุที่ไหมไฟ
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
ธรรมชาติของโมเลกุ ลพอลิเมอร การสั งเคราะห พอลิเมอร เทคนิ คและวิธีในการ
ตรวจสอบสมบัติของพอลิเมอรที่เปลี่ยนแปลงตามน้ําหนักโมเลกุล 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
(Selected Topics in Inorganic Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 312 เคมีอนินทรีย 2
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันทางเคมีอนินทรีย
Topics of current interest in inorganic chemistry.

2(2-0-4)

513 482 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีฟสิกัล
(Selected Topics in Physical Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 321 เคมีฟสิกัล 3
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันทางเคมีฟสิกัล
Topics of current interest in physical chemistry.

2(2-0-4)
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513 483 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห
(Selected Topics in Analytical Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 331 เคมีวิเคราะห 3
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันทางเคมีวิเคราะห
Topics of current interest in analytical chemistry.

2(2-0-4)

513 484 เรื่องคัดเฉพาะทางชีวเคมี
(Selected Topics in Biochemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 341 ชีวเคมี 1
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันทางชีวเคมี
Topics of current interest in biochemistry.

2(2-0-4)

513 485 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอนิ ทรีย
(Selected Topics in Organic Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 351 เคมีอินทรียขั้นสูง 1
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันทางเคมีอินทรีย
Topics of current interest in organic chemistry.

2(2-0-4)

513 491 สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาเคมี
สัมมนาในหัวขอที่นาสนใจในปจจุบันทางเคมี โดยไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา
Seminar on topics of current interest in chemistry as approved by the
department.
513 493 โครงงานวิจัย
2(0-4-2)
(Research Project)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาเคมี
วิจัยในหัวขอที่นาสนใจทางเคมี ภายใตการแนะนําของอาจารยในภาควิชาฯ
Research on topics of interest in chemistry under the supervision of
departmental staff.
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาฟสิกส
514 101

ฟสิกสทั่วไป 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

ฟสิกสทั่วไป 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

ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
1(0-3-0)
(General Physics Laboratory I)
วิชาบังคับกอน : 514 101 ฟสิกสทั่วไป 1 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา
10 สัปดาห
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 514 101 ฟสิกสทั่วไป 1
Experiments related to the contents in 514 101 General
Physics I.

514 104

ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
1(0-3-0)
(General Physics Laboratory II)
วิชาบังคับกอน : 514 102 ฟสิกสทั่วไป 2 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา
10 สัปดาห
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 514 102 ฟสิกสทั่วไป 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 ฟสิกสทั่วไป 1
กลศาสตรนิวตัน การเคลื่อนที่ของอนุภาคในหนึ่ง สองและสามมิติ การสั่น
ฮารมอนิ กอย างงาย แรงศู นย กลาง การเคลื่อนที่ของระบบอนุภ าคและวัตถุเกร็ง
ระบบพิกัดเคลื่อนที่
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 ฟสิกสทั่วไป 2
*514 281 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
*อาจเรียนพรอมกันได
การวิเคราะหวงจรไฟฟา ไดโอดและการประยุกต ทรานซิสเตอรและการ
ประยุกต
ไทริสเตอรและการประยุกต วงจรรวม ออปแอมป วงจรเปรียบเทียบ
วงจรขยาย และวงจรกรองความถี่
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
สมการการเคลื่อนที่ของลากรองจและฮามิลตัน หลักการแปรผัน เทน
เซอรของโมเมนตความเฉื่อย การเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็งในระนาบและในสามมิติ
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 ฟสิกสทั่วไป 2
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ โฟตอน คลื่นสสาร โครงสรางอะตอม อะตอม
ไฮโดรเจน อะตอมที่ มี อิ เล็ ก ตรอนหลายตัว โครงสรา งโมเลกุล โครงสรา ง
นิว เคลีย ส ปฏิกิร ิย านิว เคลีย ร พัน ธะในของแข็ง 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

คลื่นและการสั่น
3(3-0-6)
(Waves and Vibrations)
วิชาบังคับกอน : 514 101 ฟสิกสทั่วไป 1
การแกวงอยางอิสระ การแกวงภายใตแรงกระทํา พลศาสตรของระบบสั่น
คลื่นเคลื่อนที่ 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
ระบบพิ กัด แคลคูลัส ของเวกเตอร อนุ กรมฟู เรีย ร เมตริก ซ สมการเชิ ง
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
ภาษาโปรแกรมพื้น ฐานที่ใชในวิชาฟ สิกส 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 การแปลงอะนาล็อ กเปน ดิจ ิท ัล และดิจ ิท ั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
การทดลองทีส่ อดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 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
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 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 ฟสิกสทั่วไป 2
*514 381 ปฏิบัติการแมเหล็กไฟฟา
*อาจเรียนพรอมกันได
สนามไฟฟ าและศัก ยไ ฟฟา กระแสไฟฟา ความจุไ ฟฟา และตัว เก็บ
ประจุ สนามไฟฟาในสารไดอิเล็กทริก ขอ ปญ หาคา ขอบ 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
สมการของแมกซเวลลและคลื่นแมเหล็กไฟฟ า คลื่นแมเหล็กไฟฟาใน
ไดอิเ ล็ก ทริก และตัว นํ า การสะทอ นและการหัก เหที่ร อยตอ ของสองตัว กลาง
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 ฟสิกสทั่วไป 1
พลั งงานในฟ สิ กสเชิงความรอน กฏของเทอรโมไดนามิกส เครื่องยนต
ความรอนและเครื่องทํ าความเย็ น พลังงานอิส ระและเทอรโมไดนามิกสเชิงเคมี
สถิติโบลตซมันน สถิติควอนตัม
Energy in thermal physics. Laws of thermodynamics. Heat
engines and refrigerators. Free energy and chemical thermodynamics.
Boltzmann statistics. Quantum statistics.
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514 304

กลศาสตรควอนตัม 1
3(3-0-6)
(Quantum Mechanics I)
วิชาบังคับกอน : 514 204 ฟสิกสยุคใหม
สมการชเรอดิงเงอรและการใชแกปญหาเกี่ยวกับพลศาสตรของอนุภาค
ฮาร ม อนิ ก ออสซิ ล เลเตอร อะตอมไฮโดรเจน กลศาสตรค วอนตัม แบบ
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 อะตอมที่มีอิเล็กตรอนหลาย
ตัว ระบบของอนุภาคที่เหมือนกัน วิธีการประมาณ
Matrix mechanics. Spin angular momentum. Introduction to
multi-electron atoms. Systems of identical particles. Approximation
method.

514 306

ฟสิกสสถานะของแข็งเบื้องตน

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

ฟสิกสของรีโมทเซนซิงเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Physics of Remote Sensing)
หลักการทางฟ สิกสเกี่ยวกับ รีโมทเซนซิงจากดาวเทียม ดาวเทียมที่ ใชใน
งานดานรีโมท เซนซิง การประมวลขอมูลดาวเทียม
Basics of satellite remote sensing. Satellites used in remote
sensing. Processing of satellite data.

514 313

ฟสิกสบรรยากาศเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Atmospheric Physics)
วิชาบังคับกอน : 514 101 ฟสิกสทั่วไป 1
*514 303 ฟสิกสเชิงความรอน
*อาจเรียนพรอมกันได
กํ า เนิ ด และองค ป ระกอบของบรรยากาศ เทอร โ มไดนามิ ก ส ข อง
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

อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Meteorology)
วิชาบังคับกอน : 514 201 กลศาสตร 1
โลกและบรรยากาศ ความชื้นในบรรยากาศ การควบแนน เสถียรภาพของ
บรรยากาศ และการเกิ ด เมฆ ความดั น อากาศและลม ปรากฏการณ ท าง
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 ความคิดรวบยอดพื้นฐานของกลศาสตร
ของไหล สถิตยศาสตรของไหล สมการพื้นฐานในรูปแบบปริพันธสําหรับปริมาตร
ควบคุม การวิเคราะหเชิงอนุพันธของการเคลื่อนที่ของของไหล 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

การวัดดานฟสิกสบรรยากาศเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Measurement in Atmospheric Physics)
วิชาบังคับกอน : 514 202 อิเล็กทรอนิกส
พื้นฐานการสังเกตการณและการวัดทางดานบรรยากาศ หลักการทํางาน
วิธีการทํางานและการสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือทางฟสิกสบรรยากาศ
Fundamentals of atmospheric observation and monitoring.
Principles, operational methods and calibrations of instruments in
atmospheric physics.

514 317

พลศาสตรบรรยากาศเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Atmospheric Dynamics)
วิชาบังคับกอน : 514 201 กลศาสตร 1 และ
514 313 ฟสิกสบรรยากาศเบื้องตน
หรือ 514 314 อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน
คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับพลศาสตรบรรยากาศ การวิเคราะหขนาด แรง
พื้นฐานในบรรยากาศ ระบบพิกัดทางอุตุนิยมวิทยา การประยุกตใชกฎการเคลื่อนที่
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
(Optics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : 514 102 ฟสิกสทั่วไป 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

เสนใยแกวนําแสงเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Fiber Optics)
วิชาบังคับกอน : 514 101 ฟสิกสทั่วไป 1
514 102 ฟสิกสทั่วไป 2
การสื่อสารทางแสงเบื้องตน คุณลักษณะการแผของแสงในทอนําคลื่น
แหล ง กํ า เนิ ด แสงแล ะหั ววั ด สํ า ห รั บ การสื่ อ สารผ า น เส น ใยแก ว นํ า แส ง
พารามิเตอรพื้นฐานของเสนใยแกวนําแสง 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

เลเซอรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Lasers)
วิชาบังคับกอน : 514 102 ฟสิกสทั่วไป 2
ลั ก ษณะเฉพาะของเลเซอร หลัก พื ้น ฐานของเลเซอร เอาทพ ุต ของ
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

อิเล็กทรอนิกสเชิงทัศนศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Optoelectronics)
วิชาบังคับกอน : 514 204 ฟสิกสยุคใหม
สมบัต ิของแสง ลัก ษณะเฉพาะของวัส ดุท างอิเ ล็ก ทรอนิก สเ ชิง ทัศ น
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

การถายเทความรอนเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Heat Transfer)
วิชาบังคับกอน : 514 102 ฟสิกสทั่วไป 2
511 205 คณิตศาสตรสําหรับนักวิทยาศาสตรกายภาพ
การนําความรอนเบื้องตน พื้นฐานการถายเทความรอนดวยการพาความ
รอนแบบบังคับและแบบธรรมชาติ พื้นฐานของการถายเทความรอนโดยการถายเท
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
หลักการของเซลลแสงอาทิ ตย การผลิตเซลล แสงอาทิ ตย 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
พื้นฐานของการแปลงพลังงานจากลม 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 ฟสิกสทั่วไป 1
ทฤษฎีแกสสําหรับเทคโนโลยีสุญญากาศ การทําใหเกิดสุญญากาศ การ
วัดสมบัติสุญญากาศ เทคนิ คการผนึกและการตรวจสอบการรั่ว 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

วัสดุศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Materials Science)
วิชาบังคับกอน : 514 102 ฟสิกสทั่วไป 2
พันธะในโลหะ โครงสรางและสมบัติทางกายภาพของโลหะ เซรามิก สาร
กึ่งตัวนํา 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

วัสดุแมเหล็กเบื้องตน
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
หลัก การของเซนเซอรท างกายภาพ การเชื่อ มตอ ทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส
กับเซนเซอร การวิเคราะหขอมูล การประยุกต
Principles of physical sensors. Electronic interface for sensors.
Data analysis. Applications.

514 355

ฟสิกสฟลมบางเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Thin Film Physics)
วิชาบังคับกอน : 514 204 ฟสิกสยุคใหม
เทคโนโลยีสุญ ญากาศเบื้องตน หลักพื้น ฐานของการเคลือ บโดยไอเชิง
ฟสิกส โกลว ดิส ชารจและพลาสมา 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

การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Materials Characterization)
วิชาบังคับกอน : 514 204 ฟสิกสยุคใหม
การศึก ษาลัก ษณะเฉพาะทางกายภาพ ทางโครงสรา ง 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
ชนิดของสารกึ่งตัวนํา สารกึ่งตัวนําแบบอินทรีย การเตรียมฟลมและการ
ระเหย การแยกเฟสและการเกิดนิวคลีเอชันของผลึก การเปลงแสง สมบัติทางแสง
อุปกรณเชิงแสงแบบอินทรียในปจจุบันและอนาคต
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

ฟสิกสเชิงคํานวณเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Computational Physics)
วิชาบังคับกอน : 514 261 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักฟสิกส
หลักพื้นฐานของฟสิกสคํานวณ ผลเฉลยของระบบสมการพีชคณิตเชิงเสน
การประมาณคาในชวงและการประมาณคานอกชวง การหาปริพันธเชิงตัวเลข ผล
เฉลยของสมการเชิ ง อนุ พั น ธ ส ามั ญ และสมการเชิ ง อนุ พั น ธ ย อ ย สมการค า
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
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 514 301 แมเหล็กไฟฟา 1
Experiments related to the contents in 514 301
Electromagnetism I.

514 382

ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง 1
2(0-6-0)
(Advanced Laboratory in Physics I)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส
การทดลองที่คัดเฉพาะทางฟสิกสและฟสิกสประยุกต
Selected experiments in physics and applied physics.
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514 383

ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง 2
2(0-6-0)
(Advanced Laboratory in Physics II)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส
การทดลองที่คัดเฉพาะทางฟสิกสและฟสิกสประยุกตที่ไมซ้ํากับรายวิชา
514 382 ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง 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)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส
ความปลอดภัยในโรงฝกงาน เครื่องมือและเครื่องจักรกล การใชงานและ
การบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องกลชนิดตางๆ การออกแบบและการทําชิ้นงาน
เพื่อฝกทักษะ 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

สิ่งตีพิมพทางฟสิกส
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
* อาจเรียนพรอมกันได
หลักพื้นฐานของการถายเทความรอน รังสีดวงอาทิตย การแปลงพลังงาน
แสงอาทิ ต ย โ ดยกระบวนการความร อ นและโดยกระบวนการโฟโตโวลตาอิ ก
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

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยในรูปแบบความรอนเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Solar Thermal Technology)
วิชาบังคับกอน : *514 303 ฟสิกสเชิงความรอน
*อาจเรียนพรอมกันได
พื้นฐานรังสีดวงอาทิตย หลักพื้นฐานของการถายเทความรอนสําหรับงาน
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

ฟสิกสของสิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนํา
3(3-0-6)
(Physics of Semiconductor Devices)
วิชาบังคับกอน : 514 306 ฟสิกสสถานะของแข็งเบื้องตน
สมบัติของสารกึ่งตัวนํา สิ่งประดิษฐพี-เอ็นจังกชัน จังกชันทรานซิสเตอร
ไทริสเตอรและสิ่งประดิษฐห ลายชั้น ฟล ดเอ็ ฟเฟกททรานซิสเตอร อุป กรณ
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

การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซสําหรับวัสดุพหุผลึก
3(3-0-6)
(X-ray Diffraction for Polycrystalline Materials)
วิชาบังคับกอน : 514 204 ฟสิกสยุคใหม
สมบัติของรังสีเอกซ เรขาคณิ ตของผลึก การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ
ความเขมของลํารังสีที่เลี้ยวเบน 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
(Selected Topics in Physics I)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส
เรื่องที่นาสนใจทางฟสิกสในปจจุบัน
Topics of current interest in physics.

3(3-0-6)

514 482

เรื่องคัดเฉพาะทางฟสิกส 2
(Selected Topics in Physics II)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส
เรื่องที่นาสนใจทางฟสิกสในปจจุบัน
Topics of current interest in physics.

3(3-0-6)

514 483

การศึกษาขั้นสูงทางฟสิกส
2(0-4-2)
(Advanced Study in Physics)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส
การศึกษาหรือวิจัยในหัวขอที่นาสนใจทางฟสิกสข้ันสูง 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)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส
สัมมนาในหัวขอที่นาสนใจทางฟสิกส 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)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส
การศึกษาเชิงทดลองหรือทฤษฎีในหัวขอที่คัดเฉพาะทางฟสิกสและฟสิกส
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
การศึกษาเชิงทดลองหรือทฤษฎีในหัวขอที่คัดเฉพาะทางฟสิกสและฟสิกส
ประยุ ก ต ต อ เนื่ อ งจาก 514 492 โครงงานวิ จั ย 1 หรื อ โดยความยิ น ยอมของ
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 ชั่วโมง)
(Practical Training)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส
วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
นักศึกษาฝกปฏิบัติงานในโรงงานหรือสถาบันที่ไดรับความเห็นชอบจาก
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)
การคิดเชิงกระบวนการที่ประยุกตใชกับการแกปญหาในเชิงสถิติ การเรียนรูและ
การทําความเขาใจเกี่ยวกับความไมแนนอน แนวคิดเกี่ยวกับความผันแปร การสุม ความ
แมนและความเที่ยง การใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจ 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 decisionmaking. Emphasis on group learning through activities, discussions, and
presentations.
515 202 หลักสถิติ
3(2-2-5)
(Fundamental Statistics)
วิชาบังคับกอน : 515 201 สถิติพื้นฐาน
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียวและสองทาง การวางแผนการ
ทดลองเบื้ อ งต น การเปรี ย บเที ย บเชิ งพหุ การวิ เคราะห ค วามแปรปรวนรว ม การ
ทดสอบสมมติ ฐ านสํ า หรั บ ประชากรมากกว า สองกลุ ม โดยวิ ธี ก ารทางสถิ ติ ที่ ไม ใ ช
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
การประมาณคา แบบจุ ด วิธีการหาตัว ประมาณ วิธีการประเมิน สมบั ติของตั ว
ประมาณ ความไม เ อนเอี ย งและความพอเพี ย ง ตั ว ประมาณไม เอนเอี ย งที่ มี ค วาม
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 การตัดสินใจทางสถิติเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Statistical Decision Making)
วิชาบังคับกอน : 515 231 ความนาจะเปน
แนวคิดพื้นฐานและนิยามศัพทในทฤษฎีการตัดสินใจ เกณฑการตัดสินใจภายใต
สภาวะการณ ที่ไม แน น อนกรณี ที่ไม ใช และใช ความน าจะเป น อรรถประโยชน การ
ตัดสินใจเชิงสถิติแบบเบส การตัดสินใจเชิงลําดับ การตัดสินใจที่มีหลายเปาหมาย 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 การประยุกตสถิติที่ไมใชพารามิเตอร
3(2-2-5)
(Applied Nonparametric Statistics)
วิชาบังคับกอน : 515 202 หลักสถิติ
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สถิ ติ ที่ ไ ม ใ ช พ ารามิ เ ตอร การทดสอบสมมติ ฐ านเกี่ ย วกั บ
พารามิเตอรของโลเคชันและสเกล กรณีตัวอยางที่เปนอิสระกันและเกี่ยวของกัน การ
ทดสอบภาวะสารูป ดี การวิเคราะห ความเกี่ยวพั น การใชโปรแกรมสําเร็จ รูป ในการ
วิเคราะห
Concepts of nonparametric statistics. Hypothesis testing for location
and scale parameters on independent and related samples. Goodness-offit test. Association analysis. Utilization of software packages for analysis.
515 231 ความนาจะเปน
3(3-0-6)
(Probability)
วิชาบังคับกอน : 511 102 แคลคูลัส 2
ปริภู มิของความนาจะเปน การคาดหวังเชิงคณิ ตศาสตร โมเมนตและฟงกชัน
กอกําเนิดโมเมนต การแจกแจงแบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่องบางชนิด การแจกแจง
แบบมีเงื่อนไข ความเป นอิส ระ การแจกแจงของตัวอยาง สถิ ติอัน ดับ การลูเขาเชิ ง
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.

