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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2565
1. ชื่อหลักสูตร
1.1 ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
1.2 ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
1.3 ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
1.4 ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
1.5 ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
1.6 ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
1.7 ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
1.8 ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
1.9 ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
1.10 ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
1.11 ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
1.12 ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
Bachelor of Science Program in Mathematics
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
Bachelor of Science Program in Biology
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
Bachelor of Science Program in Chemistry
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
Bachelor of Science Program in Physics
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล
Bachelor of Science Program in Statistics and Data Analytics
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
Bachelor of Science Program in Environmental Science
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
Bachelor of Science Program in Computer Science
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
Bachelor of Science Program in Microbiology
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
Bachelor of Science Program in Applied Mathematics
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Information Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
Bachelor of Science Program in Data Science
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Bachelor of Science Program in Applied Chemistry and
Industrial Microbiology
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2. ชื่อปริญญา
2.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร
ชื่อเต็มภาษาไทย
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)
ชื่อยอภาษาไทย
: วท.บ. (คณิตศาสตร)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Mathematics)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Mathematics)
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 สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล
ชื่อเต็มภาษาไทย
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล)
ชื่อยอภาษาไทย
: วท.บ. (สถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Statistics and Data Analytics)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Statistics and Data Analytics)
2.6 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ชื่อเต็มภาษาไทย
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
ชื่อยอภาษาไทย
: วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Environmental Science)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Environmental Science)
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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)
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)
2.12 สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ชื่อเต็มภาษาไทย
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)
ชื่อยอภาษาไทย
: วท.บ. (เคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)
ชื่อยอภาษาไทย
: Bachelor of Science (Applied Chemistry and Industrial
Microbiology)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Applied Chemistry and Industrial Microbiology)
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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
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูวิชาการทั้งภาคทฤษฎี
และโดยเฉพาะอย างยิ่ งให มี ทั ก ษะอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในภาคปฏิ บั ติ มี ค วามสามารถในการใช
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรูภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได มีความสามารถในการ
คิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ อีกทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต
และรับผิดชอบตอสังคม สอดคลองกับความตองการบุคลากรทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
คณะวิ ทยาศาสตรได ดําเนิ น การปรับ ปรุงและพัฒ นาหลักสูตรมาเปน ระยะอยางตอเนื่อง
ในการปรับ ปรุ งและจั ดทํ าหลั กสู ตรครั้งนี้ ได มุ งเน น ปรับ ปรุงหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่มุ ง
ผลลั พ ธ ก ารเรี ย นรู (Outcome-Based Education:OBE) และถื อ เกณฑ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
พ.ศ. 2554 มาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ ปริญ ญาตรี สาขาคอมพิ วเตอร พ.ศ. 2552 ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการเปนกรอบในการดําเนินงาน โดยมีเกณฑการพิจารณาเนื้อหาของหลักสูตร คือ
ความเปนมาตรฐานสากล ความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ความมี
เอกลักษณ ของแตละหลักสูตร โดยคํานึงอยางยิ่งถึงคุณภาพและศักยภาพของบัณฑิ ตในการคิดคน
สรางสรรคและประยุกตองคความรูเพื่อการพัฒนาชุนชนและประเทศเปนสําคัญ
5. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเทาโดย
ไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
6. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปการศึกษา และใหศึกษาไดไมเกิน 8 ปการศึกษา
7. กําหนดการใชหลักสูตรปรับปรุง
ตั้งแตปการศึกษา 2565 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน
คณาจารยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
9. ระบบการศึกษา
9.1 การจัดการศึกษาใชระบบหนวยกิตทวิภาค
9.2 การคิดหนวยกิต
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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
SU401-SU499 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
511
สาขาวิชาคณิตศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
512
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
513
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
514
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
515
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร
516
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร
517
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
518
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
519
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
520
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
522
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล ภาควิชาคณิตศาสตร,ภาควิชาสถิติ, ภาควิชา
คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
523
สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ภาควิชาเคมี, ภาควิชา
จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
2. เลขสามหลักหลัง เปนเลขบอกรหัสรายวิชาดังนี้
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั้นปที่นักศึกษาปกติควรเรียนไดคือ
1 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิตชั้นปที่ 1
2 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิตชั้นปที่ 2
3 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิตชั้นปที่ 3
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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
“นักศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา ตองสอบไดหนวยกิตสะสม ตาม
เกณฑที่แตละสาขาวิชากําหนด และสอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตรไม
นอยกว า 2.00 และสอบไดค าระดั บเฉลี่ยสะสมของทุ กรายวิชาในวิชาเฉพาะดานในหมวดวิชา
เฉพาะไมนอยกวา 2.00”
12. โครงสรางหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 12 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร
2. สาขาวิชาชีววิทยา
3. สาขาวิชาเคมี
4. สาขาวิชาฟสิกส
5. สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
7. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
8. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
9. สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
10. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
12. สาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
โครงสรางของหลักสูตร หลักสูตรของแตละสาขาวิชาจะประกอบดวยหมวดวิชาตาง ๆ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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ตารางแสดงจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาที่กําหนดไวตามหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร (แยกตามหลักสูตรแตละสาขาวิชา)
หมวดวิชา

คณิตศาสตร

ชีววิทยา

เคมี

ฟสิกส

สถิติและ
วิทยาการ
วิเคราะห
ขอมูล

วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม

วิทยาการ
คอมพิวเตอร

จุลชีววิทยา

คณิตศาสตร
ประยุกต

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิทยาการ
ขอมูล

เคมีประยุกต
และ
จุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก

30
24
6

30
24
6

30
24
6

30
24
6

30
24
6

30
24
6

30
24
6

30
24
6

30
24
6

30
24
6

30
24
6

30
24
6

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะดาน

98
25
73

96
27
69

95
25
70

98
29
69

93
18
75

101
27
74

90
15
75

99
21
78

87
21
66

97
9
88

90
24
66

94
22
72

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

134

132

131

134

129

137

126

135

123

133

126

130

รวมหนวยกิตสะสม
ตองไมนอยกวา
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาทุกสาขาวิชาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ประกอบดวย
1) วิชาบังคับ จํานวน 24 หนวยกิต
กลุมวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต
SU101 ศิลปะศิลปากร
3(3-0-6)
(Silpakorn Arts)
SU102 ศิลปากรสรางสรรค
3(3-0-6)
(Creative Silpakorn)
กลุมวิชาภาษา
SU201* ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
(English in the Digital Era)
SU202* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
(English for International Communication)
SU203 ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค
(Creative Communication Skills)

3(2-2-5)

กลุมวิชาความรับผิดชอบตอสังคม
SU301 พลเมืองตื่นรู
(Active Citizen)

3(3-0-6)

กลุมวิชาความเปนผูประกอบการ
SU401 ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
(Innovation-Driven Entrepreneurship)
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ
(Innovation and Design)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

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

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชา SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเขา
ตั้ ง แต B1 ขึ้ น ไป และรายวิ ช า SU202 ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารนานาชาติ นั ก ศึ ก ษามี ผ ลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษแรกเขา ตั้งแต B2 ขึ้นไป หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอื่นที่เทียบเทา
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไดรับยกเวนไมตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาว นักศึกษาจะไดรับผลการศึกษา
เปน S (Satisfactory) และไดรับหนวยกิตสะสมโดยไมนํามาคํานวณคาผลการเรียนเฉลี่ย
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2) วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
กลุมวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต
SU110 มนุษยกับการสรางสรรค
(Man and Creativity)
SU111 บาน
(Home)
SU112 ความสุข
(Happiness)
SU113 การตั้งคําถามและวิธีการ
(Asking Questions and Methods)
SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
(Disruptive Technology)
SU115 อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food for Health)
SU116 ศิลปะสมัยใหมและรวมสมัยในประเทศไทย
(Modern and Contemporary Art in Thailand)
SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
(Art and Visual Culture)
SU118 สถาปตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(Architecture and Art in South East Asia)
SU119 การอานวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Literary Reading for Life Quality Improvement)
SU120 ไทยศึกษา
(Thai Studies)
SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน
(Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN)
SU122 สมาธิเชิงประยุกต
(Applied Meditation)
SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
(Ways of Life in Multicultural Society)
SU124 เหตุการณโลกปจจุบัน
(Contemporary World Affairs)

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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SU125 มนุษยกับการคิด
(Man and Thinking)
SU126 ศิลปะและสื่อรวมสมัยประยุกตเพื่อชุมชน
(Contemporary Applied Arts and Media for Community)
SU127 กระบวนการเรียนรูระบบสัญลักษณในศตวรรษที่ 21
(Learning Processes of Symbolism in the 21st Century)
SU128 การตีความศิลปะ
(Interpretation of Arts)
SU129 ทักษะการรูเทาทันสารสนเทศและสื่อ
(Information and Media Literacy Skills)
SU130 การพัฒนาการคิด
(Thinking Development)
SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องตน
(Introduction to Information Management)
SU132 โลกและดาราศาสตรในสหัสวรรษที่ 3
(Earth and Astronomy in the Third Millennium)
SU133 การจัดการสิ่งแวดลอมในครัวเรือน
(Household Environmental Management)
SU134 ความรอบรูทางดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computer, Information Technology and Communication Literacy)
SU135 ศิลปะการดํารงชีวิต
(Art of Living)
SU136 เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน
(Technology of Appliances in Daily Life)
SU137 เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย
(Communication Technology and Human)
SU138 ไฟฟากับชีวิตประจําวัน
(Electricity and Everyday Life)
SU139 การพัฒนาภาวะผูนํา
(Leadership Development)
SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
(Renewable Energy Technology)

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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SU141 การแกปญหาแบบสรางสรรค
(Creative Problem Solving)
SU142 ดนตรีอาเซียน
(ASEAN Music)
SU143 สุนทรียภาพแหงการฟง
(Aesthetics of Listening)
SU144 สมาธิในชีวิตประจําวัน
(Meditation in Daily Life)
SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย
(Thai Society and Culture)
SU146 โครงการพระราชดําริ
(Royal Initiative Projects)
SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล
(Digital Imaging and Sound)
SU148 พลวัตสังคมไทย
(Dynamics of Thai Society)
SU149 การดูแลสุขภาพ
(Health Care)
SU150 ภาพยนตรวิจักษ
(Film Appreciation)
SU151 ความเขาใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ
(Understanding Ancient World Civilization)
SU152 ภูมิปญญาไทยกับการสรางสรรค
(Thai Wisdom and Creativity)
SU153 สุนทรียศาสตรเบื้องตน
(Basic Aesthetics)
SU154 การออกแบบและสรางสรรคในศิลปะตะวันออก
(Design and Creation in Oriental Arts)
SU155 มองกรุงเทพผานศิลปะ
(Understanding Bangkok through Its Art)
SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย
(Art in Thai Society and Culture)

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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SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน
(Culture in Everyday Life)
SU158 การออกกําลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
(Exercise for the Quality of Life)
กลุมวิชาภาษา
SU210 การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
(Thai Usage for Communication and Retrieval)
SU211 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน
(Introduction to Language and Languages in ASEAN)
SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารดานวัฒนธรรม
(French for Cultural Communication)
SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต
(Thai Language for Life Development)
SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ
(Chinese for Careers)
SU215 นิทานและการละเลนพื้นบาน
(Folktales and Folk Plays)
SU216 การอานภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ
(English Reading for Criticism)
SU217 การนําเสนอเชิงสรางสรรคดวยภาษาอังกฤษ
(Creative Pitching and Presentation in English)
SU218 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(English for Science and Technology)
กลุมวิชาความรับผิดชอบตอสังคม
SU310 การอนุรักษและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
(Cultural Heritage Conservation and Management)
SU311 งานสรางสรรคและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21
(Creation and Innovation in the 21st Century)
SU312 เพศสภาพและเพศวิถี
(Gender and Sexuality)

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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SU313 ธรรมชาติวิจักษ
(Nature Appreciation)
SU314 รักษนก
(Bird Conservation)
SU315 การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
(Natural Environmental and Art Work Conservation)
SU316 โลกของจุลินทรีย
(Microbial World)
SU317 อินเทอรเน็ตสีขาว
(White Internet)
SU318 สิ่งแวดลอม มลพิษและพลังงาน
(Environment, Pollution and Energy)
SU319 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
(Science and Technology for Sustainable Development)
SU320 โลกแหงนวัตกรรม
(World of Innovations)
SU321 วัสดุและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(Materials and Environmental Impacts)
SU322 การดูแลสัตวเลี้ยง
(Pet Care)
SU323 จิตสาธารณะ
(Public Mind)
SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม
(Clean Technology in Industries)
SU325 ภูมิภาคโลก
(World Regions)
กลุมวิชาความเปนผูประกอบการ
SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ
(Records and Archives Management)
SU411 การเพาะเห็ดและการตอยอดทางธุรกิจ
(Mushroom Farming and Business Extension)

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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SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอรต
(E-Sport Technology, Techniques and Industry)
SU413 มหัศจรรยผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ
(Amazing Biotechnology Products)
SU414 ภูมิปญญาทองถิ่นสูกระบวนการผลิต
(Indigenous Knowledge toward Production Process)
SU415 การตลาดและการเงินพื้นฐานสําหรับผูประกอบการ
(Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs)
SU416 ธุรกิจดิจิทัล
(Digital Business)

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

นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมน อยกวา 30 หนวยกิต รายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 98 หนวยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต
โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 134 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 8-14)
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 98 หนวยกิต ประกอบดวย
2.1 วิชาแกน จํานวนไมนอยกวา 25 หนวยกิต ประกอบดวย
2.1.1 วิชาแกนบังคับ จํานวน 22 หนวยกิต ประกอบดวย
511 101 แคลคูลัส 1
(Calculus I)
511 102 แคลคูลัส 2
(Calculus II)
511 201 หลักคณิตศาสตร 1
(Principles of Mathematics I)
512 101 ชีววิทยาทั่วไป
(General Biology)
512 102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
(General Biology Laboratory)
513 101 เคมีทั่วไป 1
(General Chemistry I)
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
(General Chemistry Laboratory I)
514 107 ฟสิกสพื้นฐาน
(Fundamental Physics)
514 108 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
(Fundamental Physics Laboratory)

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

2.1.2 วิชาแกนเลือก จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
512 103 ชีวิตและความหลากหลาย
3(3-0-6)
(Diversity of Life)
และ
512 104 ปฏิบัติการชีวิตและความหลากหลาย
1(0-3-0)
(Diversity of Life Laboratory)
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หรือ
513 102
และ
513 104
หรือ
514 231

เคมีทั่วไป 2
(General Chemistry II)

3(3-0-6)

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
(General Chemistry Laboratory II)

1(0-3-0)

ขอมูลฟสิกสสําหรับนักวิทยาศาสตร
(Physics Data for Scientists)

3(2-2-5)

2.2 วิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 73 หนวยกิต ประกอบดวย
2.2.1 วิชาบังคับ จํานวน 40 หนวยกิต ประกอบดวย
511 200 ภาษาอังกฤษสําหรับคณิตศาสตร 1
(English for Mathematics I)
511 202 หลักคณิตศาสตร 2
(Principles of Mathematics II)
511 203 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร
(Vector Calculus)
511 221 สมการเชิงอนุพันธ
(Differential Equations)
511 241 พีชคณิตเชิงเสน 1
(Linear Algebra I)
511 271 การวิเคราะหเชิงตัวเลข
(Numerical Analysis)
511 300 ภาษาอังกฤษสําหรับคณิตศาสตร 2
(English for Mathematics II)
511 331 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร 1
(Mathematical Analysis I)
511 333 ตัวแปรเชิงซอน
(Complex Variables)
511 341 พีชคณิตนามธรรม 1
(Abstract Algebra I)

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)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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511 491
511 493
515 201
517 111

สัมมนา
(Seminar)
โครงงานวิจัย
(Research Project)
สถิติพื้นฐาน
(Elementary Statistics)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล
(Computer Programming for Data Scientists)

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

2.2.2 วิชาบังคับเลือก จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
511 211 เรขาคณิตแบบยุคลิด
3(3-0-6)
(Euclidean Geometry)
511 242 ทฤษฎีสมการ
3(3-0-6)
(Theory of Equations)
511 251 ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6)
(Number Theory)
511 272 การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร
3(2-2-5)
(Programming in Mathematics)
511 273 ดอกเบี้ยและการประยุกต
3(3-0-6)
(Interest and Applications)
511 301 ทฤษฎีเซต
3(3-0-6)
(Set Theory)
511 311 ทรงหลายเหลี่ยมคอนเวกซ
3(3-0-6)
(Convex Polytopes)
511 312 เรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา
3(3-0-6)
(Hyperbolic Geometry)
511 321 สมการเชิงอนุพันธยอย
3(3-0-6)
(Partial Differential Equations)
511 332 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร 2
3(3-0-6)
(Mathematical Analysis II)
511 342 พีชคณิตเชิงเสน 2
3(3-0-6)
(Linear Algebra II)
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511 343
511 351
511 352
511 371
511 411
511 431
511 441
511 451
511 453
511 471
511 481
511 482
511 483
519 251
519 361

ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิตเบื้องตน
(Introduction to Algebraic Semigroup Theory)
ทฤษฎีกราฟเบื้องตน
(Introduction to Graph Theory)
คณิตศาสตรเชิงการจัด
(Combinatorics)
วิทยาการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
(Introduction to Data Analytics)
เรขาคณิตเชิงอนุพันธเบื้องตน
(Introduction to Differential Geometry)
ทอพอโลยีเบื้องตน
(Elementary Topology)
พีชคณิตนามธรรม 2
(Abstract Algebra II)
ทฤษฎีรหัสเบื้องตน
(Introduction to Coding Theory)
ทฤษฎีจํานวนเชิงวิเคราะหเบื้องตน
(Introduction to Analytic Number Theory)
ตัวแบบสโตแคสติก
(Stochastic Models)
เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร 1
(Selected Topics in Mathematics I)
เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร 2
(Selected Topics in Mathematics II)
เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร 3
(Selected Topics in Mathematics III)
ทฤษฎีความนาจะเปน
(Probability Theory)
กําหนดการเชิงเสน
(Linear Programming)

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(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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2.2.3 วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาในกลุมวิชา
บังคับเลือกสาขาวิชาคณิตศาสตร หรือรายวิชาตอไปนี้
511 151 การพัฒนาทักษะการแกปญหาผานเกมคณิตศาสตร
3(3-0-6)
(Problem-Solving Skills Development Through Mathematical
Games)
511 361 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร
3(3-0-6)
(Developing Curriculum and Mathematics Teaching)
515 202 หลักสถิติ
3(2-2-5)
(Fundamental Statistics)
515 221 การวิเคราะหการถดถอยเชิงประยุกต
3(2-2-5)
(Applied Regression Analysis)
515 224 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Statistical Data Analysis)
515 251 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย
3(3-0-6)
(General Principles of Risk Management and Insurance)
517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
4(2-4-6)
(Computer Programming Skill II)
517 211 โครงสรางขอมูล
3(2-2-5)
(Data Structures)
519 231 แบบจําลองทางคณิตศาสตร
3(2-2-5)
(Mathematical Modeling)
519 321 ฟงกชันพิเศษและการประยุกต
3(3-0-6)
(Special Functions and Applications)
519 332 ระบบเชิงพลวัต
3(3-0-6)
(Dynamical Systems)
519 341 เทคนิคการหาคาเหมาะที่สุดเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Optimization Techniques)
519 351 การประมาณคาพารามิเตอร
3(3-0-6)
(Parameter Estimation)
519 362 คณิตศาสตรสําหรับการเงิน
3(3-0-6)
(Mathematics for Finance)
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519 363
519 364
519 365
519 371
519 411
519 412
519 431
519 441
519 442
519 443
519 444
519 451
519 461
520 221
520 223
520 231

คณิตศาสตรประกันภัยเบื้องตน
(Introduction to Actuarial Science)
คณิตศาสตรสําหรับการจัดการพอรตการลงทุน
(Mathematics for Portfolio Management)
การจําลองมอนติคารโลที่นําไปใชกับการเงิน
(Monte Carlo Simulation with Applications to Finance)
คณิตศาสตรสําหรับการเรียนรูดวยเครื่อง
(Mathematics for Machine Learning)
ทฤษฎีการประมาณคา
(Approximation Theory)
ปญหาผกผันแบบอิลลโพสเชิงเสน
(Linear Ill-Posed Inverse Problems)
วิธีการทางคณิตศาสตรในวิทยาศาสตรชีวภาพ
(Mathematical Methods in Biological Sciences)
โครงขายประสาทเทียมเบื้องตน
(Introduction to Artificial Neural Networks)
วิธีเชิงตัวเลขสําหรับการลงทะเบียนภาพเบื้องตน
(Introduction to Numerical Methods for Image Registration)
วิธีการไฟไนตดิฟเฟอเรนซและการประยุกต
(Finite Difference Methods and Applications)
วิธีการไฟไนตเอลิเมนต
(Finite Element Methods)
อนุกรมเวลาเบื้องตน
(Introduction to Time Series)
ทฤษฎีควบคุมเชิงคณิตศาสตร
(Mathematical Control Theory)
ระบบฐานขอมูล
(Database Systems)
ภาษาเอสคิวแอลเบื้องตน
(Introduction to Structure Query Language)
การวิเคราะหขอมูล
(Data Analytics)

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)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
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520 232

การเลาเรื่องและการสรางภาพนิทัศนจากขอมูล
(Storytelling and Data Visualization)

3(2-2-5)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาในระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร
หรือรายวิชาของสถาบันอื่น ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถา
นักศึ กษาเลื อกศึ กษารายวิช าในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะจะตองนํ าไปคิ ดคาระดับ เฉลี่ย ของทุ ก
รายวิชาในวิชาเฉพาะดานของหมวดวิชาเฉพาะดวย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชาใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิตรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
SU101
SU201
511 101
512 101
512 102
514 107
514 108

ชื่อรายวิชา
ศิลปะศิลปากร
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
แคลคูลัส 1
ชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
ฟสิกสพื้นฐาน
ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
1(0-3-0)
18

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

SU102
SU202
511 102
513 101
513 103
517 111
SU xxx

ศิลปากรสรางสรรค
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
แคลคูลัส 2
เคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

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

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

SU301
511 200
511 201
511 203
511 241
515 201

พลเมืองตื่นรู
ภาษาอังกฤษสําหรับคณิตศาสตร 1
หลักคณิตศาสตร 1
แคลคูลัสเชิงเวกเตอร
พีชคณิตเชิงเสน 1
สถิติพื้นฐาน
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(2-2-5)
18

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
SU203
SU401
511 202
511 221
511 271
511 300
--- ---

ชื่อรายวิชา
ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค
ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
หลักคณิตศาสตร 2
สมการเชิงอนุพันธ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข
ภาษาอังกฤษสําหรับคณิตศาสตร 2
วิชาแกนเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
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(3-0-6)
3
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

SU402
511 331
511 341
SU xxx
--- ----- ---

นวัตกรรมและการออกแบบ
การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร 1
พีชคณิตนามธรรม 1
วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

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

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

511 333
--- ----- ----- ---

ตัวแปรเชิงซอน
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
9
3
3
18
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

511 491
--- ----- ---

สัมมนา
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
1(0-2-1)
3
6
10

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

511 493
--- ----- ---

โครงงานวิจัย
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
2(0-4-2)
6
3
11
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาชีววิทยา
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต รายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 96 หนวยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต
โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 132 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 8-14)
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 96 หนวยกิต ประกอบดวย
2.1 วิชาแกน จํานวน 27 หนวยกิต
511 106 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
(Calculus for Biological Scientists I)
511 107 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
(Calculus for Biological Scientists II)
512 101 ชีววิทยาทั่วไป
(General Biology)
512 102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
(General Biology Laboratory)
512 205 บันทึกธรรมชาติ
(Nature Recording)
512 303 การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับนักชีววิทยา
(Computer Application for Biologist)
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)
514 107 ฟสิกสพื้นฐาน
(Fundamental Physics)
514 108 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
(Fundamental Physics Laboratory)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
1(0-3-0)
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2.2 วิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 69 หนวยกิต ประกอบดวย
2.2.1 วิชาบังคับ จํานวน 44 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
512 103 ชีวิตและความหลากหลาย
(Diversity of Life)
512 104 ปฏิบัติการชีวิตและความหลากหลาย
(Diversity of Life Laboratory)
512 200 โครงสรางและหนาที่ของชีวิต
(Structures and Functions of Life)
512 201 พันธุศาสตร
(Genetics)
512 202 ปฏิบัติการพันธุศาสตร
(Genetics Laboratory)
512 203 นิเวศวิทยา
(Ecology)
512 204 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
(Ecology Laboratory)
512 301 ชีววิทยาของเซลล
(Cell Biology)
512 302 วิวัฒนาการ
(Evolution)
512 491 สัมมนา
(Seminar)
512 493 โครงงานวิจัย 1
(Research Project I)
512 494 โครงงานวิจัย 2
(Research Project II)
513 250 เคมีอินทรีย
(Organic Chemistry)
513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
(Organic Chemistry Laboratory)
513 341 ชีวเคมี
(Biochemistry)

3(3-0-6)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
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513 343
515 203
518 101
518 102

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

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

2.2.2 วิชาบังคับเลือก จํานวนไมนอยกวา 8 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
512 233 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
3(3-0-6)
(Invertebrate Zoology)
512 234 ปฏิบัติการสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
1(0-3-0)
(Invertebrate Zoology Laboratory)
512 235 สัตวมีกระดูกสันหลัง
3(3-0-6)
(Vertebrate Zoology)
512 236 ปฏิบัติการสัตวมีกระดูกสันหลัง
1(0-3-0)
(Vertebrate Zoology Laboratory)
512 311 กายวิภาคพืช
3(3-0-6)
(Plant Anatomy)
512 312 ปฏิบัติการกายวิภาคพืช
1(0-3-0)
(Plant Anatomy Laboratory)
512 313 สรีรวิทยาของพืช
3(3-0-6)
(Plant Physiology)
512 314 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช
1(0-3-0)
(Plant Physiology Laboratory)
512 315 อนุกรมวิธานพืช
3(3-0-6)
(Plant Taxonomy)
512 316 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช
1(0-3-0)
(Plant Taxonomy Laboratory)
512 317 สัณฐานวิทยาของพืชที่มีเนื้อเยื่อลําเลียง
3(3-0-6)
(Morphology of Vascular Plants)
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512 318
512 331
512 332
512 333
512 334

ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืชที่มีเนื้อเยื่อลําเลียง
(Morphology of Vascular Plant Laboratory)
มิญชวิทยา
(Histology)
ปฏิบัติการมิญชวิทยา
(Histology Laboratory)
สรีรวิทยาของสัตว
(Animal Physiology)
ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว
(Animal Physiology Laboratory)

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

2.2.3 วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 17 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ และ/
หรือ เลือกศึกษาไดจากรายวิชาในกลุมวิชาบังคับเลือก
2.2.3.1 กลุมวิชาพฤกษศาสตร ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
2(2-0-4)
512 211 พืชสวน
(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)
512 218 แคคตัสและไมอวบน้ํา
3(3-0-6)
(Cactus and Succulents)
512 219 ปฏิบัติการแคคตัสและไมอวบน้ํา
1(0-3-0)
(Cactus and Succulents Laboratory)
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512 321
512 322
512 323
512 324
512 325
512 326
512 327
512 411
512 415
512 416
512 419
512 423
512 424
512 425
512 426

เทคโนโลยีการปลูกพืชไรดิน
(Plant Soilless Culture Technology)
สาหรายวิทยา
(Phycology)
ปฏิบัติการสาหรายวิทยา
(Phycology Laboratory)
เทคโนโลยีโอมิกสของพืช
(Plant OMICS Technology)
สารทุติยภูมิจากพืช
(Secondary Metabolites from Plants)
ชีววิทยาดอกไม
(Floral Biology)
ปฏิบัติการชีววิทยาดอกไม
(Floral Biology Laboratory)
พฤกษศาสตรทางเศรษฐกิจ
(Economic Botany)
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลลพืช
(Plant Tissue and Cell Culture)
ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลลพืช
(Plant Tissue and Cell Culture Laboratory)
ธุรกิจการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
(Plant Tissue Culture Business)
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)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
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512 231
512 237
512 238
512 341
512 343
512 344
512 433
512 434
512 435
512 437
512 438
512 439
512 440
512 441
512 443

2.2.3.2 กลุมวิชาสัตววิทยา ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
สมองสูการรับรู
(Brain to Perception)
กีฏวิทยา
(Entomology)
ปฏิบัติการกีฏวิทยา
(Entomology Laboratory)
ชีววิทยาเซลลตนกําเนิด
(Stem Cell Biology)
ปรสิตวิทยา
(Parasitology)
ปฏิบัติการปรสิตวิทยา
(Parasitology Laboratory)
การเพาะเลี้ยงเซลลสัตว
(Animal Cell Culture)
ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว
(Animal Cell Culture Laboratory)
เทคนิคการเพาะเลี้ยงและการวิจัยในเซลลตนกําเนิด
(Techniques in Stem Cell Culture and Research)
ปกษีวิทยา
(Ornithology)
ปฏิบัติการปกษีวิทยา
(Ornithology Laboratory)
วิทยาแพลงกตอน
(Planktonology)
ปฏิบัติการวิทยาแพลงกตอน
(Planktonology Laboratory)
กลไกการปองกันตนเองของโฮสต
(Host Defense Mechanism)
สัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
(Economic Invertebrates)

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

32

512 444

512 361
512 362
512 363
512 364
512 461
512 462

512 471
512 472
512 473
512 474
512 475
512 476

ปฏิบัติการสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
(Economic Invertebrate Laboratory)
2.2.3.3 กลุมวิชาพันธุศาสตร ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพของพืช
(Plant Genetics and Biotechnology)
เครื่องหมายดีเอ็นเอและการประยุกต
(DNA Markers and Applications)
ชีววิทยาโมเลกุล
(Molecular Biology)
ปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุล
(Molecular Biology Laboratory)
พันธุศาสตรของเซลล
(Cytogenetics)
ปฏิบัติการพันธุศาสตรของเซลล
(Cytogenetics Laboratory)
2.2.3.4 กลุมวิชานิเวศวิทยา ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
นิเวศวิทยาของสัตว
(Animal Ecology)
นิเวศวิทยาทางทะเล
(Marine Ecology)
นิเวศวิทยาปาชายเลน
(Mangrove Ecology)
นิเวศวิทยาของพืช
(Plant Ecology)
ทักษะหลักสําหรับนักชีววิทยาทางทะเล
(Key Skills for Marine Biologist)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพืชพรรณ
(Climate Change and Vegetation)

1(0-3-0)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
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512 181
512 182
512 481
512 495
512 496
513 231
513 233
515 204
515 361
516 306
518 203
518 331
518 332
518 339
518 341

2.2.3.5 กลุมวิชาประกอบสาขา ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
การวาดภาพทางชีววิทยา
1(1-0-2)
(Biological Illustration)
ปฏิบัติการการวาดภาพทางชีววิทยา
2(0-6-0)
(Biological Illustration Laboratory)
ไมโครเทคนิคทางชีววิทยา
3(1-6-2)
(Microtechniques in Biology)
การฝกงาน
1(ไมนอยกวา 90 ชั่วโมง)
(Practical Training)
ทักษะในการเตรียมและควบคุมปฏิบัติการทางชีววิทยา
1(0-3-0)
(Skill in Biological Laboratory Class Set up and Supervision)
เคมีวิเคราะห
2(2-0-4)
(Analytical Chemistry)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
1(0-3-0)
(Analytical Chemistry Laboratory)
สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
3(2-2-5)
(Statistics for Biological Scientists II)
การจัดการฐานขอมูลดวยเอกเซลล
3(2-2-5)
(Database Management with Excel)
จิตวิทยาการปรับตัวในการทํางาน
1(1-0-2)
(Psychological Adjustment at Work)
เห็ดราวิทยา
4(3-3-6)
(Mycology)
ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต
2(2-0-4)
(Yeast Biology and Technology)
ปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต
1(0-3-0)
(Yeast Biology and Technology Laboratory)
การประกันคุณภาพหองปฏิบัติการและอาหาร
2(2-0-4)
(Laboratory and Food Quality Assurance)
จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
(Environmental Microbiology)
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518 342
518 351
518 401
518 421
518 422

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม
(Environmental Microbiology Laboratory)
โรคและสุขภาพในสัตวน้ํา
(Diseases and Health in Aquatic Animals)
ชีวสนเทศศาสตรเบื้องตน
(Introduction to Bioinformatics)
จุลชีววิทยาทางอาหารเพื่อสุขภาพ
(Food Microbiology for Health)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารเพื่อสุขภาพ
(Food Microbiology for Health Laboratory)

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาในระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ
รายวิชาของสถาบันอื่นที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษา
เลือกศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะ จะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาใน
วิชาเฉพาะดานของหมวดวิชาเฉพาะดวยเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิตรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา
รหัสวิชา
SU101
SU201
511 106
512 101
512 102
513 101
513 103
514 107
514 108

รหัสวิชา
SU102
SU202
511 107
512 103
512 104
513 102
513 104
SUxxx

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

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ศิลปากรสรางสรรค
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
ชีวิตและความหลากหลาย
ปฏิบัติการชีวิตและความหลากหลาย
เคมีทั่วไป 2
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

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

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

รหัสวิชา
SU301
513 250
513 255
518 101
518 102
512 200
SUxxx

รหัสวิชา
SU203
SU401
512 201
512 202
512 203
512 204
512 205
515 203

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
พลเมืองตื่นรู
เคมีอินทรีย
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
จุลชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
โครงสรางและหนาที่ของชีวิต
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาภาษาอังกฤษ)
รวมจํานวน

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค
ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
พันธุศาสตร
ปฏิบัติการพันธุศาสตร
นิเวศวิทยา
ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
บันทึกธรรมชาติ
สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
18

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

รหัสวิชา
SU402
513 341
513 343
……..
……..
……..

รหัสวิชา
512 301
512 302
512 303
……..
………
……...

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
นวัตกรรมและการออกแบบ
ชีวเคมี
ปฏิบัติการชีวเคมี
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ชีววิทยาของเซลล
วิวัฒนาการ
การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับนักชีววิทยา
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

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

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

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
โครงงานวิจัย 2
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
6
9

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
2(0-4-2)
2
4
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หลักสูตรสาขาวิชาเคมี
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต รายวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 95 หนวยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6
หนวยกิต โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 131 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 8-14)
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 95 หนวยกิต ประกอบดวย
2.1 วิชาแกน จํานวน 25 หนวยกิต ประกอบดวย
511 101 แคลคูลัส 1
(Calculus I)
511 102 แคลคูลัส 2
(Calculus II)
511 204 คณิตศาสตรสําหรับนักเคมี
(Mathematics for Chemists)
512 101 ชีววิทยาทั่วไป
(General Biology)
512 102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
(General Biology Laboratory)
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)
514 107 ฟสิกสพื้นฐาน
(Fundamental Physics)
514 108 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
(Fundamental Physics Laboratory)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
1(0-3-0)
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2.2 วิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 70 หนวยกิต ประกอบดวย
2.2.1 วิชาบังคับ จํานวน 50 หนวยกิต ประกอบดวย
513 161 เปดโลกเคมี
(Exploration of Chemistry)
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
(Analytical Chemistry)
513 232 สเปกโทรสโกปในเคมีวิเคราะห
(Spectroscopy in Analytical Chemistry)
513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
(Analytical Chemistry Laboratory)
513 234 ปฏิบัติการสเปกโทรสโกปในเคมีวิเคราะห
(Spectroscopy in Analytical Chemistry Laboratory)
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)
513 261 หลักการทางสเปกโทรสโกป
(Principle of Spectroscopy)
513 291 เคมีกับความปลอดภัย
(Chemical Safety)
513 311 เคมีอนินทรีย 1
(Inorganic Chemistry I)

1(0-2-1)
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)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
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513 312
513 313
513 323
513 331

513 333

513 341
513 343
513 361
513 491
513 493
515 206

เคมีอนินทรีย 2
(Inorganic Chemistry II)
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย
(Inorganic Chemistry Laboratory)
ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 2
(Physical Chemistry Laboratory II)
เคมีไฟฟาและเทคนิคการแยกในเคมีวิเคราะห
(Electrochemistry and Separation Techniques in Analytical
Chemistry)
ปฏิบัติการเคมีไฟฟาและเทคนิคการแยกในเคมีวิเคราะห
(Electrochemistry and Separation Techniques in Analytical
Chemistry Laboratory)
ชีวเคมี
(Biochemistry)
ปฏิบัติการชีวเคมี
(Biochemistry Laboratory)
เทคโนโลยีสารสนเทศในเคมี
(Information Technology in Chemistry)
สัมมนา
(Seminar)
โครงงานวิจัย
(Research Project)
สถิติพื้นฐานสําหรับนักเคมี
(Basic Statistics for Chemists)

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

1(0-3-0)

4(4-0-8)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
2(1-2-3)

2.2.2 วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 20 หนวยกิต ประกอบดวย
(1) กลุมวิชาบังคับเลือก จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต ประกอบดวย
513 344 วิธีการศึกษาทางชีวเคมี
2(1-3-2)
(Methods in Biochemistry)
513 351 เคมีอินทรียขั้นสูง 1
2(2-0-4)
(Advanced Organic Chemistry I)
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513 352
513 353
513 354
513 362
513 411
513 421
513 422
513 431
513 432
513 441
513 471

เคมีอินทรียขั้นสูง 2
(Advanced Organic Chemistry II)
ปฏิบัติการเคมีอินทรียขั้นสูง
(Advanced Organic Chemistry Laboratory)
สเปกโทรสโกปในเคมีอินทรีย
(Spectroscopy in Organic Chemistry)
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเคมี
(English for Chemists)
เคมีอนินทรียขั้นสูง
(Advanced Inorganic Chemistry)
นิวเคลียรและเคมีรังสี
(Nuclear and Radiochemistry)
เคมีฟสิกัลของสารโมเลกุลใหญ
(Physical Chemistry of Macromolecules)
เคมีวิเคราะหขั้นสูง
(Advanced Analytical Chemistry)
เทคนิคเคมีไฟฟาขั้นสูงและการประยุกต
(Advanced Electrochemical Techniques and Applications)
เคมีของโปรตีน
(Protein Chemistry)
ระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรม
(Quality Management System in Industry)

(2) กลุมวิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 13 หนวยกิต ประกอบดวย
ซึ่งสามารถเลือกศึกษารายวิชาในกลุมวิชาบังคับเลือกได
513 324 แนวคิดทางกายภาพและเคมีในวิทยาศาสตรนาโน
(Physical and Chemical Concepts in Nanoscience)
513 355 เคมีทางยาพื้นฐาน
(Fundamental Medicinal Chemistry)
513 363 พื้นฐานการสอนวิทยาศาสตร
(Fundamental Scientific Teaching)

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

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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513 412
513 413
513 414
513 415
513 416
513 417
513 423
513 424
513 425
513 426
513 427
513 428
513 429
513 433
513 434
513 435

ปฏิบัติการเคมีอนินทรียขั้นสูง
(Advanced Inorganic Chemistry Laboratory)
เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ
(X-ray Diffraction Technique)
วิธีตรวจสอบลักษณะสําหรับสารประกอบอนินทรีย
(Characterization Methods for Inorganic Compounds)
วัสดุนาโน
(Nanomaterials)
การเรงปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ
(Heterogeneous Catalysis)
เคมีของแกวและการประยุกต
(Glass Chemistry and Applications)
จลนศาสตรเคมีและกลไกเคมี
(Chemical Kinetics and Mechanisms)
อุณหพลศาสตรเคมี
(Chemical Thermodynamics)
เคมีไฟฟาขั้นสูง
(Advanced Electrochemistry)
สเปกโทรสโกปในเคมีฟสิกัล
(Spectroscopy in Physical Chemistry)
วัสดุพอลิเมอร
(Polymer Materials)
นาโนโฟโตนิกสเบื้องตน
(Basic Nanophotonics)
แบบจําลองระดับโมเลกุลทางเคมี
(Chemical Molecular Modeling)
การวิเคราะหทางเคมีของวัสดุเชิงซอน
(Chemical Analysis of Complex Materials)
การวิเคราะหทางเคมีของพื้นผิว
(Chemical Analysis of Surface)
การวิเคราะหทางเคมีของน้ํา
(Chemical Analysis of Water)

1(0-3-0)
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(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
2(1-3-2)
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513 436
513 437
513 442
513 443
513 444
513 451
513 452
513 453
513 461
513 462
513 472
513 473
513 474
513 475
513 481
513 482

นวัตกรรมในงานวิเคราะหการไหล
(Innovation in Flow Analysis)
การเตรียมตัวอยางในเคมีวิเคราะห
(Sample Preparation in Analytical Chemistry)
เคมีเชิงสรีรวิทยา
(Physiological Chemistry)
เทคโนโลยีของเอนไซม
(Enzyme Technology)
ชีวเคมีของโภชนศาสตร
(Biochemistry of Nutrition)
วิธีการสังเคราะหทางเคมีอินทรีย
(Synthetic Methods in Organic Chemistry)
เคมีอินทรียของผลิตภัณฑธรรมชาติ
(Organic Chemistry of Natural Products)
การเรงปฏิกิริยาเชิงอสมมาตร
(Asymmetric Catalysis)
หลักการทางธุรกิจและผลิตภัณฑนวัตกรรม
(Principle of Business and Innovative Products)
การจัดการและถายทอดความรูทางเคมี
(Chemistry Knowledge Management and Outreach)
เคมีเชิงสีและการประยุกต
(Color Chemistry and Applications)
เคมีกับศิลปะ
(Chemistry and the Arts)
เคมีวิเคราะหในนิติวิทยาศาสตร
(Analytical Chemistry in Forensic Science)
เคมีพอลิเมอร
(Polymer Chemistry)
เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอนินทรีย 1
(Selected Topics in Inorganic Chemistry I)
เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอนินทรีย 2
(Selected Topics in Inorganic Chemistry II)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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513 483
513 484
513 485
513 486

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีฟสิกัล
(Selected Topics in Physical Chemistry)
เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห
(Selected Topics in Analytical Chemistry)
เรื่องคัดเฉพาะทางชีวเคมี
(Selected Topics in Biochemistry)
เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย
(Selected Topics in Organic Chemistry)

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาในระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร
หรือรายวิชาของสถาบันอื่น ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถา
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะจะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุก
รายวิชาในวิชาเฉพาะดานของหมวดวิชาเฉพาะดวย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชาใหนับเปนรายวิชาจะแยกนับหนวยกิตรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่ง ไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเคมี

รหัสวิชา
SU101
SU201
511 101
512 101
512 102
513 101
513 103
513 161

รหัสวิชา
SU102
SU202
511 102
513 102
513 104
514 107
514 108
… …

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ศิลปะศิลปากร
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
แคลคูลัส 1
ชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
เคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
เปดโลกเคมี
รวมจํานวน

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ศิลปากรสรางสรรค
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
แคลคูลัส 2
เคมีทั่วไป 2
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
ฟสิกสพื้นฐาน
ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

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

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

รหัสวิชา
SU301
511 204
513 221
513 223
513 231
513 233
513 251
513 253
513 291
……

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
พลเมืองตื่นรู
คณิตศาสตรสําหรับนักเคมี
เคมีฟสิกัล 1
ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 1
เคมีวิเคราะห
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
เคมีอินทรีย 1
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1
เคมีกับความปลอดภัย
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

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

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
SU203
SU401
513 222
513 232
513 234
513 252
513 254
513 261
515 206

ชื่อรายวิชา
ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค
ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
เคมีฟสิกัล 2
สเปคโทรสโกปในเคมีวิเคราะห
ปฏิบัติการสเปคโทรสโกปในเคมีวิเคราะห
เคมีอินทรีย 2
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2
หลักการทางสเปกโทรสโกป
สถิติพื้นฐานสําหรับนักเคมี
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)
3(3-0-6)
2(1-3-2)
21

48

แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเคมี

รหัสวิชา
SU402
513 311
513 323
513 331
513 333
513 341
513 343
... ...

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

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
นวัตกรรมและการออกแบบ
เคมีอนินทรีย 1
ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 2
เคมีไฟฟาและเทคนิคการแยกในเคมีวิเคราะห
ปฏิบัติการเคมีไฟฟาและเทคนิคการแยกในเคมี
วิเคราะห
ชีวเคมี
ปฏิบัติการชีวเคมี
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

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

จํานวนหนวยกิต
(บ - ป - น)
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)
3
19

จํานวนหนวยกิต
(บ - ป - น)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
7
6
3
21
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเคมี

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

513 491
... ...

สัมมนา
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ - ป - น)
1(0-2-1)
4
5

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

513 493
... ...

โครงงานวิจัย
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ - ป - น)
2(0-4-2)
3
5
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หลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต รายวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 98 หนวยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6
หนวยกิต โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 134 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 8-14)
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 98 หนวยกิต ประกอบดวย 2 กลุมวิชา
2.1 วิชาแกน จํานวน 29 หนวยกิต ประกอบดวย
511 101 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
(Calculus I)
511 102 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
(Calculus II)
512 101 ชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Biology)
512 102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-0)
(General Biology Laboratory)
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)
514 103 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
1(0-3-0)
(General Physics Laboratory I)
514 104 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
1(0-3-0)
(General Physics Laboratory II)
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514 161

คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักฟสิกส
(Introduction to Computer for Physicists)

2.2 วิชาเฉพาะดาน จํานวน ไมนอยกวา 69 หนวยกิต ประกอบดวย
2.2.1 วิชาบังคับ จํานวน 51 หนวยกิต
514 201 กลศาสตร 1
(Mechanics I)
514 202 อิเล็กทรอนิกส
(Electronics)
514 203 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร 1
(Mathematical Physics I)
514 204 ฟสิกสทั่วไป 3
(General Physics III)
514 205 กลศาสตรควอนตัม 1
(Quantum Mechanics I)
514 206 แมเหล็กไฟฟา 1
(Electromagnetism I)
514 207 ฟสิกสเชิงความรอน
(Thermal Physics)
514 208 ฟสิกสในศิลปากร
(Physics in Silpakorn)
514 209 การวัดและเครื่องมือ
(Measurement and Instrumentation)
514 281 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
(Electronics Laboratory)
514 282 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 3
(General Physics Laboratory III)
514 283 ปฏิบัติการแมเหล็กไฟฟา
(Electromagnetism Laboratory)
514 301 คลื่นและการสั่น
(Waves and Vibrations)

3(2-3-4)

4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
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514 302
514 381
514 382
514 392
514 491
514 493
515 201

511 205
514 311
514 312
514 313
514 314
514 315
514 316
514 321

ฟสิกสสถานะของแข็งเบื้องตน
(Introduction to Solid State Physics)
ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง 1
(Advanced Laboratory in Physics I)
ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง 2
(Advanced Laboratory in Physics II)
ภาษาอังกฤษสําหรับสิ่งตีพิมพทางฟสิกส
(English for Publications in Physics)
สัมมนา
(Seminar)
โครงงานวิจัย
(Research Project)
สถิติพื้นฐาน
(Elementary Statistics)

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

2.2.2 วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
คณิตศาสตรสําหรับนักฟสิกส
3(3-0-6)
(Mathematics for Physicists)
ดาราศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Astronomy)
ฟสิกสของรีโมทเซนซิงเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Physics of Remote Sensing)
ฟสิกสบรรยากาศเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Atmospheric Physics)
อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Meteorology)
กลศาสตรของไหลและการประยุกต
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics and Applications)
พลศาสตรบรรยากาศเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Atmospheric Dynamics)
ทัศนศาสตร
3(3-0-6)
(Optics)
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514 322
514 323
514 331
514 332
514 333
514 334
514 335
514 336
514 337
514 338
514 341
514 342
514 343
514 344
514 351
514 352

เสนใยแกวนําแสงเบื้องตน
(Introduction to Fiber Optics)
เลเซอรเบื้องตน
(Introduction to Lasers)
กลศาสตร 2
(Mechanics II)
แมเหล็กไฟฟา 2
(Electromagnetism II)
กลศาสตรควอนตัม 2
(Quantum Mechanics II)
ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร 2
(Mathematical Physics II)
วิธีการไฟไนทเอลิเมนทเบื้องตน
(Introduction to Finite Element Methods)
ฟสิกสทฤษฎีเบื้องตน
(Introduction to Theoretical Physics)
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
(Special theory of relativity)
ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป
(General theory of relativity)
การถายเทความรอนเบื้องตน
(Introduction to Heat Transfer)
เทคโนโลยีทางพลังงานความรอน
(Thermal Energy Technology)
พลังงานลม
(Wind Energy)
เซลลแสงอาทิตยเบื้องตน
(Introduction to Solar Cells)
เทคโนโลยีสุญญากาศ
(Vacuum Technology)
วัสดุศาสตรเบื้องตน
(Introduction to Materials Science)

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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514 353
514 354
514 355
514 356
514 357
514 361
514 362
514 371
514 383
514 384
514 441
514 442
514 451
514 452
514 481
514 482

เซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบางและเทคโนโลยี
(Thin Film Photovoltaics and Technology)
สารกึ่งตัวนําอินทรียเปลงแสง
(Luminescent Organic Semiconductors)
ฟสิกสฟลมบางเบื้องตน
(Introduction to Thin Film Physics)
การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุเบื้องตน
(Introduction to Materials Characterization)
ฟสิกสในอัญมณีศาสตร
(Physics in Gemology)
การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักฟสิกส
(Computer Programming for Physicists)
ฟสิกสเชิงคํานวณเบื้องตน
(Introduction to Computational Physics)
ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกสและไมโครคอนโทรลเลอร
(Digital Electronics and Microcontrollers)
การวัดดานฟสิกสบรรยากาศเบื้องตน
(Introduction to Measurement in Atmospheric Physics)
ปฏิบัติการในโรงฝกงาน
(Workshop Practice)
พลังงานหมุนเวียน
(Renewable Energy)
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยในรูปแบบความรอนเบื้องตน
(Introduction to Solar Thermal Technology)
ฟสิกสสารกึ่งตัวนํา
(Semiconductor Physics)
การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซสําหรับวัสดุพหุผลึก
(X-ray Diffraction for Polycrystalline Materials)
เรื่องคัดเฉพาะทางฟสิกส 1
(Selected Topics in Physics I)
เรื่องคัดเฉพาะทางฟสิกส 2
(Selected Topics in Physics II)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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(2-3-4)
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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514 483
514 495
514 496

การศึกษาขั้นสูงทางฟสิกส
(Advanced Studies in Physics)
การฝกงาน
(Practical Training)
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

2(0-4-2)
1(ไมนอยกวา 90 ชั่วโมง)
6(ไมนอยกวา 600 ชั่วโมง)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาในระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร
หรือรายวิชาของสถาบันอื่น ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถา
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะจะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุก
รายวิชาในวิชาเฉพาะดานของหมวดวิชาเฉพาะดวย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชาใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิตรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได

56

แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
SU101
SU201
511 101
512 101
512 102
513 101
513 103
514 101
514 103

ชื่อรายวิชา
ศิลปะศิลปากร
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
แคลคูลัส 1
ชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
เคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
ฟสิกสทั่วไป 1
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
รวมจํานวน

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

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
SU102
SU202
511 102
513 102
513 104
514 102
514 104
514 161

ชื่อรายวิชา
ศิลปากรสรางสรรค
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
แคลคูลัส 2
เคมีทั่วไป 2
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
ฟสิกสทั่วไป 2
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักฟสิกส
รวมจํานวน

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

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
SU301
514 201
514 202
514 203
514 204
514 208
514 281
514 282

ชื่อรายวิชา
พลเมืองตื่นรู
กลศาสตร 1
อิเล็กทรอนิกส
ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร 1
ฟสิกสทั่วไป 3
ฟสิกสในศิลปากร
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 3
รวมจํานวน

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

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
SU203
SU401
514 205
514 206
514 207
514 209
514 283

ชื่อรายวิชา
ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค
ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
กลศาสตรควอนตัม 1
แมเหล็กไฟฟา 1
ฟสิกสเชิงความรอน
การวัดและเครื่องมือ
ปฏิบัติการแมเหล็กไฟฟา
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
22
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
SU402
514 301
514 302
514 381
514 392
515 201
SUXXX

ชื่อรายวิชา
นวัตกรรมและการออกแบบ
คลื่นและการสั่น
ฟสิกสสถานะของแข็งเบื้องตน
ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง 1
ภาษาอังกฤษสําหรับสิ่งตีพิมพทางฟสิกส
สถิติพื้นฐาน
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

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

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

514 382
SUXXX
--- ----- --รวมจํานวน

ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง 2
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
2(0-6-0)
3
12
3
20
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
--- ---

ชื่อรายวิชา
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
6
6

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
514 491
514 493
--- ---

ชื่อรายวิชา
สัมมนา
โครงงานวิจัย
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
3
6
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หลักสูตรสาขาวิชาสถิตแิ ละวิทยาการวิเคราะหขอมูล
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต รายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 93 หนวยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต
โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 129 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 8-14)
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 93 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน จํานวน 18 หนวยกิต
511 110 แคลคูลัสสําหรับการวิเคราะหขอมูล 1
(Calculus for Data Analytics I)
511 111 แคลคูลัสสําหรับการวิเคราะหขอมูล 2
(Calculus for Data Analytics II)
511 246 พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต
(Linear Algebra with Application)
512 108 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต
(Biology for Applied Science)
514 231 ขอมูลฟสิกสสําหรับนักวิทยาศาสตร
(Physics Data for Scientists)
515 301 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารเชิงสถิติ
(English for Statistical Communication)
2.2 วิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 75 หนวยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ จํานวน 48 หนวยกิต
515 101 การคิดเชิงสถิติ
(Statistical Thinking)
515 202 หลักสถิติ
(Fundamental Statistics)
515 211 การอนุมานเชิงสถิติ
(Statistical Inference)
515 221 การวิเคราะหการถดถอยเชิงประยุกต
(Applied Regression Analysis)

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(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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515 231
515 261
515 311
515 321
515 322
515 323
515 324
515 361
515 391
515 491
515 493
517 111
517 262

ความนาจะเปนและกระบวนการสโตแคสติก
(Probability and Stochastic Process)
การเขียนโปรแกรมทางสถิติ
(Statistical Programming)
เทคนิคการเลือกตัวอยาง
(Sampling Techniques)
แผนแบบการทดลองและการวิเคราะห
(Experimental Design and Analysis)
การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจและการแสดงขอมูลดวยภาพ
(Exploratory Data Analysis and Data Visualization)
เทคนิคการสรางตัวแบบเชิงทํานาย
(Predictive Modeling Techniques)
การจําแนกประเภทและการวิเคราะหแบงกลุม
(Classification and Cluster Analysis)
การจัดการฐานขอมูลดวยเอ็กซเซล
(Database Management with Excel)
ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)
สัมมนา
(Seminar)
โครงงานวิจัย
(Research Project)
การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล
(Computer Programming for Data Scientists)
การจัดการฐานขอมูล
(Database Management)

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

2.2.2 วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 27 หนวยกิต
นั ก ศึ ก ษาต อ งเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าในกลุ ม ใดกลุ ม หนึ่ ง ต อ ไปนี้ 1. กลุ ม วิ ช าสถิ ติ
อุตสาหกรรม 2. กลุมวิชาวิทยาการวิเคราะหเชิงธุรกิจ อยางนอย 12 หนวยกิต สวนหนวยกิตที่เหลือ
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุมใดก็ไดจากกลุมวิชาสถิติอุตสาหกรรม กลุมวิชาวิทยาการ
วิเคราะหเชิงธุรกิจ กลุมวิชาเลือกทั่วไป และกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ และนักศึกษาสามารถ
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เลือกศึกษาจากรายวิชาเฉพาะดานโดยความยินยอมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
ประยุกต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
กลุมวิชาสถิติอุตสาหกรรม
515 241 หลักควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
3(2-2-5)
(Fundamentals of Statistical Quality Control)
515 341 การวิจัยดําเนินงาน
3(2-2-5)
(Operations Research)
515 342 การวิจัยดําเนินงานสําหรับการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
3(2-2-5)
(Operations Research for Logistics and Supply Chain Management)
515 343 การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ
3(2-2-5)
(Statistical Process Control)
515 344 การวิเคราะหระบบการวัด
3(2-2-5)
(Measurement System Analysis)
515 345 ระบบการบริหารคุณภาพ
3(2-2-5)
(Quality Management System)
515 346 แผนแบบการทดลองสําหรับการจัดการอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Experimental Design for Industrial Management)
กลุมวิชาวิทยาการวิเคราะหเชิงธุรกิจ
515 222 สถิติที่ไมอิงพารามิเตอรเชิงประยุกต
3(2-2-5)
(Applied Nonparametric Statistics)
515 223 การตัดสินใจเชิงสถิติสําหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
(Statistical Decision Making for Business)
515 251 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย
3(3-0-6)
(General Principals of Risk Management and Insurance)
515 351 หลักคณิตศาสตรประกันภัย
3(3-0-6)
(Fundamentals of Actuarial Mathematics)
515 352 การวิจัยดําเนินงานสําหรับการเงิน
3(2-2-5)
(Operations Research for Finance)
515 353 พฤติกรรมผูบริโภคและการวิจัยตลาด
3(3-0-6)
(Consumer Behavior and Marketing Research)
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515 461

การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ
(Big Data Analytics)
515 462 การพยากรณสําหรับการวิเคราะหเชิงธุรกิจ
(Forecasting for Business Analytics)
กลุมวิชาเลือกทั่วไป
515 481 เรื่องคัดเฉพาะทางสถิติ 1
(Selected Topics in Statistics I)
515 482 เรื่องคัดเฉพาะทางสถิติ 2
(Selected Topics in Statistics II)
515 483 เรื่องคัดเฉพาะทางสถิติ 3
(Selected Topics in Statistics III)
515 484 เรื่องคัดเฉพาะทางสถิติ 4
(Selected Topics in Statistics IV)
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
515 495 การฝกงาน
(Training)

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

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

2(ไมนอยกวา 280 ชั่วโมง)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาในระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือ
รายวิชาของสถาบันอื่น ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษา
เลือกศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะจะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชา
เฉพาะดานของหมวดวิชาเฉพาะดวย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชาใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิตรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล

รหัสวิชา
SU101
SU201
511 110
512 108
515 101
SUXXX

รหัสวิชา
SU102
SU202
511 111
515 202
517 111
SUXXX

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ศิลปะศิลปากร
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
แคลคูลัสสําหรับการวิเคราะหขอมูล 1
ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต
การคิดเชิงสถิติ
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ศิลปากรสรางสรรค
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
แคลคูลัสสําหรับการวิเคราะหขอมูล 2
หลักสถิติ
การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอรสําหรับ
นักวิทยาการขอมูล
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

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

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
18
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล

รหัสวิชา
SU301
511 246
514 231
515 231
515 261
……………

รหัสวิชา
SU203
SU401
515 211
515 221
517 262
…………..

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
พลเมืองตื่นรู
พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต
ขอมูลฟสิกสสําหรับนักวิทยาศาสตร
ความนาจะเปนและกระบวนการสโตแคสติก
การเขียนโปรแกรมทางสถิติ
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค
ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
การอนุมานเชิงสถิติ
การวิเคราะหการถดถอยเชิงประยุกต
การจัดการฐานขอมูล
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

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

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

รหัสวิชา

SU402
515 321
515 322
515 323
…………..

รหัสวิชา

515 301
515 311
515 324
515 361
…………..
…………..

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

นวัตกรรมและการออกแบบ
แผนแบบการทดลองและการวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจและการแสดงขอมูลดวยภาพ
เทคนิคการสรางตัวแบบเชิงทํานาย
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารเชิงสถิติ
เทคนิคการเลือกตัวอยาง
การจําแนกประเภทและการวิเคราะหแบงกลุม
การจัดการฐานขอมูลดวยเอ็กซเซล
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

จํานวนหนวย
กิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6
18

จํานวนหนวย
กิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6
3
21
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล

รหัสวิชา
515 391
515 491
…………..

รหัสวิชา
515 493
…………..

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย
สัมมนา
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
โครงงานวิจัย
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
9
13

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
2(0-4-2)
3
5
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หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต รายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 101 หนวยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวย
กิต โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 137 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 8-14)
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 101 หนวยกิต ประกอบดวย
2.1 วิชาแกน จํานวน 27 หนวยกิต ประกอบดวย
511 106 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
(Calculus for Biological Scientists I)
511 107 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
(Calculus for Biological Scientists II)
512 101 ชีววิทยาทั่วไป
(General Biology)
512 102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
(General Biology Laboratory)
512 103 ชีวิตและความหลากหลาย
(Diversity of Life)
512 104 ปฏิบัติการชีวิตและความหลากหลาย
(Diversity of Life Laboratory)
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)
514 107 ฟสิกสพื้นฐาน
(Fundamental Physics)
514 108 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
(Fundamental Physics Laboratory)

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)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
1(0-3-0)
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2.2 วิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 74 หนวยกิต ประกอบดวย
2.2.1 วิชาบังคับ จํานวน 56 หนวยกิต ประกอบดวย
513 231 เคมีวิเคราะห
(Analytical Chemistry)
513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
(Analytical Chemistry Laboratory)
513 250 เคมีอินทรีย
(Organic Chemistry)
513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
(Organic Chemistry Laboratory)
513 341 ชีวเคมี
(Biochemistry)
513 343 ปฏิบัติการชีวเคมี
(Biochemistry Laboratory)
515 203 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
(Statistics for Biological Scientists I)
516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ
(Environmental Pollution and Management)
516 210 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(Solid Waste and Night Soil Management)
516 230 มลพิษทางอากาศและการควบคุม
(Air Pollution and Controls)
516 270 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
(Environmental Ecology)
516 271 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
(Environmental Ecology Laboratory)
516 272 จุลินทรียและมลพิษทางสิ่งแวดลอม
(Microorganisms and Environmental Pollution)
516 306 จิตวิทยาการปรับตัวในการทํางาน
(Psychological Adjustment at Work)
516 331 การวิเคราะหคุณภาพอากาศ
(Air Quality Analysis)

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(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(2-3-4)
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516 350
516 351
516 380
516 390
516 410
516 491
516 493
516 495

512 472
512 473
516 201
516 300
516 301
516 302
516 310

มลพิษทางน้ําและการควบคุม
3(3-0-6)
(Water Pollution and Controls)
การวิเคราะหคุณภาพน้ําและน้ําเสีย
4(2-6-4)
(Water and Wastewater Quality Analysis)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(2-2-5)
(Occupational Health and Safety)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Impact Assessment)
เทคโนโลยีสะอาดและการจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Cleaner Technology and Environmental Management)
1(0-2-1)
สัมมนา
(Seminar)
โครงงานวิจัย
3(1-6-2)
(Research Project)
การฝกงาน
1(ไมนอยกวา 150 ชั่วโมง)
(Practical Training)
2.2.2 วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
นิเวศวิทยาทางทะเล
3(3-0-6)
(Marine Ecology)
นิเวศวิทยาปาชายเลน
3(3-0-6)
(Mangrove Ecology)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลยุทธการบรรเทาผลกระทบ
3(3-0-6)
(Climate Change and Mitigation Strategies)
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Basic Geographic Information Systems)
ปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเบื้องตน
1(0-3-0)
(Basic Geographic Information Systems Laboratory)
การสํารวจระยะไกลเบื้องตน
3(3-0-6)
(Basic Remote Sensing)
การจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Waste Management)
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516 311
516 312
516 320
516 321
516 330
516 336
516 340
516 341
516 411
516 420
516 421
516 422
516 436
516 450
516 451
516 481

การจัดการของเสียอันตราย
(Hazardous Waste Management)
ผลิตภัณฑใหมจากกากของเสีย
(Waste To New Products)
เคมีสิ่งแวดลอม
(Environmental Chemistry)
การประเมินการไดรับสัมผัส
(Exposure Assessment)
สภาวะแวดลอมของบรรยากาศ
(Atmospheric Environment)
มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
(Noise Pollution and Vibration)
ดินและการปนเปอนในดิน
(Soil and Land Contamination)
ปฏิบัติการดินและการปนเปอนในดิน
(Soil and Land Contamination Laboratory)
การประเมินวัฏจักรชีวิต
(Life Cycle Assessment)
พิษวิทยาสิ่งแวดลอม
(Environmental Toxicology)
โลหะปริมาณนอยในสิ่งแวดลอม
(Trace Metals in the Environment)
ปฏิบัติการโลหะปริมาณนอยในสิ่งแวดลอม
(Trace Metals in the Environment Laboratory)
การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
(Noise Pollution and Vibration Controls)
การบําบัดน้ําและน้ําเสีย
(Water and Wastewater Treatment)
การนําน้ํากลับมาใชใหมและการปรับน้ํามาใช
(Water Reuse and Reclamation)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
(Selected Topics in Environmental Science)

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)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
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516 490
516 496

การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงตอสุขภาพ
(Health Risk and Impact Assessment)
การฟนฟูสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
(Sustainable Environmental Remediation)

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาในระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือ
รายวิชาของสถาบันอื่น ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษา
เลือกศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะจะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชา
เฉพาะดานของหมวดวิชาเฉพาะดวย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชาใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิตรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
SU101
SU201
511 106
512 101
512 102
513 101
513 103
---- ----

ชื่อรายวิชา
ศิลปะศิลปากร
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
ชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
เคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

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

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
SU102
511 107
512 103
512 104
513 102
513 104
---- ------- ----

ชื่อรายวิชา
ศิลปากรสรางสรรค
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
ชีวิตและความหลากหลาย
ปฏิบัติการชีวิตและความหลากหลาย
เคมีทั่วไป 2
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกเสรี
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)
1(0-3-0)
3
3
20
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
SU301
513 250
513 255
514 107
514 108
515 203
516 270
516 271

ชื่อรายวิชา
พลเมืองตื่นรู
เคมีอินทรีย
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
ฟสิกสพื้นฐาน
ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
รวมจํานวน

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

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
SU202
SU401
516 200
516 210
516 230
516 272

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ
การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
มลพิษทางอากาศและการควบคุม
จุลินทรียและมลพิษทางสิ่งแวดลอม
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
รหัสวิชา
SU402
513 231
513 233
513 341
513 343
516 331
516 350
---- ----

รหัสวิชา
SU203
516 306
516 351
516 380
516 390
---- ----

รหัสวิชา
516 495

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
นวัตกรรมและการออกแบบ
เคมีวิเคราะห
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
ชีวเคมี
ปฏิบัติการชีวเคมี
การวิเคราะหคุณภาพอากาศ
มลพิษทางน้ําและการควบคุม
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค
จิตวิทยาการปรับตัวในการทํางาน
การวิเคราะหคุณภาพน้ําและน้ําเสีย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
ชื่อรายวิชา
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(2-3-4)
3(3-0-6)
3
20

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

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

1
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
516 410
516 491
---- ----

ชื่อรายวิชา
เทคโนโลยีสะอาดและการจัดการสิ่งแวดลอม
สัมมนา
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
6
10

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
516 493
---- ----

ชื่อรายวิชา
โครงงานวิจัย
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(1-6-2)
6
9
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หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต รายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 90 หนวยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต
โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 126 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 8-14)
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบดวย
2.1 วิชาเสริมพื้นฐาน จํานวน 3 หนวยกิต เปนวิชาที่ปรับพื้นฐานความรูใหกับนักศึกษา เพื่อให
นักศึกษาพรอมที่จะศึกษาวิชาแกนทางคณิตศาสตร ผลการศึกษาที่ไดจากการเรียนรายวิชาในกลุมนี้เปน
แบบ S หรือ U และไมนับหนวยกิต
511 100 ความรูพนื้ ฐานสําหรับแคลคูลัส
3*(3-0-6)
(Precalculus)
2.2 วิชาแกน จํานวน 15 หนวยกิต
511 108 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 1
(Calculus for Computational Scientists I)
511 246 พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต
(Linear Algebra with Applications)
515 104 สถิติสําหรับคอมพิวเตอร
(Statistics for Computing)
515 232 ความนาจะเปนสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร
(Probability for Computer Scientists)
517 212 โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง
(Discrete Computational Structures)
2.3 วิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 75 หนวยกิต ประกอบดวย
2.3.1 วิชาบังคับ จํานวน 56 หนวยกิต
517 101 ความรอบรูและความเปนพลเมืองดิจิทัล
(Digital Literacy and Citizenship)
517 112 การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข
(Digital Logic Design)
----------------------------------------------หมายเหตุ: * รายวิชาไมนับหนวยกิต

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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517 121
517 122
517 211
517 221
517 222
517 241
517 242
517 261
517 311
517 312
517 321
517 331
520 231
520 251

520 311

ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
(Computer Programming Skill I)
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
(Computer Programming Skill II)
โครงสรางขอมูล
(Data Structures)
การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ
(Object-Oriented Software Development)
โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
(Computer Organization and Architecture)
การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
(Data Communications and Computer Networks)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ
(Web Application Development)
หลักการระบบฐานขอมูลและการออกแบบ
(Database System Concept and Design)
การวิเคราะหและการออกแบบขั้นตอนวิธี
(Algorithm Analysis and Design)
ระบบปฏิบัตกิ าร
(Operating Systems)
หลักการภาษาโปรแกรม
(Principles of Programming Languages)
ปญญาประดิษฐ
(Artificial Intelligence)
การวิเคราะหขอมูล
(Data Analytics)
การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรและการออกแบบ
ประสบการณผูใช
(Human Computer Interaction and User Experience Design)
กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Law and Ethics in Information Technology)

4(2-4-6)
4(2-4-6)
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(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)
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520 361

การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน
(System Analysis and Design)

3(3-0-6)

2.3.2 วิชาบังคับเลือก โดยใหนักศึกษาเลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง
1. แผนโครงงานวิจัย เรียนรายวิชาจํานวน 4 หนวยกิต ประกอบดวย
517 392 การเตรียมความพรอมสําหรับโครงงานวิจัย
1(0-2-1)
(Preparation for Research Project)
517 493 โครงงานวิจัย 1
1(0-2-1)
(Research Project I)
517 494 โครงงานวิจัย 2
2(0-4-2)
(Research Project II)
517 392
517 393
517 496
517 497

2. แผนสหกิจศึกษา เรียนรายวิชาจํานวน 10 หนวยกิต ประกอบดวย
การเตรียมความพรอมสําหรับโครงงานวิจัย
1(0-2-1)
(Preparation for Research Project)
การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
(Preparation for Cooperative Education)
สหกิจศึกษา
6(ไมนอยกวา
(Cooperative Education)
600 ชั่วโมง)
สัมมนาโครงงานสหกิจศึกษา
2(0-4-2)
(Cooperative Education Project Seminar)

2.3.3 วิชาเลือก สําหรับแผนโครงงานวิจัยจํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต แผนสหกิจ
ศึกษาจํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต จากรายวิชา 4 กลุมวิชาดังตอไปนี้ โดยสามารถเลือกรายวิชาขาม
กลุมได
1. กลุมทักษะนักพัฒนา (Developer Skill)
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)
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517 326
517 327
517 362
520 362
520 364
520 451
520 463

ไพธอนกับเครื่องมือสําคัญ
(Python ans Essential Tools)
การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล
(Cobol Programming)
ฐานขอมูลขั้นสูง
(Advanced Database)
วิศวกรรมซอฟตแวร
(Software Engineering)
การจัดการโครงการซอฟตแวรรวมสมัย
(Contemporary Software Project Management)
การออกแบบและพัฒนาเกม
(Game Design and Development)
การทดสอบซอฟตแวร
(Software Testing)

2. กลุมวิชาปญญาของเครื่องกล (Machine Intelligence)
517 332 การแทนความรูและการใหเหตุผล
(Knowledge Representation and Reasoning)
517 333 การคํานวณเชิงวิวัฒนาการ
(Evolutionary Computation)
517 354 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
(Digital Signal Processing)
517 431 การเรียนรูของเครื่อง
(Machine Learning)
517 432 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
(Natural Language Processing)
517 433 การเรียนรูเชิงลึกสําหรับคอมพิวเตอรวิทัศน
(Deep Learning for Computer Vision)
517 434 ระบบชวยสนับสนุนการตัดสินใจเชิงอัจฉริยะ
(Intelligent Decision Support Systems)
517 435 ระบบแนะนํา
(Recommendation Systems)

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(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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517 436
517 441
520 333
520 421

ระบบคอมพิวเตอรชวยวินิจฉัย
(Computer Aided Diagnosis)
การประมวลผลขอมูลขนาดใหญ
(Big Data Processing)
การทําเหมืองขอมูล
(Data Mining)
การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ
(Information Storage and Retrieval)

3. กลุมวิชาระบบและเครือขาย (Infrastructure and Network Systems)
514 271 อิเล็กทรอนิกสสําหรับนักคอมพิวเตอร
(Electronics for Computer Scientists)
517 341 โครงสรางพื้นฐานและสถาปตยกรรมเครือขาย
(Network Infrastructure and Architecture)
517 342 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
(Computer and Network Security)
517 361 อินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง
(Internet of Things)
517 442 การออกแบบและการบริหารเครือขายคอมพิวเตอร
(Computer Network Design and Administration)
517 443 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
(Cybersecurity Management)
517 461 ระบบปฏิบัตกิ ารหุนยนตและการควบคุม
(Robot Operating System and Control)
520 321 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
(Database System Administration)
520 347 เดฟออปสและวิศวกรรมระบบคลาวดเชิงปฏิบัติ
(Practical DevOps and Cloud Engineering)
520 348 เดฟเซคออปสเชิงปฏิบัติ
(Practical DevSecOps)
520 353 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Commerce)

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

3(2-3-4)
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(2-2-5)
3(3-0-6)
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4. กลุมวิชาเรขภาพคอมพิวเตอรและสื่อประสม (Computer Graphics and Multimedia)
517 351 คอมพิวเตอรกราฟกส
3(2-2-5)
(Computer Graphics)
517 352 การประมวลผลภาพดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Image Processing)
517 353 สื่อประสมดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Multimedia)
517 355 การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ
3(2-2-5)
(3 Dimension Animation Design and Development)
517 356 การรวบรวมขอมูลและสรางจินตภาพ
3(2-2-5)
(Data Collection and Visualization)
517 451 คอมพิวเตอรวิทัศน
3(3-0-6)
(Computer Vision)
520 428 โบราณคดีเชิงดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Archaeology)
5. กลุมวิชาการคํานวณและบูรณาการ (Computation and Joint Integration)
511 109 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 2
(Calculus for Computational Scientists II)
515 341 การวิจัยดําเนินงาน
(Operations Research)
515 342 การวิจัยดําเนินงานสําหรับการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
(Operations Research for Logistics and Supply Chain
Management)
515 351 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย
(General Principals of Risk Management and Insurance)
515 352 หลักคณิตศาสตรประกันภัย
(Fundamentals of Actuarial Mathematics)
517 300 ภาษาอังกฤษสําหรับนักคอมพิวเตอร
(English for Computer Science)
517 462 การเริ่มตนธุรกิจดิจิทัล
(Digital Business Startup)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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517 463
517 481
517 482
517 483
517 484
517 485
517 486
517 487
517 488
517 489
517 495
519 161
520 323
520 464

การปรับเปลี่ยนสูดิจิทัล
(Digital Transformation)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1
(Selected Topics in Computer Science I)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2
(Selected Topics in Computer Science II)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3
(Selected Topics in Computer Science III)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 4
(Selected Topics in Computer Science IV)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 5
(Selected Topics in Computer Science V)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 6
(Selected Topics in Computer Science VI)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 7
(Selected Topics in Computer Science VII)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 8
(Selected Topics in Computer Science VIII)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 9
(Selected Topics in Computer Science IX)
การฝกงาน
(Practical Training)
คณิตศาสตรธุรกิจและการวิเคราะห
(Business Mathematics and Analysis)
การจัดการเนื้อหาและสินทรัพยแบบดิจิทัล
(Digital Content and Asset Management)
สกรัมเกม
(SCRUM Games)

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(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 (ไมนอยกวา
210 ชั่วโมง)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาในระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือ
รายวิชาของสถาบันอื่น ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษา
เลือกศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะจะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชา
เฉพาะดานของหมวดวิชาเฉพาะดวย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชาใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิตรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
SU101
SU201
SU301
511 100
511 108
517 101
517 121

ศิลปะศิลปากร
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
พลเมืองตื่นรู
ความรูพื้นฐานสําหรับแคลคูลัส
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 1
ความรอบรูและความเปนพลเมืองดิจิทัล
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
รวมจํานวน

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
SU102
SU202
SU203
515 104
517 112
517 122

ศิลปากรสรางสรรค
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค
สถิติสําหรับคอมพิวเตอร
การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
รวมจํานวน

หมายเหตุ: * รายวิชาไมนับหนวยกิต

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(2-2-5)
4(2-4-6)
19

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

รหัสวิชา
SUxxx
515 232
517 211
517 212
517 221
517 222
--- ---

รหัสวิชา
SU401
511 246
517 241
517 242
517 261
520 231

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความนาจะเปนสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร
โครงสรางขอมูล
โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง
การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ
โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต
การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ
หลักการระบบฐานขอมูลและการออกแบบ
การวิเคราะหขอมูล
รวมจํานวน

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

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

รหัสวิชา
SU402
517 311
517 312
517 321
520 251
520 361
--- ---

รหัสวิชา
SUxxx
517 331
517 392
517 393
520 311
--- ----- ---

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
นวัตกรรมและการออกแบบ
การวิเคราะหและการออกแบบขั้นตอนวิธี
ระบบปฏิบัติการ
หลักการภาษาโปรแกรม
การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรและการ
ออกแบบประสบการณผูใช
การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต
ชื่อรายวิชา
วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ปญญาประดิษฐ
การเตรียมความพรอมสําหรับโครงงานวิจัย
การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา
กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
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

(แผนโครงงานวิจัย)
(บ – ป – น)

จํานวนหนวยกิต
(แผนสหกิจศึกษา)
(บ – ป – น)

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

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

6
2
18

6
2
19
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

รหัสวิชา
517 493
517 496
--- ----- ---

รหัสวิชา
517 494
517 497
--- ----- ---

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต
ชื่อรายวิชา
โครงงานวิจัย 1
สหกิจศึกษา
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

(แผนโครงงานวิจัย )
(บ – ป – น)

จํานวนหนวยกิต
(แผนสหกิจศึกษา)
(บ – ป – น)

1(0-2-1)
ไมมี
3
2
6

ไมมี
6
ไมมี
ไมมี
6

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต
ชื่อรายวิชา
โครงงานวิจัย 2
สัมมนาโครงงานสหกิจศึกษา
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

(แผนโครงงานวิจัย )
(บ – ป – น)

จํานวนหนวยกิต
(แผนสหกิจศึกษา)
(บ – ป – น)

2(0-4-2)
ไมมี
3
ไมมี
5

ไมมี
2(0-4-2)
ไมมี
2
4
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หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต รายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 99 หนวยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต
โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 135 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 8-14)
2. หมวดวิชาเฉพาะจํานวนไมนอยกวา 99 หนวยกิต ประกอบดวย
2.1 วิชาแกน จํานวน 21 หนวยกิต
511 114 คณิตศาสตรทั่วไป
4(4-0-8)
(General Mathematics)
512 101 ชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Biology)
512 102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-0)
(General Biology Laboratory)
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)
2.2 วิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 78 หนวยกิต ประกอบดวย
2.2.1 วิชาบังคับ จํานวน 58 หนวยกิต
513 231 เคมีวิเคราะห
(Analytical Chemistry)
513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
(Analytical Chemistry Laboratory)

2(2-0-4)
1(0-3-0)
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513 250
513 255
513 341
513 343
515 203
515 204
518 101
518 102
518 201
518 202
518 203
518 205
518 206
518 207
518 208
518 209

เคมีอินทรีย
(Organic Chemistry)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
(Organic Chemistry Laboratory)
ชีวเคมี
(Biochemistry)
ปฏิบัติการชีวเคมี
(Biochemistry Laboratory)
สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
(Statistics for Biological Scientists I)
สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
(Statistics for Biological Scientists II)
จุลชีววิทยาทั่วไป
(General Microbiology)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
(General Microbiology Laboratory)
แบคทีเรียวิทยา
(Bacteriology)
ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา
(Bacteriology Laboratory)
เห็ดราวิทยา
(Mycology)
ไวรัสวิทยา
(Virology)
ปฏิบัติการไวรัสวิทยา
(Virology Laboratory)
ความปลอดภัยทางชีวภาพในหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
(Biosafety in Microbiological Laboratory)
การวิเคราะหดวยเครื่องมือสําหรับนักจุลชีววิทยา
(Instrumental Analysis for Microbiologist)
ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือสําหรับนักจุลชีววิทยา
(Laboratory in Instrumental Analysis for Microbiologist)

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

518 306
518 401
518 491
518 493

ภูมิคุมกันวิทยา
(Immunology)
ปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยา
(Immunology Laboratory)
พันธุศาสตรของจุลินทรีย
(Microbial Genetics)
ปฏิบัติการพันธุศาสตรของจุลินทรีย
(Microbial Genetics Laboratory)
ทักษะการอานและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางจุลชีววิทยา
(English Reading and Speaking Skills for Microbiological
Research)
แบบเสนอโครงการวิจัย
(Project Proposal)
ชีวสนเทศศาสตรเบื้องตน
(Introduction to Bioinformatics)
สัมมนา
(Seminar)
โครงงานวิจัย 1
(Research Project I)

2.2.2 วิชาบังคับเลือก
แผนที่ 1 โครงงานวิจัย จํานวน 3 หนวยกิต
518 494 โครงงานวิจัย 2
(Research Project II)

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

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

3(0-6-3)

แผนที่ 2 สหกิจศึกษา จํานวน 6 หนวยกิต
518 496 สหกิจศึกษา
(Cooperative Education in Microbiology)
2.2.3 วิชาเลือก
แผนที่ 1 โครงงานวิจัย จํานวนไมนอยกวา 17
แผนที่ 2 สหกิจศึกษา จํานวนไมนอยกวา 14

3(3-0-6)

หนวยกิต
หนวยกิต

6(ไมนอยกวา
300 ชั่วโมง)

92

1. กลุมวิชาจุลชีววิทยาทางการเกษตร
518 311 ชีววิทยาของเห็ด
(Mushroom Biology)
518 313 จุลชีววิทยาทางดิน
(Soil Microbiology)
518 314 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางดิน
(Soil Microbiology Laboratory)
518 411 จุลชีววิทยาทางการเกษตร
(Agricultural Microbiology)
518 412 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)

3(2-3-4)
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)

93

518 336
518 337
518 338
518 339
518 345
518 347
518 431
518 432
518 433
518 434
518 435

ปฏิบัติการเทคโนโลยีของรา
(Fungal Technology Laboratory)
เทคโนโลยีของไซยาโนแบคทีเรีย
(Cyanobacterial Technology)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีของไซยาโนแบคทีเรีย
(Cyanobacterial Technology Laboratory)
การประกันคุณภาพหองปฏิบัติการและอาหาร
(Laboratory and Food Quality Assurance)
เทคโนโลยีเอนไซมจากจุลินทรีย
(Microbial Enzyme Technology)
วิธีทดสอบมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหดานเห็ดราวิทยา
(Standard Test Methods For Mycological Analysis)
เทคโนโลยีการหมักเบื้องตน
(Introduction to Fermentation Technology)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักเบื้องตน
(Introduction to Fermentation Technology Laboratory)
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
(Industrial Microbiology)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
(Industrial Microbiology Laboratory)
สรีรวิทยาของแบคทีเรีย
(Bacterial Physiology)

4. กลุมวิชาจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม
518 241 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย
(Microbial Ecology)
518 341 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม
(Environmental Microbiology)
518 342 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม
(Environmental Microbiology Laboratory)
518 343 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย
(Microbial Diversity)

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

3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
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518 441
518 443

จุลชีววิทยาในการยอยสลายสารและการกําจัดสารพิษจากสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
(Biodegradation and Bioremediation Microbiology)
นิเวศวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรียในสิ่งแวดลอมที่มี
3(2-3-4)
สภาวะรุนแรง
(Ecology and Biotechnology of Microorganisms in Extreme
Environments)

5. กลุมวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย
518 351 โรคและสุขภาพในสัตวน้ํา
(Disease and Health in Aquatic Animals)
518 451 สารตานจุลชีพ
(Antimicrobial Substances)
518 453 โรคติดเชื้อ
(Infectious Diseases)
518 455 ไวรัสวิทยาระดับโมเลกุล
(Molecular Virology)
518 457 โรคเขตรอน
(Tropical Diseases)
6. กลุมวิชาทักษะปฏิบัติ
518 495 การฝกงาน
(Practical Training)

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

1(ไมนอย
กวา 90
ชั่วโมง)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาในระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือ
รายวิชาของสถาบันอื่น ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษา
เลือกศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะจะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชา
เฉพาะดานของหมวดวิชาเฉพาะดวย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชาใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิตรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
แผนที่ 1 โครงงานวิจัย (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2)

รหัสวิชา
SU101
SU201
511 114
512 101
512 102
513 101
513 103
SU xxx

รหัสวิชา
SU102
SU202
513 102
513 104
514 107
514 108
518 101
518 102

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ศิลปะศิลปากร
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
คณิตศาสตรทั่วไป
ชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
เคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ศิลปากรสรางสรรค
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
เคมีทั่วไป 2
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
ฟสิกสพื้นฐาน
ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
จุลชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
รวมจํานวน

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

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
19
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
แผนที่ 1 โครงงานวิจัย (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2)

รหัสวิชา
SU301
513 231
513 233
513 250
513 255
518 201
518 202
518 207
SU xxx

รหัสวิชา
SU203
SU401
518 203
518 205
518 206
518 208
518 209
... ...

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
พลเมืองตื่นรู
เคมีวิเคราะห
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
เคมีอินทรีย
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
แบคทีเรียวิทยา
ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค
ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
เห็ดราวิทยา
ไวรัสวิทยา
ปฏิบัติการไวรัสวิทยา
การวิเคราะหดวยเครื่องมือสําหรับนักจุลชีววิทยา
ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือสําหรับนักจุลชีววิทยา
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

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

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3
21
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
แผนที่ 1 โครงงานวิจัย (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2)

รหัสวิชา
SU402
515 203
513 341
513 343
518 301
518 302
... ...

รหัสวิชา
515 204
518 303
518 304
518 305
518 306
... ...
... ...

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
นวัตกรรมและการออกแบบ
สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
ชีวเคมี
ปฏิบัติการชีวเคมี
ภูมิคุมกันวิทยา
ปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยา
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
พันธุศาสตรของจุลินทรีย
ปฏิบัติการพันธุศาสตรของจุลินทรีย
ทักษะการอานและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทาง
จุลชีววิทยา
แบบเสนอโครงงานวิจัย
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(4-0-8)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3
18

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(0-6-0)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
6
3
21
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
แผนที่ 1 โครงงานวิจัย (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 494 โครงงานวิจัย 2)

รหัสวิชา
518 401
518 493
... ...
... ...

รหัสวิชา
518 491
518 494
... ...

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ชีวสนเทศศาสตรเบื้องตน
โครงงานวิจัย 1
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
สัมมนา
โครงงานวิจัย 2
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
2(1-3-2)
2(0-4-2)
3
3
10

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
1(0-2-1)
3(0-6-3)
2
6
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
แผนที่ 2 สหกิจศึกษา (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา)

รหัสวิชา
SU101
SU201
511 114
512 101
512 102
513 101
513 103
SU xxx

รหัสวิชา
SU102
SU202
513 102
513 104
514 107
514 108
518 101
518 102

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ศิลปะศิลปากร
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
คณิตศาสตรทั่วไป
ชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
เคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ศิลปากรสรางสรรค
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
เคมีทั่วไป 2
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
ฟสิกสพื้นฐาน
ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
จุลชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
รวมจํานวน

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

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

100

แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
แผนที่ 2 สหกิจศึกษา (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา)

รหัสวิชา
SU301
513 231
513 233
513 250
513 255
518 201
518 202
518 207
SU xxx

รหัสวิชา
SU203
SU401
518 203
518 205
518 206
518 208
518 209
... ...

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
พลเมืองตื่นรู
เคมีวิเคราะห
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
เคมีอินทรีย
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
แบคทีเรียวิทยา
ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค
ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
เห็ดราวิทยา
ไวรัสวิทยา
ปฏิบัติการไวรัสวิทยา
การวิเคราะหดวยเครื่องมือสําหรับนักจุลชีววิทยา
ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือสําหรับนักจุลชีววิทยา
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

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

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3
21
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
แผนที่ 2 สหกิจศึกษา (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา)

รหัสวิชา
SU402
515 203
513 341
513 343
518 301
518 302
... ...

รหัสวิชา
515 204
518 303
518 304
518 305
518 306
... ...
... ...

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
นวัตกรรมและการออกแบบ
สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
ชีวเคมี
ปฏิบัติการชีวเคมี
ภูมิคุมกันวิทยา
ปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยา
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
พันธุศาสตรของจุลินทรีย
ปฏิบัติการพันธุศาสตรของจุลินทรีย
ทักษะการอานและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทาง
จุลชีววิทยา
แบบเสนอโครงงานวิจัย
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(4-0-8)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3
18

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(0-6-0)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
6
3
21
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
แผนที่ 2 สหกิจศึกษา (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา 518 496 สหกิจศึกษา)
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
518 401
518 491
518 493
... ...
... ...

ชีวสนเทศศาสตรเบื้องตน
สัมมนา
โครงงานวิจัย 1
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
518 496

สหกิจศึกษา
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
2(1-3-2)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
2
3
10

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
6(ไมนอยกวา 300
ชั่วโมง)
6
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หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต รายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 87 หนวยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต
โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 123 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 8-14)
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 87 หนวยกิต ประกอบดวย
2.1 วิชาแกน จํานวน 21 หนวยกิต
511 101 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
(Calculus I)
511 102 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
(Calculus II)
511 200 ภาษาอังกฤษสําหรับคณิตศาสตร 1
3(3-0-6)
(English for Mathematics I)
512 108 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต
3(3-0-6)
(Biology for Applied Science)
514 231 ขอมูลฟสิกสสําหรับนักวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
(Physics Data for Scientists)
515 202 หลักสถิติ
3(2-2-5)
(Fundamental Statistics)
517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล
3(2-2-5)
(Computer Programming for Data Scientists)
2.2 วิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 66 หนวยกิต ประกอบดวย
2.2.1 วิชาบังคับ
แผน 1 โครงงานวิจัย จํานวน 36 หนวยกิต ประกอบดวย
511 203 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร
(Vector Calculus)
511 221 สมการเชิงอนุพันธ
(Differential Equations)
511 246 พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต
(Linear Algebra and Applications)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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511 271 การวิเคราะหเชิงตัวเลข
(Numerical Analysis)
519 161 คณิตศาสตรธุรกิจและการวิเคราะห
(Business Mathematics and Analysis)
519 201 คณิตศาสตรหลักมูล
(Foundation of Mathematics)
519 231 แบบจําลองทางคณิตศาสตร
(Mathematical Modeling)
519 241 คณิตศาสตรคณนา
(Computational Mathematics)
519 251 ทฤษฎีความนาจะเปน
(Probability Theory)
519 361 กําหนดการเชิงเสน
(Linear Programming)
519 391 วิธีการวิจัย
(Research Methodology)
519 491 สัมมนา
(Seminar)
519 494 โครงงานวิจัย
(Research Project)
แผน 2 สหกิจศึกษา จํานวน 42 หนวยกิต ประกอบดวย
511 203 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร
(Vector Calculus)
511 221 สมการเชิงอนุพันธ
(Differential Equations)
511 246 พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต
(Linear Algebra and Applications)
511 271 การวิเคราะหเชิงตัวเลข
(Numerical Analysis)
519 161 คณิตศาสตรธุรกิจและการวิเคราะห
(Business Mathematics and Analysis)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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519 201 คณิตศาสตรหลักมูล
3(3-0-6)
(Foundation of Mathematics)
519 231 แบบจําลองทางคณิตศาสตร
3(2-2-5)
(Mathematical Modeling)
519 241 คณิตศาสตรคณนา
3(2-2-5)
(Computational Mathematics)
519 251 ทฤษฎีความนาจะเปน
3(3-0-6)
(Probability Theory)
519 361 กําหนดการเชิงเสน
3(2-2-5)
(Linear Programming)
519 391 วิธีการวิจัย
3(3-0-6)
(Research Methodology)
519 392 เตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
(Preparation for Cooperative Education)
519 491 สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
519 492 สัมมนาสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
(Cooperative Education Seminar)
519 496 สหกิจศึกษา 1
3 (ไมนอยกวา
(Cooperative Education I)
300 ชั่วโมง)
519 497 สหกิจศึกษา 2
3 (ไมนอยกวา
(Cooperative Education II)
300 ชั่วโมง)
2.2.2 วิชาบังคับเลือก จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยเลือกจากวิชาดังตอไปนี้
519 331 แบบจําลองทางสโตแคสติกเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Stochastic Models)
519 341 เทคนิคการหาคาเหมาะที่สุดเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Optimization Techniques)
519 362 คณิตศาสตรสําหรับการเงิน
3(3-0-6)
(Mathematics for Finance)
519 364 คณิตศาสตรสําหรับการจัดการพอรตการลงทุน
3(3-0-6)
(Mathematics for Portfolio Management)
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519 371 คณิตศาสตรสําหรับการเรียนรูดวยเครื่อง
(Mathematics for Machine Learning)
522 151 พื้นฐานวิทยาการขอมูล
(Foundation of Data Science)
522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล
(Getting and Cleaning Data)
522 351 การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ
(Exploratory Data Analysis)

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

2.2.3 วิชาเลือก
แผน 1 โครงงานวิจัย จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต ใหเลือกจากรายวิชาในกลุมที่ 1
และกลุมที่ 2 โดยตองเลือกจากกลุมที่ 1 ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
แผน 2 สหกิจศึกษา จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต ใหเลือกเฉพาะรายวิชาในกลุมที่ 1
ดังนี้
กลุมที่ 1 ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
515 224 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติเบื้องตน
(Introduction to Statistical Data Analysis)
519 301 คณิตวิเคราะห
(Mathematical Analysis)
519 321 ฟงกชันพิเศษและการประยุกต
(Special Functions and Applications)
519 332 ระบบเชิงพลวัต
(Dynamical Systems)
519 351 การประมาณคาพารามิเตอร
(Parameter Estimation)
519 363 คณิตศาสตรประกันภัยเบื้องตน
(Introduction to Actuarial Science)
519 365 การจําลองมอนติคารโลที่นําไปใชกับการเงิน
(Monte Carlo Simulation with Applications to Finance)
519 393 สโมสรหนังสือ
(Book Club)

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(2-2-5)
1(0-2-1)
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519 411 ทฤษฎีการประมาณคา
(Approximation Theory)
519 412 ปญหาผกผันแบบอิลลโพสเชิงเสน
(Linear Ill-Posed Inverse Problems)
519 431 วิธีการทางคณิตศาสตรในวิทยาศาสตรชีวภาพ
(Mathematical Methods in Biological Sciences)
519 441 โครงขายประสาทเทียมเบื้องตน
(Introduction to Artificial Neural Networks)
519 442 วิธีเชิงตัวเลขสําหรับการลงทะเบียนภาพเบื้องตน
(Introduction to Numerical Methods for Image Registration)
519 443 วิธีการไฟไนตดิฟเฟอเรนซและการประยุกต
(Finite Difference Methods and Applications)
519 444 วิธีการไฟไนตเอลิเมนต
(Finite Element Methods)
519 451 อนุกรมเวลาเบื้องตน
(Introduction to Time Series)
519 461 ทฤษฎีควบคุมเชิงคณิตศาสตร
(Mathematical Control Theory)
519 481 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตรประยุกต
(Selected Topics in Applied Mathematics)
519 482 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคณนา
(Selected Topics in Computational)
519 483 เรื่องคัดเฉพาะทางการเงินและอุตสาหกรรม 1
(Selected Topics in Finance and Industry I)
519 484 เรื่องคัดเฉพาะทางการเงินและอุตสาหกรรม 2
(Selected Topics in Finance and Industry II)
519 485 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูลและการจัดการขอมูล 1
(Selected Topics in Data Analysis and Data Management I)
519 486 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูลและการจัดการขอมูล 2
(Selected Topics in Data Analysis and Data Management II)

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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กลุมที่ 2 ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
511 242 ทฤษฎีสมการ
(Theory of Equations)
511 251 ทฤษฎีจํานวน
(Number Theory)
511 333 ตัวแปรเชิงซอน
(Complex Variables)
511 351 ทฤษฎีกราฟเบื้องตน
(Introduction to Graph Theory)
511 352 คณิตศาสตรเชิงการจัด
(Combinatorics)
511 371 วิทยาการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
(Introduction to Data Analytics)
511 451 ทฤษฎีรหัสเบื้องตน
(Introduction to Coding Theory)
515 221 การวิเคราะหการถดถอยเชิงประยุกต
(Applied Regression Analysis)
515 251 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย
(General Principles of Risk Management and Insurance)
517 121 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
(Computer Programming Skill I)
517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
(Computer Programming Skill II)
517 211 โครงสรางขอมูล
(Data Structures)
517 262 การจัดการฐานขอมูล
(Database Management)
517 351 คอมพิวเตอรกราฟกส
(Computer Graphics)
517 352 การประมวลผลภาพดิจิทัล
(Digital Image Processing)

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(2-2-5)
3(3-0-6)
4(2-4-6)
4(2-4-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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517 354 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
(Digital Signal Processing)
517 432 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
(Natural Language Processing)
517 433 การเรียนรูเชิงลึกสําหรับคอมพิวเตอรวิทัศน
(Deep Learning for Computer Vision)
517 451 คอมพิวเตอรวิทัศน
(Computer Vision)

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาในระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือ
รายวิชาของสถาบันอื่น ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษา
เลือกศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะจะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชา
เฉพาะดานของหมวดวิชาเฉพาะดวย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ การนั บ หน ว ยกิ ต ในแต ล ะหมวดวิช าให นับ เป น รายวิช า จะแยกนับ หนว ยกิ ตรายวิ ช าใด
รายวิชาหนึ่งไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
แผน 1 โครงงานวิจัย
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
SU101
SU201
511 101
512 108
519 161
--- ---

ชื่อรายวิชา
ศิลปะศิลปากร
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
แคลคูลัส 1
ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต
คณิตศาสตรธุรกิจและการวิเคราะห
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

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

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
SU102
SU202
511 102
514 231
515 202
517 111

ชื่อรายวิชา
ศิลปากรสรางสรรค
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
แคลคูลัส 2
ขอมูลฟสิกสสําหรับนักวิทยาศาสตร
หลักสถิติ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการ
ขอมูล
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)
18
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
แผน 1 โครงงานวิจัย
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

SU301
511 200
511 203
511 221
511 246
519 241
--- ---

พลเมืองตื่นรู
ภาษาอังกฤษสําหรับคณิตศาสตร 1
แคลคูลัสเชิงเวกเตอร
สมการเชิงอนุพันธ
พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต
คณิตศาสตรคณนา
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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)
3
21

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
SU203
SU401
511 271
519 201
519 231
519 251

ชื่อรายวิชา
ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค
ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
การวิเคราะหเชิงตัวเลข
คณิตศาสตรหลักมูล
แบบจําลองทางคณิตศาสตร
ทฤษฎีความนาจะเปน
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
แผน 1 โครงงานวิจัย
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

SU402
519 361
519 391
--- ----- ----- ---

นวัตกรรมและการออกแบบ
กําหนดการเชิงเสน
วิธีการวิจัย
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

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

เมื่อจบปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาตองยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการเลือกแผนการ
ศึกษา โดยนักศึกษาที่เลือกแผน 1 โครงงานวิจัย ใหเลือกเรียนรายวิชา 519 494 โครงงานวิจัย หรือ
เลื อกแผน 2 สหกิ จ ศึ กษา ให เ ลื อกเรี ย นรายวิช า 519 496 สหกิจ ศึกษา 1 ตออาจารยผูรับ ผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อพิจารณา
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
519 491
--- ----- ----- ---

ชื่อรายวิชา
สัมมนา
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
1(0-2-1)
6
9
3
19
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
แผน 1 โครงงานวิจัย
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
--- ---

ชื่อรายวิชา
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
6
6

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
519 494

ชื่อรายวิชา
โครงงานวิจัย
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
2(0-4-2)
2
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
แผน 2 สหกิจศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
SU101
SU201
511 101
512 108
519 161
--- ---

ชื่อรายวิชา
ศิลปะศิลปากร
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
แคลคูลัส 1
ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต
คณิตศาสตรธุรกิจและการวิเคราะห
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

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

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
SU102
SU202
511 102
514 231
515 202
517 111

ชื่อรายวิชา
ศิลปากรสรางสรรค
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
แคลคูลัส 2
ขอมูลฟสิกสสําหรับนักวิทยาศาสตร
หลักสถิติ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการ
ขอมูล
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)
18
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
แผน 2 สหกิจศึกษา
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

SU301
511 200
511 203
511 221
511 246
519 241
--- ---

พลเมืองตื่นรู
ภาษาอังกฤษสําหรับคณิตศาสตร 1
แคลคูลัสเชิงเวกเตอร
สมการเชิงอนุพันธ
พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต
คณิตศาสตรคณนา
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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)
3
21

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
SU203
SU401
511 271
519 201
519 231
519 251

ชื่อรายวิชา
ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค
ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
การวิเคราะหเชิงตัวเลข
คณิตศาสตรหลักมูล
แบบจําลองทางคณิตศาสตร
ทฤษฎีความนาจะเปน
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
แผน 2 สหกิจศึกษา
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

SU402
519 361
519 391
--- ----- ----- ---

นวัตกรรมและการออกแบบ
กําหนดการเชิงเสน
วิธีการวิจัย
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

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

เมื่อจบปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาตองยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการเลือกแผนการ
ศึกษา โดยนักศึกษาที่เลือกแผน 1 โครงงานวิจัย ใหเลือกเรียนรายวิชา 519 494 โครงงานวิจัย หรือ
เลื อกแผน 2 สหกิ จ ศึ กษา ให เ ลื อกเรี ย นรายวิช า 519 496 สหกิจ ศึกษา 1 ตออาจารยผูรับ ผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อพิจารณา
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
519 392
519 491
--- ----- ----- ---

ชื่อรายวิชา
เตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา
สัมมนา
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
6
9
3
20
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
แผน 2 สหกิจศึกษา
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
519 496

ชื่อรายวิชา
สหกิจศึกษา 1
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3 (ไมนอยกวา
300 ชั่วโมง)
3

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
519 492
519 497

ชื่อรายวิชา
สัมมนาสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา 2
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
1(0-2-1)
3 (ไมนอยกวา
300 ชั่วโมง)
4
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หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต รายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 97 หนวยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต
โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 133 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 8-14)
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 97 หนวยกิต
2.1 วิชาเสริมพื้นฐานทางคณิตศาสตร (ไมนับหนวยกิต) จํานวน 3 หนวยกิต
511 100 ความรูพื้นฐานสําหรับแคลคูลัส
(Precalculus)
2.2 วิชาแกน จํานวน 9 หนวยกิต
511 113 แคลคูลัสสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Calculus for Information Technology)
515 105 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Statistics for Information Technology)
520 101 พื้นฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ
(Foundation of Computer and Informatics)
2.3 วิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 88 หนวยกิต
2.3.1 วิชาบังคับ
แผน 1 โครงงานวิจัย จํานวน 76 หนวยกิต
517 121 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
(Computer Programming Skill I)
517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
(Computer Programming Skill II)
520 111 โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง
(Discrete Computational Structures)
520 112 เว็บเทคโนโลยี
(Web Technology)
520 213 โครงสรางขอมูลพื้นฐานและการประยุกต
(Fundamental of Data Structures and Applications)
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไมนับหนวยกิต วัดผลการศึกษา เปน S หรือ U

3 *(3-0-6)
0

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

4(2-4-6)
4(2-4-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
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520 214
520 221
520 222
520 223
520 231
520 232
520 241
520 242
520 251

520 311
520 321
520 322
520 331
520 341
520 342

ดิจิทัลแพลตฟอรมและโครงสรางพื้นฐาน
(Digital Platform and Infrastructure)
ระบบฐานขอมูล
(Database Systems)
การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุและการประยุกต
(Object-Oriented Software Development and Application)
ภาษาเอสคิวแอลเบื้องตน
(Introduction to Structure Query Language)
การวิเคราะหขอมูล
(Data Analytics)
การเลาเรื่องและการสรางภาพนิทัศนจากขอมูล
(Storytelling and Data Visualization)
หลักของเครือขายคอมพิวเตอร
(Principles of Computer Networks)
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
(Information System Security)
การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรและการออกแบบ
ประสบการณผูใช
(Human Computer Interaction and User Experience Design)
กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Laws and Ethics in Information Technology)
การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
(Database System Administration)
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
(Business Information Systems)
ปญญาประดิษฐสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Artificial Intelligence for Information Technology)
การเขียนโปรแกรมแบบเว็บฝงไคลเอนต
(Client Side Web Programming)
การเขียนโปรแกรมแบบเว็บฝงเซิรฟเวอร
(Server Side Web Programming)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
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(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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520 343
520 361
520 362
520 363
520 364
520 393
520 493
520 494

517 121
517 122
520 111
520 112
520 213
520 214
520 221

เว็บเซอรวิสและไมโครเซอรวิส
(Web Service and Microservice)
การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน
(System Analysis and Design)
วิศวกรรมซอฟตแวร
(Software Engineering)
สถาปตยกรรมซอฟตแวรวิสาหกิจ
(Enterprise Software Architecture)
การจัดการโครงการซอฟตแวรรวมสมัย
(Contemporary Software Project Management
การเตรียมโครงงานวิจัย
(Research Project Preparation)
โครงงานวิจัย 1
(Research Project I)
โครงงานวิจัย 2
(Research Project II)
แผน 2 สหกิจศึกษา
จํานวน 82 หนวยกิต
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
(Computer Programming Skill I)
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
(Computer Programming Skill II)
โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง
(Discrete Computational Structures)
เว็บเทคโนโลยี
(Web Technology)
โครงสรางขอมูลพื้นฐานและการประยุกต
(Fundamental of Data Structures and Applications)
ดิจิทัลแพลตฟอรมและโครงสรางพื้นฐาน
(Digital Platform and Infrastructure)
ระบบฐานขอมูล
(Database Systems)

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

4(2-4-6)
4(2-4-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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520 222
520 223
520 231
520 232
520 241
520 242
520 251

520 311
520 321
520 322
520 331
520 341
520 342
520 343
520 361

การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุและการประยุกต
(Object-Oriented Software Development and Application)
ภาษาเอสคิวแอลเบื้องตน
(Introduction to Structure Query Language)
การวิเคราะหขอมูล
(Data Analytics)
การเลาเรื่องและการสรางภาพนิทัศนจากขอมูล
(Storytelling and Data Visualization)
หลักของเครือขายคอมพิวเตอร
(Principles of Computer Networks)
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
(Information System Security)
การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรและการออกแบบ
ประสบการณผูใช
(Human Computer Interaction and User Experience Design)
กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Laws and Ethics in Information Technology)
การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
(Database System Administration)
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
(Business Information Systems)
ปญญาประดิษฐสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Artificial Intelligence for Information Technology)
การเขียนโปรแกรมแบบเว็บฝงไคลเอนต
(Client Side Web Programming)
การเขียนโปรแกรมแบบเว็บฝงเซิรฟเวอร
(Server Side Web Programming)
เว็บเซอรวิสและไมโครเซอรวิส
(Web Service and Microservice)
การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน
(System Analysis and Design)

3(2-2-5)
1(0-2-1)
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(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
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520 362
520 363
520 364
520 393
520 394
520 496
520 497

วิศวกรรมซอฟตแวร
(Software Engineering)
สถาปตยกรรมซอฟตแวรวิสาหกิจ
(Enterprise Software Architecture)
การจัดการโครงการซอฟตแวรรวมสมัย
(Contemporary Software Project Management)
การเตรียมโครงงานวิจัย
(Research Project Preparation)
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
(Preparation for Cooperative Education)
สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)
สัมมนาโครงงานสหกิจศึกษา
(Cooperative Education Project Seminar)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
6(ไมนอยกวา 640 ชั่วโมง)
2(0-4-2)

2.3.3 วิชาเลือก แผนที่ 1 (โครงงานวิจัย) จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต
และแผนที่ 2 (สหกิจศึกษา) จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาไดจาก
3 กลุมวิชา ดังตอไปนี้
1. กลุมวิชาการจัดการสารสนเทศ (Information Management) ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
520 323 การจัดการเนื้อหาและสินทรัพยแบบดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Content and Asset Management)
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 การจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Service Management)
520 336 การคิดเชิงออกแบบเพื่อธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
(Design Thinking for Digital Business)
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520 355
520 421
520 427
520 428
520 481
520 482

ความเปนผูประกอบการใหมดานนวัตกรรม และเทคโนโลยี
(Innovative and Tech Startup Entrepreneurship)
การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ
(Information Storage and Retrieval)
การบริหารงานลูกคาสัมพันธ
(Customer Relationship Management)
โบราณคดีเชิงดิจิทัล
(Digital Archaeology)
เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Selected Topics in Information Technology I)
เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Selected Topics in Information Technology II)

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

2. กลุมวิชาการพัฒนาซอฟตแวรและการบริหารจัดการระบบ (Software Development and
System Administration) ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
520 344 การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Computer System Administration)
520 345 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Java Programming)
520 346 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนที่สําหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
(Mobile Application Development for Business)
520 347 เดฟออปสและวิศวกรรมระบบคลาวดเชิงปฏิบัติ
3(2-2-5)
(Practical DevOps and Cloud Engineering)
520 348 เดฟเซคออปสเชิงปฏิบัติ
3(2-2-5)
(Practical DevSecOps)
520 349 สถาปตยกรรมและเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Computer Network Architecture and Technology)
520 351 เทคโนโลยีสื่อประสม
3(3-0-6)
(Multimedia Technology)
520 352 อินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่งสําหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
(Internet of Things for Business)
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520 353
520 354
520 422
520 451
520 461
520 462
520 463
520 464
520 483
520 484
520 495

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
(Electronic Commerce)
ระบบปฏิบัตกิ ารหุน ยนตและการควบคุม
3(2-2-5)
(Robot Operating System and Control)
ระบบฐานขอมูลเชิงไมสัมพันธ
3(3-0-6)
(Non-Relational Database Systems)
การออกแบบและการพัฒนาเกม
3(3-0-6)
(Game Design and Development)
การกําหนดและการจัดการความตองการทางซอฟตแวร
3(3-0-6)
(Software Requirement Specification and Management)
การทดสอบแบบเอไจล
3(3-0-6)
(Agile Testing)
การทดสอบซอฟตแวร
3(2-2-5)
(Software Testing)
สกรัมเกม
3(2-2-5)
(SCRUM Games)
เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
3(3-0-6)
(Selected Topics in Information Technology III)
เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4
3(2-2-5)
(Selected Topics in Information Technology IV)
การฝกงาน
3 (ไมนอยกวา 210 ชั่วโมง)
(Practical Training)

3. กลุมวิชาการวิเคราะหขอมูลและวิทยาการขอมูล (Data Analytics and Data Science)
ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
517 432 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Natural Language Processing)
520 332 อัจฉริยะเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Intelligence)
520 333 การทําเหมืองขอมูล
3(2-2-5)
(Data Mining)
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520 334
520 335
520 337
520 338
520 423
520 485
520 486

ระบบชวยสนับสนุนการตัดสินใจ
(Decision Support Systems)
วิทยาการขอมูลและเครื่องมือ
(Data Science and Tools)
การวิเคราะหขอมูลภาพและวีดิทัศน
(Image and Video Analytics)
การวิเคราะหเครือขายสังคม
(Social Network Analysis)
คลังขอมูล
(Data Warehouse)
เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 5
(Selected Topics in Information Technology V)
เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6
(Selected Topics in Information Technology VI)

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(2-2-5)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาในระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร
หรือรายวิชาของสถาบันอื่น ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถา
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะ จะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุก
รายวิชาในวิชาเฉพาะดานของหมวดวิชาเฉพาะดวย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ

การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิตรายวิชาใด
วิชาหนึ่งไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผน 1 โครงงานวิจัย
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
SU101
SU201
SU301
511 100
511 113
515 105
517 121
520 101

รหัสวิชา
SU102
SU202
SU203
SU401
517 122
520 111
520 112

ชื่อรายวิชา
ศิลปะศิลปากร
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
พลเมืองตื่นรู
ความรูพื้นฐานสําหรับแคลคูลัส
แคลคูลัสสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
พื้นฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ
รวมจํานวน

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ศิลปากรสรางสรรค
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค
ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง
เว็บเทคโนโลยี
รวมจํานวน

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไมนับหนวยกิต วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U

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(2-2-5)
4(2-4-6)
3(2-2-5)
22

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(2-4-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
20
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผน 1 โครงงานวิจัย

รหัสวิชา
SU402
520 213
520 214
520 251
--- --SUXXX

รหัสวิชา
520 221
520 222
520 223
520 231
520 232
520 241
520 242

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
นวัตกรรมและการออกแบบ
โครงสรางขอมูลพื้นฐานและการประยุกต
ดิจิทัลแพลตฟอรมและโครงสรางพื้นฐาน
การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรและการ
ออกแบบประสบการณผูใช
วิชาเลือกเสรี
วิชาลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ระบบฐานขอมูล
การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุและการประยุกต
ภาษาเอสคิวแอลเบื้องตน
การวิเคราะหขอมูล
การเลาเรื่องและการสรางภาพนิทัศนจากขอมูล
หลักของเครือขายคอมพิวเตอร
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
รวมจํานวน

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

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
19
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผน 1 โครงงานวิจัย

รหัสวิชา
520 321
520 322
520 331
520 341
520 342
520 361
--- ---

รหัสวิชา
520 311
520 343
520 362
520 363
520 364
520 393
--- --SUXXX

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
ปญญาประดิษฐสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเขียนโปรแกรมแบบเว็บฝงไคลเอนต
การเขียนโปรแกรมแบบเว็บฝงเซิรฟเวอร
การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บเซอรวิสและไมโครเซอรวิส
วิศวกรรมซอฟตแวร
สถาปตยกรรมซอฟตแวรวิสาหกิจ
การจัดการโครงการซอฟตแวรรวมสมัย
การเตรียมโครงงานวิจัย
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
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
21

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3
3
21
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผน 1 โครงงานวิจัย

รหัสวิชา
520 493
--- ---

รหัสวิชา
520 494
--- ---

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
โครงงานวิจัย 1
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
โครงงานวิจัย 2
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

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

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
2(0-4-2)
3
5
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผน 2 สหกิจศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
SU101
SU201
SU301
511 100
511 113
515 105
517 121
520 101

รหัสวิชา
SU102
SU202
SU203
SU401
517 122
520 111
520 112

ชื่อรายวิชา
ศิลปะศิลปากร
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
พลเมืองตื่นรู
ความรูพื้นฐานสําหรับแคลคูลัส
แคลคูลัสสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
พื้นฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ
รวมจํานวน
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ศิลปากรสรางสรรค
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค
ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง
เว็บเทคโนโลยี
รวมจํานวน

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไมนับหนวยกิต วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U

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(2-2-5)
4(2-4-6)
3(2-2-5)
22

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

131

แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผน 2 สหกิจศึกษา

รหัสวิชา
SU402
520 213
520 214
520 251
--- --SUXXX

รหัสวิชา
520 221
520 222
520 223
520 231
520 232
520 241
520 242

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
นวัตกรรมและการออกแบบ
โครงสรางขอมูลพื้นฐานและการประยุกต
ดิจิทัลแพลตฟอรมและโครงสรางพื้นฐาน
การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรและ
การออกแบบประสบการณผูใช
วิชาเลือกเสรี
วิชาลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ระบบฐานขอมูล
การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุและการประยุกต
ภาษาเอสคิวแอลเบื้องตน
การวิเคราะหขอมูล
การเลาเรื่องและการสรางภาพนิทัศนจากขอมูล
หลักของเครือขายคอมพิวเตอร
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
รวมจํานวน

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

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
19
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผน 2 สหกิจศึกษา

รหัสวิชา
520 321
520 322
520 331
520 341
520 342
520 361
--- ---

รหัสวิชา
520 311
520 343
520 362
520 363
520 364
520 393
520 394
SUXXX
--- ---

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
ปญญาประดิษฐสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเขียนโปรแกรมแบบเว็บฝงไคลเอนต
การเขียนโปรแกรมแบบเว็บฝงเซิรฟเวอร
การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บเซอรวิสและไมโครเซอรวิส
วิศวกรรมซอฟตแวร
สถาปตยกรรมซอฟตแวรวิสาหกิจ
การจัดการโครงการซอฟตแวรรวมสมัย
การเตรียมโครงงานวิจัย
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
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
21

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3
3
22
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผน 2 สหกิจศึกษา

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
520 496

สหกิจศึกษา
รวมจํานวน

รหัสวิชา
520 497

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
สัมมนาโครงงานสหกิจศึกษา
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
6 (ไมนอยกวา 640
ชั่วโมง)
6

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
2(0-4-2)
2
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หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการขอมูล
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต รายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 90 หนวยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวย
กิต โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 126 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 8-14)
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 90 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน จํานวน 24 หนวยกิต
511 110 แคลคูลัสสําหรับการวิเคราะหขอมูล 1
(Calculus for Data Analytics I)
511 111 แคลคูลัสสําหรับการวิเคราะหขอมูล 2
(Calculus for Data Analytics II)
514 231 ขอมูลฟสิกสสําหรับนักวิทยาศาสตร
(Physics Data for Scientists)
515 104 สถิติสําหรับคอมพิวเตอร
(Statistics for Computing)
517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล
(Computer Programming for Data Scientists)
517 214 โครงสรางขอมูลพื้นฐานสําหรับวิทยาการขอมูล
(Fundamentals of Data Structure for Data Science)
522 151 พื้นฐานวิทยาการขอมูล
(Foundation of Data Science)
522 201 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาการขอมูล
(Technical English for Data Science)

3(2-2-5)

2.2 วิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 66 หนวยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
แผน 1 โครงงานวิจัย จํานวน 54 หนวยกิต ประกอบดวย
511 244 พีชคณิตเชิงเสนสําหรับวิทยาการขอมูล
(Linear Algebra for Data Science)
515 271 ความนาจะเปนสําหรับวิทยาการขอมูล
(Probability for Data Science)

3(2-2-5)

3(3-0-6)
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)
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515 273
522 211
522 242
522 251
522 253
522 254
522 301
522 322
522 351
522 356
522 361
522 362
522 363
522 365
522 391
522 491

สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล
(Statistics for Data Science)
วิธีการคณนาสําหรับวิทยาการขอมูล
(Computational Methods for Data Science)
ธุรกิจดิจิทัลและการตลาดดิจิทัลเบื้องตน
(Introduction to Digital Business and Marketing)
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธสําหรับวิทยาการขอมูล
(Relational Database for Data Science)
การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล
(Getting and Cleaning Data)
การประมวลผลขอมูลขนาดใหญเบื้องตน
(Introduction to Big Data Processing)
จริยธรรมและความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
(Ethics and Information Security)
เทคนิคการพยากรณสําหรับวิทยาการขอมูล
(Forecasting Techniques for Data Science)
การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ
(Exploratory Data Analysis)
การวิเคราะหขอมูลและการทําเหมืองขอมูล
(Data Analytics and Data Mining)
การเรียนรูของเครื่องแบบมีผูสอน
(Supervised Machine Learning)
การประมวลผลขอมูล
(Data Processing)
การเรียนรูของเครื่องแบบไมมีผูสอน
(Unsupervised Machine Learning)
ปญญาประดิษฐและการเรียนรูเชิงลึก
(Artificial Intelligence and Deep Learning)
ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methods)
สัมมนา
(Seminar)

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(3-0-6)
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)
1(0-2-1)
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522 493

511 244
515 271
515 273
522 211
522 242
522 251
522 253
522 254
522 301
522 322
522 351
522 356
522 361
522 362

โครงงานวิจัย
(Research Project)
แผน 2 สหกิจศึกษา จํานวน 60 หนวยกิต ประกอบดวย
พีชคณิตเชิงเสนสําหรับวิทยาการขอมูล
(Linear Algebra for Data Science)
ความนาจะเปนสําหรับวิทยาการขอมูล
(Probability for Data Science)
สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล
(Statistics for Data Science)
วิธีการคณนาสําหรับวิทยาการขอมูล
(Computational Methods for Data Science)
ธุรกิจดิจิทัลและการตลาดดิจิทัลเบื้องตน
(Introduction to Digital Business and Marketing)
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธสําหรับวิทยาการขอมูล
(Relational Database for Data Science)
การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล
(Getting and Cleaning Data)
การประมวลผลขอมูลขนาดใหญเบื้องตน
(Introduction to Big Data Processing)
จริยธรรมและความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
(Ethics and Information Security)
เทคนิคการพยากรณสําหรับวิทยาการขอมูล
(Forecasting Techniques for Data Science)
การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ
(Exploratory Data Analysis)
การวิเคราะหขอมูลและการทําเหมืองขอมูล
(Data Analytics and Data Mining)
การเรียนรูของเครื่องแบบมีผูสอน
(Supervised Machine Learning)
การประมวลผลขอมูล
(Data Processing)

2(0-4-2)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
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(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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522 363
522 365
522 391
522 392
522 491
522 496
522 497

การเรียนรูของเครื่องแบบไมมีผูสอน
(Unsupervised Machine Learning)
ปญญาประดิษฐและการเรียนรูเชิงลึก
(Artificial Intelligence and Deep Learning)
ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methods)
เตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา
(Preparation for Cooperative Education)
สัมมนา
(Seminar)
สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)
สัมมนาสหกิจศึกษา
(Cooperative Education Seminar)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
6(ไมนอยกวา600 ชั่วโมง)

2.2.2 วิชาเลือก
แผน 1 โครงงานวิจัย จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ
แผน 2 สหกิจศึกษา จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
โดยเลือกจากกลุมวิชาดังตอไปนี้
กลุมวิชาการสังเคราะหสารสนเทศทางธุรกิจและการเงิน
515 251 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย
(General Principles of Risk Management and Insurance)
515 341 การวิจัยดําเนินงาน
(Operations Research)
519 362 คณิตศาสตรสําหรับการเงิน
(Mathematics for Finance)
519 364 คณิตศาสตรสําหรับการจัดการพอรตการลงทุน
(Mathematics for Portfolio Management)
522 321 การถดถอยสําหรับวิทยาการขอมูล
(Regression for Data Science)
522 341 ธุรกิจอัจฉริยะเบื้องตน
(Introduction to Business Intelligence)

1(0-2-1)

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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522 342
522 343
522 353

การวิเคราะหการตลาด
(Marketing Analytics)
การวิเคราะหเชิงธุรกิจ
(Business Analytics)
การวิเคราะหขอมูลเครือขายสังคม
(Social Network Data Analytics)

กลุมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
517 101 ความรอบรูและความเปนพลเมืองดิจิทัล
(Digital Literacy and Citizenship)
517 242 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ
(Web Application Development)
517 324 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนที่
(Mobile Application Development)
517 325 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับหลายแพลตฟอรม
(Multi-platform Application Development)
517 352 การประมวลผลภาพดิจิทัล
(Digital Image Processing)
517 361 อินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง
(Internet of Things)
517 432 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
(Natural Language Processing)
517 433 การเรียนรูเชิงลึกสําหรับคอมพิวเตอรวิทัศน
(Deep Learning for Computer Vision)
517 434 ระบบชวยสนับสนุนการตัดสินใจเชิงอัจฉริยะ
(Intelligent Decision Support Systems)
517 435 ระบบแนะนํา
(Recommendation Systems)
517 451 คอมพิวเตอรวิทัศน
(Computer Vision)
517 462 การเริ่มตนธุรกิจดิจิทัล
(Digital Business Startup)

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(3-0-6)
3(2-2-5)
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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517 463
520 343
520 355

การปรับเปลี่ยนสูดิจิทัล
(Digital Transformation)
เว็บเซอรวิสและไมโครเซอรวิส
(Web Service and Microservice)
ความเปนผูประกอบการใหมดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
(Innovative and Tech-Startup Entrepreneurship)

กลุมวิชาบูรณาการขามศาสตร
520 428 โบราณคดีเชิงดิจิทัล
(Digital Archaeology)
522 371 การวิเคราะหผังเมือง
(Urban Analytics)
522 372 การวิเคราะหขอมูลทางดานธุรกิจเกษตรและอาหาร
(Data Analytics in Agri-Food Business)
522 373 ตัวแบบเชิงทํานายในระบาดวิทยา
(Predictive Models in Epidemiology)
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(3-0-6)
2(1-2-3)
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(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาในระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร
หรือรายวิชาของสถาบันอื่น ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถา
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะจะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุก
รายวิชาในวิชาเฉพาะดานของหมวดวิชาเฉพาะดวย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชาใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิตรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการขอมูล
แผน 1 โครงงานวิจัย

รหัสวิชา
SU101
SU201
SU301
511 110
515 104
517 111
SUXXX

รหัสวิชา
SU102
SU202
SU203
511 111
515 271
522 151

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ศิลปะศิลปากร
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
พลเมืองตื่นรู
แคลคูลัสสําหรับการวิเคราะหขอมูล 1
สถิติสําหรับคอมพิวเตอร
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการ
ขอมูล
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ศิลปากรสรางสรรค
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค
แคลคูลัสสําหรับการวิเคราะหขอมูล 2
ความนาจะเปนสําหรับวิทยาการขอมูล
พื้นฐานวิทยาการขอมูล
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
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(3-0-6)
18
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แสดงแผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการขอมูล
แผน 1 โครงงานวิจัย

รหัสวิชา
511 244
514 231
515 273
517 214
522 251
SUXXX
…………..

รหัสวิชา
SU401
522 201
522 211
522 242
522 253
522 351

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
พีชคณิตเชิงเสนสําหรับวิทยาการขอมูล
ขอมูลฟสิกสสําหรับนักวิทยาศาสตร
สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล
โครงสรางขอมูลพื้นฐานสําหรับวิทยาการขอมูล
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธสําหรับวิทยาการขอมูล
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาการขอมูล
วิธีการคณนาสําหรับวิทยาการขอมูล
ธุรกิจดิจิทัลและการตลาดดิจิทัลเบื้องตน
การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ
รวมจํานวน

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

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18
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แสดงแผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการขอมูล
แผน 1 โครงงานวิจัย

รหัสวิชา
SU402
522 301
522 356
522 361
522 362
…………..

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
นวัตกรรมและการออกแบบ
จริยธรรมและความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
การวิเคราะหขอมูลและการทําเหมืองขอมูล
การเรียนรูของเครื่องแบบมีผูสอน
การประมวลผลขอมูล
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

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

เมื่อจบปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาตองยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการเลือกแผนการศึกษา โดย
นักศึกษาที่เลือกแผน 1 โครงงานวิจัย ใหเลือกเรียนรายวิชา 522 493 โครงงานวิจัย หรือเลือกแผน 2
สหกิจศึกษา ใหเลือกเรียนรายวิชา 522 496 สหกิจศึกษา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณา

รหัสวิชา
522 254
522 322
522 363
522 365
522 391
522 491
…………..

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
การประมวลผลขอมูลขนาดใหญเบื้องตน
เทคนิคการพยากรณสําหรับวิทยาการขอมูล
การเรียนรูของเครื่องแบบไมมีผูสอน
ปญญาประดิษฐและการเรียนรูเชิงลึก
ระเบียบวิธีวิจัย
สัมมนา
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3
19
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แสดงแผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการขอมูล
แผน 1 โครงงานวิจัย
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
…………..

รหัสวิชา
522 493
…………..

ชื่อรายวิชา
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
โครงงานวิจัย
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
6
6

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
2(0-4-2)
3
5
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แสดงแผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการขอมูล
แผน 2 สหกิจศึกษา

รหัสวิชา
SU101
SU201
SU301
511 110
515 104
517 111
SUXXX

รหัสวิชา
SU102
SU202
SU203
511 111
515 271
522 151

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ศิลปะศิลปากร
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
พลเมืองตื่นรู
แคลคูลัสสําหรับการวิเคราะหขอมูล 1
สถิติสําหรับคอมพิวเตอร
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการ
ขอมูล
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ศิลปากรสรางสรรค
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค
แคลคูลัสสําหรับการวิเคราะหขอมูล 2
ความนาจะเปนสําหรับวิทยาการขอมูล
พื้นฐานวิทยาการขอมูล
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
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(3-0-6)
18
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการขอมูล
แผน 2 สหกิจศึกษา

รหัสวิชา
511 244
514 231
515 273
517 214
522 251
SUXXX
…………..

รหัสวิชา
SU401
522 201
522 211
522 242
522 253
522 351

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
พีชคณิตเชิงเสนสําหรับวิทยาการขอมูล
ขอมูลฟสิกสสําหรับนักวิทยาศาสตร
สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล
โครงสรางขอมูลพื้นฐานสําหรับวิทยาการขอมูล
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธสําหรับวิทยาการขอมูล
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาการขอมูล
วิธีการคณนาสําหรับวิทยาการขอมูล
ธุรกิจดิจิทัลและการตลาดดิจิทัลเบื้องตน
การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ
รวมจํานวน

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

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการขอมูล
แผน 2 สหกิจศึกษา

รหัสวิชา
SU402
522 301
522 356
522 361
522 362
…………..

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
นวัตกรรมและการออกแบบ
จริยธรรมและความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
การวิเคราะหขอมูลและการทําเหมืองขอมูล
การเรียนรูของเครื่องแบบมีผูสอน
การประมวลผลขอมูล
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

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

เมื่อจบปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาตองยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการเลือกแผนการ
ศึกษา โดยนักศึกษาที่เลือกแผน 1 โครงงานวิจัย ใหเลือกเรียนรายวิชา 522 493 โครงงานวิจัย หรือ
เลือกแผน 2 สหกิจศึกษา ใหเลือกเรียนรายวิชา 522 496 สหกิจศึกษา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อพิจารณา

รหัสวิชา
522 254
522 322
522 363
522 365
522 391
522 392
522 491

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
การประมวลผลขอมูลขนาดใหญเบื้องตน
เทคนิคการพยากรณสําหรับวิทยาการขอมูล
การเรียนรูของเครื่องแบบไมมีผูสอน
ปญญาประดิษฐและการเรียนรูเชิงลึก
ระเบียบวิธีวิจัย
เตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา
สัมมนา
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
17
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการขอมูล
แผน 2 สหกิจศึกษา
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
522 496

ชื่อรายวิชา
สหกิจศึกษา
รวมจํานวน

รหัสวิชา
522 497
…………..
…………..

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
สัมมนาสหกิจศึกษา
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

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

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป – น)
1(0-2-1)
3
3
7
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หลักสูตรสาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต รายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 94 หนวยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต
โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 130 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 8-14)
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 94 หนวยกิต ประกอบดวย
2.1 วิชาแกน จํานวน 22 หนวยกิต ประกอบดวย
511 106 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
(Calculus for Biological Scientists I)
511 107 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
(Calculus for Biological Scientists II)
512 101 ชีววิทยาทั่วไป
(General Biology )
512 102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
(General Biology Laboratory)
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 Physic I)
514 103 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
(General Physic Laboratory I)
2.2 วิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 72 หนวยกิต ประกอบดวย
2.2.1 วิชาบังคับ จํานวน 54 หนวยกิต ประกอบดวย
513 224 เคมีฟสิกัลในงานอุตสาหกรรม
(Physical Chemistry in Industrial Applications)

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

2(2-0-4)
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513 231
513 233
513 235
513 236
513 250
513 255
513 341
513 343
513 356
515 203
518 101
518 102
518 210
518 211
518 212
518 213

เคมีวิเคราะห
2(2-0-4)
(Analytical Chemistry)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
1(0-3-0)
(Analytical Chemistry Laboratory)
เทคนิควิเคราะหที่ทันสมัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Modern Instrumental Analysis in Industrial Applications)
ปฏิบัติการเทคนิควิเคราะหที่ทันสมัยในงานอุตสาหกรรม
1(0-3-0)
(Modern Instrumental Analysis in Industrial Applications Laboratory)
เคมีอินทรีย
3(3-0-6)
(Organic Chemistry)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
1(0-3-0)
(Organic Chemistry Laboratory)
ชีวเคมี
4(4-0-8)
(Biochemistry)
ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3-0)
(Biochemistry Laboratory)
สเปกโตรสโกปในเคมีอินทรียสําหรับใชในงานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Spectroscopy in Organic Chemistry for Industrial Applications)
สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
3(2-2-5)
(Statistics for Biological Scientists I)
จุลชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Microbiology)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-0)
(General Microbiology Laboratory)
3(2-3-4)
แบคทีเรียวิทยาประยุกต
(Applied Bacteriology)
เห็ดราวิทยาประยุกต
3(2-3-4)
(Applied Mycology)
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Industrial Microbiology)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมเบื้องตน
1(0-3-0)
(Introduction to Industrial Microbiology Laboratory)
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518 303
518 304
518 401
523 201
523 301
523 302
523 303
523 391
523 491

พันธุศาสตรของจุลินทรีย
(Microbial Genetics)
ปฏิบัติการพันธุศาสตรของจุลินทรีย
(Microbial Genetics Laboratory)
ชีวสนเทศศาสตรเบื้องตน
(Introduction to Bioinformatics)
ความปลอดภัยในเคมีและจุลชีววิทยา
(Chemical and Microbiological Safety)
ระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรม
(Quality Management System in Industry)
หนวยปฏิบัติการกระบวนการชีวภาพ
(Unit Operation in Bioprocess)
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานทางวิทยาศาสตร
(English Skills for Scientific Purpose)
ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)
สัมมนา
(Seminar)

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

2.2.2 วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต ประกอบดวย
2.2.2.1 แผนโครงงานวิจัย
(1) กลุมวิชาบังคับเลือก จํานวนไมนอยกวา 10 หนวยกิต (โดยเลือก 523 493
โครงงานวิจัย จํานวน 3 หนวยกิต และวิชาอื่นในกลุมบังคับเลือก จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต)
ประกอบดวย
513 314 เคมีอนินทรียในงานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Inorganic Chemistry in Industrial Applications)
513 325 วิทยาศาสตรนิวเคลียรในงานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Nuclear Science in Industrial Applications)
2(2-0-4)
513 326 เคมีฟสิกัลของสารโมเลกุลใหญในงานอุตสาหกรรม
(Physical Chemistry of Macromolecules in Industrial Applications)
513 344 วิธีการศึกษาทางชีวเคมี
2(1-3-2)
(Methods in Biochemistry)
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513 438
513 443
518 307
518 308
518 411
518 412
518 431
518 432
523 493

513 357
513 415
513 435
513 439
513 441
513 444

เทคนิควิเคราะหขั้นสูงสําหรับการใชงานในอุตสาหกรรม
(Advanced Analytical Techniques for Industrial Applications)
เทคโนโลยีของเอนไซม
(Enzyme Technology)
จุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม
(Food and Industrial Microbiology)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม
(Food and Industrial Microbiology Laboratory)
จุลชีววิทยาทางการเกษตร
(Agricultural Microbiology)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร
(Agricultural Microbiology Laboratory)
เทคโนโลยีการหมักเบื้องตน
(Introduction to Fermentation Technology)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักเบื้องตน
(Introduction to Fermentation Technology Laboratory)
โครงงานวิจัย
(Research Project)
(2) กลุมวิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 8 หนวยกิต ประกอบดวย
ปฏิบัติการเคมีอินทรียในงานอุตสาหกรรม
(Organic Chemistry Laboratory in Industrial Applications)
วัสดุนาโน
(Nanomaterials)
การวิเคราะหทางเคมีของน้ํา
(Chemical Analysis of Water)
เคมีไฟฟาในงานอุตสาหกรรม
(Electrochemistry in Industrial Applications)
เคมีของโปรตีน
(Protein Chemistry)
ชีวเคมีของโภชนศาสตร
(Biochemistry of Nutrition)

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

2(0-6-0)
2(2-0-4)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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513 452
513 454
513 461
518 313
518 314
518 321
518 322
518 323
518 331
518 332
518 335
518 336
518 347
518 348
518 349
518 350

เคมีอินทรียของผลิตภัณฑธรรมชาติ
(Organic Chemistry of Natural Products)
ผลิตภัณฑธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางยา
(Medicinal Natural Products)
หลักการทางธุรกิจและผลิตภัณฑนวัตกรรม
(Principle of Business and Innovative Products)
จุลชีววิทยาทางดิน
(Soil Microbiology)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางดิน
(Soil Microbiology Laboratory)
จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑนม
(Dairy Product Microbiology)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑนม
(Dairy Product Microbiology Laboratory)
โปรไบโอติกสและพรีไบโอติกส
(Probiotics and Prebiotics)
ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต
(Yeast Biology and Technology)
ปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต
(Yeast Biology and Technology Laboratory)
เทคโนโลยีของรา
(Fungal Technology)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีของรา
(Fungal Technology Laboratory)
วิธีทดสอบมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหดานเห็ดราวิทยา
(Standard Test Methods for Mycological Analysis)
การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
(Biological Activity Assay)
ปฏิบัติการการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
(Biological Activity Assay Laboratory)
การเพิ่มมูลคาทางชีวภาพ
(Value-added Biotransformation)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(1-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
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518 421

จุลชีววิทยาทางอาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food Microbiology for Health)
518 422 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารเพื่อสุขภาพ
1(0-3-0)
(Food Microbiology for Health Laboratory)
518 441 จุลชีววิทยาในการยอยสลายสารและการกําจัดสารพิษจากสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Biodegradation and Bioremediation Microbiology)
523 311 เคมีวิเคราะหทางชีวภาพ
2(2-0-4)
(Bioanalytical Chemistry)
523 312 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหทางชีวภาพ
1(0-3-0)
(Bioanalytical Chemistry Laboratory)
523 313 เซนเซอรชีวภาพ
2(2-0-4)
(Biosensors)
523 314 วัสดุชีวภาพ
2(2-0-4)
(Biomaterials)
2(2-0-4)
523 481 เรื่องคัดเฉพาะในเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 1
(Selected Topic in Applied Chemistry and Industrial Microbiology I)
523 482 เรื่องคัดเฉพาะในเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 2
2(2-0-4)
(Selected Topic in Applied Chemistry and Industrial Microbiology II)
และสามารถเลือกศึกษารายวิชาในกลุมวิชาบังคับเลือกได
2.2.2.2 แผนสหกิจศึกษา
(1) กลุมวิชาบังคับเลือก จํานวนไมนอยกวา 10 หนวยกิต (โดยเลือก 523 496 สหกิจศึกษา
จํานวน 6 หนวยกิต และวิชาอื่นในกลุมบังคับเลือก จํานวนไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ประกอบดวย
513 314 เคมีอนินทรียในงานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Inorganic Chemistry in Industrial Applications)
513 325 วิทยาศาสตรนิวเคลียรในงานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Nuclear Science in Industrial Applications)
513 326 เคมีฟสิกัลของสารโมเลกุลใหญในงานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Physical Chemistry of Macromolecules in Industrial Applications)
513 344 วิธีการศึกษาทางชีวเคมี
2(1-3-2)
(Methods in Biochemistry)
513 438 เทคนิควิเคราะหขั้นสูงสําหรับการใชงานในอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Advanced Analytical Techniques for Industrial Applications)
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513 443
518 307
518 308
518 411
518 412
518 431
518 432
523 496

เทคโนโลยีของเอนไซม
2(2-0-4)
(Enzyme Technology)
จุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Food and Industrial Microbiology)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม
1(0-3-0)
(Food and Industrial Microbiology Laboratory)
จุลชีววิทยาทางการเกษตร
3(3-0-6)
(Agricultural Microbiology)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร
1(0-3-0)
(Agricultural Microbiology Laboratory)
เทคโนโลยีการหมักเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Fermentation Technology)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักเบื้องตน
1(0-3-0)
(Introduction to Fermentation Technology Laboratory)
6(ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง)
สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)

(2) กลุมวิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 8 หนวยกิต ประกอบดวย
513 357 ปฏิบัติการเคมีอินทรียในงานอุตสาหกรรม
(Organic Chemistry Laboratory in Industrial Applications)
513 415 วัสดุนาโน
(Nanomaterials)
513 435 การวิเคราะหทางเคมีของน้ํา
(Chemical Analysis of Water)
513 439 เคมีไฟฟาในงานอุตสาหกรรม
(Electrochemistry in Industrial Applications)
513 441 เคมีของโปรตีน
(Protein Chemistry)
513 444 ชีวเคมีของโภชนศาสตร
(Biochemistry of Nutrition)
513 452 เคมีอินทรียของผลิตภัณฑธรรมชาติ
(Organic Chemistry of Natural Products)

2(0-6-0)
2(2-0-4)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
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513 454
513 461
518 313
518 314
518 321
518 322
518 323
518 331
518 332
518 335
518 336
518 347
518 348
518 349
518 350
518 421

ผลิตภัณฑธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางยา
(Medicinal Natural Products)
หลักการทางธุรกิจและผลิตภัณฑนวัตกรรม
(Principle of Business and Innovative Products)
จุลชีววิทยาทางดิน
(Soil Microbiology)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางดิน
(Soil Microbiology Laboratory)
จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑนม
(Dairy Product Microbiology)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑนม
(Dairy Product Microbiology Laboratory)
โปรไบโอติกสและพรีไบโอติกส
(Probiotics and Prebiotics)
ชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต
(Yeast Biology and Technology)
ปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต
(Yeast Biology and Technology Laboratory)
เทคโนโลยีของรา
(Fungal Technology)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีของรา
(Fungal Technology Laboratory)
วิธีทดสอบมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหดานเห็ดราวิทยา
(Standard Test Methods for Mycological Analysis)
การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
(Biological Activity Assay)
ปฏิบัติการการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
(Biological Activity Assay Laboratory)
การเพิ่มมูลคาทางชีวภาพ
(Value-added Biotransformation)
จุลชีววิทยาทางอาหารเพื่อสุขภาพ
(Food Microbiology for Health)

2(2-0-4)
2(1-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(1-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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518 422

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารเพื่อสุขภาพ
1(0-3-0)
(Food Microbiology for Health Laboratory)
518 441 จุลชีววิทยาในการยอยสลายสารและการกําจัดสารพิษจากสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Biodegradation and Bioremediation Microbiology)
523 311 เคมีวิเคราะหทางชีวภาพ
2(2-0-4)
(Bioanalytical Chemistry)
523 312 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหทางชีวภาพ
1(0-3-0)
(Bioanalytical Chemistry Laboratory)
523 313 เซนเซอรชีวภาพ
2(2-0-4)
(Biosensors)
523 314 วัสดุชีวภาพ
2(2-0-4)
(Biomaterials)
523 481 เรื่องคัดเฉพาะในเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 1
2(2-0-4)
(Selected Topic in Applied Chemistry and Industrial Microbiology I)
2(2-0-4)
523 482 เรื่องคัดเฉพาะในเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 2
(Selected Topic in Applied Chemistry and Industrial Microbiology II)
และสามารถเลือกศึกษารายวิชาในกลุมวิชาบังคับเลือกได
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาในระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือ
รายวิชาของสถาบันอื่น ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษา
เลือกศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะจะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชา
เฉพาะดานของหมวดวิชาเฉพาะดวย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชาใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิตรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

รหัสวิชา
SU101
SU201
511 106
512 101
512 102
513 101
513 103
514 101
514 103

รหัสวิชา
SU102
SU202
511 107
513 102
513 104
518 101
518 102
……

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ศิลปะศิลปากร
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
ชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
เคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
ฟสิกสทั่วไป 1
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
รวมจํานวน

ปที่1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ศิลปากรสรางสรรค
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
เคมีทั่วไป 2
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
จุลชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

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

รหัสวิชา
SU301
513 231
513 233
513 250
513 255
518 210
518 211
523 201

รหัสวิชา
SU203
SU401
513 224
513 235
513 236
518 212
518 213
... ...
... ...