224

515 241 หลักควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
3(2-2-5)
(Fundamentals of Statistical Quality Control)
วิชาบังคับกอน : 515 201 สถิติพื้นฐาน
แนวคิดพื้นฐานการควบคุมคุณภาพ การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ เครื่องมือ
พื้ น ฐานทางสถิ ติ ในการควบคุ ม คุ ณ ภาพ การแจกแจงความน าจะเป น แบบต างๆ ที่
เกี่ยวของ แผนภูมิควบคุม การสรางและการตีความหมายแผนภูมิควบคุม การเลือก
ตัวอยางเพื่อการยอมรับ ระบบการเลือกตัวอยางเพื่อการยอมรับของดอดจและโรมิก
และแบบอื่ น ๆ ระบบมาตรฐานทางทหาร 105E การใช โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ในการ
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 การวิเคราะหระบบการวัดเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Measurement System Analysis)
วิชาบังคับกอน : 515 202 หลักสถิติ
ระบบการวัด ความแมนและความเที่ยงของระบบการวัด 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 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกันภัย
3(3-0-6)
(Elements of Insurance)
ลักษณะพื้นฐานและประโยชนของการประกันภัย ประเภทของการประกันภัย
แบบของสัญญาและเงื่อนไขของกรมธรรมประกันภัย 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 การทําซ้ํา 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
และข อ สมมติ การค น หารู ป แบบ การตรวจสอบความสั ม พั น ธ การแปลงข อ มู ล
กระบวนการที่มีความแกรง 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
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การจั ด การสารสนเทศ บทบาทของการจั ด การและ
โครงสร า งขององค ก รที่ สัม พั น ธกับ กลยุ ท ธด านเทคโนโลยีส ารสนเทศ การออกแบบ
โครงสร า งพื้ น ฐานทางเทคโนโลยี การเลื อ กเทคโนโลยี ส ารสนเทศให เหมาะสมกั บ
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
การทดสอบสมมติ ฐ าน ขนาดและกําลั งของการทดสอบ ทฤษฎี บ ทของเนย
แมน-เพีย รสัน การทดสอบที่มีกําลังสูงที่สุ ดและสูงที่สุดเสมอ การทดสอบอัตราส วน
ภาวะนาจะเปน ทฤษฎีกําลังสองนอยที่สุด วิธีกําลังสองนอยที่สุดในเชิงเรขาคณิ ต ตัว
แบบเชิงเสนทั่วไปและการทดสอบสมมติฐานของตัวแบบ
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 การเลือกตัวอยางดวยความนาจะเปน ที่ไมเทากัน การ
กําหนดขนาดตัวอยาง การเลือกตัวอยางแบบมีชั้นภูมิ การเลือกตัวอยางแบบกลุม การ
เลือกตัวอยางแบบหลายขั้น 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 แผนแบบการทดลองเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Experimental Design)
วิชาบังคับกอน : 515 202 หลักสถิติ
หลั กการวางแผนการทดลองและข อสมมติเบื้องต น แผนแบบการทดลองสุ ม
สมบู ร ณ แผนแบบบล็ อ กสมบู ร ณ เชิ ง สุ ม แผนแบบจั ตุ รั ส ละติ น และแผนแบบอื่ น ที่
เกี่ยวของ 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
แนวคิ ดพื้ น ฐานเกี่ย วกับ การพยากรณ การวิเคราะห อนุ กรมเวลาแบบคลาสสิ ก
วิธีการทําใหเรียบ การวิเคราะหการถดถอย วิธีบอกซ-เจนกินส และการพยากรณดวย
วิธีการวิเคราะหแบบอื่น 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 วิธีวิเคราะหทางสถิติสําหรับขอมูลความเชื่อถือได
3(2-2-5)
(Statistical Methods for Reliability Data)
แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อถือไดและขอมูลความเชื่อถือได ตัวแบบ การตัดปลาย
และภาวะนาจะเปนสําหรับขอมูลอายุการใชงาน การประมาณที่ไมใชพารามิเตอร 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 การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภทเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Categorical Data Analysis)
วิชาบังคับกอน : * 515 311 การอนุมานเชิงสถิติ 2
* อาจเรียนพรอมกันได
ตัวแปรจําแนกประเภท ตารางการจร การอนุมานตารางการจร การทดสอบภาวะ
สารูปดี การวัดความเกี่ยวพันสําหรับตัวแปรจําแนกประเภท ตัวแบบเชิงเสนนัยทั่วไปและ
การประยุ กต ตั วแบบลอจิ สติ ก ตั วแบบล็ อกลิ เนี ยร การใช โ ปรแกรมสํ าเร็ จ รู ป ในการ
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
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยดําเนินงานและการสรางตัวแบบคณิตศาสตร 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
การวิ เ คราะห ก ารตั ด สิ น ใจ ทฤษฎี เ กม โซ ม าร ค อฟ และการตั ด สิ น ใจแบบ
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)
หลั กและเทคนิ คพื้ น ฐานของระบบจัดการคุณ ภาพ (QMS) บทบาทและความ
รั บ ผิ ด ชอบของการจั ด การคุ ณ ภาพในงานอุ ต สาหกรรม ระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
มาตรฐานระดับนานาชาติ ISO 9000 และ ISO 14001 การรับรองระบบคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม 5 ส ซิกสซิกมา
มีการศึกษานอกสถานที่
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 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกันภัย
ทฤษฏีดอกเบี้ย การสรางตารางมรณะ การคํานวณเบี้ยประกันสุทธิ เบี้ยประกัน
รวม เงินสํารองโดยใชเบี้ยประกันสุทธิ เงินสํารองโดยวิธีพิเศษอื่น และมูลคาที่ไมถูกริบ
Theory of interest. Construction of mortality table. Calculation of
net premiums. Gross premiums. Net level reserve. Modified reserve and
non-forfeiture values.
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515 361 สถิติเชิงคํานวณ
3(2-2-5)
(Computational Statistics)
วิชาบังคับกอน : 511 101 แคลคูลัส 1
แนวคิดพื้นฐานของวิธีการเชิงคํานวณในการอนุมานทางสถิติ
วิธีมอนติคารโล
สําหรับการอนุมานทางสถิติ การประมาณฟงกชันความหนาแนนนาจะเปน การสุมขอมูล
การแบงแยกขอมูล และการเสริมขอมูล วิธีบูทสแตรป อัลกอริทึม การหาคาเหมาะที่สุด
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 ทฤษฎีสารสนเทศเชิงสถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Statistical Information Theory)
วิชาบังคับกอน : 515 231 ความนาจะเปน
แนวคิดเกี่ ย วกั บ สารสนเทศและความไมแนน อน มาตรวัดสารสนเทศ ฟงกชัน
สกอรฟงก ชั น ภาวะน าจะเปน สารสนเทศของฟช เชอรและความสัมพัน ธกับ มาตรวัด
สารสนเทศอื่ นๆ หลักการของเอนโทรป มากที่สุ ด หลั กการของสารสนเทศของความ
แตกตางนอยที่สุด 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
สนับสนุนการตัดสินใจกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โครงสรางของระบบสนับสนุน
การตัดสิน ใจ การออกแบบและเทคโนโลยีเพื่ อการพั ฒ นาระบบ กระบวนการพั ฒ นา
ระบบ และการประยุกต การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห
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 เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล แผนการวิเคราะหขอมูล การประเมินผลงานวิจัย การ
เขียนรายงานและการนําเสนอ การบริหารงานวิจัย
มีการปฏิบัติงานภาคสนาม และ การศึกษานอกสถานที่
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
อนุมานเกี่ยวกับเวกเตอรคาเฉลี่ยและเมทริกซความแปรปรวนรวม การวิเคราะหความ
แปรปรวนหลายตั ว แปร การวิเคราะห ส ว นประกอบหลั ก การวิ เคราะห ป จ จั ย 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
เทคนิ ค การวิ เ คราะห ข อ มู ล ที่ เ หมาะสมภายใต ข อ สมมติ การสรุ ป ผลและการ
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 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Stochastic Process)
วิชาบังคับกอน : 515 231 ความนาจะเปน
แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการสโตแคสติก กระบวนการมารคอฟ โซมารคอฟ
กระบวนการปวซง กระบวนการทําใหม ระบบแถวคอย กระบวนการแตกกิ่ง
Basic concepts of stochastic processes. Markov processes. Markov
chains. Poisson process. Renewal processes. Queuing systems. Branching
processes.
515 424 เศรษฐมิติเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Econometrics)
วิชาบังคับกอน : 515 321 การวิเคราะหการถดถอย
ขอบข า ยและวิ ธี ข องเศรษฐมิ ติ เ บื้ อ งต น ฟ ง ก ชั น และตั ว แปรต า ง ๆ ใน
เศรษฐศาสตรมหภาคและเศรษฐศาสตรจุลภาค การถดถอยพหุคูณและสหสัมพันธ การ
วิเคราะห ป รากฏการณ ตาง ๆ ทางเศรษฐศาสตร การใช โปรแกรมสํ าเร็จรูป ในการ
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)
แนวคิดพื้นฐานของการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน การพยากรณ การจัดซื้อ
การจัดตารางการผลิต การวางแผนความตองการวัสดุ การจัดการสินคาคงคลัง การ
ขนสง การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานและคลังสินคา 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
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกับ การทํ าเหมื องขอ มูล และการวิเคราะห การวิเคราะห
ขอมูลเชิงตัวเลขและเชิงจําแนกประเภท ขอมูลเชิงกราฟ วิธีเคอรเนล การวิเคราะห
ขอมูล ที่มีมิติ ขนาดใหญ การลดมิติ การทํ าเหมื องเพื่ อหารูป แบบ 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
การวิเคราะหหลายตัวแปรที่ใชในการวิจัยทางสังคมศาสตร
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
(Selected Topics in Statistics I)
เงื่อนไข โดยความยินยอมของภาควิชาสถิติ
เรื่องที่นาสนใจทางสถิติ
Topics of interest in statistics.

3(3-0-6)

515 482 เรื่องคัดเฉพาะทางสถิติ 2
(Selected Topics in Statistics II)
เงื่อนไข โดยความยินยอมของภาควิชาสถิติ
เรื่องที่นาสนใจทางสถิติ
Topics of interest in statistics.

3(3-0-6)

515 491 สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
วิชาบังคับกอน : 515 311 การอนุมานเชิงสถิติ 2
เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
สัมมนาในหัวขอที่นาสนใจทางสถิติ 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
เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
วิจัยในหัวขอที่นาสนใจทางสถิติหรือการประยุกต ภายใตการแนะนําของอาจารย
ในภาควิชา
Research on topics of interest in statistics and applications under
the supervision of departmental lectures.
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
516 200

มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ
3(3-0-6)
(Environmental Pollution and Management)
วิชาบังคับกอน : 513 102 เคมีทั่วไป 2
516 270 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
เคมีและชีววิทยาของมลพิษสิ่งแวดลอม อันตรายจากสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ นิ เวศพิ ษวิท ยา การจัดการสิ่งแวดลอม ภู มิส ารสนเทศ 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 ตารางธรณี ก าล ดวงอาทิ ต ย กั บ บรรยากาศของโลก อุ ท กภาคและระบบ
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

การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3(3-0-6)
(Solid Waste and Night Soil Management)
วิชาบังคับกอน : * 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ
* อาจเรียนพรอมกันได
ชนิ ด องค ป ระกอบ ปริ ม าณ แหล ง กํ า เนิ ด ของมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล
ผลกระทบตอสุ ขภาพอนามั ย และชุ มชน จรรยาบรรณและกฎหมายที่ เกี่ ยวข อง
หลักการและแนวคิดในการจัดการ แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับการ
จั ด การและควบคุ ม มู ล ฝอย การติ ด ตามตรวจสอบมลพิ ษ ในพื้ น ที่ กํ า จั ด 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 การแพรกระจายและผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่มีตอ
มนุษยและสิ่งแวดลอม หลักการและแนวคิดในการปองกันและควบคุมมลพิษทาง
อากาศ จรรยาบรรณและกฎหมายที่ เกี่ย วข องกั บ การควบคุ มมลพิ ษทางอากาศ
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 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
*516 230 มลพิษทางอากาศและการควบคุม
*อาจเรียนพรอมกันได
เทคนิคการเก็บตัวอยาง การควบคุมคุณภาพ และการวิเคราะหมลพิษทาง
อากาศที่แหลงกําเนิด ในบรรยากาศ และในสถานประกอบการ มาตรฐานคุณภาพ
อากาศที่เกี่ยวของ มีการศึกษานอกสถานที่
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

ปฐพีวิทยาสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Soil Science)
วิชาบังคับกอน : 512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
513 102 เคมีทั่วไป 2
สมบัติทางกายภาพ เคมีและจุลชีววิทยาของดิน ความสัมพันธระหวางดิน
กับพืช การกําเนิดและการจําแนกชั้นของดิน ความอุดมสมบูรณ ของดิน 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

ปฏิบัติการปฐพีวิทยาสิ่งแวดลอม
1(0-3-0)
(Environmental Soil Science Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 516 240 ปฐพีวิทยาสิ่งแวดลอม
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 516 240 ปฐพีวิทยา
สิ่งแวดลอม
Experiments related to the contents in 516 240 Environmental
Soil Science.
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516 270

นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Ecology)
วิชาบังคับกอน : 512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
ธรรมชาติ แ ละขอบเขตของนิ เ วศวิ ท ยา สิ่ ง แวดล อ มทางกายภาพ
นิเวศวิทยาระดับตัวตน นิเวศวิทยาประชากร ปฏิสัมพันธทางนิเวศ สังคมสิ่งมีชีวิต
และระบบนิเวศที่สําคัญ นิเวศวิทยาระดับภูมิภาคและชีวภูมิภาค ประเด็นปญหา
ด านนิ เวศในป จ จุ บั น การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของโลก การประยุ ก ต
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

ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
1(0-3-0)
(Environmental Ecology Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 516 270 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
* อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่ ส อดคล อ งกั บ เนื้ อ หาในรายวิ ช า 516 270 นิ เ วศวิ ท ยา
สิ่งแวดลอม
มีการศึกษานอกสถานที่
Experiments related to the contents in 516 270 Environmental
Ecology.
Field trips required.

516 300

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Basic Geographic Information Systems)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
หลั กการของระบบสารสนเทศทางภู มิศาสตร การสรางสารสนเทศทาง
ภู มิ ศาสตร การประมวลผลและการวิเคราะห ขอมู ล โครงสรางและการจัด การ
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

ปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเบื้องตน

1(0-3-0)

(Basic Geographic Information Systems Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 516 300 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเบื้องตน
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิ บั ติ ก ารที่ ส อดคล องกั บ เนื้ อ หารายวิ ช า 516 300 ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเบื้องตน
Laboratory works related to the contents in 516 300 Basic
Geographic Information Systems.
516 302

การสํารวจระยะไกลเบื้องตน

3(3-0-6)

(Basic Remote Sensing)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ภาพรวมของการประยุก ตก ารสํารวจระยะไกล ปฏิ กิ ริย าระหวางคลื่ น
แม เ หล็ ก ไฟฟ า และวั ต ถุ ต า ง ๆ ระบบดาวเที ย มและเซ็ น เซอร บทนํ า ของ
กระบวนการประมวลภาพจากการสํารวจระยะไกล การเนนภาพ การปรับแกเชิง
เรขาคณิ ต การจํ าแนกประเภทภาพจากการสํารวจระยะไกล การประยุกต การ
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

ปฏิบัติการการสํารวจระยะไกลเบื้องตน
1(0-3-0)
(Basic Remote Sensing Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 516 302 การสํารวจระยะไกลเบื้องตน
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชา 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)
เงื่อนไข : 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 และสมบัติของวัตถุอัน ตรายและของเสีย
อันตราย หลักการและแนวคิดในการปองกันควบคุมของเสียอันตราย เทคโนโลยีที่
สะอาด แหลงกําเนิด การเก็บตัวอยางและการตรวจวิเคราะห ความเปนพิษ วิถีทาง
ของของเสียอันตรายในสิงแวดลอม และผลกระทบ การประเมินและการจัดการ
ความเสี่ยง ระบบการเก็บรวบรวม ขนสง บําบัดและกําจัด จรรยาบรรณ กฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
มีการศึกษานอกสถานที่
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 แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับการจัดการและควบคุม
ของเสียอันตราย
มีการศึกษานอกสถานที่
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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 กลยุทธการใชซ้ํา สิ่งอํานวยความสะดวกในการกูวัสดุ
การนํากลับมาใชประโยชน การหมักแบบใชอากาศ การหมักแบบไรอากาศ การทํา
เหมืองหลุมฝงกลบ เชื้อเพลิงจากมูลฝอย การผลิตน้ํามันและกาซสังเคราะหจาก
ขยะ
มีการศึกษานอกสถานที่
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

เคมีสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 102 เคมีทั่วไป 2
สมบัติและองคประกอบของดิน น้ําและอากาศ ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นใน
สภาพธรรมชาติ แ ละสภาพที่ ป นเป อ น ผลกระทบของปฏิ กิ ริ ย าเคมี ที่ เ กิ ด ขึ้ น
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)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
การประเมินการไดรับสัมผัส การติดตามตรวจสอบ อุปกรณในการติดตาม
ตรวจสอบ แบบจําลองการไดรับสัมผัส ความไมแนนอนในการประเมิน
Exposure assessment. Monitoring. Monitoring equipment.
Exposure models. Uncertainties in assessment.
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516 322

สารฆาศัตรูพืชและสัตวในสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Pesticides in the Environment)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ชนิด รูปแบบ ความคงทนและความเปนพิษของสารฆาศัตรูพืชและสัตว
การใช การเสื่อมสลายและการสะสมในสิ่งแวดลอม ความตานทานของศัตรูพืชและ
สัตว ผลกระทบดานอื่น 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
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ผลกระทบของความผั น ผวนของบรรยากาศต อ ระบบนิ เ วศ
ปรากฏการณเรือนกระจก การเกิดรอยรั่วของโอโซน ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่ใช
อธิบายการกระจายและการเปลี่ยนแปลงของสารมลพิษในบรรยากาศ
มีการศึกษานอกสถานที่
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

มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
3(2-2-5)
(Noise Pollution and Vibration)
วิชาบังคับกอน : 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ
สมบัติทางกายภาพของเสียงและความสั่นสะเทือน แนวคิดและหลักการ
ป อ งกั น และการควบคุ ม มลพิ ษ ทางเสี ย งและความสั่ น สะเทื อ น เครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณที่ใชในการตรวจวัด จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวของกับมลพิษทาง
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)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
แหลงกําเนิดและการใชทรัพยากรพลังงาน ผลกระทบของการใชพลังงาน
ตอสิ่งแวดลอม การตรวจติดตามการใชพลังงาน พลังงานสะอาด กฎหมายและ
ขอบังคับที่เกี่ยวของการจัดการพลังงาน
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
แหล งกํ าเนิด สาเหตุ และผลกระทบของมลพิ ษทางน้ํ า แนวทางและ
หลักการในการปองกันและควบคุมมลพิษทางน้ํา การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ํา แบบจําลองทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับคุณภาพน้ําและการทํานายคุณภาพน้ํา
เพื่อการควบคุมมลพิษทางน้ํา ตัวอยางการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดและการ
นําน้ําเสียกลับมาใชประโยชนเพื่อลดน้ําเสีย การออกแบบขั้นพื้นฐาน การเลือก
ระบบ การควบคุม การตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบรวบรวมและระบบบําบัด
น้ําเสีย การบําบัดและการกําจัดน้ําเสียทางกายภาพ เคมี และ ชีวภาพ การบําบัด
และการกําจัดกากตะกอน จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุม
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

516 361

516 380

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
มีการศึกษานอกสถานที่
Sampling techniques. Physical, chemical and biological
methods for water quality analysis. Water and wastewater quality
monitoring. Quality control of analyses.
Field trips required.
การมีสวนรวมของชุมชนกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Public Participation and the Environment)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ที่ ม าและวัต ถุป ระสงค บั น ไดของการมีสว นรว มของชุ มชน หลั กเกณฑ
สําหรับการมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ 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.
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Occupational Health and Safety)
วิชาบังคับกอน : 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ
สุขภาพของบุคคลที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ แนวคิด
ทั่วไปของพิษวิทยาทางอุตสาหกรรมและความปลอดภัยในสถานประกอบการ การ
จําแนกชนิดของโรคที่เกิดจากการทํางาน สาเหตุที่ทําใหเกิดโรค โดยเนน มลพิษ
ทางอากาศ องคประกอบทางกายภาพและภาวะความเครียดเนื่องจากสภาพการ
ทํางาน การปองกันและควบคุมอันตรายที่มีผลตอสุขภาพ
มีการศึกษานอกสถานที่
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
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 516 380 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
Experiments related to the contents in 516 380 Occupational
Health and Safety.

516 382

การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Sanitation)
วิชาบังคับกอน : (1) 084 102 สิ่งแวดลอม มลพิษ และพลังงาน
หรือ (2) 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ
หลั ก การสุ ข าภิ บ าลสิ่ ง แวดล อ มและป ญ หาสิ่ งแวดล อ มที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
สุขภาพ ระบาดวิทยา การปรับปรุงสภาพ แวดลอมตามหลักสุขาภิบาล เชน การ
ควบคุ ม พาหะนํ าโรค การกํ าจั ด มู ล ฝอย น้ํ าสะอาดและการบํ า บั ด น้ํ า เสี ย การ
สุขาภิบาลอาหาร ที่พักอาศัย ที่พักผอนหยอนใจและโรงพยาบาล
มีการศึกษานอกสถานที่
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

ปฏิบัติการการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
1(0-3-0)
(Environmental Sanitation Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 516 382 การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
* อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 516 382 การสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม
Experiments related to the contents in 516 382 Environmental
Sanitation.
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516 390

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Impact Assessment)
วิชาบังคับกอน : 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ
จรรยาบรรณวิช าชีพ ที่ม าและความหมายของการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่ งแวดล อม เกณฑ ทั่ ว ไปของการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดลอม กฎหมายและ
กฎระเบี ย บการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดลอมของไทย วิธีการศึกษา และ การ
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ การกําหนดขอบเขต
การประเมิน และวิเคราะหนัยสําคัญผลกระทบสิ่งแวดลอม เกณฑกําหนดมาตรการ
ปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมชุมชน
การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป อ งกั น แก ไ ข และติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
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

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(English for Environmental Students)
เงื่อนไข : 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.

247

516 410

เทคโนโลยีสะอาดและการจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Cleaner Technology and Environmental Management)
วิชาบังคับกอน : 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ
สมดุลมวลสารและพลังงาน แนวคิดของเทคโนโลยีสะอาด การประยุกต
และการตรวจประเมิ น เทคโนโลยี ส ะอาด การจั ด การสิ่งแวดล อ มที่ ใช กั น อยู ใน
ปจจุบัน กฎหมายและกฎระเบียบทางสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา
มีการศึกษานอกสถานที่
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
การคิ ดแบบวัฏ จักรชีวิต กรอบวิธีการของการประเมิน วัฏ จักรชีวิตตาม
มาตรฐาน ISO การกําหนดเปาหมายและขอบเขต การวิเคราะหบัญชีรายการ การ
วิเคราะห ผลกระทบ การแปลความหมาย การประยุกต การประเมินวัฏ จักรชีวิต
สําหรับผลิตภัณฑหรือบริการ ชุดโปรแกรมการประเมินวัฏจักรชีวิตและฐานขอมูล
กรณีศึกษา
มีการศึกษานอกสถานที่
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

พิษวิทยาสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Toxicology)
วิชาบังคับกอน : 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ
สารเคมีในสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับสุขภาพและระบบนิเวศ หลักเบื้องตน
แนวคิด และวิธีการศึกษาพิ ษวิทยาสิ่งแวดลอม ผลกระทบของสารพิ ษตอระบบ
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
ป ญ หาภาวะมลพิ ษ ในระบบนิ เวศ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การกระจาย การ
เคลื่อนยายและการสะสมของมลพิ ษในเฟสตาง ๆ ของสิ่งแวดลอม การติดตาม
ผลกระทบที่เกิดจากการสะสมมลพิษ
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

โลหะปริมาณนอยในสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Trace Metals in the Environment)
วิชาบังคับกอน : 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ
การจําแนก แหลงกําเนิดและรูปแบบของโลหะปริมาณนอยในดิน น้ําและ
อากาศ พันธะทางเคมีและปจจัยที่ควบคุม 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

ปฏิบัติการโลหะปริมาณนอยในสิ่งแวดลอม
1(0-3-0)
(Trace Metals in the Environment Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 516 422 โลหะปริมาณนอยในสิ่งแวดลอม
* อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 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
หลักการพื้นฐานและลักษณะเฉพาะของแบบจําลองคุณภาพอากาศ ขอมูล
ที่ ต องการสํ าหรับ แบบจําลองคุณ ภาพอากาศ อุ ตุนิ ย มวิทยาสํ าหรับ แบบจําลอง
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

การจําลองแบบทางสิ่งแวดลอมเบื้องตน
3(3-0-6)
(Basic Environmental Modeling)
วิชาบังคับกอน : 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ
ความรูเบื้องตนในการสรางแบบจําลองการเปลี่ยนรูปและการเคลื่อนยาย
มลพิ ษ สมดุ ล มวลสาร กระบวนการถ า ยเททางกายภาพของสาร การสร า ง
แบบจํ า ลองอย า งง า ยที่ เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นรู ป และการเคลื่ อ นย า ยมลพิ ษ ใน
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.
การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
3(3-0-6)
(Noise Pollution and Vibration Controls)
วิชาบังคับกอน : 516 336 มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับการควบคุมมลพิษทางเสียงและ
ความสั่น สะเทือน การตรวจวัดและการประเมิน เสียงและความสั่นสะเทือน 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.