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
พลเมืองตื่นรู
เคมีวิเคราะห
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
เคมีอินทรีย
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
แบคทีเรียวิทยาประยุกต
เห็ดราวิทยาประยุกต
ความปลอดภัยในเคมีและจุลชีววิทยา
รวมจํานวน

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค
ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
เคมีฟสิกัลในงานอุตสาหกรรม
เทคนิควิเคราะหที่ทันสมัยในงานอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการเทคนิควิเคราะหที่ทันสมัยในงาน
อุตสาหกรรม
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมเบื้องตน
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมเบื้องตนวิชา
เลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

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

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3
3
21
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

แผนโครงงานวิจัย
รหัสวิชา
SU402
513 341
513 343
515 203
523 301
……
……

รหัสวิชา
513 356
518 303
518 304
523 302
523 303
……
……

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
นวัตกรรมและการออกแบบ
ชีวเคมี
ปฏิบัติการชีวเคมี
สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
ระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรม
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
สเปกโตรสโกปในเคมีอินทรียสําหรับใชในงาน
อุตสาหกรรม
พันธุศาสตรของจุลินทรีย
ปฏิบัติการพันธุศาสตรของจุลินทรีย
หนวยปฏิบัติการกระบวนการชีวภาพ
ภาษาอังกฤษเพื่อใชงานทางวิทยาศาสตร
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
อบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
รวมจํานวน

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

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(0-6-0)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
7
4
15 ชั่วโมง
22
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
แผนสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
SU402
513 341
513 343
515 203
523 301
……
……

รหัสวิชา
513 356
518 303
518 304
523 302
523 303
……
……

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
นวัตกรรมและการออกแบบ
ชีวเคมี
ปฏิบัติการชีวเคมี
สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
ระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรม
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
สเปกโตรสโกปในเคมีอินทรียสําหรับใชในงาน
อุตสาหกรรม
พันธุศาสตรของจุลินทรีย
ปฏิบัติการพันธุศาสตรของจุลินทรีย
หนวยปฏิบัติการกระบวนการชีวภาพ
ภาษาอังกฤษเพื่อใชงานทางวิทยาศาสตร
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
อบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
รวมจํานวน

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

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(0-6-0)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
4
4
15 ชั่วโมง
19
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
แผนโครงงานวิจัย
รหัสวิชา
518 401
523 391
523 491

รหัสวิชา
523 493

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ชีวสนเทศศาสตรเบื้องตน
ระเบียบวิธีวิจัย
สัมมนา
รวมจํานวน

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
โครงงานวิจัย
รวมจํานวน

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

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
3(0-6-3)
3
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
แผนสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
518 401
523 391
523 491

รหัสวิชา
523 496

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ชีวสนเทศศาสตรเบื้องตน
ระเบียบวิธีวิจัย
สัมมนา
อบรมเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา
รวมจํานวน

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
สหกิจศึกษา
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
1(0-2-1)
30 ชั่วโมง
5

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
6(ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง)
6
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
SU101

ศิลปะศิลปากร
3(3-0-6)
(Silpakorn Arts)
ความซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค า และความงามของธรรมชาติ งานสร า งสรรค ท างศิ ล ปะ
ทัศนศิลป ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม ดนตรี งานออกแบบ และสถาปตยกรรม ทั้งของ
ไทยและตางประเทศ และความเชื่อมโยงทางสุนทรียศาสตร
Appreciation of the value and beauty of nature, creative arts, visual arts,
performing arts, handicraft arts, music, design and architecture of Thailand and
foreign countries, and aesthetic connections.

SU102

ศิลปากรสรางสรรค
3(3-0-6)
(Creative Silpakorn)
การบูรณาการการเรียนรู ผานการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการดวยกิจ กรรม
สรางสรรค การพัฒนาทักษะการเปนผูนําและการเปนผูตามที่ดี ทักษะการติดตอสื่อสาร
ทักษะการเรียนรูและการทํางานอยางสรางสรรค ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมของ
นักศึกษา การปลูกฝงเอกลักษณและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรใหกับนักศึกษา
โครงการสรางสรรคในประเด็นที่สนใจภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหเกิดการ
รับรูหรือการเปลี่ยนแปลง
Integration of project- based learning focusing on creative activities;
development of the skills of leadership, teamwork, communication, creative
learning and working, students’ community and social responsibilities; instilling
Silpakorn University identity and culture; creative projects on issues of interest
under the advisors’ supervision to enhance recognition or encourage changes.

SU110

มนุษยกับการสรางสรรค
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
วิ วั ฒ นาการของมนุ ษ ยชาติ แ ละบทบาทของมนุ ษ ย ใ นการสร า งสรรค ทั้ ง สิ่ ง ที่ เป น
นามธรรมและรูปธรรม ซึ่งเปนรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษยในดานตาง ๆ ที่สืบ
เนื่องจากโบราณสมัยมาถึงปจจุบัน ปจจัยที่เอื้อตอการสรางสรรค กระบวนการสรางสรรค
ลักษณะและผลผลิตของการสรางสรรค ตลอดจนผลกระทบตอมนุษยชาติในแตละยุคสมัย
ทั้งนี้ โดยการวิเคราะหขอมูลในปริทัศนประวัติศาสตร และจากมุมมองของศาสตรตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ
Evolution of mankind; mankind’s role in abstract and concrete creation,
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.
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SU111

บาน
3(3-0-6)
(Home)
แนวคิด ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของคําวาบาน ความ
เป น พื้ น ที่ เทคโนโลยี และการออกแบบบ าน เพศสภาพกั บ บ า น บ า นในบริ บ ทของการ
ทองเที่ยว โลกาภิวัตน ความเปนชาติ คนไรบาน การเนรเทศ และการนําเสนอความเปนชาติ
Concepts and economic, political, social and cultural characteristics of
the word ‘ home’ ; space, technology and home design; gender and home;
home in context of tourism; globalization; nationality; homeless people;
deportation; presentation of nationality.

SU112

ความสุข
3(3-0-6)
(Happiness)
ความหมาย วิทยาศาสตร และจิตวิทยาแหงความสุข การจัดการความสุข นิสัยสรางสุข
กลยุทธเพิ่มความสุขดวยการคิดบวก การออกกําลังกาย อาหาร และการฝกสติ
Meaning, science, and psychology of happiness; management of
happiness; habits of happiness; strategies to boost happiness by positive
thinking, exercise, diet, mindfulness practice.

SU113

การตั้งคําถามและวิธีการ
3(3-0-6)
(Asking Questions and Methods)
การตั้งคําถามรูปแบบตาง ๆ ตามศาสตรและสาขาวิชา การตั้งคําถามเพื่อสรางและ
แสวงหาความรู วิธีการตั้งคําถาม การตั้งคําถามโดยบูรณาการศาสตรและศิลป
Asking questions in various forms according to science and subjects;
asking to create and in search of knowledge; methods of asking questions;
asking questions by integrating science and arts.

SU114

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
3(3-0-6)
(Disruptive Technology)
ภาพรวมกระบวนการพลวัตของนวัตกรรมเทคโนโลยี ความสําคัญของเทคโนโลยีที่
ขับเคลื่อน สรางมูลคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรขอมูล ปญญาประดิษฐ
ระบบประมวลผลกลุ มเมฆ อิน เทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง ธุร กิจ เทคโนโลยีดานการเงินและ
โครงขายบัญชีธุรกรรมออนไลน และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
Overview of the dynamic process of technological innovation;
importance of technology- driven value creation and economic growth; data
science; artificial Intelligence; cloud processing system; Internet of Things;
Fintech business and block chain; other related technologies.
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SU115

อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food for Health)
ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ความต อ งการอาหารของร า งกาย องค ป ระกอบอาหาร
สุขลักษณะของอาหารกับสุ ขภาพ อาหารที่ไมไดสัดสวนกั บโรค อุปนิสัยการรับประทาน
อาหารกับสุขภาพ ปญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปอนของสารถนอม
อาหารและบรรจุภัณฑ ความปลอดภัยดานอาหารและการคุมครองผูบริโภค
Fundamental knowledge of bodily needs of food; compositions of food;
food hygiene and health; diet imbalance and diseases; eating habits and
health; nutritional problems; diseases from nutrition, contamination of food
preservatives, and packaging; food safety and consumer protection.

SU116

ศิลปะสมัยใหมและรวมสมัยในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Modern and Contemporary Art in Thailand)
เนื้อหา รูปแบบ และความเคลื่อนไหวของศิลปะสมัยใหมและรวมสมัยในประเทศไทย
การเปลี่ยนแปลงจากศิลปะไทยประเพณี อิทธิพลจากศิลปะสมัยใหมของตะวันตก ผลงาน
และแนวความคิดในการสรางสรรคของศิลปนคนสําคัญ
Contents, genres, and movements of modern and contemporary art in
Thailand; transitions from Thai traditional art; influences of modern Western
art; art works and creative concepts of key artists.

SU117

ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
3(3-0-6)
(Art and Visual Culture)
ผลผลิตทางวัฒนธรรมทางการเห็นในดานศิลปะ การออกแบบ และสถาปตยกรรม
จากปจจัยของปรัชญา การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสังคมโลก
Visual cultural products in art, design and architecture influenced by
philosophical, political, social, economic, scientific and technological factors
of a global society.

SU118

สถาปตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3(3-0-6)
(Architecture and Art in South East Asia)
การตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธกับภูมิศาสตรและระบบนิเวศน พัฒนาการทางประวัติศาสตร
คติความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม สถาปตยกรรมพื้นถิ่น พัฒนาการทางสถาปตยกรรม ศิลปะ
และมรดกทางสถาปตยกรรมที่เกี่ยวของ และสถาปตยกรรมรวมสมัยที่เปนเอกลักษณของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
Development of settlements in relation to geography and ecology;
development of history, belief, religion, and culture; vernacular architecture;
development of architecture and its related arts and architectural heritage;
contemporary architecture unique to South East Asia.
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SU119

การอานวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Literary Reading for Life Quality Improvement)
วิ ธี ก ารอ า นและพิ จ ารณาวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม สารสํ า คั ญ ใน
วรรณกรรม คุณคาของวรรณกรรม ประโยชนของวรรณกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Methods of reading and analyzing literary works; literary genres; themes
in literature; literary values; benefits of literature to quality of life
improvement.

SU120

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
(Thai Studies)
ลักษณะสําคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทยในดานประวัติศาสตร ศาสนาและความ
เชื่อ ประเพณี ดนตรี นาฏศิลป และวัฒนธรรมการแตงกาย
มีทัศนศึกษานอกสถานที่
Main characteristics of Thai society and culture in the light of history,
religions and beliefs, customs, music, performing arts, and costumes.
Fieldwork required.

SU121

วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน
3(3-0-6)
(Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN)
ความรูพื้นฐานในการดําเนินชีวิต ที่เ กี่ยวเนื่ องกั บ พุทธศาสนาในประเทศไทย และ
อาเซียน เริ่มตั้งแตการเกิดจนกระทั่งวาระสุดทายของชีวิต
Fundamental knowledge of Buddhist ways of life, from birth to death, in
Thailand and the ASEAN countries.

SU122

สมาธิเชิงประยุกต
3(3-0-6)
(Applied Meditation)
การเรียนรูทฤษฎี และการฝกสมาธิประยุกต ผานกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาตนเอง
ดานคุณธรรม จริยธรรม และความคิดสรางสรรค
มีการศึกษานอกสถานที่
Learning theory and meditation practice through self- development
activities in terms of morality, ethics, and creativity.
Field trips required.
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SU123

วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Ways of Life in Multicultural Society)
ความเขาใจ การซึมซับวัฒนธรรมประเพณีผานกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง วิถีชีวิต อาชีพ
และการดํารงชีวิตของกลุมคนตาง ๆ ที่อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อความเขาใจซึ่ง
กันและกันและการอยูรวมกัน
Comprehension and assimilation of cultures and tradition through
relevant activities; lifestyles, occupations, and ways of life of people in
multicultural society for peaceful co-existence.

SU124

เหตุการณโลกปจจุบัน
3(3-0-6)
(Contemporary World Affairs)
การวิ เ คราะห ร ากฐานด า นประวั ติ ศ าสตร การเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
ปรากฏการณทางธรรมชาติของเหตุการณสําคัญในปจจุบัน เชื่อมโยงเหตุการณเหลานั้นกับ
ผลกระทบตอสังคมโลก
Analysis of historical, political, and socio- economic root and natural
phenomena of significant contemporary world affairs and their effects on the
global community.

SU125

มนุษยกับการคิด
3(3-0-6)
(Man and Thinking)
ความสํ า คั ญ ของการคิด ความคิดแบบเปน เหตุผล การคิดเชิงวิพากษ การคิดเชิง
วิเคราะหและสังเคราะห การคิดแบบวิทยาศาสตร การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงมโนทั ศน
การคิดแบบสรางสรรค การคิดเชิงนวัตกรรม
Importance of thinking; rational thinking; critical thinking; analytical and
synthetical thinking; scientific thinking, systematic thinking; conceptualization;
creative thinking; innovative thinking.

SU126

ศิลปะและสื่อรวมสมัยประยุกตเพื่อชุมชน
3(3-0-6)
(Contemporary Applied Arts and Media for Community)
การศึกษาพื้นที่ตัวอยาง พัฒนาการ และกระบวนการตาง ๆ ของศิลปะและสื่อรวม
สมัยประยุกตทั้งโลกตะวันตก และตะวันออก ที่ใชเพื่อการพัฒนาชุมชน สําหรับเปนตนแบบ
แกผูเรียนในการสรางสรรคผลงานและเครื่องมือแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
Area-based study; development and process of contemporary applied
arts and media in the Eastern and Western world for community development
as a model for students to apply to their own project and as a tool for
knowledge seeking.
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SU127

กระบวนการเรียนรูระบบสัญลักษณในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
st
(Learning Processes of Symbolism in the 21 Century)
ที่มา กระบวนการเรียนรู และการตีความ ระบบสัญลักษณที่มีความแตกตางกัน ใน
แตละวัฒนธรรม ความเขาใจระบบสัญลักษณที่ปรากฏในศตวรรษที่ 21 ผานสื่อรวมสมัย
ตางๆ การเรียนรูตลอดชีวิตในสถานการณที่เปลี่ยนไป
Origin, learning processes and interpretation of symbolism varied from
culture to culture; understanding of symbolism in the 21st century through
various contemporary media; lifelong learning in changing situations.

SU128

การตีความศิลปะ
3(3-0-6)
(Interpretation of Arts)
ความหมาย ความคิด วิธีการ กระบวนการ การตีความทางศิลปะ ความตระหนักรูใน
ความแตกตางทางพหุวัฒนธรรม การวิเคราะหประเด็นปญหารวมสมัย สํานึกทางจริยธรรม
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
Meanings, concepts, methods and process of interpretation of arts;
awareness of the multicultural differences; analysis of contemporary issues;
ethical consciousness; social and personal responsibility.

SU129

ทักษะการรูเทาทันสารสนเทศและสื่อ
3(3-0-6)
(Information and Media Literacy Skills)
ความสําคัญของการรูสารสนเทศ ประเภทของสื่อสารสนเทศ เครื่องมือชวยคน และ
การคัดเลือกแหลงสารสนเทศเพื่อการสรางงานและการอางอิงขอมูลรูปแบบตาง ๆ วิเคราะห
กระบวนการผลิตสารสนเทศ เสรีภาพในการรับรูขาวสาร และความสัมพันธของสารสนเทศ
กับประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมไรพรมแดน
Importance of information literacy; types of information; tools in
searching information; selecting information sources and citation formats;
analysis of the information production process; freedom of information;
relationship between information and issues relating to politics, economy,
society and culture in a borderless society.

SU130

การพัฒนาการคิด
3(3-0-6)
(Thinking Development)
ความหมาย ความสําคัญของการคิค การคิดกับการทํางานของสมอง การคิด ทักษะ
การคิด ทักษะการคิดที่สําคัญในศตวรรษ ที่ 21 แนวทางการพัฒนาการคิดเพื่อพัฒนาชีวิต
และสังคม
มีกิจกรรมนอกสถานที่
Meaning and significance of thinking; thinking and brain functioning;
thinking, thinking skills, important thinking skills in the 21st century; ways to
develop thinking for life and social development.
Fieldwork required.
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SU131

การจัดการสารสนเทศเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Information Management)
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ การรวบรวมขอมูล การจัดเตรียม
ขอมูล การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล การจินตทัศนขอมูล การทํารายงานและการ
นําเสนอ กรณีศึกษา
Basic concepts of information management; data collection, preparation,
analysis and presentation; data visualization; report and presentation; case
studies.

SU132

โลกและดาราศาสตรในสหัสวรรษที่ 3
3(3-0-6)
(Earth and Astronomy in the Third Millennium)
ปรากฏการณทางธรรมชาติบนโลก บรรยากาศโลก การพยากรณทางอุตุนิยมวิทยา
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและผลกระทบ ปรากฏการณ ท างดาราศาสตร การ
สังเกตการณทางดาราศาสตร ระบบสุริยะและดาวฤกษ การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ปรากฏการณและเหตุการณในสหัสวรรษที่ 3
Natural phenomena of the earth; atmosphere of the earth;
meteorological forecasting; climate change and its impact; astrological
phenomena; astronomical observations; the solar system and star; application
of this knowledge in everyday life; phenomena and events in the third
millennium.

SU133

การจัดการสิ่งแวดลอมในครัวเรือน
3(3-0-6)
(Household Environmental Management)
การใชแสงธรรมชาติเพื่อการอนุรักษพลังงานในครัวเรือน สวนอนุรักษน้ํา การอนุรักษ
น้ําใชภายในบาน การระบายอากาศแบบไมใชพลังงาน การคัดแยกมูลฝอย การหมักมูลฝอย
การจัดการมูลฝอยอันตรายในครัวเรือน
Natural lighting for household energy conservation; water conservation
garden; indoor water conservation; passive air ventilation; solid waste
separation; solid waste composting; household hazardous waste management.
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SU134

ความรอบรูทางดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Computer, Information Technology and Communication Literacy)
บทบาทและความสําคัญของคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ปจจุบัน แนวโนมในอนาคต ความรูพื้นฐาน การประยุกตอยางสรางสรรค การรักษาความ
มั่นคง กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของ
Roles and significance of computers, information technology, and
communication in modern days; future trends; fundamental knowledge;
creative applications; maintenance of securities, laws, and ethics related to
computer and information.

SU135

ศิลปะการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
(Art of Living)
การจั ดระเบี ยบชีวิต การพัฒ นาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม บทบาทและความ
รับผิดชอบตอครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห การสื่อสารและการแสดงออก การ
สรางความสุขใหกับชีวิต แรงบันดาลใจในการสรางความสําเร็จในอาชีพ จริยธรรมในการ
ทํางานและการดํารงชีวิต
Life discipline; personality development and social etiquette; roles in
and responsibilities for family and society; analytical thinking; communication
and expression; creation of happiness in life; inspiration for career success;
ethics for working and living.

SU136

เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Technology of Appliances in Daily Life)
ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ระบบ กลไก หนาที่ และอุปกรณพื้นฐาน
ของเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน
Meaning and the evolution of technology; mechanical system, working
function and basic equipment of everyday appliances.

SU137 เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย
3(3-0-6)
(Communication Technology and Human)
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสารในปจจุบันและแนวโนม
ในอนาคต อินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่งและการนําไปใชงานในชีวิตประจําวัน ภัยคุกคามและ
ความปลอดภัย
Evolution of communication technology; current and future trends of
communication technology; the Internet of Things and its uses in everyday
life; threats and security.
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SU138

ไฟฟากับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Electricity and Everyday Life)
การผลิ ต พลั ง งานไฟฟ า จากแหล ง พลั ง งานน้ํ า แสงอาทิ ต ย ลม น้ํ า มั น และแก ส
ธรรมชาติ การสงจายและจําหนายพลังงานไฟฟา การคํานวณคาไฟ การเลือกใชอุปกรณ
ไฟฟ า การประเมิ น ความปลอดภัย ของระบบไฟฟา การประหยัดไฟฟาในบานพักอาศัย
อาคารสํานักงานและโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตและการใชพลังงานไฟฟาอยางยั่งยืน
Process of generating electricity from sources of energy: water, sunlight,
wind, oil, and natural gas; electricity transmission and distribution; calculation
of electricity usage cost and charges; selection of electrical appliances;
electrical safety assessment; saving and reducing electricity usage at homes,
offices, and factories; sustainable electricity production and usage.

SU139

การพัฒนาภาวะผูนํา
3(3-0-6)
(Leadership Development)
ทฤษฎีความต องการของมนุษยและภาวะผูนํา ทักษะจําเปน ในการเปน ผูนํา การ
พัฒนาภาวะผูนํา ความแตกตางของวัฒนธรรมสําหรับผูนํา การสรางทีม การสรางแรงจูงใจ
มนุษยสัมพันธ การแกปญหา การตัดสินใจ การบริหารความขัดแยง การสื่อสารและการ
ควบคุม และการจัดการความเครียด
Needs theories and leadership; skills needed for leaders; leadership
development; cultural diversity of leaders; team building; motivation building;
interpersonal relations; problem solving; decision making; conflict
management; communication and controls; stress management.

SU140

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3(3-0-6)
(Renewable Energy Technology)
ความหมายของพลังงานทดแทน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเปนพลังงานความรอน
และไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงานจากชีวมวล กรณีศึกษาของ
แหลงพลังงานทดแทนการเลือกใชและการจัดการพลังงานทดแทน
Meaning of renewable energy; converting renewable energy to thermal
and electrical energy; solar, wind, hydro, and biomass energy; case studies of
renewable energy resources; selection and management of renewable energy.
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SU141

การแกปญหาแบบสรางสรรค
3(3-0-6)
(Creative Problem Solving)
ปญหา ปจจัยและสาเหตุของปญหา การเขาใจปญหา รูปแบบของปญหา ขั้นตอนการ
แกไขปญหา ขั้นตอนวิธี การคิดเพื่อการตัดสินใจ การแกไขปญหาดวยขั้นตอนวิธี การคิดเชิง
วิกฤตและแนวคิด ความนาเชื่อถือและความสัมพันธกัน แหลงที่มาของขอมูล การเขาใจที่มา
ของขอมูล หลักฐาน ขอเท็จจริงความมีเหตุผลและความนาเชื่อถือ
Problems; factors and causes of problems; understanding problems;
types of problems; problem solving steps; algorithms; thinking for decision
making; problem solving with algorithm; critical thinking and ideas; reliability
and relevance; sources of information; understanding the sources of
information, evidence, and facts; validity and reliability.

SU142

ดนตรีอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Music)
ดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตรและพัฒนาการดนตรีในพื้นที่วัฒนธรรม
หลักของอาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงสําคัญ ศิลปนดนตรีอาเซีย น
ความสัมพันธของดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงตาง ๆ สภาพปจจุบันของดนตรีอาเซียน
Music 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.

SU143

สุนทรียภาพแหงการฟง
3(3-0-6)
(Aesthetics of Listening)
การฟงเพลงและการวิเคราะหองคประกอบดนตรี การประยุกตใชศิลปะการฟงเพื่อ
การพัฒนาการเรียนรูทางดานดนตรีและการวิจารณดนตรี
Listening and analyzing elements of music; applying the art of listening
for the development of music learning and music criticism.
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SU144

สมาธิในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Meditation in Daily Life)
การทํ า สมาธิ ในชีวิตประจําวัน หลักของการทําสมาธิ วิธีการทําสมาธิแบบตาง ๆ
ประโยชน ข องสมาธิ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น การเรี ย นและการทํ า งาน สมาธิ กั บ การจั ด การ
ความเครียด ความสําคัญของคุณธรรมในการฝกสมาธิและการใชชีวิตประจําวัน
Meditation in daily life; principles of meditation; methods of meditation;
benefits of meditation in daily life, study, and work; meditation and stress
management; importance of morality in meditation practice and daily life.

SU145

สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Society and Culture)
ลักษณะพื้นฐานของโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของสังคมไทย โดย
พิจารณาจากพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
ของสังคมไทย รวมทั้งเงื่อนไขและปญหาตาง ๆ ที่มีผลตอวิถีชีวิตของประชากรในสั งคม
ปจจุบัน พหุวัฒนธรรม แนวโนมและทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสังคมไทย
Fundamental characteristics of Thai economic, social and political
structures from the consideration of socio- cultural development, change and
adaptation processes of Thai society, and conditions and problems that affect
current population’ s way of life; multiculturalism; trends and directions of
change in Thai society in the future.

SU146

โครงการพระราชดําริ
3(3-0-6)
(Royal Initiative Projects)
ปรัชญา ความหมาย และความสําคัญของศาสตรพระราชา ความเปนมาของโครงการ
พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการเกี่ยวกับดิน น้ํา
ป า อาชี พ และวิ ศวกรรม หลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง ทฤษฎีใหม แนวทางการ
ประยุกตใชเพื่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มีการศึกษานอกสถานที่
Philosophy, meaning and importance of the King’ s philosophy;
background to royal initiative projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej;
royal initiative projects related to soil, forest, occupation and engineering;
principles of the sufficiency economy philosophy; New Theory; application
guidelines for the development of self, communities, society, and the nation.
Field trips required.
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SU147

ภาพและเสียงดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Imaging and Sound)
โครงสราง หลักการเบื้องตน รูปแบบตาง ๆ ของภาพและเสียงที่อยูในรูปของดิจิทัล
วิธีการสราง ภาพและเสียงที่มกี ารผสมผสานกันอยางเหมาะสมเกิดเปนงานที่มีคุณคา
Structure, basic principles and various forms of digital imaging and sound;
synthesizing images and sounds with proper harmony to create valuable
works.

SU148

พลวัตสังคมไทย
3(3-0-6)
(Dynamics of Thai Society)
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ภูมิหลังดานประวัติศาสตร มรดก
วั ฒ นธรรม ภู มิ ป ญ ญา และค า นิ ย มในด า นภาษา วรรณกรรม ศิ ล ปะ ศาสนาความเชื่ อ
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบดานอื่น ๆ ที่มีผลตอสังคมไทย
Development and changes of Thai society; historical background,
cultural heritage, wisdom and values in languages, literatures, arts, religious
and beliefs, politics, the economy and society, as well as other effects on Thai
society.

SU149

การดูแลสุขภาพ
3(3-0-6)
(Health Care)
แนวทางการดูแลตนเองสําหรับโรคและอาการเจ็บปวยเบื้องตน หลักการใชยาพื้นฐาน
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อันตรายที่เกิดจากการใชยา และโทษจากยาเสพติด
Guidelines for self- care on common diseases and illnesses, general
principles on basic medication uses, dietary supplements, danger on drug uses
and misuses, and drug addiction.

SU150

ภาพยนตรวิจักษ
3(3-0-6)
(Film Appreciation)
องคประกอบพื้นฐานดานตาง ๆ ของภาพยนตรที่คัดสรรทั้งในดานโครงสราง ความ
เปนมาประเภท และสไตลการนําเสนอ เพื่อพัฒนาความรูและความเขาใจตอภาพยนตรใน
ฐานะผูชม
Basic elements of selected films: structure, history, genre, and styles of
presentation; development of audiences’ knowledge and understanding of
the films.
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SU151

ความเขาใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ
3(3-0-6)
(Understanding Ancient World Civilization)
ความหมายของคําวาอารยธรรม ประวัติและความเปนมาของอารยธรรมโบราณที่
สําคัญ ความเหมือนและความแตกตางของแตละอารยธรรมที่ยังมีอิทธิพลตอสังคมมนุษยใน
ปจจุบัน
The meaning of civilization; the history and origin of important ancient
civilizations; the similarities and differences among these ancient civilizations
which still have an impact on today’s society.

SU152

ภูมิปญญาไทยกับการสรางสรรค
3(3-0-6)
(Thai Wisdom and Creativity)
ความฉลาด ความรู ภูมิทัศนวัฒ นธรรม ดานการสรางสรรคร วมถึ งการประยุ ก ต
ดัดแปลง ในสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
Intelligence, knowledge, cultural landscape in field of creativity,
application, modification in Thai society from prehistorical period to present.

SU153

สุนทรียศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Basic Aesthetics)
ขอบเขตและความหมายของสุนทรียศาสตร ทฤษฎีที่วาดวยความงาม ประวัติแนวคิด
และทัศนะทางดานความงามของมนุษยในแตละยุคสมัย เพื่อเปนพื้นฐานความคิดและความ
เขาใจในดานความงาม อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนารสนิยมและวิจารณญาณในการ
ประเมินคุณคาความงามทั้งในดานสุนทรียศาสตรและในชีวิตประจําวัน
Scope and meaning of aesthetics, theory of beauty, history of concept
and beauty attitude in each era; thinking foundation and understanding of
beauty benefitting development of taste and evaluation of beauty from
aesthetics and daily life.

SU154

การออกแบบและสรางสรรคในศิลปะตะวันออก
3(3-0-6)
(Design and Creation in Oriental Arts)
กระบวนการและบริบทของการสรางสรรคในศิลปะตะวันออก ในชวงเวลาและพื้นที่
ต า ง ๆ การผสมผสานของแนวคิดและวิธีการ อัน กอใหเกิดการพัฒ นาดานรูป แบบและ
ลักษณะเฉพาะเพื่อเปนแนวทางการสรางสรรค และประยุกตใชกับศาสตรอื่น ๆ
Process and context of Eastern creativity in different time and space;
integration of concept and methods engendering development of form and
identity for creation guideline and application to sciences.
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SU155

มองกรุงเทพผานศิลปะ
3(3-0-6)
(Understanding Bangkok through Its Art)
งานศิลปกรรมในกรุงเทพกับพัฒนาการของเมืองตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน
The art of Bangkok and the development of the city since the past until
the present days.

SU156

ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Art in Thai Society and Culture)
งานศิ ล ปกรรมกั บ พั ฒ นาการของสั ง คมและวั ฒ นธรรมไทยตั้ ง แต อ ดี ต จนกระทั่ ง
ปจจุบัน
Art and the development of Thai society and culture from the past to
the present days.

SU157

วัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Culture in Everyday Life)
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะและแนวคิดทางวัฒนธรรม รวมทั้งความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในชีวิตประจําวันทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมรวมสมัย
Cultural meanings, relevance, characteristics and concepts, including
cultural diversity in everyday life in relation to the transformations of
contemporary societies.

SU158

การออกกําลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Exercise for the Quality of Life)
ความรูเบื้องตน ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการออกกําลังกาย หลักการ
และทฤษฎีการออกกําลังกาย ความหมายและความสําคัญของคุณภาพชีวิต ความสําคัญ
ของการออกกํ า ลั งกายกั บ คุ ณภาพชีวิต การเลือกรูป แบบการออกกํ าลังกายเพื่ อพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต
Basics, meaning, types, and patterns of exercise; principles and theories
of exercise; meaning and importance of quality of life; the importance of
exercise together with quality of life; selecting exercise patterns to improve
the quality of life.
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SU201

ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
(English in the Digital Era)
เงื่อนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเขา ตั้งแตระดับ B1 ขึ้นไป หรือมีผล
การทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอื่นที่เทียบเทา ตั้งแตระดับ B1
ขึ้นไป ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชา SU201
การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน การใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการเรียนรูดวยตนเองในยุคดิจิทัล
Developing English listening, speaking, reading, and writing skills for
everyday communication; using English as a tool for self-directed learning in
the digital era.

SU202

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3(2-2-5)
(English for International Communication)
วิชาบังคับกอน : SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
เงื่อนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเขา ตั้งแตระดับ B2 ขึ้นไป หรือมีผล
การทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอื่นที่เทียบเทาตั้งแตระดับ B2
ขึ้นไป ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชา SU202
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเพิ่มพูนความรูภาษาอังกฤษ การใชภาษาอังกฤษ
ตามวัตถุประสงค การใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือสื่อสารในบริบทนานาชาติและวัฒนธรรม
ภาษาอันหลากหลาย
Developing English skills; improving knowledge of English; using English
for different purposes; using English as a tool for communication in
international and culturally and linguistically diverse contexts.

SU203

ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรค
3(3-0-6)
(Creative Communication Skills)
หลักการสื่อสาร การสื่อสารดวยวจนภาษาและอวจนภาษา ทักษะการสื่อสารอยาง
สรางสรรคและมีประสิทธิภาพในแวดวงที่หลากหลาย การสื่อสารขามวัฒนธรรม การสื่อสาร
ผานสื่อสังคมออนไลน การรูเทาทันดิจิทัล
Principles of communication; verbal and non- verbal communication;
creative and effective communication skills in various fields; cross- cultural
communication; social media communication; digital literacy.
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SU210

การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
3(3-0-6)
(Thai Usage for Communication and Retrieval)
ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร แหลงขอมูลสําหรับการศึกษาคนควา วิธีการ
สืบคนขอมูลจากสื่อออนไลนและฐานขอมูลประเภทตาง ๆ วิธีการประเมินความนาเชื่อถือ
ของแหลงขอมูล
Thai language skills for communication; study resources; online
information and database search techniques; evaluating the credibility of data
sources.

SU211

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน
3(3-0-6)
(Introduction to Language and Languages in ASEAN)
ลักษณะทั่วไปของภาษา การกําเนิดภาษา ความแตกตางระหวางภาษามนุ ษ ยกับ
ภาษาสั ตว ภาษากั บ ตั ว อั กษร โครงสรางของภาษา การใชภ าษาตามปริบ ทสังคม การ
เปลี่ยนแปลงของภาษา ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคม วัฒนธรรม และอุดมการณ
รวมทั้งการรับภาษา การเรียนรูภาษา การสอนภาษา และลักษณะทั่วไปของภาษา และ
วัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ในอาเซียน
General characteristics of language; origins of language; differences
between human and animal languages; language and scripts; structure of
language; uses of language in social contexts; language change; relationship
among language, society, culture, and ideology; language acquisition; language
learning and teaching; general characteristics of ASEAN languages and cultures.

SU212

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารดานวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(French for Cultural Communication)
ทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเบื้องตนดานศิลปวัฒนธรรม การฝกฝนการใชศัพท
สํานวนและโครงสรางประโยคที่เหมาะสมและถูกตอง
Basic French communication skills on art and culture; practice of using
proper and correct vocabulary and sentence structures.

SU213

ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Thai Language for Life Development)
การเรียนรูภาษาไทย การอานวิเคราะหสาร การฟงจับใจความ การนําเสนอความคิด
การพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในสังคมแหงขอมูลขาวสาร
Learning Thai Language; reading analysis; listening for main ideas;
presentation of ideas; development of sustainable life skills in the information
society.
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SU214

ภาษาจีนเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
(Chinese for Careers)
หลักการเขียนตัวอักษรจีนในระดับพื้นฐาน การฝกการฟง การพูด การอาน และ
การเขียน จากคําศัพทที่เกี่ยวของกับอาชีพ ศึกษาอักษรจีนอยางนอย 300 ตัว โครงสราง
และรูปประโยคงาย ๆ
Principles of basic Chinese alphabets; practice of listening, speaking,
reading and writing with vocabulary about occupations; studying of at least
300 Chinese alphabets; language structures and simple forms of sentences.

SU215

นิทานและการละเลนพื้นบาน
3(3-0-6)
(Folktales and Folk Plays)
ประเภท ลักษณะและวิธีการศึกษานิทานพื้นบาน การละเลนและการแสดงพื้นบาน
ปริศนาคําทาย สุภาษิตคําพังเพย และความเชื่อทองถิ่น วิเคราะหความสัมพันธระหว าง
นิทานและการละเลนกับสังคมและวัฒนธรรม
Types, characteristics, and methods of studying folk tales, folk plays and
folk performances, riddles, proverbs, and local beliefs; analysis of relationships
between folk tales and folk plays and society and culture.

SU216

การอานภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ
3(3-0-6)
(English Reading for Criticism)
การพัฒนาทักษะการอานและตีความ การอภิปรายถึงความหมายและคุณคาของตัว
บทบันเทิงคดี ทั้งที่แตงเปนภาษาอั งกฤษและที่ ไดรั บ การแปลเป นภาษาอังกฤษ และการ
วิจารณเบื้องตน
Developing reading comprehension and interpretation skills; discussing
meaning and value of selected fictional texts originally written in English and
translated into English; basic practical criticism.

SU217

การนําเสนอเชิงสรางสรรคดวยภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Creative Pitching and Presentation in English)
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษดวยกระบวนการคิดวิเคราะหเพื่อการนําเสนอ
เชิงสรางสรรค ทักษะการพูดและเทคนิคการนําเสนอผานวจนภาษาและอวัจนภาษา ทักษะ
การนําเสนอผลงานดวยภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรคในที่ชุมชน การฝกใชภาษาอังกฤษเปน
เครื่องมือสื่อสารและการนําเสนอในบริบททางวิชาชีพอันหลากหลาย
Developing English speaking skills through analytical thinking for creative
pitching and presentation; verbal and non- verbal communication and
presentation techniques; English presentation skills for creative pitching in
public; practice in using English as a tool for communication and presentation
in diverse professional contexts.
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SU218

ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(English for Science and Technology)
การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษที่จําเปนในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การ
ทําความเขาใจประเด็นปจจุบันทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเพิ่มพูนศัพทเทคนิค การ
เสริมสรางทักษะการนําเสนอและทักษะการเขียนในบริบททางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Developing essential English language skills in the field of science and
technology; understanding current issues in science and technology;
expanding technical vocabulary; enhancing presentation and writing skills in
science and technology contexts.

SU301

พลเมืองตื่นรู
3(3-0-6)
(Active Citizen)
ความเปนพลเมือง การรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก และสังคม
ออนไลน ความรับผิดชอบตอสังคม การตอตานการทุจริต การมีสวนรวมกับชุมชน และจิต
สาธารณะ
Citizenship; awareness of changes in Thai society, global society and
online society; social responsibility; anti- corruption; community engagement;
public spirit.

SU310

การอนุรักษและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Cultural Heritage Conservation and Management)
ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ และการจัดการวัฒนธรรม ความ
หลากหลายทางวั ฒ นธรรม มรดกทางวัฒ นธรรมจับ ตองไดและจับ ตอ งไมได มรดกทาง
สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมพื้นถิ่นและชุมชน แหลงโบราณคดีและพื้นที่ประวัติศาสตร
พิ พิธ ภั ณฑ และหอศิ ล ป แนวทางการจัดการมรดกทางวัฒ นธรรมในบริบ ทรว มสมัย การ
ทองเที่ยววัฒนธรรมและการสื่อความหมาย
Meaning, concept and theory of conservation and cultural management;
cultural diversity; tangible and intangible cultural heritages; architectural
heritages; vernacular architectures and communities; archeological and historic
site; museums and galleries; guidelines for cultural heritage management in
contemporary context; cultural tourism and interpretation.
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SU311

งานสรางสรรคและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
(Creation and Innovation in the 21 st Century)
ประวัติ ที่มา กระบวนการ ผลสัมฤทธิ์และแนวโนมของงานสรางสรรคและนวัตกรรม
ในศตวรรษที่ 21 การสรางชิ้นงานสรางสรรคที่มีความรับผิดชอบตอสังคม นําไปสูการเปน
พลเมืองตื่นรู
History, origin, process, achievement and trend of creative and
innovative projects in the 21st Century for creating a project with social
responsibility, leading to being an active citizen.

SU312

เพศสภาพและเพศวิถี
3(3-0-6)
(Gender and Sexuality)
แนวคิดเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี บริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่นิยาม
ประกอบสรางและกําหนดบทบาทของความเปนผูหญิง ความเปนผูชาย และเพศทางเลือก
แนวคิ ดเรื่ องสิ ทธิ ในร า งกายและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเรีย กรองสิทธิ และ
สถานการณเพศสภาพ เพศวิถีในปจจุบัน
Concepts of sex, gender, sexuality; socio- political and cultural contexts
defining, constructing and assigning the roles of femininity, masculinity and
queer; concepts of bodily rights and other related social movements to claim
the rights; current situations of gender and sexuality.

SU313

ธรรมชาติวิจักษ
3(3-0-6)
(Nature Appreciation)
ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสําคัญและบทบาทของสิ่งมีชีวิต คุณคาและความ
งามของธรรมชาติ การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและความรับผิดชอบตอสังคม
Biodiversity; importance and roles of living organisms; value and beauty
of nature; establishing consciousness of conservation and social responsibility.

SU314

รักษนก
3(3-0-6)
(Bird Conservation)
การดูนก การจําแนกชนิด ถิ่นที่อยูอาศัย พฤติกรรมการรอง การหาอาหารและการ
สืบพันธุ พฤติกรรมการสรางรัง การอพยพ การอนุรักษ
Birdwatching; classification; habitats; singing behavior; foraging and
reproduction; nesting behavior; migration and conservation.
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SU315

การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
3(3-0-6)
(Natural Environmental and Art Work Conservation)
ความรู พื้น ฐานด า นสิ่ งแวดล อ มและทรั พยากรธรรมชาติ ปญ หาดานสิ่งแวดล อ ม
ผลกระทบของภัยคุกคามทางกายภาพ เคมี และชีวภาพตอศิลปกรรม บริการของระบบ
นิเวศและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ หลักการพื้นฐานในการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
และศิลปกรรม การประยุกตความรูดานวิทยาศาสตรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
ศิลปกรรม และมรดกโลก
Basic knowledge of environment and natural resources; environmental
problems; impact of physical, chemical and biological threats on art works;
ecosystem services and eco- tourism; basic principle of natural and cultural
environmental conservation; application of scientific knowledge to
conservation of natural environment and art works; world heritage.

SU316

โลกของจุลินทรีย
3(3-0-6)
(Microbial World)
ประโยชนและความสําคัญของจุลินทรียตอวงการอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและ
การแพทย ตอมนุ ษย ในชี วิ ตประจําวัน การใชจุลิน ทรียโ ดยคํานึงถึงความปลอดภัย ของ
ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม
Benefits and importance of food, industrial, agricultural and medical
microorganisms in human daily life; responsible use of microorganisms for
consumer and environmental safety.

SU317

อินเทอรเน็ตสีขาว
3(3-0-6)
(White Internet)
บริ การต า ง ๆ ผ า นเครือขายอิน เทอรเน็ต และการทํ าธุร กรรมอิเล็ ก ทรอนิกส ภัย
คุกคาม แบบตาง ๆ จากการใชงานอินเทอรเน็ตและการใชงานเครือขายสังคม การปองกัน
ภัยคุกคาม ประเด็นความเปนสวนตัวของบริการอินเทอรเน็ ต ผลกระทบจากภัยคุกคาม
กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอควรและไมควรปฏิบัติเมื่อใชงาน
เครือขาย 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; online etiquette; tools for improving security.
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SU318

สิ่งแวดลอม มลพิษและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment, Pollution and Energy)
ระบบนิ เ วศ มลพิ ษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิ ษทางดิ น มู ล ฝอย พลั งงานและ
ผลกระทบตอภาวะภูมิอากาศของโลก
Ecosystem; water pollution; air pollution; soil pollution; solid waste; energy
and its impact on global climate.

SU319

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
(Science and Technology for Sustainable Development)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอการพัฒนาประเทศอยางสรางสรรคและยั่งยืนในดาน
สั ง คม เศรษฐกิ จ การศึ ก ษา สาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล อ ม การเรี ย นรู วิท ยาศาสตร และ
เทคโนโลยีจากแหลงเรียนรูในชุมชน การสื่อสารตอสาธารณะและการสรางสื่อประเภทตาง
ๆ เพื่อแสดงผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอชุมชน
Science and technology for creative and sustainable development of
the country with regards to society, economy, education, public health and
environment; learning science and technology from community learning
centers; public communication and creation of media to demonstrate the
impact of science and technology on the community.

SU320

โลกแหงนวัตกรรม
3(3-0-6)
(World of Innovations)
ปรัชญา แนวคิด และการสรางสรรคนวัตกรรมตาง ๆ ในปจจุบันและอนาคต การ
พัฒนา การประยุกตใชและการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ตอชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
Philosophy, concepts and creation of various innovation at present and
in the future; development, application and management; roles and effects of
technological and innovative development on life, economy and society.

SU321

วัสดุและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Materials and Environmental Impacts)
การแบ ง ประเภทวั ส ดุ ทั่ ว ไป สมบั ติ พื้ น ฐานของวั ส ดุ วั ส ดุ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ พ บใน
ชีวิตประจําวัน การจัดการขยะจากวัสดุ การนําวัสดุกลับมาใชใหมดวยวิธีตาง ๆ
General material classifications; basic properties of materials; materials
in daily life products; material waste management; material recycling methods.
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SU322

การดูแลสัตวเลี้ยง
3(3-0-6)
(Pet Care)
เรื่ อ งทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การดู แ ลสั ต ว เ ลี้ ย งเป น เพื่ อ นสํ า หรั บ ผู รั ก สั ต ว การดู แ ลที่ มี
ประสิทธิภาพและเปนเจาของสัตวเลี้ยงที่รับผิดชอบตอสัตวและสังคม โรคที่เกิดจากสัตว
เลี้ยงติดตอสูคน และการปองกันโรค แผนการขยายพันธุสัตวเลี้ยง การเปนผูประกอบการ
ขายและประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับสัตวเลี้ยง
General aspects of pet care for animal lovers; effective care and
responsible pet ownership for animals and society; zoonosis diseases from pet
and diseases prevention; pet breeding plan; entrepreneurship in pet selling
and pet business.

SU323

จิตสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Mind)
ความเปนมาเกี่ยวกับจิตสาธารณะ ความหมายของจิตสาธารณะ ความสําคัญของการ
มี จิตสาธารณะ องคประกอบของการมีจิตสาธารณะของบุคคล รูปแบบของจิตสาธารณะ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ ปจจัยที่กอใหเกิดการมีจิตสาธารณะ และ
คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ การเขียนโครงการเกี่ยวกับจิตสาธารณะ
Background, meaning, and importance of public mind; composition of
public mind in a person; type, concepts and related theories of public mind;
factors contributing to public mind and related attributes; writing public mind
projects.

SU324

เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Clean Technology in Industries)
ผลกระทบของอุตสาหกรรมที่มีตอมลภาวะ มลภาวะที่มีผลตอสังคมและสิ่งแวดลอม
กระบวนการสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ฟอกย อม อุ ตสาหกรรมเซรามิกส อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมพลาสติก การ
ออกแบบอุตสาหกรรมที่รักษสิ่งแวดลอม
Effects of industries on pollution; effects of pollution on societies and
environment; clean processes in food, agricultural, textile and dyes, ceramics,
metal, and plastic industries; industrial design for environmental conservation.
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SU325

ภูมิภาคโลก
3(3-0-6)
(World Regions)
แนวคิดวาดวยภูมิภาคตามแนวทางภูมิทัศน สภาพทางพื้นที่ที่มีผลตอกิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จ สั งคมและวั ฒ นธรรมของประชากรในแต ล ะภู มิภ าคของโลก ตระหนั กความ
แตกตางหลากหลายทางกายภาพและวัฒนธรรมของโลก
Landscape concepts of region, geographical features influencing
economic, social, and cultural activities of people in different regions of the
world, recognizing the diversity of the physical and cultural worlds.

SU401

ความเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Innovation-Driven Entrepreneurship)
ทักษะที่จําเปนในการเปนผูประกอบการ ความตระหนักถึงทักษะทางกฎหมาย ธุรกิจ
การบริหารจัดการ ความคิดสรางสรรค การวิเคราะห และการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่
เกี่ยวของกับการจัดตั้งและดําเนินธุรกิจใหม
Essential skills for entrepreneurs; awareness of the legal, business,
managerial, creative, analytical and interpersonal skills relevant to starting and
running a new venture.

SU402

นวัตกรรมและการออกแบบ
3(3-0-6)
(Innovation and Design)
แนวคิด หลักการสรางนวัตกรรมผานกระบวนการคิดเชิงออกแบบตามขั้นตอน การ
ทําความเขาใจปญหา การระดมความคิดเห็น การเรียนรูผานการทดลองปฏิบัติและเผยแพร
อยางสรางสรรค
Concepts and principles of innovation creation through the design
thinking process; understanding challenges; brainstorming; learning through
practice and creative publicization.
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SU410

การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ
3(3-0-6)
(Records and Archives Management)
นิ ย าม ความหมายและความสํ า คั ญ ของเอกสารต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน
ฐานขอมูล ธรรมมาภิบาล และความนาเชื่อถือขององคกร ระบบ มาตรฐาน และเครื่องมือใน
การจัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบ แนวคิด ทฤษฎี หลักการคัดเลือก การจัดหา และประเมิน
คุณคาเอกสารเพื่อจัดเก็บถาวรในหอจดหมายเหตุ กระบวนการจัดการ เผยแพรและอนุรักษ
เอกสารจดหมายเหตุในฐานะแหลงขอมูล ฐานความรูและหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร
Definition, meaning, and significance of records in relation to working
efficiency; database; good governance and accountability of organisations;
system, standard, and tools for systematic record keeping; concepts, theories,
and principles of archival selection, acquisition, and appraisal for permanent
storage in archives; processes of managing, providing access, and preserving
archives as informational sources, knowledge base, and historical evidence.

SU411

การเพาะเห็ดและการตอยอดทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Mushroom Farming and Business Extension)
เทคโนโลยีการเพาะเห็ด การเพาะเห็ดกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารและอาหารเสริมสุขภาพจากเห็ด หลักการของกฎระเบียบและมาตรฐานการเกษตร
การทองเที่ยวและการผลิตอาหาร
Mushroom cultivation technology; mushroom farming and agro-tourism;
development of food and nutraceutical products from mushroom; principles
of regulation and standards in agricultural tourism and food production.
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SU412

เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอรต
3(3-0-6)
(E-Sport Technology, Techniques and Industry)
นิยามและประเภทของอีสปอรต การผสานองคประกอบเกมในกิจกรรมตาง ๆ และ
ประโยชนดานการศึกษา ความยอมรับในมหกรรมกีฬาที่สําคัญ สังเวียนตอสูออนไลนใน
ระบบหลายผูเลน (โมบา) เกมยิงแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (เอฟพีเอส) มารยาทและแนวทาง
ปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับ เทคโนโลยีการสื่อสารในอีสปอรต เทคโนโลยีการถายทอดเกม กลยุทธ
ของทีมและการบริหารระดับจุลภาค รูปแบบการเลน การสื่อสารและการรวมมือกันระหวาง
ผูเลน ทักษะที่สําคัญในอีสปอรต อุตสาหกรรมเกมและอีสปอรต แมแบบทางธุรกิจ รายได
ของผูเลนและผูถายทอดเกม การฝกฝนและแขงขันเกม กรณีศึกษาจากการแขงขันที่นาสนใจ
Definition and types of e- sport; gamification and educational benefits;
acceptance in major sport events; multiplayer online battle arena ( MOBA) ;
first- person shooting ( FPS) game; civility and acceptable practice;
communication technology in e- sport; game broadcasting technology; team
strategy and micro- management; playing styles; player communication and
collaboration; e- sport essential skills, game and e- sport industry; business
models; player and game-caster income; game practice and competition with
case studies from interesting competitions.

SU413

มหัศจรรยผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
(Amazing Biotechnology Products)
ความหมายและประวั ติ ค วามเป น มาของเทคโนโลยี ชี ว ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ
เทคโนโลยีชีวภาพที่นาสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม พลังงาน ของใชในครัวเรือน
การเกษตร การบําบัดน้ําเสียและการแพทย การคนควาขอมูลและนําเสนอผลิตภัณฑจาก
เทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจ การทดลองการผลิตผลิตภัณฑจากเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน
Meaning and history of biotechnology; interesting biotechnology
products from industries of food, beverage, energy, household products,
agriculture, wastewater treatment, and pharmaceuticals; conducting research
on selected biotechnology products of interest; in- class presentation of
selected products; preliminary experiments for creating biotechnology
products.
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SU414

ภูมิปญญาทองถิ่นสูกระบวนการผลิต
3(3-0-6)
(Indigenous Knowledge toward Production Process)
การทํ า น้ํ า ตาลมะพร า ว กระบวนการผลิ ต น้ํ า ตาลทราย การหมั ก ข า วหมาก
กระบวนการหมั กในอุ ตสาหกรรม การผลิ ตนมจากโค กระบวนการผลิต นม การทอผ า
กระบวนการผลิตสิ่งทอ กระดาษสา กระบวนการผลิตกระดาษ ขนมไทย กระบวนการผลิต
ขนม การผลิตขาวแบบดั้งเดิม กระบวนการผลิตขาวสารอาหารแหง กระบวนการอบแหง
Production of home- made coconut sugar; manufacturing of granulated
sugar; fermentation of sweetened rice; industrial fermentation process;
production of cow milk; milk production process; fabric weaving; production
process for textile manufacturing; mulberry paper; the process of paper
production; Thai desserts; manufacturing process of desserts; traditional
manufacturing process of rice; modern manufacturing process of rice; dried
foods; drying process.

SU415

การตลาดและการเงินพื้นฐานสําหรับผูประกอบการ
3(3-0-6)
(Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs)
ความสําคัญของการตลาดและการเงินสําหรับผูประกอบการรายใหม แนวคิดดาน
การตลาด กลไกตลาด การวางแผนการตลาด แนวความคิดดานการเงิน การวางแผนทาง
การเงิน การพยากรณทางการเงิน การระดมทุน ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงทาง
การเงิน
Importance of marketing and finance for new entrepreneurs; marketing
concepts; marketing mechanism; marketing planning; finance concepts;
financial planning; financial forecasts; fundraising; importance of financial risk
management.