516 432
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516 440

การปนเปอนในดินและการฟนฟู
3(3-0-6)
(Land Contamination and Remediation)
วิชาบังคับกอน : 516 240 ปฐพีวิทยาสิ่งแวดลอม
ป ญ หาการปนเป อ นในดิ น องค ป ระกอบและสมบั ติ ข องดิ น และสาร
ปนเป อน เคมี ธ รณี ชี ววิท ยาของสิ่งแวดลอมใตผิ วดิ น การไหลใต ผิว ดิน และการ
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
บํ า บั ด ทางกายภาพ กระบวนการหน ว ยบํ า บั ด ทางเคมี และกายภาพ-เคมี
จุลินทรียและโครงสรางประชากรจุลินทรียในการบําบัดน้ําเสียดวยวิธีทางชีวภาพ
กระบวนการหน ว ยบํ า บั ด ทางชี ว ภาพ การบํ า บั ด และกํ าจั ด กากตะกอน การ
ออกแบบ การเลือกระบบ และการควบคุมระบบ กรณีศึกษา
มีการศึกษานอกสถานที่
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
จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมมลพิษทางน้ํา แนวคิด
และหลั ก การจั ดการนํ าน้ํ ากลับ มาใช ใหม เทคโนโลยีส ะอาดเพื่ อลดน้ํ าเสีย การ
ออกแบบขั้นพื้นฐานและเลือกระบบ การควบคุม การตรวจสอบและบํ ารุงรักษา
ระบบรวบรวมและระบบบํ าบั ด เพื่ อ ปรับ สภาพน้ํ าเสีย การนํ าน้ํ าเสี ย กลั บ มาใช
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

การเฝาระวังคุณภาพน้ําโดยใชตัวบงชี้ทางชีวภาพ

3(3-0-6)

(Water Quality Monitoring Using Bioindicators)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
แนวคิ ด และวิ ธี ก ารในการใช ตั ว บ ง ชี้ ท างชี ว ภาพสํ า หรั บ การเฝ า ระวั ง
คุณภาพน้ํา ตัวอยางสิ่งมีชีวิตที่เปนตัวบงชี้คุณภาพน้ํา กรณีศึกษา
Concepts and method of using bioindicators for monitoring
water quality. Examples of bioindicators. Case studies.
516 453

ปฏิบัติการการเฝาระวังคุณภาพน้ําโดยใชตัวบงชี้ทางชีวภาพ
1(0-3-0)
(Water Quality Monitoring Using Bioindicators Laboratory)
วิชาบังคับกอน : *516 452 การเฝาระวังคุณภาพน้ําโดยใชตัวบงชี้ทางชีวภาพ
*อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่ ส อดคล อ งกั บ เนื้ อ หาในรายวิ ช า 516 452 การเฝ าระวั ง
คุณภาพน้ําโดยใชตัวบงชี้ทางชีวภาพ
Experiments related to the contents in 516 452 Water Quality
Monitoring Using Bioindicators.
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516 460

เศรษฐศาสตร กฎหมาย และนโยบายสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Economics, Laws and Policy)
วิชาบังคับกอน : 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ
หลักเศรษฐศาสตร การวิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอม การประเมินโครงการ
โดยใช ห ลั กเศ รษ ฐศ าส ต ร สิ่ ง แวดล อ ม น โยบ ายของรั ฐ ใน การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวคิดพื้นฐานและโครงสรางของกฎหมาย
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 จุลินทรียที่จัดเปนสารมลพิษ
การยอยสลายสารมลพิษโดยจุลินทรีย การประยุกตจุลินทรียกับปญหาสิ่งแวดลอม
Role of microbes in generating pollution. Microbes as
pollutants. Pollutants degradation by microbes. Applications of
microbes to environmental problems.

516 481

เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
(Selected Topics in Environmental Science)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
เรื่องที่นาสนใจทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
มีการศึกษานอกสถานที่
Topics of current interest in environmental science.
Field trips required.
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516 490

การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงตอสุขภาพ
3(3-0-6)
(Health Risk and Impact Assessment)
วิชาบังคับกอน : 516 390 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความเสี่ ย งต อ สุ ข ภาพ ความสั ม พั น ธ กั บ
กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ระบาดวิทยา โครงการพัฒนาในกลุม
เสี่ยง รูปแบบของสารพิษจากโครงการพั ฒ นา การประเมินผลกระทบและความ
เสี่ยงตอสุขภาพและการจัดการ แบบจําลองที่เกี่ยวของ
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)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
สัมมนาในหั วขอที่ น าสนใจทางวิทยาศาสตรสิ่ งแวดลอมโดยได รับ ความ
เห็นชอบจากภาควิชา
Seminar on topics of current interest in environmental science
by consent of the department.

516 493

โครงงานวิจัย
3(1-6-2)
(Research Project)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาหรือวิจัยในหัวขอที่นาสนใจทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 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 ชั่วโมง)
(Practical Training)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
การฝ ก ปฏิ บั ติ งานในโรงงาน สถาบั น หรื อ ชุ ม ชนท อ งถิ่ น ที่ ได รั บ ความ
เห็นชอบจากภาควิชา
Practical training in a factory, institute or local community by
consent of the department.

516 496

การประเมินความเสี่ยงตอระบบนิเวศ
3(3-0-6)
(Ecological Risk Assessment)
วิชาบังคับกอน : 516 390 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ความสั ม พั น ธ ข องโครงข ายการวิเคราะห สิ่ งแวดล อ ม การสํ า รวจ เก็ บ
ตั ว อย า ง และวิ เคราะห อ งค ป ระกอบของระบบนิ เวศ การกลั่ น กรองที่ ม าและ
ลั ก ษณะเฉพาะของสารมลพิ ษ ต อ ระบบนิ เวศ การวิ เ คราะห ก ารสั ม ผั ส /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. Exposureresponse 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

การฟนฟูสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
(Sustainable Environmental Remediation)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ปญหาการปนเปอนในสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการบําบัด การวางแผนการ
ฟนฟูที่คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 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 ประโยคกําหนดเงื่อนไข การวน
ซ้ํา การซอนเงื่อนไขและการซอนการวนซ้ํา แถวลําดับ แถวลําดับหลายมิติ ตัวชี้ สายอักขระ
ฟงกชัน การทดสอบและการแกไขจุดบกพรอง การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชในการแกปญหา
เทคนิคในการเขียนโปรแกรมสําหรับปญหาที่ซับซอน
Introduction to computer systems and data processing. Flowchart.
Structured programming. Arithmetic and logical operators. Conditional
statements. Loops. Nested conditional statements and loops. Array. Multidimensional 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 การสืบทอดคุณสมบัติ
การทําพหุรูป การโอเวอรโหลดฟงกชันและตัวดําเนินการ ฟงกชันสามัญ เทคนิคการเขียน
โปรแกรมสําหรับปญหาที่ซับซอน
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 การวัดประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีของ
การเรียงลําดับและการคนหาขอมูล ปญหาบนรูปตนไมและบนกราฟ การประยุกตใชเทคนิค
เชิงวัตถุเพื่อนําโครงสรางขอมูลไปใชงาน
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 พื้นฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ
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
พื้นฐานคณิตศาสตร 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 โครงสรางขอมูลพื้นฐานและการประยุกต
กรอบความคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน ขอมูลนามธรรมเชิงวัตถุ การแทน
คาและการสงขาวสาร การหอหุม การทําพหุรูปและการสืบทอดคุณสมบัติ การวิเคราะห
และการออกแบบเชิงวัตถุ รูปแบบการออกแบบ โปรแกรมควบคุมแบบจําลองทรรศนะ
โพรโทคอล การสะทอน การยึดเหนี่ยวแบบพลวัต การโปรแกรมเชิงคุณสมบัติ
Introduction to Object-oriented programming paradigm. Objectoriented 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 วงรอบคํ าสั่ง สถาปตยกรรมชุดคําสั่ง ภาษาเครื่องและแอสเซมบลี ภาวะการ
กํ า หนดตํ า แหน ง ที่ อ ยู การออกแบบตั ว ประมวลผลขั้ น พื้ น ฐานและขั้ น สู 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 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
4(3-2-7)
(Data Communications and Computer Networks)
วิชาบังคับกอน : 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
520 101 พื้นฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ
หลักการของการสื่อสารขอมูลและมาตรฐานระบบเปด แบบจําลองอางอิงโอเอสไอ
การสื่อสารขอมูล แบบแอนะล็อกและดิจิทัล สื่อนําสั ญญาณและอุป กรณ การควบคุ มใน
ระดับการเชื่อมโยงขอมูล สถาปตยกรรมเครือขายคอมพิวเตอรและโพรโทคอล เครือขาย
คอมพิ ว เตอร บ ริ เ วณเฉพาะที่ แ ละบริ เ วณกว า ง โพรโทคอลที ซี พี / ไอพี แ ละเครื อ ข า ย
อินเทอรเน็ต พื้นฐานเกี่ยวกับการกําหนดที่อยู การแบงเครือขายยอย การอางชื่อและการจัด
เสนทางในเครือขาย โปรแกรมประยุกตดานเครือขายและบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ต
พื้นฐานของการบริหารจัดการเครือขายคอมพิวเตอร
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 การวิเคราะหและการออกแบบขั้นตอนวิธี
3(3-0-6)
(Algorithm Analysis and Design)
วิชาบังคับกอน : 517 211 โครงสรางขอมูล
*517 213 โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง
*อาจเรียนพรอมกันได
การวิเคราะหความซับซอนของขั้นตอนวิธี วิธีการแกสมการเวียนเกิด การออกแบบ
ขั้นตอนวิธีแบบตางๆรวมทั้ง การแบงและเอาชนะ การเขียนโปรแกรมแบบพลวัต ขั้นตอน
วิธีกรีดี้ ขั้นตอนวิธีฮิวรีสติกสและการประมาณ ขั้นตอนวิธีทางกราฟ และโครงสรางขอมูลขั้น
สูง ความซับซอนทางดานพื้นที่และเวลา เอ็นพีคอมพลีตเบื้องตน ตัวอยางที่ใชขั้นตอนวิธีที่
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
ระบบปฏิบัตกิ าร 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 ภาษาและไวยากรณไมพึ่งบริบท 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
แนวคิ ด ของไมโครโปรเซสเซอร การทํ า งานภายในของไมโครโพรเซสเซอร
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 ชนิ ดข อมูล การควบคุ มลําดับ การทํางาน การควบคุมโปรแกรมยอ ย
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
ความเขาใจระดับสูงเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ พฤติการของโปรแกรม
จาวา ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ ภาษาจาวา การสอบประกาศนี ย บั ต รภาษาจาวารู ป แบบ
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 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนที่
3(3-0-6)
(Mobile Application Development)
วิชาบังคับกอน : 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
ฮารดแวรและระบบปฏิบัติการสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่ เครื่องมือในการพั ฒนา
เทคนิคการเขียนโปรแกรม สวนติดตอผูใชแบบกราฟฟก(จียูไอ) การจัดการเหตุการณ
ส วนติ ด ต อในการเขี ย นโปรแกรมที่ สําคัญ แผนที่ ตําแหน ง การสื่อสารกับ บริการและ
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)
เทคนิคในการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับหลายแพลตฟอรมทั้งเดสกท็อปและโมไบล
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 การพิสูจนทฤษฎีบท 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 ระบบผูเชี่ยวชาญ
3(3-0-6)
(Expert Systems)
วิชาบังคับกอน : 517 211 โครงสรางขอมูล
หรือ 520 213 โครงสรางขอมูลพื้นฐานและการประยุกต
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 การวิเคราะหและการออกแบบขั้นตอนวิธี
วิวัฒนาการในลักษณะกรอบความคิดสําหรับการแกปญหาและการทําใหเหมาะสม
ที่สุด ฮิวรีสติกส ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม โปรแกรมเชิงพันธุกรรม มดประดิษฐ ขั้นตอน
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
สถาป ตยกรรมเครือขายคอมพิว เตอร ชุดโพรโทคอลที ซีพี/ไอพี การเชื่อมโยง
ระหวางเครือขายดวยทีซีพี/ไอพี การแบงเครือขายยอย ระบบชื่อโดเมน การจัดเสนทาง
แบบตายตัวและแบบพลวัต โพรโทคอลจัดเสนทาง การสงผานขอมูลแบบกระจายและ
แบบระบุกลุม เทคโนโลยีดานเครือขายคอมพิวเตอร การสื่อสารระยะไกล และรูปแบบ
บริ ก าร พื้ น ฐานระบบการคํ า นวณแบบกระจาย เทคโนโลยี ในการคํ านวณบนระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร เครือขายการสื่อสารสําหรับการคํานวณแบบเคลื่อนที่และแบบไร
สาย ความปลอดภั ย ในระบบเครื อขายและบริการ เครือ ขายสว นตั วเสมือน หลั กการ
ออกแบบและการบริ ห ารจั ด การเครื อ ข า ย คุ ณ ภาพการให บ ริก าร การจั ด การระบบ
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.

263

517 342 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
3(2-2-5)
(Computer and Network Security)
วิชาบังคับกอน : 517 241 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
พื้นฐานและเปาหมายของความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
การประเมิ น และการจั ด การความเสี่ ย ง หลั ก การการป อ งกั น ระบบคอมพิ ว เตอร แ ละ
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
สํ าหรับ การสื่ อสารข อมู ล และการเรีย กใชบ ริการของระบบที่ เกี่ย วข อง บริการในชั้ น
สงผานขอมูลและชั้นเครือขาย โพรโทคอลสื่อสารขอมูลแบบที่ตองมีการสรางการเชื่อมตอ
และแบบที่ไมตองมีการสรางการเชื่อมตอ การเขียนโปรแกรมแบบซ็อกเก็ต กระบวนงาน
เรียกระยะไกล ระเบียบวิธีการเรียกระยะไกลของจาวา คอรบ า 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)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หลักการดําเนินงานของฮารดแวรซึ่งเปนรากฐานของคอมพิวเตอรกราฟกส
เรขาคณิต การวาดรูปราง 2 มิติ การแปลง 2 มิติ การแสดงวัตถุ พื้นผิว การฉายและการ
ทําใหเปนจุดภาพ การตามรอยลําแสง การแปลง 3 มิติ แบบจําลองแสงและการแรเงา
แบบจําลองสี การทําแผนที่พื้นผิว หัวขอที่นาสนใจดานคอมพิวเตอรกราฟกส
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)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
การไดมาซึ่งภาพ รูปแบบการจัดเก็บภาพ การแปลงภาพ การปรับปรุงภาพ การ
บูรณะภาพ การบีบอัดภาพ การหาขอบภาพ การแบงสวนภาพ หัวขอที่นาสนใจดานการ
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 สื่อประสมดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Multimedia)
วิชาบังคับกอน : 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
ภาพรวมของเทคโนโลยีสือประสมดิจิทัลและการประยุกตใช การสรางสือประสม
และตั วแทนข อมู ล สื่ อประสมชนิ ดตาง ๆ สื่อประสมแบบปฏิสัม พัน ธ เครื่องมื อในการ
โปรแกรมสื่ อ ประสม การบี บ อั ด ข อ มู ล สื่ อ ประสม การสื่ อ สาร การนํ า ส งเนื้ อ หา 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 อินเตอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง
3(3-0-6)
(Internet of Things)
หลั ก การเบื้ อ งต น และแนวโน ม ในเรื่ อ งอิ น เตอร เน็ ต ของทุ ก สรรพสิ่ ง (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)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
การวิเคราะห ป ญ หา ขั้น ตอนและการวางแผนการวิจัย เบื้ องตน การกําหนดค า
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 หัวขอวิจัยในปจจุบันทางระบบ
ฝงตัวและระบบเวลาจริง
Embedded and real-time system components. Embedded and realtime 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 และการทํ าให เกิดผลของการคํานวณสมรรถนะสู ง
สถาปตยกรรมแบบขนาน ขั้นตอนวิธีแบบขนาน 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
พื้นฐานของการเรียนรูของเครื่องกล 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
แนวคิ ด ของภาษาธรรมชาติ การวิ เคราะห ห น ว ยคํ าและโครงสร างประโยคเชิ ง
วากยสัมพันธ เทคนิคการวิเคราะหคํา การแทนความหมายของประโยค การวิเคราะหและ
การสรางความเกี่ยวพันระหวางประโยค 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
พื้นฐานสําหรับการจําแนกประเภทภาพ ตัวแบบเชิงลึก โครงขายประสาทแบบคอนโวลู
ชัน การรวมกลุมหาคาสูงสุด การวิเคราะหแบบหลายความละเอียด ฟงกชันแอ็คทิเวชัน
ไมเชิงเสน การจํากัดอยูกับตัวอยางฝกมากเกินไป การสุมตัดทอนโหนด การทํากลุมให
เปนมาตรฐาน โครงขายนําเสนอพื้นที่ การแยกพื้นที่ภาพ ยู-เน็ต การสรางชุด
ขอมูลภาพตามที่ตองการ การขยายเพิ่มขอมูล
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
ทองถิ่น ความขนานกัน ความปลอดภัย การวิเคราะหสมรรถนะ การประยุกตดานการ
กระจาย หัวขอวิจัยและเทคโนโลยีในปจจุบัน
Principles of distributed computing. Design of distributed systems.
Issues in communications, coordination, and synchronization. Faulttolerance. 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
ชนิดของอุปกรณ ดานเครือขายคอมพิวเตอรและการเชื่อมตอ การวิเคราะหและ
ออกแบบโครงสรางเครือขาย โพรโทคอลจัดเสนทาง การออกแบบและการตั้งคาระบบ
สวิตชิ่ง เครือขายบริเวณเฉพาะที่เสมือน เครือขายสวนตัวเสมือน เครือขายไรสาย และ
เครื อ ข า ยบริ เวณกว า ง การตั้งคาอุป กรณ จัดเสน ทางและการจัดการอุ ป กรณ ในระบบ
เครื อข า ย การติ ดตั้ ง การตั้งค า และการบริห ารจัด การเครื่อ งผู ใชบ ริการและเครื่อ งผู
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
ของโครงสรางพื้นฐาน 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)
การคํานวณแบบกลุมเมฆเบื้องตนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ มิดเดิลแวรที่จําเปน
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 / เอพี ยู การเขี ย นโปรแกรมโอเพนซี แ อล การทํ า ให เหมาะสมที่ สุ ด และการกํ า จั ด
ขอผิดพลาดของโปรแกรมบนจีพียู/เอพียู การประยุกตใชงานจีพียู/เอพียูขั้นสูง
Introduction to GPU/ APU architecture. Significance of GPU/ APU
programming. OpenCL programming. Optimizing and debugging a GPU/APUbased program. Advanced applications of GPU/APU.
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517 481 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1
3(3-0-6)
(Selected Topics in Computer Science I)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร 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)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร 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)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร 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)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร 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)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร 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)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร 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)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร 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)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร 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)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร 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)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
การศึกษาหัวขอวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอรที่ไดรับการอนุมัติจากภาควิชา 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
เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
การวิจัยในหัวขอวิจัยที่ไดเสนอในวิชา 517 493 โครงงานวิจัย 1 เขียนรายงาน
และนําเสนอผลงานวิจัย
Research on topics proposed in 517 493 Research Project I. Report
writing and research presentation.
517 495 การฝกงาน
3(ไมนอยกวา 210ชั่วโมง)
(Practical Training)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
การปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการในลั ก ษณะพนั ก งานชั่ ว คราว เพื่ อ ให ไ ด
ประสบการณ จ ากการไปปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด รั บ มอบหมายที่ เ กี่ ย วกั บ สาขาวิ ท ยาการ
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.
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาจุลชีววิทยา
518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Microbiology)
วิชาบังคับกอน: * 518 202 ปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยาทั่วไป
* อาจเรียนพรอมกันได
การกระจาย สัณฐานวิทยา และการเพิ่มจํานวนของแบคทีเรีย ไวรัสและรา เทคนิค
ปลอดเชื้อและการเก็บรักษาจุลินทรีย แนวความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของ
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 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-0)
(General Microbiology Laboratory)
วิชาบังคับกอน: * 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
Laboratory work related to the contents in 518 201 General
Microbiology.
518 203 แบคทีเรียวิทยา
3(3-0-6)
(Bacteriology)
วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
* 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
1(0-3-0)
(Bacteriology Laboratory)
วิชาบังคับกอน: * 518 203 แบคทีเรียวิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 203 แบคทีเรียวิทยา
Laboratory work related to the contents in 518 203 Bacteriology.
518 205 เห็ดราวิทยา
3(3-0-6)
(Mycology)
วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
* 518 206 ปฏิบัติการเห็ดราวิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของรา ประโยชนและโทษของรา
Morphology, taxonomy and ecology of fungi. Beneficial and harmful
effects of fungi.
518 206 ปฏิบัติการเห็ดราวิทยา
1(0-3-0)
(Mycology Laboratory)
วิชาบังคับกอน: * 518 205 เห็ดราวิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 205 เห็ดราวิทยา
Laboratory work related to the contents in 518 205 Mycology.
518 207 ความปลอดภัยทางชีวภาพในหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
2(2-0-4)
(Biosafety in Microbiological Laboratory)
วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
ความสําคัญของความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับของความปลอดภัยทางชีวภาพและ
มาตรฐานการปฏิบั ติในห องปฏิบัติการจุลชีววิทยา การปองกัน การปนเปอนสูสิ่งแวดลอม
อุปกรณสําหรับปองกันอันตรายจากจุลินทรีย ขอระวังที่ควรปฏิบัติตอจุลินทรียกอโรค
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 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
โครงสรางประชากรจุลินทรียทั้งหมดในสิ่งแวดลอม บทบาทของจุลินทรียในระบบ
นิเวศ การตรวจหาจุลินทรียเปาหมายดวยเครื่องหมายทางพันธุกรรม การประมาณจํานวน
จุลินทรียเปาหมายจากการแสดงออกของยีนในสภาพจริง ปจจัยทางสิ่งแวดลอมและประเภท
ของการใชพื้นที่ที่มีผลกระทบตอองคประกอบประชากรจุลินทรียและการแสดงออกของยีน
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
3(3-0-6)
(Virology)
วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
* 518 302 ปฏิบัติการวิทยาไวรัส
* อาจเรียนพรอมกันได
สัณฐานวิทยา องคประกอบทางเคมีและอนุกรมวิธานของไวรัส การเพิ่มจํานวน การ
ขัดขวางกั นของไวรัส ผลกระทบของไวรัส ตอแบคทีเรียและเซลลสัตว การสั งเคราะหและ
บทบาทของอินเตอรเฟอรอน การเกิดโรคจากไวรัสในพืช สัตว และคน การวินิจฉัยโรคที่เกิด
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.
1(0-3-0)
518 302 ปฏิบัติการไวรัสวิทยา
(Virology Laboratory)
วิชาบังคับกอน: * 518 301 วิทยาไวรัส
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 301 ไวรัสวิทยา
Laboratory work related to the contents in 518 301 Virology.
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518 303 พันธุศาสตรของจุลินทรีย
3(3-0-6)
(Microbial Genetics)
วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
* 518 304 ปฏิบัติการพันธุศาสตรของจุลินทรีย
* อาจเรียนพรอมกันได
การสังเคราะห สารพั นธุกรรมของจุลิ นทรีย การควบคุมการแสดงออกของยี น 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
2(0-6-0)
(Microbial Genetics Laboratory)
วิชาบังคับกอน: * 518 303 พันธุศาสตรของจุลินทรีย
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 303 พันธุศาสตรของจุลินทรีย
Laboratory work related to the contents in 518 303 Microbial Genetics.
518 305 ภูมิคุมกันวิทยา
3(3-0-6)
(Immunology)
วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
* 518 306 ปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
ระบบภูมิคุมกันและการพัฒนา การกระตุนระบบภูมิคุมกัน แอนติบอดีและแอนติเจน
การตอบสนองของระบบภู มิคุมกันแบบไมจําเพาะ ระบบคอมพลีเมนต เมเจอรฮีสโตคอม
แพทิ บิ ลิ ตี ค อมเพล็ กซ ไซโตไคน การตอบสนองระบบภู มิ คุ ม กั น แบบฮิ ว เมอรั ล และแบบ
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
1(0-3-0)
(Immunology Laboratory)
วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
* 518 305 ภูมิคุมกันวิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในวิชา 518 305 ภูมิคุมกันวิทยา
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 518 305 Immunology.
Field trips required.
518 311 ชีววิทยาของเห็ด
3(2-3-4)
(Mushroom Biology)
วิชาบังคับกอน: 518 205 เห็ดราวิทยา
518 206 ปฏิบัติการเห็ดราวิทยา
สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา พันธุศาสตร สรีรวิทยาและพิษวิทยาของเห็ด
การเพาะเห็ดเชิงอุตสาหกรรม
มีการศึกษานอกสถานที่
Morphology, taxonomy, ecology, genetics, physiology and toxicology of
mushrooms. Industrial cultivation of mushrooms.
Field trips required.
518 313 จุลชีววิทยาทางดิน
3(3-0-6)
(Soil Microbiology)
วิชาบังคับกอน: 518 203 แบคทีเรียวิทยา
518 205 เห็ดราวิทยา
คุณภาพของซากพืช อินทรียวัตถุในดิน และผลกระทบตอการทํางานของจุลินทรีย
ผูยอยสลาย สิ่งมีชีวิตในดิน กลุมจุลินทรียในดินและหนาที่ของสิ่งมีชีวิตเหลานี้ตอปริมาณของ
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
1(0-3-0)
(Soil Microbiology Laboratory)
วิชาบังคับกอน: * 518 313 จุลชีววิทยาทางดิน
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในวิชา 518 313 จุลชีววิทยาทางดิน
Laboratory work related to the contents in 518 313 Soil Microbiology
518 321 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑนม
3(3-0-6)
(Dairy Product Microbiology)
วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
สมบั ติของน้ํ านม จุลิน ทรียในน้ํานมและการเนาเสีย ของน้ํานมที่เกิดจากจุลิน ทรีย
จุลินทรียที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑนมชนิดตาง ๆ การผลิต สุขาภิบาล มาตรฐานการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑนม เทคโนโลยีใหมที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑนม
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
1(0-3-0)
(Dairy Product Microbiology Laboratory)
วิชาบังคับกอน: * 518 321 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑนม
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในวิชา 518 321 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑนม
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 518 321 Dairy Product
Microbiology.
Field trips required.
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518 323 โปรไบโอติกสและพรีไบโอติกส
3(3-0-6)
(Probiotics and Prebiotics)
วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
ชีววิทยาและการจัดจําแนกโปรไบโอติกส แหลงที่มาและองคประกอบทางเคมีของ
พรีไบโอติกส ไมโครไบโอมและโปรไบโอติกส บทบาทของโปรไบโอติกสและพรีไบโอติกสตอ
สุขภาพของคนและสั ตว กลไกการทํางานของโปรไบโอติกสและพรีไบโอติกส ผลิตภัณ ฑ
อาหารเพื่อสุขภาพและคุณคาทางโภชนาการ การกลาวอางสรรพคุณทางดานสุขภาพ ความ
ปลอดภัยทางอาหารและกฎขอบังคับเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับโปรไบโอติกสและพรีไบโอติกส
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
2(2-0-4)
(Yeast Biology and Technology)
วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
* 518 332 ปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต
* อาจเรียนพรอมกันได
อนุ ก รมวิ ธ าน โครงสร า ง หน า ที่ แ ละเมแทบอลิ ซึ ม ของยี ส ต พั น ธุ ก รรมและการ
ปรับปรุงสายพันธุของยีสต ยีสตและผลิตภัณฑจากยีสตในอุตสาหกรรม จลนศาสตรของการ
หมักและเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีใหมที่เกี่ยวของกับยีสต
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
1(0-3-0)
(Yeast Biology and Technology Laboratory)
วิชาบังคับกอน: * 518 331 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในวิชา 518 331 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 518 331 Yeast Biology and
Technology.
Field trips required.
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518 333 เทคนิคการเก็บรักษาจุลินทรีย
2(1-3-2)
(Microbial Preservation Techniques)
วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
แหลงของจุลินทรีย อาหารเลี้ยงเชื้อ หลักการ เทคนิคและการควบคุมคุณภาพของ
การเก็บรักษาจุลินทรีย
มีการศึกษานอกสถานที่
Microbial resources. Culture media. Principles, techniques and quality
control of microbial preservation.
Field trips required.
518 335 เทคโนโลยีของรา
2(2-0-4)
(Fungal Technology)
วิชาบังคับกอน: 518 205 เห็ดราวิทยา
518 206 ปฏิบัติการเห็ดราวิทยา
บทบาทของราที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการใชประโยชนจากเอนไซม หรือสารตางๆ
จากรา ในทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับอาหารและยา 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
1(0-3-0)
(Fungal Technology Laboratory)
วิชาบังคับกอน: * 518 335 เทคโนโลยีของรา
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในวิชา 518 335 เทคโนโลยีของรา
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 518 335 Fungal Technology.
Field trips required.
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518 337 เทคโนโลยีของไซยาโนแบคทีเรีย
3(3-0-6)
(Cyanobacterial Technology)
วิชาบังคับกอน: 518 203 แบคทีเรียวิทยา
ชีววิทยาและการจัดจําแนกของไซยาโนแบคทีเรีย บทบาททางนิเวศวิทยาของไซยาโน
แบคทีเรีย การประยุกตทางเทคโนโลยีของไซยาโนแบคทีเรียสําหรับดานเภสัชศาสตร อาหาร
อาหารเสริม เชื้อเพลิงชีวภาพและอื่นๆ ผลกระทบทางนิเวศวิทยาของไซยาโนแบคทีเรียที่
สรางสารพิษ สถานการณ ปจจุบันและโอกาสในอนาคตสําหรับการใชไซยาโนแบคทีเรียใน
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
1(0-3-0)
(Cyanobacterial Technology Laboratory)
วิชาบังคับกอน: * 518 337 เทคโนโลยีของไซยาโนแบคทีเรีย
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในวิชา 518 337 เทคโนโลยีของไซยาโนแบคทีเรีย
Laboratory work related to the contents in 518 337 Cyanobacterial
Technology.
518 339 การประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ ISO 17025
2(2-0-4)
(Quality Assurance ISO 17025)
วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
ข อ กํ า หนดทั่ ว ไปว า ด ว ยความสามารถของห องปฏิ บั ติ ก ารทดสอบและสอบเที ย บ
มาตรฐานการปฏิ บั ติ งานสํ าหรั บ ระบบคุ ณ ภาพห องปฏิ บั ติ ก ารตาม 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
2(2-0-4)
(GMP and HACCP Food Quality Assurance)
วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
โปรแกรมพื้ น ฐานดานสุขลั กษณะอาหาร หลักเกณฑ วิธีการที่ ดีในการผลิตอาหาร
จุลินทรียกับขอกําหนด GMP การประยุกต GMP กฎหมายและมาตรฐานอาหาร จุลินทรีย
กั บ ระบบประกั น คุ ณ ภาพอาหาร HACCP การกํ าหนดจุด วิกฤตที่ตอ งควบคุม การตรวจ
ประเมินระบบ HACCP
มีการศึกษานอกสถานที่
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 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
(Environmental Microbiology)
วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
การกระจายและบทบาทของจุลินทรียในดิน น้ําและอากาศ ปจจัยที่มีผลตอการเจริญของ
จุลินทรีย การเก็บ ตัวอย างและการจําแนกชนิด การวิเคราะหป ริมาณของจุลิน ทรีย การยอย
สลายหรือการเสื่อมสภาพของสารอินทรียและสารเคมีโดยจุลินทรียในธรรมชาติ ปจจัยสําคัญที่มี
ผลตอการยอยสลายหรือการเสื่อมสภาพดวยจุลินทรีย จุลินทรียที่ทําใหเกิดมลพิษ 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 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม
1(0-3-0)
(Environmental Microbiology Laboratory)
วิชาบังคับกอน: * 518 341 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 341 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 518 341 Environmental
Microbiology.
Field trips required.
518 343 เทคโนโลยีเอนไซมจากจุลินทรีย
2(2-0-4)
(Microbial Enzyme Technology)
หลักการและความรูพื้นฐานของเอนไซม โครงสรางของเอนไซม จลศาสตรของเอนไซม
เบื้ อ งต น การผลิ ต และการเตรี ย มเอนไซม บทบาทของจุ ล ชี พ ในการผลิ ต เอนไซม ใ นเชิ ง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ บทบาทของวิศวกรรมโปรตีนและเทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสมในการผลิต
เอนไซมจากจุลชีพ ปญหาความปลอดภัย และกฎขอบังคับของการใชเอนไซมจากจุลชีพ การ
ประยุกตใชเอนไซมจากจุลชีพทางดานอุตสาหกรรม การแพทย รวมทั้งดานอื่น 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
4(2-6-4)
(Diseases and Health in Aquatic Animals)
วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยาและภูมิคุมกันของสัตวน้ํา พลวัตรของประชากรสัตวน้ํา โรค
ติดเชื้อจากแบคทีเรีย ราและไวรัส การเกิดพยาธิสภาพของโรค สุขภาพสัตวน้ํา การอนุรักษและ
การจัดการสัตวน้ําใกลสูญพันธุเนนดานโรคและปญหาสุขภาพ เทคนิคที่ใชในงานวิจัย
มีการศึกษานอกสถานที่
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 จุลินทรียชอบรอนสูงและเทคนิคการเพาะเลี้ยง
3(2-3-4)
(Hyperthermophilic Microorganisms and Cultivation Techniques)
วิชาบังคับกอน: 518 203 แบคทีเรียวิทยา
518 204 ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา
อนุกรมวิธาน การประยุกต แหลงของจุลินทรียชอบรอนสูง การเก็บตัวอยาง การเตรียม
อาหารเลี้ ยงเชื้ อแบบปลอดออกซิเจน เทคนิ คการเพาะเลี้ย งจุลิน ทรียชอบรอนสูงแบบปลอด
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
3(3-0-6)
(Microbial Diversity)
วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
วิ วั ฒ นาการและนิ เ วศวิ ท ยาของจุ ลิ น ทรี ย การจั ด จํ า แนกชั้ น ของจุ ลิ น ทรี ย ด ว ย
ความสัมพันธทางพันธุศาสตรระดับโมเลกุล โครงสรางและหนาที่ของประชากรจุลินทรีย ความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรจุลินทรีย ความหลากหลายของกิจกรรมเมแทบอลิซึม
ของจุลิ นทรีย จี โนมของจุลิน ทรียและเมตาจีโนมิ กส การแพรกระจายและการดํารงชีวิตของ
จุลินทรียในระบบนิเวศที่ปกติและในระบบนิเวศที่รุนแรง ปฏิสัมพันธระหวางประชากรจุลินทรีย
และสิ่ งมี ชี วิ ต อื่ น ป จ จั ย สิ่ ง แวดล อ มที่ มี ผ ลต อ สรี ร วิ ท ยาของจุ ลิ น ทรี ย เทคนิ ค งานวิ จั ย ด า น
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.
1(1-0-2)
518 371 ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจสําหรับงานวิจัยทางจุลชีววิทยา
(English Reading Comprehension Skill for Microbiological Research)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาจุลชีววิทยา
ทั ก ษะการอ า น ทั ก ษะการค น หาคํ าศั พ ท ที่ ไม ท ราบจากบริ บ ทข า งเคี ย งและศั พ ท ใน
งานวิจัยทางจุลชีววิทยา ฝกฝนการอานงานวิจัยทางจุลชีววิทยา
Reading skill, word attack skill and vocabulary in microbiological research.
Practice in microbiological research reading.
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518 391 แบบเสนอโครงการวิจัย
1(1-0-2)
(Project Proposal)
เงื่อนไข: สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยา ชั้นปที่ 3 ขึ้นไป
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 ชีวสนเทศศาสตรเบื้องตน
2(1-3-2)
(Introduction to Bioinformatics)
วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
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
3(3-0-6)
(Agricultural Microbiology)
วิชาบังคับกอน: 518 203 แบคทีเรียวิทยา
518 205 เห็ดราวิทยา
จุ ลิ น ทรีย และกระบวนการของจุลิน ทรียที่ เกี่ย วของกับ การเกษตร วัฏ จักรไนโตรเจน
ปฏิสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรีย จุลินทรียที่อาศัยอยูรวมกับพืชและจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค
พื ช จุ ลิ น ทรี ย ที่ ใ ช ใ นการควบคุ ม โรคพื ช ทางชี ว วิ ธี แ ละในผลิ ต ภั ณ ฑ ท างการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมของจุลินทรียในทางการเกษตร มีการสัมมนาในหัวขอเรื่อง
ที่เกี่ยวของ
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
1(0-3-0)
(Agricultural Microbiology Laboratory)
วิชาบังคับกอน: * 518 411 จุลชีววิทยาทางการเกษตร
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 411 จุลชีววิทยาทางการเกษตร
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 518 411 Agricultural
Microbiology.
Field trips required.
518 421 จุลชีววิทยาทางอาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food Microbiology for Health)
วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
การปนเปอนจุลินทรียในอาหาร ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเสื่อมเสียของอาหาร 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 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารเพื่อสุขภาพ
1(0-3-0)
(Food Microbiology for Health Laboratory)
วิชาบังคับกอน: * 518 421 จุลชีววิทยาทางอาหารเพื่อสุขภาพ
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิ บั ติ ก ารที่ ส อดคล อ งกั บ เนื้ อ หาในรายวิ ช า 518 421 จุ ล ชี ว วิ ท ยาทางอาหารเพื่ อ
สุขภาพ
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 518 421 Food Microbiology for
Health
Field trips required.
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518 431 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากจุลินทรีย
2(2-0-4)
(Industrial Microbiological Technology)
วิชาบังคับกอน: * 513 341 ชีวเคมี 1
518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
* 518 432 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากจุลินทรีย
* อาจเรียนพรอมกันได
การแยกและคั ดกรองจุลิน ทรีย การพัฒ นาสายพัน ธุจุลิน ทรีย การผลิ ตจุลิน ทรียและ
ผลผลิตจากจุลินทรียที่มีประโยชนทางอุตสาหกรรม ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับกรรมวิธีการผลิต
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
1(0-3-0)
(Industrial Microbiological Technology Laboratory)
วิชาบังคับกอน: * 518 431 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากจุลินทรีย
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิ บั ติ ก ารที่ ส อดคล อ งกั บ เนื้ อ หาในรายวิ ช า 518 431 เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมจาก
จุลินทรีย
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 518 431 Industrial
Microbiological Technology.
Field trips required.
518 433 เทคโนโลยีการหมักเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Fermentation Technology)
วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
การพั ฒ นาของเทคโนโลยี ก ารหมั ก จลนพลศาสตรข องการเจริญ ของจุ ลิน ทรี ย การ
ปรับปรุงสายพันธุ จุลินทรียที่มีความสําคัญในอุตสาหกรรม ถังหมักและการใชงาน อาหารเลี้ยง
เชื้อสําหรับการหมักในอุตสาหกรรม การเตรียมหัวเชื้อ กระบวนการหมักแบบตางๆ การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตและการทําใหบริสุทธิ์
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 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักเบื้องตน
1(0-3-0)
(Introduction to Fermentation Technology Laboratory)
วิชาบังคับกอน: * 518 433 เทคโนโลยีการหมักเบื้องตน
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 433 เทคโนโลยีการหมักเบื้องตน
Laboratory work related to the contents in 518 433 Introduction to
Fermentation.
518 441 จุลชีววิทยาในการยอยสลายสารและการกําจัดสารพิษจากสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Biodegradation and Bioremediation Microbiology)
วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
ความสํ า คั ญ บทบาทและกลไกของจุลิ น ทรีย ในการย อ ยสลายและบํ าบั ด สารมลพิ ษ
อินทรียและอนินทรียปนเปอนโดยผานและไมผานระบบเมแทบอลิซึม การยอยสลายและการ
บําบัดมลพิษกลุมตาง ๆ โดยกิจกรรมของจุลินทรีย การประยุกตใชจุลินทรียในการยอยสลาย
และบําบัดมลพิษในสิ่งแวดลอมและจากอุตสาหกรรม นวัตกรรมเทคโนโลยีในการยอยสลายสาร
และการบําบัดสารมลพิษในระดับอุตสาหกรรม
มีการศึกษานอกสถานที่
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
3(3-0-6)
(Antimicrobial Substances)
วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
สารที่ใชสําหรับควบคุมจุลินทรียภายนอกและภายในรางกาย ชนิดของยาปฏิชีวนะและ
สารเคมี บํ าบั ดสั งเคราะห ที่ใชตอตานจุลชีพ กลไกการออกฤทธิ์ยาตานจุลชีพ การดื้อยา การ
ทดสอบความไวของเชื้อตอตัวยาตานจุลชีพ การวิเคราะหหาปริมาณของตัวยาตานจุลชีพ การใช
ยารวมกั น ฤทธิ์ขางเคียงและปฏิกิริยาระหวางยา การใชยาตานทานจุล ชีพนอกวงการแพทย
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 โรคติดเชื้อ
3(3-0-6)
(Infectious Diseases)
วิชาบังคับกอน: 518 305 ภูมิคุมกันวิทยา
518 306 ปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยา
การกอโรคของจุลินทรีย การทดสอบทางเซรุมวิทยา การควบคุมจุลินทรีย โรคติดเชื้อโดย
การหายใจและสัมผัส โรคติดเชื้อทางอาหาร โรคติดเชื้อโดยมีแมลงเปนพาหะ โรคติดเชื้อจาก
สั ต ว โรคติ ด เชื้ อ ทางเพศสั ม พั น ธ โรคติ ด เชื้ อ จากสิ่ งแวดล อ มและอุ บั ติ เหตุ การเสริ ม สร า ง
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
3(3-0-6)
(Bacterial Physiology)
วิชาบังคับกอน: 513 341 ชีวเคมี 1
518 303 พันธุศาสตรของจุลินทรีย
เมแทบอลิซึมของพลังงาน กลไกการควบคุมเมแทบอลิซึมของแบคทีเรียและอาเคีย การ
สนองต อสิ่งเรา เทคนิ คสําหรับ ใชศึกษาทางสรีรวิทยา ศึกษาและอภิ ป รายบทความวิจัยทาง
สรีรวิทยา
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
3(3-0-6)
(Molecular Virology)
วิชาบังคับกอน: 518 301 วิทยาไวรัส
518 303 พันธุศาสตรของจุลินทรีย
513 341 ชีวเคมี 1
การถายแบบจีโนมของไวรัส การถอดรหัสและกลไกในการควบคุมการสรางอารเอ็นเอนํา
รหัสของไวรัส กระบวนการตกแตงอารเอ็นเอนํารหัสหลังการถอดรหัสกอนการแปลโปรตีนไวรัส
ชนิดตาง ๆ การแสดงออกของยีนไวรัส การตัดสายโปรตีนตั้งตนของไวรัสเพื่อสรางเปนโปรตีน
ไวรัส กระบวนการรวมตัวเปนอนุภาคไวรัส เทคนิคที่นิยมใชในหองปฏิบัติการเพื่อวิจัยการเพิ่ม
จํานวนไวรัส
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
1(0-2-1)
(Seminar)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาจุลชีววิทยา
สัมมนาในหัวขอที่นาสนใจทางจุลชีววิทยา โดยความเห็นชอบของภาควิชาจุลชีววิทยา
Seminar on topics of interest in microbiology as approved by the
Microbiology Department.
518 493 โครงงานวิจัย 1
2(0-4-2)
(Research Project I)
วิชาบังคับกอน: 518 203 แบคทีเรียวิทยา
518 205 เห็ดราวิทยา
518 301 วิทยาไวรัส
การวิจัยในหัวขอที่นาสนใจทางจุลชีววิทยา ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Research on topics of interest in microbiology under the supervision of an
advisor.
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518 494 โครงงานวิจัย 2
3(0-6-3)
(Research Project II)
วิชาบังคับกอน: 518 493 โครงงานวิจัย 1
การวิจัยในหัวขอที่นาสนใจทางจุลชีววิทยาตอเนื่องจาก 518 493 โครงงานวิจัย 1 ภายใต
การแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Research on topics of interest in microbiology continuing from 518 493
Research Project I under the supervision of an advisor.
1(ไมนอยกวา90 ชั่วโมง)
518 495 การฝกงาน
(Practical Training)
วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
เงื่อนไข: วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
ฝกปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยาประยุกตในหองปฏิบัติการอุตสาหกรรมหรือสถาบันที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากภาควิชาจุลชีววิทยา
Practical training in a factory or institute by consent of the Microbiology
Department.
3(ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง)
518 496 สหกิจศึกษา
(Cooperative Education in Microbiology)
วิชาบังคับกอน: 518 493 โครงงานวิจัย 1
ฝกปฏิ บั ติ งานในสถาบั น ภาครัฐ หรื อเอกชนที่ เกี่ย วของกับ งานทางจุล ชีววิทยา ศึกษา
วิธีการผลิต การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑและ/หรือการแกไขปญหาตามโครงงานที่
ไดรับมอบหมายภายใตการควบคุมของผูชํานาญการในสถานประกอบการ และอาจารยที่ปรึกษา
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
วิ ธี ก ารให เ หตุ ผ ลและวิ ธี ก ารพิ สู จ น โ ดยใช ตั ว แบบจากเซต ความสั ม พั น ธ
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 เทคนิคการคํานวณและการเขียนคําสั่ง
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 threedimensional 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 ความตอเนื่องและการหาอนุ พัน ธของฟงกชัน หนึ่งตัวแปร ปริพันธแบบรี
มันน
Real number system. Topology on the real line. Sequences and
series of real numbers. Limits, continuity and differentiation of singlevariable 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 ฟงกชัน วิเคราะหเชิงซอนและ
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 แบบจําลองทางคณิตศาสตรเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Mathematical Models)
วิชาบังคับกอน : 511 221 สมการเชิงอนุพันธ
511 271 การเขี ย นโป รแกรมทางคณิ ตศาสตร หรื อ 519 251
คณิตศาสตรคณนา
แนวคิดหลักมูลในการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร ความสมเหตุสมผลของ
แบบจําลอง แนวคิดพื้นฐานในการวิเคราะหแบบจําลอง 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
แบบป ดและลิ มิต เซต ระบบเชิ งพลวัตวิยุต ทฤษฎี การแบ งแยกเป น สองสว น 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
เลอช็ องดร พหุ น ามเชิ งตั้ งฉาก ฟ งก ชัน เบสเซิล พหุ น ามเฮอไมท พหุน ามเชอบี เชฟ
ฟงกชันพิเศษอื่นๆและการประยุกต
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 เทคนิคการหาคาเหมาะที่สุดเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Optimization Techniques)
รูปแบบทางคณิตศาสตรและการจัดหมวดหมูของปญหาคาเหมาะที่สุด หลักมูล
ของการหาคาเหมาะที่สุดแบบไมมีเงื่อนไขบังคับ วิธีการเชิงตัวเลขสําหรับ การหาคา
เหมาะสมที่สุดแบบไมมีเงื่อนไขบังคับ วิธีการลดชันที่สุด วิธีการของนิวตัน วิธีการเกร
เดียนตสังยุค และวิธีการกึ่งนิวตัน หลักมูลของการหาคาเหมาะที่สุดมีเงื่อนไขบังคับ
วิธีการเชิงตัวเลขสําหรับการหาคาเหมาะสมที่สุดแบบมีเงื่อนไขบังคับ วิธีการลงโทษ
และวิธีการขวางกั้น 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 การวิเคราะหเชิงตัวเลขขั้นสูง
3(2-2-5)
(Advanced Numerical Analysis)
วิชาบังคับกอน : 511 371 การวิเคราะหเชิงตัวเลข
แนวคิดพื้ น ฐานสํ าหรับ พีช คณิ ตเชิงเสนเชิงตัวเลข การแยกเมทริกซ เมทริกซ
ผกผันเทียม ปญหากําลังสองนอยสุด วิธีการพื้นฐานและวิธีการขั้นสูงสําหรับการหาผล
เฉลยของระบบเชิงเสนแบบเบาบางขนาดใหญที่เกิดขึ้นในวิทยาศาสตรและวิศวกรรม
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
แนวคิ ด พื้ น ฐานของการวิ จั ย ดํ าเนิ น งาน การสร างแบบจํ าลองการตั ด สิ น ใจ
กํ า หนดการเชิ งเส น และการประยุ ก ต ป ญ หาการขนส ง ป ญ หาการมอบหมายงาน
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 คณิตศาสตรการเงินเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Financial Mathematics)
ดอกเบี้ ย อย างง าย ดอกเบี้ ย ทบต น เงิ น รายป มู ล ค าเงิ น ตามเวลา พั น ธบั ต ร
หลักทรัพยอื่น 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
ตัวแบบตลาดการเงิน อยางงาย ทรัพยสิ นที่ไมมีความเสี่ ยง ทรัพยสินเสี่ยง ตัว
แบบการตลาดแบบเวลาไมตอเนื่อง การจัดการพอรตการลงทุน สัญญาซื้อขายลวงหนา
และสัญญาฟวเจอรส สมบัติทั่วไปของสัญญาออปชั่น
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
ระบบและตั วควบคุม ฟ งกชัน ถายโอนและระบบตอบสนองในโดเมนความถี่
เชิงซอน เสถียรภาพของระบบ สภาพควบคุมไดและหลักการแบง-แบง การควบคุมโดย
ใชเวลานอยที่สุด 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)
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางคณิ ต ศาสตร ในการ
แก ป ญ หาคณิ ตศาสตร ใ นโรงเรี ย น ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ โปรแกรมสร า ง
ภาพเคลื่ อ นไหว หลั ก การสร างมั ล ติ มี เดี ย การสร า งภาพเคลื่ อ นไหว ซิ ม โบลและ
อินสแตนซ แอคชั่นสคริปตพื้นฐาน 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 ขั้น ตอนและการวางแผนการวิจัยเบื้องตน เครื่องมือที่ ใชในการ
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 การประยุกตที่เกี่ยวของ
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 สมการคลื่นและสมการที่
เกี่ ย วข อ ง วิ ธี ก ารไฟไนต ดิ ฟ เฟอเรนต สํ า หรั บ สมการเชิ ง อนุ พั น ธ ย อ ยที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
วิทยาศาสตรกายภาพ
First-order partial differential equations. Classification of secondorder partial differential equations. Separation of variables. SturmLiouville 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
ปญหาการประมาณและการมีอยูของการประมาณที่ดีที่สุด การมีอยูเพียงหนึ่ง
เดียวของการประมาณที่ดีที่สุด ตัวดําเนินการการประมาณและฟงกชันการประมาณ
การประมาณค า ในช ว งเชิ งพหุ น าม ทฤษฎี ข องการประมาณค า สู ง สุ ด ต่ํ า สุ ด 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)
สมการปฏิยานุพันธเฟรดโฮลมชนิดที่ 1 การวิเคราะหคาคลาดเคลื่อน อัตราการ
ลูเขา การเลือกคาเร็กกิวลารไรซเซซันพารามิเตอร ตัวดําเนินการกระชับ การแยกคา
เอกฐานแบบตัดปลาย ผลเฉลยกําลังสองนอยที่สุด ตัวผกผันเทียมมัวร-เพนโรส ทฤษฎี
เร็กกิวลารไรซเซชัน วิธีทิกโฮนอฟ วิธีเร็กกิวลารไรซเซชันแบบทําซ้ํา
Fredholm integral equation of the first kind. Error Analysis. Rate of
convergence. Regularization parameter selection. Compact operator.
Truncated singular value decomposition. Least squares solution. MoorePenrose pseudoinverse. Regularization theory. Tikhonov method.
Iterative regularization method.
519 451 วิธีการไฟไนตดิฟเฟอเรนซและการประยุกต
3(3-0-6)
(Finite Difference Methods and Applications)
แนวคิ ด พื้ น ฐานทางวิ ธี ก ารเชิ งตั ว เลขของสมการเชิ งอนุ พั น ธ ย อ ย วิธีก ารหา
คําตอบสําหรับปญหาคาขอบเขตของสมการเชิงอนุพันธยอยอันดับสองโดยวิธีการไฟ
ไนตดิฟเฟอเรนซ การประยุกตของวิธีการไฟไนตดิฟเฟอเรนซสําหรับสมการเชิงอนุพันธ
ยอยที่เกิดขึ้นในวิทยาศาสตรและวิศวกรรม
Basic concepts in numerical methods of partial differential
equations. Solution methods for boundary value problems of secondorder 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
แนวคิ ด พื้ น ฐานทางวิ ธีไฟไนตเอลิ เมนต การสรางรูป แบบของวิธีไฟไนตเอลิ
เมนต สําหรับปญหาคาขอบ วิธีของการถวงน้ําหนักเศษตกคาง การวิเคราะหปญหาคา
ขอบสํ า หรั บ สมการเชิ ง วงรี ห นึ่ ง มิ ติ แ ละสองมิ ติ ด ว ยวิ ธี ไ ฟไนต เ อลิ เมนต การใช
คอมพิวเตอรเพื่อประมวลผลวิธีไฟไนตเอลิเมนต 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 เทคนิคการหาคาเหมาะที่สุดขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Optimization Techniques)
วิชาบังคับกอน: 519 351 เทคนิคการหาคาเหมาะที่สุดเบื้องตน
แนวคิ ด พื้ น ฐานในการสรา งแบบจํ าลองการหาค าเหมาะสมที่ สุ ด การสรา ง
แบบจํ า ลองการหาค า เหมาะสมที่ สุด แบบจํ าลองกํ าหนดการเชิงเส น แบบจํ าลอง
กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม แบบจําลองกําหนดการเชิงเสนจํานวนเต็มผสม แบบจําลอง
กําหนดการไมเปนเชิงเสน แบบจําลองกําหนดการกําลังสอง แบบจําลองกําหนดการ
เชิงพลวัต แบบจําลองกําหนดการสโตแคสติก การประยุกตของการสรางแบบจําลอง
การหาคาเหมาะสมที่สุดสําหรับปญหาทางดานการเงิน โลจิสติกส อุตสาหกรรม การ
ขนสง หรืออื่น 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
เทคนิ คการเขีย นโปรแกรมที่สําคัญ เครื่องมือการพัฒ นาซอฟตแวรสมัยใหม
การค น หาและแก ไขข อ ผิ ด พลาด ส ว นติ ด ต อผู ใช แบบกราฟฟ กระดั บ พื้ น ฐาน ส ว น
ควบคุมการติดตอกับผูใชขั้นสูง การประมวลผลสตริงขั้นพื้นฐาน โครงสรางขอมูลที่
สําคัญ ไลบรารีสําหรับการเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร การพัฒนาโปรแกรมสําหรับ
การประยุกตใชคณิตศาสตรที่นาสนใจทางดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
Essential programming techniques. Modern software-development
tools and debugging. Basics of graphical user interface. Advanced userinterface 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
บทบาทของโครงข า ยประสาทเที ย ม มู ล ฐานของโครงข ายประสาทชี ว ภาพ
หลั ก การพื้ น ฐานของโครงข ายประสาทเที ย ม เพอรเซปตรอน นิ ว รอนเชิ งเส น แบบ
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 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Stochastic Process)
วิชาบังคับกอน: 511 203 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร
515 231 ความนาจะเปน
ความนาจะเปน ลูกโซมารคอฟ กระบวนการปวซง กระบวนการมารคอฟเวลา
ตอเนื่อง กระบวนการเวียนเกิด การเคลื่อนที่แบบบราวน
Probability. Markov chains. Poisson process. Continuous time
Markov process. Renewal process. Brownian motion.
519 462 คณิตศาสตรการเงินขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Financial Mathematics)
วิชาบังคับกอน : 519 363 คณิตศาสตรการเงิน
519 461 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องตน
ตั ว แบบทวิ น าม ตั ว แบบเวลาต อ เนื่ อ งทั่ ว ไป แคลคู ลั ส สโตแคสติ ก ตั ว แบบ
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)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันทางคณิตศาสตรการเงินและอุตสาหกรรม
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)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันทางคณิตศาสตรคณนา
Topics of current interest in computational mathematics.
519 483 เรื่องคัดเฉพาะทางการวิเคราะหเชิงประยุกต
(Selected Topics in Applied Analysis)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันทางการวิเคราะหเชิงประยุกต
Topics of current interest in applied analysis.