SU416

ธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Business)
หลักการเบื้องตนของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ธุรกรรมในสังคมดิจิทัล รูปแบบการทํา
ธุรกรรมที่ปลอดภัยและประสบความสําเร็จบนระบบเครือขาย การทําธุรกิจระหวางองคการ
การทํ า ธุ ร กิ จ ระหวา งองค การและลูกคา การทําธุร กิจ ระหวางองคการกับภาครัฐ ระบบ
บริหารจัดการดานธุรกรรมดิจิทัล การตลาดดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน
Basic principles of electronic transactions; transactions in a digital society;
different types of secure and successful online transactions; business-tobusiness (B2B); business-to-consumer (B2C); business-to-government (B2G);
digital transaction management system; digital marketing; social media.
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาคณิตศาสตร
511 101 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
(Calculus I)
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต
อนุกรมอนันต
Limits and continuity of functions. Differentiation of functions of one
variable and applications. Infinite series.
511 102 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
(Calculus II)
วิชาบังคับกอน : 511 101 แคลคูลัส 1
ปริพันธ เทคนิคการหาปริพันธ การประยุกตปริพันธ ปริพันธไมตรงแบบ ผิวในปริภูมิ
สามมิติ ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย
Integrals. Techniques of integrations. Applications of integrals. Improper
integrals. Surfaces in three-dimensional space. Functions of several variables.
Limits and continuity of functions of several variables. Partial derivatives.
511 151 การพัฒนาทักษะการแกปญหาผานเกมคณิตศาสตร
3(3-0-6)
(Problem-Solving Skills Development Through Mathematical Games)
การบูรณาการการเรียนรูโดยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือทําผานการเลนเกม
คณิ ต ศาสตร เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห ทั ก ษะการให เ หตุ ผ ล และทั ก ษะการ
แกปญหา
Integration of active learning through mathematical games to develop
analytical skills, logical thinking skills, and problem-solving skills.
511 200 ภาษาอังกฤษสําหรับคณิตศาสตร 1
3(3-0-6)
(English for Mathematics I)
คํ า ศั พ ท ภ าษาอั ง กฤษในคณิ ต ศาสตร การอ า นสั ญ ลั ก ษณ ท างคณิ ต ศาสตร เ ป น
ภาษาอั ง กฤษ การเขี ย นและการอ า นประโยคทางคณิ ต ศาสตร ที่ เ ป น ภาษาอั ง กฤษจาก
บทความ หรือหนังสือ โดยใชตัวแบบจากเลขคณิต ทฤษฎีเซต ตรรกศาสตร ทฤษฎีจํานวน
คอมบินาทอริกส พีชคณิตเชิงเสน การวิเคราะห เปนตน
English vocabularies in mathematics. Reading mathematical notation in
English. Writing and reading English mathematical sentences from articles or
books using models from basic arithmetic, set theory, logic, number theory,
combinatorics, linear algebra, or analysis.
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511 201 หลักคณิตศาสตร 1
3(3-0-6)
(Principles of Mathematics I)
ตรรกศาสตร วิธีการพิสูจนรูปแบบตาง ๆ โดยอาศัยตัวแบบจากทฤษฎีจํานวนเบื้องตน
เซต ระบบจํานวนจริง อุปนัยเชิงคณิตศาสตรและอุปนัยเชิงคณิตศาสตรอยางเขม
Logic. Methods of proof using the models from basic number theory,
sets, real number system, mathematical induction and strong mathematical
induction.
511 202 หลักคณิตศาสตร 2
3(3-0-6)
(Principles of Mathematics II)
วิชาบังคับกอน : 511 201 หลักคณิตศาสตร 1
วิธีการพิสูจนรูปแบบตาง ๆ โดยอาศัยตัวแบบจากความสัมพันธ ความสัมพันธสมมูล
ชั้นสมมูล ฟงกชัน การดําเนินการ เซตจํากัด เซตอนันต เซตนับไดและเซตนับไมได
Methods of proof using the following models: relations, equivalence
relations, equivalence classes, functions, operations, finite sets, infinite sets,
countable sets, and uncountable sets.
511 203 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร
3(3-0-6)
(Vector Calculus)
วิชาบังคับกอน : 511 102 แคลคูลัส 2
สมการอิงตัวแปรเสริมและพิกัดเชิงขั้ว ปริภูมิยุคลิดและเวกเตอร อนุพันธของฟงกชัน
หลายตั ว แปร อนุ พั น ธ ร ะบุ ทิ ศ ทาง การประยุ ก ต ข องอนุ พั น ธ ข องฟ ง ก ชั น หลายตั ว แปร
ปริพันธหลายชั้น การหาปริพันธในระบบพิกัดตาง ๆ ปริพันธตามเสนและปริพันธตามผิว
ทฤษฎีบทปริพันธ
Parametric equations and polar coordinates. Euclidean spaces and
vectors. Derivatives of multivariable functions. Directional derivatives.
Applications of derivatives of multivariable functions. Multiple integrals.
Integration in various coordinate systems. Line and surface integrals. Integral
theorems.
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511 211 เรขาคณิตแบบยุคลิด
3(3-0-6)
(Euclidean Geometry)
วิชาบังคับกอน : *511 201 หลักคณิตศาสตร 1
หรือ *519 201 คณิตศาสตรหลักมูล
*อาจเรียนพรอมกันได
มุม รูปสามเหลี่ยม ปญหาการสราง เสนขนาน รูปสี่เหลี่ยม วงกลม การแปลงเชิง
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
สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธอันดับ
สูง และการประยุกต สมการเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิง
เส น ผลการแปลงลาปลาซและการประยุ กต อนุกรมฟูเรีย ร ปญ หาคาขอบ สมการเชิง
อนุพันธยอยเบื้องตน
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.
511 241 พีชคณิตเชิงเสน 1
3(3-0-6)
(Linear Algebra I)
วิชาบังคับกอน : 511 101 แคลคูลัส 1
เมทริ กซ การดํ า เนิ น การขั้น มูล ฐาน ดีเทอรมิแนนต ระบบสมการเชิงเสน ปริภูมิ
เวกเตอร การแปลงเชิงเสน คาลักษณะเฉพาะและเวกเตอรลักษณะเฉพาะ การประยุกต
Matrices. Elementary operations. Determinants. Systems of linear
equations. Vector spaces. Linear transformations. Eigenvalues and
eigenvectors. Applications.
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511 242 ทฤษฎีสมการ
3(3-0-6)
(Theory of Equations)
วิชาบังคับกอน : *511 201 หลักคณิตศาสตร 1
หรือ *519 201 คณิตศาสตรหลักมูล
*อาจเรียนพรอมกันได
จํานวนเชิงซอน ทฤษฎีบทเดอมัวฟวร รากของ 1 พหุนามกําลังสองตัวแปรเดียว ราก
ของพหุ น ามกํ าลั งต่ํ า ขั้ นตอนการหาร ทฤษฎีของพหุ นาม พหุนามลดทอนไม ได ฟงกชั น
เศษสวน พหุนามสมมาตรมูลฐาน ระบบสมการ
Complex numbers. De Moivre’ s theorem. Roots of unity. Quadratic
polynomials of one variable. Roots of low- degree polynomials. Division
algorithm. Theory of polynomials. Irreducible polynomials. Rational functions.
Elementary symmetric polynomials. System of equations.
511 251 ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6)
(Number Theory)
วิชาบังคับกอน : 511 201 หลักคณิตศาสตร 1
หรือ 519 201 คณิตศาสตรหลักมูล
การหารลงตัว จํานวนเฉพาะ ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด ทฤษฎีบทหลักมูลของเลขคณิต
สมการไดโอแฟนไทนเชิงเสน สมภาค สมภาคเชิงเสน ทฤษฎีบทเศษเหลือของจีน ทฤษฎีบท
ของวิลสัน ทฤษฎีบทของออยเลอร ฟงกชันแยกคูณ ฟงกชันฟายออยเลอร จํานวนตัวหาร
ผลบวกของตัวหาร สูตรผกผันเมอบิอุส รากปฐมฐาน รากปฐมฐานของจํานวนเฉพาะ การมี
อยูของรากปฐมฐาน 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.
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511 271 การวิเคราะหเชิงตัวเลข
3(2-2-5)
(Numerical Analysis)
วิชาบังคับกอน : (1) *511 221 สมการเชิงอนุพันธ
*511 241 พีชคณิตเชิงเสน 1
หรือ (2) *511 221 สมการเชิงอนุพันธ
*511 246 พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต
*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.
511 272 การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร
3(2-2-5)
(Programming in Mathematics)
วิชาบังคับกอน : 511 102 แคลคูลัส 2
เทคนิคการคํานวณและการเขียนโปรแกรมในแคลคูลัสและความนาจะเปน การวาด
กราฟใน 2 มิ ติ และ 3 มิ ติ การแก ส มการและระบบสมการ การประมวลผลภาพดิจิทัล
เบื้องตน
Computational techniques and programming in calculus and probability.
Plotting graph in two- and three- dimensional spaces. Solving equations and
systems of equations. Introduction to digital image processing.
511 273 ดอกเบี้ยและการประยุกต
3(3-0-6)
(Interest and Applications)
ดอกเบี้ยแบบตาง ๆ มูลคาของเงินตามเวลา ผลตอบแทนภายใน การชําระหนี้ การ
ประกันชีวิต ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตราสารทางการเงิน
Types of interests. Time value of money. Internal rate of return.
Installment debt. Life insurance. Personal income tax. Financial instruments.
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511 300 ภาษาอังกฤษสําหรับคณิตศาสตร 2
3(3-0-6)
(English for Mathematics II)
การเขียนและการอานประโยคทางคณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตร ที่เปนภาษาอังกฤษ
จากบทความ หรือหนังสือ โดยใชตัวแบบจาก ประวัตินักคณิตศาสตร หรือนักวิทยาศาสตร
รวมสมัยในรูปแบบภาษาอังกฤษ
Writing and reading English mathematical or scientific sentences from
articles or books using models from the biography of contemporary
mathematicians or scientists in English.
511 301 ทฤษฎีเซต
3(3-0-6)
(Set Theory)
วิชาบังคับกอน : 511 202 หลักคณิตศาสตร 2
ภูมิหลังของทฤษฎีเซต ทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน เซตและสมบัติของเซต ความสัมพันธ
และฟงกชัน เซตอันดับ สัจพจนการเลือกและหลักการที่เกี่ยวของ เซตจํากัดและเซตอนันต
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.
511 311 ทรงหลายเหลี่ยมคอนเวกซ
3(3-0-6)
(Convex Polytopes)
วิชาบังคับกอน : 511 241 พีชคณิตเชิงเสน 1
เซตคอนเวกซ เปลือกหุมคอนเวกซ ทรงหลายเหลี่ยมคอนเวกซ ความสมมูลและภาวะ
คู กั น ของทรงหลายเหลี่ ย ม ทรงหลายเหลี่ย มเชิ ง เดี ย ว ทรงหลายเหลี่ ย มเชิ ง ซิ ม เพล็กซ
ความสัมพันธออยเลอร ความสัมพันธเดน-ซอมเมอรวิลล ทฤษฎีบทขอบเขตบน ทฤษฎีบท
ขอบเขตลาง ภาวะแม็คมัลเล็น
Convex sets. Convex hulls. Convex polytopes. Equivalence and duality
of polytopes. Simple polytopes. Simplicial polytopes. Euler relation. DehnSommerville relations. Upper bound theorem. Lower bound theorem.
McMullen’s conditions.
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511 312 เรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา
3(3-0-6)
(Hyperbolic Geometry)
วิชาบังคับกอน : 511 201 หลักคณิตศาสตร 1
ประวัติการพัฒนาของเรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา บทนิยามและสัจพจนของเรขาคณิต
เชิ ง ไฮเพอร โ บลา ความเป น คูขนาน ตรีโ กณมิติเชิงไฮเพอรโบลา แบบจําลองเชิงยุคลิด
สําหรับเรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา แบบจําลองระนาบเชิงไฮเพอรโบลาของปวงกาเร
Historical development of hyperbolic geometry. Definitions and axioms
of hyperbolic geometry. Parallelism. Hyperbolic trigonometry. Euclidean
models for hyperbolic geometry. Poincaré’s model of hyperbolic plane.
511 321 สมการเชิงอนุพันธยอย
3(3-0-6)
(Partial Differential Equations)
วิชาบังคับกอน : 511 221 สมการเชิงอนุพันธ
สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับหนึ่ง การจัดประเภทของสมการเชิงอนุพันธยอยอันดับ
สอง วิธีการแยกตัวแปร อนุกรมฟูเรียร ปญหาคาลักษณะเฉพาะ ปญหาสตูรม-ลียูวิล การ
กระจายแบบเชิงตั้งฉาก ปญหาคาขอบและคาเริ่มตนสําหรับสมการความรอน สมการคลื่น
และสมการที่เกี่ยวของ วิธีผลการแปลงฟูเรียร
First order partial differential equations. Classification of second- order
partial differential equations. Separation of variables. Fourier Series. Eigenvalue
problems. Sturm- Liouville problems. Orthogonal expansion. Initial and
boundary- value problems for heat equations, wave equations and related
equations. Fourier transform methods.
511 331 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร 1
4(4-0-8)
(Mathematical Analysis I)
วิชาบังคับกอน : 511 201 หลักคณิตศาสตร 1
ระบบจํานวนจริง ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน การหาอนุพันธและปริพันธแบบรีมันน
Real number system. Topology on the real line. Sequences and series
of real numbers. Limits and continuity of functions. Differentiations and
Riemann integrations.
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511 332 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร 2
3(3-0-6)
(Mathematical Analysis II)
วิชาบังคับกอน : 511 331 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร 1
ลําดับและอนุกรมของฟงกชัน ปริภูมิอิงระยะทางและปริภูมิยุคลิด ทฤษฎีบทไฮเนบอเรล ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิต ความตอเนื่อง และความตอเนื่องเอกรูปของฟงกชันหลาย
ตัวแปร ทฤษฎีบทคาสุดขีด ทฤษฎีบทฟงกชันผกผัน ทฤษฎีบทฟงกชันโดยปริยาย
Sequences and series of functions. Metric spaces and Euclidean spaces.
Heine- Borel theorem. Functions of several variables. Limits, continuity and
uniform continuity of functions of several variables. Extreme value theorem.
Inverse function theorem. Implicit function 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
applications. Conformal mapping.
511 341 พีชคณิตนามธรรม 1
3(3-0-6)
(Abstract Algebra I)
วิชาบังคับกอน : 511 202 หลักคณิตศาสตร 2
กรุป กรุปการเรียงสับเปลี่ยน ทฤษฎีบทสมสัณฐาน ริง ฟลด และอินทิกรัลโดเมน
เบื้องตน 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 : 511 241 พีชคณิตเชิงเสน 1
การศึกษาเชิงนามธรรมของปริภูมิเวกเตอร ปริภูมิผลคูณภายใน การแปลงเชิงเสน
และการแปลงเปนเมทริกซทแยงมุม
Abstract treatment of vector spaces, inner product spaces, linear
transformations, and diagonalization.
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511 343 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพิชคณิตเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Algebraic Semigroup Theory)
วิชาบังคับกอน : 511 202 หลักคณิตศาสตร 2
สมบัติทางพีชคณิตเบื้องตนของกึ่งกรุป กึ่งกรุปแถบ กึ่งกรุปศูนย กึ่งกรุปนอรมัล กึ่ง
กรุปปรกติ ไอดีล ไอดีลกอกําเนิดโดยเซตและไอดีลมุขสําคัญ กึ่งกรุปเชิงเดี่ยว สาทิสสัณฐาน
ความสัมพันธของกรีน กึ่งกรุปผกผัน
Elementary algebraic properties of semigroups. Bands. Zero semigroups.
Normal semigroups. Regular semigroups. Ideals. Ideals generated by a set and
principal ideals. Simple semigroups. Homomorphisms. Green’ s relations.
Inverse semigroups.
511 351 ทฤษฎีกราฟเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Graph Theory)
วิชาบังคับกอน : 511 202 หลักคณิตศาสตร 2
หรือ 519 201 คณิตศาสตรหลักมูล
แนวคิดพื้นฐานในทฤษฎีกราฟ กราฟตนไม วงจรออยเลอร วัฏจักรแฮมิลโทเนียน
ความเชื่อมโยง การจับคู กราฟเชิงระนาบ การใหสีกราฟ
Basic concepts in graph theory. Trees. Euler circuits. Hamiltonian cycles.
Connectedness. Matchings. Planar graphs. Graph coloring.
511 352 คณิตศาสตรเชิงการจัด
3(3-0-6)
(Combinatorics)
วิชาบังคับกอน : 511 201 หลักคณิตศาสตร 1
หรือ 519 201 คณิตศาสตรหลักมูล
หลักการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนก
นาม หลั ก การเพิ่ ม เข า -ตั ด ออก ฟ ง ก ชั น ก อ กํ า เนิ ด ความสั ม พั น ธ เ วี ย นเกิ ด หลั ก การรั ง
นกพิราบ
Counting principles. Permutation and commutation. Binomial and
multinomial theorems. Principle of inclusion and exclusion. Generating
functions. Recurrence relations. Pigeonhole principle.
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511 361 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร
3(3-0-6)
(Developing Curriculum and Mathematics Teaching)
แนวคิดในการจัด ทําหลั กสูต รเพื่อห องเรีย นพิเ ศษ ปจจัยที่มีอิทธิ พลตอการพั ฒ นา
หลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร
หลั ก การและวิ ธี ส อนคณิ ต ศาสตร การออกแบบและการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ช า
คณิตศาสตร
Concepts in the curriculum development for an enrichment class room.
Factors influencing curriculum development. Curriculum theory. Curriculum
development Curriculum implementation. Curriculum evaluation. Principles
and mathematics teaching methods. Designing and implementing
mathematics learning activities.
511 371 วิทยาการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Data Analytics)
สเปรตชีตเบื้องตน ฟงกชันทางสเปรตชีตที่ใชบอย การจัดการขอมูล ตารางเชิงโตตอบ
การจินตทัศนขอมูล การวิเคราะหขอมูล
Introduction to spreadsheets. Commom spreadsheet functions. Data
manipulation. Interactive tables. Data visualization. Data analysis.
511 411 เรขาคณิตเชิงอนุพันธเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Differential Geometry)
วิชาบังคับกอน : 511 203 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร
สนามเวกเตอร ปริภูมิสัมผัส สนามเวกเตอรบนผิว ทิศทางของผิว การสงแบบเกาส จี
ออเดสิก การเคลื่อนยายในแนวขนาน ความโคง การหาปริพันธ ผิวซึ่งมีพื้นที่นอยที่สุด การ
สงเชิงกําลัง 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.
511 431 ทอพอโลยีเบื้องตน
3(3-0-6)
(Elementary Topology)
วิชาบังคับกอน : 511 331 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร 1
ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิทอพอโลยี ความกระชับ ความเชื่อมโยง ปริภูมิผลคูณจํากัด
Metric spaces. Topological spaces. Compactness. Connectedness. Finite
product spaces.
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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.
511 451 ทฤษฎีรหัสเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Coding Theory)
วิชาบังคับกอน : 511 241 พีชคณิตเชิงเสน 1
หรือ 511 245 เมทริกซและปริภูมิเวกเตอร
หรือ 511 246 พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต
แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีรหัส การสมมูลของรหัส รหัสเชิงเสน การเขารหัสและการ
ถอดรหัสดวยรหัสเชิงเสน รหัสคูกัน รหัสแฮมมิง รหัสโกเลย และรหัสวัฏจักร ขอบเขตของ
รหัสและ ตัวแจงนับคาน้ําหนัก
Basic concepts of 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.
511 453 ทฤษฎีจํานวนเชิงวิเคราะหเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Analytic Number Theory)
วิชาบังคับกอน : 511 251 ทฤษฎีจํานวน
511 331 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร 1
ฟงกชันเลขคณิต รีมันน-สเตจิส อินทิกรัล สูตรผลบวกของออยเลอร สูตรผลบวกอ
เบล สัญลักษณโอใหญ การเทากันเชิงเสนกํากับ คาเฉลี่ยของฟงกชันเลขคณิต อันดับขีดสุด
ของฟงกชนั เลขคณิต ทฤษฎีบทเบื้องตนของการกระจายตัวของจํานวนเฉพาะ การประมาณ
ของเชบีเชฟ ทฤษฎีบทของเมอเทนซ บทพิสูจนขอคาดเดาของเบอทรานซ ทฤษฎีบทของดีรี
เคล ทฤษฎีบทจํานวนเฉพาะ วิธีตะแกรงเบื้องตน หัวของานวิจัยในปจจุบัน
Arithmetic functions. Riemann- Stieltjes integral. Euler’ s summation
formula. Abel summation formula. Big O 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. Dirichlet's theorem.
Prime number theorem. Introduction to sieve methods. Current research
topics.
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511 471 ตัวแบบสโตแคสติก
3(2-2-5)
(Stochastic Models)
วิชาบังคับกอน : 515 201 สถิติพื้นฐาน
ทบทวนความนาจะเปนพื้นฐาน ลูกโซแบบมารคอฟ กระบวนการเกิดดับ ตัวแบบ
แถวคอย ตัวแบบกําหนดการสโตแคสติกเบื้องตน
Reviews of basic probability. Markov chains. Birth-death process. Queuing
models. Introduction to stochastic programming models.
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 : วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
สัมมนาในหัวขอที่นาสนใจทางคณิตศาสตรภายใตความเห็นชอบของภาควิชาฯ
Seminar on topics of current interest in mathematics as approved by the
department.
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511 493 โครงงานวิจัย
2(0-4-2)
(Research Project)
วิชาบังคับกอน : 511 491 สัมมนา
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
การวิจัยในหัวขอที่นาสนใจทางคณิตศาสตรภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
ในภาควิชาฯ และการนําเสนอผลงานวิจัย
Research on topics of interest in mathematics under supervision of
departmental staff members and oral presentation.
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาชีววิทยา
512 101 ชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Biology)
วิชาบังคับกอน : * 512 102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
* อาจเรียนพรอมกันได
สมบัติของสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร การจัดระบบสิ่งมีชีวิตและความ
หลากหลาย เคมีของสิ่งมีชีวิต เซลลและโครงสรางของเซลล เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร
พันธุศาสตรโมเลกุล พันธุศาสตรประชากร กลไกของวิวัฒนาการ โครงสรางและหนาที่ของ
พืช โครงสรางและหนาที่ของสัตว นิเวศวิทยาและพฤติกรรมสัตว
Properties of organisms. Scientific methodology. Classification and
biodiversity. Chemistry of life. Cell and cell structures. Metabolism. Genetics.
Molecular genetics. Population genetics. Evolution mechanisms. Form and
function of plants. Form and function of animals. Ecology and animal behavior.
512 102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-0)
(General Biology Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 512 101 ชีววิทยาทั่วไป
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 101 ชีววิทยาทั่วไป
Laboratory work related to the contents in 512 101 General Biology.
512 103 ชีวิตและความหลากหลาย
3(3-0-6)
(Diversity of Life)
วิชาบังคับกอน : * 512 104 ปฏิบัติการชีวิตและความหลากหลาย
* อาจเรียนพรอมกันได
กําเนิดชีวิต กระบวนการเกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิ ต การจัดจําแนกความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต ไวรา ยูแบคทีเรีย อารเคีย โพรติสตา พืช ฟงไจ สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
สัตวมีกระดูกสันหลัง และความสําคัญและการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
The origin of life. Processes leading to biodiversity. Classification of
organisms. Vira, Eubacteria, Archaea, Protista, Plants, Fungi, Invertebrates and
Vertebrates. Importance in the conservation of biodiversity.
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512 104 ปฏิบัติการชีวิตและความหลากหลาย
1(0-3-0)
(Diversity of life Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 512 103 ชีวิตและความหลากหลาย
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 103 ชีวิตและความหลากหลาย
Laboratory work related to the contents in 512 103 Diversity of life.
512 181 การวาดภาพทางชีววิทยา
1(1-0-2)
(Biological Illustration)
วิชาบังคับกอน : * 512 182 ปฏิบัติการการวาดภาพทางชีววิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
การบรรยายสอดคลองกับเนื้อหาในปฏิบัติการรายวิชา 512 182 ปฏิบัติการการวาด
ภาพทางชีววิทยา
Lecture related to the contents in laboratory 512 182 Biological
Illustration Laboratory.
512 182 ปฏิบัติการการวาดภาพทางชีววิทยา
2(0-6-0)
(Biological Illustration Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 512 181 การวาดภาพทางชีววิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
หลักการการฝกทักษะในการวาดภาพสิ่งมีชีวิตดวยเทคนิคทางศิลปะที่หลากหลาย
มีการศึกษานอกสถานที่
Principles and practices in drawing of organisms using different techniques.
Field trips required.
512 200 โครงสรางและหนาที่ของชีวิต
4(4-0-8)
(Structures and Functions of Life)
วิชาบังคับกอน: 512 101 ชีววิทยาทั่วไป
โครงสร า งและหน า ที่ ข องพืช และสัตว เนื้อเยื่อและอวัย วะพืช และสัตว พลังงาน
แมทาบอลิซึม สมดุลของสาร กระบวนการ ลําเลียงในไซเลมและโฟลเอม การแลกเปลี่ยน
กาซและสังเคราะหดวยแสง ฮอรโมนและการเจริญเติบโตของพืช การสืบพันธุของพืช ระบบ
โครงรางกลามเนื้อและการเคลื่อนไหว ระบบไหลเวียน การแลกเปลี่ยนกาซ ยอยอาหาร
ขับถาย ระบบประสาท ฮอรโมน การเจริญเติบโต การสืบพันธุ
Structures and functions of plants and animals. Plant and animal tissues
and organs. Energy. Metabolism. Homeostasis. Xylem and phloem
translocation. Gas exchange and photosynthesis. Plant hormones and growth
development. Plant reproduction. Musculoskeletal system and movement.
Circulation. Gas exchange. Digestion. Excretion. Nervous system. Hormones.
Growth. Reproduction.
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512 201 พันธุศาสตร
3(3-0-6)
(Genetics)
วิชาบังคับกอน : 512 101 ชีววิทยาทั่วไป
512 103 ชีวิตและความหลากหลาย
* 512 202 ปฏิบัติการพันธุศาสตร
* อาจเรียนพรอมกันได
โครโมโซมและการแบงเซลล หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดล
และกฎความนาจะเปน สวนขยายของกฎเมนเดล การกําหนดเพศ การถายทอดลักษณะ
พันธุกรรมที่ถูกควบคุมดวยยีนบนโครโมโซมเพศ พันธุประวัติ ลิงเกจและรีคอมบิเนชัน สาร
พันธุกรรมและโครงสรางจีโนม การจําลองดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีนและการควบคุ ม
การกลายพันธุของยีนและโครโมโซม พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตรประชากร
Chromosome and cell division. Mendelian inheritance and probability.
The extension of Mendelian laws. Sex determination. Sex-linked inheritance.
Pedigree analysis. Linkage and recombination. Genetic materials and genome
structure. DNA replication. Gene expression and regulation. Gene and
chromosome mutation. 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
512 103 ชีวิตและความหลากหลาย
* 512 204 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
แนวคิดเบื้องตนทางนิเวศวิทยา โครงสราง หนาที่และปจจัยสําคัญของระบบนิเวศ
การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตตอสภาวะแวดลอม ลักษณะเฉพาะ วิวัฒนาการ การควบคุม
ขนาดและการกระจายของประชากร โครงสร า ง องค ป ระกอบและชนิ ด ของชุ ม ชน
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม
Basic concepts in ecology. Structures, functions and important factors
of ecosystem. Response of organisms to environmental conditions.
Characteristics, evolution, regulation of abundance and distribution of
organisms. Structures, compositions, and types of community. Cultural
ecology.
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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.
512 205 บันทึกธรรมชาติ
2 (1-2-3)
(Nature Recording)
การบันทึกรายละเอียดทางชีววิทยาดวยภาพนิ่ง ภาพพิมพ เสียงและวิดีทัศน การ
เขี ย นบรรยายข อ มู ล ทางชี ว วิท ยา การสรางสรรค ง านศิล ปะดว ยเทคนิค การบัน ทึ ก ทาง
ชีววิทยา
Biological record using images, prints, sound and videos. Descriptive
writing of biological information. Creation of an art project using biological
recording techniques.
512 211 พืชสวน
2(2-0-4)
(Horticultural Science)
วิชาบังคับกอน : 512 101 ชีววิทยาทั่วไป
* 512 212 ปฏิบัติการพืชสวน
* อาจเรียนพรอมกันได
การจัดจําแนกพืชสวน การขยายพันธุพืช การเตรียมปลูก ปุยและฮอรโมนพืช เกษตร
อัจฉริยะ มาตรฐานสินคาเกษตร
Horticultural classification. Plant propagation. Planting preparation.
Fertilizers and plant hormones. Smart horticulture. Agricultural community
standards.
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
512 103 ชีวิตและความหลากหลาย
* 512 214 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกลวยไม
* อาจเรียนพรอมกันได
สัณฐานวิทยาทั่วไปของกลวยไม ประเภท และการจําแนกพันธุกลวยไมลูกผสมที่มี
ความสําคัญเชิงพาณิชย การผลิตกลวยไมกระถางและกลวยไมตัดดอก เทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว การใชประโยชนและสรางมูลคาเพิ่ม
General morphology of orchids. Classification and identification of
commercially important hybrid orchids. Cut flower and pot plant orchid
production. Postharvest technology, the utilization, and value added.
512 214 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกลวยไม
1(0-3-0)
(Orchid Science and Technology Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 512 213 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกลวยไม
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 213 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของกลวยไม
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
ปจจัยที่ไมมีชีวิตและมีชีวิต การเจริญและพัฒนาของพืช การปรับตัวของพืช การ
ปองกันตัวเองของพืช ปจจัยจากสิ่งแวดลอมกับการผลิตพืช การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต
มีการศึกษานอกสถานที่
Abiotic and biotic factors. Plant growth and development. Plant
adaptation. Plant defense. Environmental factor and plant production.
Environmental management for increasing productivity.
Field trips required.
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512 216 ไมดอกไมประดับ
2(2-0-4)
(Flowering and Ornamental Plants)
วิชาบังคับกอน : 512 101 ชีววิทยาทั่วไป
512 103 ชีวิตและความหลากหลาย
* 512 217 ปฏิบัติการไมดอกไมประดับ
* อาจเรียนพรอมกันได
ประวัติความเปนมา สรีรวิทยาและลักษณะวิสัยของไมดอกไมประดับ วิธีของการปลูก
การขยายพันธุและการดูแลรักษา การเพิ่มมูลคาและการประยุกตใชไมดอกไมประดับเชิง
การคา
History, physiology, and habits of flowering and ornamental plants.
Methods of planting, propagation, and cultural practice. Valued added and the
commercial applications of flowering and ornamental plants.
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.
512 218 แคคตัสและไมอวบน้ํา
3(3-0-6)
(Cactus and Succulent)
วิชาบังคับกอน : 512 103 ชีวิตและความหลากหลาย
* 512 219 ปฏิบัติการแคคตัสและไมอวบน้ํา
* อาจเรียนพรอมกันได
ชี ว วิ ทยาของแคคตั ส และไมอวบน้ํา ความหลากหลายและการจัดจําแนก วิธีการ
ขยายพันธุและการปรับปรุงพันธุ การเตรียมโรงเรือน ดินและการปลูก การใหปุย การใช
สารเคมีที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตและการควบคุมศัตรูพืช ความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ของแคคตัสและไมอวบน้ํา
Biology of cacti and succulents. Diversity and classification. Techniques in
propagation. Greenhouse preparation. Soil materials and plantation.
Fertilization. Applications of plant growth regulator substances and pest
control. Economic importance of cacti and succulents.
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512 219 ปฏิบัติการแคคตัสและไมอวบน้ํา
1(0-3-0)
(Cactus and Succulents Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 512 104 ปฏิบัติการชีวิตและความหลากหลาย
* 512 218 แคคตัสและไมอวบน้ํา
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 218 แคคตัสและไมอวบน้ํา
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 218 cactus and succulent.
Field trips required.
512 231 สมองสูการรับรู
3(3-0-6)
(Brain to Perception)
วิชาบังคับกอน : 512 101 ชีววิทยาทั่วไป
กายวิ ภ าคศาสตร เ บื้ อ งต น ของสมองมนุ ษ ย โครงสร า งและการทํ า งานของเซลล
ประสาทและเซลลค้ําจุน การนํากระแสประสาทของเซลลประสาท การรับรูผานประสาท
สัมผัสโดยเนนดานการมองเห็น การไดยิน การรับกลิ่น การรับรสและการรับสัมผัส สมอง
สวนที่เกี่ยวของและหนาที่เกี่ยวกับความจํา ภาษา และอารมณ ความผิดปรกติที่เกี่ยวของกับ
ระบบประสาท
Basic anatomy of human brain. Structure and function of neurons and
neuroglia. Electrical signaling of nerve cells. Sensory perception with emphasis
on visual, auditory, olfactory, gustatory, and haptic sensation. Parts of the brain
and their functions involved with memory, language, and emotion.
Neurological disorders.
512 233 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
3(3-0-6)
(Invertebrate Zoology)
วิชาบังคับกอน : 512 101 ชีววิทยาทั่วไป
512 103 ชีวิตและความหลากหลาย
* 512 234 ปฏิบัติการสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
* อาจเรียนพรอมกันได
แหลงที่อยูและการกระจายของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะภายในและ
ภายนอก การจําแนกประเภท การกินอาหาร การหายใจ การรูสึก การไหลเวียนเลือด การ
ขับถาย และการสืบพันธุ การเพาะเลี้ยงสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
Habitat and distribution of invertebrates. Internal and external
characteristics. Classification. Ingestion. Respiration. Sensation. Circulation.
Excretion and reproduction. Cultivation of economically important
invertebrates.
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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.
512 235 สัตวมีกระดูกสันหลัง
3(3-0-6)
(Vertebrate Zoology)
วิชาบังคับกอน : 512 103 ชีวิตและความหลากหลาย
* 512 236 ปฏิบัติการสัตวมีกระดูกสันหลัง
* อาจเรียนพรอมกันได
วิวัฒนาการและความหลากหลาย กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา นิเวศวิทยาและ
พฤติกรรม ความสําคัญและการอนุรักษสัตวมีกระดูกสันหลัง
Evolution and diversity. Anatomy and physiology. Ecology and
behaviour. Importance and conservation of 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.
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512 237 กีฏวิทยา
3(3-0-6)
(Entomology)
วิชาบังคับกอน : 512 103 ชีวิตและความหลากหลาย
* 512 238 ปฏิบัติการกีฏวิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
วิ วั ฒ นาการและความหลากหลายของแมลง กายวิ ภ าคศาสตร แ ละสรี ร วิ ท ยา
นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของแมลง การอนุรักษและจัดการแมลง
Evolution and diversity. Anatomy and physiology. Ecology and behavior.
Conservation and management of insects.
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
4(4-0-8)
(Cell Biology)
วิชาบังคับกอน : 512 201 พันธุศาสตร
แนวคิดและวิธีศึกษาเซลล โครงสรางและหนาที่ของออรแกเนลล เซลลโพรแคริโอต
และเซลลยูแคริโอต องคประกอบทางเคมีของเซลล การเปลี่ยนสภาพของเซลล เมแทบอลิซึม
และชี ว พลั ง งานศาสตร การลํ า เลี ย งและการหลั่ ง การตอบสนองต อ สิ่ ง เร า โครงสร า ง
โครโมโซม การแสดงออกของยีนและการควบคุม ไซโทสเกเลตัน เมทริกซนอกเซลล ฮอรโมน
และตัวรับ วัฏจักรเซลลและการควบคุม การเกิดมะเร็ง
Concepts and methodology for cell study. Structure and functions of
organelles. Prokaryotic and eukaryotic cells. Chemical compositions of cell.
Cell differentiation. Metabolism and bioenergetics. Transportation and
secretion. Response to stimuli. Chromosome structures. Gene expression and
regulation. Cytoskeleton. Extracellular matrix. Hormone and receptors. Cell
cycle and regulation. Carcinogenesis.
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512 302 วิวัฒนาการ
3(3-0-6)
(Evolution)
วิชาบังคับกอน : 512 103 ชีวิตและความหลากหลาย
แนวคิดเชิงวิวัฒนาการ ประวัติศาสตรทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต กระบวนการ
วิวัฒนาการในระดับจุลภาคและมหภาค พันธุศาสตรประชากร สายสัมพันธทางวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รูปแบบของการคัดเลือก ชีวภูมิศาสตร การเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม
Evolutionary concepts. Evolutionary history of life. Processes of
microevolution and macroevolution. Population genetics. Phylogeny. Patterns
of selections. Biogeography. Speciation.
512 303 การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับนักชีววิทยา
2(1-2-3)
(Computer Application for Biologist)
วิชาบังคับกอน : 512 205 บันทึกธรรมชาติ
การสืบคนบทความวิชาการในระบบฐานขอมูลออนไลน การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ในการจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูลทางวิทยาศาสตรชีวภาพ การจัดรูปเลมรายงานวิจัย
และเอกสารอางอิง การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน การนําเสนองานตอสาธารณะ และการ
ใชคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร
Online information retrieval for academic articles. Use of software
packages for data analysis in biological science. Formatting scientific reports
including references. Plagiarism detection. Scientific public presentations. Use
of computers in communication.
512 311 กายวิภาคพืช
3(3-0-6)
(Plant Anatomy)
วิชาบังคับกอน : 512 101 ชีววิทยาทั่วไป
512 200 โครงสรางและหนาที่ของชีวิต
* 512 312 ปฏิบัติการกายวิภาคพืช
* อาจเรียนพรอมกันได
ชนิด การเจริญพัฒนา และหนาที่การทํางานของเนื้อเยื่อตาง ๆ ของพืช โครงสราง
ภายในสวนประกอบและรูปแบบการเรียงตัวของเนื้อเยื่อในอวัยวะของพืช เนนพืชที่มีเมล็ด
Types, development and function of various plant tissues. Internal
structures, composition and patterns of tissue organization in plant organs with
an emphasis on seed plants.
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512 312 ปฏิบัติการกายวิภาคพืช
1(0-3-0)
(Plant Anatomy Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 512 101 ชีววิทยาทั่วไป
512 200 โครงสรางและหนาที่ของชีวิต
* 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 : 512 200 โครงสรางและหนาที่ของชีวิต
* 512 314 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช
* อาจเรียนพรอมกันได
สรีรวิทยาระดับเซลล ความสัมพันธระหวางน้ํากับพืช การดูดซึมและการลําเลียง ธาตุ
อาหารของพืช การสังเคราะหดวยแสง การหายใจและเมแทบอลิ ซึม อิทธิพลของป จ จั ย
ภายในและภายนอกตอการเติบโตและการเจริญของพืช
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.
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.
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512 315 อนุกรมวิธานพืช
3(3-0-6)
(Plant Taxonomy)
วิชาบังคับกอน : 512 101 ชีววิทยาทั่วไป
512 103 ชีวิตและความหลากหลาย
* 512 316 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช
* อาจเรียนพรอมกันได
หลั กการและระบบการจํา แนกพืช การตั้งชื่อพืช และการระบุ พัน ธุไ มที่ มีเนื้ อ เยื่ อ
ลําเลียงเนนพืชดอก การรวบรวมและเก็บรักษาตัวอยางพืช การสรางและวิธีการใชรูปวิธาน
และการเขียนคําบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของวงศ ถิ่น
กําเนิด การแพรกระจายพันธุ และการใชประโยชนของพืชดอกบางวงศ
Principles and systems of classification, nomenclature and identification
of vascular plants with the emphasis on the angiosperms. Collection and
preservation of plant specimens. Construction and use of identification key.
Methods of botanical description. Morphological characteristics, origin,
distribution, and utilization 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.

214

512 317 สัณฐานวิทยาของพืชที่มีเนื้อเยื่อลําเลียง
3(3-0-6)
(Morphology of Vascular Plants)
วิชาบังคับกอน : 512 101 ชีววิทยาทั่วไป
512 103 ชีวิตและความหลากหลาย
* 512 318 ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืชที่มีเนื้อเยื่อลําเลียง
* อาจเรียนพรอมกันได
นิยาม หลักการและความสําคัญของสัณฐานวิทยา ปจจัยที่มีผลกระทบตอสัณฐาน
วิทยาของพืช รูปรางลักษณะโครงสรางทั้งภายนอกและภายใน ทั้งสวนไมเกี่ยวของกับเพศ
และโครงสรางสืบพันธุ ขั้นตอนการเติบโตในระยะตาง ๆ ของโครงสรางทางสัณฐานวิทยาที่
ปรากฏในพืชที่มีเนื้อเยื่อลําเลียงกลุมตาง ๆ ตามระบบการจัดจําแนกแบบอนุกรมวิธานพืช
ยุ คใหม สั ณฐานวิ ทยาเปรี ย บเทียบของพืชที่สูญ พัน ธุแลวและที่ยังมีอยู ที่ส ะทอนใหเห็น
ภาพรวมของวิวัฒนาการของพืชมีเนื้อเยื่อลําเลียง
Definition, principle and importance of morphology. Factors affecting
plant morphology. Characteristics of the vegetative and reproductive structure
of vascular plants. Stage of growth and development of various parts of
vascular plants, classified according to the system of modern plant
systematics. Comparative morphology of the extinct and extant vascular
plants reflecting overview of plant evolution.
512 318 ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืชที่มีเนื้อเยื่อลําเลียง
1(0-3-0)
(Morphology of Vascular Plant Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 512 317 สัณฐานวิทยาของพืชที่มีเนื้อเยื่อลําเลียง
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิ บั ติ ก ารที่ ส อดคล อ งกั บ เนื้ อ หาในรายวิ ช า 512 317 สั ณ ฐานวิ ท ยาของพื ช ที่ มี
เนื้อเยื่อลําเลียง
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 317 Morphology of
Vascular Plants.
Field trips required.
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512 321 เทคโนโลยีการปลูกพืชไรดิน
3(2-2-5)
(Plant Soilless Culture Technology)
วิชาบังคับกอน : 512 200 โครงสรางและหนาที่ของชีวิต
ปจจัยที่สงผลตอการเจริญเติบโตของพืช ระบบปลูกแบบตาง ๆ ที่นิยมใชสําหรับการ
ปลูกพืชไรดิน ชนิดของพืชที่เหมาะสมในการปลูกแบบไรดิน โรงงานผลิตพืชแหงอนาคต การ
ประยุกตความรูสําหรับการปลูกพืชเพื่อบริโภคในชีวิตประจําวัน การสรางอาชีพ และการ
บําบัดมลพิษในสิ่งแวดลอม ปฏิบัติการการเพาะเมล็ด การอนุบาล การนําพืชลงระบบปลูก
การเก็บเกี่ยวผลผลิต การวิเคราะหการเจริญเติบโตและสารอาหารที่มีประโยชนในพืชที่ปลูก
ดวยระบบไรดิน
มีการทัศนศึกษานอกสถานที่
Factors affecting plant growth. Various types of planting system
commonly used for soilless culture. Suitable plants for soilless culture. Plant
factory for the future. Application of knowledge for growing plants in daily life
consumption, building professions and phytoremediation. Laboratory work in
seed germination, nursery, transplantation, harvest, analysis of growth and
beneficial nutrients in soilless cultured plants.
Field trips required.
512 322 สาหรายวิทยา
3(3-0-6)
(Phycology)
วิชาบังคับกอน : 512 103 ชีวิตและความหลากหลาย
* 512 323 ปฏิบัติการสาหรายวิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน และนิเวศวิทยาของสาหรายน้ําจืดและน้ําเค็มโดยเนน
สาหรายในทองถิ่น ความสําคัญของสาหรายตอมนุษย การแยกสายพันธุใหบริสุทธิ์ วิธีการ
เพาะเลี้ยงสาหราย และเทคโนโลยีการใชประโยชนจากสาหราย
Morphology, taxonomy and ecology of freshwater and marine algae with
the emphasis on local species. Importance of algae to human. Isolation and
cultivation of algae. Technologies involving the utilization of algae.
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512 323 ปฏิบัติการสาหรายวิทยา
1(0-3-0)
(Phycology Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 512 322 สาหรายวิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 322 สาหรายวิทยา
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 : 512 201 พันธุศาสตร
หลักการและวิธีการวิเคราะหจีโนมพืชดวยเทคโนโลยีจีโนมิกส ทรานสคริปโทมิ กส
เอพิจีโนมิกสโปรทีโอมิกส เมแทบอโลมิกส และฟโนมิกส การใชเทคโนโลยีโอมิกสเพื่อศึกษา
จีโนมพืชในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
Principles and methods for analysis of plant genomes by genomics,
transcriptomics, epigenomics, proteomics, metabolomics and phenomics
technologies. Use of OMICS technology for studying plant genomes in the
context of the global climate change.
512 325 สารทุติยภูมิจากพืช
3(2-2-5)
(Secondary Metabolites from Plants)
วิชาบังคับกอน : 512 200 โครงสรางและหนาที่ของชีวิต
ความรูเบื้องตนและปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารทุติยภูมิจากพืช เทคนิคในการสกัด การ
ทํ า ให บ ริ สุ ท ธิ์ การระบุ ช นิ ด และการวิ เ คราะห ฤ ทธิ์ ท างชี ว ภาพของสารทุ ติ ย ภู มิ ใ นพื ช
งานวิจัยในปจจุบันและการประยุกตใชทางการเกษตร การแพทย และโภชนาการ
Basic knowledge and laboratory work related to secondary metabolites
from plants. Techniques for extraction, purification, identification and
bioactivity analyses of plant secondary metabolites. Current researches and
applications in agriculture, medicine and nutrition.
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512 326 ชีววิทยาดอกไม
3(3-0-6)
(Floral Biology)
วิชาบังคับกอน : 512 200 โครงสรางและหนาที่ของชีวิต
* 512 327 ปฏิบัติการชีววิทยาดอกไม
* อาจเรียนพรอมกันได
นิยาม กําเนิดและวิวัฒนาการของดอกไม ชนิด โครงสรางและสัณฐานวิทยาของดอก
และชอดอก พัฒนาการของดอก ระบบการผสมพันธุ ความหลากหลายของดอกไมในพืช
ดอกกลุมตาง ๆ ชีววิทยาของการถายละอองเรณู
Definition, origin and evolution of flowers. Types, structures and
morphology of flowers and inflorescence. Floral ontogeny. Breeding systems.
Diversity of flowers in different groups of angiosperms. Pollination biology.
512 327 ปฏิบัติการชีววิทยาดอกไม
1(0-3-0)
(Floral Biology Laboratory)
วิชาบังคับกอน: * 512 326 ชีววิทยาดอกไม
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 326 ชีววิทยาดอกไม
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the content in 512 326 Floral Biology.
Field trips required.
512 331 มิญชวิทยา
3(3-0-6)
(Histology)
วิชาบังคับกอน : 512 200 โครงสรางและหนาที่ของชีวิต
* 512 332 ปฏิบัติการมิญชวิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
โครงสรางและสมบัติของเนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กระดูกออนและกระดูกเลือด
และการสรางเม็ดเลือด เนื้อเยื่อและอวัยวะน้ําเหลือง เนื้อเยื่อกลามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาท
โครงสรางและหนาที่ของเนื้อเยื่อของระบบอวัยวะในสัตวมีกระดูกสันหลังชั้นสูง
Structures and properties of epithelial tissue, connective tissue, cartilage
and bone. Blood and blood cell formation. Lymphatic tissues and organs.
Muscular tissue. Nervous tissue. Structures and histophysiology of organ
systems in higher vertebrates.
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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 : 512 200 โครงสรางและหนาที่ของชีวิต
หลักการพื้นฐานทางดานสรีรวิทยาของสัตว กลไกการทํางานและการควบคุมของ
เซลลกลามเนื้อและเซลลประสาท สรีรวิทยาของระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือด ระบบ
หายใจ ระบบทางเดินอาหารและชีวพลังงานศาสตร การควบคุมอุณหภูมิของรางกาย ระบบ
ขับถายและระบบตอมไรทอ การประยุกตใชและกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
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. Applications and related case
studies.
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.
512 341 ชีววิทยาเซลลตนกําเนิด
3(3-0-6)
(Stem Cell Biology)
วิชาบังคับกอน: 512 200 โครงสรางและหนาที่ของชีวิต
ชีววิทยาของเซลลตนกําเนิด เซลลตนกําเนิดและการเกิดเนื้อเยื่อ เซลลตนกําเนิดจาก
ตัวออน เซลลตนกําเนิดจากผูใหญ บทบาทของเซลลตนกําเนิดในการรักษาภาวะสมดุลของ
รางกาย ความกาวหนาทางเทคโนโลยีเซลลตนกําเนิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
Stem cell biology. Stem cell and tissue formation. Embryonic stem cells.
Adult stem cells. The roles of stem cells in body homeostasis. Stem cell
technology and related research.
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512 343 ปรสิตวิทยา
3(3-0-6)
(Parasitology)
วิชาบังคับกอน : 512 101 ชีววิทยาทั่วไป
512 103 ชีวิตและความหลากหลาย
* 512 344 ปฏิบัติการปรสิตวิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
ความสัมพันธของปรสิตและโฮสต สัณฐานวิทยาและการจําแนกประเภท ชีววิทยา
การแพรกระจายและวัฏจักรชีวิตของโพรโทซัวและหนอนพยาธิ ระบาดวิทยาและการทําให
เกิดโรค การวินิจฉัยโรคซึ่งเกิดจากปรสิตของคนและสัตวเศรษฐกิจ
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.
512 361 พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพของพืช
3(3-0-6)
(Plant Genetics and Biotechnology)
วิชาบังคับกอน : 512 201 พันธุศาสตร
โครงสรางของจีโนมพืช การวิเคราะหจีโนมพืช ยีนและกลไกการแสดงออกของยีนพืช
การถายทอดพันธุกรรมพืช ระบบการผสมพันธุและพันธุกรรมของการกําหนดเพศ ความผัน
แปรของพันธุกรรมพืชและวิวัฒนาการของพืช เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการศึกษาและปรับปรุง
พันธุกรรมพืช
Structure of Plant genome. Plant genome analysis. Plant genes and
their expression mechanisms. Plant genetic transmission, breeding system and
genetics of sex-determination. Plant genetic variation and evolution.
Biotechnology for plant genetic study and improvement.
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512 362 เครื่องหมายดีเอ็นเอและการประยุกต
3(3-0-6)
(DNA Markers and Applications)
วิชาบังคับกอน : 512 201 พันธุศาสตร
จีโนมของพืชและสัตว หลักการของเครื่องหมายดีเอ็นเอ เทคนิคพื้นฐานที่ใชในการ
วิเคราะหเครื่องหมายดีเอ็นเอ เครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใชวิธีไฮบริไดเซชันและที่ใชปฏิ กิริ ยา
ลู ก โซ โ พลี เ มอร เ รสเป น พื้ น ฐาน เครื่ อ งหมายดี เ อ็ น เอจากลํ า ดั บ เบส การประยุ ก ต ใ ช
เครื่องหมายดี เ อ็ น เอทางด า นการแพทย การเกษตร การศึกษาวิวัฒ นาการ และการใช
เครื่องหมายดีเอ็นเอทางนิติวิทยาศาสตร
Plant and animal genomes. Principles of DNA markers. Basic techniques
for DNA marker analysis. Hybridization- based and polymerase chain reaction
based DNA markers. DNA markers from sequences. Application of DNA markers
in medicine, agriculture, evolutionary study, and using of DNA markers in
forensic science.
512 363 ชีววิทยาโมเลกุล 3(3-0-6)
(Molecular Biology)
วิชาบังคับกอน : 512 201 พันธุศาสตร
512 202 ปฏิบัติการพันธุศาสตร
* 512 364 ปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุล
* อาจเรียนพรอมกันได
หลักเกณฑกลางสําหรับชีววิทยาโมเลกุล โครงสรางจีโนมและการจัดรูปแบบ การ
จัดการดีเอ็นเอและยีน เทคนิคเบื้องตนในพันธุวิศวกรรม การศึกษาลําดับนิวคลีโอไทดในยุด
ถัดไป ชีววิทยาระบบ และชีววิทยาสังเคราะห การควบคุมการแสดงออกของยีนในระดับดี
เอ็นเอ อารเอ็นเอ และโปรตีน เทคโนโลยีใหมทางชีววิทยาโมเลกุลและการประยุกตใชทาง
การแพทยและการเกษตร เชน เทคโนโลยีโอมิกส การดัดแปลงจีโนม และชีวสารสนเทศ
จริยธรรมที่เกี่ยวของกับชีววิทยาโมเลกุล
Central dogma. Genome structure and organization. DNA and gene
manipulation. Basic techniques in genetic engineering. Next generation
sequencing. System biology and synthetic biology. Regulation of gene
expression in DNA, RNA and protein levels. New technologies in molecular
biology and application in medical and agricultural aspects such as omics
technology, genome editing and bioinformatics. Ethics related to molecular
biology.
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512 364 ปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุล
1(0-3-0)
(Molecular Biology Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 512 201 พันธุศาสตร
512 202 ปฏิบัติการพันธุศาสตร
* 512 363 ชีววิทยาโมเลกุล
* อาจเรียนพรอมกันได
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ การใชไมโครปเปตใหเชี่ยวชาญ การเตรียมอาหาร
เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียและเทคนิคปลอดเชื้อ การสกัดแยกพลาสมิด การตัดดวยเอ็นไซมตั ด
จําเพาะ การสกัดแยกดีเอ็นเอ การวิเคราะหคุณภาพและวัดปริมาณดีเอ็นเอ ปฏิกิริยาลูกโซ
โพลิเมอเรส การวิเคราะหคุณภาพและวัดปริมาณดีเอ็นเอ ชีวสารสนเทศ การสกัดแยกอาร
เอ็นเอ การวิเคราะหคุณภาพและวัดปริมาณอารเอ็นเอ การสกัดและแยกโปรตีน
Laboratory safety. Mastering Micropipette. Bacterial media preparation
and aseptic technique. Bacterial subculture. Plasmid isolation. Restriction
enzyme digestion. DNA isolation. DNA quality and qualification. Polymerase
chain reaction. Bioinformatics. RNA isolation. RNA quality and quantity. Protein
extraction and separation.
512 411 พฤกษศาสตรทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(Economic Botany)
วิชาบังคับกอน : 512 101 ชีววิทยาทั่วไป
512 103 ชีวิตและความหลากหลาย
ประวัติ ถิ่นกําเนิด ลักษณะทางพฤกษศาสตร การกระจายพันธุและการใชประโยชน
ของพืชที่เปนอาหารและยา พืชอุตสาหกรรมและพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยและเขตรอน
พืชทองถิ่นของไทยที่มีแนวโนมมีความสําคัญเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
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.
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512 415 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลลพืช
2(2-0-4)
(Plant Tissue and Cell Culture)
วิชาบังคับกอน : 512 200 โครงสรางและหนาที่ของชีวิต
* 512 416 ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลลพืช
* อาจเรียนพรอมกันได
ความสํ า คั ญ และป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช หลั ก การและวิ ธี ก าร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากอวัยวะตาง ๆ ของพืชในหลอดทดลอง อาหารสังเคราะห ฮอรโมนพืช
และการควบคุ มสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเพื่อการขยายพัน ธุ ปรับ ปรุงพัน ธุ และการ
อนุรักษสายพันธุพืช
The importance of plant tissue culture. Factors affecting plant tissue
culture. Principles and practices of cultivating tissues from various plant organs
in vitro. Artificial media, plant hormones, and appropriate environment control
for plant propagation, crop improvement and germplasm preservation.
512 416 ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลลพืช
1(0-3-0)
(Plant Tissue and Cell Culture Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 512 415 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลลพืช
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 415 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลลพืช
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 415 Plant Tissue and Cell Culture.
Field trips required.
512 419 ธุรกิจการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(3-0-6)
(Plant Tissue Culture Business)
วิชาบังคับกอน : 512 415 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลลพืช
512 416 ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลลพืช
การจัดการหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและโรงเรือนอนุบาล ความปลอดภัย
ในหองปฏิบัติการ พืชเศรษฐกิจที่ผลิตโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ความเปนผูประกอบการ
การจัดการธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจ แผนธุรกิจ การตลาด การทําแผนผลิตพืช ตนทุน การ
ขนส ง จรรยาบรรณผู ป ระกอบการ ธุ ร กิ จ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช
กรณีศึกษา
มีการศึกษานอกสถานที่
Plant tissue culture laboratory and nursery management. Laboratory
Safety. Economic crops produced by tissue culture. Entrepreneurship. Business
management and business opportunity. Business Plan. Marketing. Crop
production planning. Cost. Shipping. Ethics of Entrepreneur. Other business
involving plant tissue culture. Business studies.
Field trips required.

223

512 423 การตอบสนองของพืชตอความเครียดจากสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Plant Responses to Environmental Stresses)
วิชาบังคับกอน : 512 200 โครงสรางและหนาที่ของชีวิต
* 512 424 ปฏิบัติการการตอบสนองของพืชตอความเครียดจากสิ่งแวดลอม
* อาจเรียนพรอมกันได
การตอบสนองทางสรี ร วิ ท ยาและสั ณ ฐานวิ ท ยาในพื ช ต อ ความเครี ย ดจากป จ จั ย
สิ่งแวดลอม อุณหภูมิ น้ํา แสง ความเค็ม กาซ และสารกําจัดศัตรูพืช
Physiological and morphological responses in plants to stresses caused
by environmental factors: temperature, water, light, salinity, gases and
pesticides.
512 424 ปฏิบัติการการตอบสนองของพืชตอความเครียดจากสิ่งแวดลอม
1(0-3-0)
(Plant Responses to Environmental Stresses Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 512 423 การตอบสนองของพืชตอความเครียดจากสิ่งแวดลอม
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิ บั ติการที่ส อดคล อ งกับ เนื้ อหาในรายวิช า 512 423 การตอบสนองของพื ช ต อ
ความเครียดจากสิ่งแวดลอม
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 : 512 200 โครงสรางและหนาที่ของชีวิต
* 512 426 ปฎิบัติการสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน
* อาจเรียนพรอมกันได
การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาและองคประกอบทางเคมีในผลิตผลหลังการเก็บ
เกี่ยว ปจจัยภายนอกและภายในที่กอใหเกิดการสูญเสียของผลิตผล บทบาทของฮอรโมนพืช
ในการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา การรวงโรยและการสุกของผลไม เทคโนโลยีและแนวทาง
ในการปฏิบัติเพื่อลดการสูญเสียของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว
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.
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512 426 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน
1(0-3-0)
(Postharvest Physiology and Technology of Horticultural Crops Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 512 425 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 425 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยวของพืชสวน
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 425 Postharvest
Physiology and Technology of Horticultural Crops.
Field trips required.
512 433 การเพาะเลี้ยงเซลลสัตว
2(2-0-4)
(Animal Cell Culture)
วิชาบังคับกอน : * 512 200 โครงสรางและหนาที่ของชีวิต
518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
* อาจเรียนพรอมกันได
หลักการและเทคนิคของการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว สิ่งแวดลอมของเซลลเลี้ยง การนํา
เทคโนโลยีของการเพาะเลี้ยงเซลลสัตวไปใชประโยชนทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม และ
การแพทย
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
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 433 การเพาะเลี้ยงเซลลสัตว
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 433 Animal Cell Culture.
Field trips required.
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512 435 เทคนิคการเพาะเลี้ยงและวิจัยในเซลลตนกําเนิด
3(1-4-4)
(Techniques in Stem Cell Culture and Research)
วิชาบังคับกอน: 518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
512 200 โครงสรางและหนาที่ของชีวิต
* อาจเรียนพรอมกันได
เทคนิคในการเพาะเลี้ยงเซลลตนกําเนิด การจัดหองปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ
เทคนิคการการคัดแยกและตรวจสอบคุณลักษณะเซลลตนกําเนิด การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ของเซลลตนกําเนิดและการตรวจวัดที่เกี่ยวของ
Techniques in stem cell culture. Laboratory set-up, equipment and
tools. Stem cell isolation and characterization techniques. Stem cell
differentiations and related assays.
512 437 ปกษีวิทยา
3(3-0-6)
(Ornithology)
วิชาบังคับกอน : 512 203 นิเวศวิทยา
* 512 438 ปฏิบัติการปกษีวิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
วิวัฒนาการ การจําแนกประเภท สรีรวิทยาและพฤติกรรมของนก ความสําคัญของนก
ในเชิง นิเวศบริการ และการอนุรักษนก
Evolution, classification, physiology and behavior of birds. Importance of
birds in ecosystem services and bird conservation.
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.
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512 439 วิทยาแพลงกตอน
3(3-0-6)
(Planktonology)
วิชาบังคับกอน : 512 203 นิเวศวิทยา
* 512 440 ปฏิบัติการวิทยาแพลงกตอน
* อาจเรียนพรอมกันได
อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของแพลงกตอน วิธีการเก็บรักษาตัวอยางและการนับ
จํานวนแพลงกตอน ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการแพรกระจาย การเติบโตและการสืบพันธุ
ความสําคัญของแพลงกตอนตอหวงโซอาหาร
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.
512 440 ปฏิบัติการวิทยาแพลงกตอน
1(0-3-0)
(Planktonology Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 512 204 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
* 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 : 512 200 โครงสรางและหนาที่ของชีวิต
ความรูพื้นฐานและหลักการของระบบภูมิคุมกันของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง และสัตว
มีกระดูกสันหลัง การประยุกตหลักการของระบบภูมิคุมกันเพื่อการพัฒนาวัคซีน และยา
Basic knowledge and principles of immune system of invertebrates and
vertebrates. Application of immune system for vaccine and drug development.
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512 443 สัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(Economic Invertebrates)
วิชาบังคับกอน : 512 101 ชีววิทยาทั่วไป
512 103 ชีวิตและความหลากหลาย
* 512 444 ปฏิบัติการสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
* อาจเรียนพรอมกันได
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและ
การแพทย วิธีการนําไปใชและการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
Biology and ecology of economic and medical important invertebrates.
Methods of utilization and economic development.
512 444 ปฏิบัติการสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
1(0-3-0)
(Economic Invertebrate Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 512 443 สัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 443 สัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 512 443 Economic
Invertebrate.
Field trips required.
512 461 พันธุศาสตรของเซลล
2(2-0-4)
(Cytogenetics )
วิชาบังคับกอน : 512 201 พันธุศาสตร
* 512 462 ปฏิบัติการพันธุศาสตรของเซลล
* อาจเรียนพรอมกันได
โครงสรางของโครโมโซม วัฏจักรเซลลและการแบงเซลลแบบไมโทซิส การแบงเซลล
แบบไมโอซิสและการสรางเซลลสืบพันธุ การศึกษาแครีโอไทป ความผิดปกติของจํานวน
โครโมโซม ความผิดปกติของโครงสรางโครโมโซม และผลที่เกิดขึ้นตอลักษณะพันธุกรรม
การศึกษาโครโมโซมอยางพื้นฐาน
Chromosome structure. Cell cycle and mitotic cell division. Meiotic cell
division and gametogenesis. Karyotype study. Chromosome number
aberration, chromosome structure aberration and the effect on phenotype.
Basic study of chromosomes.
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512 462 ปฏิบัติการพันธุศาสตรของเซลล
1(0-3-0)
(Cytogenetics Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 512 461 พันธุศาสตรของเซลล
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 461 พันธุศาสตรของเซลล
Laboratory work related to the contents in 512 461 Cytogenetics.
512 471 นิเวศวิทยาของสัตว
3(3-0-6)
(Animal Ecology)
วิชาบังคับกอน : 512 203 นิเวศวิทยา
ความสัมพันธระหวางสัตวกับสิ่งแวดลอม พฤติกรรม วิวัฒนาการและการสูญพันธุของ
สั ต ว การอนุ รั ก ษ แ ละการจั ด การสั ต ว ใ นพื้ น ที่ เทคนิ ค ต า ง ๆ ในการศึ ก ษาสั ต ว และ
โครงงานวิจัยขนาดเล็กเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของสัตว
มีการศึกษานอกสถานที่
Interaction between animals and their environment. Animal behavior,
evolution and extinction. Conservation and habitat management. Various
techniques in animal study. Mini project on animal ecology.
Field trips required.
512 472 นิเวศวิทยาทางทะเล
3(3-0-6)
(Marine Ecology)
วิชาบังคับกอน : (1) 512 203 นิเวศวิทยา
หรือ
(2) 516 270 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
การแบงเขตในมหาสมุทร ปจจัยสิ่งแวดลอมทางทะเล การจัดกลุมและชีววิทยาของ
สิ่งมีชีวิตในทะเล การถายทอดพลังงานและการหมุนเวียนธาตุอาหาร ระบบนิเวศทางทะเล
ผลกระทบจากมนุษยตอระบบนิเวศทางทะเล
มีการศึกษานอกสถานที่
Ocean zonation. Marine environments. Classification and biology of
marine organisms. Energy transfer and nutrient cycling. Marine ecosystems.
Human impacts on marine ecosystems.
Field trips required.
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512 473 นิเวศวิทยาปาชายเลน
3(3-0-6)
(Mangrove Ecology)
วิชาบังคับกอน : (1) 512 203 นิเวศวิทยา
หรือ
(2) 516 270 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
โครงสรางของปาชายเลน การปรับตัวของพืชและสัตวตอการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
และกายภาพ อันตรกิริยาระหวางพืชและสัตว ความสําคัญและการอนุรักษปาชายเลน
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 การกระจาย อันตรกิริยาระหวางพืชกับสิ่งแวดลอม เทคนิคการสุมตัวอยาง
ทฤษฎีและวิธีการวิเคราะหสังคมพืช แนวคิดโครงสรางของสังคมพืช พลวัตของสังคมพืช
มีการศึกษานอกสถานที่
Plant Community. Distribution. Interaction between plants and their
environment. Sampling techniques. Theories and methods in plant community
analysis. Concept of plant community structure. Plant community dynamics.
Field trips required.
512 475 ทักษะหลักสําหรับนักชีววิทยาทางทะเล
3(1-4-4)
(Key Skills for Marine Biologists)
วิชาบังคับกอน : 512 203 นิเวศวิทยา
การดํารงชีพในทะเลและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การวัดปจจัยสิ่งแวดลอม เทคนิค
การเก็บตัวอยางและรักษาสภาพ การจําแนกสิ่งมีชีวิตในทะเลและการศึกษาเชิงปริมาณ
หลักการจัดการทดลองในหองปฏิบัติการ
มีการศึกษานอกสถานที่
Basic Sea survival and first aid. Measurement of environmental factors.
Sampling and preservation techniques. Identification and quantitative study of
marine organisms. Principles of laboratory experiment manipulation.
Field trips required.

230

512 476 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพืชพรรณ
3(3-0-6)
(Climate Change and Vegetation)
วิชาบังคับกอน : 512 203 นิเวศวิทยา
สภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเภทและการกระจายของ
พืชพรรณผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของปา
การเปลี่ยนแปลงทางชีวภูมิอากาศวิทยาและองคประกอบของสังคมพืช การกักเก็บและการ
ปลดปลอยคารบอนของปาภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Climate and climate change. Vegetation types and distribution. Effects
of climate change on forest growth and productivity. Changes in phenology
and composition of plant communities. Forest carbon sequestration and
emission under climate change.
512 481 ไมโครเทคนิคทางชีววิทยา
3(1-6-2)
(Microscopic Techniques in Biology)
วิชาบังคับกอน : 512 200 โครงสรางและหนาที่ของชีวิต
หลักการและเทคนิคในการเตรียมและรักษาสภาพตัวอยางเนื้อเยื่อพืชและสัตวเพื่อ
การศึกษา ดวยกลองจุลทรรศนประเภทตาง ๆ สียอมและเทคนิคการยอมสีตัวอยาง ความรู
เบื้องตนในการศึกษาทางกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
Principles and techniques in preparation and preservation of plant and
animal tissues for various types of microscopes. Dyes and staining techniques.
Basic knowledge in electron microscopy.
512 491 สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
วิชาบังคับกอน : 512 303 การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับนักชีววิทยา
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของภาควิชาชีววิทยา
สัมมนาในหัวขอที่นาสนใจทางชีววิทยา เลือกจากบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ
ที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
Seminar on topics of interest in biology by the consent of Biology
department. Selected English articles from international journals.
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512 493 โครงงานวิจัย 1
2(0-4-2)
(Research Project I)
วิชาบังคับกอน : 512 303 การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับนักชีววิทยา
เลือกหัวของานวิจัย คนควาขอมูล การเขียนและนําเสนอโครงรางงานวิจัย
Selecting a research topic. Literature review. Writing and presenting of
a research proposal.
512 494 โครงงานวิจัย 2
2(0-4-2)
(Research Project II)
วิชาบังคับกอน : 512 493 โครงงานวิจัย 1
การวิจัยในหัวขอทางชีววิทยา ภายใตการแนะนําของอาจารยในภาควิชาชีววิทยา
คนควาขอมูลจากบทความวิชาการภาษาอังกฤษ ประกอบการอภิปราย และสรุปผลการวิจัย
Research on a biology topic under the supervision of Biology
departmental staffs. Searching English publications for research discussion and
conclusion.
512 495 การฝกงาน
1(ไมนอยกวา 90 ชั่วโมง)
(Practical Training)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาชีววิทยา
วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
การฝกปฏิบัติงานในองคการโดยความเห็นชอบของภาควิชาชีววิทยา
Practical training in an organization by the consent of the Biology
department.
512 496 ทักษะในการเตรียมและควบคุมปฏิบัติการทางชีววิทยา
1(0-3-0)
(Skills in Biological Laboratory Class Set up and Supervision)
เงื่อนไข: วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
การพัฒนาทักษะในการเตรียมและควบคุมปฏิบัติการทางชีววิทยา การจัดกิจกรรม
และการถายทอดความรู
Biological laboratory class preparation and teaching skill development.
Activity set up and knowledge transfer.
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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 สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟา จลนศาสตรเคมี เคมีอินทรีย
เบื้องตน
Liquids and solutions. Chemical equilibrium. Acid-base. 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.
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513 161 เปดโลกเคมี
1(0-2-1)
(Exploration of Chemistry)
ความเข า ใจเบื้ อ งต น ในการนํ า ความรู ท างเคมี ไ ปประยุ ก ต ใ ช ใ นด า นต า ง ๆ และ
การศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรม และหนวยงานวิจัย
มีการศึกษานอกสถานที่
Basic understanding on the applications of knowledge in various fields
of chemistry. Field trips to industrial sectors and research institutes.
Field trips required.
513 221 เคมีฟสิกัล 1
3(3-0-6)
(Physical Chemistry I)
วิชาบังคับกอน : 511 102 แคลคูลัส 2
513 102 เคมีทั่วไป 2
แกสและทฤษฎีจลนของแกส อุณหพลศาสตร สมดุลเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย
เคมีไฟฟาและ อิเล็กโทรไลต
Gas and kinetic theory of gas. Thermodynamics. Chemical equilibrium.
Phase equilibrium. Solutions. Electrochemistry and electrolytes.
513 222 เคมีฟสิกัล 2
3(3-0-6)
(Physical Chemistry II)
วิชาบังคับกอน : 511 204 คณิตศาสตรสําหรับนักเคมี
513 102 เคมีทั่วไป 2
หลักการทางกลศาสตรควอนตัม สมการชเรอดิงเงอร โครงสรางอะตอม จลนศาสตร
เคมีและกลไกเคมี เคมีพื้นผิว การดูดซับและกระบวนการเรงปฏิกิริยา ระบบคอลลอยด
Principles of quantum mechanics. Schrodinger equations. Atomic
structures. Chemical kinetics and mechanisms. Surface chemistry. Adsorption
and catalytic processes. Colloidal systems.
513 223 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 1
1(0-3-0)
(Physical Chemistry Laboratory I)
วิชาบังคับกอน : 513 221 เคมีฟสิกัล 1 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 221 เคมีฟสิกัล
Experiments related to the contents in 513 221 Physical Chemistry.
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513 231 เคมีวิเคราะห
2(2-0-4)
(Analytical Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 102 เคมีทั่วไป 2
หลักการพื้นฐานของเคมีวิเคราะห ทฤษฎีปฏิกิริยากรดและเบส ปฏิกิริยาออกซิเดชัน
และรี ดั ก ชั น ปฏิ กิ ริ ย าการเกิ ด สารเชิ ง ซ อ นและปฏิ กิ ริ ย าการเกิ ด ตะกอน การประยุ ก ต
ปฏิกิริยาเหลานี้ในการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยการตกตะกอนและการวัดปริมาตร สมดุล
เคมีระหวางเฟสในการสกัดดวยตัวทําละลาย
Basic principles in analytical chemistry. Theory of acid-base, oxidationreduction, complex formation and precipitation reactions. Applications of the
above-outlined reactions in quantitative gravimetric and volumetric analysis.
Interface equilibria in solvent extraction.
513 232 สเปกโทรสโกปในเคมีวิเคราะห
2(2-0-4)
(Spectroscopy in Analytical Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 102 เคมีทั่วไป 2
หลักการ เครื่องมือและการประยุกตเทคนิคทางอัลตราไวโอเลต และวิซิเบิลสเปกโทร
เมตรี ฟลูออโรเมตรีและฟอสโฟริเมตรี อะตอมมิกสเปกโทรเมตรีและเอกซเรยสเปกโทรเมตรี
Principles, instrumentation and applications of the following techniques:
ultraviolet and visible spectrometry, fluorometry and phosphorimetry, atomic
spectrometry and X-ray spectrometry.
513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
1(0-3-0)
(Analytical Chemistry Laboratory )
วิชาบังคับกอน : 513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
513 231 เคมีวิเคราะห หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
ความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ เครื่องมือและเทคนิค
ในการวิเคราะหเชิงปริมาณ การทดลองเกี่ยวกับการวิเคราะหสารโดยวิธีตกตะกอนและการ
วัดปริมาตรที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 231 เคมีวิเคราะห
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 related to the contents in
513 231 Analytical Chemistry.

235

513 234 ปฏิบัติการสเปกโทรสโกปในเคมีวิเคราะห
1(0-3-0)
(Spectroscopy in Analytical Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
513 232 สเปกโทรสโกปในเคมีวิเคราะห หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา
10 สัปดาห
การทดลองเกี่ยวกับวิธีวิเคราะหแบบตาง ๆ ที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 232
สเปกโทรสโกปในเคมีวิเคราะห
Experiments related to the contents in 513 232 Spectroscopy in
Analytical Chemistry.
513 251 เคมีอินทรีย 1
3(3-0-6)
(Organic Chemistry I)
วิชาบังคับกอน : 513 102 เคมีทั่วไป 2
พันธะเคมี โครงสราง หมูฟงกชัน สมบัติ ปฏิกิริยาและการสังเคราะหสารประกอบ
อินทรีย สเทริโอเคมีพื้นฐาน และการวิเคราะหคอนฟอรเมชัน
Chemical bonding, structures, functional groups, properties, reactions
and syntheses of organic compounds. Basic stereochemistry and
conformational analysis.
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 เพปไทด
โปรตีน และลิพิด
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
การทดลองเกี่ ย วกั บ เทคนิค การแยกและการทําสารใหบ ริสุทธิ์ ปฏิกิริย าเคมีข อง
สารประกอบอะลิฟาติกและอะโรมาติก
Experiments on separation and purification techniques. Chemical
reactions of aliphatic and aromatic compounds.
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513 254 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2
1(0-3-0)
(Organic Chemistry Laboratory II)
วิชาบังคับกอน : 513 253 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1
513 252 เคมีอินทรีย 2 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
การทดลองที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหสารอินทรียโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงหมู
ฟงกชัน
Experiments on organic synthesis concerning functional group
interconversion.
513 261 หลักการทางสเปกโทรสโกป
3(3-0-6)
(Principle of Spectroscopy)
วิชาบังคับกอน : 513 251 เคมีอินทรีย 1
สเปกโทรสโกปของอะตอมและโมเลกุล อัตราไวโอเลต-วิสิเบิล อินฟราเรด รามาน
และนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกปของระบบโมเลกุล และแมสสเปกโทรเมตรี
Spectroscopy of atoms and molecules. Ultraviolet-visible, infrared,
Raman, and nuclear magnetic resonance spectroscopies of molecular systems.
Mass spectrometry.
513 291 เคมีกับความปลอดภัย
2(2-0-4)
(Chemical Safety)
วิชาบังคับกอน : 513 101 เคมีทั่วไป 1
การจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก เอกสาร
ขอมูลความปลอดภัย การจัดเก็บ การบริหารความเสี่ยงในการทํางานกับสารเคมีอันตราย
การปองกันอันตราย อุปกรณปองกันสวนบุคคล การตอบโตเหตุฉุกเฉิน การจัดการของเสีย
ทางเคมี การขนสง กฎหมายและขอบังคับของไทยที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยจากสารเคมี
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
(GHS). Safety Data Sheet (SDS). Storage. Risk management and hazard
prevention. Personal protective equipment. Emergency responses. Chemicals
waste disposal. Transportation. Thai’s law and regulations compliance for
chemical safety.
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513 311 เคมีอนินทรีย 1
3(3-0-6)
(Inorganic Chemistry I)
วิชาบังคับกอน : 513 102 เคมีทั่วไป 2
โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ และสมบัติของธาตุ พั นธะเคมี สมมาตรและพอยทกรุป
โครงสรางของผลึกไอออนิก โครงสรางของโลหะและทฤษฎีแถบพลังงาน เคมีของธาตุในกลุมหลัก
Atomic structures. The periodic table and properties of elements.
Chemical bonding. Symmetry and point groups. Structures of ionic crystals.
Structures of metals and the energy band theory. Chemistry of the main group
elements.
513 312 เคมีอนินทรีย 2
3(3-0-6)
(Inorganic Chemistry II)
วิชาบังคับกอน : 513 311 เคมีอนินทรีย 1
โครงสรางและการเกิดไอโซเมอรของสารประกอบโคออรดิเนชัน ทฤษฎีสนามผลึก
ทฤษฎีสนามลิแกนด สมบัติทางแมเหล็กและสเปกตรัมอิเล็กทรอนิกส เคมีสารละลาย กลไก
ของปฏิกิริยาอนินทรีย
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.
513 323 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 2
1(0-3-0)
(Physical Chemistry Laboratory II)
วิชาบังคับกอน : 513 222 เคมีฟสิกัล 2
513 261 หลักการทางสเปกโทรสโกป
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 222 เคมีฟสิกัล 2 และ 513 361
หลักการทางสเปกโทรสโกป
Experiments related to the contents in 513 222 Physical Chemistry II and
513 261 Principles of Spectroscopy.
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513 324 แนวคิดทางกายภาพและเคมีในวิทยาศาสตรนาโน
2(2-0-4)
(Physical and Chemical Concepts in Nanoscience)
วิชาบังคับกอน : * 513 222 เคมีฟสิกัล 2
* อาจเรียนพรอมกัน
513 261 หลักการทางสเปกโทรสโกป
พื้นที่ผิวตอปริมาตรของวัสดุนาโน ชวงการจํากัด ความยาวคลื่นของเดอบรอยล เอ็ก
ซิ ตอน รั ศมี เอ็ กซิ ตอนของโบร พลังงานยึดเหนี่ยวของเอ็กซิตอน ชนิ ดของโครงสรางนาโน
สมบัติการดูดกลืนและการเปลงแสงของวัสดุนาโน แบบจําลองทางกลศาสตรควอนตัม
Surface-to-volume ratio of nanomaterials. Confinement regimes. de
Broglie wavelength. Exciton. Exciton Bohr radius. Exciton binding energy. Types
of nanostructures. Absorption and emission properties of nanomaterials.
Quantum mechanical model.
513 331 เคมีไฟฟาและเทคนิคการแยกในเคมีวิเคราะห
3(3-0-6)
(Electrochemistry and Separation Techniques in Analytical Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 231 เคมีวิเคราะห
วิธีวิเคราะหทางเคมีไฟฟาประเภทตาง ๆ คอนดักโตเมตรี โพเทนชิโอเมตรี คูโลเมตรี
และอิเล็กโทรแกรวิเมตรี โวลแทมเมตรีและแอมเพอโรเมตรี แกสและลิควิดโครมาโทกราฟ
การวิเคราะหเชิงความรอน
Electroanalytical methods: conductometry, potentiometry, coulometry
and electrogravimetry, voltammetry and amperometry. Gas and liquid
chromatography. Thermal analysis.
513 333 ปฏิบัติการเคมีไฟฟาและเทคนิคการแยกในเคมีวิเคราะห
1(0-3-0)
(Electrochemistry and Separation Techniques in Analytical Chemistry
Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
513 331 เคมีไฟฟาและเทคนิคการแยกในเคมีวิเคราะห หรืออาจเรียนพรอมกัน
ไมนอยกวา 10 สัปดาห
การทดลองเกี่ยวกับวิธีวิเคราะหแบบตาง ๆ ที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 331
เคมีไฟฟาและเทคนิคการแยกในเคมีวิเคราะห
Experiments related to the contents in 513 331 Electrochemistry and
Separation Techniques in Analytical Chemistry.
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513 341 ชีวเคมี
4(4-0-8)
(Biochemistry)
วิชาบังคับกอน : (1) 512 101 ชีววิทยาทั่วไป
513 250 เคมีอินทรีย
หรือ
(2) 512 101 ชีววิทยาทั่วไป
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.
513 343 ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3-0)
(Biochemistry Laboratory)
วิชาบังคับกอน : (1) 513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
513 341 ชีวเคมี หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
หรือ
(2) 513 254 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2
513 341 ชีวเคมี หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 341 ชีวเคมี
Experiments related to the contents in 513 341 Biochemistry.
513 344 วิธีการศึกษาทางชีวเคมี
2(1-3-2)
(Methods in Biochemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 341 ชีวเคมี
513 343 ปฏิบัติการชีวเคมี
ทฤษฎีและปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับวิธีการและเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย ทาง
ชีวเคมี การแยก การจัดการและการวิเคราะหชีวโมเลกุล การประมวลผล การวิเคราะหและ
การนําเสนอขอมูลที่ไดจากการทดลอง
Theories and practices related to methods and instrumentation used in
biochemical research. Isolation, manipulation and analysis of biomolecules.
Processing, analysis and presentation of the experimental data.
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513 351 เคมีอินทรียขั้นสูง 1
2(2-0-4)
(Advanced Organic Chemistry I)
วิชาบังคับกอน : 513 252 เคมีอินทรีย 2
ไครัลลิตี เอทรอปไอโซเมอริซึม โทปซิตี สารตัวกลางบางประเภทที่วองไวตอปฏิกิริยา
คารโบแคทไอออนแบบนัน-คลาสิคัล อิลิดของฟอสฟอรัส ซัลเฟอร และไนโตรเจน และ
ปฏิกิริยาที่เกี่ยวของ สเทอริโอเคมีและกลไกของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาแบบสเทอริโอซีเลกทีฟ
และสเทอริโอสเปกซิฟก 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.
513 352 เคมีอินทรียขั้นสูง 2
2(2-0-4)
(Advanced Organic Chemistry II)
วิชาบังคับกอน : 513 351 เคมีอินทรียขั้นสูง 1
การศึ กษากลไกของปฏิกิริย าเคมีอิน ทรียโ ดยวิธีทางจลนศาสตรเคมีและวิธีอื่น ๆ
ความสัมพันธะหวางโครงสรางกับความไวในการเกิดปฏิกิริยา 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.
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513 354 สเปกโทรสโกปในเคมีอินทรีย
3(3-0-6)
(Spectroscopy in Organic Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 252 เคมีอินทรีย 2
513 261 หลักการทางสเปกโทรสโกป
การประยุกตเทคนิคอัลตราไวโอเลต อินฟราเรด นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ
สเปกโทรสโกป และแมสสเปกโทรเมตรีในการพิสูจนโครงสรางของสารประกอบอินทรีย
Application of ultraviolet, infrared, nuclear magnetic resonance
spectroscopy and mass spectrometry in structural elucidation of organic
compounds.
513 355 เคมีทางยาพื้นฐาน
2(2-0-4)
(Fundamental Medicinal Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 252 เคมีอินทรีย 2
513 341 ชีวเคมี
บทนําเกี่ยวกับเคมีทางยา กระบวนการวิจัยและพัฒนายาจากแนวคิดจนออกสูตลาด
ยา เปาหมายของยาและอันตรกิริยาระหวางโมเลกุล การออกแบบ การสังเคราะห และการ
พัฒนายา การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของยา ความสัมพันธระหวางโครงสรางและฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ หัวขออื่น ๆ ที่เกี่ยวของและกรณีศึกษา
Introduction to medicinal chemistry. Process of drug research and
development from concepts to market. Drug targets and molecular
interactions. Drug design, syntheses and development. Biological activity
evaluation. Structure-activity relationships. Related topics and case studies.
513 361 เทคโนโลยีสารสนเทศในเคมี
1(0-3-0)
(Information Technology in Chemistry)
การสืบคนและการไดมาของขอมูลและสิ่งตีพิมพทางเคมีในเครือขายคอมพิวเตอรและ
ฐานขอมูลตาง ๆ วิธีการเชิงตัวเลขอยางงายสําหรับปญหาทางเคมี การประยุกตใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการนําเสนอขอมูลทางเคมี
Searches and retrieval of chemical information and publications in
computer networks and databases. Simple numerical methods for chemistry
problems. Applications of program packages in data presentation.
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513 362 ภาษาอังกฤษสําหรับนักเคมี
1(0-3-0)
(English for Chemists)
วิชาบังคับกอน : SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
ทักษะภาษาอังกฤษในการอานวารสารวิจัยวิทยาศาสตรและบทความวิชาการทางเคมี
การนํ า เสนอความรู ท างวิ ท ยาศาสตร การสื่ อ สารในที่ ชุ ม ชน การเขี ย นจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสและจดหมายสมัครงาน
English skills for reading scientific research papers and academic
materials in chemistry. Presenting scientific knowledge. Communication in
public. Writing e-mails and cover letters.
513 363 พื้นฐานการสอนวิทยาศาสตร
2(2-0-4)
(Fundamental Scientific Teaching)
หลักการเรียนการสอนวิชาในสายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พื้นฐานทฤษฎีการ
เรียน และการเรียนรูของมนุษย การหาความเขาใจผิดและแนวคิดทางเลือก อภิปญญาใน
การเรี ย นวิ ท ยาศาสตร การวางแผนการสอน การจั ด การเรี ย นรู แ บบสื บ เสาะ แบบใช
แบบจําลอง และแบบใชปญหาเปนฐาน การบูรณาการความรูวิทยาศาสตรและสะเต็มศึกษา
การออกแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผล
Principle of teaching in science and mathematics. Learning theory and
human learning. Finding misconceptions and alternative conception.
Metacognition in science education. Lesson planning. Inquiry-based, modelbased, and problem-based learning. Integrative science teaching and STEM
education. Assessment and evaluation planning and techniques.
513 411 เคมีอนินทรียขั้นสูง
2(2-0-4)
(Advanced Inorganic Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 312 เคมีอนินทรีย 2
เคมี ของสารประกอบออรแกโนเมทัล ลิก วิธีการทางสเปกโทรสโกปในการพิสูจน
โครงสรางของสารประกอบอนินทรีย
Chemistry of organometallic compounds. Spectroscopic methods for
structural elucidation of inorganic compounds.
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513 412 ปฏิบัติการเคมีอนินทรียขั้นสูง
1(0-3-0)
(Advanced Inorganic Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 513 313 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย
513 411 เคมีอนินทรียขั้นสูง หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10
สัปดาห
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 411 เคมีอนินทรียขั้นสูง
Experiments related to the contents in 513 411 Advanced Inorganic
Chemistry.
513 413 เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ
2(2-0-4)
(X-ray Diffraction Technique)
วิชาบังคับกอน : 513 311 เคมีอนินทรีย 1
การผลิตและการตรวจวัดรังสีเอกซ สเปกตรัมการแผและการดูดกลืนรังสี ผลึก การ
เลี้ ย วเบนของรั ง สี เ อกซ โ ดยผลึ ก การวิ เ คราะห ตั ว อย า งด ว ยเทคนิ ค การเลี้ ย วเบนของ
รังสีเอ็กซ การวิเคราะหและแปลผลขอมูลรูปการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซที่ไดจากการทดลอง
การประยุกตในงานวิจัย
Production and detection of X-rays. Emission and absorption spectra.
Crystals. Diffraction of X-ray by crystals. Sample analysis using of X-ray
diffraction technique. Analysis and interpretation of X-ray diffraction data.
Applications in research.
513 414 วิธีตรวจสอบลักษณะสําหรับสารประกอบอนินทรีย
2(2-0-4)
(Characterization Methods for Inorganic Compounds)
วิชาบังคับกอน : 513 312 เคมีอนินทรีย 2
หลั กการพื้ น ฐานของการตรวจสอบลั กษณะ ประเภทของสารประกอบอนิ น ทรี ย
ขั้นตอนการตรวจสอบลักษณะ วิธีการตรวจสอบลักษณะตาง ๆ โดยครอบคลุม นิวเคลียร
แมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป อินฟราเรดสเปกโทรสโกป ลูมิเนสเซนตสเปกโทรสโกป
เทคนิครังสีเอกซ การใชกลองจุลทรรศนอิเลคตรอน และการวิเคราะหทางความรอน
Basic principles of characterization. Types of inorganic compounds.
Characterization procedures. Characterization techniques including nuclear
magnetic resonance spectroscopy, infrared spectroscopy, luminescence
spectroscopy, X-ray techniques, electron microscopy, and thermal analysis.
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513 415 วัสดุนาโน
2(2-0-4)
(Nanomaterials)
วิชาบังคับกอน : 513 311 เคมีอนินทรีย 1
หรือ
513 314 เคมีอนินทรียในงานอุตสาหกรรม
การสังเคราะหและการตรวจสอบลักษณะของวัสดุนาโน การประยุกต ผลกระทบของ
วัสดุนาโนตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
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 : 513 311 เคมีอนินทรีย 1
หลักการเบื้องตนของการเรงปฏิกิริยา การดูดซับและจลนศาสตร การสังเคราะหและ
การตรวจสอบลักษณะของตัวเรงปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ และการประยุกต
Basic principles of catalysts. Adsorption and kinetics. Synthesis and
characterization of heterogeneous catalysis. Applications.
513 417 เคมีของแกวและการประยุกต
2(2-0-4)
(Glass Chemistry and Applications)
วิชาบังคับกอน : 513 312 เคมีอนินทรีย 2
แก ว และองค ป ระกอบของแก ว ชนิ ด ของแก ว กระบวนการสั งเคราะห แ ก ว การ
ประยุกตและเทคโนโลยีเกี่ยวกับแกว
Glass and glass compositions. Types of glass. Synthetic processes of
glass. Applications and glass technology.
513 421 นิวเคลียรและเคมีรังสี
2(2-0-4)
(Nuclear and Radiochemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 221 เคมีฟสิกัล 1
ชนิดของรังสีนิวเคลียร การสลายตัวของสารกัมมั นตรังสี อันตรกิริยาระหวางรั งสี
นิวเคลียรกับสสาร การตรวจและการวัดปริมาณรังสี อันตรายจากรังสีและการประยุกตสาร
กัมมันตรังสีทางเคมี
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)
วิชาบังคับกอน : 513 222 เคมีฟสิกัล 2
อุ ณ หพลศาสตร แ ละสมดุ ล ของสารโมเลกุ ล ใหญ ใ นสารละลาย จลนศาสตร ข อง
ปฏิกิริยาการสังเคราะหสารโมเลกุลใหญ ความสัมพันธระหวางโครงสรางทางเคมีและสมบัติ
ทางกายภาพของสารโมเลกุลใหญ การประยุกตสารโมเลกุลใหญในชีวิตประจําวัน
Thermodynamics and equilibrium of macromolecules in solutions.
Kinetics of macromolecular 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 : 513 222 เคมีฟสิกัล 2
กฎอั ต ราของปฏิ กิ ริ ย าเคมี วิ ธี ก ารทดลองทางด า นจลนศาสตร เ คมี อิ ท ธิ พ ลของ
อุณหภูมิตออัตราเร็วของปฏิกิริยา ทฤษฎีของอัตราเร็วของปฏิกิริยา ทฤษฎีของปฏิกิริยา
ยูนิโมเลคูลาร 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 การประยุกตขอมูลทาง
อุณหพลศาสตร ระบบที่เกี่ยวกับตัวแปรอินเทนซีฟ ระบบหลายองคประกอบ ศักยเคมีและ
สมบัติอันเนื่องจากโมลารยอย แอคทิวิตีและแรงเคลื่อนไฟฟาของเซลล อุณหพลศาสตรสถิติ
Laws of thermodynamics. Equilibria of real gases and non-ideal solutions.
Applications of thermodynamic data. System of intensive variables. Multicomponent systems. Chemical potential and other partial molar properties.
Activity and electromotive force of cells. Statistical thermodynamics.
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513 425 เคมีไฟฟาขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Electrochemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 221 เคมีฟสิกัล 1
อันตรกิริยาระหวางไอออนและตัว ทําละลาย อันตรกิริยาระหวางไอออนและการ
ขนสงไอออนในสารละลาย ทฤษฎีของหนาสัมผัสระหวางอิเล็กโทรดกับอิเล็กโทรไลต กลไก
การถายเทอิเล็กตรอนขามหนาสัมผัส เทคนิคที่ใชในการศึกษาปฏิกิริยาที่อิเล็กโทรด การ
ประยุกตเคมีไฟฟาในอุตสาหกรรมเคมี
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 in
chemical industry.
513 426 สเปกโทรสโกปในเคมีฟสิกัล
3(3-0-6)
(Spectroscopy in Physical Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 261 หลักการทางสเปกโทรสโกป
สเปกโทรสโกปของการสั่นและการหมุนของโมเลกุล การประยุกตสมมาตรและทฤษฎี
กลุมในการวิเคราะหสเปกตรัมจากการสั่นของโมเลกุล โครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอม
การเขี ย นสั ญ ลั กษณ เ ทอมแทนสภาวะของอะตอม โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกป ของ
อะตอม การเขียนสัญลักษณเทอมแทนสภาวะของโมเลกุล กฎการเลือกสําหรับการเปลี่ยน
สภาวะของอิ เ ล็ กตรอน อั น ตรกิริย าของนิว เคลีย รสปน เทคนิคพัล สในนิว เคลีย รแมก
เนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป
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.
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513 427 วัสดุพอลิเมอร
2(2-0-4)
(Polymer Materials)
วิชาบังคับกอน : 513 222 เคมีฟสิกัล 2
ความรูเบื้องต นเกี่ยวกับ พอลิเมอร คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของพอลิเ มอร
การทดสอบพอลิเมอร พอลิเมอรที่ยอยสลายทางชีวภาพ พอลิเมอรคอมโพสิต การประยุกต
พอลิเมอรในดานตาง ๆ กระบวนการผลิตพอลิเมอรในอุตสาหกรรม วัฎจักรของพอลิเมอร
General introduction of polymers. Chemical and physical properties of
polymers. Polymer testing. Biodegradable polymers. 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: 513 261 หลักการทางสเปกโทรสโกป
อนุภาคนาโนของโลหะมีตระกูล สมการแมกซเวล เซอรเฟสพลาสมอนเรโซแนนซ
การควบคุ มเซอร เ ฟสพลาสมอนเรโซแนนซ การเพิ่มของสนามแมเหล็ก ไฟฟาเนื่ อ งจาก
เซอร เ ฟสพลาสมอนเรโซแนนซ พลาสมอนโพลาริ ต อนและการส ง ผ า นพลั ง งาน
เซอรเฟสเอนแฮนซรามานสเปกโทรสโกป นาโนโฟโตนิกสในโซลารเซลล การปรับแตงหนา
คลื่นแมเหล็กไฟฟาและการลองหน 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 การคํานวณพลังงานระดับโมเลกุลและสมบัติของโมเลกุลดวยเทคนิคทาง
กลศาสตร ร ะดั บ โมเลกุ ล การคํ า นวณเซมิ เ อมพิ ริ กั ล และแอบอิ นิ ชิ โ อด ว ยโปรแกรม
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
2(2-0-4)
(Advanced Analytical Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 331 เคมีไฟฟาและเทคนิคการแยกในเคมีวิเคราะห
แมสสเปกโทรเมตรีของธาตุ เทคนิครวม โดยครอบคลุมเทคนิคแกสโครมาโทกราฟ
กั บ แ ม ส ส เ ป ก โ ท ร เ ม ต รี แ ล ะ ลิ ค วิ ด โ ค ร ม า โ ท ก ร า ฟ กั บ แ ม ส ส เ ป ก โ ท ร เ ม ต รี
แทนเด็มแมสสเปกโทรเมตรี โครมาโทกราฟแบบแลกเปลี่ยนไอออน ซูเปอรคริทิคัลฟลูอิด
โครมาโทกราฟ คะพิลารีอิเล็กโทรโฟริซิสและการประยุกต
Elemental mass spectrometry. Hyphenated techniques: gas
chromatography-mass spectrometry and liquid chromatography-mass
spectrometry. Tandem mass spectrometry. Ion exchange chromatography.
Supercritical fluid chromatography. Capillary electrophoresis and applications.
513 432 เทคนิคเคมีไฟฟาขั้นสูงและการประยุกต
2(2-0-4)
(Advanced Electrochemical Techniques and Applications)
วิชาบังคับกอน : 513 331 เคมีไฟฟาและเทคนิคการแยกในเคมีวิเคราะห
การวิ เ คราะห โ ดยวิ ธี ส ตริ ป ป ง อิ ม พี แ ดนซ ส เปกโทรสโกป เ ชิ ง เคมี ไฟฟ า
สเปกโทรอิเล็กโทรเคมี วิธีวิเคราะหที่อาศัยหลักของจลนศาสตร เคมีและการเรงปฏิ กิริ ยา
ความสําคัญของพลังงาน พลังงานหมุนเวียน ประเภทของเซลลเชื้อเพลิง เซลลเชื้อเพลิงจุลชีพ
Stripping analysis. Electrochemical impedance spectroscopy.
Spectroelectro chemistry. Kinetic and catalytic methods of analysis. Importance
of energy. Renewable energy. Types of fuel cell. Microbial fuel cell.
513 433 การวิเคราะหทางเคมีของวัสดุเชิงซอน
2(1-3-2)
(Chemical Analysis of Complex Materials)
วิชาบังคับกอน : 513 331 เคมีไฟฟาและเทคนิคการแยกในเคมีวิเคราะห
513 333 ปฏิบัติการเคมีไฟฟาและเทคนิคการแยกในเคมีวิเคราะห
กระบวนการหาคํา ตอบสําหรับ ปญหาทางเคมีวิเคราะห การกําหนดขอบเขตของ
ปญหา การสุมตัวอยาง การเตรียมตัวอยางสําหรับการวิเคราะห การเลือกวิธีวิเคราะหและ
การประเมินผลขอมูล 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. Laboratory practices on industrial and
environmental samples.
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513 434 การวิเคราะหทางเคมีของพื้นผิว
2(2-0-4)
(Chemical Analysis of Surface)
วิชาบังคับกอน : 513 331 เคมีไฟฟาและเทคนิคการแยกในเคมีวิเคราะห
การวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบทางเคมี ข องพื้ น ผิ ว โดยครอบคลุ ม เทคนิ ค โฟโต
อิ เ ล็ ก ตรอนสเปกโทรสโกป อิ เ ล็ ก ตรอนโพรบไมโครอนาไลซิ ส และเซเคนดารี ไ อออน
แมสสเปกโทรเมตรี โกลดิสชารจอิมิชชันสเปกโทรเมตรี และเลเซอร อะเบลชั น อิน ดั กทิ ฟ
ลีคัพเพิลพลาสมาแมสสเปกโทรเมตรี การศึกษาลักษณะของพื้นผิว ดวยกล องจุลทรรศน
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 : 513 232 สเปคโทรสโกปในเคมีวิเคราะห
หรือ
513 235 เทคนิควิเคราะหที่ทันสมัยในงานอุตสาหกรรม
องคประกอบพื้นฐานทางเคมีของน้ําและน้ําเสีย ลักษณะของน้ําเสียและสารปนเปอน
ทางเคมีในน้ําเสียจากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เครื่องมือวิเคราะหคุณภาพน้ําและ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
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 : 513 232 สเปกโทรสโกปในเคมีวิเคราะห
เทคนิคการไหลที่ใชในงานเคมีวิเคราะห โดยครอบคลุมโฟลอินเจคชัน ชีเควนเชียล
อินเจคชัน ไฮบริดโฟล อุปกรณการไหลขนาดไมครอน อุปกรณการไหลอาศัยกระดาษและ
การประยุกต
Flow-based techniques used in chemical analysis: flow injection analysis,
sequential injection analysis, hybrid flow analysis, microfluidic devices, paperbased analytical devices and their applications.
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513 437 การเตรียมตัวอยางในเคมีวิเคราะห
2(2-0-4)
(Sample Preparation in Analytical Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 232 สเปกโทรสโกปในเคมีวิเคราะห
การเก็บตัว อยาง การเก็บรั กษาตัว อยาง หลักการพื้น ฐานของการเตรี ย มตัว อย าง
ประเภทของการสกัด เทคนิคการสกัดและการประยุกต
Sample collection. Sample preservation. Basic principles of sample
preparation. Types of extraction. Extraction techniques and their applications.
513 441 เคมีของโปรตีน
2(2-0-4)
(Protein Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 341 ชีวเคมี
โครงสราง หนาที่ และแหลงที่มาของโปรตีน การแยกใหบริสุทธิ์และการตรวจสอบ
ลักษณะของโปรตีน การศึกษาอันตรกิริยาระหวางโปรตีนและลิแกนด อุณหพลศาสตรและ
จลนพลศาสตร ข องโปรตี น โครงสร า งสามมิ ติ จ ากแบบจํ า ลองโปรตี น โปรตี น ที่ ใ ช เ พื่ อ
วัตถุประสงคในการวิเคราะห โปรตีนและเอนไซมที่ใชในอุตสาหกรรม
Structures, functions and sources of proteins. Protein purification and
characterization. Studies of protein-ligand interaction, thermodynamics and
kinetics in proteins. Three-dimensional structures from protein models.
Proteins for analytical purposes. Industrial proteins and enzymes.
513 442 เคมีเชิงสรีรวิทยา
3(3-0-6)
(Physiological Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 341 ชีวเคมี
หนาที่และกลไกการทํางานของสารเคมีในสิ่งมีชีวิต กลไกของการขนสงผานเยื่อหุม
เซลล กลไกการทํางานและควบคุมของฮอรโมนและสารสื่อประสาทในระดับโมเลกุล เคมีใน
ระบบประสาทสัมผัสและการควบคุมการแสดงออกของยีน
Functions and mechanisms of chemicals in living organisms: mechanisms
of membrane transport, molecular basis of hormone and neurotransmitter
actions and regulations, chemistry in sensory systems and regulation of gene
expression.
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513 443 เทคโนโลยีของเอนไซม
2(2-0-4)
(Enzyme Technology)
วิชาบังคับกอน : 513 341 ชีวเคมี
โครงสร า งและหน า ที่ ของเอนไซม จลนพลศาสตรของเอนไซมเ บื้อ งตน การแยก
เอนไซมใหบริสุทธิ์ การตรึงเอนไซม บทบาทของจุลชีพในการผลิตเอนไซมในเชิงอุตสาหกรรม
บทบาทของเทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสมและวิศกรรมโปรตีนในการผลิตเอนไซมจากจุลชีพ
ปญหา ความปลอดภัย และกฎขอบังคับของการใชเอนไซมจากจุลชีพ การประยุกตเอนไซม
ในอุตสาหกรรม การแพทยและการเกษตร
Structures and functions of enzymes. Basic enzyme kinetics. Enzyme
purification. Enzyme immobilization. Roles of microorganisms in large-scale
industrial production of enzymes. Roles of recombinant DNA technology and
protein engineering in microbial enzyme production. Problems, safety
concerns, and regulations of the use of microbial enzymes. Applications of
enzymes in industry, medicine and agriculture.
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.
513 451 วิธีการสังเคราะหทางเคมีอินทรีย
2(2-0-4)
(Synthetic Methods in Organic Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 252 เคมีอินทรียขั้นสูง 2
วิ ธี ก ารสํ า คั ญ ในการสั ง เคราะห ท างเคมี อิ น ทรี ย แ ละการประยุ ก ต เ พื่ อ การสร า ง
โครงสรางโมเลกุลสารอินทรียที่ซับซอน
Important methods of synthetic organic chemistry and their applications
to the construction of complicated organic molecules.
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513 452 เคมีอินทรียของผลิตภัณฑธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Organic Chemistry of Natural Products)
วิชาบังคับกอน : 513 252 เคมีอินทรีย 2
หรือ
513 250 เคมีอินทรีย
การประยุ ก ต ห ลั ก การทางเคมี ใ นการศึ ก ษาสารประกอบที่ เ กิ ด ตามธรรมชาติ
สารประกอบ อัลคาลอยด เทอรพีนอยด สเตอรอยด และผลิตผลจากเมแทบอลิซึมของ
จุ ลิ น ทรี ย ผลิ ต ภั ณ ฑ ธ รรมชาติ ที่ มี ฤ ทธิ์ ท างชี ว ภาพ ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง ชี ว สั ง เคราะห 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 the development of catalysts for asymmetric
syntheses.
513 461 หลักการทางธุรกิจและผลิตภัณฑนวัตกรรม
2(1-3-2)
(Principle of Business and Innovative Products)
วิชาบังคับกอน : 513 100 เคมีทั่วไป
หรือ
513 101 เคมีทั่วไป 1
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเคมี การพัฒนาและสรางผลิตภัณฑ และการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ หลักการทางธุรกิจเบื้องตน การตลาดเบื้องตน การจัดการธุรกิจชุมชน
และโมเดลทางธุรกิจ
Technology and innovation in chemistry. Product development and
invention. Quality inspection on the products. Introduction to business
principles and marketing. Community business management and business
model.
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513 462 การจัดการและถายทอดความรูทางเคมี
2(2-0-4)
(Chemistry Knowledge Management and Outreach)
วิชาบังคับกอน : 513 222 เคมีฟสิกัล 2
513 223 ปฏิบัติการเคมีฟสิกัล 1
513 232 สเปกโทรสโกปในเคมีวิเคราะห
513 234 ปฏิบัติการสเปกโทรสโกปในเคมีวิเคราะห
513 252 เคมีอินทรีย 2
513 254 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2
แนวคิ ดและกระบวนการจัด การความรู ความสําคัญ ของการจั ดการความรู การ
จั ดการความรู ทางเคมี การออกแบบ การวางแผน และการบริห ารจัดการการถายทอด
ความรูทางเคมี
Concepts and processes of knowledge management. Values of
knowledge management. Chemistry knowledge management. Design,
planning, and management of chemistry outreach.
513 471 ระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Quality Management System in Industry)
วิชาบังคับกอน : 513 331 เคมีไฟฟาและเทคนิคการแยกในเคมีวิเคราะห
ระบบการบริ ห ารจั ด การคุ ณภาพในอนุ กรมมาตรฐาน ไอเอสโอ 9000, ไอเอสโอ
14000 และ ไอเอสโอ/ไออีซี 17025 มาตรฐานของระบบการจัดการคุณภาพตาง ๆ การ
ประกันคุณภาพในหองปฏิบัติการ การสอบเทียบเครื่องมือและเครื่องแกว
มีการศึกษานอกสถานที่
Quality management system in ISO 9000 series, ISO 14000 and ISO/IEC
17025. Standards of various quality management systems. Quality assurance
in testing laboratories. Calibration of equipment and glassware.
Field trips required.
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513 472 เคมีเชิงสีและการประยุกต
3(2-2-5)
(Color Chemistry and Applications)
วิชาบังคับกอน : 513 222 เคมีฟสิกัล 2
ประวัติและพัฒนาการของสารใหสี หลักพื้นฐานดานเคมีและกายภาพของสี สาเหตุ
การเกิดสี อันตรกิริยาระหวางแสงกับวัตถุ สีชนิดฟลูออเรสเซนสและฟอสฟอเรสเซนส สียอม
และสารสี การจํ า แนกชนิ ดของสารใหสี สีและองคป ระกอบ การอธิบ ายการเกิด สี แ ละ
โครงสรางโมเลกุลโดยทฤษฎีพันธะเวเลนซและทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุล สียอมธรรมชาติ
และการนําไปใชงาน องคประกอบของสีทาและหมึกพิมพ ระบบสีมันเซลล แพนโทน ซีไออี
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 compositions. 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.
513 473 เคมีกับศิลปะ
2(2-0-4)
(Chemistry and the Arts)
การเชื่อมโยงระหวางเคมีกับศิลปะ เคมีของสี สมบัติทางเคมีของสียอม สีทา และ
รงควัตถุ วัสดุที่ใชในทางศิลปะ เคมีกับการอนุรักษศิลปะ อันตรายจากสารเคมีในงานศิลปะ
Connection between chemistry and the arts. Chemistry of colors.
Chemical properties of dyes, paints and pigments. Materials used in arts.
Chemistry and art conservation. Chemical hazards in arts.
513 474 เคมีวิเคราะหในนิติวิทยาศาสตร
2(2-0-4)
(Analytical Chemistry in Forensic Science)
วิชาบังคับกอน : 513 331 เคมีไฟฟาและเทคนิคการแยกในเคมีวิเคราะห
เทคนิ ค การวิ เ คราะห ท างเคมี ด ว ยวิ ธี ท างสเปกโทรสโกป โครมาโทกราฟ และ
อิเล็กตรอนไมโครสโกปสําหรับตัวอยางทางนิติวิทยาศาสตร ยาและแอลกอฮอล ดิน เสนใย
และแกว เศษวัตถุระเบิด เขมาดินปน เศษวัตถุที่ไหมไฟ
Chemical analysis techniques using spectroscopy, chromatography and
electron microscopy for analysis of forensic samples including drugs, alcohol,
soil, fibers and glass, explosive residues, gunshot residues, and fire residues.
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513 475 เคมีพอลิเมอร
3(3-0-6)
(Polymer Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 221 เคมีฟสิกัล 1
513 252 เคมีอินทรีย 2
ธรรมชาติ ชนิด โครงสราง และสมบัติของพอลิเมอร ปฏิกิริยาและการสังเคราะห
พอลิเมอร ผลิตภัณฑพอลิเมอร เทคนิคและวิธีในการตรวจสอบลักษณะของพอลิเ มอร ที่
เปลี่ยนแปลงตามน้ําหนักโมเลกุล โครงสรางทางเคมีและสัณฐานวิทยาในสภาวะของแข็ง
การยอยสลายและการคงทนของพอลิเมอร การประยุกต
Nature, structure and properties of polymers. Polymerization reaction
and polymer synthesis. Techniques and methods for polymer characterization
according to their molecular weights, chemical structures and solid-state
morphology. Polymer degradation and stabilization. Applications.
513 481 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอนินทรีย 1
(Selected Topics in Inorganic Chemistry I)
วิชาบังคับกอน : 513 312 เคมีอนินทรีย 2
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันทางเคมีอนินทรีย
Topics of current interest in inorganic chemistry.

2(2-0-4)

513 482 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอนินทรีย 2
(Selected Topics in Inorganic Chemistry II)
วิชาบังคับกอน : 513 312 เคมีอนินทรีย 2
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันทางเคมีอนินทรีย
Topics of current interest in inorganic chemistry.

2(2-0-4)

513 483 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีฟสิกัล
(Selected Topics in Physical Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 222 เคมีฟสิกัล 2
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันทางเคมีฟสิกัล
Topics of current interest in physical chemistry.

2(2-0-4)

513 484 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห
(Selected Topics in Analytical Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 331 เคมีไฟฟาและเทคนิคการแยกในเคมีวิเคราะห
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันทางเคมีวิเคราะห
Topics of current interest in analytical chemistry.

2(2-0-4)
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513 485 เรื่องคัดเฉพาะทางชีวเคมี
(Selected Topics in Biochemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 341 ชีวเคมี 1
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันทางชีวเคมี
Topics of current interest in biochemistry.

2(2-0-4)

513 486 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอนิ ทรีย
(Selected Topics in Organic Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 252 เคมีอินทรีย 2
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันทางเคมีอินทรีย
Topics of current interest in organic chemistry.

2(2-0-4)

513 491 สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาเคมี
สัมมนาในหัวขอที่นาสนใจในปจจุบันทางเคมี โดยไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาฯ
การอานวารสารวิจัยวิทยาศาสตรและบทความวิชาการทางเคมีที่เปนภาษาอังกฤษ การ
เตรียมสื่อในรูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อนําเสนอ การเขาฟงการบรรยายงานวิจัยวิทยาศาสตร
ที่นําเสนอเปนภาษาอังกฤษ
Seminar on topics of current interest in chemistry as approved by the
department. Reading scientific research papers and academic materials in
chemistry published in English. Preparation of presentation media in English.
Attending lectures in scientific research presented in English.
513 493 โครงงานวิจัย
2(0-4-2)
(Research Project)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาเคมี
วิจัยในหัวขอที่นาสนใจทางเคมี ภายใตการแนะนําของอาจารยในภาควิชาฯ การ
นําเสนอสาระสําคัญของหัวขอวิจัยแบบปากเปลาเปนภาษาอังกฤษ
Research on topics of interest in chemistry under the supervision of
departmental staff. Oral presentation of research summary in English.
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาฟสิกส
514 101 ฟสิกสทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Physics I)
กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล ทฤษฎี
จลนของแกส 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)
สนามไฟฟา สนามแมเหล็ก วงจรไฟฟาเบื้องตน ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม
Electric Field. Magnetic Field. Basic Electrical Circuit. Optics. Modern
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.
514 161 คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับนักฟสิกส
3(2-3-4)
(Introduction to Computer for Physicists)
สวนประกอบของคอมพิวเตอร การเชื่อมตอคอมพิวเตอร กับ อุป กรณ ตอพว ง การ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาระดับสูง ซอฟแวรประมวลผลคํา ซอฟแวรกระดาน
คํานวณ ซอฟแวรนําเสนองาน
Components of a computer. Computer interfacing with peripherals.
Computer programs development using high-level languages. Word processing
software. Spreadsheet software. Presentation software.
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514 201 กลศาสตร 1
4(4-0-8)
(Mechanics I)
วิชาบังคับกอน : 514 101 ฟสิกสทั่วไป 1
กลศาสตรแบบนิวตัน การสั่น การเคลื่อนที่ในกรอบอางอิงไมเฉื่อย การเคลื่อนที่ของ
ระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง แรงศูนยกลาง กลศาสตรแบบลากรองจและแบบแฮมิลตัน
เบื้องตน
Newtonian mechanics. Vibrations. Motion in non-inertial frame. Motion
of a system of particles and rigid bodies. Central force. Lagrangian and
Hamiltonian mechanics.
514 202 อิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
(Electronics)
วิชาบังคับกอน : 514 102 ฟสิกสทั่วไป 2
* 514 281 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
* อาจเรียนพรอมกันได
การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ อุปกรณสาร
กึ่งตัวนํา ไดโอดและการประยุ กต ทรานซิสเตอร และการประยุ กต ออปแอมปและการ
ประยุกต
DC circuit analysis. AC circuit analysis. Semiconductor devices. Diodes
and applications. Transistors and applications. Op-amps and applications.
514 203 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร 1
3(3-0-6)
(Mathematical Physics I)
วิชาบังคับกอน : 511 102 แคลคูลัส 2
สมการเชิ งอนุ พัน ธ สมการเชิงอนุพัน ธยอย ขอปญ หาคาขอบ เวกเตอรแคลคูลัส
อนุกรมผลการแปลงลาปลาซและฟูเรียร
Differential equations. Partial differential equations. Boundary value
problems. Vector calculus. Laplace and Fourier series.
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514 204 ฟสิกสทั่วไป 3
3(3-0-6)
(General Physics III)
วิชาบังคับกอน : 514 102 ฟสิกสทั่วไป 2
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ โฟตอน คลื่นสสาร โครงสรางอะตอม ฟสิกสอะตอม โครงสราง
โมเลกุลและสเปกตรัม ฟสิกสนิวเคลียร พันธะในของแข็ง ทฤษฎีแถบพลังงานของของแข็ง
The special theory of relativity. Photons. Matter waves. Atomic
structures. Atomic physics. Molecular structures and spectra. Nuclear physics.
Bonding in solids. Energy band theory of solids.
514 205 กลศาสตรควอนตัม 1
4(4-0-8)
(Quantum Mechanics I)
วิชาบังคับกอน : 514 204 ฟสิกสทั่วไป 3
แนวคิดเบื้องตนของกลศาสตรควอนตัม ฟงกชันคลื่น สมการชเรอดิงเงอรใน 1 มิติ
หลุมศักยและกําแพงศักย ตัวแกวงกวัดฮารมอนิก ปริภูมิฮิลเบิรท กลศาสตรควอนตัมแบบ
โอเปอเรเตอร กลศาสตรเมทริกซ สมการชเรอดิงเงอรใน 3 มิติ อะตอมไฮโดรเจน โม
เมนตัมเชิงมุมและสปน
Basic concepts of quantum mechanics. Wave function. One-dimensional
Schrodinger equation. Potential wells and barriers. Harmonic oscillator. Hilbert
space. Operator formalism of quantum mechanics. Matrix mechanics. Threedimensional Schrodinger equation. Hydrogen atom. Angular momentum and
spin.
514 206 แมเหล็กไฟฟา 1
4(4-0-8)
(Electromagnetism I)
วิชาบังคับกอน : 514 102 ฟสิกสทั่วไป 2
* 514 283 ปฏิบัติการแมเหล็กไฟฟา
* อาจเรียนพรอมกันได
สนามไฟฟ า สถิ ต ศั ก ย ไ ฟฟ า พลั ง งานไฟฟ า วิ ธี ท างภาพ การแยกตั ว แปร
สนามไฟฟาในสสารและปญหาคาขอบ สนามแมเหล็กสถิต เงื่อนไขขอบเขตแมเหล็กสถิต
สนามแมเหล็กในสสาร การเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา สมการแมกซเวลล ทฤษฎีพอยนติง
คลื่นแมเหล็กไฟฟาในสุญญากาศและในสสาร
Electrostatic fields. Electric potential. Electric energy. Methods of
images. Separation of variables. Electric fields in matter and boundary- value
problems. Magnetostatic fields. Magnetostatic boundary conditions. Magnetic
fields in matter. Electromagnetic induction. Maxwell's equations. Poynting’s
theorem. Electromagnetic wave in vacuum and in matter.
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514 207 ฟสิกสเชิงความรอน
4(4-0-8)
(Thermal Physics)
วิชาบังคับกอน : 511 101 แคลคูลัส 1
514 101 ฟสิกสทั่วไป 1
พลังงานในฟสิกสเชิงความรอน กฎของเทอรโมไดนามิกส เครื่องยนตความรอนและ
เครื่องทําความเย็น พลังงานอิสระและเทอรโมไดนามิกสเชิงเคมี สถิติโบลตมันน สถิติ
ควอนตัม
Energy in thermal physics. Laws of thermodynamics. Heat engines and
refrigerators. Free energy and chemical thermodynamics. Boltzmann statistics.
Quantum statistics.
514 208 ฟสิกสในศิลปากร
1(1-0-2)
(Physics in Silpakorn)
แขนงที่ น า สนใจในป จ จุ บั น ทางฟ สิ ก ส ข องภาควิ ช าฟ สิ ก ส คณะวิ ท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวย ฟสิกสดาราศาสตร ฟสิกสบรรยากาศ ทัศนศาสตร
ฟสิกสทฤษฎี ฟสิกสพลังงาน วัสดุศาสตร ฟสิกสเชิงคํานวณ
Fields of current interests in physics of the department of physics, faculty
of science, Silpakorn university include astrophysics, atmospheric physics,
optics, theoretical physics, energy physics, materials science, computational
physics.
514 209 การวัดและเครื่องมือ
3(3-0-6)
(Measurement and Instrumentation)
วิชาบังคับกอน : 514 202 อิเล็กทรอนิกส
514 281 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
หลักการวัดเบื้องตน เซนเซอร เครื่องมือวัดทางกล เครื่องมือวัดทางไฟฟา เครื่องมือ
วัดทางแสง เครื่องมือวัดทางความรอน เครื่องมือวัดความดัน
Measurement principles. Sensors. Mechanical instrumentation. Electrical
instrumentation. Optical instrumentation. Thermal instrumentation. Pressure
instrumentation.

261

514 281 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
1(0-3-0)
(Electronics Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 514 202 อิเล็กทรอนิกส หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 514 202 อิเล็กทรอนิกส
Experiments related to the contents in 514 202 Electronics.
514 282 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 3
1(0-3-0)
(General Physics Laboratory III)
วิชาบังคับกอน : 514 204 ฟสิกสทั่วไป 3 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 514 204 ฟสิกสทั่วไป 3
Experiments related to the contents in 514 204 General Physics III.
514 283 ปฏิบัติการแมเหล็กไฟฟา
1(0-3-0)
(Electromagnetism Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 514 206 แมเหล็กไฟฟา 1 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 514 206 แมเหล็กไฟฟา 1
Experiments related to the contents in 514 206 Electromagnetism I.
514 301 คลื่นและการสั่น
3(3-0-6)
(Waves and Vibrations)
วิชาบังคับกอน : 514 101 ฟสิกสทั่วไป 1
คลื่นกล การแกวงอยางอิสระ การแกวงภายใตแรงกระทํา การสะทอน การผสมคลื่น
คลื่นใน 2 มิติ โพลาไรเซชัน การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน
Mechanical Waves. Free oscillations. Forced oscillations. Reflections.
Modulations. Wave in two dimensions. Polarization. Interference and diffraction.
514 302 ฟสิกสสถานะของแข็งเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Solid State Physics)
วิชาบังคับกอน : 514 205 กลศาสตรควอนตัม 1
514 207 ฟสิกสเชิงความรอน
โครงสรางผลึก การเลี้ยวเบนในผลึกและแลตทิซสวนกลับ พันธะในผลึก การสั่นของ
ผลึกและโฟนอน โฟนอนและสมบัติเชิงความรอนของของแข็ง ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระและ
สมบัติของโลหะ ทฤษฎีแถบพลังงานและสมบัติทางไฟฟาของของแข็ง
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 ดาราศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Astronomy)
วิชาบังคับกอน : 514 201 กลศาสตร 1
โลกและทองฟา ระบบสุริยะ ดาวฤกษ แกแล็กซี เอกภพ
The earth and sky. The solar system. Stars. Galaxies. The universe.
514 312 ฟสิกสของรีโมทเซนซิงเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Physics of Remote Sensing)
หลักการทางฟสิกสเกี่ยวกับรีโมทเซนซิงจากดาวเทียมโดยเนนดานกระบวนการแผ
รังสี ระบบเก็บบันทึกขอมูลและการประมวลผลภาพ
Physical principles of satellite remote sensing with emphasis on radiation
processes. Data acquisition systems and image processing.
514 313 ฟสิกสบรรยากาศเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Atmospheric Physics)
วิชาบังคับกอน : 514 101 ฟสิกสทั่วไป 1
องคประกอบของบรรยากาศ เทอรโมไดนามิกสของบรรยากาศ รังสีในบรรยากาศ
เบื้ อ งต น ฝุ น ละอองและเมฆ พลศาสตร บ รรยากาศเบื้ อ งต น การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
Compositions of the atmosphere. Atmospheric thermodynamics. Basic
of atmospheric radiation. Aerosol and Cloud. Basic of atmospheric dynamics.
Climate change.
514 314 อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Meteorology)
วิชาบังคับกอน : 514 201 กลศาสตร 1
* 514 207 ฟสิกสเชิงความรอน
* อาจเรียนพรอมกันได
โลกและบรรยากาศ ความชื้นในบรรยากาศ การควบแนน เสถียรภาพของบรรยากาศ
และการเกิดเมฆ ความกดอากาศและลม ปรากฏการณทางอุตุนิยมวิทยา
The earth and atmosphere. Atmospheric moisture. Condensation.
Atmospheric stability and cloud development. Air pressure and wind.
Meteorological phenomena.
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514 315 กลศาสตรของไหลและการประยุกต
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics and Applications)
วิชาบังคับกอน : 514 201 กลศาสตร 1
514 203 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร 1
คํานิยามและคุณสมบัติของของไหล ความดันและสถิตศาสตรของไหล จลนศาสตร
ของไหล สมการแบรนูลลีและสมการพลังงาน การวิเคราะหโมเมนตัมและระบบการไหล
การวิเคราะหเชิงมิติและการจําลอง การไหลภายใน การวิเคราะหเชิงอนุพันธของการไหล
ของของไหล การไหลภายนอก การไหลแบบอัดตัว
Definition and properties of fluid. Pressure and fluid statics. Fluid
kinematics. Bernoulli and energy equations. Momentum analysis and flow
systems. Dimensional analysis and simulation. Internal flow. Differential
analysis of fluid flow. External flow. Compressible flow.
514 316 พลศาสตรบรรยากาศเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Atmospheric Dynamics)
วิชาบังคับกอน : 511 101 แคลคูลัส 1
514 101 ฟสิกสทั่วไป 1
สั ญ นิ ย มทางอุ ตุนิ ย มวิท ยา สภาวะทางอุณหพลศาสตร ข องบรรยากาศ สมการ
สภาวะ สมดุ ล ของไหลสถิ ต แรงพื้ น ฐานในบรรยากาศ ลม สมการการเคลื่ อ นที่ ใ น
บรรยากาศ การอนุรักษมวลอากาศ การประยุกตใชเบื้องตนของพลศาสตรบรรยากาศ
Meteorological conventions. Thermodynamic state of the atmosphere.
Equation of state. Hydrostatic equilibrium. Fundamental forces in the
atmosphere. Winds. Equations of motion in the atmosphere. Conservation of
air mass. Fundamental applications of atmospheric dynamics.
514 321 ทัศนศาสตร
3(3-0-6)
(Optics)
วิชาบังคับกอน : 514 102 ฟสิกสทั่วไป 2
ทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิต ความคลาดและการแกไข การออกแบบเลนส ทัศนอุปกรณ
การวัดความเขมแสง การแทรกสอด ทัศนอินเตอรเฟอโรเมตรี การเลี้ยวเบนแบบเฟรานโฮเฟอร
เกรตติงเลี้ยวเบน การดูดกลืนแสงและการกระเจิงแสง โพลาไรเซชัน เลเซอรเบื้องตน
โฮโลกราฟฟ ทัศนศาสตรแบบไมเชิงเสนและการกล้ําแสง
Geometrical optics. Aberration and correction. Lens design. Optical
instruments. Photometry. Interference. Optical interferometry. Fraunhofer
diffraction. Diffraction grating. Light absorption and scattering. Polarization.
Basics lasers. Holography. Nonlinear optics and the modulation of lights.
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514 322 เสนใยแกวนําแสงเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Fiber Optics)
วิชาบังคับกอน : 514 102 ฟสิกสทั่วไป 2
การสื่อสารทางแสงเบื้องตน คุณลักษณะการแผของแสงในทอนําคลื่น แหลงกําเนิด
แสงและหั ว วั ดสํ า หรั บ การสื่อสารผานเสนใยแกว นําแสง ตัว แปรพื้ น ฐานของเสน ใยแกว
นํ า แสง การผลิ ต และการทดสอบเส น ใยแก ว นํ า แสง ระบบการสื่ อ สารทางแสง ระบบ
เครือขายเสนใยแกวนําแสง เซนเซอรเสนใยแกวนําแสง
Introduction to optical communication. Propagation characteristics in
optical waveguide. Optical source and detector for fiber communication.
Fundamental parameters of optical fiber. Production and testing of optical
fiber. Optical communication system. Optical fiber network systems. Optical
fiber sensors.
514 323 เลเซอรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Lasers)
วิชาบังคับกอน : 514 102 ฟสิกสทั่วไป 2
ลั ก ษณะเฉพาะของเลเซอร หลั ก พื้ น ฐานของเลเซอร เอาท พุ ต ของเลเซอร การ
ดัดแปลงเอาทพุตของเลเซอร ชนิดของเลเซอรและการประยุกต
Characteristics of lasers. Basic principles of lasers. Laser output.
Modification of laser output. Types of lasers and applications.
514 331 กลศาสตร 2
3(3-0-6)
(Mechanics II)
วิชาบังคับกอน : 514 201 กลศาสตร 1
จลนศาสตร โมเมนตัมและโมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน กลศาสตรแบบลากรางจและ
แบบแฮมิลตัน พลศาสตรของวัตถุเกร็ง เทนเซอรของความเฉื่อย สมการออยเลอร
Kinematics. Momentum and angular momentum. Energy. Lagrangian and
Hamiltonian Mechanics. Dynamics of rigid bodies. Inertia tensor. Euler’ s
equations.
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514 332 แมเหล็กไฟฟา 2
3(3-0-6)
(Electromagnetism II)
วิชาบังคับกอน : 514 203 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร 1
514 206 แมเหล็กไฟฟา 1
พลั ง งานและโมเมนตั ม ของสนามแม เ หล็ ก ไฟฟ า พอยน ติ ง เวกเตอร คลื่ น
แมเหล็กไฟฟา การสะทอนและการสงผานของคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่รอยตอของตัวกลางไดอิ
เล็กทริกเชิงเสน การสะทอนของคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่รอยตอของตัวนําไฟฟา ความลึกผิว
สายสง ทอนําคลื่น ศักยแบบสเกลารและศักยแบบเวกเตอร ศักยหนวงและศักยกาวหนา
การแผรังสี
Energy and momentum of electromagnetic fields. Poynting vector.
Electromagnetic wave. Reflection and transmission of electromagnetic waves
at a boundary of linear dielectric media. Reflection of electromagnetic waves
on a conducting surface. Skin depth. Transmission lines. Waveguides. Scalar
and vector potentials. Retarded and advanced potentials. Radiation.
514 333 กลศาสตรควอนตัม 2
3(3-0-6)
(Quantum Mechanics II)
วิชาบังคับกอน : 514 205 กลศาสตรควอนตัม 1
ระบบของอนุภาคที่เหมือนกัน ทฤษฎีการรบกวนแบบไมขึ้นกับเวลา วิธีการแปรผัน
วิธีการประมาณสําหรับสถานะที่ถูกกัก ทฤษฎีการรบกวนแบบขึ้นกับเวลา การกระเจิง
Systems of identical particles. Time- independent perturbation theory.
Variational method. WKB approximation. Time- dependent perturbation
theory. Scattering.
514 334 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร 2
(Mathematical Physics II)
วิชาบังคับกอน : 514 203 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร 1
ฟงกชันพิเศษ ความนาจะเปน แคลคูลัสของการแปรผัน
Special functions. Probability. Calculus of variations.

3(3-0-6)

266

514 335 วิธีการไฟไนทเอลิเมนทเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Finite Element Methods)
วิธีพื้นฐานของการไฟไนทเอลิเมนท สมการพื้นฐานเชิงอนุพันธที่เกี่ยวของ การสราง
สมการไฟไนทเอลิเมนท การวิเคราะหปญหาไฟไนทเอลิเมนท การแบงเอลิเมนท การกําหนด
เงื่อนไขขอบเขต การหาผลเฉลยปญหาไฟไนทเอลิเมนท
Basic principles of finite element methods. Fundamental differential
equations. Development of finite element equations. Analysis of finite
element problems. Generation of finite element mesh. Description of
boundary conditions. Solutions of finite element problems.
514 336 ฟสิกสทฤษฎีเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Theoretical Physics)
อันตรกริยาและสนาม หลักการไมแปรเปลี่ยน กฎอนุรักษและสมมาตร แบบจําลอง
มาตรฐานของฟสิกสอนุภาค เอกภพ ฟสิกสอนุภาคและจักรวาลวิทยา
Interactions and fields. Invariance principles. Conservation laws and
symmetries. Standard model of particle physics. Universe. Particle physics and
cosmology.
514 337 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
3(3-0-6)
(Special Theory of Relativity)
กฎของนิวตัน กรอบอางอิงเฉื่อย การแปลงกาลิเลียน สัมพัทธภาพของนิวตัน การ
ทดลองไมเคิลสัน-มอรลีย สัจพจนของสัมพัทธภาพพิเศษ การแปลงลอเรนซ จลนศาสตรเชิง
สัมพัทธภาพ การหดของระยะทาง การยืดของเวลา กาลอวกาศมินคอฟสกี้ โฟรเวกเตอร
สมมูลของมวลและพลังงาน เทนเซอรและสัญกรณดัชนี แมเหล็กไฟฟาในสุญญากาศ สมการ
แมกซเวลล
Newton’ s laws. Inertial frames of reference. Galilean transformation.
Newtonian relativity. Michelson-Morley’s experiment. Postulations of special
relativity. Lorentz transformation. Relativistic kinematics. Length contraction.
Time dilation. Minkowski spacetime. Four- vectors. Equivalence of mass and
energy. Tensor and index notation. Electromagnetism in vacuum. Maxwell’s
equations.
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514 338 ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป
3(3-0-6)
(General theory of relativity)
วิชาบังคับกอน : 514 337 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
แมนิ โ ฟลด แคลคู ลั ส ของเทนเซอร หลักความสมมูล เทนเซอรพลังงานโมเมนตัม
สมการสนามไอนสไตน การประมาณวีคฟลดของสมการสนามไอนสไตน ผลเฉลยชวารซชิลด
หลุมดํา การทดสอบทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป คลื่นความโนมถวง จักรวาลวิทยาเบื้องตน
Manifolds. Tensor calculus. Equivalence principle. Energy- momentum
tensor. Einstein field equations. Weak- field approximation of Einstein field
equations. Schwarzschild solution. Black holes. General relativity tests.
Gravitational waves. Introduction to cosmology.
514 341 การถายเทความรอนเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Heat Transfer)
วิชาบังคับกอน : 514 102 ฟสิกสทั่วไป 2
514 203 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร 1
การนําความรอนเบื้องตน พื้นฐานการถายเทความรอนดวยการพาความรอนแบบ
บังคับและแบบธรรมชาติ พื้นฐานของการถายเทความรอนโดยการถายเทรังสี
Introduction to heat conduction. Fundamental of heat transfer by forced
and natural convection. Basic of heat transfer by radiation.
514 342 เทคโนโลยีทางพลังงานความรอน
3(3-0-6)
(Thermal Energy Technology)
หลักการทางความรอนและพลังงานความรอน การกักเก็บพลังงานความรอน การจัด
การพลั งงานความร อน เทคโนโลยีก ารลดความชื้ น เทคโนโลยีการสัน ดาป เทคโนโลยี
อินฟราเรด
Principles of Heat and thermal energy. Thermal energy storage. Thermal
energy management. Dehydration technology. Combustion technology.
Infrared technology.
514 343 พลังงานลม
3(3-0-6)
(Wind Energy)
พื้นฐานของการแปลงพลังงานจากลม การวิเคราะหลม ระบบการแปลงพลังงานลม
การประยุกต
Principles of wind energy conversion. Analysis of wind. Wind energy
conversion systems. Applications.
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514 344 เซลลแสงอาทิตยเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Solar Cells)
หลักการพื้นฐานของเซลลแสงอาทิตย การผลิตเซลลแสงอาทิตย การประกอบแผง
เซลลแสงอาทิตย การทดสอบแผงเซลลแสงอาทิตย การออกแบบระบบแผงเซลลแสงอาทิตย
การติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย การประยุกต
Basic principle of solar cells. Solar cell fabrication. Solar panel
construction. Solar cells testing. Design of solar cell systems. Solar panel
installation. Applications.
514 351 เทคโนโลยีสุญญากาศ
3(3-0-6)
(Vacuum Technology)
วิชาบังคับกอน : 514 101 ฟสิกสทั่วไป 1
ทฤษฎี แกส สํ าหรับ เทคโนโลยีสุญ ญากาศ การทําใหเกิดสุญญากาศ การวัดสมบัติ
สุญญากาศ เทคนิคการผนึกและการตรวจสอบการรั่ว การออกแบบและการสรางระบบ
สุญญากาศ การประยุกตเทคนิคสุญญากาศ
Gas theory for vacuum technology. Production of vacuum. Measurement
of vacuum characteristics. Sealing techniques and leak detection. Design and
construction of vacuum systems. Applications of vacuum techniques.
514 352 วัสดุศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Materials Science)
วิชาบังคับกอน : 514 101 ฟสิกสทั่วไป 1
การจัดตัวของอะตอม โครงสรางผลึก ความไมสมบูรณของผลึก กระบวนการแพร
สมบัติทางไฟฟา สมบัติทางแมเหล็กของวัสดุ เทคนิคการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
Atomic structure. Structure of crystalline solids. Imperfections in solids.
Diffusion. Electrical properties. Magnetic properties. Materials characterization
techniques.
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514 353 เซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบางและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Thin Film Photovoltaics and Technology)
ความเปนมาของเซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบาง โครงสรางเฮเทอโรของฟลมบาง หลัก
ปฏิบัติการออกแบบเซลลแสงอาทิตยชนิดโครงสรางแบบเฮเทอโร ชั้นดูดกลืนแสงของ AI-BIIC2VI สมบัติเชิงแสงของฟลมบาง สเปกโทรสโกปความบกพรองผลึกของฟลมบาง สมบัติเชิง
ผิวของฟลมบาง การประดิษฐเซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบาง เทคนิคการระเหยรวมกัน อิพิ
แทกซี การปลู ก ฟ ล ม แบบใช ป ฏิ กิ ริ ย าเคมี กระบวนการส ง ผ า นไอระเหย สป ต เตอริ ง
พารามิเตอรของเซลลแสงอาทิตย กระแสไดโอด ประสิทธิภาพเชิงควอนตัม
Milestones of thin film development. Thin film heterostructures. Design
principles for heterostructure solar cells. AI- BII- C2VI Absorbers. Optical
properties. Defect spectroscopy. Surface properties. Thin film solar cells
fabrications. Co- evaporation. Epitaxy. Chemical vapor deposition. Vapor
transport process. Sputtering. Solar cell parameters. Diode current. Quantum
efficiency.
514 354 สารกึ่งตัวนําอินทรียเปลงแสง
3(3-0-6)
(Luminescent Organic Semiconductors)
วิชาบังคับกอน : 514 204 ฟสิกสทั่วไป 3
ชนิดของสารกึ่งตัวนํา สารกึ่งตัวนําแบบอินทรีย การเตรียมฟลมและการระเหย การ
แยกเฟสและการเกิดนิวคลีเอชันของผลึก การเปลงแสง สมบัติทางแสง อุปกรณเชิงแสงแบบ
อินทรียในปจจุบนั และอนาคต
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.
514 355 ฟสิกสฟลมบางเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Thin Film Physics)
วิชาบังคับกอน : 514 204 ฟสิกสทั่วไป 3
เทคโนโลยีสุญญากาศเบื้องตน หลักพื้นฐานของการเคลือบโดยไอเชิงฟสิกส โกลว
ดิ ส ชาร จ และพลาสมา กระบวนการสปตเตอริง การเกิดฟลมและโครงสราง การศึกษา
ลักษณะเฉพาะของฟลมบาง
Introduction to vacuum technology. Fundamental principles of physical
vapor deposition. Glow discharges and plasmas. Sputtering processes. Film
formation and structure. Characterization of thin films.
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514 356 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Materials Characterization)
วิชาบังคับกอน : 514 204 ฟสิกสทั่วไป 3
การศึกษาลักษณะเฉพาะทางกายภาพ ทางโครงสราง ทางเคมี ทางไฟฟา และทาง
แสงของวัสดุ
Physical, Structural, Chemical, Electrical and Optical Characterization of
Materials.
514 357 ฟสิกสในอัญมณีศาสตร
3(3-0-6)
(Physics in Gemology)
วิชาบังคับกอน : 514 204 ฟสิกสทั่วไป 3
การจําแนกประเภทของอัญมณี สมบัติทางกายภาพและทางแสงของอัญมณี รูปแบบ
การเจียระไนอัญมณี การจําแนกอัญมณีโดยอาศัยหลักทางฟสิกสและเครื่องมือวิทยาศาสตร
Classification of gemstones. Physical and optical properties of
gemstones. Cutting styles of gemstones. Gems identification using physics
principles and scientific instruments.
514 361 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักฟสิกส
3(2-3-4)
(Computer Programming for Physicists)
ภาษาโปรแกรมพื้นฐานสําหรับงานทางฟสิกส การใชตัวแปร การเขียนโปรแกรมแบบ
โครงสราง แถวลําดับ ฟงกชัน การเขียนโปรแกรมดวยภาษาสคริปต
Basic programming languages for work in physics. Variables. Structured
programming. Array. Functions. Scripted programming.
514 362 ฟสิกสเชิงคํานวณเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Computational Physics)
หลั ก พื้ น ฐานของฟ สิ ก ส คํ า นวณ ผลเฉลยของระบบสมการพี ช คณิ ต เชิ ง เส น การ
ประมาณคาในชวงและการประมาณคานอกชวง การหาปริพันธเชิงตัวเลข ผลเฉลยของ
สมการเชิงอนุพันธสามัญและสมการเชิงอนุพันธยอย สมการคาลักษณะเฉพาะ วิธีมอนติคาร
โล การวิเคราะหขอมูล
Fundamental principles 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.
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514 371 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกสและไมโครคอนโทรลเลอร
3(3-0-6)
(Digital Electronics and Microcontrollers)
วิชาบังคับกอน : 514 202 อิเล็กทรอนิกส
514 281 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
ระบบตัวเลข ลอจิกเกต วงจรดิจิทัลพื้นฐาน การแปลงอะนาล็อกเปนดิจิทัลและดิจิทัล
เปนอะนาล็อก ไมโครคอนโทรลเลอรและการประยุกต
Number systems. Logic gates. Basic digital circuits. Analog to digital and
digital to analog conversions. Microcontrollers and applications.
514 381 ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง 1
(Advanced Laboratory in Physics I)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส
การทดลองที่คัดเฉพาะทางฟสิกสและฟสิกสประยุกต
Selected experiments in physics and applied physics.

2(0-6-0)

514 382 ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง 2
2(0-6-0)
(Advanced Laboratory in Physics II)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส
การทดลองที่คัดเฉพาะทางฟสิกสและฟสิกสประยุกตที่ไมซ้ํากับรายวิชา 514 381
ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง 1
Selected experiments in physics and applied physics that are not the
same topics in 514 381 Advanced Laboratory in Physics I.
514 383 การวัดดานฟสิกสบรรยากาศเบื้องตน
1(0-3-0)
(Introduction to Measurement in Atmospheric Physics)
การทดลองคั ด เฉพาะที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การวั ด และวิ เ คราะห ข อ มู ล ทางด า นฟ สิ ก ส
บรรยากาศ
Selected experiments related to the measurement and analysis of
atmospheric physics data.
514 384 ปฏิบัติการในโรงฝกงาน
3(2-3-4)
(Workshop Practice)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส
ความปลอดภัยในโรงฝกงาน การใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องกลชนิด
ตาง ๆ การฝกทักษะทําชิ้นงาน
Safety in workshop. Use and maintenance of various tools and
machines. Workpiece skill practice.

272

514 392 ภาษาอังกฤษสําหรับสิ่งตีพิมพทางฟสิกส
3(3-0-6)
(English for Publications in Physics)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบททางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การสืบคนบทความวิจัยทางฟสิกส การอาน การเขียน และการนําเสนอทางวิทยาศาสตร
English for communication in academic contexts of Science and
Technology. Searching research articles in Physics. Scientific reading, writing,
and presentation.
514 441 พลังงานหมุนเวียน
3(3-0-6)
(Renewable Energy)
หลักพื้นฐานของการถายเทความรอน รังสีดวงอาทิตย การแปลงพลังงานแสงอาทิตย
โดยกระบวนการความรอนและโดยกระบวนการโฟโตโวลตาอิก พลังงานลม พลังงานชีวมวล
เทคโนโลยีแกสชีวภาพ
Fundamentals of heat transfer. Solar radiation. Solar energy thermal
conversion and photovoltaic conversion. Wind energy. Biomass energy. Biogas
technology.
514 442 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยในรูปแบบความรอนเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Solar Thermal Technology)
วิชาบังคับกอน : * 514 207 ฟสิกสเชิงความรอน
* อาจเรียนพรอมกันได
พื้นฐานรังสีอาทิตย หลักพื้นฐานของการถายเทความรอนสําหรับงานดานพลังงาน
แสงอาทิ ตย ตั ว รั บ รั งสี อาทิ ตย หลักการทํางานและการประยุก ตใชเ ทคโนโลยี พลั ง งาน
แสงอาทิตยในรูปความรอน
Basics of solar radiation. Fundamentals of heat transfer in solar energy.
Solar collector. Principles and applications of solar thermal technology.
514 451 ฟสิกสสารกึ่งตัวนํา
3(3-0-6)
(Semiconductor Physics)
วิชาบังคับกอน : 514 302 ฟสิกสสถานะของแข็งเบื้องตน
แถบพลังงาน มวลยังผล ความเขมขนของสารเจือและพาหะ สมบัติทางไฟฟาและ
ปรากฏการณฮอลล สมบัติเชิงแสง ปรากฏการณนําไฟฟาดวยแสง ปรากฏการณดานความ
รอน-ไฟฟา อุปกรณสารกึ่งตัวนํา
Band gap. Effective mass. Concentration of impurity and carrier. Electrical
properties and Hall effect. Optical properties. Photo- conductivity.
Thermo-electric effect. Semiconductor devices.
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514 452 การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซสําหรับวัสดุพหุผลึก
3(3-0-6)
(X-ray Diffraction for Polycrystalline Materials)
วิชาบังคับกอน : 514 204 ฟสิกสทั่วไป 3
สมบัติของรังสีเอกซ เรขาคณิตของผลึก การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ ความเขมของ
ลํารังสีที่เลี้ยวเบน ภาพถายผลึกผง การหาโครงสรางผลึก การวิเคราะหทางเคมีโดยใชการ
เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ
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.
514 481 เรื่องคัดเฉพาะทางฟสิกส 1
(Selected Topics in Physics I)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันทางฟสิกส
Topics of current interest in physics.

3(3-0-6)

514 482 เรื่องคัดเฉพาะทางฟสิกส 2
(Selected Topics in Physics II)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันทางฟสิกส
Topics of current interest in physics.

3(3-0-6)

514 483 การศึกษาขั้นสูงทางฟสิกส
2(0-4-2)
(Advanced Studies in Physics)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส
การศึกษาหรือวิจัยในหัวขอที่นาสนใจทางฟสิกสขั้นสูง ภายใตการแนะนําของอาจารย
ในภาควิชา
Studies 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 interest in physics as approved by the department.
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514 493 โครงงานวิจัย
2(0-4-2)
(Research Project)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส
การศึ ก ษาเชิ ง ทดลองหรื อ เชิ ง ทฤษฎี ใ นหั ว ข อ ที่ คั ด เฉพาะทางฟ สิ ก ส แ ละฟ สิ ก ส
ประยุกต ภายใตการแนะนําของอาจารยในภาควิชา
Experimental or theoretical studies on the selected topics in physics and
applied physics under the supervision of the department staff.
514 495 การฝกงาน
1(ไมนอยกวา 90 ชั่วโมง)
(Practical Training)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส
วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
นักศึกษาฝกปฏิบัติงานในโรงงานหรือสถาบันที่ไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาเปน
เวลาไมนอยกวา 4 สัปดาห มีการเขียนรายงานเสนอภาควิชา
Internship in factories or institutes approved by the department for a
period of not less than 4 weeks. A written report is required.
514 496 สหกิจศึกษา
6(ไมนอยกวา 600 ชั่วโมง)
(Co-operative Education)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาฟสิกส
การฝกปฏิบัติงานดานฟสิกสในหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
Internship in the field of physics in public or private sectors.
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะหขอมูล
515 101 การคิดเชิงสถิติ
3(2-2-5)
(Statistical Thinking)
การเรี ย นรู และการทํ า ความเขาใจเกี่ย วกับ ความไมแนน อน แนวคิดเกี่ย วกับ ความ
ผันแปร การสุม ความแมนและความเที่ย ง การคิดเชิงกระบวนการที่ ประยุ กต ใชกับ การ
แกปญหาในเชิงสถิ ติ การใชขอมูล และสารสนเทศเพื่ อเปน แนวทางในการตั ดสิ นใจ การ
เรียนรูแบบรวมมือผานกิจกรรมกลุม การอภิปรายและการนําเสนอ
Learning and understanding uncertainty. Concepts of variation,
randomization, accuracy and precision. Process thinking applied to problem
solving in statistics. Using data and information to guide decision-making.
Cooperative learning through group activities, discussions, and presentations.
515 202 หลักสถิติ
3(2-2-5)
(Fundamental Statistics)
ตัวแปรสุมแบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่องและการแจกแจงความนาจะเปน การแจก
แจง คาตัวอยาง ทฤษฎีบทขีดจํากัดสวนกลาง แนวคิดการประมาณคาและการทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติ การทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับพารามิเตอรบงตําแหนงและ
พารามิเตอรบงขนาด สําหรับหนึ่งประชากร สองประชากรและหลายประชากรดวยสถิติที่อิง
และไมอิงพารามิเตอร การตรวจสอบขอสมมติของตัวแบบ การทดสอบเชิงสถิติสําหรับ
เวกเตอรคาเฉลี่ยและเมทริกซความแปรปรวนรวม การประยุกตกับสถานการณจริง การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปหรือภาษาโปรแกรมในการวิเคราะห
Discrete and continuous random variables and their probability
distributions. Sampling distribution. Central limit theorem. Concept of
estimation and statistical hypothesis testing. Hypothesis testing about location
and scale parameters for one population, two populations, and several
populations using parametric and nonparametric statistics. Checking model
assumptions. Statistical tests for mean vectors and covariance matrices.
Application in real-life situations. Utilization of software packages or
programming languages for analysis.
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515 211 การอนุมานเชิงสถิติ
3(3-0-6)
(Statistical Inference)
วิชาบังคับกอน : 515 202 หลักสถิติ
แนวคิ ดของการประมาณคาแบบจุด เซตความเชื่อมั่น และการทดสอบสมมติฐ าน
วิธีโมเมนต วิธีภาวะนาจะเปนสูงสุด คุณสมบัติของตัวประมาณภาวะนาจะเปนสูงสุด การ
ทดสอบวัลด การทดสอบไคสแควรของเพียรสันสําหรับขอมูลพหุนาม การทดสอบแบบเรียง
สับเปลี่ยน การทดสอบอัตราสวนภาวะนาจะเปน การทดสอบพหุคูณ การทดสอบภาวะ
สารูปดี การอนุมานแบบเบส
Concepts of point estimation, confidence sets, and hypothesis testing.
Method of moments. Maximum likelihood method. Properties of maximum
likelihood estimators. Wald test. Pearson’s χ2 test for multinomial data.
Permutation test. Likelihood ratio test. Multiple testing. Goodness-of-fit test.
Bayesian inference.
515 221 การวิเคราะหการถดถอยเชิงประยุกต
3(2-2-5)
(Applied Regression Analysis)
วิชาบังคับกอน : 515 202 หลักสถิติ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสรางตัวแบบทางสถิติ การวิเคราะหสหสัมพันธ การถดถอย
เชิงเสนอยางงาย การถดถอยเชิงเสนพหุคูณ การวินิจฉัยตัวแบบ การคัดเลือกตัวแปร การ
วิ เ คราะห ความเกี่ ย วพั น ตั ว แบบถดถอยลอจิส ติก ตัว แบบถดถอยมัล ติโ นเมีย ล ตัว แบบ
ถดถอยป ว ซง ตั ว แบบไม เ ชิ งเสน การใชโ ปรแกรมสําเร็ จ รูป หรื อภาษาโปรแกรมในการ
วิเคราะห
Introduction to statistical modelling. Correlation analysis. Simple linear
regression. Multiple linear regression. Model diagnostics. Variable selection.
Association analysis. Logistic regression models. Multinomial regression model.
Poisson regression model. Nonlinear models. Utilization of software packages
or programming languages for analysis.
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515 222 สถิติที่ไมอิงพารามิเตอรเชิงประยุกต
3(2-2-5)
(Applied Nonparametric Statistics)
วิชาบังคับกอน : 515 202 หลักสถิติ
แนวคิดเกี่ยวกับสถิติที่ไมอิงพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร
บงตําแหนงและพารามิเตอรบงขนาดสําหรับตัวอยางที่เปนอิสระและเกี่ยวสัมพันธกัน การ
ทดสอบภาวะสารูปดี การวิเคราะหความเกี่ยวพัน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปหรือภาษา
โปรแกรมในการวิเคราะห
Concepts of nonparametric statistics. Testing of hypothesis for location
and scale parameters of independent and related samples. Goodness- of- fit
test. Association analysis. Utilization of packages or programming languages of
analysis.
515 223 การตัดสินใจเชิงสถิติสําหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
(Statistical Decision Making for Business)
แนวคิ ดพื้ น ฐานและนิ ย ามศัพ ท ในทฤษฎีก ารตัด สิน ใจ เกณฑ การตั ดสิ น ใจภายใต
สภาวะการณที่ไมแนนอนกรณีที่ไมใชและใชความนาจะเปน อรรถประโยชน การตัดสินใจ
เชิงสถิติแบบเบส การตัดสินใจเชิงลําดับ การตัดสินใจที่มีหลายเปาหมาย การประยุกต
สําหรับขอมูลธุรกิจ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปหรือภาษาโปรแกรมในการวิเคราะห
Basic concepts and definitions in decision theory. Non-probabilistic and
probabilistic criteria for decision making under uncertainty. Utility. Bayesian
statistical decision making. Sequential decision. Decision making with multiple
objectives. Applications for business data. Utilization of software packages or
programming languages for analysis.
515 231 ความนาจะเปนและกระบวนการสโตแคสติก
3(3-0-6)
(Probability and Stochastic Process)
วิชาบังคับกอน : 511 110 แคลคูลัสสําหรับการวิเคราะหขอมูล 1
ความนาจะเปน ความนาจะเปนมีเงื่อนไขและความเปนอิสระ ตัวแปรสุมและฟงกชัน
การแจกแจง คาคาดหมาย ความแปรปรวนและฟงกชันกอกําเนิดโมเมนต การแจกแจงคา
ตัวอยาง สถิติอันดับ ทฤษฎีบทขีดจํากัดสูสวนกลาง แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการสโตแค
สติก กระบวนการมารคอฟ โซมารคอฟ
Probability. Conditional probability and independence. Random variables
and distribution functions. Expected value, variance and moment generating
function. Sampling distribution. Order statistics. Central limit theorem. Basic
concept of stochastic process. Markov process. Markov chain.
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515 241 หลักควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
3(2-2-5)
(Fundamentals of Statistical Quality Control)
แนวคิ ดพื้ น ฐานการควบคุมคุณภาพ การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ เครื่องมือ
พื้นฐานทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ การแจกแจงไฮเปอรจีออเมตริก การแจกแจงทวิ
นาม การแจกแจงปวซง การแจกแจงปกติ การแจกแจงคาตัวอยาง แผนภูมิควบคุม การ
สรางและการตีความหมายแผนภูมิควบคุม การเลือกตัวอยางเพื่อการยอมรับ แผนการ
เลื อ กตั ว อย า งเพื่ อ การยอมรั บ ดอด จ -โรมิ ก ระบบมาตรฐานทางทหาร 105E การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปหรือภาษาโปรแกรมในการวิเคราะห การแกปญหาในชีวิตจริง
Basic concept of quality control. Statistical process control. Basic
statistical tools in quality control. Hypergeometric distribution. Binomial
distribution. Poisson distribution. Normal distribution. Sampling distribution.
Control charts. Construction and interpretation of control charts. Acceptance
sampling. Dodge-Romig acceptance sampling plans. Military standard 105E.
Utilization of software packages or programming languages for analysis.
Problem solving in real life.
515 251 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย
3(3-0-6)
(General Principles of Risk Management and Insurance)
หลักการและประเภทของความเสี่ยง การวิเคราะหในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
หลักพื้นฐานของการประกันภัย ประเภทของการประกันภัย สัญญาประกันภัยและเงื่อนไข
ของกรมธรรมประกันภัย การประกันวินาศภัย การประกันชีวิต การประกันชีวิตในลักษณะ
ควบลงทุน การประกันสุขภาพ กฎหมายประกันภัยเบื้องตน
Principles and types of risks. Analysis in risk management process.
Principles of insurance. Types of insurance. Insurance contracts and conditions
of insurance policy. Non-life insurance. Life insurance. Unit linked life
insurance. Health insurance. Introduction to insurance laws.
515 261 การเขียนโปรแกรมทางสถิติ
3(2-2-5)
(Statistical Programming)
การเขียนโปรแกรมทางสถิติและคณิตศาสตรดวยภาษาโปรแกรมอาร ชนิดของขอมูล
โครงสร า งข อ มู ล อั ล กอริ ทึ ม และผั ง งาน การเขี ย นโปรแกรมเชิ ง โครงสร า ง การเขี ย น
โปรแกรมเชิงฟงกชัน การจัดการขอมูลที่มีโครงสรางซับซอน การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การสรางแผนภาพและกราฟทางสถิติ การจําลอง การประยุกตกับปญหาทางสถิติ
Mathematical and statistical programming with R programming language.
Data type. Data structure. Algorithm and flow chart. Structural programming.
Functional programming. Manipulation of complex structure data. Statistical
data analysis. Statistical charts and graphs. Simulation. Application in statistical
problems.
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515 301 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารเชิงสถิติ
3(3-0-6)
(English for Statistical Communication)
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายผลการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติและการนําเสนอ
ข อ มู ล ทางสถิ ติ ทั ก ษะการอ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ทํ า ความเข า ใจในบทความวิ จั ย หรื อ
บทความวิ ช าการ ทั กษะการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อสรุป ใจความสํา คั ญ และการเขี ย น
รายงานทางวิทยาศาสตร
English communication to explain the results of statistical data analysis
and data representation. Practices of English reading comprehension skills in
research and academic articles. English writing skills in summarizing and writing
scientific reports.
515 311 เทคนิคการเลือกตัวอยาง
3(2-2-5)
(Sampling Techniques)
วิชาบังคับกอน : 515 231 ความนาจะเปนและกระบวนการสโตแคสติก
หลั กการเลื อกตั ว อย า ง ความเอนเอีย งและความคลาดเคลื่อน แผนแบบการเลือก
ตัวอยาง การเลือกตัวอยางแบบงาย การเลือกตัวอยางแบบมีชั้นภูมิ การเลือกตัวอยางแบบมี
ระบบ การเลือกตัวอยางแบบกลุม การเลือกตัวอยางแบบหลายขั้น การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
หรือภาษาโปรแกรมในการวิเคราะห
Sampling principles. Biases and errors. Sampling designs. Simple random
sampling. Stratified sampling. Systematic sampling. Cluster sampling. Multistage sampling. Utilization of packages or programming languages of analysis.
515 321 แผนแบบการทดลองและการวิเคราะห
3(2-2-5)
(Experimental Design and Analysis)
วิชาบังคับกอน : 515 202 หลักสถิติ
หลักการวางแผนการทดลองและขอสมมติเบื้องตน แผนแบบการทดลองสุมสมบูรณ
แผนแบบบล็อกสมบูรณเชิงสุม แผนแบบจัตุรัสละตินและแผนแบบอื่นที่เกี่ยวของ แผนแบบ
แฟกทอเรียล คาคาดหมายของกําลังสองเฉลี่ย ตัวแบบอิทธิพลตรึง อิทธิพลสุมและอิทธิพล
ผสม การวิเคราะหความแปรปรวน การตรวจสอบขอสมมติของตัวแบบ การเปรียบเทียบเชิง
พหุ การวิ เ คราะห ความแปรปรวนรวม การวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร การ
ประยุ ก ต กั บ สถานการณ จ ริ ง การใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป หรื อ ภาษาโปรแกรมอื่ น ในการ
วิเคราะหและแปลผล
Principles of experimental design and basic assumptions. Completely
randomized design. Randomized complete block design. Latin square and
related designs. Factorial designs. Expected mean square. Fixed, random and
mixed effect models. Analysis of variance (ANOVA). Checking model
assumptions. Multiple comparisons. Analysis of covariance (ANCOVA).
Multivariate analysis of variance (MANOVA). Application in real-life situations.
Utilization of software packages or programming languages for analysis.
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515 322 การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจและการแสดงขอมูลดวยภาพ
3(2-2-5)
(Exploratory Data Analysis and Data Visualization)
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ การแสดงขอมูลดวยภาพ การสรางกราฟ
วิธีการทางกราฟฟก การวิเคราะหสารสนเทศจากการแสดงขอมูลดวยภาพ การวิเคราะห
สวนเหลือ การชี้จุดคานอกกลุม การตรวจสอบการแจกแจงและขอสมมติ การแบงกลุม การ
ค น หารู ป แบบ การตรวจสอบความสั ม พั น ธ การแปลงข อ มู ล การจั ด การคาสูญ หาย
กระบวนการที่มีความแกรง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปหรือภาษาโปรแกรมในการวิเคราะห
Concepts of exploratory data analysis. Data visualization. Graphics
construction. Graphical methods. Information analytics from data
visualization. Residual analysis. Spotting outliers. Checking distributions and
assumptions. Clustering. Pattern discovery. Relationship examination. Data
transformation. Missing value management. Robust procedures. Utilization of
software packages or programming languages for analysis.
515 323 เทคนิคการสรางตัวแบบเชิงทํานาย
3(2-2-5)
(Predictive Modeling Techniques)
วิชาบังคับกอน : 515 221 การวิเคราะหการถดถอยเชิงประยุกต
ความรู เ บื้ องต น ของการสรางตัวแบบทํ านาย ตน ไมการถดถอย ซัพพอรตเวกเตอร
แมชชีน การถดถอยองคประกอบหลัก การถดถอยกําลังสองนอยที่สุดบางสวน การถดถอย
แบบริดจ การถดถอยลาสโซ การคัดเลือกตัวแปร โครงขายประสาทเทียม แรนดอมฟอเรสต
การประยุ กต กับ สถานการณจ ริง การใชโ ปรแกรมสําเร็จ รูป หรือภาษาโปรแกรมในการ
วิเคราะห การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน
Introduction to predictive modeling. Regression trees. Support vector
machine. Principal component regression. Partial least-squares regression.
Ridge regression. Lasso regression. Artificial neural networks. Random forest.
Application in real-life situations. Utilization of software packages or
programming languages for analysis. Project-based learning.
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515 324 การจําแนกประเภทและการวิเคราะหแบงกลุม