3(3-0-6)

519 484 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตรประยุกต
(Selected Topics in Applied Mathematics
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันทางคณิตศาสตรประยุกต
Topics of current interest in applied mathematics.

3(3-0-6)

519 491 สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร
วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
สั มมนาในหั ว ข อที่ น าสนใจในป จ จุบัน ทางคณิ ตศาสตรป ระยุกตภ ายใตค วาม
เห็นชอบของภาควิชาฯ
Seminar on topics of current interest in applied mathematics as
approved by the department.
519 493 โครงงานวิจัย
2(0-4-2)
(Research Project)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร
การวิ จัย ในหั ว ข อที่ น าสนใจทางคณิ ตศาสตรป ระยุกตภ ายใตการแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษาในภาควิชาฯ การนําเสนอผลงานวิจัย
Research on topics of interest in applied mathematics under the
supervision of departmental staff members. Research presentation.

302

คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
520 101 พื้นฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Foundation of Computer and Informatics)
ภาพรวมของศาสตรทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร
และสารสนเทศเบื้องตน คณิตศาสตรกับคอมพิวเตอร องคประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสื่อประสมและสื่อจัดเก็บขอมูล ซอฟตแวรและการจัดการขอมูล การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การสื่ อสารข อมู ลและเครือขายคอมพิ วเตอร ผลกระทบของคอมพิ ว เตอรและ
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
3(3-0-6)
(Discrete Computational Structures)
วิชาบังคับกอน : 511 108 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 1
คณิ ต ศาสตร แ ละทฤษฎี ค วามน า จะเป น เบื้ อ งต น คอมบิ น าทอริ ก ส ฟ ง ก ชั น
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
3(3-0-6)
(Laws and Ethics in Information Technology)
วิชาบังคับกอน : 520 101 พื้นฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ
กฎหมายวาดวยสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางเสรี การสื่อสาร และการเผยแพร
สารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
จริ ย ธรรมในวิ ช าชี พ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ สารสนเทศ จริ ย ธรรมการใช ส ารสนเทศและ
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 โครงสรางขอมูลพื้นฐานและการประยุกต
4(3-2-7)
(Fundamentals of Data Structures and Applications)
วิชาบังคับกอน : 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
แนวคิ ด และหลั ก การพื้ น ฐานของการแทนขอ มู ล ตั ว ดํ าเนิ น การ และขั้น ตอนวิ ธี
สํ าหรั บ โครงสร างแบบเชิ งเส น ระดั บ ชั้ น และข ายงาน ประกอบด ว ย ลิ ส ต กองซ อ น คิ ว
และคิวสองหนา รูปตนไม และกราฟ การวัดประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีของการเรียงลําดับ
และการคนหาขอมูล การประยุกตการใชโครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีตางๆ ในการพัฒนา
โปรแกรมประยุกตเพื่อแกไขปญหาซึ่งมีลักษณะที่หลากหลาย
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
3(2-2-5)
(Programming Platform and Environments)
วิชาบังคับกอน : 520 213 โครงสรางขอมูลพื้นฐานและการประยุกต
สภาวะแวดลอมและซอฟตแวรระบบสําหรับการเขียนโปรแกรม การจัดการโปรเซส
และการเชื่ อ มต อ ระบบแฟ ม ข อ มู ล และระบบฐานข อ มู ล การติ ด ต อ กั บ อุ ป กรณ ร อบข า ง
กรณีศึกษาของการเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอรมและสภาวะแวดลอมที่มีอยูในปจจุบัน
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 พื้นฐานการเรียนรูของเครื่องเชิงสถิติ
3(2-2-5)
(Fundamentals of Statistical Machine Learning)
วิชาบังคับกอน : (1) 511 101 แคลคูลัส 1
517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
หรือ (2) 511 108 แคลคูลัสสาหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 1
517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
ภาพรวมการเรียนรูเชิงสถิติสําหรับการเรียนรูของเครื่อง ภาพรวมของขอมูลประเภท
ตาง ๆ ข อมูล ขนาดใหญ ระดั บ การวัดของขอมูล สถิติพื้ นฐาน การเตรีย มขอมูล การกรอง
ขอมูล การจินตภาพขอมูล วิธีการเรียนรูแบบมีผูสอน การจําแนกขอมูลโดยวิธีการทางสถิติ
วิธี การเรีย นรู แบบไม มีผู ส อน การวิเคราะห การจั ดกลุม การเขีย นโปรแกรมทางสถิติ 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
4(3-2-7)
(Database Systems)
วิชาบังคับกอน : 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
แนวคิดพื้นฐานและสถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล 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
3(3-0-6)
(Business Marketing for Information Technology)
วิชาบังคับกอน : 520 101 พื้นฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ
แนวคิดพื้นฐานและบทบาทของการตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาด ระบบขอมูล
การตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนตลาด และการเลือกตลาดเปาหมาย กลยุทธการ
ดําเนินการผลิต การบริการและการสรางตราสินคา การตั้งราคา ชองทางการจัดจําหนายและ
การกระจายสินคา การสงเสริมการขาย การตลาดระหวางประเทศ และการตลาดเพื่อสังคม
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.

305

520 223 การเงินธุรกิจสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Business Finance for Information Technology)
วิชาบังคับกอน : 520 101 พื้นฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ
เปาหมายของการจัดการทางการเงิน เทคนิคการวิเคราะหทางการเงิน การวางแผน
และควบคุมทางการเงิน งบประมาณเงินทุน การลงทุ นระยะสั้นและระยะยาว ตนทุน ของ
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
4(3-2-7)
(Principles of Computer Networks)
วิชาบังคับกอน : 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
แนวคิ ด และหลั ก การพื้ น ฐานของการสื่ อ สารข อ มู ล และเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร
มาตรฐานระบบเปด แบบจําลองอางอิงโอเอสไอ สื่อนําสัญญาณและอุปกรณ สถาปตยกรรม
เครือขายและโพรโทคอล โพรโทคอลทีซีพี/ไอพีและเครือขายอินเทอรเน็ตพื้นฐานเกี่ยวกับการ
กํา หนดที่ อยู การแบ งเครือขายยอย การอางชื่อและการจัดเสน ทางในเครือขายโปรแกรม
ประยุกตดานเครือขายและบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ต ระบบปฏิบัติการเครือขาย ความ
มั่นคงปลอดภัยของเครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน 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
3(2-2-5)
(Database System Administration)
วิชาบังคับกอน : 520 221 ระบบฐานขอมูล
การบริ ห ารจั ด การข อ มู ล ฐานข อ มู ล และระบบ การออกแบบและการสร า ง
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 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Information Systems)
วิชาบังคับกอน : 520 221 ระบบฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ แนวคิดการการวางแผนทรัพยากรองคกร การจัดการ
ทรั พ ยากรองค ก ร ทรั พ ยากรบุ ค คล การเงิ น การบั ญ ชี การผลิ ต และสิ น ค า คงคลั ง
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัดการหวงโซอุปทาน ระบบสารสนเทศเพื่อการดําเนินการและ
การจัดการ การสนับสนุนการตัดสินใจ เทคโนโลยีสารสนเทศระหวางองคกร
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
3(3-0-6)
(Digital Content and Asset Management)
วิชาบังคับกอน : 520 221 ระบบฐานขอมูล
รูปแบบของเนื้อหาและสินทรัพยแบบดิจิทัล ฟอรแมตการจัดเก็บ การแยกประเภท
และโครงสร า งของเนื้ อ หาและสิ น ทรั พ ย แ บบดิ จิ ทั ล เน น การค น หา การค น คื น และ
การวิเคราะห วงจรชีวิตของสินทรัพยแบบดิจิทัล ผังงานแบบอัตโนมัติของวงชีวิตของเนื้อหา
และสิ นทรัพยแบบดิจิทัล ความปลอดภัย และสิ ทธิ การบริห ารจัดการสิน ทรัพยแบบดิ จิทัล
ประเด็นเรื่องเวลาจริง คาใชจายที่ประหยัด และประสิทธิภาพที่ดีในการบริหารจัดการ 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
3(3-0-6)
(Information Technology Standardization)
วิชาบังคับกอน : 520 101 พื้นฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ
กลยุ ท ธ ก ารจั ด ทํ า มาตรฐาน บทบาทของมาตรฐานในด า นต า งๆ การพั ฒ นา
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 ระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี
3(3-0-6)
(Accounting Information Systems)
วิชาบังคับกอน : 520 221 ระบบฐานขอมูล
แบบจําลองและการออกแบบฐานขอมูลสําหรับระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี การ
พัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชีและวิธีการทําใหเกิดผล การบริหาร ควบคุม และการ
ตรวจสอบบัญชีของระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี ซอฟตแวรประยุกตทางธุรกิจการบัญชี
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
3(3-0-6)
(Database System Design and Implementation)
วิชาบังคับกอน : 520 221 ระบบฐานขอมูล
กระบวนการพัฒนาระบบฐานขอมูล การออกแบบการจัดการฐานขอมูลทางธุรกิจ
และการทํ าให เกิ ด ผล การออกแบบฐานข อ มู ล ที่ ซั บ ซ อ น ระบบฐานข อ มู ล แบบกระจาย
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.

308

520 327 การจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส
3(3-0-6)
(Supply Chain and Logistics Management)
วิชาบังคับกอน : 520 322 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
การจั ด การห ว งโซ อุ ป ทานและโลจิ ส ติ ก ส เ บื้ อ งต น คุ ณ ค า ของห ว งโซ อุ ป ทาน
การวางแผนอุปสงคและอุปทาน การจัดซื้อ การจัดการพัสดุคงคลัง การจัดตารางการผลิต การ
จัดการคลังสินคา และการขนสง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานดานการจัดการหวงโซอุปทาน
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 3(3-0-6)
(Information Technology Service Management and Service
Level Agreement)
วิชาบังคับกอน : 520 322 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
การออกแบบโครงสรางขอตกลงระดับการบริการ วิวัฒนาการของการจัดการบริการ
วงจรของการบริการในดานกลยุทธการบริการ การออกแบบการบริการ การเปลี่ยนแปลงการ
บริการ การปรับปรุงการบริการ แนวคิดเกี่ยวกับขอตกลงระดับการบริการ 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
3(2-2-5)
(Artificial Intelligence for Information Technology)
วิชาบังคับกอน : 520 213 โครงสรางขอมูลพื้นฐานและการประยุกต
แนวคิดป ญญาประดิษฐเบื้ องตน 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
3(3-0-6)
(Business Intelligence)
วิชาบังคับกอน : 520 221 ระบบฐานขอมูล
การพั ฒ นาระบบสารสนเทศทางธุ ร กิ จ หลั ก การอั จ ฉริ ย ะเชิ งธุ ร กิ จ ขั้ น สู ง ความ
ตองการสําหรับอัจฉริยะเชิงธุรกิจ การทํางานรวมกันของวิธีการทางอัจฉริยะเชิงธุรกิจ วิธีการ
ทางอัจฉริยะเชิงธุรกิจ การจัดการประสิทธิภาพขนาดใหญ การจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ การ
จัดการข อมู ล เพื่ ออั จ ฉริย ะเชิงธุรกิจ การวิเคราะห ขอมูล ระบบสนับ สนุน การตัดสิน ใจเพื่ อ
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
3(3-0-6)
(Data Mining)
วิชาบังคับกอน : 520 215 การเขียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูเชิงสถิติสําหรับขอมูลขนาดใหญ
แนวคิด หลักการ และอัลกอริทึมที่เกี่ยวกับการทําเหมืองขอมูล การหาสารสนเทศ
จากขอมูลขนาดใหญ การรูจําแบบ สถิติและการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ และการเรียนรู
ของเครื่ อ งกล กระบวนการนํ า เสนอแบบอั ต โนมั ติ ข องรู ป แบบ กฎ และฟ งก ชั น จาก
ฐานขอมูลที่ซับซอนเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 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
3(3-0-6)
(Decision Support Systems)
วิชาบังคับกอน : 520 221 ระบบฐานขอมูล
แนวคิด ของกระบวนการตัดสิน ใจ องค ประกอบของระบบสนั บสนุนการตัดสินใจ
การจัดการขอมูล ตัวแบบ สวนติดตอกับผูใช การจัดการความรู การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การวิเคราะหการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุม ปญญาประดิษฐ
ระบบผู เชี่ ย วชาญ เหมื อ งข อ มู ล การบู ร ณาระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ กรณี ศึ ก ษาการ
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 นวัตกรรมกระบวนการและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
(Process Innovation and Change Management)
วิชาบังคับกอน : 520 322 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ นวั ต กรรมกระบวนการ ขั้ น ตอนการทํ า ให เ กิ ด นวั ต กรรม
กระบวนการ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศตอนวัตกรรมกระบวนการ การออกแบบ
กระบวนการและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชใหเกิดนวัตกรรม ความสัมพันธ
ของนวั ตกรรมกระบวนการ และการบริห ารจัด การความเปลี่ ยนแปลง 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 การเรียนรูของเครื่องเชิงปฏิบัติ
3(2-2-5)
(Practical Machine Learning)
วิชาบังคับกอน : 520 331 ปญญาประดิษฐสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจําแนกประเภท การถดถอย การจําแนกกลุม การลดมิติ การเลือกคุณลักษณะ
การเรียนรูเชิงรุก การออกแบบการทดลอง บูทสแตรป วิธีการทําใหเหมาะสมที่สุดสําหรับการ
เรียนรู
Classification. Regression. Clustering. Dimensionality reduction. Feature
selection. Active learning. Experimental design. Bootstrap. Optimization
methods for learning.
520 337 การวิเคราะหขอมูล
3(3-0-6)
(Data Analytics)
วิชาบังคับกอน : 520 221 ระบบฐานขอมูล
ขอมูลขนาดใหญและวงจรการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ความทาทายของขอมูลขนาด
ใหญ ในภาคธุ ร กิ จ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห ขั้ น พื้ น ฐานและวิ ธี ก ารวิ เ คราะห ขั้ น สู ง 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
3(2-2-5)
เวิลดไวดเว็บ
(Internet and World Wide Web Technology and Programming)
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
โปรแกรมประยุ ก ต ด า นเว็ บ เว็ บ เซอร วิ ส ความปลอดภั ย ของระบบงานบนเครื อ ข า ย
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. Clientside and server-side scripting. Database systems for web applications. Web
Service. Security on World Wide Web system. Website administration
principles.
520 342 สถาปตยกรรมและเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Computer Network Architecture and Technology)
วิชาบังคับกอน : 520 241 หลักของเครือขายคอมพิวเตอร
สถาป ต ยกรรมเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร ชุ ด โพรโทคอลที ซี พี / ไอพี ไอพี รุ น ที่ สี่
และรุนที่หก การเชื่อมโยงระหวางเครือขายดวยทีซีพี/ไอพี การแบงเครือขายยอย ระบบชื่อ
โดเมน การจัดเสนทางแบบตายตัวและแบบพลวัต โพรโทคอลจัดเสนทาง เทคโนโลยีเครือขาย
ไรสาย เครือขายการสื่ อสารสําหรับ การคํานวณแบบเคลื่อนที่และไรส าย เครือข ายสวนตั ว
เสมือน หลักการออกแบบและการบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอรทั้งแบบใชสาย
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
3(3-0-6)
(Information System Security)
วิชาบังคับกอน : 520 213 โครงสรางขอมูลพื้นฐานและการประยุกต
แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารสนเทศ 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
3(2-2-5)
(Computer System Administration)
วิชาบังคับกอน : 520 241 หลักของเครือขายคอมพิวเตอร
ระบบคอมพิวเตอรและการบริหารจัดการระบบเบื้องตน การติดตั้งคอมพิวเตอรที่มี
ฮารดแวรและซอฟตแวรที่หลากหลาย การติดตั้งและกําหนดคาอุปกรณเครือขาย การติดตั้ง
และกํ าหนดค าซอฟตแวร ของเครื่องแมขายบนระบบตาง ๆ การรักษาความปลอดภั ย ของ
เครือขาย เครื่องโฮสต และบริการตาง ๆ การติดตั้งชุดซอมเสริมของระบบ การติดตั้งบริการ
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 การบริหารจัดการบริการเครือขาย
3(2-2-5)
(Network Service Administration)
วิชาบังคับกอน : 520 241 หลักของเครือขายคอมพิวเตอร
บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารจัดการเครือขาย การติดตั้งและการ
จัดการบริการเครือขายพื้นฐาน บริการกําหนดคาติดตั้งแบบพลวัต บริการชื่อโดเมน บริการ
จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส บริ ก ารเข า ถึ ง ระยะไกล บริ ก ารแฟ ม ข อ มู ล บริ ก ารเครื อ ข า ย
เวิลดไวดเว็บ บริการพร็อกซี่ 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
3(2-2-5)
(Web Design and Implementation)
วิชาบังคับกอน : 520 221 ระบบฐานขอมูล
520 241 หลักของเครือขายคอมพิวเตอร
สถาป ต ยกรรมและการทํ างานของเครือ ขายเวิล ด ไวด เว็บ และหลั ก การของการ
ออกแบบเว็บไซตที่ใชงานได ลักษณะเชิงปฏิบัติของการเขียนและออกแบบเว็บไซต เครื่องมือ
และเทคนิคสําหรับการสรางและดูแลรักษาเว็บไซต การเสริมสรางเว็บเพจโดยเทคโนโลยีเว็บ
ชั้ น สู ง ประเด็ น ด า นการออกแบบ ปฏิ สั ม พั น ธร ะหว างมนุ ษ ย แ ละคอมพิ ว เตอร หลั ก การ
ออกแบบ แนวทางของการใชงาน และการจัดการกับผูใชที่มีความหลากหลาย 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 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรและการออกแบบ
3(3-0-6)
สวนตอประสาน
(Human Computer Interaction and Interface Design)
วิชาบังคับกอน : 517 221 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ
หลักการพื้นฐานของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร ทฤษฎีการรับรู
ของมนุษยและการคิดอานรูจํา ความสามารถและพฤติกรรมของมนุษย แบบจําลองของการ
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร รูปแบบของสวนตอประสาน เครื่องมือและเทคนิค
สําหรับสวนตอประสานผูใช หลักการออกแบบและการพัฒนาสวนตอประสานกับมนุษย การ
ออกแบบสวนตอประสานกับ ผูใชและประสบการณ ที่ดีของผูใชตอสิ่งประดิษฐห รืออุป กรณ
เทคโนโลยี การสรางและการประเมินผล การวิเคราะหปญหา ทักษะของผูใชและงาน การ
ทําซ้ําเพื่ อแกปญหาของความตองการใชงาน 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 เทคโนโลยีสื่อประสมและการประมวลผลภาพดิจิทัล
3(3-0-6)
(Multimedia Technology and Digital Image Processing)
วิชาบังคับกอน : 520 213 โครงสรางขอมูลพื้นฐานและการประยุกต
ภาพรวมของเทคโนโลยีสื่อประสมดิจิทัลและการประยุกต การสรางสื่อประสมและ
ตัวแทนข อมู ล สื่ อประสม สื่ อประสมแบบปฏิ สัมพั น ธ เครื่องมื อในการโปรแกรมสื่ อประสม
แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการประมวลผลภาพดิจิทัล การแปลงภาพ การปรับปรุงภาพ การ
บูรณะภาพ การบีบอัดขอมูลภาพและสื่อประสม การหาขอบภาพ การแบงสวนภาพ หัวขอที่
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
3(3-0-6)
(Electronic Commerce)
วิชาบังคับกอน : 520 341 เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมบนเครือขายอินเทอรเน็ต
และเวิลดไวดเว็บ
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การพาณิ ช ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส โครงสรางพื้ น ฐานของการพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส รูปแบบธุรกิจของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รูปแบบการสรางรายไดบนเว็บ กล
ยุทธทางการตลาด การขาย ระบบชํ าระเงิน อิเล็กทรอนิ กส 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.
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520 354 ความเปนจริงเสมือนและผสม
3(3-0-6)
(Virtual and Mixed Reality)
วิชาบังคับกอน : 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
หลักการและแนวคิดของความจริงเสมือน องคประกอบพื้นฐานของความจริงเสมือน
เครื่อ งมื อสํ าหรับ การสร างความจริงเสมือ น การออกแบบสภาพแวดลอมเสมือนจริง การ
ปฏิสั มพัน ธแบบต าง ๆ การจําลองทางกายภาพ ป จจัยที่เกี่ยวของกับ มนุษย ฮารดแวรและ
ซอฟตแวรความเปนจริงเสมือน การผสานเทคโนโลยีความจริงเสมือน การประยุกตใชความ
จริงเสมือน หัวขอตาง ๆ เกี่ยวกับความเปนจริงผสม
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 อินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่งสําหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
(Internet of Things for Business)
หลักการเบื้ องตน และแนวโนมในเรื่องอินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง การออกแบบและ
สรางอุ ปกรณ เชื่อมตอทางคอมพิ วเตอร การเชื่อมโยงสื่ อสารผานระบบบริการอินเทอรเน็ ต
โอกาส ความทาทาย และอุปสรรคของ อินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง การประยุกตใชอินเทอรเน็ต
ทุกสรรพสิ่งในองคกรธุรกิจ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความเปนสวนตัว
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
การประยุกตวิทยาศาสตรเพื่อสรางผลิตภัณฑ การสรางแบบจําลองทางธุรกิจและแผนธุรกิจ ผาใบ
แบบจําลองธุรกิจ การนําเสนอแบบจําลองทางธุรกิจและแผนธุรกิจ การจัดการเงินลงทุน จรรยาบรรณของ
ผูประกอบการ ตัวอยางของผูประกอบการที่ใชองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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 นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการสรางตนแบบผลิตภัณฑ
3(2-2-5)
(Digital Innovation for Product Prototyping)
วิชาบังคับกอน : 517111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร I
หรือ 517 121 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร I
หรือ 520 356 ความเปนผูประกอบการใหมดานนวัตกรรม สําหรับนักวิทยาศาสตร
แนวคิ ดของนวัต กรรมดิจิทั ล ความคิด สรางสรรค เพื่ อแก ปญ หาดว ยเทคโนโลยีดิ จิทั ล
นวัตกรรมดิจิทัลกับการแปลงปญหาเปนผลิตภัณฑ เครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ
การสรางและทดสอบตนแบบผลิตภัณฑ การสงมอบตนแบบผลิตภัณฑ การสํารวจผลตอบรับและเครื่องมือ
ในการวิเคราะหผลตอบรับ กระบวนการบํารุงรักษา ต นแบบ การวางแผนเพื่ อปรับ ปรุงตนแบบใหเปน
ผลิตภัณฑจริง การวางแผนเพื่อสรางมูลคาของผลิตภัณฑ
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.