3(2-2-5)

(Classification and Cluster Analysis)
ตนไมจําแนกประเภท การจําแนกประเภทแบบเบส การจําแนกประเภทแบบเค-เนียร
เรสตเนเบอร การจําแนกประเภทแบบซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน การแบงกลุมแบบลําดับ
ขั้น การแบงกลุมแบบเค-มีนและเค-มีดอยด การใชโปรแกรมสําเร็จรูปหรือภาษาโปรแกรม
ในการวิเคราะห การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน
Classification trees. Bayesian classification. k-nearest neighbors
Classification. Support vector machine classification. Hierarchical clustering. kmeans and k-medoids clustering. Utilization of software packages or
programming languages for analysis. Project-based learning.
515 341 การวิจัยดําเนินงาน

3(2-2-5)

(Operations Research)
วิชาบังคับกอน : 511 108 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 1
หรือ

511 110 แคลคูลัสสําหรับการวิเคราะหขอมูล 1

แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยดําเนินงาน การโปรแกรมเชิงเสน ปญหาการขนสง ปญหาการ
จั ดสรรงาน การวิ เ คราะห ขา ยงาน การโปรแกรมจํานวนเต็ม การโปรแกรมพลวัต การ
โปรแกรมไมเชิงเสน การโปรแกรมเปาหมาย การใชโปรแกรมสําเร็จรูปหรือภาษาโปรแกรม
ในการวิเคราะห
Concepts of operations research. Linear Programming. Assignment
problem. Transportation problem. Network analysis. Integer programming.
Dynamic programming. Nonlinear programming. Goal programming. Utilization
of software packages or other programming languages for analysis.
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515 342 การวิจัยดําเนินงานสําหรับการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน

3(2-2-5)

(Operations Research for Logistics and Supply Chain Management)
วิชาบังคับกอน : 515 341 การวิจัยดําเนินงาน
แนวคิ ดเกี่ ย วกั บการจัดการโลจิสติกสและโซอุป ทาน การจัดซื้อ การคัดเลือกและ
ประเมินซัพพลายเออร การจัดการสินคาคงคลัง การวางแผนการผลิต การจัดตารางการ
ผลิต และการวางแผนความตองการวัสดุ การจัดลําดับงาน การวางแผนโครงการดวยเพิรต
และซีพีเอ็ม การขนสงและการกระจายสินคา ปญหาการหาตําแหนงที่ตั้ง ปญหาการหา
เสนทางเดินรถและตัวแบบตาง ๆ ที่เปนสวนขยายของปญหาเสนทางเดินรถ
Concepts of logistics and supply chain management. Purchasing. Suppliers
selection and supplier evaluation. Inventory management. Production
planning, production scheduling and material requirements planning.
Sequencing. Project planning with PERT and CPM. Distribution and
transportation. Location problem. Vehicle routing problem and its various
extensions.
515 343 การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ
3(2-2-5)
(Statistical Process Control)
แผนภู มิ ค วบคุ ม ชู ว ฮ าร ต แผนภู มิ ค วบคุ ม ผลรวมสะสม แผนภู มิ ค วบคุ ม ค าเฉลี่ ย
เคลื่อนที่ ถวงน้ําหนักเอ็กโปเนนเชียล การแจกแจงความยาวของการรัน แผนภูมิควบคุม
หลายตั ว แปร แผนภู มิ ค วบคุ ม ที่ ไ ม ใ ช พ ารามิ เ ตอร แผนภู มิ ค วบคุ ม สํ า หรั บ ข อ มู ล ที่ มี
ความสัมพันธในตัว วิธีการพิจารณาจุดของการเปลี่ยนแปลง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปหรือ
ภาษาโปรแกรมในการวิเคราะห การแกปญหาในชีวิตจริง
Shewhart control chart. CUSUM control chart. EWMA control chart. Runlength distribution. Multivariate control charts. Nonparametric control charts.
Control charts for autocorrelated data. Change-point methods. Use of
statistical package or other programming language in analysis. Problem solving
in real life.
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515 344 การวิเคราะหระบบการวัด
3(2-2-5)
(Measurement System Analysis)
ระบบการวัด ความแมนและความเที่ยงของระบบการวัด วิธีเครื่องวัดอารและอาร
วิธีเครื่องวัดอารและอารดวยการวิเคราะหความแปรปรวน ดัชนีศักยภาพของการวัด วิธี
อาร แ ละอาร สํ า หรั บ ข อ มู ล คุ ณ ลั ก ษณะ วิ ธี อ าร แ ละอาร ที่ ใ ช ส ถิ ติ แ คปปาสํ า หรั บ ข อมู ล
คุณลักษณะ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปหรือภาษาโปรแกรมในการวิเคราะห
Measurement system. Accuracy and precision of measurement system.
Gage R&R method. ANOVA Gage R&R method. Measurement capability index.
Attribute R&R method. Attribute R&R method using Kappa statistic. Use of
statistical package or other programming language in analysis.
515 345 ระบบการบริหารคุณภาพ
3(2-2-5)
(Quality Management System)
หลักกการบริหารคุณภาพ 5ส วงจรวางแผน-ดําเนินการ-ตรวจสอบ-กระทํา วงจร
ควบคุมคุณภาพ ตัวแบบไซพอค ลีน ระบบการบริหารคุณภาพ ไอเอสโอ 9001:2015
การแกปญหาในชีวิตจริง
Principle of quality management. 5S. Plan-Do-Check-Act circle. Quality
control circle. SIPOC model. Lean. Quality management system.
ISO9001:2015. Problem solving in real life.
515 346 แผนแบบการทดลองสําหรับการจัดการอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Experimental Design for Industrial Management)
วิชาบังคับกอน : 515 321 แผนแบบการทดลองและการวิเคราะห
กระบวนการการทดลอง การบล็อกแบบสมบู รณ และไม สมบู รณ การบล็ อกแบบไม
สมบูรณสมดุลบางสวน การปนกัน แผนแบบแฟกทอเรียลเต็มรูป แผนแบบคัดกรองของการ
ทดลอง แผนแบบแฟกทอเรียล 2k แบบเต็มรูปและบางสวน แผนแบบแฟกทอเรียล 3k แบบเต็ม
รูปและบางสวน วิธีการผิวตอบสนองเบื้องตน การออกแบบการทดลองเพื่อหาคาเหมาะสุด การ
ประยุกตกับสถานการณจริง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปหรือภาษาโปรแกรมในการวิเคราะห
Experimental process. Complete and incomplete blocking. Partially
balanced incomplete blocking. Confounding. Full factorial designs. Screening
design of experiment. Full and fractional 2k factorial designs. Full and fractional
3k factorial designs. Basic response surface methods. Optimization design of
experiment. Application in real-life situations. Utilization of software packages
or programming languages for analysis.
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515 351 หลักคณิตศาสตรประกันภัย
3(3-0-6)
(Fundamentals of Actuarial Mathematics)
วิชาบังคับกอน : 515 251 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย
แนวคิดของคณิตศาสตรประกันภัย กระแสเงินสด อัตราดอกเบี้ยและสวนลด ฟงกชัน
อรรถประโยชน การแจกแจงการอยูรอดของชีวิต ตารางชีพ การคํานวณเบี้ยประกัน ความ
คุมครองของกรมธรรม ตัวแบบของความเสียหาย ตัวแบบความเสียหายรวม ทฤษฎีความ
เสี่ยงเบื้องตน
Concepts of actuarial mathematics. Cash flow. Interest and discount rate.
Utility function. Survival distributions. Life table. Premium calculation.
Coverages of insurance policy. Loss models. Aggregate loss models.
Introduction to risk theory.
515 352 การวิจัยดําเนินงานสําหรับการเงิน
3(2-2-5)
(Operations Research for Finance)
วิชาบังคับกอน : 515 341 การวิจัยดําเนินงาน
ความรูเ บื้ องต น เกี่ ย วกั บ การเงิน และการลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทน
มูลคาเงินตามเวลา การวิเคราะหขอมูลเชิงคนหาสําหรับขอมูลทางการเงิน การประยุกตใช
เทคนิ ค ทาง การวิ จั ย ดํ า เนิ น งานในการวางแผนการเงิ น และการลงทุ น การจั ด กลุ ม
หลักทรัพย การคัดเลือกหลักทรัพยเพื่อสรางพอรตการลงทุน
Basic knowledge of finance and investment. Interest rate. Return rate.
Time value of money. Exploratory data analysis for financial data. Utilization
of operations research techniques in financial and investment planning.
Clustering of assets. Portfolio selection to make an investment portfolio.
515 353 พฤติกรรมผูบริโภคและการวิจัยตลาด
3(3-0-6)
(Consumer Behavior and Marketing Research)
แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค กระบวนการในการตัดสินใจ
ของผู บ ริ โ ภค การวิ เ คราะห ข อ มู ล ผู บ ริ โ ภคเพื่ อ การวางแผนทางธุ ร กิ จ บทบาทและ
ความสําคัญของการวิจัยการตลาดที่มีตอธุรกิจ การกําหนดปญหา แหลงขอมูล การทบทวน
วรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย การเลือกตัว อยาง การออกแบบสอบถาม การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงาน
Basic concept of consumer behavior studies. Decision process of
consumers. Analysis of consumer data for business planning. Roles and
importance of marketing research to business. Problem setting. Data sources.
Literature review. Research design. Sampling. Questionnaire construction.
Data collection. Data analysis. Report writing.
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515 361 การจัดการฐานขอมูลดวยเอ็กซเซล
3(2-2-5)
(Database Management with Excel)
เอ็กซเซลพื้นฐาน การสรางฐานขอมูลดวยเอ็กซเซล การจัดการกับฐานขอมูล ฟงกชัน
สําหรับการวิเคราะหขอมูล การสรุปขอมูลในรูปแบบตารางและรูปแบบกราฟ การแสดง
ขอมูลดวยภาพ ฟลเตอรและฟลเตอรขั้นสูง การสรางแดชบอรดดวยเอ็กซเซลและเพาเวอร
บีไอ
Excel fundamentals. Creating database in Excel. Database management.
Functions for data analysis. Tabular and graphical summarization of data. Data
visualization. Filters and advanced filters. Creating dashboard with Excel and
Power BI.
515 391 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
(Research Methodology)
หลักการวิจัย ปญหา วัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม
การออกแบบการวิจัยและระเบียบวิธีการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวม
ขอมูล แผนการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การประเมินผลงานวิจัย การเขียนรายงานและ
การนําเสนอ การบริหารงานวิจัย การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน
Research principles. Research problem, objectives and hypotheses.
Literature review. Research designs and methodologies. Research tools. Data
collection. Statistical analysis plan. Evaluation of research studies. Report
writing and presentation. Research administration. Project-based learning.
515 461 การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ
3(2-2-5)
(Big Data Analytics)
ภาพรวมของข อมู ล ขนาดใหญและวงจรของการวิเคราะหข อมูล กฎความสัมพัน ธ
การวิเคราะหขอความ เทคโนโลยีที่ใชจัดการขอมูลขนาดใหญ แมพรีดิวซและฮาดูป การ
วิเคราะหสําหรับขอมูลที่ไมมีโครงสราง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปหรือภาษาโปรแกรมในการ
วิเคราะห การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
Overview of big data and data analytics cycle. Association rules. Text
analysis. Technologies for handling big data. MapReduce and Hadoop.
Analytics for unstructured data. Utilization of software packages or
programming language for analysis. Problem-based learning.
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515 462 การพยากรณสําหรับการวิเคราะหเชิงธุรกิจ
3(2-2-5)
(Forecasting for Business Analytics)
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพยากรณ ขอมูลอนุกรมเวลา การประเมินประสิทธิภาพ
ของการพยากรณ การวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบคลาสสิก วิธีการทําใหเรียบ การพยากรณ
ดวยตัวแบบ การถดถอย ตัวแบบการเฉลี่ยเคลื่อนที่ถดถอยในตัว การพยากรณดวยวิธี
โครงขายประสาทเทียม การใชโปรแกรมสําเร็จรูปหรือภาษาโปรแกรมในการวิเคราะห การ
ประยุกตเชิงธุรกิจผานการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
Basic concepts of forecasting. Time series data. Performance evaluation
of forecasting. Classical time series analysis. Smoothing methods. Forecasting
with regression models. Autoregressive moving average models. Forecasting
with artificial neuron network. Utilization of software packages or programming
languages for analysis. Business application through problem-based learning.
515 481 เรื่องคัดเฉพาะทางสถิติ 1
3(3-0-6)
(Selected Topics in Statistics I)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาสถิติ
หัวขอทางเทคนิคสถิติหรือการเรียนรูทางสถิติที่สนใจ แนวคิดและหลักการของเทคนิค
สถิติหรือการเรียนรูทางสถิติ การประยุกตเทคนิคทางสถิติหรือการเรียนรูทางสถิติ
Topics of interest in statistical techniques and statistical learning.
Concepts and principles of statistical techniques and statistical learning.
Application of statistical techniques and statistical learning.
515 482 เรื่องคัดเฉพาะทางสถิติ 2
3(3-0-6)
(Selected Topics in Statistics II)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาสถิติ
หัวขอทางเทคนิคสถิติหรือการเรียนรูทางสถิติที่สนใจ แนวคิดและหลักการของเทคนิค
สถิติหรือการเรียนรูทางสถิติ การประยุกตเทคนิคทางสถิติหรือการเรียนรูทางสถิติ
Topics of Interest in statistical techniques and statistical learning.
Concepts and principles of statistical techniques and statistical learning.
Application of statistical techniques and statistical learning.
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515 483 เรื่องคัดเฉพาะทางสถิติ 3
3(2-2-5)
(Selected Topics in Statistics III)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาสถิติ
หัวขอทางเทคนิคสถิติหรือการเรียนรูทางสถิติที่สนใจ แนวคิดและหลักการของเทคนิค
สถิติหรือการเรียนรูทางสถิติ การประยุกตเทคนิคทางสถิติหรือการเรียนรูทางสถิติ การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปหรือภาษาโปรแกรมในการวิเคราะห
Topics of Interest in statistical techniques and statistical learning.
Concepts and principles of statistical techniques and statistical learning.
Application of statistical techniques and statistical learning. Utilization of
software packages or programming languages for analysis.
515 484 เรื่องคัดเฉพาะทางสถิติ 4
3(2-2-5)
(Selected Topics in Statistics IV)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาสถิติ
หัวขอทางเทคนิคสถิติหรือการเรียนรูทางสถิติที่สนใจ แนวคิดและหลักการของเทคนิค
สถิติหรือการเรียนรูทางสถิติ การประยุกตเทคนิคทางสถิติหรือการเรียนรูทางสถิติ การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปหรือภาษาโปรแกรมในการวิเคราะห
Topics of Interest in statistical techniques and statistical learning.
Concepts and principles of statistical techniques and statistical learning.
Application of statistical techniques and statistical learning. Utilization of
software packages or programming languages for analysis.
515 491 สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิขาสถิติ
วิชานี้วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
การสืบ คน และศึ กษาหั ว ข องานวิจัย ที่น  าสนใจทางสถิติ ห รื อสาขาที่ เ กี่ ย วข อง การ
วิเคราะหและอภิปรายงานวิจัยที่ศกึ ษา การนําเสนอดวยวาจาโดยใชสื่อที่เหมาะสม
Searching and studying interested research topics in statistics or related
fields. Analyzing and discussion in the studied research. Oral presentation with
appropriate media.
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515 493 โครงงานวิจัย
2(0-4-2)
(Research Project)
วิชาบังคับกอน : * 515 491 สัมมนา
* อาจเรียนพรอมกันได
เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
การกําหนดหั ว ข อวิ จั ย จากประเด็น ปญ หาที่นาสนใจทางสถิติห รือสาขาที่เกี่ย วของ
การออกแบบ วางแผนและดําเนินงานวิจัย การวิเคราะหและการอภิปรายผลการวิจัย การ
เขียนรายงานโครงงานวิจัย นําเสนอดวยวาจาโดยใชสื่อที่เหมาะสม
Research topic setting from the interested issue in statistics or related
fields. Designing, planning and doing the research. Analyzing and discussing the
research results. Writing research report. Oral presentation using appropriate
medias.
515 495 การฝกงาน
2(ไมนอยกวา 280 ชั่วโมง)
(Training)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิขาสถิติ
วิชานี้วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
การปฏิบัติงานเต็มเวลาในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ในดานสถิติหรือ
สาขาที่เกี่ยวของ การนําเสนอรายงานผลการฝกงาน
Fulltime professional practice at government, state enterprise, or private
organizations in statistics or other related fields. Presentation of the
professional practice.
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ
3(3-0-6)
(Environmental Pollution and Management)
วิชาบังคับกอน: 513 102 เคมีทั่วไป 2
516 270 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
เคมี แ ละชี ว วิ ท ยาของมลพิ ษ สิ่ ง แวดล อ มในดิ น น้ํ า และอากาศ อั น ตรายจาก
สภาพแวดลอมทางกายภาพ นิเวศพิษวิทยา การจัดการสิ่งแวดลอม ภูมิสารสนเทศ กฎหมาย
และนโยบายสิ่งแวดลอม
Chemistry and biology of environmental pollution in soil, water and air.
Physical environmental hazards. Ecotoxicology. Environmental management.
Geo-informatics. Environmental law and policy.
516 201 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลยุทธการบรรเทาผลกระทบ
3(3-0-6)
(Climate Change and Mitigation Strategies)
วิชาบังคับกอน: 513 102 เคมีทั่วไป 2
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาเหตุทาง
ธรรมชาติและจากมนุษยของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแลกเปลี่ยน แหลงกําเนิด
และแหลงสะสมกาซเรือนกระจก การประเมินการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรม
ของมนุ ษย ผลกระทบของการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศตอระบบนิเวศและสุขภาพ
มนุษย การปรับตัวและการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรอบ
การทํ า งานด า นกฎหมายและนโยบายระหว า งประเทศว า ด ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
Basic knowledge about climate change science. Natural and
anthropogenic causes of climate change. Exchanges, sources and sinks of
greenhouse gases. Assessment of greenhouse gas emissions from human
activities. Impact of climate change on ecosystem and human health. Climate
change adaptation and mitigation. International legal and policy framework for
climate change.
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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 วั ฏ จั ก รชี วิ ต ของมู ล ฝอยและสิ่ ง
ปฏิ กูล ผลกระทบต อสุ ขภาพอนามัย และชุ มชน จรรยาบรรณและกฎหมายที่เ กี่ย วขอ ง
หลักการและแนวคิดในการจัดการ แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับการจัด การ
และควบคุมมูลฝอย การติดตามตรวจสอบมลพิษในพื้นที่กําจัด การออกแบบ ควบคุม และ
บํ า รุ ง รั ก ษา ระบบเก็ บ กั ก รวบรวมและขนถ า ย การเลื อ กระบบการบํ า บั ด และกํ า จั ด
เทคโนโลยีในการกําจัดมูลฝอย การบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเมืองและชนบท การ
ฟนฟูพื้นที่ฝงกลบหลังปดใชงาน
Type, composition, quantity, source and life cycle 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.
Remediation of closed landfill site.
516 230 มลพิษทางอากาศและการควบคุม
3(3-0-6)
(Air Pollution and Controls)
วิชาบังคับกอน: * 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ
* อาจเรียนพรอมกันได
แหลงกําเนิด การแพรกระจายและผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่มีตอมนุษยและ
สิ่งแวดลอม หลักการและแนวคิดในการปองกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ จรรยาบรรณ
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ แบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับ
การจั ดการและควบคุ มมลพิ ษทางอากาศ การตรวจติ ดตามคุ ณภาพอากาศ การควบคุ ม
ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบระบายและบําบัดอากาศ 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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516 270 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Ecology)
วิชาบังคับกอน: 512 101 ชีววิทยาทั่วไป
512 103 ชีวิตและความหลากหลาย
ธรรมชาติและขอบเขตของนิเวศวิทยา สิ่งแวดลอมทางกายภาพ นิเวศวิทยาระดับ
ตัวตน นิเวศวิทยาประชากร ปฏิสัมพันธทางนิเวศ สังคมสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศที่สําคัญ
นิ เ วศวิ ท ยาระดั บ ภู มิ ภ าคและชี ว ภู มิ ภ าค ประเด็ น ป ญ หาด า นนิ เ วศในป จ จุ บั น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก การประยุกตนิเวศวิทยากับปญหาสิ่งแวดลอมและ
โครงการพัฒนาดานตาง 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
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 516 270 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
มีการศึกษานอกสถานที่
Experiments related to the contents in 516 270 Environmental Ecology.
Field trips required.
516 272 จุลินทรียและมลพิษทางสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Microorganisms and Environmental Pollution)
วิชาบังคับกอน : 512 103 ชีวิตและความหลากหลาย
* 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ
* อาจเรียนพรอมกันได
ความรูเบี้องตนเกี่ยวกับจุลินทรียในสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางจุลินทรีย กับ
สารมลพิษในสิ่งแวดลอม จุลินทรียที่จัดเปนสารมลพิษ บทบาทของจุลินทรียในการลดความ
เปนพิษ การกําจัดสารมลพิษ และการฟนฟูทางชีวภาพ
Basic knowledge about microorganisms in the environment. Interactions
between microorganisms and pollutants in the environment. Microorganisms
classified as pollutants. Roles of microorganisms in detoxicifation, degradation
of pollutants and bioremediation.
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516 300 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Basic Geographic Information Systems)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
หลักการของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร การสรางสารสนเทศทางภูมิศาสตร การ
ประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล โครงสรางและการจัดการฐานขอมูลในระบบสารสนเทศ
ทางภู มิศาสตร การประยุ กตร ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการจัด การและติด ตาม
ตรวจสอบสิ่งแวดลอม
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.
516 301 ปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเบื้องตน
1(0-3-0)
(Basic Geographic Information Systems Laboratory)
วิชาบังคับกอน: * 516 300 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเบื้องตน
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิ บั ติการที่ส อดคล องกับ เนื้ อหารายวิช า 516 300 ระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร
เบื้องตน
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
ภาพรวมของการประยุกตการสํารวจระยะไกล ปฏิกิริยาระหวางคลื่นแมเหล็กไฟฟา
และวัตถุตาง ๆ ระบบดาวเทียมและเซ็นเซอร บทนําของกระบวนการประมวลภาพจากการ
สํารวจระยะไกล การเนนภาพ การปรับแกเชิงเรขาคณิต การจําแนกประเภทภาพจากการ
สํารวจระยะไกล การประยุกต การสํารวจระยะไกลในการจัดการและติดตามตรวจสอบ
สิ่งแวดลอม
Overview of remote sensing applications. Interaction between
electromagnetic waves and targets. Satellite system and sensors. Introduction
to image processing from remote sensing. Image enhancement. Geometric
correction. Remote sensing image classification. Applications of remote sensing
in environmental management and monitoring.
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516 306 จิตวิทยาการปรับตัวในการทํางาน
1(1-0-2)
(Psychological adjustment at work)
จรรยาบรรณวิชาชีพดานคุณธรรมและสิ่งแวดลอม ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการปรับตัวใน
ชีวิตการทํางาน เปาหมายในการทํางาน ความรับผิดชอบในการทํางาน ความเอาใจใสในการทํางาน
การพัฒนาตนเอง การพัฒนาทักษะในการทํางาน การฝกทักษะการฟง การสรุปแนวคิดหลัก การ
สื่อสารและการนําเสนอ การทํางานเปนทีม การเรียนรูแผนผังองคกรในแนวตั้งและแนวนอน ความ
เขาใจตนเอง ความเขาใจเพื่อนรวมงาน การจัดการความเครียด การปรับตัวทางอารมณ
Moral and environmental professional ethics. Basic knowledge of work- life
adaptation. Work goal. Work responsibility. Work attention. Self-improvement.
Work-skill development. Practice in listening skill. Main idea conclusion.
Communication and presentation. Teamwork. Vertical and horizontal organization
chart learning. Self-understanding. Colleague-understanding. Stress management.
Self-emotional adaptation.
516 310 การจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Waste Management)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ประเภทและลักษณะเฉพาะของของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หลักการจัดการของเสีย
เทคโนโลยีสะอาด การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของโครงการดานสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา
Types and characteristics of industrial wastes. Principles of industrial waste
management. Cleaner technology. Economic analysis of environmental projects.
Case studies.
516 311 การจัดการของเสียอันตราย
3(3-0-6)
(Hazardous Waste Management)
วิชาบังคับกอน: 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ
การจําแนกประเภท ลักษณะ และสมบัติของวัตถุอันตรายและของเสียอันตราย หลักการ
และแนวคิดในการปองกันควบคุมของเสียอันตราย เทคโนโลยีที่สะอาด แหลงกําเนิด การเก็บ
ตัวอยางและการตรวจวิเคราะห ความเปนพิษ วิถีทางของของเสียอันตรายในสิ่งแวดลอม และ
ผลกระทบ การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ระบบการเก็บรวบรวม ขนสง บําบัดและกําจัด
จรรยาบรรณ กฎหมาย และกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวของ
มีการศึกษานอกสถานที่
Categorization, characterization and properties of hazardous substances and
hazardous wastes. Concept of hazardous waste prevention and control. Cleaner
technology. Sources. 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.
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516 312 ผลิตภัณฑใหมจากกากของเสีย
3(3-0-6)
(Waste to New Products)
วิชาบังคับกอน: 516 210 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ประเภทของของเสี ย คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพ เคมี และชี ว ภาพ ผลกระทบต อ
สิ่ งแวดล อมและระบบนิ เ วศ กฎหมายและขอบัง คับ ที่ เกี่ ย วข อง การประเมิน มูล คา ทาง
สิ่งแวดลอม การคํานวณมูลคาที่เพิ่มขึ้นของของเสียเมื่อนํากลับมาใชใหม กรณีศึกษาและ
โครงงาน
มีการศึกษานอกสถานที่
Types of waste. Physical, chemical and biological properties. Impacts on
environment and ecosystem. Related laws and regulations. Estimation of
environmental values. Calculating value-added of waste after reutilization.
Case studies and projects.
Field trip required
516 320 เคมีสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Chemistry)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
สมบั ติ แ ละองค ป ระกอบของดิ น น้ํ า และอากาศ ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสภาพ
ธรรมชาติ แ ละสภาพที่ ป นเป อ น ผลกระทบของปฏิ กิ ริ ย าเคมี ท่ี เ กิ ด ขึ้ น กระบวนการ
เคลื่อนยายสารมลพิษในสิ่งแวดลอม
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 อุปกรณในการติดตามตรวจสอบ
แบบจําลองการไดรับสัมผัส ความไมแนนอนในการประเมิน
Exposure assessment. Monitoring. Monitoring equipment. Exposure
models. Uncertainties in assessment.
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516 330 สภาวะแวดลอมของบรรยากาศ
3(3-0-6)
(Atmospheric Environment)
วิชาบังคับกอน : 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ
องค ป ระกอบและลั ก ษณะเฉพาะของบรรยากาศ การแบ ง ชั้ น บรรยากาศ
อุตุนิยมวิทยา ผลกระทบของความผันผวนของบรรยากาศตอระบบนิเวศ ปรากฏการณเรือน
กระจก การเกิดรอยรั่วของโอโซน ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่ใชอธิบายการกระจายและการ
เปลี่ยนแปลงของสารมลพิษในบรรยากาศ
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.
516 331 การวิเคราะหคุณภาพอากาศ
3(2-3-4)
(Air Quality Analysis)
วิชาบังคับกอน: 513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
* 516 230 มลพิษทางอากาศและการควบคุม
* อาจเรียนพรอมกันได
เทคนิคการเก็บตัวอยาง การควบคุมคุณภาพ และการวิเคราะหมลพิษทางอากาศที่
แหลงกําเนิด ในบรรยากาศ และในสถานประกอบการ มาตรฐานคุณภาพอากาศที่เกี่ยวของ
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.
516 336 มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
3(2-2-5)
(Noise Pollution and Vibration)
วิชาบังคับกอน: 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ
สมบัติทางกายภาพของเสียงและความสั่นสะเทือน แนวคิดและหลักการปองกันและ
การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการตรวจวัด
จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวของกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
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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516 340 ดินและการปนเปอนในดิน
3(3-0-6)
(Soil and Land Contamination)
วิชาบังคับกอน: 516 200 มลพิษสิง่ แวดลอมและการจัดการ
องคประกอบและสมบัติของดิน สารปนเปอนและการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน
เคมีธรณีวิทยาของสิ่งแวดลอมใตผิวดิน การไหลและการเคลื่อนยายของสารปนเปอนใตผิว
ดิน เทคโนโลยีการฟนฟูดิน
Composition and properties of soil. Contaminants and contaminated soil
and groundwater. Biogeochemistry of subsurface environment. Subsurface
flow and contaminant transport. Soil remediation technology.
516 341 ปฏิบัติการดินและการปนเปอนในดิน
1(0-3-0)
(Soil and Land Contamination Laboratory)
วิชาบังคับกอน: * 516 340 ดินและการปนเปอนในดิน
* อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 516 340 ดินและการปนเปอนในดิน
Experiments related to the contents in 516 340 Soil and Land
Contamination.
516 350 มลพิษทางน้ําและการควบคุม
3(3-0-6)
(Water Pollution and Controls)
วิชาบังคับกอน: 516 270 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
แหลงกําเนิด สาเหตุและผลกระทบของมลพิษทางน้ํา แนวทางและหลักการในการ
ป อ งกั น และควบคุ ม มลพิ ษ ทางน้ํ า การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ า แบบจํ า ลองทาง
คณิตศาสตรเกี่ยวกับคุณภาพน้ําและการทํานายคุณภาพน้ําเพื่อการควบคุมมลพิษทางน้ํา
ตัวอยางการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดและการนําน้ําเสียกลับมาใชประโยชนเพื่อลดน้ํา
เสีย การออกแบบขั้นพื้นฐาน การเลือกระบบ การควบคุม การตรวจสอบ และบํารุงรักษา
ระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย การบําบัดและการกําจัดน้ําเสียทางกายภาพ เคมี
และ ชีวภาพ การบําบัดและการกําจัดกากตะกอน จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การควบคุมมลพิษทางน้ํา
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 applications for the reduction of
wastewater. Basic design and system selection. Operation control and
maintenance of collection and wastewater treatment systems. Physical,
chemical and biological treatments and disposal of wastewater. Sludge
treatment and disposal. Ethics and laws related to water pollution control.
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516 351 การวิเคราะหคุณภาพน้ําและน้ําเสีย
4(2-6-4)
(Water and Wastewater Quality Analysis)
วิชาบังคับกอน : 513 231 เคมีวิเคราะห
516 200 มลพิษทางสิ่งแวดลอมและการจัดการ
เทคนิคการเก็บตัวอยางน้ําและน้ําเสีย การวิเคราะหคุณภาพน้ําทางกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ การควบคุมคุณภาพในการวิเคราะห การวิเคราะหน้ําเพื่อการควบคุมระบบบําบัดน้ํา
และน้ําเสีย การเก็บตัวอยางน้ําภาคสนาม การวิเคราะห และการประเมินผลคุณภาพแหลงน้ํา
มีการศึกษานอกสถานที่
Sampling techniques for water and wastewater. Physical, chemical and
biological methods for water quality analysis. Quality control of analysis.
Water analysis for control of water and wastewater treatment system. Field
sampling, analysis and quality assessment of water resources.
Field trips required.
516 380 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(2-2-5)
(Occupational Health and Safety)
วิชาบังคับกอน: 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ
ความรูพื้นฐานทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดลอม สุขภาพ
ของบุคคลที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ กฎหมายและขอบังคับ พิษวิทยาทาง
อุตสาหกรรมและความปลอดภัยในสถานประกอบการ การจําแนกชนิดของโรคที่เกิดจากการ
ทํางาน สาเหตุ ท่ีทําให เกิ ดโรค โดยเนน มลพิษทางอากาศ แสง เสี ยง ความร อน และภาวะ
ความเครียดเนื่องจากสภาพการทํางาน การยศาสตรและจิตวิทยาอุตสาหกรรม การตรวจติดตาม
ทางอาชีวอนามัยดานมลพิษทางอากาศ แสง เสียง ความรอน และมลสารทางอากาศ การวัด
และการประเมินทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการควบคุมและสุขศาสตรอุตสาหกรรม
การปฐมพยาบาลเบื้องตน การจัดทําแผนฉุกเฉิน การควบคุม และการซอมเหตุฉุกเฉิน
มีการศึกษานอกสถานที่
Fundamental of occupational health and safety, and environmental
health. Personal health related to workplace environment. Laws and
regulations. General concept of toxicology and safety in industry sector.
Classification of occupational diseases. Causes of diseases with emphasis on
air pollution and work-related stress. Ergonomics and industrial psychology.
Occupational health monitoring in aspect of light, noise, heat, and air
pollutants. Measurement and evaluation in industrial hygiene. Control
technology and industrial hygiene. First aid. Emergency planning, emergency
control and emergency exercise.
Field trips required.
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516 390 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Impact Assessment)
วิชาบังคับกอน: 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่มาและความหมายของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล อม
เกณฑทั่วไปของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม กฎหมายและกฎระเบียบการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมของไทย วิธีการศึกษา และการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ การกําหนดขอบเขต การประเมิน และวิเคราะหนัยสําคัญผลกระทบ
สิ่ ง แวดล อ ม เกณฑ กํ า หนดมาตรการป อ งกั น แก ไ ข และติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ งแวดล อม การมี ส ว นร ว มชุมชน การปฏิบัติตามมาตรการป อ งกัน แกไข และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม และการประเมินผลการดําเนินโครงการตามรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
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.
516 410 เทคโนโลยีสะอาดและการจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Cleaner Technology and Environmental Management)
วิชาบังคับกอน: 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ
สมดุ ล มวลสารและพลั ง งาน แนวคิ ด ของเทคโนโลยี ส ะอาด การประเมิ น ทาง
เศรษฐศาสตร การประยุกตและการตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด มาตรฐานในปจจุบันที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม กฎหมายและกฎระเบี ย บทางสิ่ ง แวดล อ ม
กรณีศึกษา
มีการศึกษานอกสถานที่
Materials and energy balance. Concepts of cleaner technology.
Economic evaluation. Applications and audit of cleaner technology. Up-todate standards associated with environmental management system.
Environmental laws and regulations. Case studies.
Field trips required.
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516 411 การประเมินวัฏจักรชีวิต
3(3-0-6)
(Life Cycle Assessment)
วิชาบังคับกอน: 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ
การคิ ดแบบวั ฏ จั กรชีวิต กรอบวิธีการของการประเมิน วัฏจักรชีวิตตามมาตรฐาน
ไอเอสโอ การกํ า หนดเป า หมายและขอบเขต การวิเคราะหบัญ ชีร ายการ การวิเคราะห
ผลกระทบ การแปลความหมาย การประยุกตการประเมินวัฏจักรชีวิตสําหรับผลิตภัณฑหรือ
บริการ 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
516 270 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
สารเคมีในสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับสุขภาพและระบบนิเวศ หลักเบื้องตน แนวคิด
และวิธีการศึกษาพิษวิทยาสิ่งแวดลอม ผลกระทบของสารพิษตอระบบชีวภาพ
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.
516 421 โลหะปริมาณนอยในสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Trace Metals in the Environment)
วิชาบังคับกอน: 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ
การจํ า แนก แหล ง กํ า เนิ ด และรู ป แบบของโลหะปริ ม าณน อ ยในดิ น น้ํ า และ
อากาศ พันธะทางเคมีและปจจัยที่ควบคุม ผลกระทบของโลหะปริมาณนอยตอคน 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.
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516 422 ปฏิบัติการโลหะปริมาณนอยในสิ่งแวดลอม
1(0-3-0)
(Trace Metals in the Environment Laboratory)
วิชาบังคับกอน: * 516 421 โลหะปริมาณนอยในสิ่งแวดลอม
* อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 516 421 โลหะปริมาณนอยในสิ่งแวดลอม
Experiments related to the contents in 516 421 Trace Metals in the Environment.
516 436 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
3(3-0-6)
(Noise Pollution and Vibration Controls)
วิชาบังคับกอน: 516 336 มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
แบบจํ า ลองทางคณิ ตศาสตรที่เกี่ย วของกับ การควบคุมมลพิษทางเสีย งและความ
สั่นสะเทือน การตรวจวัดและการประเมินเสียงและความสั่นสะเทือน การออกแบบ การใช
งาน และการตรวจสอบแกไขอุปกรณหรือเครื่องมือในการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน
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.
516 450 การบําบัดน้ําและน้ําเสีย
3(3-0-6)
(Water and Wastewater Treatment)
วิชาบังคับกอน: 516 350 มลพิษทางน้ําและการควบคุม
* 516 351 การวิเคราะหคุณภาพน้ําและน้ําเสีย
* อาจเรียนพรอมกันได
แหลงกําเนิดและลั กษณะเฉพาะของน้ํ าและน้ําเสี ย กฎหมายและข อบังคับ ระบบท อ
เครื่องสูบน้ําและบอพักน้ํา การวัดอัตราการไหลของน้ํา ปฏิบัติการหนวยบําบัดทางกายภาพ
กระบวนการหนวยบําบัดทางเคมี และกายภาพ-เคมี จุลินทรียและโครงสรางประชากรจุลินทรีย
ในการบําบัดน้ําเสียดวยวิธีทางชีวภาพ กระบวนการหนวยบําบัดทางชีวภาพ การบําบัดและ
กําจัดกากตะกอน การออกแบบ การเลือกระบบ และการควบคุมระบบ กรณีศึกษาระบบบําบัด
น้ํา และระบบบําบัดน้ําเสีย
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. Microorganisms and structure of
microbial in biological wastewater treatment. Biological unit processes. Sludge
treatment and disposal. Design, system selection and operation control. Case
Studies on water and wastewater treatment systems.
Field trips required.
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516 451 การนําน้ํากลับมาใชใหมและการปรับน้ํามาใช
3(3-0-6)
(Water Reuse and Reclamation)
วิชาบังคับกอน: 516 350 มลพิษทางน้ําและการควบคุม
516 351 การวิเคราะหคุณภาพน้ําและน้ําเสีย
จรรยาบรรณและกฎหมายที่เ กี่ย วข อ งกั บ การควบคุ มมลพิ ษทางน้ํ า แนวคิ ดและ
หลั กการจั ดการนํ า น้ํ า กลั บ มาใชใหม เทคโนโลยีส ะอาดเพื่อลดน้ําเสีย การออกแบบขั้ น
พื้นฐานและเลือกระบบ การควบคุม การตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบรวบรวมและระบบ
บําบัดเพื่อปรับสภาพน้ําเสีย การนําน้ําเสียกลับมาใชประโยชน
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.
516 481 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
(Selected Topics in Environmental Science)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
เรื่องที่นาสนใจทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
มีการศึกษานอกสถานที่
Topics of current interest in environmental science.
Field trips required.

2(2-0-4)

516 490 การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงตอสุขภาพ
3(3-0-6)
(Health Risk and Impact Assessment)
วิชาบังคับกอน: 516 390 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข องกับ การประเมิน ผลกระทบและความเสี่ย งต อสุ ขภาพ ความ
สัมพันธกับกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เหตุรําคาญ ระบาดวิทยา โครงการ
พัฒนาในกลุมเสี่ยง รูปแบบของสารพิษจากโครงการพัฒนา การประเมินผลกระทบและ
ความเสี่ยงตอสุขภาพ การประเมินความเสี่ยงในสิ่งแวดลอม แบบจําลองที่เกี่ยวของ การ
จัดการความเสี่ยง
Laws related to health risk and impact assessment. Relationship with
environmental impact assessment process. Nuisance. Epidemiology.
Development projects in risk groups. Forms of toxic substances from
development projects. Health risk and impact assessment. Risk assessment in
environment. Related Models. Risk management.
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516 491 สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
สัมมนาในหัวขอที่นาสนใจทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมโดยไดรับความเห็นชอบจาก
ภาควิชา
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
วิจัยในหัวขอที่นาสนใจทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ภายใตการแนะนําของอาจารย
ในภาควิ ช า การอ า นวารสารวิ จั ย วิ ท ยาศาสตร แ ละบทความวิ ช าการทางวิ ท ยาศาสตร
สิ่งแวดลอมที่เปนภาษาอังกฤษ การเตรียมสื่อในรูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ การ
เข า ฟ ง การบรรยายงานวิ จั ย วิ ท ยาศาสตร ที่ นํ า เสนอเป น ภาษาอั ง กฤษ จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณสําหรับนักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
Research on topics of interest in environmental science under the
supervision of departmental staff. Reading scientific research papers and
academic materials in environmental science published in English. Preparation
of presentation media in English. Attending lectures in scientific research
presented in English. Morals and ethics for environmental scientist.
516 495 การฝกงาน
1 (ไมนอยกวา 150 ชั่วโมง)
(Practical Training)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
การฝกปฏิบัติงานในโรงงาน สถาบันหรือชุมชนทองถิ่น ที่ ไดรับ ความเห็นชอบจาก
ภาควิชา
Practical training in a factory, institute or local community by consent of
the department.
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516 496 การฟนฟูสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
(Sustainable Environmental Remediation)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ป ญ หาการปนเป อนในสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการบําบัด การวางแผนการฟนฟูที่
คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา
Environmental contamination problems. Treatment technologies.
Remediation plans taking into consideration the impacts on the environment,
society and circular economy. Case studies.
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
517 101 ความรอบรูและความเปนพลเมืองดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Literacy and Citizenship)
การพัฒนาทักษะพื้นฐาน ทฤษฎีและโปรแกรมประยุกตสําหรับการคิดเชิงวิพากษและ
การแกปญหา ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ความรวมมือกันและการทํางานเปน ทีม
การสื่อสาร ความรอบรูทางดานขอมูลและสื่อสําหรับความเปนพลเมืองดิจิทัล
มีการศึกษานอกสถานที่
Development of basic skills. Theories and application programs for
critical thinking and problem solving. Creativity and innovation. Collaboration
and teamwork. Communication. Information and media literacy for digital
citizenship.
Field trips required.
517 112 การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข
3(2-2-5)
(Digital Logic Design)
ตรรกะเชิงเลขเบื้องตน วงจรดิจิทัลและการประยุกต พีชคณิตแบบบูล สมการเชิง
ตรรกะ เทคนิคการลดรูปวงจรตรรกะ การวิเคราะหและออกแบบวงจรเชิงผสมและเชิงลําดับ
อุปกรณตรรกะแบบโปรแกรมได การสังเคราะหวงจรรวมดวยภาษาอธิบายฮารดแวรเบื้องตน
Introduction to digital logic. Digital circuits and applications. Boolean
algebra. Digital logic expressions. Logic circuit minimization techniques. Analysis
and design of combinational and sequential circuits. Programmable logic devices.
Introduction to integrated circuit synthesis with hardware description language.
517 121 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
4(2-4-6)
(Computer Programming Skill I)
ระบบคอมพิวเตอรและการประมวลผลขอมูลเบื้องตน ผังงาน การเขียนโปรแกรม
แบบโครงสร าง ตั ว ดํ า เนิ น การทางเลขคณิตและตรรกศาสตร ประโยคกําหนดเงื่ อ นไข
การวนซ้ํา การซอนเงื่อนไขและการซอนการวนซ้ํา แถวลําดับ แถวลําดับหลายมิติ ตัวชี้ สาย
อักขระ ฟงกชัน การทดสอบและการแกไขจุดบกพรอง การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชในการ
แกปญหา 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.
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517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
4(2-4-6)
(Computer Programming Skill II)
วิชาบังคับกอน: 517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล
หรือ
517 121 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
ความคิดเชิงวัตถุเบื้องตน การหอหุม การสรางคลาส การทํางานและการสงสารของ
คลาส วัตถุ การสรางฟงกชันสําหรับกําหนดคาเริ่มตนและสิ้นสุด การสืบทอดคุณสมบัติ การ
ทํ า พหุ รู ป การโอเวอร โ หลดฟงกชัน และตัว ดําเนิน การ ฟงกชัน สามัญ เทคนิคการเขีย น
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
functions. Programming techniques for solving complex problems.
517 211 โครงสรางขอมูล
3(2-2-5)
(Data Structures)
วิชาบังคับกอน : 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
การแทนข อ มู ล และตั ว ดํ า เนิ น การสํ า หรั บ โครงสร า งแบบเชิ ง เส น ประกอบด ว ย
ลิสต สแตกและคิว การแทนขอมูลและตัวดําเนินการของโครงสรางเชิงระดับชั้นและขายงาน
ประกอบดวย ตนไมและกราฟ การวัดประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี การเรียงลําดับและการ
คนหาขอมูล การประยุกตใชเทคนิคเชิงวัตถุเพื่อการพัฒนาโครงสรางขอมูลไปใชงาน
Data representation and operators in linear structures: list, stack and
queue. Data representation and operators in hierarchical and network
structures: tree and graph. Measurements of algorithm efficiency. Sorting and
searching algorithms. Applications of object-oriented techniques to data
structure implementation.
517 212 โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง
3(3-0-6)
(Discrete Computational Structures)
วิชาบังคับกอน: 511 108 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 1
พื้นฐานคณิตศาสตร คอมบินาทอริกส ฟงกชันกอกําเนิดและความสัมพันธเวียนเกิด
กราฟและการประยุกต ทฤษฎีรูปตนไมและขายงาน เครื่องสถานะจํากัด
Basic Mathematics. 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)
กรอบความคิ ด การเขี ย นโปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ เ บื้ อ งต น ข อ มู ล นามธรรมเชิ ง วั ต ถุ
การแทนคา และการสงขาวสาร การหอหุม การทําพหุรูปและการสืบทอดคุณสมบัติ การ
วิเคราะหและการออกแบบเชิงวัตถุ รูปแบบการออกแบบ โปรแกรมควบคุมแบบจําลอง
ทรรศนะ โพรโทคอล การสะทอน การยึดเหนี่ยวแบบพลวัต การโปรแกรมเชิงคุณสมบัติ
Introduction to Object-oriented programming paradigm. Object-oriented
data abstraction. Representation and message communication. Encapsulation.
Polymorphism and Inheritance. Object-oriented analysis and design. Design
patterns. Model-view-controller. Protocols. Reflections. Dynamic bindings.
Aspect-oriented programming.
517 222 โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Computer Organization and Architecture)
แบบจําลองการทํางานและสวนประกอบของคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมแบบจัดเก็บ
โปรแกรม วงรอบคําสั่ง สถาปตยกรรมชุดคํ าสั่ง ภาษาเครื่องและแอสเซมบลี ภาวะการ
กําหนดตําแหนงที่อยู การออกแบบตัวประมวลผลขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ระบบหนวยความจํา
หน ว ยความจํ า แคช ระบบรั บ เข า /แสดงผลการต อ เชื่ อ ม การขั ด จั ง หวะ การเข า ถึ ง
หน ว ยความจํ า โดยตรง หน ว ยเก็ บ ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ความสํ า คั ญ และกรณี ศึ ก ษาของ
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
Computer models and components. Stored-program architecture.
Instruction cycle. Instruction set architecture. Machine and assembly
languages. Addressing modes. Basic and advanced processor designs. Memory
systems. Cache memory. Input/output systems and interfacing. Interrupts.
Direct memory access. Storage units. Significances and case studies of
operating systems for computers.
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517 241 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Data Communications and Computer Networks)
วิชาบังคับกอน : 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
หลักการของการสื่อสารขอมูลและมาตรฐานระบบเปด แบบจําลองอางอิงโอเอสไอ
การสื่อสารขอมูลแบบแอนะล็อกและดิจิทัล สื่อนําสัญญาณและอุปกรณ การควบคุมในระดับ
การเชื่ อ มโยงข อ มู ล สถาป ต ยกรรมเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร แ ละโพรโทคอล เครื อ ข า ย
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.
517 242 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ
3(2-2-5)
(Web Application Development)
สถาป ต ยกรรมและองค ป ระกอบของโปรแกรมประยุก ต บ นเว็บ เทคโนโลยี และ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช สํ า หรั บ การสร า งโปรแกรมประยุ ก ต บ นเว็ บ การวิ เ คราะห แ ละออกแบบ
โปรแกรมประยุกตบนเว็บ การจัดการสถานะดวยคุกกี้และเซสชัน การเขียนโปรแกรมเว็บฝง
หน า เว็ บ เอพี ไอ เว็ บ เซอร วิ ส ประเภทของขอมูล บนเว็บ และการเรีย กใช การติดตอกับ
ฐานขอมูล การพัฒนาเว็บดวยรูปแบบโมเดลวิวคอนโทรลเลอร เว็บเฟรมเวิรค การนําเว็บขึ้น
ใชงานจริง
Web application architecture and components. Technology and tools
for web application development. Web development analysis and design.
State management using cookies and session. Web front-end programming.
Web API. Web service. Types of data on the web and usage. Database
connection. Web development using model-view-control. Web framework.
Web deployment.
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517 261 หลักการระบบฐานขอมูลและการออกแบบ
3(2-2-5)
(Database System Concept and Design)
วิชาบังคับกอน: 517 121 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
ขอมูลและสถาปตยกรรมฐานของระบบฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูล แบบจําลอง
ขอมูล ภาษาฐานข อมูล ระบบฐานข อมูลเชิ งสัมพั นธ พีชคณิตเชิงสัมพันธ และแคลคูลั สเชิ ง
สัมพันธ ภาษาสอบถามเชิงโครงสราง การออกแบบฐานขอมูล เทคนิคการประยุกตใชงานระบบ
การจัดการฐานขอมูล ดัชนี การควบคุมการใชงานพรอมกัน และการประมวลผลคิวรี ทราน
แซกชั่นเบื้องตน ฐานขอมูลเชิงไมสัมพันธเบื้องตน ความปลอดภัยของฐานขอมูล กรณีศึกษา
Data and architecture of database system. Database management systems.
Data models. Database Languages. Relational databases. Relational algebra and
Relational ca lculus. Structure query language. Database design. Implementation
techniques of database management system including index, concurrency control,
and query processing. Introduction to transactions. Introduction to NoSQL database.
Database security. Case studies.
517 300 ภาษาอังกฤษสําหรับนักคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(English for Computer Scientist)
การอานเอกสาร การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส การแนะนําตนเอง การนําเสนอในที่
ประชุม
Technical Document Reading. Email Composing. Self-Introducing. Meeting
Presenting.
517 311 การวิเคราะหและการออกแบบขั้นตอนวิธี
3(3-0-6)
(Algorithm Analysis and Design)
วิชาบังคับกอน: 517 211 โครงสรางขอมูล
517 212 โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง
หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
การวิ เคราะห ความซั บซอนของขั้ นตอนวิธี วิ ธี การแก สมการเวี ยนเกิ ด การออกแบบ
ขั้นตอนวิธีแบบตาง ๆ รวมทั้ง การแบงและเอาชนะ การเขียนโปรแกรมแบบพลวัต และขั้นตอน
วิธีกรีดี้ โครงสรางขอมูลขั้นสูง ความซับซอนทางดานเวลา เอ็นพีคอมพลีตเบื้องตน ตัวอยางที่ใช
ขั้นตอนวิธีที่กลาวขางตน
Complexity analysis of algorithms. Methods of solving recurrence equations.
Various algorithm design techniques including divide and conquer, dynamic
programming, and greedy algorithms. Advanced data structures. Time complexity.
Introduction to NP-completeness. Practical examples that use the aforementioned
algorithms.
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517 312 ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Operating System)
วิชาบังคับกอน : 517 222 โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
การออกแบบและการทําใหเกิดผลของระบบปฏิบัติการเบื้องตน องคประกอบของ
ระบบปฏิ บั ติการ การจั ดการโปรเซสและเทรด การสื่อสารระหวางโปรเซส การจัดการ
หนวยความจํา การจัดการแฟมขอมูลและอุปกรณ คอมพิวเตอรเสมือน ความปลอดภัยใน
คอมพิวเตอร ระบบแบบกระจาย กรณีศึกษา
Introduction to operating system design and implementation. Operating
system components. Process and thread management. Inter-process
communications. Memory management. File and device management. Virtual
machine. Computer security, Distributed systems. Case studies.
517 321 หลักการภาษาโปรแกรม
3(3-0-6)
(Principles of Programming Languages)
แนวคิดของภาษาโปรแกรมและกรอบแนวคิด ตัวประมวลผลภาษา วากยสัมพันธและ
ความหมาย ชนิดขอมูล การควบคุมลําดับการทํางาน การควบคุมโปรแกรมยอย การเขียน
โปรแกรมด ว ยภาษาเชิ ง คํ า สั่ ง ภาษาเชิ ง วั ต ถุ ภาษาเชิ ง ฟ ง ก ชั น และภาษาเชิ ง ตรรกะ
การศึกษาและการเปรียบเทียบกรอบแนวคิดหลักของภาษาโปรแกรม
Concepts of programming languages and paradigms. Language
processors. Syntax and semantic. Data types. Sequence control. Subprogram
control. Imperative programming. Object-oriented programming. Functional
programming. Logic programming. Study and comparison of major
programming language paradigms.
517 323 ความชํานาญในการเขียนโปรแกรมดวยภาษาจาวา
3(3-0-6)
(Programming Expertise in JAVA)
ความเขาใจระดับสูงเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ พฤติการของโปรแกรมจาวา
ขอกําหนดเกี่ยวกับภาษาจาวา การสอบประกาศนียบัตรภาษาจาวารูปแบบมาตรฐาน การ
ฝกฝนการเขียนโปรแกรม เทคนิคการแกปญหา
In-depth understanding in object-oriented programming. Behaviors of
Java programs. Java language specifications. Java SE certification exams.
Programming practice. Problem solving techniques.
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517 324 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนที่
3(3-0-6)
(Mobile Application Development)
ฮาร ดแวร และระบบปฏิบั ติ การสํา หรั บ อุป กรณ เ คลื่ อนที่ เครื่องมือ ในการพั ฒ นา
เทคนิคการเขียนโปรแกรม สวนติดตอผูใชแบบกราฟฟก (จียูไอ) การจัดการเหตุการณ สวน
ติดตอในการเขียนโปรแกรมที่สําคัญ แผนที่ ตําแหนง การสื่อสารกับบริการและเครือข าย
สังคม
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.
517 325 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับหลายแพลตฟอรม
3(3-0-6)
(Multi-platform Application Development)
เทคนิคในการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับหลายแพลตฟอรมซึ่งรวมถึง เดสกท็อป เว็บ
และโมไบลสําหรับหลายระบบปฏิบัติการ การพัฒนาโปรแกรมประยุกตดวยฐานโคดแหลง
เดียว เครื่องมือพัฒนาซอฟตแวร แนวปฏิบัติทั่วไปในการพัฒนาสวนติดตอผูใชแบบกราฟฟก
ขอจํากัดในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตแบบหลายแพลตฟอรม โปรแกรมประยุกต แบบ
เนทิฟและแบบผสม
Techniques in software development for multiple platforms including
desktop, web, and mobile for multiple operating systems. Application
development with single code base. Software development tools. Common
practice in developing graphical user interface. Limitations of multi-platform
application developments. Native and hybrid applications.
517 326 ไพธอนกับเครื่องมือสําคัญ
3(2-2-5)
(Python ans Essential Tools)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาไฟธอน ชุดเครื่องมือสําหรับพัฒนาโปรแกรม ตัวแปร
และชนิดขอมูล ตัวดําเนินการ คําสั่งควบคุมเบื้องตน การสรางฟงกชันเบื้องตน โมดูล
Introduction to Python Language. Integrated Development Environment.
Variable and Data Type. Operator. Control Statement. Fundamental Function.
Modules.
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517 327 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล
3(2-2-5)
(Cobol Programming)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาโคบอล โครงสรางของโปรแกรมภาษาโคบอล พารา
กราฟและเซคชัน คําศัพทควบคุม การวนซ้ํามาตรฐาน และคําสั่งเงื่อนไข ตัวดําเนินการทาง
คณิตศาสตร หนาจอพื้นฐานและคําสั่งพิมพ ชุดคําสั่งและโพรซีเจอร
Introduction to COBOL Language. COBOL Program Structure. Paragraphs
and Sections. Program control verbs. Standard loop and conditional
statements. Arithmetic operations. basic screen and printing instructions.
Instructions and Procedures.
517 331 ปญญาประดิษฐ
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)
วิชาบังคับกอน: 517 211 โครงสรางขอมูล
แนวคิดปญญาประดิษฐเบื้องตน ปริภูมิสถานะ วิธีการแกปญหาดวยการคนหา ฮิวรี
สติกส การคนหาเฉพาะที่ การคนหาแบบปนเขา ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ขั้นตอนวิธีมินิ
แมกซ การแทนความรูและการใหเหตุผล โครงขายประสาทเทียม
Introduction to artificial intelligence concepts. State space. Problem
solving methods by searching. Heuristics. Local Search. Hill climbing search.
Genetic algorithm. Minimax algorithm. Knowledge representation and
reasoning. Artificial neural network.
517 332 การแทนความรูและการใหเหตุผล
3(3-0-6)
(Knowledge Representation and Reasoning)
ระบบฐานความรูเบื้องตน การออกแบบระบบฐานความรู รูปแบบการแทนความรู
วิธีการอนุมาน การอางเหตุผลดวยวิธียอนหลังและลวงหนา การแสวงหาความรู การอธิบาย
เหตุผล การประยุกต
Introduction to knowledge-based system. Knowledge-based design.
Knowledge representation models. Methods of inference. Reasoning
mechanisms with forward chaining and backward chaining. Knowledge
acquisition. Reasoning explanation. Applications.
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517 333 การคํานวณเชิงวิวัฒนาการ
3(3-0-6)
(Evolutionary Computation)
การวิ เ คราะห และการออกแบบขั้น ตอนวิธีวิวัฒ นาการในลัก ษณะกรอบความคิ ด
สําหรับการแกปญหาและการทําใหเ หมาะสมที่สุ ด ฮิวรีสติกส ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุ กรรม
โปรแกรมเชิงพันธุกรรม มดประดิษฐ ขั้นตอนวิธีการประมาณการแจกแจง
Evolution as paradigm for problem-solving and optimization. Heuristics.
Genetic algorithm. Genetic programming. Artificial ants. Estimation of
distribution algorithm.
517 341 โครงสรางพื้นฐานและสถาปตยกรรมเครือขาย
3(2-2-5)
(Network Infrastructure and Architecture)
วิชาบังคับกอน : 517 241 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
โครงสรางพื้นฐานเครือขาย สถาปตยกรรมเครือขายคอมพิวเตอร ชุดโพรโทคอลทีซี
พี/ไอพี ไอพีรุนที่สี่และรุนที่หก ระบบชื่อโดเมน การเชื่อมโยงระหวางเครือขายดวยทีซีพี/ไอ
พี การแบงเครือขายยอย การจัดเสนทางแบบตายตัวและแบบพลวัต โพรโทคอลจัดเสนทาง
เทคโนโลยี เ ครื อ ข า ยไร ส าย หลั ก การออกแบบและการบริ ห ารจั ด การระบบเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอร
Computer network infrastructures. Network architectures. TCP/IP
protocol suite. IPv4 and IPv6. Domain name system. Internetworking with
TCP/IP. Subnetting. Static and dynamic routing. Routing protocols. Wireless
technologies. Principles of network design and administration.
517 342 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
3(2-2-5)
(Computer and Network Security)
วิชาบังคับกอน : 517 241 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
พื้นฐานและเปาหมายของความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอรและเครื อขาย
การประเมินและการจัดการความเสี่ยง หลักการการปองกันระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
การสรางและวิเคราะหระบบการเขารหัสขอมูล การสื่อสารแบบปลอดภัย การควบคุมการ
เขาถึง การพิสูจนตัวจริง ลายมือชื่อดิจิทัล ใบรับรองดิจิทัล การคุกคามและปองกันระบบ
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.
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517 351 คอมพิวเตอรกราฟกส
3(2-2-5)
(Computer Graphics)
หลักการพื้นฐานและขั้นตอนวิธีซึ่งเปนรากฐานของคอมพิวเตอรกราฟกส ลําดับการ
ทํางานทางดานกราฟกส กระบวนการแรสเตอร การแสดงผลปฐมฐานกราฟกส วิวพอรต
การเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพรรคทางดานเรขาคณิต การโปรแกรมกราฟกส 2 มิติ และ 3 มิติ
การใหแสงและระดับสี การแทนซีนกราฟ การสรางภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพิวเตอรเบื้องตน
หัวขอที่นาสนใจดานคอมพิวเตอรกราฟกส
Fundamental principles and algorithms underlying computer graphics.
Graphics processing pipeline. Rasterization. Primitive graphical output.
Viewport. Geometric affine transformation. 2-Dimensional and 3-Dimensional
graphics programming. Lighting and shading. Scene graph representation.
Introduction to computer animation. Interesting topics in computer graphics.
517 352 การประมวลผลภาพดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Image Processing)
การได มาซึ่ งภาพ รู ป แบบการจัดเก็บภาพ การแปลงภาพ การปรับ ปรุงภาพ การ
บูรณะภาพ การบีบอัดภาพ การหาขอบ การแบงสวนภาพ หัวขอที่นาสนใจดานการประมวล
ภาพดิจิทัล
Image acquisition. Image storage formats. 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)
ภาพรวมของเทคโนโลยีสื่อประสมดิจิทัลและการประยุกตใชงาน การสรางสื่อประสม
และตั ว แทนข อ มู ล สื่ อ ประสมชนิ ด ต า ง ๆ ภาพกราฟ ก รู ป ภาพ เสี ย ง วิ ดี โ อ และ
ภาพเคลื่อนไหว สื่อประสมแบบปฏิสัมพันธ เครื่องมือในการโปรแกรมสื่อประสม การบีบอัด
ขอมูลสื่อประสม การสื่อสาร การนําสงเนื้อหา และมาตรฐานของสื่อประสม
Digital multimedia technology overview and applications. Multimedia
authoring and data representations: graphics, images, audio, video, and
animation. Interactive multimedia. Multimedia programming tools. Multimedia
data compressions. Multimedia communications, content delivery, and
standards.
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517 354 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Signal Processing)
สัญญาณและระบบแบบไมตอเนื่องทางเวลา การแปลงแบบซี การสุมของสัญญาณ
แบบตอเนื่องทางเวลา สัญญาณและการสรางสัญญาณคืน การเปลี่ยนอัตราการสุม การ
วิเคราะหระบบเวลาไมตอเนื่องที่มีคุณสมบัติเปนเชิงเสนและไมแปรผันตามเวลา การแปลงฟู
เรียรแบบไมต อเนื่ อง การแปลงฟูเรียรแบบเร็ว การออกแบบวงจรกรองดิจิทัล และการ
ประยุกตใชงาน
Discrete-time signals and systems. Z-transform. Sampling of continuoustime signals. Signals and signal generation. Sampling rate changing. Transform
analysis of LTI system. Discrete Fourier Transform. Fast Fourier Transform.
Digital filter circuit design and applications.
517 355 การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ
3(2-2-5)
(3 Dimension Animation Design and Development)
พื้นฐานการออกแบบงานแอนิเมชัน 3 มิติ แนวคิดการออกแบบแอนิเมชัน การวาง
องคประกอบของฉาก การเคลื่อนไหว มุมมองการรับรูของผูชม การทํางานและกระบวนการ
ผลิตแอนิเมชัน 3 มิติ ดวยเครื่องมือ
Fundamentals of 3D animation design. Animation design concept. Scene
composition. Motion. Audience perception perspective. 3D animation
workflow and production process with tools.
517 356 การรวบรวมขอมูลและสรางจินตภาพ
3(2-2-5)
(Data Collection and Visualization)
ประเภทของขอมูล ระบบการจัดเก็บขอมูล การรวบรวมขอมูล การสกัดขอมูล การบูร
ณาการ การจัดการขอมูล การแสดงขอมูลดวยภาพ
Data Types. Data Storage Systems. Data Collection. Data Extraction. Data
Integration. Data Manipulation. Data Visualization.
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517 361 อินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง
3(3-0-6)
(Internet of Things)
หลั ก การเบื้ อ งต น และแนวโน ม ในเรื่ อ งอิ น เทอร เ น็ ต ของทุ ก สรรพสิ่ ง (ไอโอที )
กรณีศึกษาการใชงานอินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง การออกแบบและสรางอุปกรณเชื่อมตอ
ทางคอมพิวเตอร การเชื่อมโยงสื่อสารผานระบบบริการอินเทอรเน็ต ประสบการณการใช
งานของผูใชระบบ ความปลอดภัยของระบบ
Introduction to principles 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.
517 362 ฐานขอมูลขั้นสูง
3(2-2-5)
(Advanced Database)
วิชาบังคับกอน: 517 261 หลักการระบบฐานขอมูลและการออกแบบ
แนวคิ ดหลั กและลั ก ษณะของฐานข อ มูล NoSQL การประยุก ตใ ชง าน NoSQL ที่
เหมาะสม ระบบจัดการฐานขอมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสราง ทริกเกอร วิว สตอรโพซี
เยอร การประมวลผล และการเพิ่มประสิทธิภาพคิวรี การดัชนี การทําตารางไพรวอท การ
จัดการบัฟเฟอร ระบบจัดการฐานขอมูลสําหรับองคกร
Core concepts and characteristics of NoSQL database. Suitable usage
application of NoSQL. Database management system. Structure query
language. Trigger. View. Store procedure. Query processing and optimization.
Indexing. Pivot table. Buffer management. Database management system for
organizations.
517 392 การเตรียมความพรอมสําหรับโครงงานวิจัย
1(0-2-1)
(Preparation of Research Project)
ขั้นตอนการวิจัยเบื้องตนและการวางแผนการวิจัย จริยธรรมการวิจัย ประเภทของ
การตีพิมพผลงานทางวิชาการ ระบบฐานขอมูลงานทางวิชาการ การสืบคนและอานบทความ
วิชาการ การทบทวนวรรณกรรม การสรางเอกสารรายงาน การอางอิงและบรรณานุกรม
เครื่องมือที่ใชในการทํางานวิจัย การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การเขียนประวัติงาน
Introduction to research procedures and research planning. Research
ethics. Types of economics application. Academic research databases.
Searching and reading academic publications. Literature surveys. Writing a
research report. Citation and bibliography. Research tools. Academic
presentations. Writing a resume.
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517 393 การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
(Preparation for Cooperative Education)
หลั กการ แนวคิ ด และกระบวนการของสหกิจ ศึกษา กฎและระเบีย บที่เกี่ย วของ
กระบวนการสรรหาบุคลากรเขาทํางาน โครงสรางขององคกร ตําแหนงงานและลักษณะของ
งาน แหลงจางงาน เทคนิคการสมัครงาน การเตรียมประวัติและเอกสารสมัครงาน การ
สัมภาษณงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทในที่ทํางาน จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของ
การทํางานเปนทีม บทบาทและความรับผิดชอบของทีมพัฒนาซอฟตแวร เทคนิคในการ
เขียนรายงานและนําเสนองาน กฎการเปนเพื่อนกับผูรวมงาน
Principles, concepts and processes of cooperative education. Relevant
rules and regulations. Recruitment process. Organizational structures. Job titles
and job descriptions. Employment sources. Job application techniques.
Resume and cover letter preparation. Job interviews. Personality
development. Etiquette in workplace. Ethics and related laws. Teamwork.
Software development team roles and responsibilities. Techniques for writing
reports and presentations. Rules of being friends with your co-workers.
517 431 การเรียนรูของเครื่อง
3(2-2-5)
(Machine Learning)
พื้นฐานของการเรียนรูของเครื่องกล การเรียนรูแบบมีผูสอน การแบงประเภท การ
ถดถอย คาผิดปกติ ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน การเลือกแบบจําลองและคุณลักษณะ การลด
ขนาดมิติของขอมูล ตนไมตัดสินใจ การเรียนรูแบบไมมีผูสอน การจัดกลุม การเรียนรูแบบ
เสริมกําลัง ขายงานประสาทเทียม
Fundamentals of machine learning. Supervised learning. Classification.
Regression. Outlier. Support vector machine. Model and feature selection.
Dimensional reduction. Decision tree. Unsupervised learning. Clustering.
Reinforcement learning. Artificial neural network.