318

520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน
3(3-0-6)
(System Analysis and Design)
วิชาบังคับกอน : 520 221 ระบบฐานขอมูล
วงจรการพั ฒ นาระบบ เครื่องมื อพื้ น ฐานในการวิ เคราะห ระบบงาน การพั ฒ นา
ระบบงานในรูปแบบอื่น การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรเชิงกายภาพ ลักษณะพิเศษที่
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
3(3-0-6)
(Software Engineering)
วิชาบังคับกอน : 520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน
เทคนิ คการออกแบบระบบ การออกแบบจากบนลงล างและการโปรแกรมแบบ
โครงสร า ง ความเชื่ อ ถื อ ได ข องซอฟต แ วร การทวนสอบและการตรวจสอบความ
สมเหตุ ส มผล ความปลอดภั ย และภาวะความเป น ส ว นตั ว การจั ด ทํ าเอกสารและการ
บํารุงรักษา การจัดการซอฟตแวร โครงงานกลุมยอยในหัวขอที่เกี่ยวของ
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
3(3-0-6)
(Enterprise Software Architecture)
วิชาบังคับกอน : 520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน
แนวคิดเกี่ยวกับซอฟตแวรวิสาหกิจ สถาปตยกรรมซอฟตแวรวิสาหกิจ จุดแข็งและ
จุดออนของสถาปตยกรรมแตละแบบ รูปแบบของสถาปตยกรรมและรูปแบบของการออกแบบ
กรณี ศึ กษาของซอฟต แวร วิส าหกิจ กรณี ศึกษาการใชเทคนิค ในการพัฒ นาสถาปต ยกรรม
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
3(3-0-6)
(Software Process and Quality Assurance)
วิชาบังคับกอน : 520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน
กระบวนการซอฟตแวรในแตละขั้นตอน รวมถึงกิจกรรม วิธีการ และบทบาทของ
บุคคล วิธีปฎิบัติที่ใชในการพัฒนาและรักษาการพัฒนาซอฟตแวร เทคนิคการควบคุมคุณภาพ
ในแตละขั้นตอนเพื่อประกันคุณภาพซอฟตแวร โมเดลกระบวนการซอฟตแวรที่เปนสากลและ
เปนที่ยอมรับ 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
3(3-0-6)
(Project Management)
วิชาบังคับกอน : 520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน
วิธีการเสนทางวิกฤตสําหรับการวางแผนควบคุมโครงงาน ไดอะแกรมเพิ รต 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
เป า หมายของนวั ต กรรมผลิต ภั ณ ฑ ด านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กลยุ ท ธก ารพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ มาตรฐานทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เครื่ อ งมื อ และกรอบการดํ า เนิ น งานเพื่ อ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ วัฏจักรการพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการทางธุรกิจ การวิเคราะหทาง
ธุ ร กิ จ สถาป ต ยกรรมระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ นวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑที่เปนนวัตกรรม การแกปญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ การสงมอบผลิตภัณฑ การ
ดูแลและการบํารุงรักษาผลิตภัณฑ กรณีศึกษา
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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
3(3-0-6)
(Research Methods)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
การวิเคราะหปญหา ขั้นตอนและการวางแผนการวิจัยเบื้องตน การกําหนดคําระบบ
คอมพิ ว เตอร การเตรี ย มข อ มู ล และการพั ฒ นาโปรแกรม การบํ ารุ งรัก ษาโปรแกรม 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
3(3-0-6)
(Information Storage and Retrieval)
วิชาบังคับกอน : 520 221 ระบบฐานขอมูล
หลักพื้นฐานของการจัดการฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บสารสนเทศและการแทนขอมูล
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
3(3-0-6)
(Non-Relational Database Systems)
วิชาบังคับกอน : 520 221 ระบบฐานขอมูล
ความแตกต า งระหว า งระบบฐานข อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ และระบบฐานข อ มู ล
เชิงไมสัมพันธ การออกแบบ การจําลองและการทําใหเกิดผลฐานขอมูลเชิงไมสัมพันธ การเก็บ
ขอมูล การคนคืน และการใชฟงกชันภาพรวมกลุม แนวคิดการทําซ้ํา 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
3(3-0-6)
(Data Warehouse)
วิชาบังคับกอน : 520 221 ระบบฐานขอมูล
แนวคิด ศัพทเฉพาะทาง ลักษณะเฉพาะและเทคนิคที่สําคัญสําหรับการออกแบบ
และพัฒนาโครงการคลังขอมูล การวางแผน การออกแบบ การทําใหเกิดผล และการบริหาร
คลั ง ข อ มู ล โครงสร า งฐานข อ มู ล ที่ เป น ทางเลื อ ก และวิ ธี ก ารพั ฒ นาและสร างคลั งข อ มู ล
โครงสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ โครงสรางฐานขอมูลหลายมิติกับธรรมชาติ การประมวลผล
เชิงวิเคราะหและเชิงหลายมิติ
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
3(3-0-6)
(Knowledge Management)
วิชาบังคับกอน : 520 221 ระบบฐานขอมูล
แนวคิดของการจัดการความรู โครงสรางพื้นฐานของการจัดการความรู การจัดการ
ความรูและระบบสารสนเทศ การจัดการความรูในองคกร เครือขายทางสังคม การแบ งป น
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
3(3-0-6)
(Information Visualization)
วิชาบังคับกอน : 520 221 ระบบฐานขอมูล
ขอมูล สารสนเทศ และความรู กระบวนการรับรูและการรับรูทางสายตา หลักการ
ของจินตทัศนสารสนเทศ การออกแบบและการนําเสนอสารสนเทศดิจิทัล การใชภาพกราฟกส
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และสื่อหลายมิติ ปริภูมิหลายมิติสําหรับการนําเสนอสารสนเทศ การ
คนหาและการสืบคน สภาพแวดลอมในการทํางานรวมกันสําหรับการจินตทัศนและการจัดการ
ความรู วิธีการนําเสนอสารสนเทศที่ซับซอนเพื่อเสริมความเขาใจและการวิเคราะห เทคนิคการ
จิ น ตทั ศ น ในส ว นต อ ประสานระหว างมนุ ษ ย กั บ คอมพิ ว เตอร การประเมิ น เครื่ อ งมื อ และ
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. Multidimensional 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
3(3-0-6)
(Remote Sensing and Geographic Information Systems)
วิชาบังคับกอน : 520 221 ระบบฐานขอมูล
พื้นฐานและแนวคิดของการรับรูระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ สิ่งแวดลอมของ
การรับรูจากระยะไกล คลื่นแมเหล็กไฟฟาและการกระจายรังสี การประยุกตของการรับรูจาก
ระยะไกล วิธีการรับรูจากระยะไกล การแปลภาพ เครื่องมือที่ชวยในการตัดสินใจสําหรับนัก
วางแผนและผู จัดการสําหรับ ขอมูล เชิงพื้น ที่ ทฤษฎีและปฏิบัติการในระบบภูมิส ารสนเทศ
โครงสร างข อมู ล การวิ เคราะห ข อมู ล ระบบภู มิ ส ารสนเทศ การประยุ ก ต เทคนิ ค ระบบภู มิ
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
3(3-0-6)
(Customer Relationship Management)
วิชาบังคับกอน : 520 221 ระบบฐานขอมูล
แนวคิ ด ด า นการตลาด พฤติ กรรมของผูบ ริโภค การแบ งส วนทางการตลาด 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
3(2-2-5)
(Digital Archaeology)
เทคนิคและโปรแกรมประยุกตเพื่อการสํารวจ การจัดเก็บรวบรวม การแทนขอมูล
การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอ และการสืบคนสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานทางดานโบราณคดี
เทคนิคการถายภาพจากการขุดคนและการประมวลผลภาพโบราณวัตถุ การสแกนจากการขุด
แตงเพื่อเก็บขอมูลโบราณสถานสามมิติ การจัดเก็บและการสืบคนเอกสารทางประวัติศาสตร
การอนุรักษทางโบราณคดีดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เทคนิคทางนิติโบราณคดี การรับรูจาก
ระยะไกลทางโบราณคดีเพื่อการใชภาพถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม
มีการศึกษานอกสถานที่
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
3(3-0-6)
(Network Security Administration)
วิชาบังคับกอน : 520 241 หลักของเครือขายคอมพิวเตอร
ความปลอดภัยของเครือขายเบื้องตน โพรโทคอลเครือขายตาง ๆ นโยบายดานความ
ปลอดภัย ความปลอดภัยเชิงกายภาพ การจูโจมทางเครือขาย ระบบตรวจจับการบุกรุก ดาน
กั น บุ ก รุ ก การกรองกลุ ม ข อ มู ล และเครื่ อ งแม ข ายพร็ อ กซี่ การเพิ่ ม ความปลอดภั ย ให แ ก
ระบบปฏิบัติการและอุปกรณเครือขาย การจัดการการซอมเสริม ความปลอดภัยของโปรแกรม
ประยุกต ความปลอดภัยของเว็บและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส การเขารหัส เครือขายสวนตัว
เสมือน ความปลอดภั ยของเครือขายไรสาย การสรางความทนทานตอความบกพรอง การ
ตอบสนองต อเหตุ การณ การฟ น ฟูและวางแผนตอภั ยพิ บั ติ การประเมิน ความออนแอของ
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
3(3-0-6)
(Web Service)
วิชาบังคับกอน : 520 341 เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ
สถาปตยกรรมเชิงบริการและเว็บ เซอรวิส รูป แบบของเว็บ เซอรวิส มาตรฐานเว็บ
เซอรวิส การเขียนโปรแกรมเว็บเซอรวิส เว็บเซอรวิสและจาวาสคริปต การสรางและเรียกใช
เว็บเซอรวิส ความปลอดภัยและการพิสูจนตั วตน การศึกษาและพั ฒ นาซอฟตแวรที่ทํางาน
รวมกับสวนเชื่อมตอของโปรแกรมประยุกตเว็บเซอรวิสสาธารณะที่รูจักกันอยางแพรหลายใน
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
3(3-0-6)
(Game Design and Development)
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
3(3-0-6)
(Software Requirement Specification and Management)
วิชาบังคับกอน : 520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน
รูป แบบของกระบวนการหาความตองการ การสอบถาม การวิเคราะห การหา
ขอตกลง การระบุขอกําหนด การทดสอบ และการบริหารจัดการความตองการ ระเบียบ
วิธี เทคนิ คและเครื่องมือสํ าหรับ การกําหนดการจั ดทํ าเอกสารและการทํ าให ผูใชพึงพอใจ
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
3(3-0-6)
(Test-Driven Software Development)
วิชาบังคับกอน : 520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน
แนวคิ ด และลั ก ษณะของการพั ฒ นาซอฟต แ วร โ ดยการขั บ ทดสอบ การพั ฒ นา
ซอฟตแวรและวิศวกรรมซอฟตแวรโดยการขับทดสอบ กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรโดยการ
ขับทดสอบ การทดสอบยูนิ ตในการออกแบบและพั ฒ นาซอฟตแวร วัฏจั กรของการพั ฒ นา
โปรแกรมโดยการขับ ทดสอบ ประโยชนและขอจํากั ดของการพั ฒ นาซอฟตแวรโดยการขั บ
ทดสอบ
Concepts and characters of test-driven software development. Testdriven 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
3(3-0-6)
(Software Testing)
วิชาบังคับกอน : 520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน
การทดสอบซอฟตแวรเบื้องตน
เทคนิคการทดสอบซอฟตแวร ระดับของการ
ทดสอบ การตรวจสอบซอฟตแวร การจัดการทดสอบซอฟตแวร การออกแบบกรณีทดสอบ
เครื่องมือที่ใชในการทดสอบ 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
3(3-0-6)
(Object-Oriented Software Engineering)
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)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Topics of current interest in Information Technology.

3(3-0-6)

520 482 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Selected Topics in Information Technology II)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Topics of current interest in Information Technology.

3(3-0-6)

520 483 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
(Selected Topics in Information Technology III)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Topics of current interest in Information Technology.

3(3-0-6)

520 484 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4
(Selected Topics in Information Technology IV)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Topics of current interest in Information Technology.

3(3-0-6)

520 485 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 5
(Selected Topics in Information Technology V)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Topics of current interest in Information Technology.

3(3-0-6)

520 486 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6
(Selected Topics in Information Technology VI)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Topics of current interest in Information Technology.

3(3-0-6)
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520 487 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 7
(Selected Topics in Information Technology VII)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Topics of current interest in Information Technology.

3(2-2-5)

520 488 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 8
(Selected Topics in Information Technology VIII)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Topics of current interest in Information Technology.

3(2-2-5)

520 489 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 9
(Selected Topics in Information Technology IX)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Topics of current interest in Information Technology.

3(2-2-5)

520 493 โครงงานวิจัย 1
1(0-2-1)
(Research Project I)
วิชาบังคับกอน : 520 391 วิธีการวิจัย
เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
ศึกษาหัวขอทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดรับการอนุมัติจากภาควิชา การจัดเตรียม
โครงรางงานวิจัย และนําเสนอ
Study of the information technology topics approved by the
department. Research proposal preparation and presentation.
520 494 โครงงานวิจัย 2
2(0-4-2)
(Research Project II)
วิชาบังคับกอน : 520 493 โครงงานวิจัย 1
เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
การวิจัยในหัวขอที่ไดเสนอในวิชา 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 ชั่วโมง)
(Practical Training)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
การฝ ก ปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการในลั กษณะพนั กงานชั่ ว คราว เพื่ อให ได
ประสบการณจากการไปปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 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.

330

คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาวิทยาการขอมูล
522 151

พื้นฐานวิทยาการขอมูล
3(3-0-6)
(Foundation of Data Science)
ภาพรวมของวิ ท ยาการข อ มู ล ความรู เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ วิ ท ยาการข อ มู ล
กระบวนการและกรอบงานของวิ ท ยาการข อมู ล ความสํ าคั ญ ของวิ ท ยาการข อ มู ล
ความสําคัญของการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล การจินต
ทั ศ น ข อ มู ล และการวิ เ คราะห ข อ มู ล แนวโน ม ป จ จุ บั น ทางด า นวิ ท ยาการข อ มู ล
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
การหาคาเหมาะสมที่สุดเชิงตัวเลข
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
สมบู ร ณ แผนแบบบล็ อกสมบูร ณ เชิ งสุ ม แผนแบบแฟกทอเรี ย ล แผนแบบซ อนใน
หลักการเลือกตัวอยาง ความแมนและความเที่ยง แผนแบบการเลือกตัวอยางแบบใช
ความนาจะเปน การเลือกตัวอยางสุมแบบงาย การเลือกตัวอยางแบบมีระบบ การ
เลือกตัวอยางแบบมีชั้น ภูมิ การเลือกตัวอยางแบบกลุม การประยุกตกับขอมู ลจริง
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 ที ซีพี /ไอพี และเอชที ที พี ระบบชื่ อ การเชื่ อ มต อ ชนิ ด ของบริ ก ารบน
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 serverside 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
แนวคิดพื้นฐานและสถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล แบบจําลองขอมูลเชิง
แนวคิด การออกแบบฐานขอมูลและการทําใหเกิดผล ระบบการจัดการฐานขอมูล
บู รณภาพของขอมู ล การจัด การรายการเปลี่ ยนแปลงเบื้องต น ความปลอดภั ยของ
ฐานข อมู ล ฐานข อมูล แบบกึ่งโครงสราง ฐานขอมูล แบบไมมีโครงสราง การเตรีย ม
ฐานขอมูล และการจัดการเพื่อการนําขอมูลไปวิเคราะห 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)
ความรูเบื้ องตน เกี่ยวกับ ชุด เครื่องมื อสําหรับวิทยาการขอมู ล แนะนําระบบ
ควบคุมรุน ตัวอยางระบบควบคุมรุน คําสั่งพื้นฐานบนระบบกิต 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

การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล
3(2-2-5)
(Getting and Cleaning Data)
วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล
ระบบการจัดเก็บขอมูล ประเภทของขอมูลการรวบรวมขอมูล การดึงขอมูล
ดวยวิธีการทางสถิติ การวางแผนการทดลอง เทคนิคการเลือกตัวอยาง เครื่องมือที่ใช
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

การประมวลผลขอมูลขนาดใหญเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Big Data Processing)
วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล
นิ ยามและความหมายของขอมูลขนาดใหญ ตัว อย างของป ญ หาจากขอมู ล
ขนาดใหญ ตนกําเนิดของขอมูล การเพิ่ มปริมาณขอมูล 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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จริยธรรมและความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Ethics and Information Security)
ขอมูลสวนบุคคล การปกปองขอมูล ขอมูลสวนบุคคลบนสื่อสังคม กฎหมาย
วาด วยสิ ทธิในการแสดงความคิด เห็ น อยางเสรี การสื่อสาร และการเผยแพรขอมู ล
กฎหมายเกี่ยวกับขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรมใน
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

คณิตศาสตรของการผกผันในการสํารวจระยะไกลเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to the Mathematics of Inversion in Remote Sensing)
วิชาบังคับกอน : 511 244 พีชคณิตเชิงเสนสําหรับนักวิทยาการขอมูล
ข อมู ล การสํ ารวจระยะไกล ป ญ หาผกผั น ระบบสมการเชิ งเสน ขนาดใหญ
มุ ม มองเชิ งกายภาพและเชิ งเรขาคณิ ต ของเวกเตอร แ ละเมทริ ก ซ ความหมายเชิ ง
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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การวิเคราะหขอมูลธรณีฟสิกส
3(2-2-5)
(Geophysical Data Analysis)
วิชาบังคับกอน : 511 111 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาการขอมูล 2
ป ญ หาผกผั น ผกผั น แบบทั่ ว ไป ทฤษฎี ผ กผั น แบบต อ เนื่ อ งและการกราด
ภาพตัดขวาง ปญหาผกผันอยางงาย ขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลข การประยุกตทฤษฎีผกผัน
กับธรณีฟสิกส
Inverse problems. Generalized inverses. Continuous inverse
theory and tomography. Simple inverse problems. Numerical algorithms.
Applications of inverse theory to geophysics.

522 321

การวิเคราะหการถดถอยขั้นสูง
3(2-2-5)
(Advanced Regression Analysis)
วิชาบังคับกอน : 515 171 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล
การวิเคราะหการถดถอย การวิเคราะหการถดถอยสําหรับขอมูลมิติสูง การ
ถดถอยแบบริดจ การถดถอยสวนประกอบหลัก การถดถอยกําลังสองนอยที่สุดบางสวน
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 เทคนิ ค
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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การวิเคราะหหลายตัวแปรสําหรับวิทยาการขอมูล
3(2-2-5)
(Multivariate Analysis for Data Science)
วิชาบังคับกอน : 511 244 พีชคณิตเชิงเสนสําหรับนักวิทยาการขอมูล
515 171 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล
สถิติเชิงพรรณนาสําหรับขอมูลหลายตัวแปร การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร
การอนุมานเกี่ยวกับเวกเตอรคาเฉลี่ยและเมทริกซความแปรปรวนรวม การวิเคราะห
ความแปรปรวนหลายตัว แปร การวิเคราะห ส หสัม พั น ธค าโนนิ ค อล การวิเคราะห
ส ว นประกอบหลั ก การวิ เคราะห ป จ จั ย การวิ เคราะห จํ าแนกกลุ ม 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
ตั ว แปรจํ า แนกประเภท ตารางการจร การอนุ ม านตารางการจร การ
ทดสอบภาวะสารูปดี การวัดความเกี่ยวพันสําหรับตัวแปรจําแนกประเภท ตัวแบบ
เชิ งเส น นั ย ทั่ วไปและการประยุกต ตัว แบบการถดถอยลอจิส ติก ตัว แบบลอจิต ตั ว
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.
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ธุรกิจอัจฉริยะ และแพลตฟอรม
3(2-2-5)
(Business Intelligence and Platform)
การพั ฒ นาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักการธุรกิจอัจฉริยะขั้น สูง ความ
ตองการสําหรับธุรกิจอัจฉริยะ การทํางานรวมกันของวิธีการทางธุรกิจอัจฉริยะ วิธีการ
ทางธุรกิจอัจฉริยะ การใชงานบนแพลตฟอรม การบริหารสมรรถนะขององคกร การ
จัดการกิจกรรมทางธุรกิ จ การจัดการขอมูลและการบริห ารเพื่ อธุรกิ จอัจฉริย ะ การ
วิเคราะหการเก็บขอมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อธุรกิจอัจฉริยะ
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 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจของ
ผูบริโภคการสกัดรูปแบบของการตัดสินใจ การศึกษาวิจัยตลาดดวยการรวบรวมขอมูล
และวิ เคราะห ข อมู ล การวิเคราะห ป ญ หาในกิจ กรรมทางการตลาดของสิน ค าและ
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
ความท าทายของข อมูล ขนาดใหญ ในภาคธุร กิจ การวิเคราะหข อมูล ธุรกิ จ
บทบาทของนักวิทยาการขอมูลในองคกร การพัฒนาตัวแบบสําหรับธุรกิจอัจฉริยะและ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในองคกร การพัฒนาตัวแบบสําหรับการพยากรณ ความรู
ดานวิทยาการขอมูลเพื่อประโยชนทางธุรกิจ และการพัฒนาตัวแบบเพื่อวิเคราะหขั้นสูง
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 รูป แบบ และสัญลักษณ ของแผนภาพระบบ 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 เครื่องมือที่ใชในการทําการตลาดดิจิทัล
การบริ ห ารการตลาดดิ จิ ทั ล ให ป ระสบความสํ า เร็ จ และกลยุ ท ธ ใหม ๆทางด า น
การตลาดดิจิทัลประเด็นของการทําการตลาดดิจิทัลที่ประสบความสําเร็จและลมเหลว
การประเมินผลกระทบของแผนการตลาดดิจิทัล การวิเคราะหการใชงานผานเว็บและ
มือถือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการคนหา
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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เครือ่ งมือและเทคนิคในการคนคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Information Retrieval Tools and Techniques)
วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล
การทําความเขาใจและการใชเครื่องมืออินเตอรเน็ตสําหรับเขาถึงแหลงไลบารี่
เครื่องมื อและเทคนิ คในการคน คืน สารสนเทศจากเว็บ และแหลงอิเล็กทรอนิ กสอื่น
การไต ขอมู ล และการใช เมตาดาต า เครื่องมือคน หา การเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการ
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 การพัฒ นาแบบสปรินท
ระเบียบวิธีการแบบสกรัมสกรัมทีม การวางแผนสปรินทและดําเนินการ เรื่องราวและ
การจั ด ความสํ า คั ญ ของเรื่ อ งราว งานที่ ค งค า ง แผนงานผลิ ต ภั ณ ฑ การติ ด ตาม
ความก า วหน า การรีวิ ว สปริน ท การปล อ ยผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละส งมอบการรายงานต อ
ผูเกี่ยวของ 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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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
ขอมู ลกระบวนการที่มีความแกรง โครงขายตน ไม วิธีการทางกราฟกสําหรับ ขอมูล
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
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคุณลักษณะของขอมูล ความสําคัญของคุณลักษณะใน
งานวิ ท ยาการข อ มู ล การสกั ด คุ ณ ลั ก ษณะ การคั ด เลื อ กคุ ณ ลั ก ษณะ การสร า ง
คุณ ลักษณะใหมจากขอมูลดิบ 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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การวิเคราะหขอมูลเครือขายสังคม
3(2-2-5)
(Social Network Data Analytics)
วิชาบังคับกอน : 522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล
522 254 การประมวลผลขอมูลขนาดใหญเบื้องตน
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะหเนื้อหาเครือขายสังคม ขอมูลเครือขาย
สั งคม แหล งข อมู ล สื่อดิจิทั ล สําหรับ การวิเคราะห เนื้อ หาเครือขายสั งคม เครื่องมื อ
สําหรับเครือขายสังคม อาทิ การติดตามเครือขายสังคม การบริหารจัดการเครือขาย
สังคม และการตลาดเครือขายสั งคม กระบวนการวิเคราะห เนื้ อหาเครือขายสั งคม
ประกอบดวยการระบุขอมู ล การแปลงขอมูล การสรางแบบจํ าลองขอมูล 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
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลเกษตรกรรม 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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การทําเหมืองขอมูลและคลังขอมูลขั้นสูง
3(2-2-5)
(Advanced Data Mining and Data Warehousing)
วิชาบังคับกอน : 522 251 ระบบฐานขอมูลสําหรับวิทยาการขอมูล
แนวคิ ด หลั ก การ และอั ล กอริ ทึ ม ขั้ น สู ง สํ า หรั บ การทํ า เหมื อ งข อ มู ล และ
คลังขอมูลเทคนิคการประมวลผลขอมูลขั้นสูง การทําความสะอาดขอมูล การบูรณา
การขอมูล การแปลงขอมูลและการลดทอนขอมูล การหาสารสนเทศจากขอมูลขนาด
ใหญดวยการวิเคราะหขอมูลขั้นสูงและการเรียนรูเชิงลึก โปรแกรมประยุกตที่ทันสมัย
สําหรับ การทํ าเหมืองขอมูลและคลังขอมูลการประยุกตใชงานของเหมืองขอมูลและ
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
ของเครื่ องแบบมี ผู ส อนหลั กการและวิธีการทางสถิติ สําหรับ ป ญ หาการเรีย นรูของ
เครื่องแบบมีผูสอน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพั นธ วิธีกําลังสองนอยที่ สุด
การถดถอยหลายตัวแปร การถดถอยลอจิส ติก การประเมิน ตั วแบบ การเกิน ความ
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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การประมวลผลขอมูล
3(2-2-5)
(Data Processing)
วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล
ภาพรวมของการประมวลผลขอความ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การ
ประมวลผลภาพ และการสังเคราะหเสียง ขั้นตอนพื้นฐานของการประมวลผลขอความ
ภาษาธรรมชาติ ภาพและเสี ย ง การสกั ด คุ ณ ลั ก ษณะของข อ มู ล ประเภทข อ ความ
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
การเรีย นรูแบบไม มีผูส อนของเครื่อง หลักการและวิธีการทางสถิติสําหรับ
ปญหาการเรียนรูแบบไมมีผูสอนของเครื่อง การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล การ
ลดมิติ การวิเคราะหองคประกอบหลัก การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหแบงกลุม การ
แบงกลุมแบบลําดับขั้น 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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การประมวลผลขอความและภาษาธรรมชาติขั้นสูง
3(2-2-5)
(Advanced Text Processing and Natural Language Processing)
วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล
ขั้นตอนวิธีของการประมวลผลขอความ ประกอบดวย การรวบรวม การแบง
และการสราง การประมวลผลประโยค ประกอบดวย ขอบเขตของประโยค และการ
ระบุหนาที่ของคําในประโยค 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 partof-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 ที่มาของแรงบันดาลใจ วิวัฒนาการของผลงานศิลปะในดาน
จิตรกรรมจากอดี ตถึ งป จ จุบั น ความรูพื้นฐานเกี่ย วกับ จิ ตรกรรม ประเภทของขอมู ล
จิ ต รกรรม คุ ณ ลั ก ษณะของข อ มู ล จิ ต รกรรม แหล ง ข อ มู ล สื่ อ ดิ จิ ทั ล สํ า หรั บ ข อ มู ล
จิตรกรรม การแปลงเปนดิจิทัลและการหลอมรวมขอมูลจิตรกรรมจากแหลงตาง ๆ
อาทิ จิตรกรรมฝาผนัง พิพิธภัณฑ วัด และหอศิลป การบริหารจัดการขอมูลจิตรกรรม
การวิเคราะหขอมูลจิตรกรรมและการประยุกต การอนุรักษภาพจิตรกรรมโดยใชตัว
แบบทางวิทยาการขอมูล
มีการศึกษานอกสถานที่
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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การวิเคราะหขอมูลเชิงประติมากรรม
3(2-2-5)
(Sculptural Data Analytics)
วิชาบังคับกอน : 522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล
ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ประติ ม ากรรม ประเภทของข อ มู ล ประติ ม ากรรม
คุณลักษณะของขอมูลประติมากรรม การแปลงเปน ดิจิทัลและการหลอมรวมขอมู ล
ประติมากรรม การจัดเก็บและการสืบคนขอมูลเชิงประติมากรรมการบริหารจัดการ
ขอมูลประติมากรรม การวิเคราะหขอมูลประติมากรรมและการประยุกต การอนุรักษ
ประติมากรรมโดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล
มีการศึกษานอกสถานที่
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 พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ สถาป ต ยกรรม ทฤษฎี แ ละแนวความคิ ด ทาง
สถาปตยกรรมการตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธกับภูมิศาสตรและระบบนิเวศน การจัดเก็บและ
การสืบคนขอมูลเชิงสถาปตยกรรมการวิเคราะหขอมูลสถาปตยกรรมและการประยุกต
การเปรี ย บเที ย บงานออกแบบสถาป ต ยกรรมในแต ล ะยุ ค สมั ย และการอนุ รั ก ษ
สถาปตยกรรมโดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล
มีการศึกษานอกสถานที่
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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การวิเคราะหขอมูลเชิงวรรณกรรม
3(2-2-5)
(Literature Data Analytics)
วิชาบังคับกอน : 522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม คุณลักษณะของ
ขอมูลวรรณกรรม แหลงขอมูลสื่อดิจิทัลสําหรับขอมูลวรรณกรรม การจัดเก็บและการ
สื บ ค น ข อมู ล เชิ งวรรณกรรมการวิเคราะห ขอมูล วรรณกรรมและการประยุกต การ
วิ เคราะห แ ละการประเมิ น ค าวรรณกรรมในด านเนื้ อ หา การบริห ารจัด การขอ มู ล
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.
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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 เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ศิ ล ปะการแสดงและนาฏกรรมการวิ เ คราะห
ความสั ม พั น ธ ของวรรณคดีกั บ การแสดง การจัด เก็บ และการสื บ คน ขอมู ล เชิงนาฏ
กรรมการวิ เคราะห ความสั มพั น ธ ของบทการแสดง เพลง และท ารํา 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
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาพยนตร 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
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาพยนตร การวิเคราะหภาพยนตรและฟลมในแงรวม
การจัดเก็บและการสืบคนขอมูลเชิงภาพยนตรการวิเคราะหขอมูลภาพยนตรและการ
ประยุกต การบริหารจัดการการอนุรักษ และการประเมินคาภาพยนตรในดานเนื้อหา
โดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล
มีการศึกษานอกสถานที่
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.
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522 379

การวิเคราะหขอมูลเชิงประวัติศาสตร
3(2-2-5)
(Historical Data Analytics)
วิชาบังคับกอน : 522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล
เทคนิคและโปรแกรมประยุกตเพื่อการจัดเก็บรวบรวม การแทนขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล และการสืบคนสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานทางดานประวัติศาสตร การ
จัดเก็ บ และการสืบ ค น เอกสารทางประวัติ ศาสตร การบริห ารจัดการพิ พิธภั ณ ฑ ทาง
ประวัติศาสตรการอนุรักษเอกสารเชิงประวัติศาสตรโดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล
มีการศึกษานอกสถานที่
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
เทคนิคและโปรแกรมประยุกตเพื่อการสํารวจ การจัดเก็บรวบรวม การแทน
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการสืบคนสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานทางดานโบราณคดี
เทคนิคการถายภาพจากการขุดคนและการประมวลผลภาพโบราณวัตถุ การสแกนจาก
การขุดแตงเพื่อเก็บขอมูลโบราณสถานสามมิติ การจัดเก็บและการสืบคนเอกสารทาง
โบราณคดีการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทางโบราณคดีการอนุรักษทางโบราณคดีโดยใช
ตัวแบบทางวิทยาการขอมูล
มีการศึกษานอกสถานที่
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)
เงื่อนไข: โดยความยิ น ยอมของกรรมการบริห ารหลั กสู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
ความสําคัญของการวิจัยทางดานวิทยาการขอมูล การวิเคราะหปญหา การคิด
เชิงสรางสรรค ขั้นตอนและการวางแผนการวิจัยเบื้องตน 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)
เงื่อนไข: โดยความยิ น ยอมของกรรมการบริห ารหลั กสู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
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)
เงื่อนไข: โดยความยิ น ยอมของกรรมการบริห ารหลั กสู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
หลั ก การ แนวคิ ด และกระบวนการของสหกิ จ ศึ ก ษา ระเบี ย บข อ บั งคั บ ที่
เกี่ยวของ ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพื้นฐานและเทคนิค
ในการปฏิ บั ติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพัน ธ การพัฒ นาบุคลิกภาพ 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)
เงื่อนไข : โดยความยิ น ยอมของกรรมการบริห ารหลั กสู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางวิทยาการขอมูล
Topics of current interest in data science.

522 482

เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 2
3(3-0-6)
(Selected Topics in Data Science II)
เงื่อนไข : โดยความยิ น ยอมของกรรมการบริห ารหลั กสู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางวิทยาการขอมูล
Topics of current interest in data science.

522 483

เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 3
3(2-2-5)
(Selected Topics in Data Science III)
เงื่อนไข : โดยความยิ น ยอมของกรรมการบริห ารหลั กสู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางวิทยาการขอมูล
Topics of current interest in data science.

522 484

เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 4
3(2-2-5)
(Selected Topics in Data Science IV)
เงื่อนไข : โดยความยิ น ยอมของกรรมการบริห ารหลั กสู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางวิทยาการขอมูล
Topics of current interest in data science.

522 493

โครงงานวิจัย
2(0-4-2)
(Research Project)
วิชาบังคับกอน : 522 391 ระเบียบวิธีวิจัย
522 392 สัมมนา
เงื่อนไข : โดยความยิ น ยอมของกรรมการบริห ารหลั กสู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
วิชานี้วัดผลเปนS หรือU
หัว ขอทางวิ ทยาการขอมูล ที่ ได รับ การอนุ มัติจากคณะกรรมการภายใต การ
แนะนําของอาจารยที่ปรึกษาในหลักสูตรจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงานวิจัย
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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
เงื่อนไข : โดยความยิ น ยอมของกรรมการบริห ารหลั กสู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
การรวบรวมความรูจากสหกิจศึกษามาจัดทําโครงงานวิจัยดานวิทยาการขอมูล
โดยได รับ การอนุ มัติจ ากคณะกรรมการภายใต การแนะนํ าของอาจารยที่ป รึ กษาใน
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 ชั่วโมง)
(Cooperative Education)
วิชาบังคับกอน : 522 391 ระเบียบวิธีวิจัย
522 393 เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
เงื่อนไข : โดยความยิ น ยอมของกรรมการบริห ารหลั กสู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
การปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาในสถานประกอบการใน
ลั ก ษณะพนั ก งานชั่ ว คราวเพื่ อ ให ไ ด ป ระสบการณ จ ากการไปปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด รั บ
มอบหมายที่เกี่ยวกับสาขาวิทยาการขอมูล 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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รายวิชาที่เปดสอนใหกับนักศึกษานอกสาขาวิชา/คณะวิชาอื่น/เลือกเสรี
510 100

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 สําหรับนักวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
(Twenty First Century Skills for Scientists)
เงื่อนไข : สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
การพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาสายวิทยาศาสตร ทักษะ
พื้น ฐานที่จําเป น การอานบทความวิจัยอยางเร็ว การเขียนบทความทางวิชาการที่ ดี
การคิดคํานวณที่จําเปน การคํานวณภาษีเพื่อการลดหยอนภาษี การวางแผนการลงทุน
อย างชาญฉลาด ทฤษฎี แ ละโปรแกรมประยุ กต สําหรั บ การคิ ด เชิ งวิพ ากษ และการ
แกปญหา ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ความรวมมือกันและการทํางานเปนทีม
ความเข า ใจข า มวั ฒ นธรรม การสื่ อ สาร ความรอบรูท างด านข อ มู ล และสื่ อ การใช
คอมพิวเตอรและความรอบรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาชีพและ
การเรียนรูแบบพึ่งพาตนเอง การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการวิเคราะหความเสี่ยง
ทักษะการเรียนรูและความเปนผูนํา
มีการศึกษานอกสถานที่
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

ความรูพื้นฐานสําหรับแคลคูลัส
3(3-0-6)
(Precalculus)
เงื่อนไข : 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 พิกัดเชิงขั้ว
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 ความรูพื้นฐานสําหรับแคลคูลัส
*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)
ความรูพื้นฐานในแคลคูลัส 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
และพื้นผิวในปริภูมิ 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)
ลิ มิ ต และความต อ เนื่ อ ง การหาอนุ พั น ธ แ ละการประยุ ก ต ปริ พั น ธ แ ละการ
ประยุกต เทคนิคการหาปริพันธ
Limits and continuity. Differentiation and applications. Integrals and
applications. Integration techniques.

511 204

แคลคูลัสหลายตัวแปรเบื้องตน
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 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
สมการเชิงอนุพันธยอยและการประยุกตกับสมการความรอนและสมการคลื่น ปริพันธ
หลายชั้น อนุ กรมฟู เรียรและผลการแปลงฟู เรีย ร ระบบสมการเชิ งเสน และเมทริกซ
ปริ ภู มิ ส ามมิ ติ แ บบยู ค ลิ ด ปริ ภู มิ ย อ ย ผลรวมเชิ ง เส น ความไม อิ ส ระเชิ ง เส น ค า
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. Threedimensional 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
ต อ เนื่ อ ง การหาอนุ พั น ธ ย อ ยและการประยุ ก ต ในทางวิ ศ วกรรมศาสตร พี ช คณิ ต เชิ ง
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 threedimensional 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
การแปลงเชิ ง เส น และเมทริ ก ซ ข องการแปลงเชิ ง เส น ค า ลั ก ษณะเฉพาะ 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
อนุ พัน ธอันดั บสู ง สมการเชิงอนุพัน ธยอยเบื้องตน การหาปริพัน ธห ลายชั้ น 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
ต อ เนื่ อง การหาอนุ พั น ธ ย อ ยและการประยุ กต ในทางวิ ศ วกรรมศาสตร พี ช คณิ ต ของ
เวกเตอรใน 3 มิติ เสน ระนาบและผิวในปริภูมิ 3 มิติ ฟงกชันเวกเตอรของตัวแปรคาจริง
และการประยุ ก ต แคลคู ลั ส ของเวกเตอร เกรเดี ย นต ไดเวอร เจนซ แ ละเคิ ร ล 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 threedimensional 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
3(3-0-6)
(Analysis of Real-valued Functions)
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)
แนวคิดในการจัดทําหลักสูตรเพื่อหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร การนําหลักสูตรไปใช
ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ทฤษฎี ห ลั ก สู ต ร สาระและมาตรฐานของ
หลักสูตรคณิ ตศาสตร การพัฒ นาหลักสูตร การประเมิน หลักสูตร 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)
หลั ก การและกระบวนการของการวั ด และการประเมิ น ผลวิ ช าคณิ ต ศาสตร
เครื่ อ งมื อ วั ด และการประเมิ น ผล แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น การสรา ง
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 เพื่อ
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 ขั้นตอนและการวางแผนการวิจัยเบื้องตน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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
(Selected Topics in Mathematics Study I)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันทางคณิตศาสตรศึกษา
Topics of current interest in mathematics education.

3(3-0-6)

511 485 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตรศึกษา 2
(Selected Topics in Mathematics Study II)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันทางคณิตศาสตรศึกษา
Topics of current interest in mathematics education.

3(3-0-6)

512 105

ชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Biology)
เงื่อนไข : สําหรับนักศึกษาที่ไมใชคณะวิทยาศาสตร
แนวคิดทางชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงสราง หนาที่ 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

เคมีทั่วไป
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

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-0)
(General Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 513 100 เคมีทั่วไป หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 100 เคมีทั่วไป
Experiments related to the contents in 513 100 General Chemistry.

513 106

เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Chemistry)
เงื่อนไข : สําหรับนักศึกษานอกคณะวิทยาศาสตร
ความรูพื้นฐานทางเคมี เคมีอินทรีย พอลิเมอรและวัสดุศาสตร ชีวเคมีและ
ชีวพลังงานศาสตร
Fundamental concepts in chemistry. Organic chemistry. Polymer
and materials science. Biochemistry and bioenergetics.

513 107

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1(0-3-0)
(Basic Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 513 106 เคมีพื้นฐาน หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
เงื่อนไข : สําหรับนักศึกษานอกคณะวิทยาศาสตร
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 106 เคมีพื้นฐาน
Experiments related to the contents in 513 106 Basic Chemistry.

513 108

เคมีทั่วไปสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
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.