317

517 432 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Natural Language Processing)
วิชาบังคับกอน : 517 211 โครงสรางขอมูล
หรือ
520 213 โครงสรางขอมูลพื้นฐานและการประยุกต
หรือ
517 214 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
แนวคิดของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการประยุกต คลังขอมูลและคลัง
โปรแกรมที่ เ กี่ ย วข อ ง การวิ เคราะห ห นว ยคํ าและประโยค แบบจําลองภาษา การแทน
ความหมายของคํา เทคนิคการประมวลผลขอความ เทคนิคการเรียนรูดวยเครื่องสําหรับการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Concepts of natural language processing and applications. Related
corpuses and libraries. Lexical and sentence analysis. Language modelling.
Word representation. Techniques for text processing. Machine learning
techniques for natural language processing.
517 433 การเรียนรูเชิงลึกสําหรับคอมพิวเตอรวิทัศน
3(2-2-5)
(Deep Learning for Computer Vision)
การเขียนโปรแกรมสําหรับจัดการรูปภาพ เครื่องมือสําหรับการพล็อต ตัวแบบพื้นฐาน
สําหรับการจําแนกประเภทภาพ ตัวแบบเชิงลึก โครงขายประสาทแบบคอนโวลูชัน การ
รวมกลุมหาคาสูงสุด การวิเคราะหแบบหลายความละเอียด ฟงกชันแอ็คทิเวชันไมเชิงเสน
การจํากัดอยูกับตัว อย างฝกมากเกิ นไป การสุมตัดทอนโหนด การทําชุดและกลุมใหเ ปน
มาตรฐาน การตรวจหาวัตถุ โครงขายนําเสนอพื้นที่แบบเสตจเดียวและแบบหลายเสตจ การ
แยกพื้นที่ภาพ โครงขายประสาทคอนโวลูชันแบบเต็ม การสรางชุดขอมูลภาพตามที่ตองการ
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 and group normalization. Object detection. Single-stage and multi-stage
region proposal networks. Image segmentation. Fully convolutional neural
network. Building custom image data sets. Data augmentation.
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517 434 ระบบชวยสนับสนุนการตัดสินใจเชิงอัจฉริยะ
3(3-0-6)
(Intelligent Decision Support Systems)
แนวคิดของกระบวนการตัดสินใจ สถาปตยกรรมของระบบชวยสนับสนุนการตัดสินใจ
เชิงอัจฉริยะ การจัดการขอมูล ตัวแบบที่ขับเคลื่อนดวยขอมูล ตัวแบบที่ขับเคลื่อนดวยตัว
แบบ การประเมินประสิทธิภาพตัวแบบ สวนติดตอกับผูใช การจัดการความรู การพัฒนา
ระบบชวยสนับสนุนการตัดสินใจเชิงอัจฉริยะ การวิเคราะหการตัดสินใจ การสรางและการ
ประเมิ น ทางเลื อ กสํ า หรั บ การตั ด สิ น ใจ ระบบช ว ยสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจแบบกลุ ม
ปญญาประดิษฐ ระบบผูเชี่ยวชาญ เหมืองขอมูล การโปรแกรมเชิงเสนการบูรณาการระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ กรณีศึกษาการประยุกตใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงอัจฉริยะ
และการแกปญหา
Concepts of the decision-making process. Architecture of intelligent
decision support systems. Data management. Data-driven models. Modeldriven models. Model evaluation. User interface. Knowledge management.
Intelligent decision support system development. Decision making analysis.
Creating and evaluating alternatives for decision making. Group decision
support systems. Artificial intelligence. Expert systems. Data mining. Linear
programming. Intelligent decision support system integration. Case studies of
the applications of intelligent decision support systems and problem solving.
517 435 ระบบแนะนํา
3(3-0-6)
(Recommendation Systems)
แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับระบบแนะนํา เทคนิคการกรองรวม เทคนิคการกรองตาม
เนื้อหา เทคนิคการกรองตามกฎ ระบบแนะนําตามความรู ระบบแนะนําแบบผสมผสาน การ
ประเมิ น ระบบแนะนํ า การวิเคราะหเชิงพยากรณ การวิเคราะหแบบใหคําแนะนํา การ
ประยุกตงานของระบบแนะนํา
Fundamental concepts of recommendation systems. Collaborative
filtering techniques. Content-based filtering techniques. Rule-based filtering
techniques. Knowledge-based recommendation system. Hybrid
recommendation system. Evaluating recommendation systems. Predictive
analytics. Prescriptive analytics. Applications of recommendation systems.
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517 436 ระบบคอมพิวเตอรชวยวินิจฉัย
3(2-2-5)
(Computer Aided Diagnosis)
ความเปนมาของระบบคอมพิวเตอรชวยวินิจฉัย แนวคิดเบื้องตนและความทาทาย
ของระบบคอมพิวเตอรชวยวินิจฉัย โรคที่เกี่ยวของ ผลกระทบจากการใชระบบคอมพิวเตอร
ชวยวินิจฉัย การไดมาซึ่งขอมูลทางการแพทย โปรแกรมประยุกตที่นิยมใชในการอานขอมูล
ทางการแพทย คลังขอมูลทางการแพทยเพื่อการเรียนรูของเครื่อง ภาษาไพธอนและไลบรารี่
ที่ เ กี่ ย วข อง การประมวลผลขอมูล เบื้องตน สถิติที่ใชในทางการแพทยและการประเมิ น
ประสิ ทธิ ภ าพ วิ ธี การเรดิ โ อมิกส การประมวลผลเชิงลึกเพื่อการทํานายทางคลินิก การ
ประยุกตใชลําดับนิวคลีโอไทดแบบไฮทรูพุต คลัสเตอริ่ง วิธีการจีโนมิกส แนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของโมเดล
History of computer aided diagnosis. Concept and challenges of
computer aided diagnosis. Related diseases. Effects on employment. Medical
data acquisition. Medical data library for machine learning. The application
popularly used to read medical data. Python language and related library. Data
pre-processing. Medical statistics and model evaluations. Radiomics method.
Deep learning for clinical prediction. Application of high throughput
sequencing. Genomics method. Model performance improvements guidelines.
517 441 การประมวลผลขอมูลขนาดใหญ
3(2-2-5)
(Big Data Processing)
นิยามและความหมายของขอมูลขนาดใหญ ตัวอยางของปญหาจากขอมูลขนาดใหญ
ตนกําเนิดของขอมูล การเพิ่มปริมาณขอมูล การนําเขาขอมูล เครื่องมือในการจัดเก็บและ
จัดการขอมู ล ขนาดใหญ สถาปตยกรรมในการจั ดเก็ บขอมูล ขนาดใหญ เครื่องมือในการ
ประมวลผลขอมูลขนาดใหญ ระบบแบบกระจายและการประมวลผลกลุมเมฆ
Definition and meaning of big data. Examples of big data problems. Data
sources. Data scalability. Data Importation. Tools to store and manage big data.
Big data storage architecture. Big data processing tools. Distributed systems
and cloud computing.
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517 442 การออกแบบและการบริหารเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Computer Network Design and Administration)
วิชาบังคับกอน : 517 241 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
การวิเคราะหและออกแบบโครงสรางเครือขาย การออกแบบและการตั้งคาระบบ
สวิตชิ่ง เครือขายบริเวณเฉพาะที่เสมือน เครือขายสวนตัวเสมื อน เครือขายไรสาย และ
เครื อ ข า ยบริ เ วณกว า ง การตั้ ง ค า อุ ป กรณ จั ด เส น ทางและการจั ด การอุ ป กรณ ใ นระบบ
เครื อ ข า ย การติ ด ตั้ ง การตั้ ง ค า และการบริ ห ารจั ด การเครื่ อ งผู ใ ช บ ริ ก ารและเครื่ อ งผู
ใหบริการ การตั้งคาควบคุมการเขาถึง การจัดการบัญชีระบบ การบริหารประสิทธิภาพและ
ความปลอดภั ย เครื่ อ งมื อ และโพรโทคอลมาตรฐานสํ า หรั บ บริ ห ารจั ด การเครื อ ข า ย
กรณีศึกษา
Network topology analysis and design. 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 list configuration. System accounting management.
Performance and security management. Tools and standard protocols for
network management. Case studies.
517 443 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
3(2-2-5)
(Cybersecurity Management)
วิชาบังคับกอน : 517 241 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
ภัยคุกคามและเทคนิคการโจมตีทางไซเบอร การจัดการความปลอดภัยในระบบครือ
ขาย สื่อสังคมออนไลน แอพพลิเคชันเว็บ รวมไปถึงบนคลาวด พื้นฐานการประเมินจุดออน
และการจัดการความเสี่ยง เทคโนโลยีและเครื่องมื อในการรักษาความปลอดภัย ไซเบอร
ประเด็นทางจริยธรรมและกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
Cyber threats and attack techniques. Security management in network
systems. Social media. Web applications and cloud. Fundamentals of
vulnerability assessment and risk management. Technologies and tools for
cybersecurity. Ethical issues and laws in cybersecurity.
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517 451 คอมพิวเตอรวิทัศน
3(3-0-6)
(Computer Vision)
การสรางและการจัดการภาพขั้นพื้นฐาน ตัวกรอง วัตถุ ขอบพื้นที่ การวิเคราะหวัตถุ
ดวยตัวดําเนินการเชิงสัณฐาน การสกัดลักษณะเดน แกนสําคัญ ตัวอธิบายวัตถุ การปรับ
ขนาดภาพแบบคํานึงถึงเนื้อหา การวิเคราะหแบบหลากความละเอียด การแยกพื้นที่แบบ
กึ่งอัตโนมัติ พื้นฐานดานการเรียนรูของเครื่อง การรูจําวัตถุ หัวขอวิจัยในปจจุบัน
Basics of image creation and handling. Filters. Objects. Object boundary.
Object analysis with morphological operators. Feature extraction. Principal
axes. Object descriptors. Content-aware image resizing. Multi-scale analysis.
Semi-automatic region segmentation. Machine-learning basics. Object
recognition. Current research topics.
517 461 ระบบปฏิบัติการหุนยนตและการควบคุม
3(2-2-5)
(Robot Operating System and Control)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหุนยนต ระบบปฏิบัติการลินุกซ การเขียนโปรแกรมภาษาไพ
ธอน และระบบปฏิ บั ติ ก ารหุ น ยนต การสร า งและใช ง าน โหนด หั ว ข อ ข อ ความ การ
ให บ ริ การ การสั่ งงาน ตั ว แปรสาธารณะ และไฟลกําหนดลําดับ การทํางาน การทดลอง
เกี่ยวกับการควบคุมหุนยนตเคลื่อนที่ การควบคุมแขนกล การรับรูของหุนยนต พื้นฐานการ
ประมวลผลภาพ การระบุตําแหนงตัวเอง การทําแผนที่ การทํางานรวมกันของหุนยนต
Introduction to robotics, Linux, Python programming and Robot
Operating System (ROS). Constructing and using of nodes, topics, messages,
services, actions, public parameter, and launch files. Experimentation on
controlling mobile robots. Robot manipulator. Robot perception. Basics image
processing. Localization. Mapping. Collaborative robots.
517 462 การเริ่มตนธุรกิจดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Business Startup)
ภาพรวมของการเริ่มตนธุรกิจ การคนพบไอเดีย การพัฒนาไอเดียไปเปนสินคาหรือ
บริการ กระบวนนวัตกรรมและการประยุกตใชนวัตกรรมในการเริ่มตนธุรกิจ การนําเสนอ
แผนธุรกิจกับนักลงทุน การขยายกิจการและการเปนธุรกิจที่เขมแข็ง
Startup business overview. Idea discovery. Idea transformation to
products or services. Innovation process and application of innovation in
startup. Presenting business plan to investors. Scaling and becoming mature
business.

322

517 463 การปรับเปลี่ยนสูดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Transformation)
ความสํ า คั ญ ของการเปลี่ ย นแปลงสู ดิ จิ ทั ล การขั บ เคลื่ อ นและผู ขั บ เคลื่ อ นการ
เปลี่ ย นแปลงสู ดิ จิ ทั ล เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ การเปลี่ ย นแปลงสู ดิ จิ ทั ล แพลตฟอร ม ดิ จิ ทั ล
คุ ณ ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของการเปลี่ ย นแปลงสู ดิ จิ ทั ล ขั้ น ตอนและกระบวนการ เพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสูดิจิทัล ประโยชนตอองคกร กรณีศึกษา
Importance of digital transformation. Driving and driver of digital
transformation. Tools for digital transformation. Digital platforms. Key features
of digital transformation. Procedure and process for digital transformation.
Benefits to enterprise. Case studies.
517 481 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1
3(3-0-6)
(Selected Topics in Computer Science I)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หั วข อที่ อยู ในความสนใจในป จจุ บั นทางทฤษฎี คอมพิ วเตอร เทคโนโลยี สารสนเทศ
วิทยาการขอมูล การสื่อสารและเครือขาย โครงสรางพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประยุกตใชงานจริง
Topics of current interest in computer, information technology, data
science, communication and network, IT infrastructure and application.
517 482 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2
3(3-0-6)
(Selected Topics in Computer Science II)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หั วข อที่ อยู ในความสนใจในป จจุ บั นทางทฤษฎี คอมพิ วเตอร เทคโนโลยี สารสนเทศ
วิ ทยาการข อมู ล การสื่ อสารและเครือข าย โครงสร างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกตใชงานจริง
Topics of current interest in computer, information technology, data
science, communication and network, IT infrastructure and application.
517 483 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3
3(3-0-6)
(Selected Topics in Computer Science III)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หั วข อที่ อยู ในความสนใจในป จจุ บั นทางทฤษฎี คอมพิ วเตอร เทคโนโลยี สารสนเทศ
วิ ทยาการข อมู ล การสื่ อสารและเครือข าย โครงสรางพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกตใชงานจริง
Topics of current interest in computer, information technology, data
science, communication and network, IT infrastructure and application.
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517 484 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 4
3(3-0-6)
(Selected Topics in Computer Science IV)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการขอมูล การสื่อสารและเครือขาย โครงสรางพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกตใชงานจริง
Topics of current interest in computer, information technology, data
science, communication and network, IT infrastructure and application.
517 485 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 5
3(3-0-6)
(Selected Topics in Computer Science V)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการขอมูล การสื่อสารและเครือขาย โครงสรางพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกตใชงานจริง
Topics of current interest in computer, information technology, data
science, communication and network, IT infrastructure and application.
517 486 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 6
3(2-2-5)
(Selected Topics in Computer Science VI)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการขอมูล การสื่อสารและเครือขาย โครงสรางพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกตใชงานจริง
Topics of current interest in computer, information technology, data
science, communication and network, IT infrastructure and application.
517 487 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 7
3(2-2-5)
(Selected Topics in Computer Science VII)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการขอมูล การสื่อสารและเครือขาย โครงสรางพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกตใชงานจริง
Topics of current interest in computer, information technology, data
science, communication and network, IT infrastructure and application.
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517 488 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 8
3(2-2-5)
(Selected Topics in Computer Science VIII)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการขอมูล การสื่อสารและเครือขาย โครงสรางพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกตใชงานจริง
Topics of current interest in computer, information technology, data
science, communication and network, IT infrastructure and application.
517 489 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 9
3(2-2-5)
(Selected Topics in Computer Science IX)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการขอมูล การสื่อสารและเครือขาย โครงสรางพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกตใชงานจริง
Topics of current interest in computer, information technology, data
science, communication and network, IT infrastructure and application.
517 493 โครงงานวิจัย 1
1(0-2-1)
(Research Project I)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
วิชานี้วัดผลการศึกษาเปน 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 : วิชานี้วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
การวิจัยในหัวขอวิจัยที่ไดเสนอในวิชา 517 493 โครงงานวิจัย 1 เขียนรายงาน และ
นําเสนอผลงานวิจัย
Research on topics proposed in 517 493 Research Project I. Report writing
and research presentation.
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517 495 การฝกงาน
3 (ไมนอยกวา 210 ชั่วโมง)
(Practical Training)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
วิชานี้วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
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 วข อ งกั บ สาขาวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร เปนเวลาไมนอยกวา 210 ชั่วโมง
On-the-job training as a temporary employee in order to get experience
from assignments related to computer science. Not less than 210 hours.
517 496 สหกิจศึกษา
6(ไมนอยกวา 600 ชั่วโมง)
(Cooperative Education)
วิชาบังคับกอน: 517 393 การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา
เงื่อนไข : ดวยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
วิชานี้วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
ปฏิ บั ติงานฐานะพนั กงานชั่ว คราวในสถานประกอบการเปน เวลาไมนอยกวา 16
สัปดาห เพื่อใหไดประสบการณจากการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ภายใตการควบคุมของผูชํานาญการในสถานประกอบการ และอาจารยนิเทศ
การจัดทํารายงานสหกิจ และนําเสนอผลงาน
Practical training as a temporary employee at an establishment for at
least 16 weeks for gaining working experiences related to computer science by
consent of an expert in the institute and a department counsellor. Cooperative
education report and presentation.
517 497 สัมมนาโครงงานสหกิจศึกษา
2(0-4-2)
(Cooperative Education Project Seminar)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
วิชานี้วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นําเสนอแนวทางการประยุกตความรู
จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การเขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงานจากโครงงานสหกิจ
ศึกษา
Cooperative education performance report. Cooperative education
knowledge application and presentation. Attending seminars and
presentations from the cooperative education project.
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาจุลชีววิทยา
518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Microbiology)
วิชาบังคับกอน : * 518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
* อาจเรียนพรอมกันได
การกระจาย สัณฐานวิทยา และการเพิ่มจํานวนของแบคทีเรีย ไวรัสและรา เทคนิค
ปลอดเชื้อและการเก็บรักษาจุลินทรีย แนวความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่
ของเซลล เมแทบอลิ ซึ ม พั น ธุศาสตรข องจุลิ น ทรีย การตอบสนองของระบบภู มิ คุ ม กั น
ประโยชนและโทษของจุลินทรีย
Distribution, morphology and multiplication of bacteria, virus and fungi.
Aseptic techniques and microbial preservation. Basic knowledge of structure
and function of cells. Metabolism. Microbial genetics. Response of immune
system. Beneficial and harmful effects of microorganisms.
518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-0)
(General Microbiology Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
Laboratory work related to the contents in 518 101 General Microbiology.
518 201 แบคทีเรียวิทยา
3(3-0-6)
(Bacteriology)
วิชาบังคับกอน : 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
* 518 202 ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง การจําแนกชนิดของแบคทีเรีย สรีรวิทยาของแบคทีเรีย
และการควบคุม พันธุศาสตรของแบคทีเรีย
Morphology. Cultivation. Identification of bacteria. Bacterial physiology
and regulation. Bacterial genetics.
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518 202 ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา
1(0-3-0)
(Bacteriology Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 518 201 แบคทีเรียวิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 201 แบคทีเรียวิทยา
Laboratory work related to the contents in 518 201 Bacteriology.
518 203 เห็ดราวิทยา
4(3-3-6)
(Mycology)
วิชาบังคับกอน : 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาและสรีรวิทยาของรา ประโยชนและโทษของรา
การทดลองทางเห็ดราวิทยา
Morphology, taxonomy, ecology and physiology of fungi. Beneficial and
harmful effects of fungi. Mycological experiments.
518 205 ไวรัสวิทยา
3(3-0-6)
(Virology)
วิชาบังคับกอน : 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
* 518 206 ปฏิบัติการไวรัสวิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
สัณฐานวิทยา องคประกอบทางเคมีและอนุกรมวิธานของไวรัส การเพิ่มจํานวน การ
ขัดขวางกันของไวรัส ผลกระทบของไวรัสตอแบคทีเรียและเซลลสัตว การสังเคราะหและ
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.
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518 206 ปฏิบัติการไวรัสวิทยา
1(0-3-0)
(Virology Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 518 205 ไวรัสวิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 205 ไวรัสวิทยา
Laboratory work related to the contents in 518 205 Virology.
518 207 ความปลอดภัยทางชีวภาพในหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
2(2-0-4)
(Biosafety in Microbiological Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
ความสําคัญของความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับของความปลอดภัยทางชีวภาพและ
มาตรฐานการปฏิบัติในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา การปองกันการปนเปอนสูสิ่งแวดล อม
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.
518 208 การวิเคราะหดวยเครื่องมือสําหรับนักจุลชีววิทยา
3(3-0-6)
(Instrumental Analysis for Microbiologist)
วิชาบังคับกอน : 513 102 เคมีทั่วไป 2
513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
* 518 209 ปฏิบัติการวิเคราะหดวยเครื่องมือสําหรับนักจุลชีววิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
หลักการและเครื่องมือทางจุลชีววิทยาที่เกี่ยวของกับการทําปลอดเชื้อ การเพาะเลี้ยง
เชื้อ จุลินทรีย และพันธุวิศวกรรม การประยุกตเทคนิคทางอัลตราไวโอเลต วิซิเบิลสเปกโทร
โฟโตเมตรี และฟลูออโรเมตรี แกสและเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง กลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอน
Microbiology principles and instruments involved in sterilization,
microbial cultivation and genetic engineering. Application of techniques in
ultraviolet-visible spectrophotometry, and fluorometry. Gas and high pressure
liquid chromatography. Electron microscopes.
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518 209 ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือสําหรับนักจุลชีววิทยา
1(0-3-0)
(Laboratory in Instrumental Analysis for Microbiologist)
วิชาบังคับกอน : * 518 208 การวิเคราะหดวยเครื่องมือสําหรับนักจุลชีววิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองเกี่ ย วกั บวิธีวิเคราะหแบบตาง ๆ ที่กลาวถึงในรายวิช า 518 208 การ
วิเคราะหดวยเครื่องมือสําหรับนักจุลชีววิทยา
Experiments related to the contents in 518 208 Instrumental Analysis for
Microbiologist.
518 241 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย
3(3-0-6)
(Microbial Ecology)
วิชาบังคับกอน : 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
โครงสรางประชากรจุลินทรียทั้งหมดในสิ่งแวดลอม บทบาทของจุลินทรียในระบบ
นิเวศ การตรวจหาจุลินทรียเปาหมายดวยเครื่องหมายทางพันธุกรรม การประมาณจํานวน
จุ ลิ น ทรี ย เ ป า หมายจากการแสดงออกของยี น ในสภาพจริ ง ป จ จั ย ทางสิ่ ง แวดล อ มและ
ประเภทของการใชพื้นที่ที่มีผลกระทบตอองคประกอบประชากรจุลินทรียและการแสดงออก
ของยีนปฏิสัมพันธระหวางจุลินทรียกับเซลลเจาบาน ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
จุลินทรีย 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.
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518 301 ภูมิคุมกันวิทยา
3(3-0-6)
(Immunology)
วิชาบังคับกอน : 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
* 518 302 ปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
ระบบภูมิคุมกันและการพัฒนา การกระตุนระบบภูมิคุมกัน แอนติบอดีและแอนติเจน
การตอบสนองของระบบภูมิคุมกันแบบไมจําเพาะ ระบบคอมพลีเมนต เมเจอรฮีสโตคอม
แพทิ บิ ลิ ตีคอมเพล็ กซ ไซโตไคน การตอบสนองระบบภูมิคุมกัน แบบฮิว เมอรัล และแบบ
เซลลูลาร หลักการและการประยุกตของปฏิกิริยาแอนติเจนแอนติบอดี ภูมิคุมกันตอการติด
เชื้ อ วั ค ซี น การปลู ก ถ า ยอวั ย วะ ภู มิ คุ ม กั น วิ ท ยาของเนื้ อ งอก การไม ต อบสนองและ
ตอบสนองตอแอนติเจนของตนเอง 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.
518 302 ปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยา
1(0-3-0)
(Immunology Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
* 518 301 ภูมิคุมกันวิทยา
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในวิชา 518 301 ภูมิคุมกันวิทยา
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 518 301 Immunology.
Field trips required.
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518 303 พันธุศาสตรของจุลินทรีย
3(3-0-6)
(Microbial Genetics)
วิชาบังคับกอน : 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
* 518 304 ปฏิบัติการพันธุศาสตรของจุลินทรีย
* อาจเรียนพรอมกันได
การสังเคราะหสารพันธุกรรมของจุลินทรีย การควบคุมการแสดงออกของยีน การ
กลายพันธุ การแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรม การหาลําดับของดีเอ็นเอ พันธุวิศวกรรมและการ
ประยุกต
Synthesis of microbial genetic materials. Control of gene expression.
Mutation. Genetic exchange. DNA sequencing. Genetic engineering and
applications.
518 304 ปฏิบัติการพันธุศาสตรของจุลินทรีย
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 ทักษะการอานและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางจุลชีววิทยา
3(3-0-6)
(English Reading and Speaking Skills for Microbiological Research)
ทักษะการอาน สรุปความจากขอมูลทางวิทยาศาสตร บทความทางวิชาการ และ
วิธีการดําเนินงานวิจัย ที่ เกี่ ยวข องดานจุลชีววิทยา ฝกฝนการพูดนํ าเสนอแนวความคิด ที่
กระชับดานการวิจัยทางจุลชีววิทยาดวยภาษาอังกฤษ
Reading skill. Summarizing scientific information from research articles
and research methodology involving microbiology. Practicing an elevator pitch
in English involving microbiological research.
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518 306 แบบเสนอโครงการวิจัย
1(1-0-2)
(Project Proposal)
เงื่อนไข: สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยา ชั้นปที่ 3 ขึ้นไป
หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร การวางแผนงานวิจัย การสืบคนขอมูลและสิ่งตีพิมพทาง
วิทยาศาสตร การเขี ยนแบบเสนอโครงการและรายงานวิ จั ยฉบับสมบูรณ เพื่ อหลี่ กเลี่ ยงการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการ
Principles of scientific research. Research planning. Searching for data and
scientific publications. Writing project proposal and full report to avoid plagiarism.
518 311 ชีววิทยาของเห็ด
3(2-3-4)
(Mushroom Biology)
วิชาบังคับกอน :518 203 เห็ดราวิทยา
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 : (1) 518 201 แบคทีเรียวิทยา
518 203 เห็ดราวิทยา
หรือ
(2) 518 210 แบคทีเรียวิทยาประยุกต
518 211 เห็ดราวิทยาประยุกต
คุณภาพของซากพืช อินทรียวัตถุในดิน และผลกระทบตอการทํางานของจุลินทรียผูยอย
สลาย สิ่งมีชีวิตในดิน กลุมจุลินทรียในดินและหนาที่ของสิ่งมีชีวิตเหลานี้ตอปริมาณของคารบอน
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ความสัมพันธระหวางรากพืชและจุลินทรียในไรโซสเฟยร การอนุรักษความ
หลากหลายของการทํางานของจุลินทรียและผลกระทบตอการทํางานของระบบนิเวศดิน วิธีการ
วิเคราะหความหลากหลายทางชีวภาพและการทํางานของจุลลินทรียในดิน การจัดการระบบ
เกษตรและผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพในดินในระบบเกษตรแบบยั่งยืน
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 roots and soil microorganisms
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.
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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 : 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
สมบัติของน้ํานม จุลินทรียในน้ํานมและการเนาเสียของน้ํานมที่เ กิดจากจุลิ น ทรีย
จุลินทรียที่ใชใน การผลิตผลิตภัณฑนมชนิดตาง ๆ การผลิต สุขาภิบาล มาตรฐานการผลิต
และการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑนม
Properties of milk. Microorganisms and microbial spoilage of milk.
Microorganisms for processing various dairy products. Production, sanitation,
standardization and quality control of 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 : 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
ชีววิทยาและการจัดจําแนกโปรไบโอติกส แหลงที่มาและองคประกอบทางเคมีของพ
รีไบโอติกส ไมโครไบโอมและโปรไบโอติกส บทบาทของโปรไบโอติกสและพรีไบโอติกสตอ
สุขภาพของคนและสัตว กลไกการทํางานของโปรไบโอติ กสและพรี ไบโอติกส ผลิตภัณฑ
อาหารเพื่ อสุ ขภาพและคุ ณคาทางโภชนาการ การกลาวอางสรรพคุณทางดานสุขภาพ
ความปลอดภั ย ทางอาหารและกฎขอบังคับ เทคโนโลยีที่เกี่ย วข องกับ โปรไบโอติกส แ ละ
พรีไบโอติกส
Biology and classification of probiotics. Sources and chemical
composition of prebioitcs. 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 : 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
* 518 332 ปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีของยีสต
* อาจเรียนพรอมกันได
อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา และความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต วิธีการแยกและ
การเก็บรักษายีสต ชีววิทยาของเซลล สารอาหาร การเจริญ และเมแทบอลิซึมของยีสต ยีสต
และผลิตภัณฑจากยีสตในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีใหมที่เกี่ยวของกับยีสต
Taxonomy, ecology and biodiversity of yeast. Isolation and maintenance
of yeast. Cell biology, nutrition, growth and metabolism of yeast. Yeast and
yeast products in industry. New technology relevant to yeast.
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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.
518 333 เทคนิคการเก็บรักษาจุลินทรีย
2(1-3-2)
(Microbial Preservation Techniques)
วิชาบังคับกอน : 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 102 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 : 518 203 เห็ดราวิทยา
หรือ
518 211 เห็ดราวิทยาประยุกต
บทบาทของราที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เทคโนโลยี ท างอุ ตสาหกรรม การใช ป ระโยชนจ าก
เอนไซม หรือสารตาง ๆ จากรา โดยเฉพาะที่เกี่ยวของดานอาหารและยา เทคโนโลยีพันธุ
วิศวกรรมของรา การประยุกตใชเทคโนโลยีของราในทางการเกษตร
The role of fungi relevant to technology of industrial uses. Applications
of fungal enzymes or other substances produced by fungi, especially in food
and pharmaceutical. Fungal genetic engineering technology. Applications of
fungal technology in agriculture.
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518 336 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของรา
1(0-3-0)
(Fungal Technology Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 518 335 เทคโนโลยีของรา
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในวิชา 518 335 เทคโนโลยีของรา
Laboratory work related to the contents in 518 335 Fungal Technology.
518 337 เทคโนโลยีของไซยาโนแบคทีเรีย
3(3-0-6)
(Cyanobacterial Technology)
วิชาบังคับกอน : 518 201 แบคทีเรียวิทยา
518 202 ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา
ชีววิทยาและการจัดจําแนกของไซยาโนแบคทีเรีย บทบาททางนิเวศวิทยาของไซยาโน
แบคทีเรีย การประยุกตทางเทคโนโลยีของไซยาโนแบคทีเรียสําหรับดานเภสัชศาสตร อาหาร
อาหารเสริม เชื้อเพลิงชีวภาพและอื่น ๆ ผลกระทบทางนิเวศวิทยาของไซยาโนแบคทีเรียที่
สรางสารพิษ สถานการณปจจุบันและโอกาสในอนาคตสําหรับการใชไซยาโนแบคทีเรียใน
อุตสาหกรรม
Biology and classification of cyanobacteria. Ecological roles of
cyanobacteria. Technological application of cyanobacteria in pharmacy, food,
supplementary food, biofuels and others. Ecological effects of toxin producing
cyanobacteria. Current situation and future prospects for the utilization of
cyanobacteria in the industry.
518 338 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของไซยาโนแบคทีเรีย
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.
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518 339 การประกันคุณภาพหองปฏิบัติการและอาหาร
2(2-0-4)
(Laboratory and Food Quality Assurance)
วิชาบังคับกอน : 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
ข อกํ า หนดทั่ว ไปว า ด ว ยความสามารถของหอ งปฏิบัติก ารทดสอบและสอบเที ย บ
มาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตาม มอก. 17025 วิธีการ
ตรวจประเมิ น ตามข อ กํ าหนด มอก. 17025 หลักเกณฑวิธีก ารที่ดี ใ นการผลิต อาหาร
จุลินทรียกับขอกําหนด (จีเอ็มพี) จุลินทรียกับระบบประกันคุณภาพอาหาร (เอชเอซีซีพี) การ
กําหนดจุดวิกฤตที่ตองควบคุม วิธีการตรวจประเมินระบบ เอชเอซีซีพี
มีการศึกษานอกสถานที่
General requirements for the competence of testing and calibration
laboratory. Standard operating procedures (SOPs) for laboratory quality system
ISO/ IEC 17025. ISO/ IEC 17025 auditing techniques. Good manufacturing
practice (GMP). Microbes and GMP criteria. Microbes and Hazard Analysis and
Critical Control Point (HACCP) food quality assurance. Critical controlled point
specification. HACCP auditing techniques.
Field trips required.
518 341 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
(Environmental Microbiology)
วิชาบังคับกอน : 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
การกระจายและบทบาทของจุลินทรียในดิน น้ําและอากาศ ปจจัยที่มีผลตอการเจริญ
ของจุลินทรีย การเก็บตัวอยางและการจําแนกชนิด การวิเคราะหปริมาณของจุลินทรีย การ
ยอยสลายหรือการเสื่อมสภาพของสารอินทรียและสารเคมีโดยจุลินทรียในธรรมชาติ ปจจัย
สําคัญที่มีผลตอการยอยสลายหรือการเสื่อมสภาพดวยจุลินทรีย จุลินทรียที่ทําใหเกิดมลพิษ
การประยุกตจุลินทรียในการแกปญหาสิ่งแวดลอม
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 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย
3(3-0-6)
(Microbial Diversity)
วิชาบังคับกอน : 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 102 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
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรจุลินทรีย ความหลากหลายของกิจกรรมเม
แทบอลิซึมของจุลินทรีย จีโนมของจุลินทรียและเมตาจีโนมิกส การแพรกระจายและการ
ดํารงชีวิตของจุลินทรียในระบบนิเวศที่ปกติและในระบบนิเวศที่รุนแรง ปฏิสัมพันธระหวาง
ประชากรจุ ลิ น ทรี ย และสิ่ งมี ชีวิตอื่น ปจ จัย สิ่งแวดลอมที่มีผ ลตอสรีร วิทยาของจุลินทรีย
เทคนิคงานวิจัยดานวิวัฒนาการและความหลากหลายทางของจุลินทรีย
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.
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518 345 เทคโนโลยีเอนไซมจากจุลินทรีย
3(3-0-6)
(Microbial Enzyme Technology)
วิชาบังคับกอน : 518 201 แบคทีเรียวิทยา
518 202 ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา
หลักการและความรูพื้นฐานของเอนไซม โครงสรางของเอนไซม จลศาสตรของเอนไซม
เบื้ องต น การผลิ ตและการเตรี ย มเอนไซม บทบาทของจุ ลชี พในการผลิ ตเอนไซม ในเชิ ง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ บทบาทของวิศวกรรมโปรตีนและเทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสมในการ
ผลิตเอนไซมจากจุลชีพ ปญหาตาง ๆ ความปลอดภัยและกฎขอบังคับของการใชเอนไซมจาก
จุลชีพ การประยุกตใชเอนไซมจากจุลชีพทางดานอุตสาหกรรม การแพทย รวมทั้งดานอื่น ๆ
Principles and basic concepts of enzymes including structure of
enzymes, basic enzyme kinetics, enzyme production and preparation. Roles of
microorganisms in the large-scale 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 others.
518 347 วิธีทดสอบมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหดานเห็ดราวิทยา
2(1-3-2)
(Standard Test Methods for Mycological Analysis)
วิชาบังคับกอน : 518 205 เห็ดราวิทยา
หรือ
518 211 เห็ดราวิทยาประยุกต
มาตรฐานการทดสอบสําหรับ การวิเคราะหดานเห็ดราวิทยาระดับชาติและระดับ
นานาชาติ หลักการและปฏิบัติการของวิธีทดสอบมาตรฐานตาง ๆ สําหรับการวิเคราะหดาน
เห็ดราวิทยา การตรวจวิเคราะหดานเห็ดราวิทยาที่เกี่ยวของกับอาหาร สารออกฤทธิ์ทางยา
การเกษตร วัสดุและสิ่งแวดลอม ดวยวิธีทดสอบมาตรฐาน
National and international standard test for mycological analysis.
Principles and laboratory work in standard test methods for mycological
analysis. Mycological analysis related to food, therapeutic compounds,
agriculture, materials and environment by using standard test methods.
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518 351 โรคและสุขภาพในสัตวน้ํา
4(2-6-4)
(Diseases and Health in Aquatic Animals)
วิชาบังคับกอน : 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยาและภูมิคุมกันของสัตวน้ํา พลวัตรของประชากรสัตวน้ํา โรค
ติดเชื้อจากแบคทีเรีย ราและไวรัส การเกิดพยาธิสภาพของโรค สุขภาพสัตวน้ํา การอนุรักษและ
การจัดการสัตวน้ําใกลสูญพันธุเนนดานโรคและปญหาสุขภาพ เทคนิคที่ใชในงานวิจัย
มีการศึกษานอกสถานที่
Anatomy, physiology and immunology of aquatic animals. Population
dynamics of aquatic animals. Bacterial, mycotic and viral diseases. Pathogenesis of
diseases. Aquatic animals health. Conservation and management of endangered
species related to diseases and health problems. Techniques used in research.
Field trips required.
518 401 ชีวสนเทศศาสตรเบื้องตน
2(1-3-2)
(Introduction to Bioinformatics)
วิชาบังคับกอน : 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
ฐานขอมูลทางชีวสนเทศศาสตร การใชซอฟแวรในการวิเคราะหลําดับกรดนิวคลี อิก
และกรดอะมิโน การจําแนกตามวิวัฒนาการชาติพันธุ โครงสรางสามมิติของสายพอลิเพปไทด
Bioinformatic database. Application of software in analysis of nucleic acid and
amino acid sequences. Phylogenetic classification. Tertiary structure of polypeptide
chains.
518 411 จุลชีววิทยาทางการเกษตร
3(3-0-6)
(Agricultural Microbiology)
วิชาบังคับกอน : (1) 518 201 แบคทีเรียวิทยา
518 203 เห็ดราวิทยา
หรือ
(2) 518 210 แบคทีเรียวิทยาประยุกต
518 211 เห็ดราวิทยาประยุกต
จุลินทรียและกระบวนการของจุลินทรียที่เกี่ยวของกับการเกษตร วัฏจักรไนโตรเจน
ปฏิสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรีย จุลินทรียที่อาศัยอยูรวมกับพืชและจุลินทรียที่กอใหเกิด
โรคพื 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 มีการสัมมนาในหัวขอ
เรื่องที่เกี่ยวของ
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 : 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
การปนเป อนจุ ลิ น ทรียในอาหาร ปจ จัย ตาง ๆ ที่มีผ ลตอการเสื่อมเสีย ของอาหาร
หลักการปองกัน การเน าเสี ยของอาหาร จุลินทรียที่มีประโยชนตอสุ ขภาพ การหมักดอง
อาหาร มาตรฐานอาหารทางจุลชีววิทยา 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
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 421 จุลชีววิทยาทางอาหารเพื่อ
สุขภาพ
มีการศึกษานอกสถานที่
Laboratory work related to the contents in 518 421 Food Microbiology
for Health
Field trips required.
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518 431 เทคโนโลยีการหมักเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Fermentation Technology)
วิชาบังคับกอน : 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
การพัฒนาของเทคโนโลยีการหมัก อาหารเลี้ยงเชื้อสําหรับการหมักในอุตสาหกรรม
กระบวนการหมักและปจจัยที่เกี่ยวของ ถังหมักแบบกวนและการใชงาน
The development of fermentation technology. Media for industrial
fermentation. Fermentation processes and related factors. Stirred-tank
bioreactor and operation.
518 432 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักเบื้องตน
1(0-3-0)
(Introduction to Fermentation Technology Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 518 431 เทคโนโลยีการหมักเบื้องตน
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 431 เทคโนโลยีการหมักเบื้องตน
Experiments related to the contents in 518 431 Introduction to
Fermentation Technology.
518 433 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Microbiology)
วิชาบังคับกอน : 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
จุลินทรียที่มีความสําคัญในอุตสาหกรรม การแยก การคัดกรองและการเก็บรักษา
จุ ลิ น ทรี ย อาหารเลี้ ย งเชื้ อ สํ า หรั บ การหมั ก ในอุ ต สาหกรรม ผลผลิ ต จากจุ ลิ น ทรี ย
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและการควบคุม
Industrially important microorganisms. Isolation, screening, and
preservation of microorganisms. Media for industrial fermentation. Microbial
products. Industrial production processes and control.
518 434 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
1(0-3-0)
(Industrial Microbiology Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 518 433 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 433 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
Experiments related to the contents in 518 433 Industrial Microbiology.
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518 435 สรีรวิทยาของแบคทีเรีย
3(3-0-6)
(Bacterial Physiology)
วิชาบังคับกอน : 513 341 ชีวเคมี
518 303 พันธุศาสตรของจุลินทรีย
เมแทบอลิซึมของพลังงาน กลไกการควบคุมเมแทบอลิซึมของแบคทีเรียและอาเคีย
การสนองตอสิ่งเรา เทคนิคสําหรับใชศึกษาทางสรีรวิทยา การอภิปรายบทความวิจัยทาง
สรีรวิทยาของแบคทีเรีย
Energy metabolism. Metabolic regulation mechanisms of bacteria and
archaea. Responses to stimuli. Techniques employed in physiological studies.
Discussion on research articles related to bacterial physiology.
518 441 จุลชีววิทยาในการยอยสลายสารและการกําจัดสารพิษจากสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Biodegradation and Bioremediation Microbiology)
วิชาบังคับกอน : 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
ความสําคัญ บทบาทและกลไกของจุลินทรียในการยอยสลายและบําบัดสารมลพิษ
อินทรียและอนินทรียปนเปอนโดยผานและไมผานระบบเมแทบอลิซึม การยอยสลายและ
การบําบัดมลพิษกลุมตาง ๆ โดยกิจกรรมของ จุลินทรีย การประยุกตใชจุลินทรียในการยอย
สลายและบําบัดมลพิษในสิ่งแวดลอมและจากอุตสาหกรรม นวัตกรรมเทคโนโลยีในการยอย
สลายสารและการบําบัดสารมลพิษในระดับอุตสาหกรรม
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.
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518 443 นิเวศวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรียในสิ่งแวดลอมที่มีสภาวะรุนแรง 3(2-3-4)
(Ecology and Biotechnology of Microorganisms in Extreme Environments)
วิชาบังคับกอน : 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 201 แบคทีเรียวิทยา
ความหลากหลายของจุลิน ทรียและหนาที่ ข องจุลิน ทรียในระบบนิเวศที่มีส ภาวะ
รุนแรง การปรับตัวระดับเซลลของจุลินทรียในสภาวะที่อุณหภูมิสูง สภาวะที่อุณหภูมิต่ํา
สภาวะที่ความดันสูง สภาวะที่ความเขมขนของเกลือสูง และสภาวะที่แหงแลงอยางรุนแรง
การยอยสลายขยะชีวมวลจากพืชโดยจุลินทรียชอบความรอน การผลิตสารตานจุลชีพโดย
จุลินทรียชอบความเย็น เทคนิคในการเพาะเลี้ยง การสังเกต และการศึกษาคุณสมบัติของ
จุลินทรียในสิ่งแวดลอมที่มีสภาวะรุนแรง
Diversity of microorganisms and their roles in extreme environments.
Cellular adaptation of microorganisms to high temperatures, low
temperatures, high pressures, high salt concentration and severe drought.
Plant waste biomass degradation by thermophiles. Antimicrobial production
by psychrophiles. Techniques for culture, observation and characterization of
extremophilic microorganisms.
518 451 สารตานจุลชีพ
3(3-0-6)
(Antimicrobial Substances)
วิชาบังคับกอน : 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
สารที่ใชสําหรับควบคุมจุลินทรียภายนอกและภายในรางกาย ชนิดของยาปฏิชีวนะ
และสารเคมีบําบัดสังเคราะหที่ใชตอตานจุลชีพ กลไกการออกฤทธิ์ยาตานจุลชีพ การดื้อยา
การทดสอบความไวของเชื้อตอ ตัวยาตานจุลชีพ การวิเคราะหหาปริมาณของตัวยาตานจุลชีพ
การใชยารวมกัน ฤทธิ์ขางเคียงและปฏิกิริยาระหวางยา การใชยาตานทานจุลชีพนอกวงการ
แพทย การศึกษายาใหม การผลิตยาปฏิชีวนะ
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.
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518 453 โรคติดเชื้อ
3(3-0-6)
(Infectious Diseases)
วิชาบังคับกอน : 518 301 ภูมิคุมกันวิทยา
518 302 ปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยา
การกอโรคของจุลินทรีย การทดสอบทางเซรุมวิทยา การควบคุมจุลินทรีย โรคติดเชื้อ
โดยการหายใจและสัมผัส โรคติดเชื้อทางอาหาร โรคติดเชื้อโดยมีแมลงเปนพาหะ โรคติดเชื้อ
จากสัตว โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ โรคติดเชื้อจากสิ่งแวดลอมและอุบัติเหตุ การเสริมสราง
ภูมิคุมกัน
Microbial pathogenesis. Serological tests. Control of microorganisms.
Respiratory and direct contact infectious diseases. Food borne infectious
diseases. Insect vector borne infectious diseases. Zoonosis. Sexual
transmission diseases. Environmental and accidental transmission diseases.
Immunization.
518 455 ไวรัสวิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
(Molecular Virology)
วิชาบังคับกอน : 518 205 ไวรัสวิทยา
518 303 พันธุศาสตรของจุลินทรีย
513 341 ชีวเคมี
การถายแบบจีโนมของไวรัส การถอดรหัสและกลไกในการควบคุมการสรางอารเอ็น
เอนํารหัสของไวรัส กระบวนการตกแตงอารเอ็นเอนํารหัสหลังการถอดรหัสกอนการแปล
โปรตีนไวรัสชนิดตางๆ การแสดงออกของยีนไวรัส การตัดสายโปรตีนตั้งตนของไวรัสเพื่ อ
สร า งเป น โปรตี น ไวรั ส กระบวนการรวมตั ว เป น อนุ ภ าคไวรั ส เทคนิ ค ที่ นิ ย มใช ใ น
หองปฏิบัติการเพื่อวิจัยการเพิ่มจํานวนไวรัส
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 proproteins to create virus proteins. Process in the assembly into virus particles.
Common laboratory techniques in virus propagation research.
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518 457 โรคเขตรอน
3(3-0-6)
(Tropical Diseases)
วิชาบังคับกอน : 518 205 ไวรัสวิทยา
518 301 ภูมิคุมกันวิทยา
518 303 พันธุศาสตรจุลินทรีย
โรคเขตรอนที่เกิดจากโปรโตซัว แบคทีเรีย ไวรัส และหนอนพยาธิ กลไกการเกิดโรค
และระบาดวิทยา วัฏจักรชีวิตและการแพรกระจายของเชื้อกอโรค วิธีการวินิจฉัยและวิธีการ
รักษาโรคในปจจุบัน ความสัมพันธระหวางมนุษย พาหะ และเชื้อกอโรค ผลกระทบทางสังคม
และเศรษฐกิจของโรคเขตรอน กลยุทธการปองกันและควบคุมโรคเขตรอนทั้งในระดับบุคคล
และระดับสาธารณสุขชาติ
Tropical diseases caused by protozoa, bacteria, viruses, and helminths.
Pathogenesis and epidemiology. Life cycle and transmission. Current diagnostic
techniques and treatment methods. Interaction between human host, vectors,
and pathogens. Social and economic impacts of tropical diseases. Prevention
and control strategies of diseases relevant to the tropics for both the personal
and public health levels.
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 : 518 201 แบคทีเรียวิทยา
518 203 เห็ดราวิทยา
518 205 ไวรัสวิทยา
518 306 แบบเสนอโครงการวิจัย
การวิจัยในหัวขอที่นาสนใจทางจุลชีววิทยา เขียนรายงาน และนําเสนอผลงานภายใต
การแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Research on topics of interest in microbiology, report writing, and report
presentation 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
เขียนรายงาน และนําเสนอผลงานภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Research on topics of interest in microbiology continuing from 518 493
Research Project I, report writing, and report presentation under the
supervision of an advisor.
518 495 การฝกงาน
1(ไมนอยกวา 90 ชั่วโมง)
(Practical Training)
วิชาบังคับกอน : 518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
518 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
ฝกปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยาประยุกตในหองปฏิบัติการอุตสาหกรรมหรือสถาบันที่
ไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาจุลชีววิทยา
Practical training in a factory or an institute by consent of the
Microbiology Department.
518 496 สหกิจศึกษา
6(ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง)
(Cooperative Education in Microbiology)
วิชาบังคับกอน :518 493 โครงงานวิจัย 1
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านในสถาบั น ภาครั ฐ เอกชน วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน หรื อ สหกรณ ชุ ม ชน ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ งานทางจุ ล ชี ว วิ ท ยา ศึ ก ษาวิ ธี ก ารผลิ ต การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑและ/หรือการแกไขปญหาตามโครงงานที่ไดรับมอบหมายภายใตการควบคุมของ
ผูชํานาญการในสถานประกอบการ และอาจารยที่ปรึกษา
Practical training in a government, private institute, community
enterprise or community cooperative 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
519 161 คณิตศาสตรเชิงธุรกิจและการวิเคราะห
3(2-2-5)
(Business Mathematics and Analysis)
ทฤษฎีดอกเบี้ยเบื้องตน มูลคาเงินตามเวลา บัญชีรายรับ รายจาย การวิเคราะหขอมูล
เชิงสถิติ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห การแปลผล การนําเสนอขอมูล
Introduction to theory of interest. Time value of money. Incomeexpense account. Statistical analysis. Utilization of software packages for
analysis. Interpretation. Data presentation.
519 201 คณิตศาสตรหลักมูล
3(3-0-6)
(Foundation of Mathematics)
วิชาบังคับกอน : 511 102 แคลคูลัส 2
วิธีการใหเหตุผลและวิธีการพิสูจนโดยใชตัวแบบจากเซต ความสัมพันธ ความสัมพันธ
สมมูล ฟงกชัน ลําดับ อันดับบางสวนและระบบจํานวน การประยุกตในตรรกะดิจิทัล
Methods of reasoning and proof using models from sets, relations,
equivalence relations, functions, sequences, partial orders and number
systems. Applications in digital logics.
519 231 แบบจําลองทางคณิตศาสตร
3(2-2-5)
(Mathematical Modeling)
วิชาบังคับกอน : 511 221 สมการเชิงอนุพันธ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่ออธิบายและสํารวจ
ปญหาและขอมูลในโลกแหงความเปนจริง การจําลอง การวิเคราะหขอมูล และความนาจะ
เป น ในสมการเชิ ง อนุ พั น ธ เ บื้ อ งต น การเขี ย นโปรแกรมและการจํ า ลองตั ว แบบทาง
คณิตศาสตรดวยซอฟทแวร การประยุกตใชในสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตร และ
สิ่งแวดลอม
Introduction to mathematical modeling for description and exploration
of real-world problems and data. Simulation, data analysis, and probability in
elementary differential equations. Programming and simulating the
mathematical models by using computer software. Applications to biological
science, social science, and environment.
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519 241 คณิตศาสตรคณนา
3(2-2-5)
(Computational Mathematics)
วิชาบังคับกอน : 511 102 แคลคูลัส 2
ซอฟแวร ทางคณิ ตศาสตรพื้น ฐาน เทคนิคการคํานวณและการแกปญ หาเกี่ย วกับ
แคลคูลัส ความนาจะเปน การวาดกราฟใน 2 มิติและ 3 มิติ คําสั่งวนซ้ํา ความสัมพันธเวียน
เกิด การประยุกตใชซอฟแวรในการแกปญหาทางคณิตศาสตรดานตาง ๆ
Basic mathematical software. Computational techniques and problem
solving in calculus, probability, and plotting graphs in two- and threedimensional spaces. Loop statement. Recurrence relation. Applications of
mathematical software to solve mathematical problems.
519 251 ทฤษฎีความนาจะเปน
3(3-0-6)
(Probability Theory)
วิชาบังคับกอน : 511 203 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร
ปริภูมิของความนาจะเปน กฎพื้นฐานเกี่ยวกับความนาจะเปน ตัวแปรสุม ฟงกชันการ
แจกแจง คาคาดหมายและความแปรปรวน ตัวแปรสุมแบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่องบาง
ชนิด ฟงกชันกอกําเนิดโมเมนต ความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไข กฎของเบย ความเปนอิสระ
คาคาดหมายแบบมีเงื่อนไข ตัวแปรสุมสองตัวแปร ฟงกชันการแจกแจงรวม ฟงกชันของตัว
แปรสุม กฎของเลขจํานวนมาก ทฤษฎีบทลิมิตสูสวนกลาง
Probability space. Fundamental probability laws. Random variables.
Distribution functions. Expectation and variance. Discrete and continuous
random variables. Moment generating functions. Conditional probability.
Bayes’ rule. Independence. Conditional expectation. Bivariate random
variables. Joint distribution functions. Functions of random variables. Law of
large numbers. Central limit theorem.
519 301 คณิตวิเคราะห
3(3-0-6)
(Mathematical Analysis)
วิชาบังคับกอน : 519 201 คณิตศาสตรหลักมูล
ระบบจํานวนจริง ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง
ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธ ปริพันธแบบรีมันน
Real number system. Sequences and series of real numbers. Topology
on the real line. Limits and continuity. Differentiation. Riemann integrals.