361

513 220

เคมีฟสิกัล
3(3-0-6)
(Physical Chemistry)
วิชาบังคับกอน : (1) 511 102 แคลคูลัส 2
513 102 เคมีทั่วไป 2
หรือ (2) 511 103 แคลคูลัสสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรชีวภาพ
513 102 เคมีทั่วไป 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 เคมีทั่วไป 2
หรือ (2) 511 107 แคลคูลัสสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
513 102 เคมีทั่วไป 2
อุณหพลศาสตร สมดุลเคมี จลนศาสตรเคมี เคมีไฟฟา ระบบคอลลอยด เคมี
พื้นผิวและการประยุกตในอุตสาหกรรม
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 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
513 226 เคมีฟสิกัลประยุกต หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10
สัปดาห
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 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 การวิเคราะหทางเคมีไฟฟาที่
เกี่ยวของกับเครื่องวัดพีเอช และเซนเซอรแบบตางๆ แกสและไฮเพรสเชอรลิควิดโครมาโทกราฟ
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
การทดลองเกี่ยวกับวิธีวิเคราะหแบบตาง ๆ ที่กลาวถึงในรายวิชา 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 เคมีทั่วไป 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 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
513 250 เคมีอินทรีย หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา
10 สัปดาห
หรือ (2) 513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
513 257 เคมีอินทรียพื้นฐาน หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา
10 สัปดาห
การทดลองเกี่ยวกับเทคนิคการแยกและการทําสารใหบริสุทธิ์ 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 เคมีทั่วไปสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
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

เคมีอินทรียพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Organic Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 102 เคมีทั่วไป 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

ชีวเคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Biochemistry)
วิชาบังคับกอน : 512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1
513 257 เคมีอินทรียพื้นฐาน
โครงสราง หนาที่และเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล หนาที่และกลไกการทํางาน
ของเอนไซม พันธุศาสตรระดับโมเลกุล
Structures, functions and metabolism of biomolecules. Enzyme
function and mechanism. Molecular genetics.

513 345

ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
1(0-3-0)
(Basic Biochemistry Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา
10 สัปดาห
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน
Experiments related to the contents in 513 340 Basic Biochemistry.

514 105

ฟสิกสทั่วไป
4(4-0-8)
(General Physics)
เงื่อนไข : 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

ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
1(0-3-0)
(General Physics Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 514 105 ฟสิกสทั่วไป หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา
10 สัปดาห
เงื่อนไข : สําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการกีฬา
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 514 105 ฟสิกสทั่วไป
Experiments related to the contents in 514 105 General Physics.
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514 107

ฟสิกสพื้นฐาน
4(4-0-8)
(Fundamental Physics)
เงื่อนไข : สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรที่ไมใชสาขาวิชาฟสิกส
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

ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
1(0-3-0)
(Fundamental Physics Laboratory )
วิชาบังคับกอน : 514 107 ฟสิกสพื้นฐาน หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา
10 สัปดาห
เงื่อนไข : สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรที่ไมใชสาขาวิชาฟสิกส
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 514 107 ฟสิกสพื้นฐาน
Experiments related to the contents in 514 107 Fundamental
Physics.

514 109

ฟสิกสทั่วไปสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
4(4-0-8)
(General Physics for Pharmacy students)
เงื่อนไข : 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

อิเล็กทรอนิกสพื้นฐานสําหรับนักวิทยาศาสตร
2(2-0-4)
(Basic Electronics for Scientists)
วิชาบังคับกอน : 514 102 ฟสิกสทั่วไป 2
เงื่อนไข : สําหรับนักศึกษาที่ไมใชนักศึกษาสาขาวิชาฟสิกส
วงจรไฟฟากระแสตรง วงจรไฟฟากระแสสลับ สิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนํา วงจร
อิเล็กทรอนิกสพื้นฐานและการประยุกต 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 สถิติพื้นฐาน
เงื่อนไข : สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรที่ไมใชสาขาวิชาสถิติ
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

การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Statistical Data Analysis)
วิชาบังคับกอน : 515 202 หลักสถิติ
เงื่อนไข : สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรที่ไมใชสาขาวิชาสถิติ
หลักเกณฑและเทคนิคการวิเคราะหเชิงสถิติสําหรับขอมูลแบบตาง ๆ การ
เลือกใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลที่เหมาะสมภายใตขอสมมติ 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
เงื่อนไข : สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรที่ไมใชสาขาวิชาสถิติ
แนวความคิดพื้นฐานของความนาจะเปน ความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไขและ
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
เงื่อนไข 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
ภาษาระดับ สูง ตั วแปร คําสั่งตาง ๆ เงื่อนไข ลูป และฟงกชัน การทดสอบและการ
แก ไ ขจุ ด บกพร อ งการพั ฒ นาโปรแกรมเพื่ อ แก ป ญ หาด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
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 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชในการแกปญหา 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

โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
(Data Structure and Algorithm)
วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล
แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการแทนขอมูล ตัวดําเนินการ และขั้นตอนวิธี
สําหรับโครงสรางแบบเชิงเสน ระดับชั้น และขายงาน ลิสต กองซอน คิวและคิวสอง
หนา รูปตนไม และกราฟ การวัดประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีของการเรียงลําดับและ
การค น หาข อมู ล การประยุกตการใชโครงสรางขอมูล และขั้น ตอนวิธีตาง ๆ ในการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกตเพื่อแกไขปญหาที่หลากหลาย
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

จุลชีววิทยาทั่วไปในเครื่องสําอาง
2(1-2-3)
(General Microbiology in Cosmetics)
ประวัติจุลชีววิทยาในเครื่องสําอาง จุลินทรียที่มีประโยชนและโทษที่เกี่ยวของใน
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง รวมถึงจุลินทรียประจําถิ่นของรางกายมนุษย สุขอนามัยใน
การผลิตเครื่องสําอาง วิธีการทดสอบทางจุลชีววิทยาในเครื่องสําอาง การเก็บรักษา
เครื่องสําอาง การควบคุมและพิษวิทยาสําหรับการผลิตและเก็บรักษาเครื่องสําอาง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและพระราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวของกับเครื่องสําอาง
การผลิตเครื่องสําอางทั่วไปอยางงาย
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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
และประโยชน ดา นการศึก ษา ความยอมรับ ในมหกรรมกีฬ าที่ สําคั ญ สังเวีย นต อ สู
ออนไลนในระบบ หลายผู เล น (โมบา) เกมยิ งแบบมุ ม มองบุ ค คลที่ ห นึ่ ง (เอฟพี เอส)
มารยาทและแนวทางปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับเทคโนโลยีการสื่อสารในอีสปอรตเทคโนโลยี
การถายทอดเกมกลยุทธของที มและการบริห ารระดั บจุล ภาค รูป แบบการเลน การ
สื่อสารและการรวมมือกันระหวางผูเลน ทักษะที่ สํ าคั ญ ในอี ส ปอร ต อุ ต สาหกรรมเกม
และอีสปอรต แมแบบทางธุรกิจ รายไดของผูเลนและผู ถ า ยทอดเกมการฝ ก ฝนและ
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 esport 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 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอควรและไมควร
ปฏิบัติ เมื่อใชงานเครือขาย เครื่องมือที่สามารถใชงานเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัย
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
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการปฏิบัติตนในการสอบของนักศึกษาระดับปริญ ญา
บัณฑิต
อาศัยอํานาจตามความในขอ 70 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2534 จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการปฏิบัตติ น
ในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการปฏิบัตติ นในการสอบของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2525
3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการปฏิบัตติ นในการสอบของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536
3.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการปฎิบัตติ นในการสอบของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532
บรรดาระเบียบ หรือประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวใน ระเบียบนี้หรือซึ่ง
ขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“การสอบ” หมายถึง การสอบวัดผลของคณะวิชาตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร และใหหมายความ
รวมถึงการสอบยอย การสอบปฏิบัติการ การสอบประจําภาค การสอบระหวางภาคและการสอบอืน่ ๆ ถามี
“คณะวิชา” หมายถึง คณะวิชาตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใหการศึกษาใน ระดับปริญญา
บัณฑิต
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในคณะวิชา
ขอ 5 ในการเขาสอบ นักศึกษาตองแตงชุดเครื่องแบบนักศึกษา หรือตองแตงกายใหสุภาพ โดย
นักศึกษาชายใหสวมเสื้อแขนสั้นหรือเสื้อแขนยาวสีขาว ไมพับแขน สวมกางเกงขายาวสีเขม คาดเข็มขัด และตอง
สอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมถุงเทาและรองเทาหุมสน สวนนักศึกษาหญิงใหสวมเสื้อแขนสั้นสีขาว สวมกระโปรงสี
ดํา หรือสีเทา หรือสีกรมทา คาดเข็มขัด สอดชายเสื้อไวในกระโปรง และสวมรองเทาหุมสน
ขอ 6 นักศึกษาตองเตรียมวัสดุอุปกรณในการทําขอสอบใหครบถวนตามลักษณะการสอบโดยทั่วไป
หรือตามที่ระบุไวในคําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่คณะวิชากําหนด
หามนักศึกษานําเอกสาร หรืออุปกรณ หรือวัสดุอื่นใดนอกเหนือไปจากที่กําหนดตามวรรคแรกเขาหอง
สอบโดยเด็ดขาด หากมีการฝาฝนใหถือวานักศึกษาผูนั้นกระทําผิดระเบียบการสอบ และตองถูกลงโทษตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ขอ 7 หามนักศึกษาทําการสอบ ในกรณีที่เขาหองสอบสายเกินกวาเวลาสามสิบนาที เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากคณบดี หรือประธานกรรมการดําเนินการสอบ แลวแตกรณี
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การอนุญาตใหเขาทําการสอบตามวรรคแรกจะกระทํามิได เวนแตจะแสดงใหเห็นวาการเขาสอบสาย
เปนเพราะเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดอันมีลักษณะคลายคลึงกัน
ขอ 8 ให นั กศึ ก ษาวางบั ตรประจําตั วนั กศึ ก ษาแสดงไวบ นโต ะให เห็ น ไดชั ดเจน หรือพรอมที่ จ ะ
ตรวจสอบไดทันที
ในกรณี ไมอาจใชบัตรประจําตัวนักศึกษาอันเปนเพราะเหตุสุดวิสัย ใหนักศึกษาใชบัตรหรือหลักฐาน
อยางอื่นที่เชื่อถือไดแสดงแทน มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิทําการสอบ
ขอ 9 ให นั ก ศึ ก ษากรอกรายชื่ อ เลขรหั ส ประจํ า ตั ว นั ก ศึ ก ษา หรื อ ความอื่ น ที่ มี ไว ให ก รอกใน
กระดาษตามที่ผูคุมสอบกําหนด และใหฟงหรืออานคําอธิบายของผูคุมสอบพรอมทั้งปฏิบัติตามโดยเครงครัด
การตอบขอสอบใหตอบหรือแสดงในกระดาษหรือสมุดคําตอบ หรือวัตถุอื่นใดที่กําหนดไวในคําสั่ง
ขอสอบเทานั้น
ขอ 10 ในขณะที่ทําการสอบหรือที่มีการสอบ หามนักศึกษาสงเสียงหรือแสดงอาณัติสัญญาณหรือ
กระทําการใด อันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยในการสอบ เมื่อนักศึกษามีขอสงสัยหรือตองการสิ่งใด ใหยกมือ
แสดงตอผูคุมสอบเพื่อขออนุญาต ผูคุมสอบมีอํานาจที่จะไมอนุญาตได หากเห็นวาไมมีเหตุอันสมควร
ขอ 11 หามนักศึกษาออกจากหองสอบกอนผานพนเวลาสอบสามสิบนาที นับตั้งแตเวลาเริ่มทําการ
สอบ
ขอ 12 การสงคําตอบ หรือขอสอบกอนหมดเวลาสอบ ใหนักศึกษานําขอสอบกระดาษคําตอบ หรือ
สิ่งอื่นใดที่กําหนดไวในคําสั่งขอสอบสงผูคุมสอบได และเมื่อสงเรียบรอย แลวใหออกจากหองสอบโดยเร็ว
ในกรณีที่หมดเวลาสอบ ใหนักศึกษาหยุดทําขอสอบทันที และรวบรวมกระดาษคําตอบ หรือสิ่งอื่น
ใดที่กําหนดไวในคําสั่งขอสอบ เตรียมสงที่ผูคุมสอบตอไป
ขอ 13 หามนักศึกษา หรือบุคคลอื่นใดที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของในการจัดการสอบเขาไปในหองสอบ
ทั้งนี้ไมวากอนเวลาเริ่มทําการสอบ หรือในระหวางเวลาทําการสอบ หรือหลังจากเวลาทําการสอบไดผานไปแลวก็ตาม
ขอ 14 ในขณะทํ า การสอบนั ก ศึ ก ษาจะต อ งยิ น ยอมให ผู คุ ม สอบตรวจค น ร า งกาย ในกรณี ที่ มี
พฤติการณทุจริต หรือสอใหเห็นไดวาทุจริตในการสอบ
ขอ 15 นักศึกษาที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหถือวานักศึกษากระทําความผิด
และตองถูกลงโทษตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2537
(ลงนาม)

ไขศรี ศรีอรุณ
(รองศาสตราจารย ไขศรี ศรีอรุณ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

----------------------หมายเหตุ - ความในขอ 6 ขอ 10 และ ขอ 15 เดิม ถูกยกเลิก และใชความใหมนี้แทน โดยขอ 3 ขอ 4 และขอ
5 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการปฏิบตั ิตนในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2538
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ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การแสดงและยื่นใบรับรองเหตุเจ็บปวยของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

เพื่อใหการแสดงและการยื่นใบรับรองเหตุเจ็บปวยของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเปนไปโดยเหมาะสม อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
คณบดี ครั้งที่ 24/2536 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2536 จึงกําหนดหลักปฏิบัติไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการแสดงและการยื่นใบรับรอง
เหตุเจ็บปวยของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2527 ใหใชประกาศ
ฉบับนี้แทน
ขอ 2. นั ก ศึ ก ษาซึ่ งเจ็ บ ป ว ยและประสงค จ ะใช สิ ท ธิ ต า ง ๆ ตามข อ บั งคั บ ว า ด ว ย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ใหนําใบรับรองแพทย (จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ
สถานพยาบาลของเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง) ซึ่งจะตองระบุชื่อสถานพยาบาลที่ชัดเจน
พรอมเลขที่ใบประกาศวิชาชีพเวชกรรมของแพทยผูตรวจ โดยครอบคลุม วัน เวลา ที่นักศึกษาขาด
สอบ ขาดเรียน หรือลาพักการศึกษา แสดงและยื่นตอคณบดีที่สังกัดภายในกําหนดระยะเวลาสาม
วันทําการแรกนับถัดจากวันหายเจ็บปวย เพื่อใหพิจารณาอนุมัติ
ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาไม ส ามารถแสดงและยื่ น ใบรั บ รองเหตุ เจ็ บ ป ว ย ตามกํ า หนด
ระยะเวลาในวรรคกอนดวยตนเองได ใหมอบฉันทะใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน
ขอ 3. นักศึกษาที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามประกาศนี้ นอกจากจะทําใหเสียสิทธิตางๆ แลว
ยังอาจถูกลงโทษทางวินัยฐานไมปฏิบัติตามประกาศอีกโสดหนึ่งดวย
ขอ 4. ใหประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากประกาศเปนตนไป
ขอ 5. ใหคณบดีคณะวิชาตาง ๆ รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2536
(ลงนาม)

ไขศรี ศรีอรุณ
(รองศาสตราจารยไขศรี ศรีอรุณ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
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ประกาศ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง หามนักศึกษานําอุปกรณอื่นๆ ที่ไมใชเครื่องเขียนเขาหองสอบ
..........................................................

เพื่อใหการจัดการสอบของคณะวิทยาศาสตร มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 มีมติ หามนักศึกษานําอุปกรณ
อื่นๆ ที่ไมใชเครื่องเขียนเขาหองสอบ หากตองการนําติดตัวเขาหองสอบใหใสไวในซองใสไมมีสีเทานั้น
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

ลงนาม

5

กันยายน

พ.ศ. 2554

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) ที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรของ
โครงการพัฒนาระหวางประเทศของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยแหงออสเตรเลีย (International Development Program of
Australian Universities and Colleges,IDP) ประจํ า คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ได ม อบเงิ น จํ า นวน
49,098.38 บาท ใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนําดอกผลที่ไดจากเงินจํานวนนี้ไปจัดสรรเปนรางวัล
การศึกษาแกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรที่มีผลการเรียนดี ฉะนั้นเพื่อใหเปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยจึงวาง
ระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยรางวัลการศึกษา “บรูซ สกอตต” พ.ศ. 2531”
ขอ 2. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3. ใหดําเนินการจัดสรรเงินที่ไดรับมอบ และดอกผล ดังตอไปนี้
3.1 ใหนําเงินที่ไดรับมอบ จํานวน 45,000.- บาท ไปจัดหาดอกผลเพื่อนําไปจัดสรรเปนรางวัล
การศึกษาในปตอ ๆ ไป สวนจํานวนที่เหลือใหนําไปจัดสรรเปนรางวัลการศึกษาประจําปแรก
3.2 ดอกผลที่เหลือจากการจัดสรรเปนรางวัลการศึกษาในแตละป และเงินที่อาจไดรับบริจาค
ในภายหลัง ใหนําไปสมทบกับเงินตนตามขอ 3.1 แลวนําไปจัดหาดอกผลเพื่อนําไปจัดสรร
เปนรางวัลการศึกษาประจําปตอไป
3.3 ให มีจํานวนรางวัลการศึกษา เท ากับ จํานวนสาขาวิช าเอกที่เปด สอนในคณะวิทยาศาสตร
สาขาวิชาละ 1 รางวัล รางวัลละไมต่ํากวา 500 บาท
ขอ 4. นักศึกษาผูมีสิทธิไดรับรางวัลการศึกษา จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
4.1 เปนผูที่สอบไลไดคาระดับเฉลี่ยสะสมสูงสุด ตามหลักสูตรของแตละสาขาวิชานับถึงวัน
สิ้นสุ ดภาคการศึก ษาปลายของชั้ นป ที่ 3 ทั้ งนี้ ตอ งไม ต่ํากวา 2.75 และรายวิชาที่ นํามา
คํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสมใหถือตามแผนการศึกษาของแตละหลักสูตรโดยอนุโลม
4.2 เปนผูที่สอบไลไดคาระดับของแตละวิชาไมต่ํากวา D
4.3 เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอย
หากปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัตติ ามขอ 4.1 แตมิไดมีคุณสมบัตติ ามขอ 4.2 และ/หรือ ขอ 4.3 ให
พิจารณาผูที่ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมถัดมา เปนผูที่ควรไดรับรางวัลการศึกษาแตทั้งนี้จะตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวาที่
กําหนดไวในขอ 4.1
ขอ 5. ใหคณะกรรมการทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร พิจารณากําหนดจํานวนเงินรางวัลการศึกษาตามขอ 3.3
กับดําเนินการคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลการศึกษาแลวเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร และให
ถือวาการตัดสินของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรเปนที่ยุติ
ขอ 6. นักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเขารับรางวัลการศึกษา มีสิทธิไดรับรางวัลดังตอไปนี้
6.1 รางวัลเงินสดตามขอ 3.3
6.2 ประกาศเกียรติบัตรจากคณะวิทยาศาสตร
ขอ 7. ใหคณบดีคณะวิทยาศาสตร รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2531
(ลงชื่อ)

เอนก วีรเวชชพิสัย
(นายเอนก วีรเวชชพิสัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ระเบียบคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการสอบซ้ํา (Re-examination)
พ.ศ. 2551

หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร รวมไปถึงรายวิชาเฉพาะอื่นๆ ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเปนจํานวนมากทั้งจากคณะวิทยาศาสตร
เองและคณะวิชาอื่นๆ ตลอดระยะเวลาที่ผานมาคณะวิทยาศาสตรตองรับภาระการจัดการเรียนในรายวิชา
พื้นฐานดังกลาวที่หนักมากเนื่องจากมีการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากคณะวิชาตางๆ รวมทั้งนักศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตรดวย นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาสอบไมผานรายวิชาพื้นฐานบางรายวิชาเปนจํานวนมาก ทําใหตองมี
การเปดสอนรายวิชาโดยเฉพาะรายวิชาพื้นฐานซ้ําเพิ่มเติมจากการเปดสอนตามแผนการเรียนทั้งภาคการศึกษา
ปกติและภาคการศึ กษาพิ เศษฤดู รอน ก อให เกิ ดป ญ หากับ การจั ดการเรียนการสอนและเปน ภาระเพิ่ มขึ้ น
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
วาดวยแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการสอบซ้ํา (Re-examination)
พ.ศ. 2551
เพื่อใหการดําเนินการการจัดสอบซ้ําของคณะวิทยาศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจ
ตามความในขอ 51 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 และ
โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิท ยาศาสตร ในการประชุม ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 2
เมษายน 2551 จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยแนวทางปฏิบัติใน
การดําเนินการสอบซ้ํา (Re-examination) พ.ศ.2551
ขอ 2. ให ใช ระเบี ย บนี้ แ ก นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาบั ณ ฑิ ต คณะวิ ท ยาศาสตรแ ละคณะวิ ช าอื่ น ที่
เกี่ยวของทุกคน
ขอ 3. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 4. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบซ้ํา ตองเปนผูมีรายงานการวัดผลเปนสัญลักษณ R (Re-examination)
ในรายวิชาที่คณะวิทยาศาสตรประกาศใหเปนรายวิชาที่มีการสอบซ้ํา
ขอ 5. การดําเนินการสอบซ้ําใหเปนดังนี้
5.1 การดําเนินการของภาควิชาและคณะ
5.1.1 ภาควิชาตองแจงคณะ ถึงรายวิชาที่จะใหมีการสอบซ้ํา พรอมกับการแจงเปด
รายวิชาในแตละภาคการศึกษา
5.1.2 คณะจัดทําประกาศพรอมกับกําหนดวัน เวลาสอบซ้ําของรายวิชาที่ใหสอบซ้ํา
ทั้งนี้จะประกาศพรอมกับการประกาศเรื่องตารางสอน 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 กระทําไดเพียงครั้งเดียวในแตละรายวิชา
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 กรณี ที่ ผ ลการสอบซ้ํ า ไม ผ านเกณฑ การประเมิ น ผล นั กศึ กษาจะได รับ ผล
ประเมินเปนระดับ F
ประกาศ ณ วันที่ 28
(ลงนาม)

เมษายน พ.ศ. 2551

จรุงแสง ลักษณบุญสง
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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จรรยาบรรณนักวิทยาศาสตร
1. เปนผูมีศีลธรรมและคุณธรรมในการดํารงชีวิตและในการประกอบอาชีพ
2. ประกอบอาชีพโดยความซื่อสัตยสุจริต ไมรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอยางใด
สําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ
3. ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศนใหทันตอการ
พัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจและสังคม
4. ตองไมทํางานทางวิทยาศาสตรที่ขัดตอความสงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนและความมั่นคงของชาติ
5. ประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ ดํารง
ตนเปนที่เชื่อถือของบุคคลอื่น รอบคอบ ขยันหมั่นเพียร ถูกตองสมเหตุสมผล
โดยคํานึงถึงประโยชนองคกรเปนสําคัญ
6. พึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม
สรางความสามัคคีในหมูค ณะ
7. ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษา
ผลประโยชน ของสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
8. มีจรรยาบรรณของนักวิจัยตามที่กําหนดไว
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