350

519 321 ฟงกชันพิเศษและการประยุกต
3(3-0-6)
(Special Functions and Applications)
วิชาบังคับกอน : 511 221 สมการเชิงอนุพันธ
ฟงกชันแกมมาและฟงกชันบีตา พหุนามเชิงตั้งฉาก ฟงกชันเบสเซิล พหุนามเลอช็องดร
พหุนามเฮอรไมท พหุนามเชบีเชฟ ฟงกชันพิเศษอื่น ๆ และการประยุกต
Gamma functions and beta functions. Orthogonal polynomials. Bessel
functions. Legendre polynomials. Hermite polynomials. Chebyshev
polynomials. Other special functions and applications.
519 331 แบบจําลองทางสโตแคสติกเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Stochastic Models)
วิชาบังคับกอน : 519 251 ทฤษฎีความนาจะเปน
ทฤษฎีความนาจะเปนและความหมายของตัวแบบสโตแคสติก ตัวแบบมารคอฟเวลา
ไมตอเนื่อง กระบวนการแตกแขนง กระบวนการปวซง กระบวนการเกิดและตาย ตัวแบบ
มารคอฟเวลาตอเนื่อง การเคลื่อนที่แบบบราวน
Probability theory and meaning of stochastic models. Discrete- time
Markov models. Branching processes. Poisson processes. Birth and death
processes. Continuous-Time Markov models. Brownian motion.
519 332 ระบบเชิงพลวัต
3(3-0-6)
(Dynamical Systems)
วิชาบังคับกอน : 511 221 สมการเชิงอนุพันธ
วิธีการภาพรวมที่อธิบายพฤติกรรมเชิงคุณภาพของผลเฉลยของการแกปญหาบนสมการ
เชิงอนุพันธไมเชิงเสน ปริภูมิเฟส การแบงแยกเปนสองสวน ความโกลาหล บัตเตอรฟลายเอฟเฟค
การสรางรูปแบบ คําอธิบายของแอตแตรเตอร
Overview methods describing qualitative behavior of solutions on
nonlinear differential equations. Phase space. Bifurcations. Chaos. The
butterfly effect. Pattern formation. Description of attractors.
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519 341 เทคนิคการหาคาเหมาะที่สุดเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Optimization Techniques)
รูปแบบทางคณิตศาสตรและการจัดหมวดหมูของปญหาคาเหมาะที่สุด หลักมูลของ
การหาคาเหมาะที่สุดแบบไมมีเงื่อนไขบังคับ วิธีการเชิงตัวเลขสําหรับการหาคาเหมาะสม
ที่สุดแบบไมมีเงื่อนไขบังคับ: วิธีการลดชันที่สุด วิธีการของนิวตัน วิธีการเกรเดียนตสังยุค
และวิธีการกึ่งนิวตัน หลักมูลของการหาคาเหมาะที่สุดมี เงื่ อนไขบังคับ วิธีการเชิงตัวเลข
สําหรับการหาค าเหมาะสมที่สุ ดแบบมี เงื่ อนไขบังคับ: วิธีการลงโทษและวิธีการขวางกั้ น
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.
519 351 การประมาณคาพารามิเตอร
3(3-0-6)
(Parameter Estimation)
วิชาบังคับกอน : 519 251 ทฤษฎีความนาจะเปน
ตัวแบบเชิงพารามิเตอรของขอมูล การแจกแจงของการชักตัวอยาง การประมาณคาแบบ
จุด วิธีการประเมินสมบัติของตัวประมาณ ความไมเอนเอียง ตัวประมาณไมเอนเอียงที่มีความ
แปรปรวนต่ําสุด วิธีเลือกและการประเมินการทดสอบสมมติฐาน การประมาณคาแบบชวง
Parametric models of data. Sampling distributions. Point estimation.
Methods of evaluating estimators. Unbiasedness. Minimum variance unbiased
estimators. Selecting and evaluating tests of hypotheses. Interval estimation.
519 361 กําหนดการเชิงเสน
3(2-2-5)
(Linear Programming)
วิชาบังคับกอน : 511 102 แคลคูลัส 2
แนวคิดพื้นฐานของการวิจัยดําเนินงาน การสรางแบบจําลองการตัดสินใจ กําหนดการ
เชิงเสน การวิเคราะหสภาพไว ปญหาการขนสง ปญหาการมอบหมายงาน ปญหาขายงาน
การประยุกตในการวิจัยดําเนินงาน
Basic concepts of operations research. Decision modeling. Linear
programming. Sensitivity analysis. Transportation problems. Assignment
problems. Network problems. Applications in operations research.
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519 362 คณิตศาสตรสําหรับการเงิน
3(3-0-6)
(Mathematics for Finance)
วิชาบังคับกอน : 515 232 ความนาจะเปนสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร
หรือ
519 251 ทฤษฎีความนาจะเปน
แนวคิ ด ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น และอาบิ ท ราจ สั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า แบบไม
มาตรฐานและแบบมาตรฐาน ตราสารสิทธิ ตัวแบบทวิภาคและทวิ นาม ตัวแบบเวลาไม
ตอเนื่องทั่วไปของตลาด ตัวแบบเวลาตอเนื่องของตลาด การเคลื่อนที่แบบบราวน แคลคูลัส
สโตแคสติกเบื้องตน ตัวแบบแบล็ค-โชลส
Concept of financial instruments and arbitrage. Forward contracts and
futures. Options. Binary and binomial models. General discrete-time market
models. Continuous-time market models. Brownian motion. Introduction to
stochastic calculus. Black-Scholes model.
519 363 คณิตศาสตรประกันภัยเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Actuarial Science)
วิชาบังคับกอน : 511 102 แคลคูลัส 2
ความรูเบื้องตนของการประกันภัย การคํานวณดอกเบี้ย อัตราสวนลด ความนาจะ
เปนสําหรับคณิตศาสตรประกันภัย ตารางทรงชีพ เงินรายปตลอดชีพ เบี้ยประกัน เงินสํารอง
Introduction to insurance. Calculations of interest. Discount rate.
Probability for actuarial science. Life table. Life annuities. Premiums. Reserves.
519 364 คณิตศาสตรสําหรับการจัดการพอรตการลงทุน
3(3-0-6)
(Mathematics for Portfolio Management)
วิชาบังคับกอน : 519 362 คณิตศาสตรสําหรับการเงิน
ความเสี่ ย งและผลตอบแทน การวิ เ คราะห ค า เฉลี่ ย -ความแปรปรวน ชาร ป เรโช
แบบจําลองการกําหนดราคาสินทรัพยประเภททุน มูลคาที่ความเสี่ยง การหาคาเหมาะที่สุด
ของพอรตการลงทุน แบบจําลองการกําหนดราคาหลายปจจัย การหาคาที่เหมาะที่สุดของ
อรรถประโยชน
Risk and return. Mean-variance analysis. Sharpe ratio. Capital asset
pricing model. Value at risk. Portfolio optimization. Multifactor pricing model.
Utility optimization.
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519 365 การจําลองมอนติคารโลที่นําไปใชกับการเงิน
3(2-2-5)
(Monte Carlo Simulation with Applications to Finance)
วิชาบังคับกอน : 511 272 การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร
หรือ
519 241 คณิตศาสตรคณนา
หรือ
* 519 362 คณิตศาสตรสําหรับการเงิน
* อาจเรียนพรอมกันได
ทฤษฎีบทลิมิตแบบคลาสสิก การเคลื่อนที่แบบบราวน วิธีมอนติคารโล การสรางตัว
แปรสุม เทคนิคการลดความแปรปรวน ความสําคัญในการเลือกตัวอยาง การจําลองการแพร
การวิเคราะหสภาพไว
Classical limit theorems. Brownian motion. Monte Carlo method.
Generating random variables. Variance reduction techniques. Importance
sampling. Simulation of diffusions. Sensitivity analysis.
519 371 คณิตศาสตรสําหรับการเรียนรูดวยเครื่อง
3(3-0-6)
(Mathematics for Machine Learning)
วิชาบังคับกอน : (1) 511 203 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร
511 241 พีชคณิตเชิงเสน 1
หรือ
(2) 511 203 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร
511 246 พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต
เรขาคณิ ตวิ เคราะห การแยกเมทริกซ การแพรยอนกลับและอนุพันธเชิงอัตโนมัติ
ความน า จะเป น และการแจกแจงความน า จะเป น การหาค า เหมาะสุ ด แบบต อ เนื่ อ ง
แบบจําลองขอมูล การวิเคราะหองคป ระกอบหลั ก แบบจําลองการผสมแบบเกาส เ ซี ย น
ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน
Analytic geometry. Matrix decomposition. Backpropagation and
automatic differentiation. Probability and distribution. Continuous
optimization. Data models. Principal component analysis. Gaussian mixture
model. Support vector machines.
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519 391 วิธีการวิจัย
3(3-0-6)
(Research Methodology)
วิชาบังคับกอน : 511 272 การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร
หรือ
519 241 คณิตศาสตรคณนา
หลักการวิจัย ขั้นตอนและการวางแผนการวิจัยเบื้องตน เครื่องมือสําหรับงานวิจัย
การเก็ บ รวบรวมข อมู ล แผนการวิเคราะหเชิงสถิติ การประเมิน ผลการวิจัย วิธีร ายงาน
ผลการวิจัย 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.
519 392 เตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
(Preparation for Cooperative Education)
เงื่อนไข : โดยความยิ น ยอมของกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา กฎและขอบังคับ ความรูพื้นฐาน
และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร
และมนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ
การนําเสนอและการเขียนรายงาน
Principles, concepts and processes of cooperative education. 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 and report writing.
519 393 สโมสรหนังสือ
1(0-2-1)
(Book Club)
เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
อานหนังสือหรือบทความที่สนใจจากสื่อตาง ๆ วิเคราะห วิจารณ เรียบเรียง อภิปราย
ในชั้นเรียน
Reading interested books or articles from media. Analyzing, criticizing,
organizing and discussing in the class.
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519 411 ทฤษฎีการประมาณคา
3(3-0-6)
(Approximation Theory)
วิชาบังคับกอน : 511 271 การวิเคราะหเชิงตัวเลข
ปญหาการประมาณและการมีอยูของการประมาณที่ดีที่สุด การมีอยูเพียงหนึ่งเดียว
ของการประมาณที่ ดี ที่ สุ ด ตั ว ดํ า เนิ น การการประมาณและฟ ง ก ชั น การประมาณ การ
ประมาณคาในชวงเชิงพหุนาม ทฤษฎีการประมาณคาสูงสุดต่ําสุด การประมาณฟงกชันคาบ
Approximation problems and existence of best approximations.
Uniqueness of best approximations. Approximation operators and
approximating functions. Polynomial interpolation. Theory of minimax
approximation. Approximation to periodic functions.
519 412 ปญหาผกผันแบบอิลลโพสเชิงเสน
3(3-0-6)
(Linear Ill-Posed Inverse Problems)
วิชาบังคับกอน : 511 271 การวิเคราะหเชิงตัวเลข
สมการเชิงปริพันธเฟรดโฮลมชนิดที่ 1 การวิเคราะหคาคลาดเคลื่อน อัตราการลูเขา
การเลือกคาเร็กกิวลารไรซเซซันพารามิเตอร ตัวดําเนินการกระชับ การแยกคาเอกฐานแบบ
ตัดปลาย ผลเฉลยกําลังสองนอยที่สุด ตัวผกผันเทียมมัวร-เพนโรส ทฤษฎีเร็กกิวลารไรซ
เซชัน 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.
519 431 วิธีการทางคณิตศาสตรในวิทยาศาสตรชีวภาพ
3(3-0-6)
(Mathematical Methods in Biological Sciences)
วิชาบังคับกอน : (1) 515 201 สถิติพื้นฐาน
519 231 แบบจําลองทางคณิตศาสตร
หรือ
(2) 519 231 แบบจําลองทางคณิตศาสตร
519 251 ทฤษฎีความนาจะเปน
การสรางแบบจําลองทางนิเวศวิทยาเบื้ องตน พลวัตประชากรสําหรับสปชีสเ ดี่ ย ว
โครงสรางและการปฏิสัมพันธของประชากร การประยุกตใชความนาจะเปนกับชีววิทยา การ
อนุมานทางสถิติ กระบวนการสโตแคสติกในชีววิทยา
Introduction to ecological modeling. Population dynamics for single
species. Structure and interacting populations. Applying probability to biology.
Statistical inference. Stochastic processes in biology.
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519 441 โครงขายประสาทเทียมเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Artificial Neural Networks)
วิชาบังคับกอน : (1) 511 203 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร
511 272 การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร
หรือ
(2) 511 203 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร
519 241 คณิตศาสตรคณนา
เซลลประสาทชีวภาพกับเซลลประสาทเทียม สถาปตยกรรมเครือขายประสาทเทียม
และกระบวนการฝ ก ฝน เครื อ ข า ยเพอร เ ซปตรอน เครื อ ข า ยเพอร เ ซปตรอนหลายชั้ น
เครือขายฟงกชันมูลฐานเชิงรัศมี เครือขายฮอปฟลดแบบเวียนซ้ํา การประยุกตของโครงขาย
ประสาทเทียม
Biological and artificial neuron. Artificial neural network architectures and
training processes. Perceptron network. Multilayer perceptron networks. Radial
basis function networks. Recurrent Hopfield networks. Application of artificial
neural networks.
519 442 วิธีเชิงตัวเลขสําหรับการลงทะเบียนภาพเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Numerical Methods for Image Registration)
ปญหาการลงทะเบียนภาพ ภาพดิจิตอล การจัดตั้งทางคณิตศาสตร เมเชอรความ
คลายคลึง แบบจําลองเชิงคณิตศาสตรสําหรับการลงทะเบียนภาพแบบใชพารามิเตอรและ
แบบไมใชพารามิเตอร แคลคูลัสของการแปรผัน เทคนิคการเร็กกิวลารไรซเซชันสําหรับการ
ลงทะเบียนภาพ วิธีการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขสําหรับการลงทะเบียนภาพแบบยืดหยุน แบบ
แพรกระจาย และแบบเคอรเวเจอร
Image registration problems. Digital images. Mathematical setting.
Similarity measures. Mathematical models for parametric and non-parametric
image registration. Calculus of variation. Regularization techniques for image
registration. Numerical solution methods for elastic-, diffusion-, and curvaturebased image registrations.
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519 443 วิธีการไฟไนตดิฟเฟอเรนซและการประยุกต
3(3-0-6)
(Finite Difference Methods and Applications)
วิชาบังคับกอน : (1) 511 221 สมการเชิงอนุพันธ
511 272 การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร
หรือ
(2) 511 221 สมการเชิงอนุพันธ
519 241 คณิตศาสตรคณนา
แนวคิดพื้นฐานทางวิธีการเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธยอย วิธีการหาคําตอบ
สําหรับปญหาคาขอบของสมการเชิงอนุพันธยอยอันดับสองโดยวิธีการไฟไนตดิฟเฟอเรนซ
การประยุ กต ข องวิ ธี การไฟไนตดิ ฟ เฟอเรนซสํา หรับ สมการเชิ งอนุ พัน ธย อ ยที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
วิทยาศาสตรและวิศวกรรม
Basic concepts in numerical methods of partial differential equations.
Solution methods for boundary value problems of second- order partial
differential equations using finite difference methods. Applications of finite
difference methods for partial differential equations arising in science and
engineering.
519 444 วิธีการไฟไนตเอลิเมนต
3(3-0-6)
(Finite Element Methods)
วิชาบังคับกอน : (1) 511 221 สมการเชิงอนุพันธ
511 272 การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร
หรือ
(2) 511 221 สมการเชิงอนุพันธ
519 241 คณิตศาสตรคณนา
แนวคิ ดพื้ น ฐานทางวิ ธีไฟไนตเอลิเมนต การสรางรูป แบบของวิธีไฟไนตเอลิเมนต
สําหรับปญหาคาขอบ วิธีของการถวงน้ําหนักเศษตกคาง การวิเคราะหปญหาคาขอบสําหรับ
ป ญ หาค า ขอบหนึ่ ง มิ ติ แ ละสองมิ ติ ด ว ยวิ ธี ไ ฟไนต เ อลิ เ มนต การใช ค อมพิ ว เตอร เ พื่ อ
ประมวลผลวิธีไฟไนตเอลิเมนตการประยุกต
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 boundary value problems. Computer
implementation of finite element methods. Applications.
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519 451 อนุกรมเวลาเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Time Series)
วิชาบังคับกอน : (1) 511 203 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร
511 241 พีชคณิตเชิงเสน 1
หรือ
(2) 511 203 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร
511 246 พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต
ตัวอยางของอนุกรมเวลาและจุดมุงหมายของการวิเคราะหอนุกรมเวลา กระบวนการ
หยุ ด นิ่ ง กระบวนการค า เฉลี่ ย เคลื่ อ นที่ อั ต ถดถอย การวิ เ คราะห ส เปกตรั ม การสร า ง
แบบจําลองและการพยากรณกระบวนการคาเฉลี่ยเคลื่อนที่อัตถดถอย ตัวแบบอนุกรมเวลา
ไมหยุดนิ่งและอนุกรมเวลาตามฤดูกาล
Examples of time series and objectives of time series analysis. Stationary
processes. Autoregressive moving- average processes. Spectral analysis.
Modeling and forecasting autoregressive moving- average processes.
Nonstationary and seasonal time series models.
519 461 ทฤษฎีควบคุมเชิงคณิตศาสตร
3(3-0-6)
(Mathematical Control Theory)
วิชาบังคับกอน : 511 221 สมการเชิงอนุพันธ
ระบบและตัวควบคุม ฟงกชันถายโอนและระบบตอบสนองในโดเมนความถี่เชิงซอน
เสถียรภาพของระบบ สภาพควบคุมไดและหลักการแบง-แบง การควบคุมโดยใชเวลานอย
ที่สุด หลักการมากสุดของพอนเทรียกิน กําหนดการเชิงพลวัต
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.
519 481 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตรประยุกต
3(3-0-6)
(Selected Topics in Applied Mathematics)
เงื่อนไข : โดยความยิ น ยอมของกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันดานคณิตศาสตรประยุกต
Topics of current interest in applied mathematics.
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519 482 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคณนา
3(3-0-6)
(Selected Topics in Computational)
เงื่อนไข : โดยความยิ น ยอมของกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันดานคณิตศาสตรคณนา
Topics of current interest in computational mathematics.
519 483 เรื่องคัดเฉพาะทางการเงินและอุตสาหกรรม 1
3(3-0-6)
(Selected Topics in Finance and Industry I)
เงื่อนไข : โดยความยิ น ยอมของกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันดานคณิตศาสตรการเงินและอุตสาหกรรม
Topics of current interest in financial and industrial mathematics.
519 484 เรื่องคัดเฉพาะทางการเงินและอุตสาหกรรม 2
3(3-0-6)
(Selected Topics in Finance and Industry II)
เงื่อนไข : โดยความยิ น ยอมของกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันดานคณิตศาสตรการเงินและอุตสาหกรรม
Topics of current interest in financial and industrial mathematics.
519 485 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูลและการจัดการขอมูล 1
3(3-0-6)
(Selected Topics in Data Analysis and Data Management I)
เงื่อนไข : โดยความยิ น ยอมของกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันดานวิทยาการขอมูลและการจัดการขอมูล
Topics of current interest in data science and data management.
519 486 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูลและการจัดการขอมูล 2
3(3-0-6)
(Selected Topics in Data Analysis and Data Management II)
เงื่อนไข : โดยความยิ น ยอมของกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันดานวิทยาการขอมูลและการจัดการขอมูล
Topics of current interest in data science and data management.
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519 491 สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
วิชาบังคับกอน : 519 391 วิธีการวิจัย
เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
สัมมนาในหัวขอที่นาสนใจในปจจุบันทางคณิตศาสตรประยุกตภายใตความเห็นชอบ
ของภาควิชาฯ
Seminar on topics of current interest in applied mathematics as
approved by the department.
519 492 สัมมนาสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
(Cooperative Education Seminar)
วิชาบังคับกอน : 519 496 สหกิจศึกษา 1
เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
สัมมนาในหัวขอที่นาสนใจในปจจุบันทางคณิตศาสตรประยุกตภายใตความเห็นชอบ
ของภาควิชาฯ
Seminar on topics of current interest in applied mathematics as
approved by the department.
519 494 โครงงานวิจัย
2(0-4-2)
(Research Project)
วิชาบังคับกอน : 519 491 สัมมนา
การวิจัยในหัวขอที่นาสนใจทางคณิตศาสตรประยุกตภายใตการแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาในภาควิชาฯ การนําเสนอผลงานวิจัย
Research on topics of interest in applied mathematics under the
supervision of departmental staff members. Research presentation.
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519 496 สหกิจศึกษา 1
3 (ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง)
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับกอน : 519 392 เตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา
เงื่อนไข : โดยความยิ น ยอมของกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
นักศึกษาออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เขารวมโครงการ โดยนําความรู
ดานคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรไปประยุกตใชในการทําโครงงานหรือมีสวนรวมในการ
พัฒนาหรือแกปญหาของสถานประกอบการภายใตการกํากับดูแลของผูเชี่ยวชาญของสถาน
ประกอบการ และอาจารยที่ปรึกษาโครงงานและตองเขียนรายงานความกาวหนานําเสนอ
ตอกรรมการโครงการ
Students do the job training at an assigned cooperative establishment.
Students must use integrated knowledge in mathematics and computer
science to solve a project in the assigned cooperative establishment under
supervision of mentoring staff and a project adviser. Students will be expected
to write progress report and present to project committee.
519 497 สหกิจศึกษา 2
3 (ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง)
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับกอน : 519 496 สหกิจศึกษา 1
การดําเนินงานตอจากรายวิชาสหกิจศึกษา 1 นักศึกษาจะตองทําโครงงานหรือพัฒนา
โครงงานตอตามที่สถานประกอบการมอบหมาย การสรุปผลการดําเนินงาน เขียนรายงาน
โครงงานฉบับสมบูรณและนําเสนอผลงานตอกรรมการโครงการ
Continuing processes from Cooperative Education I. Students develop
or make progress to projects assigned by cooperative establishments.
Summary of overall operation. Complete full project report and present to
the project committee.
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
520 101 พื้นฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Foundation of Computer and Informatics)
ภาพรวมของศาสตร ทางคอมพิว เตอร และเทคโนโลยีส ารสนเทศ วิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดพื้นฐานสําหรับการสรางโปรแกรม เทคโนโลยีฐานขอมูล การ
สื่อสารขอมูล ประเด็นทางดานจริยธรรม ผลกระทบของคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
ตอสังคม การทํางานรวมกันเปนทีม และโดเมนแอปพลิเคชัน
Overview of computer science and information technology. Information
technology revolution. Basic concepts for programming. Database technology.
Data communication. Ethical issues. Social impact of computer and
information system. Team collaboration tools and application domains.
520 111 โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง
3(3-0-6)
(Discrete Computational Structures)
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.
520 112 เว็บเทคโนโลยี
1(0-2-1)
(Web Technology)
ความสําคัญของเว็บเทคโนโลยี หลักการเบื้องตนของเว็บเทคโนยี สถาปตยกรรมของ
เว็บ โครงสรางของเว็บ การสรางเว็บไซตดวยภาษาเอชทีเอ็มแอล เอชทีเอ็มแอลอิลิเมนท
และเอชทีเอ็มแอลแอตทริบิวท ซีเอสเอส และสื่อประสมบนเว็บ การสรางเว็บที่ทุกคนเขาถึง
ได การสรางเว็บแบบตอบสนอง
Importance of web technology. Basic principles of web technology.
Web architecture and structure. Website development using HTML, HTML
elements, and HTML attributes. CSS and Web multimedia. Website
accessibility. Responsive web design.
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520 213 โครงสรางขอมูลพื้นฐานและการประยุกต
3(2-2-5)
(Fundamental of Data Structures and Applications)
วิชาบังคับกอน : 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการแทนขอมูล ตัวดําเนินการ และขั้นตอนวิธีสําหรับ
โครงสรางแบบเชิงเสน ระดับชั้น และขายงาน ประกอบดวย ลิสต กองซอน คิว คิวสองหนา
รูปตนไม และกราฟ การวัดประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีของการเรียงลําดับและการคนหา
ขอมูล การประยุกตการใชโครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีตาง ๆ ในการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตเพื่อแกไขปญหาซึ่งมีลักษณะที่หลากหลาย
Basic concepts and principles of representations, operators, and
algorithms in linear, hierarchical and network structures including: 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 ดิจิทัลแพลตฟอรมและโครงสรางพื้นฐาน
3(2-2-5)
(Digital Platform and Infrastructure)
สถาป ตยกรรมและโครงสราง ระบบปฏิบัติการและลีนุ กซ ค อมมาน แนวคิดการ
จัดเก็บเวอรชัน หลักการพื้นฐานของระบบควบคุมรุนแบบกระจายสมัยใหม การใชงานระบบ
ควบคุมรุนแบบกระจาย การปรับแกขณะใชงานระบบควบคุมรุนแบบกระจาย แนวคิดของ
สาขา การจัดการสาขาเบื้องตน แนวคิดของคอนเทนเนอร การจัดการคอนเทนเนอรแบบ
คอมมานไลน และการจัดการคอนเทนเนอรดวยสวนตอประสานกราฟกกับผูใช
Computer architecture and structure. Operating system and Linux
command. Version control concepts. Basic principles of modern distributed
version control. Practical distributed version control. Editing while using
distributed version control. Branch concept. Basic branch management.
Container concept. Command line container management and container
management with a graphical user interface.
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520 221 ระบบฐานขอมูล
3(3-0-6)
(Database Systems)
วิชาบังคับกอน : 517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล
หรือ
517 121 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
แนวคิดพื้นฐานและสถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล แบบจําลองขอมูลเชิงแนวคิด
การออกแบบฐานขอมูลและการทําใหเกิดผล ระบบการจัดการฐานขอมูล บูรณภาพของ
ขอมูล การจัดการรายการเปลี่ยนแปลงเบื้องตน ภาษาในการจัดการขอมูลและภาษาอธิบาย
ความสั ม พั น ธ และฐานข อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ เ ชิ ง ไม สั ม พั น ธ เ บื้ อ งต น ความปลอดภั ย ของ
ฐานขอมูล กรณีศึกษา
Fundamental concepts and architecture of database systems.
Conceptual data models. Database design and implementation. Database
management system. Data integrity. Introduction to transaction management.
Data manipulation languages and relational algebra practice. Introduction to
NoSQL. Database security. Case studies.
520 222 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุและการประยุกต
3(2-2-5)
(Object-Oriented Software Development and Application)
วิชาบังคับกอน : 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
กรอบความคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน การกําหนดสาระสําคัญของขอมูล
เชิ ง วั ต ถุ การแทนค า และการส ง ข า วสาร การห อ หุ ม การทํ า พหุ รู ป และการสื บ ทอด
คุณสมบัติ การวิเคราะหและการออกแบบเชิงวัตถุ รูปแบบการออกแบบ โปรแกรมควบคุม
แบบจําลองทรรศนะ โพรโทคอล การสะทอน การยึดเหนี่ยวแบบพลวัต การโปรแกรมเชิง
คุณสมบัติ
Introduction to object-oriented programming paradigm. Object-oriented
data abstraction. Representation and message communication. Encapsulation.
Polymorphism and inheritance. Object- oriented analysis and design. Design
patterns. Model- view- controller. Protocols. Reflections. Dynamic bindings.
Aspect-oriented programming.
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520 223 ภาษาเอสคิวแอลเบื้องตน
1(0-2-1)
(Introduction to Structure Query Language)
การใชภาษาเอสคิวแอลในการสรางฐานขอมูล ตารางฐานแบบงายและแบบมีความ
เชื่อมโยงรวมถึงการมีเงื่อนไข คําสั่งเอสคิวแอลขั้นพื้นฐานในการเขียนนิพจน การเพิ่ม ลบ
แกไข การเรียกดูขอมูล การเรียงลําดับขอมูล การคัดเลือกขอมูลโดยการใชการดําเนินการ
ดานการคํานวณทางคณิตศาสตร ดานการเปรียบเทียบ และดานตรรกศาสตร โดยการใช
ฟงกชันพื้นฐานและฟงกชันการรวมกลุมขอมูล การดําเนินการของเซต การเรียกดูขอมูลจาก
หลายตาราง คําสั่งในการควบคุมการทํางานเบื้องตนเพื่อความปลอดภัยของฐานขอมูล
Writing SQL (Structure Query Language) command to create a database.
Creating a simple base table and reference with constraints. Basic SQL
commands to write expressions. Manipulate data: add, delete, modify, browse
and sorting data. Selection of data by using mathematical operations,
comparison, and logic using basic functions and aggregate functions. Set
operations. Retrieving data from multiple tables. Writing commands to control
the basic operations for database security.
520 231 การวิเคราะหขอมูล
3(2-2-5)
(Data Analytics)
วิชาบังคับกอน : 517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล
หรือ
517 121 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
วงจรการวิ เ คราะห ข อ มู ล การเตรี ย มข อ มู ล การกรองข อ มู ล การสํ า รวจข อ มู ล
แผนภาพและกราฟทางสถิติ การวิเคราะหขอมูลขั้นพื้นฐานและการวิเคราะหขอมูลขั้ นสูง
วิธีการเรียนรูแบบมีผูสอน การจําแนก วิธีการเรียนรูแบบไมมีผูสอน การวิเคราะหการจั ด
กลุ ม การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของตั ว แบบ แนวความคิ ด ข อ มู ล ขนาดใหญ แ ละการ
ประมวลผลขอมูลขนาดใหญ
Data analytics lifecycle. Data preprocessing. Data filtering. Data
exploration. Statistical plots and graphs. Basic and advanced data analytic
methods. Supervised learning methods. Classification. Unsupervised learning
methods. Cluster analysis. Performance evaluation of models. Big data
concepts and big data processing.
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520 232 การเลาเรื่องและการสรางภาพนิทัศนจากขอมูล
3(2-2-5)
(Storytelling and Data Visualization)
ภาพรวมของการเลาเรื่องดวยภาพ เทคนิคในการเลาเรื่อง เทคนิคการสรางสรรค
แนวความคิด หลักการของการแสดงขอมูลดวยแผนภาพ การรับรูสีและภาพกราฟกของ
มนุ ษย การแสดงข อมู ล ด ว ยแผนภาพจากข อมูล และสารสนเทศ การออกแบบเพื่อ การ
นําเสนอขอมูลที่เหมาะสม การใชเทคนิคการสรางภาพเพื่อทําความเขาใจและวิเ คราะห
ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ เครื่องมือที่ใชแสดงขอมูลดวยแผนภาพ
Overview of visual storytelling. Storytelling techniques. Ideation
techniques. Principles of data visualization. Human perception to graphics and
color. Data and information visualization. Appropriate designs for data
presentation. Visualization techniques for enhancing comprehension and
analysis of information. Data visualization tools.
520 241 หลักของเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Principles of Computer Networks)
วิชาบังคับกอน : 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
แนวคิ ด และหลั ก การพื้ น ฐานของเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร มาตรฐานระบบเป ด
แบบจําลองอางอิงโอเอสไอ สื่อนําสัญญาณและอุปกรณ สถาปตยกรรมเครือขายและโพรโท
คอล โพรโทคอลทีซีพี/ไอพีและเครือขายอินเทอรเน็ต พื้นฐานเกี่ยวกับการกําหนดที่อยู การ
แบ งเครื อข า ยย อย การอ า งชื่อและการจัดเสน ทางในเครือขายโปรแกรม ประยุกตดาน
เครื อ ข า ยและบริ ก ารบนเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต ความมั่ น คงปลอดภั ย ของเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอรเบื้องตน แนวโนมในการประยุกตทางดานเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร
Basic concepts and principles of 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. Basic of computer network security. Application trends in
computer network technology.
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520 242 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information System Security)
วิชาบังคับกอน : 520 213 โครงสรางขอมูลพื้นฐานและการประยุกต
แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารสนเทศ ภัยคุกคาม ชองโหว และการโจมตี
นโยบายความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การวิเคราะหการคุกคาม เทคโนโลยีและกลไก
สําหรับการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ การจัดการความปลอดภัยของสารสนเทศ
Concepts of Information security. Threat, vulnerabilities, and attack.
Information security policies. Threat analysis. Technology and mechanisms for
information security. Information security management.
520 251 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรและการออกแบบประสบการณผูใช 3(3-0-6)
(Human Computer Interaction and User Experience Design)
หลักการพื้นฐานของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร ความสามารถ
และพฤติกรรมมนุษย แบบจําลองของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร รูปแบบ
ของสวนตอประสาน เครื่องมือและเทคนิคสําหรับสวนตอประสานผูใช กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ เทคนิ คการออกแบบประสบการณผูใช หลักการออกแบบโดยอาศัย ผูใ ช เ ป น
ศูนยกลาง ปจจัยมนุษย หลักการและข อควรปฏิบั ติในการออกแบบ วิธีการทําต น แบบ
เทคนิคการประเมิน การทําซ้ําเพื่อแกปญหาของความตองการใชงาน การทดสอบความยาก
งายในการใชงาน
Fundamental principles of human computer interaction ( HCI) . Human
ability and behavior. HCI model. Type of interfaces. Tools and techniques for
user interface (UI). Design thinking. User experience (UX) design techniques.
Principles of user- centered design. Human factors. Design principles and
guidelines. Prototyping methods. Evaluation techniques. Iterative prototyping
of interfaces to address user’s needs. Usability testing.
520 311 กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Laws and Ethics in Information Technology)
กฎหมายวาดวยสิทธิในการแสดงความคิดเห็น อย างเสรี การสื่อสาร การเผยแพร
สารสนเทศ และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความรู พ้ื น ฐานเกี่ ย วกั บ จรรยาบรรณในการใช ส ารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Issues of laws related to the rights on freedom of opinion expression,
communication, information distribution, and personal data protection. Laws
related to information and information technology. Basic knowledge of ethics
in information and information technology usage.
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520 321 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
3(2-2-5)
(Database System Administration)
วิชาบังคับกอน : (1) 517 261 หลักการระบบฐานขอมูลและการออกแบบ
หรือ
(2) 520 221 ระบบฐานขอมูล
520 223 ภาษาเอสคิวแอลเบื้องตน
การบริหารจัดการขอมูล ฐานขอมูล และระบบ การออกแบบและการสรางฐานขอมูล
การปรับแตงประสิทธิภาพฐานขอมูล บูรณภาพของขอมูลและความปลอดภัยของฐานขอมูล
การสํารองข อมู ลและการกูคืน การจัดการขอมูลและหนวยเก็บ ขอมูล การจัดการทราน
แซกชั่นและการควบคุมภาวะพรอมกัน
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 : (1) 517 261 หลักการระบบฐานขอมูลและการออกแบบ
หรือ
(2) 520 221 ระบบฐานขอมูล
520 223 ภาษาเอสคิวแอลเบื้องตน
ระบบสารสนเทศในงานธุร กิจ แนวคิ ดการวางแผนทรั พยากรองค กร การจัดการ
ทรัพยากรองคกร ทรัพยากรบุคคล การเงิน การบัญชี การผลิต และการตลาด พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส การจัดการหวงโซอุปทาน ระบบสารสนเทศเพื่อการดําเนินการและการ
จัดการ การสนับสนุนการตัดสินใจ เทคโนโลยีสารสนเทศระหวางองคกร
Information systems for business. Enterprise resource planning ( ERP)
concepts. Enterprise resource management: human resource, financial,
accounting, production, and marketing. E- commerce. Supply- chain
management. Information system for operation and management. Decision
support. Information technology between organizations.
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520 323 การจัดการเนื้อหาและสินทรัพยแบบดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Content and Asset Management)
วิชาบังคับกอน : (1) 517 261 หลักการระบบฐานขอมูลและการออกแบบ
หรือ
(2) 520 221 ระบบฐานขอมูล
520 223 ภาษาเอสคิวแอลเบื้องตน
รูปแบบของเนื้อหาและสินทรัพยแบบดิจิทัล ฟอรแมตการจัดเก็บ การแยกประเภท
และโครงสร า งของเนื้อหาและสินทรัพยแบบดิจิทัล เนน การคน หา การคน คืน และการ
วิเคราะห วงจรชีวิตของสินทรัพยแบบดิจิทัล ผังงานแบบอัตโนมัติของวงชีวิตของเนื้อหาและ
สิ น ทรั พ ย แ บบดิ จิ ทั ล ความปลอดภั ย และสิ ท ธิ การบริ ห ารจั ด การสิ น ทรั พ ย แ บบดิ จิ ทัล
ประเด็นเรื่องเวลาจริง คาใชจายที่ประหยัด และประสิทธิภาพที่ดีในการบริหารจัดการ การ
ประยุกตและเครื่องมือ
Various forms of digital contents 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.
520 325 ระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี
3(3-0-6)
(Accounting Information Systems)
วิชาบังคับกอน : (1) 517 261 หลักการระบบฐานขอมูลและการออกแบบ
หรือ
(2) 520 221 ระบบฐานขอมูล
520 223 ภาษาเอสคิวแอลเบื้องตน
แบบจําลองและการออกแบบฐานขอมูลสําหรับระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชีและวิธีการทําใหเกิดผล 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.
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520 326 การออกแบบระบบฐานขอมูลและการทําใหเกิดผล
3(3-0-6)
(Database System Design and Implementation)
วิชาบังคับกอน : (1) 517 261 หลักการระบบฐานขอมูลและการออกแบบ
หรือ
(2) 520 221 ระบบฐานขอมูล
520 223 ภาษาเอสคิวแอลเบื้องตน
กระบวนการพัฒนาระบบฐานขอมูล การออกแบบการจัดการฐานขอมูลทางธุรกิจ
และการทําใหเกิดผล การออกแบบฐานขอมูลที่ซับซอน ระบบฐานขอมูลแบบกระจาย ระบบ
ฐานขอมูลเชิงไมสัมพันธ 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.
520 327 การจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส
3(3-0-6)
(Supply Chain and Logistics Management)
การจั ดการห ว งโซ อุป ทานและโลจิส ติกสเบื้องตน คุณคาของหว งโซอุป ทาน การ
วางแผนอุปสงคและอุปทาน การจัดซื้อ การจัดการพัสดุคงคลัง การจัดตารางการผลิต การ
จั ดการคลั งสิ น ค า และการขนสง เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่องานดานการจัด การห ว งโซ
อุปทานและโลจิสติกส
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 การจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Service Management)
หลักการพื้นฐานของการจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการจัดการ
บริการ กลยุทธดานบริการ การออกแบบบริการ ขอตกลงของระดับบริการและการจัดการ
ความพรอมในการใหบริการ การใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ตอเนื่อง และปลอดภัย การ
สงมอบบริการ การเปลี่ยนแปลงในบริการ การจัดการความผิดปกติ การจัดการปญหา การ
ปรับปรุงบริการอยางตอเนื่อง
Basic principles of information technology service management. Service
management process. Service strategy. Service design. Service level agreement
and management. Service availability and efficiency. Continuous and safe
service. Service delivery. Change management in service. Incident
management. Problem management. Service improvement.
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520 331 ปญญาประดิษฐสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Artificial Intelligence for Information Technology)
วิชาบังคับกอน : 517 121 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
แนวคิ ดป ญ ญาประดิ ษฐเบื้องตน การแกปญ หาโดยใชการคน หาในปริภูมิส ถานะ
ประเภทของการเรี ย นรูของเครื่อง กระบวนการพัฒ นาโมเดลดวยการเรีย นรูของเครื่อง
วิศวกรรมคุณลักษณะสําหรับปญญาประดิษฐและการเรียนรูของเครื่อง ขั้นตอนวิธีแบบแบบ
แพรกลับและการเคลื่อนลงตามความชันอยางสุม การปรับอัตราการเรียนรู การนําโมเดลไป
ใช การทําเรกูลารไรเซชัน การเรียนรูเชิงลึก การเลือกใชฟงกชันการสูญเสีย การวิเคราะห
ประสิทธิภาพโมเดลดวยเสนโคงการเรียนรู การถายโอนความรูของโมเดล การประยุกตใน
ดานตาง ๆ ระบบแนะนํา การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การเลนเกม
Introduction to artificial intelligence. The state space search in AI. Types
of machine learning. Machine learning model development process. Feature
engineering for artificial intelligence and machine learning. Back- propagation
algorithm and stochastic gradient descent. The effects of the learning rate on
model performance. Model deployment. Regularization. Deep learning.
Selection of the loss function. Diagnose machine learning model performance
with learning curves. Transfer learning. Applications in fields: natural language
processing. Recommendation system, and Game play.
520 332 อัจฉริยะเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Intelligence)
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักการอัจฉริยะเชิงธุรกิจขั้นสูง ความตองการ
สําหรับอัจฉริยะเชิงธุรกิจ การทํางานรวมกันของวิธีการทางอัจฉริยะเชิงธุรกิจ วิธีการทาง
อัจฉริยะเชิงธุรกิจ การจัดการประสิทธิภาพขนาดใหญ การจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ การ
จัดการขอมูลเพื่ออัจฉริยะเชิงธุรกิจ การวิเคราะหขอมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่ อ
อัจฉริยะเชิงธุรกิจ การผสมผสานอัจฉริยะเชิงธุรกิจในระดับปฏิบัติการ กลวิธี และกลยุทธ
Business information system development. Advanced business
intelligence concepts. Requirements for business intelligence. Articulation 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.
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520 333 การทําเหมืองขอมูล
3(2-2-5)
(Data Mining)
วิชาบังคับกอน : (1) 517 261 หลักการระบบฐานขอมูลและการออกแบบ
หรือ
(2) 520 221 ระบบฐานขอมูล
520 223 ภาษาเอสคิวแอลเบื้องตน
หรือ
(3) 522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล
แนวคิ ด หลั ก การ และอั ล กอริ ทึ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ การทํ า เหมื อ งข อ มู ล เทคนิ ค การ
ประมวลผลขอมูลขั้นสูง การทําความสะอาดขอมูล การบูรณาการขอมูล การแปลงขอมูล
และการลดทอนข อมู ล การหาสารสนเทศจากขอมูล ขนาดใหญดวยวิธีทางสถิติและการ
เรียนรูของเครื่องกล กระบวนการนําเสนอแบบอัตโนมัติของกฎ และฟงกชันจากฐานขอมูลที่
ซับซอนเพื่อชวยในการตัดสินใจทางธุรกิจ การประยุกตใชงานของการทําเหมืองขอมูล
Data mining concepts, principles and algorithms. Advanced data
preprocessing techniques: data cleaning, data integration, data transformation,
and data reduction. Extraction of information from large data by statistical and
machine learning techniques. Process of automated presentation of rules and
functions from complex database to make business decisions. Data mining
applications.
520 334 ระบบชวยสนับสนุนการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Decision Support Systems)
วิชาบังคับกอน : (1) 517 261 หลักการระบบฐานขอมูลและการออกแบบ
หรือ
(2) 520 221 ระบบฐานขอมูล
520 223 ภาษาเอสคิวแอลเบื้องตน
แนวคิดของกระบวนการตัดสินใจ องคประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การ
จัดการขอมูล ตัวแบบ สวนติดตอกับผูใช การจัดการความรู การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การวิเคราะหการตัดสินใจ การสรางและการประเมินทางเลือกสําหรับการตัดสินใจ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุม ปญญาประดิษฐ ระบบผูเชี่ยวชาญ เหมืองขอมูล การ
โปรแกรมเชิงเสน การบูรณาการระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กรณีศึกษาการประยุกตใช
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและการแกปญหา
Concepts of the decision- making process. Components of decision
support systems. Data management. Models. User interface. Knowledge
management. Decision support system development. Decision making
analysis. Creating and evaluating alternatives for decision making. Group
decision support systems. Artificial intelligence. Expert systems. Data mining.
Linear programming. Decision support system integration. Case studies of the
applications of decision support systems and problem solving.
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520 335 วิทยาการขอมูลและเครื่องมือ
3(2-2-5)
(Data Science and Tools)
รวบรวมวิธีการและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเขาขอมูล จัดเก็บขอมูล การแปลงขอมูล
การสรางแบบจําลองและสวนตอประสานโปรแกรมประยุกต การแสดงผลดวยภาพ เพื่อ
วิ เ คราะห ขอมู ล ทั้ ง ภาพ เสี ย ง ขอความ ขอมูล อิน เทอรเน็ ตทุ กสรรพสิ่ง ดว ยเครื่อ งมื อ
สมัยใหม
Collection of methods and practice in data ingestion. Data storage. Data
transformation. Modeling and API. Visualization to analyze data such as image,
sound, text and IOT data with modern tools.
520 336 การคิดเชิงออกแบบเพื่อธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
(Design Thinking for Digital Business)
การคิดเชิงออกแบบเบื้องตน กระบวนการของการคิ ดเชิ งออกแบบ กระบวนการ
นิยามปญหาและเปาประสงค การสรางแบบจําลองในการแกปญหา การคิดเชิงออกแบบโดย
ใชสถานการณจําลองและเทคโนโลยีตาง ๆ มาประยุกตใชในธุรกิจดิจิทัล การระดมความคิด
และการทํางานรวมกัน
Introduction to design thinking. Design thinking process. Process for
defining problems and objectives. Problem solving modeling. Design thinking
in digital business by using simulation and other technologies. Brainstorming
and teamwork.
520 337 การวิเคราะหขอมูลภาพและวีดิทัศน
3(2-2-5)
(Image and Video Analytics)
ลักษณะโครงสรางขอมูลในการเก็บรูปภาพดิจิทัล พื้นฐานการประมวลผลรูปภาพ
พื้นฐานการดึงขอมูลสารสนเทศจากรูปภาพ การสกัดลักษณะเดนเชิงภาพ การเรียนรูดวย
เครื่องจักรและการเรียนรูเชิงลึกบนรูปภาพ พื้นฐานการวิเคราะหวีดิทัศน เทคนิคและรวมถึง
แอปพลิเคชันที่นาสนใจของการวิเคราะหภาพในธุรกิจ กรณีศึกษา
Data structures for digital images. Basic image processing. Fundamental
concepts of extracting information from images. Visual feature extraction.
Machine learning and deep learning for images. Basic video analytics. Recent
techniques and applications of image analytics towards businesses. Case
Studies.
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520 338 การวิเคราะหเครือขายสังคม
3(2-2-5)
(Social Network Analysis)
ความหมายของเครือขายสังคมเบื้องตนในการวิเคราะหเครือขายสังคมและสื่อสังคม
การเก็บขอมูลบนเครือขายสังคม การตรวจสอบและวาดภาพนิทัศนของเครื อขายสั งคม
พลวัตและการเติบโตของเครือขายสังคม ศูนยกลางความเชื่อมโยงของเครือขายสังคม ชุมชน
และกลุมบนเครือขายสังคม การสื่อสารและการเผยแพรนวัตกรรมบนเครือขายสังคม ตัว
แบบเครือขาย ตัวแบบสารสนเทศ
Basic concepts in social network and media analysis. Data collection on
social network. Detection and visualization of social network. Social network
dynamic and growth. Social network centrality. Community and cluster on
social network. Communication and diffusion of innovation on social network.
Network models. Information models.
520 341 การเขียนโปรแกรมแบบเว็บฝงไคลเอนต
3(2-2-5)
(Client Side Web Programming)
วิชาบังคับกอน : (1) 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
517 242 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ
หรือ
(2) 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
520 112 เว็บเทคโนโลยี
การเขียนโปรแกรมเว็บฝงไคลเอนตดวยจาวาสคริปตพื้นฐาน การเขียนจาวาสคริปต
เพื่ อทํ า งานกั บ ฟอร ม ดอม เหตุการณ คุกกี้ การใชขอมูล JSON จาวาสคริป ตภ ายนอก
เอแจ ก และเจคิ ว รี การจั ดการฟอรมขั้น สูง ไคลเอนตเอพีไอ การเขีย นโปรแกรมฝงเว็บ
ไคลเอนตดวยจาวาสคริปตเฟรมเวิรกซิงโครนัส
Client- side web programming with basic javascript. Writing Javascript to
work with Form Dom. Events. Cookies. Using JSON data, external Javascript,
Ajex, and Jquery. Advanced form management. API client. Web client- side
programming with the synchronous JavaScript framework.
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520 342 การเขียนโปรแกรมแบบเว็บฝงเซิรฟเวอร
3(2-2-5)
(Server Side Web Programming)
วิชาบังคับกอน : (1) 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
517 242 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ
หรือ
(2) 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
520 112 เว็บเทคโนโลยี
การเขียนโปรแกรมแบบเว็บฝงเซิรฟเวอร เซิรฟเวอรไซดเทคโนโลยี เอชทีทีพีโพรโท
คอล การรองขอและการตอบสนองเอชทีทีพี การสง/รับพารามิเตอร สวนหัวของเอชทีทีพี
เอฟที พี โ พรโทคอล เว็ บ ซ็ อ กเก็ ต ภาษาสคริ ป ต สํ า หรั บ ฝ ง เซิ ร ฟ เวอร การเชื่ อ มโยงกั บ
ไคลเอนต การจัดการคุกกี้เซสชัน การเชื่อมตอกับฐานขอมูล การรักษาความปลอดภัยบน
เว็บการออกแบบดวยโมเดลวิวคอนโทรลเลอร การเขียนโปรแกรมฝงเว็บเซิรฟเวอรดวยเฟรม
เวิรก เทคโนโลยีฝงเซิรฟเวอรแบบอะซิงโครนัส การติดตั้ง ทดสอบ และใชงาน
Server-side web programming. Server-side technology. HTTP Protocol.
HTTP Request and Response. Sending/receiving parameters. HTTP header. FTP
protocol. Web socket. Scripting languages for the server-side. Associating with
clients. Managing session cookies. Connecting to a database. Securing web
designing with view controller models. Web server-side programming with
asynchronous server-side. Technology framework. Deployment, testing, and
usage.
520 343 เว็บเซอรวิสและไมโครเซอรวิส
2(1-2-3)
(Web Service and Microservice)
หลักการพื้นฐานของเว็บเซอรวิส และไมโครเซอรวิส ยูอารแอล ยูอารไอ ลักษณะของ
ขอมูลบนเว็บ สถาปตยกรรมของเว็บเซอรวิส การอธิบายบริการเว็บ บริการเว็บแบบโซป
บริการแบบเว็บเรส บริการเว็บแบบเรสฟูลเอพีไอ การจําลองเว็บเซอรวิสและไมโครเซอรวิส
การรวมกันและการนําไปใชงาน ความมั่นคงปลอดภัยของเว็บเซอรวิส ชองทางสื่อสาร การ
พิสูจนตัวตน สิทธิในการใชงาน ชองโหว
Basic principles of web services and microservices. URL. URI. Format of
data on the web. Web service architecture. Web service description language
(WSDL). SOAP web service. REST web service. RESTful API web service. Web
service and microservices simulation. Integration and deployment. Web service
security. Communication channels. Authentication. Authority. Vulnerabilities.
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520 344 การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Computer System Administration)
วิชาบังคับกอน : 520 241 หลักของเครือขายคอมพิวเตอร
ระบบคอมพิวเตอรและการบริหารจัดการระบบเบื้องตน การติดตั้งคอมพิวเตอรที่มี
ฮารดแวรและซอฟตแวรที่หลากหลาย การติดตั้งและกําหนดคาอุปกรณเครือขาย การติดตั้ง
และกําหนดคาซอฟตแวรของเครื่องแมขายบนระบบตาง ๆ การรักษาความปลอดภัยของ
เครือขาย เครื่องโฮสต และบริการตาง ๆ และการติดตั้งชุดซอมเสริมของระบบ การติดตั้ง
บริการสํารอง เครื่อง/บริการเสมือน และอุปกรณตาง ๆ การประเมินประสิทธิภาพ ความ
นาเชื่อถือ และความปลอดภัยของระบบโดยรวม
Introduction to computer systems and system administration.
Installation of computers for assorted hardware and software platforms.
Installation and configuring of networking equipment. Installation and
configuring of server software on several systems. Securing the network, hosts,
and services, and 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 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Java Programming)
วิชาบังคับกอน : 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาขั้นสูง การเขียนโปรแกรมแบบใชไดทั่วไป
คอลเลคชั่น การคนหาและจัดเรียงขอมูล สถาปตยกรรมแบบไคลเอนตเซิรฟเวอร การเขียน
โปรแกรมบนเครือขาย ภาษาจาวากับการเชื่อมตอกับฐานขอมูล เครื่องเซิรฟเวอรสําหรับ
โปรแกรมประยุกตและเว็บ เฟรมเวิรกสําหรับภาษาจาวา การใหบริการบนคลาวด การ
พัฒนาสวนตอประสานกราฟกกับผูใช
Fundamentals of advanced Java programming. Generic programming,
Collections, Sorting and Searching. Client- server architecture. Network
Programming. Java Database Connectivity. Web and application servers. Java
Frameworks. Cloud services. Graphics user interface development.
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520 346 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนที่สําหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
(Mobile Application Development for Business)
วิชาบังคับกอน : 517 121 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
การกํ า หนดผู ใ ช เป า หมาย และวั ต ถุ ป ระสงค ข องโปรแกรมประยุ ก ต การเลื อ ก
แพลตฟอรม การนิยามการใชงานและความตองการเชิงปฏิบัติโดยละเอียด การออกแบบ
สวนติดตอกับผูใช สถาปตยกรรมสารสนเทศ การไหลของงาน การสรางโครงราง รูปแบบ
แสดงผล การจําลองระบบและการสรางต นแบบ การพัฒนาโปรแกรมฝงให บริการ การ
พัฒนาสวนเชื่อมตอประสานงาน การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่ การทดสอบดาน
ประสบการณของผูใช การทดสอบการทํางาน การทดสอบประสิทธิภาพ การทดสอบดาน
ความปลอดภัย การติดตั้งโปรแกรมและการสนับสนุน
Specifying users, target business and objectives of the application. Selecting
a mobile platform. Defining use cases and detailed functional requirements.
UI/ UX design. Information architecture, workflows, wireframes, style guide,
mockups, and prototype. Development of back-end/server technology, API(s),
and the mobile app front- end. Testings: user experience testing, functional
testing, performance testing, and security testing. Deployment and support.
520 347 เดฟออปสและวิศวกรรมระบบคลาวดเชิงปฏิบัติ
3(2-2-5)
(Practical DevOps and Cloud Engineering)
หนาที่ของวิศวกรเดฟออปส การใชงานระบบควบคุมรุนในการพัฒนาซอฟทแวร การ
พัฒนาซอฟทแวรโดยใชเทคโนโลยีคอนเทนเนอร เครื่องมืออัตโนมัติในการพัฒนาซอฟทแวร
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในรูปแบบการทํางานจริง
The roles of a DevOps engineer. The use of version controls in software
development. Software development using container technology. Using
automated tools in software development. Real- world web application
development.
520 348 เดฟเซคออปสเชิงปฏิบัติ
3(2-2-5)
(Practical DevSecOps)
ความปลอดภั ย เป น รหั ส มาตรฐานและนโยบาย การพั ฒ นาซอฟท แ วร โ ดยใช
เทคโนโลยีคอนเทนเนอรและการสแกนหาชองโหว การปองกันรันไทม การใชเครื่ องมือ
อัตโนมัติในการพัฒนาซอฟทแวรและความปลอดภัย
Security as code. Standards and policies. Software development using
container technology and vulnerability scanning. Runtime protection. Using
automated tools in software development and security.
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520 349 สถาปตยกรรมและเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Computer Network Architecture and Technology)
วิชาบังคับกอน : 520 241 หลักของเครือขายคอมพิวเตอร
สถาปตยกรรมเครือขายคอมพิวเตอร ชุดโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี ไอพีรุนที่สี่และรุนที่
หก ระบบชื่อโดเมน การเชื่อมโยงระหวางเครือขายดวยทีซีพี/ไอพี การแบงเครือขายยอย
การจัดเสนทางแบบตายตัวและแบบพลวัต โพรโทคอลจัดเสนทาง เทคโนโลยีเครือขายไร
สาย หลักการออกแบบและการบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร
Computer network architectures. TCP/ IP protocol suite. IPv4 and IPv6.
Domain name system. Internetworking with TCP/ IP. Subnetting. Static and
dynamic routing. Routing protocols. Wireless technologies. Principles of
network design and administration.
520 351 เทคโนโลยีสื่อประสม
3(3-0-6)
(Multimedia Technology)
ภาพรวมของเทคโนโลยีสื่อประสมดิจิทัลและการประยุกตใชงาน ประเภทขอมูลของ
สื่อประสม ประเภทของไฟลสื่อประสม อุปกรณการเก็บขอมูลสื่อประสม เครื่องมือในการ
โปรแกรมสื่อประสม การบีบอัดขอมูลสื่อประสม การสื่อสาร การนําสงเนื้อหาการสื่ อสาร
การนําสงเนื้อหา และมาตรฐานของสื่อประสม เครื่องมือในการประพันธสื่อประสม การ
นําเสนอขอมูลสื่อประสม เทคโนโลยีและทิศทางของสื่อประสม
Digital multimedia technology overview and applications. Types of
multimedia data. Multimedia file formats. Multimedia data storage devices.
Multimedia programming tools. Multimedia data compressions. Multimedia
communications. Content delivery and standards. Multimedia authoring tools.
Multimedia data presentation. Technology and trend of multimedia.
520 352 อินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่งสําหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
(Internet of Things for Business)
หลักการเบื้องตนและแนวโนมในเรื่องอินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง การออกแบบและสราง
อุปกรณเชื่อมตอทางคอมพิวเตอร การเชื่อมโยงสื่อสารผานระบบบริการอินเทอรเน็ต โอกาส
ความทาทาย และอุปสรรคของ อินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง การประยุกตใชอินเทอรเน็ ต ทุก
สรรพสิ่งในองคกรธุรกิจ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความเปนสวนตัว
Introduction to principles and trends of internet of things (IoT). Designing
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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520 353 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
(Electronic Commerce)
วิชาบังคับกอน : 517 242 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ
หรือ
520 341 การเขียนโปรแกรมแบบเว็บฝงไคลเอนต
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โครงสร า งพื้ น ฐานของการพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส รูปแบบธุรกิจของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รูปแบบการสรางรายไดบนเว็ บ
กลยุทธทางการตลาด การตลาดดิจิทัล การขาย ระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส การประมูล
อิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัยของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กฎหมาย จรรยาบรรณ
ซอฟตแวรสําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การพัฒนาเว็บพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Concepts of electronic commerce. Infrastructures of electronic
commerce. Business models of e- commerce. Revenue models on the web.
Marketing strategies. Digital Marketing. Selling. Electronic payment systems.
Electronic auction. Electronic commerce security. Laws. Ethics. Software for
electronic commerce. Development of electronic commerce website.
520 354 ระบบปฏิบัติการหุนยนตและการควบคุม
3(2-2-5)
(Robot Operating System and Control)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหุนยนต ระบบปฏิบัติการลินุกซ การเขียนโปรแกรมภาษา
ไพธอน และระบบปฏิ บัติการหุนยนต การสรางและใชงาน โหนด หัว ขอ ขอความ การ
ใหบริการ การสั่งงาน ตัวแปรสาธารณะ ไฟลกําหนดลําดับการทํางาน การทดลองเกี่ยวกับ
การควบคุ ม หุ น ยนต เ คลื่ อ นที่ การควบคุ ม แขนกล การรั บ รู ข องหุ น ยนต พื้ น ฐานการ
ประมวลผลภาพ การระบุตําแหนงตัวเอง การทําแผนที่ และการทํางานรวมกันของหุนยนต
Introduction to robotics, Linux, Python programming and Robot
Operating System ( ROS) . Constructing and using of nodes, topics, messages,
services, actions, parameter server and launch files. Experimentation on
controlling mobile robots, robot manipulator, robot perception, basics image
processing, localization, mapping, and collaborative robots.
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520 355 ความเปนผูประกอบการใหมดานนวัตกรรม และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Innovative and Tech Startup Entrepreneurship)
แนวคิ ดของความเป นผูประกอบการใหมดานนวัตกรรม แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ
รู ป แบบของธุ ร กิ จ เชิ ง นวั ต กรรม ตั ว อย า งการนํ า องค ค วามรู ท างด า นวิ ท ยาศาสตร ม า
ประยุกตใชในธุรกิจ การสํารวจปญหา การระบุและสํารวจกลุมเปาหมายของธุรกิจ ความคิด
สรางสรรคในการแปลงปญหาเปนผลิตภัณฑ การประยุกตเทคโนโลยีเพื่อสรางผลิตภัณฑ
การสร า งแบบจํ า ลองทางธุ ร กิ จ และแผนธุ ร กิ จ ผ า ใบแบบจํ า ลองธุ ร กิ จ การนํ า เสนอ
แบบจําลองทางธุรกิจและแผนธุรกิจ การจัดการเงินลงทุน จรรยาบรรณของผูประกอบการ
ตัวอยางของผูประกอบการที่ใชองคความรูทางดานเทคโนโลยี
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
technology 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 technology.
520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน
3(3-0-6)
(System Analysis and Design)
วิชาบังคับกอน : (1) 517 261 หลักการระบบฐานขอมูลและการออกแบบ
หรือ
(2) 520 221 ระบบฐานขอมูล
520 223 ภาษาเอสคิวแอลเบื้องตน
วงจรการพั ฒ นาระบบ เครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานในการวิ เ คราะห ร ะบบงาน การพั ฒ นา
ระบบงานในรูปแบบอื่น การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรเชิงกายภาพ ลักษณะพิเศษที่ใช
ในการออกแบบ 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.
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520 362 วิศวกรรมซอฟตแวร
3(3-0-6)
(Software Engineering)
วิชาบังคับกอน : 520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน
วิศวกรรมความตองการ เทคนิคการออกแบบระบบ การออกแบบซอฟตแวรแบบ
ธรรมดาและแบบเอไจล รูปแบบการออกแบบ ความเชื่อถือไดของซอฟตแวร การทวนสอบ
และการตรวจสอบความสมเหตุสมผล ความมั่นคงและภาวะความเปนสวนตัว การจัดทํา
เอกสารและการบํารุงรักษา การกํากับดูแลและการบริหารจัดการระบบ โครงงานกลุมยอย
ในหัวขอที่เกี่ยวของ
Requirement engineering. Techniques of system design. Conventional
and Agile designs. Design patterns. Software reliability. Verification and
validation. Security and privacy. Documentation and maintenance. System
governance and 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
จุ ดอ อนของสถาป ต ยกรรมแตล ะแบบ รู ป แบบของสถาป ต ยกรรมและรู ป แบบของการ
ออกแบบ สารสนเทศสําหรับผูบริหาร กรณีศึกษาของซอฟตแวรวิสาหกิจ กรณีศึกษาการใช
เทคนิคในการพัฒนาสถาปตยกรรมซอฟตแวรวิสาหกิจ
Concepts of enterprise software. Enterprise software architectures.
Strength and weakness of various architecture styles. Architecture patterns and
design patterns. Executive information systems. Case studies of enterprise
software. Case studies on enterprise software development techniques.
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520 364 การจัดการโครงการซอฟตแวรรวมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Software Project Management)
วิชาบังคับกอน : 520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน
ภาพรวมของโครงการ วัฏจักรของโครงการประเภทซอฟตแวร การวิเคราะหความ
ตองการของผูใช การประเมินขอบเขตของโครงการ การวางแผนโครงการ หลักการของเอ
ไจล เอไจลกับการจัดการโครงงานแบบดั้งเดิม การวางแผนแบบสปรินท ระเบียบวิธีการแบบ
สกรัม สกรัมทีมและบทบาท การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
โครงการ การบริหารจัดการเวลา การบริหารจัดการทีมในโครงการ การตรวจและควบคุม
โครงการ ความคืบหนาของโครงการ การปดโครงการ กรณีศึกษา
Project overview. Software project lifecycle. Software requirement
analysis. Project scope estimation. Project planning. Agile principles. Agile in
traditional project management. Sprint planning, SCRUM methodology, SCRUM
team and roles. Project risk assessment and project risk management. Time
management. Project team management. Project monitoring and control.
Project progress. Project closure. Case studies.
520 393 การเตรียมโครงงานวิจัย
1(0-2-1)
(Research Project Preparation)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
การออกแบบและการจัดการโครงงานวิจัย การเขียนรายงานวิชาการ การตรวจและ
อางอิงเอกสารวิชาการ การนําเสนอรายงานวิชาการ การเตรียมขอเสนอโครงงาน การ
นําเสนอหัวขอโครงงาน การสาธิตตนแบบ
Design and management of research projects. Technical report writing.
Literature reviews and references. Technical report presentation. Preparation
for a project proposal. Presentation of the project proposal. Prototype
demonstration.
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520 394 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
(Preparation for Cooperative Education)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การเตรียมเรซูเมและจดหมายสมัครงาน การ
สัมภาษณงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ ตําแหนงงานและลักษณะของงาน ลักษณะของ
การทํางานเปนทีม ลักษณะของทีมพัฒนาซอฟตแวรสมัยใหม การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
สมัครงานและการตอบรับจากสถานประกอบการ
Principles, concepts, and processes of cooperative education. Related
rules and regulations. Basic knowledge and techniques in job application.
Resume and cover letter preparation. Job interview. Communication and
human relations. Job position and job description. Teamwork. Characteristics
of modern software development teams. Personality development. Job
applications and acceptance from the corporation.
520 421 การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Storage and Retrieval)
วิชาบังคับกอน : 517 261 หลักการระบบฐานขอมูลและการออกแบบ
หรือ
520 221 ระบบฐานขอมูล
หลักพื้นฐานของการจัดการฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บสารสนเทศและการแทนขอมูล
การทําดรรชนี รูปแบบการแทนขอมูล การจัดเก็บขอมูล เทคนิคการคนหาและการคนคืน
สารสนเทศ การประมวลผลเอกสาร อรรถาภิธาน การประเมินประสิทธิผลของการคนคืน
สารสนเทศ
Fundamentals 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.
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520 422 ระบบฐานขอมูลเชิงไมสัมพันธ
3(3-0-6)
(Non-Relational Database Systems)
วิชาบังคับกอน : (1) 517 261 หลักการระบบฐานขอมูลและการออกแบบ
หรือ
(2) 520 221 ระบบฐานขอมูล
520 223 ภาษาเอสคิวแอลเบื้องตน
ความแตกตางระหวางระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธและระบบฐานขอมูลเชิงไมสัมพันธ
การออกแบบ การจําลอง และการทําใหเกิดผลฐานขอมูลเชิงไมสัมพันธ การเก็บขอมูล การ
คนคืน และการใชฟงกชันภาพรวมกลุม แนวคิดการทําซ้ํา การกระจาย และการเขาถึงขอมูล
ของระบบฐานขอมูลเชิงไมสัมพันธ ฐานขอมูลเชิงไมสัมพันธในโปรแกรมประยุกต กรณีศึกษา
Differences between a relational database and a non-relational (NoSQL)
database. NoSQL database design, modeling, and implementation. Store,
retrieve data, and perform aggregation functions. Concepts of replication,
distribution, and access in a NoSQL database. NoSql database in application.
Case studies.
520 423 คลังขอมูล
3(3-0-6)
(Data Warehouse)
วิชาบังคับกอน : (1) 517 261 หลักการระบบฐานขอมูลและการออกแบบ
หรือ
(2) 520 221 ระบบฐานขอมูล
520 223 ภาษาเอสคิวแอลเบื้องตน
แนวคิด ศัพทเฉพาะทาง ลักษณะเฉพาะและเทคนิคที่สําคัญสําหรับการออกแบบและ
พัฒนาโครงการคลังขอมูล การวางแผน การออกแบบ การทําใหเกิดผล และการบริหาร
คลังขอมูล โครงสรางฐานขอมูลที่เปนทางเลือก วิธีการพัฒนา และสรางคลังขอมูล โครงสราง
ฐานข อมู ล เชิ งสั มพั น ธ โครงสรางฐานขอมูล หลายมิติ กับ ธรรมชาติ การประมวลผลเชิ ง
วิเคราะหและเชิงหลายมิติ
Concepts, terminology, characteristics, and essential techniques for data
warehousing project design and development. Data warehouse planning,
design, implementation, and administration. Alternative database structures,
approaches for data warehouse development, and implementation: relational
database structures, multi- dimensional database structures and the multidimensional and analytical processing.
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520 427 การบริหารงานลูกคาสัมพันธ
3(3-0-6)
(Customer Relationship Management)
แนวความคิดและบทบาทการตลาดในโลกยุคดิจิทัล พฤติกรรมของผูบริโภค สวน
ประสมทางการตลาดและกลยุทธสําหรับตลาดดิจิทัล การแบงสวนทางการตลาด หลักการ
ของการบริหารความสัมพันธลูกคา การระบุ การไดมา การรักษาลูกคาและการขยายของ
ฐานลูกคา การสรางความภักดีของลูกคา การกําหนดนโยบายทางการตลาด การวางแผน
การทํ า ให เ กิ ดผลของการจั ด องค กร การจัดการความสัมพัน ธลูกคาแบบอิเล็ก ทรอนิ ก ส
โปรแกรมประยุกต กรณีศึกษา
Concepts and roles of marketing in digital world. Consumer behaviours.
Marketing mix and strategies for digital marketing. Market segmentation.
Concepts of customer relationship management. Identification (targeting).
Acquisition. Customer retention and development. Customer loyalty.
Determination of marketing policy. Planning. Organizing implementation.
Electronic customer relationship management. Application programs. Case
studies.
520 428 โบราณคดีเชิงดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Archaeology)
เทคนิคและโปรแกรมประยุกตเพื่ อการสํารวจ การจัดเก็บรวบรวม การแทนขอมูล
การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอ และการสืบคนสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานทางดานโบราณคดี
เทคนิคการถายภาพจากการขุดคนและการประมวลผลภาพโบราณวัตถุ การสแกนจากการ
ขุ ด แต ง เพื่ อ เก็ บ ข อ มู ล โบราณสถานสามมิ ติ การจั ด เก็ บ และการสื บ ค น เอกสารทาง
ประวั ติ ศ าสตร การอนุ รั ก ษ ท างโบราณคดี ด ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร เทคนิ ค ทางนิ ติ
โบราณคดี การรับรูจากระยะไกลทางโบราณคดีเพื่อการใชภาพถายทางอากาศและภาพจาก
ดาวเทียม
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.
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520 451 การออกแบบและการพัฒนาเกม
3(3-0-6)
(Game Design and Development)
วิชาบังคับกอน : 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
เทคนิคและแพลตฟอรมการพัฒนาเกม กลไกเกมและการพัฒนากลไก การเขียนบท
ของเกม รูปแบบการออกแบบเกม วิศวกรรมซอฟตแวรเกม ปญญาประดิษฐในเกม
Game development techniques and platforms. Game engines 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)
รู ป แบบของกระบวนการหาความตองการ การสอบถาม การวิเคราะห การหา
ขอตกลง การระบุขอกําหนด การทดสอบ และการบริหารจัดการความตองการ ระเบียบ
วิธี เทคนิคและเครื่องมือสําหรับการกําหนดการจัดทําเอกสารและการทําใหผูใชพึงพอใจ
กรณีศึกษา
Aspects of requirement processes: eliciting, analyzing, negotiating,
specifying, testing, and managing requirements. Methods, techniques, and
tools for defining documentation and customer satisfaction. Case studies.
520 462 การทดสอบแบบเอไจล
3(3-0-6)
(Agile Testing)
วิชาบังคับกอน : 520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน
แนวคิดของเอไจล หลักการทดสอบแบบเอไจลขั้นพื้นฐาน บทบาทและทักษะของผู
ทดสอบในทีมเอไจล แนวคิดการทดสอบแบบเอไจล วงจรการทดสอบแบบเอไจล เทคนิค
และเครื่องมือวิธีการทดสอบแบบเอไจล การทดสอบขับเคลื่อนการพัฒนา การทดสอบการ
ยอมรับขับเคลื่อนการพัฒนา พฤติกรรมผูใชขับเคลื่อนการพัฒนา การทดสอบแบบอัตโนมัติ
และเครื่องมือ
Agile concept. Fundamental agile testing principles. Roles and skills of a
tester in an Agile team. The Agile testing mindset. Agile testing lifecycle. Agile
testing methods techniques and tools. Test- driven development ( TDD) .
Acceptance test- driven development ( ATDD) . Behavior- driven development
(BDD). Automated test and tools.
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520 463 การทดสอบซอฟตแวร
3(2-2-5)
(Software Testing)
วิชาบังคับกอน : 520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน
หลักการและกระบวนการทดสอบซอฟตแวร เทคนิคการทดสอบซอฟตแวร ระดับ
ของการทดสอบ การตรวจสอบซอฟตแวร การจัดการทดสอบซอฟตแวร และเครื่องมือการ
จัดการการทดสอบ การออกแบบกรณีทดสอบ การวางแผนและจัดทําเอกสารการทดสอบ
การทดสอบแบบขับทดสอบ การใชเครื่องมือทดสอบสวนประสานผูใชแบบอัตโนมัติ การใช
เครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพของซอฟตแวร การทดสอบความปลอดภัยของซอฟตแวร
การทดสอบแบบเอไจล
Principles and process of software testing. Software testing techniques.
Testing levels. Software verification and validation. Software test management
and tools. Test case design. Test planning and documentation. Test drive
development. Automated user interface test tools. Software performance
testing tools. Software security testing. Agile testing.
520 464 สกรัมเกม
3(2-2-5)
(SCRUM Games)
ความหมายของสกรัม การนําสกรัมเกมมาใชกับการทํางาน บทบาทของผูเลนในทีม
การดเรื่องราว กัมบังบอรด การใหคะแนนเรื่องราวดวยโปกเกอรการด การเลนเกม การ
ทบทวนความหลั ง ความสํ า เร็ จ ที่ ล ะเล็ ก ที ล ะน อ ย การเรี ย นรู จ ากความพลาดพลั้ ง
ความหมายของงานที่แลวเสร็จ
Meaning of Scrum. Scrum games in work. Roles in scrum team. Story
cards. Kanban boards. Story points by poker card. Game playing. Retrospective.
Little by little success. Learning from failure. Meaning of finished work.
520 481 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Selected Topics in Information Technology I)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Topics of current interest in information technology.

3(3-0-6)
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520 482 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Selected Topics in Information Technology II)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Topics of current interest in information technology.

3(2-2-5)

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(2-2-5)

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(2-2-5)
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520 493 โครงงานวิจัย 1
1(0-2-1)
(Research Project I)
วิชาบังคับกอน : 520 393 การเตรียมโครงงานวิจัย
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
เทคนิคการหาหัวของานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดรับการอนุมัติจากภาควิชา
การจัดเตรียมโครงรางงานวิจัย และนําเสนอ
Techniques for finding research in 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 : วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
การวิจัยในหัว ข อที่ ได เสนอในวิช า 520 493 โครงงานวิจัย 1 เขียนรายงาน และ
นําเสนอผลงานวิจัย
Research on topics proposed in 520 493 Research Project I. Report writing
and research presentation.
520 495 การฝกงาน
3 (ไมนอยกวา 210 ชั่วโมง)
(Practical Training)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
การฝ ก ปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการในลั ก ษณะพนั ก งานชั่ ว คราว เพื่ อ ให ไ ด
ประสบการณจากการไปปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนเวลาไมนอยกวา 210 ชั่วโมง
On-the-job training as a temporary employee in order to get experience
from job assignment related to information technology. Not less than 2 1 0
hours.
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520 496 สหกิจศึกษา
6 (ไมนอยกวา 640 ชั่วโมง)
(Cooperative Education)
วิชาบังคับกอน : 520 393 การเตรียมโครงงานวิจัย
520 394 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาหในสถานประกอบการใน
ลักษณะพนักงานชั่วคราวเพื่อใหไดประสบการณจากการไปปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายที่
เกี่ยวกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทํารายงานสหกิจ และการนําเสนอ
On-the-job training continuously for at least 16 weeks as a temporary
employee in the workplace in order to obtain experience from job assignment
related to information technology. Cooperative education report and
presentation.
520 497 สัมมนาโครงงานสหกิจศึกษา
2(0-4-2)
(Cooperative Education Project Seminar)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร
วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นําเสนอแนวทางการประยุกตความรู
จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การเขารวมสัมมนาและนําเสนอผลงานจากโครงงานสหกิจ
ศึกษา
Cooperative education performance report. Cooperative education
knowledge application and presentation. Attending seminars and
presentations from the cooperative education project.
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาวิทยาการขอมูล
522 151 พื้นฐานวิทยาการขอมูล
3(3-0-6)
(Foundation of Data Science)
ภาพรวมของวิทยาการขอมูล ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาการขอมูล กระบวนการ
และกรอบงานของวิทยาการขอมูล ความสําคัญของวิทยาการข อมูล สําคัญของการเก็ บ
รวบรวมข อมู ล ชนิ ดของข อมูล เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล แนวคิดและเทคนิค
พื้นฐานสําหรับการจําแนกประเภทและการทํานายขอมูล การวัดประสิทธิภาพการจําแนก
ประเภทและการทํ า นายข อมูล การจิน ตทัศนข อมูล เทคนิคและเครื่อ งมื อสํ าหรั บ การ
จินตทัศนขอมูลเพื่อความเขาใจ และตีความหมาย แนวคิดและเทคนิคพื้นฐานสําหรับการ
วิเคราะหขอมูล แนวโนมปจจุบันทางดานวิทยาการขอมูล กรณีศึกษา
Overview of data science. Introduction to data science. Data science
process and framework. Importance of data science. Importance of data
collection. Data types. Tools for data collection, Concept and fundamental
techniques for data classification and prediction. Performance measurement
for classification and prediction. Data Visualization. Techniques and tools of
data visualization for understanding and interpretation. Concept and
fundamental techniques for data analytics. Current trends of data science.
Case studies.
522 201 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาการขอมูล
3(3-0-6)
(Technical English for Data Science)
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายผลการวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล
การฝกผนทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อทําความเขาใจบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ที่เกี่ยวของกับวิทยาการขอมูล ทักษะการเขียนเพื่อสรุปใจความสําคัญและการเขียนรายงาน
ทางวิทยาศาสตร
English communication to explain results of data analysis and data
representation. Practices of English reading comprehension skills in research
and academic articles relating to data science. English writing skills in
summarizing and writing scientific reports.
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522 211 วิธีการคณนาสําหรับวิทยาการขอมูล
3(2-2-5)
(Computational Methods for Data Science)
ผลเฉลยเชิ งตั ว เลขของสมการเชิงเสน และสมการไมเปน เชิงเสน การคํานวณเชิง
ตัวเลขสําหรับคาลักษณะเฉพาะและคาเอกฐาน วิธีการกําลังสองนอยสุด เทคนิคการหาคา
เหมาะสมที่สุดเชิงตัวเลข
Numerical solutions of linear and non- linear equations. Numerical
computation for eigenvalue and singular values. Least- squares method.
Numerical optimization techniques.
522 242 ธุรกิจดิจิทัลและการตลาดดิจิทัลเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Digital Business and Marketing)
หลักการและแนวคิดของธุรกิจดิจิทัล ระบบนิเวศดิจิทัล ตัวแบบธุรกิจดิจิทัล ความ
ปลอดภัยในการทําธุรกรรมดิจิทัล นโยบายของรัฐและกฎหมายที่เกี่ยวของ แนวโนมอนาคต
ของธุรกิจดิจิทัล กรณีศึกษาเกี่ยวกับหัวขอธุรกิจดิจิทัล หลักการและแนวคิดของการตลาด
ดิ จิ ทั ล การวิ เ คราะห ส ถานการณ ต ลาด การกํ า หนดกลยุ ท ธ ก ารตลาด การวางแผนจัด
จําหนายผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนายและการกระจายสินคา การกําหนดราคาและ
นโยบาย การสงเสริมการตลาดและการตลาดระหวางประเทศ รวมไปถึงแนวโนมการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลในการตลาด กรณีศึกษาเกี่ยวกับหัวขอการตลาดดิจิทัล
Principles and concepts of digital business. Digital ecosystem. Digital
business models. Security in digital transaction processing. Government
policies and laws on digital business. Future trends in digital business. Case
studies on the topic of digital business. Principles and concepts of digital
marketing. Analysis of market. Strategic planning. Trading plan. Product selling
and distribution channels. Pricing and policy. International marketing and
promotion including trends of digital technology usage in marketing. Case
studies on topic of digital marketing.
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522 251 ฐานขอมูลเชิงสัมพันธสําหรับวิทยาการขอมูล
3(2-2-5)
(Relational Database for Data Science)
วิชาบังคับกอน : 517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล
แนวคิดพื้นฐานและสถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล แบบจําลองขอมูลเชิงแนวคิด
พีชคณิตเชิงสัมพันธ การออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธและการทําใหเกิดผล ระบบการ
จัดการฐานขอมูล บูรณภาพของขอมูล ภาษาเอสคิวแอลเพื่อสราง แกไข ลบ และคนหา
ขอมูลจากตาราง และฐานขอมูล การเชื่อมความสัมพันธขอมูลหลายตาราง ความปลอดภัย
ของฐานขอมูล การวิเคราะหขอมูลดวยเอสคิวแอลเพื่อการตัดสินใจ การคนคืนขอมูลและ
การแกปญหาโจทยดานธุรกิจ กรณีศึกษา
Fundamental concepts and architectures of database systems.
Conceptual data models. Relational algebra. Relational database design and
implementation. Database management system. Data integrity. SQL for
creating, updating, deleting and querying data from table and database. Joining
multiple tables. Database security. Data analytics by SQL for decision making,
querying and solving the business problem. Case studies.
522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล
3(2-2-5)
(Getting and Cleaning Data)
วิชาบังคับกอน : 517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล
ระบบการจัดเก็บขอมูล ประเภทของขอมูล การรวบรวมขอมูล การดึงขอมูลด ว ย
วิธีการทางสถิติ การวางแผนการทดลอง เทคนิคการเลือกตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการสกัด
ขอมูล การจัดระบบ การจัดรวม การจัดการขอมูลและการบูรณาการขอมูล ขั้นตอนพื้นฐาน
และการสกัดคุณลักษณะของขอมูลดวยการใชงานไลบรารี่มาตรฐานสําหรับการประมวลผล
ขอความ การประมวลผลภาพ และการประมวลผลสัญญาณเสียง
Data storage systems. Data Types. Data gathering. Data collecting using
statistical methods. Experimental designs. Sampling techniques. Tools for data
extraction. Organizing, merging, manipulating data and integrating data.
Fundamental process and feature extraction of data with standard library of
text processing, image processing, and signal processing.
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522 254 การประมวลผลขอมูลขนาดใหญเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Big Data Processing)
วิชาบังคับกอน : 517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล
นิยามและความหมายของขอมูลขนาดใหญ ตัวอยางของปญหาจากขอมูลขนาดใหญ
ตนกําเนิดของขอมูล การเพิ่มปริมาณขอมูล เครื่องมือในการจัดเก็บและจัดการขอมูลขนาด
ใหญ สถาปตยกรรมในการจัดเก็บขอมูลขนาดใหญ การประมวลผลขอมูลขนาดใหญ ความ
ปลอดภั ย ข อ มู ล การประยุ ก ต ใ ช ค ณิ ต ศาสตร สถิ ติ และวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอรสําหรับ
ประมวลผลขอมูลขนาดใหญ
Definition and meaning of big data. Examples of big data problems. Data
sources. Data scalability. Tools for storing and managing big data. Big data
storage architecture. Big data processing. Data security. Applications of
mathematics, statistics, and computer science in big data analysis.
522 301 จริยธรรมและความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Ethics and Information Security)
ความเปนสวนตัวของขอมูล การปกปองขอมูล ความเปนสวนตัวของขอมูลบนสื่ อ
สังคม ประเด็นกฎหมายวาดวยสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางเสรี การสื่อสาร และการ
เผยแพรขอมูล กฎหมายเกี่ยวกับขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
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 data and information technology usage.
522 321 การถดถอยสําหรับวิทยาการขอมูล
3(2-2-5)
(Regression for Data Science)
วิชาบังคับกอน : 515 273 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล
การวิเคราะหการถดถอย การคัดเลือกตัวแบบ เรกูลารไรเซชัน การถดถอยแบบริดจ
แลซโซ การถดถอยสวนประกอบหลัก การถดถอยกําลังสองนอยที่สุดบางสวน การวิเคราะห
การถดถอยสําหรับขอมูลมิติสูง การถดถอยไมใชเชิงเสน
Regression analysis. Model selection. Regularization. Ridge regression.
LASSO. Principal component regression. Partial least squares regression.
Regression analysis for high-dimensional data. Nonlinear regression.

395

522 322 เทคนิคการพยากรณสําหรับวิทยาการขอมูล
3(2-2-5)
(Forecasting Techniques for Data Science)
การวิเคราะหอนุกรมเวลา เทคนิคการปรับใหเรียบ เทคนิคการถดถอย เทคนิคบอกซเจนกินส การวิเคราะหอนุกรมเวลาหลายตัวแปร อนุกรมเวลาไมใชเชิงเสน
Time series analysis. Smoothing techniques. Regression techniques. BoxJenkins techniques. Multivariate time series analysis. Nonlinear time series.
522 341 ธุรกิจอัจฉริยะเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Business Intelligence)
หลั ก การพื้ น ฐานของธุ ร กิ จ อั จ ฉริ ย ะและระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ ลั ก ษณะ
สารสนเทศสําหรับธุรกิจอัจฉริยะ การวิเคราะหธุรกิจเบื้องตน การบูรณาการขอมูลจาก
ขอมูลหลายแหลง การสกัด การแปลง และการดึงขอมูล การแสดงขอมูลดวยภาพและการ
ออกแบบแดชบอร ด การจัดการประสิ ทธิภาพของธุร กิจ แอพพลิเคชันต าง ๆ ของธุร กิ จ
อัจฉริยะที่ใชในปจจุบัน กรณีศึกษาทางดานธุรกิจอัจฉริยะ
Basic principles of business intelligence and decision support system.
Information characteristics for business intelligence. Introduction to business
analysis. Data integration from various sources. Data extraction, transformation,
and loading. Data visualization and dashboard design. Business performance
management. Business intelligence applications used in current business. Case
studies of business intelligence.
522 342 การวิเคราะหการตลาด
3(2-2-5)
(Marketing Analytics)
วิชาบังคับกอน : 515 273 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล
แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยภายในและภายนอกที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค กระบวนการในการตัดสินใจของผูบริโภค การวิเคราะห
ขอมูลผูบริโภคเพื่อการวางแผนทางธุรกิจ บทบาทและความสําคัญของการวิจัยการตลาดที่มี
ตอธุรกิจ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงาน การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปหรือภาษาโปรแกรมในการวิเคราะห
Basic concepts of consumer behavior study. Internal and external factors
affecting the consumer behavior. Consumer decision process. Analysis of
consumer behavior for business planning. Roles and importance of marketing
research on businesses. Data collection. Data analysis. Reporting. Utilization of
packages or programming languages of analysis.
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522 343 การวิเคราะหเชิงธุรกิจ
3(2-2-5)
(Business Analytics)
วิชาบังคับกอน : 517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล
ความทาทายของขอมูลขนาดใหญในภาคธุรกิจ การวิเคราะหขอมูลธุรกิจ บทบาทของ
นักวิทยาการขอมูลในองคกร การพัฒนาตัวแบบสําหรับธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุน
การตัดสินใจในองคกร การพัฒนาตัวแบบสําหรับการพยากรณ ความรูดานวิทยาการขอมูล
เพื่อประโยชนทางธุรกิจและการพัฒนาตัวแบบเพื่อวิเคราะหขั้นสูง กรณีศึกษา
Challenges of big data in business sectors. Business data analytics. Roles
of data scientists 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
advanced analytics. Case studies.
522 351 การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ
3(2-2-5)
(Exploratory Data Analysis)
แนวคิดการวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ การแสดงขอมูลดวยภาพ วิธีการทางกราฟฟก
การวิเคราะหสวนเหลือ การชี้จุดคานอกกลุม การจําแนกกลุม การตรวจสอบการแจกแจง
และขอสมมติ การคนหารูปแบบ การตรวจสอบความสัมพันธ การแปลงขอมูล กระบวนการ
ที่มีความแกรง โครงขาย ตนไม วิธีการทางกราฟฟกสําหรับขอมูลขนาดใหญ
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.
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522 353 การวิเคราะหขอมูลเครือขายสังคม
3(2-2-5)
(Social Network Data Analytics)
วิชาบังคับกอน : 522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะหเนื้อหาเครือข ายสังคม ขอมูลเครือขายสั งคม
แหลงขอมูลสื่อดิจิทัลสําหรับการวิเคราะหเนื้อหาเครือขายสังคม เครื่องมือสําหรับเครือขาย
สังคม อาทิ การติดตามเครือขายสังคม การบริหารจัดการเครือขายสังคม และการตลาด
เครือขายสังคม กระบวนการวิเคราะหเนื้อหาเครือขายสังคม ประกอบดวยการระบุขอมูล
การแปลงขอมูล การสรางแบบจําลองขอมูล และการตีความสารสนเทศ กรณีศึกษาของการ
วิเคราะหเนื้อหาเครือขายสังคม การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห
Introduction to social network content analytics. Social network data.
Digital media sources for social network analytics. Social network tools such
as social network monitoring, social network management and social network
marketing. Processes of social network content analytics including data
identification, data transformation, data model construction, and information
interpretation. Case studies of social network content analytics. Utilization of
packages for analysis.
522 356 การวิเคราะหขอมูลและการทําเหมืองขอมูล
3(2-2-5)
(Data Analytics and Data Mining)
วิชาบังคับกอน : 522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล
แนวคิด หลักการ และอัลกอริทึมที่เกี่ยวกับการวิเคราะห ขอมูลและการทําเหมื อง
ขอมูล เทคนิคการวิเคราะหและการประมวลผลขอมูลขั้นสูง ซึ่งประกอบไปดวย การทํา
ความสะอาดข อมู ล การบู ร ณาการขอมูล การแปลงขอมูล การลดทอนขอมูล และการ
นําเสนอขอมูลดวยจินตทัศน การวิเคราะหเชิงพรรณนา การวินิจฉัย การคาดการณและการ
กําหนดลวงหนาจากฐานขอมูลและข อมูล ขนาดใหญดว ยวิธีทางสถิติและการเรีย นรู ข อง
เครื่องกลเพื่อชวยในการตัดสินใจทางธุรกิจ การประยุกตใชงานของการวิเคราะหขอมูลและ
การทําเหมืองขอมูล
Concepts, principles and algorithms in data analytics and mining.
Advanced data analytics and preprocessing techniques: data cleaning, data
integration, data transformation, data reduction, and data visualization.
Descriptive, diagnostic, predictive, and prescriptive analytics from large
database and big data by statistical and machine learning techniques to aid
business decisions. Data analytics and data mining applications.
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522 361 การเรียนรูของเครื่องแบบมีผูสอน
3(2-2-5)
(Supervised Machine Learning)
วิชาบังคับกอน : 517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล
515 273 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล
ปญหาการเรียนรู องคประกอบและชนิดของการเรียนรูของเครื่อง การเรียนรูของ
เครื่องแบบมีผูสอน หลักการและวิธีการทางสถิติสําหรับการเรียนรูของเครื่องแบบมีผูสอน
การถดถอยและเรกูลารไรเซชัน การประเมินตัวแบบ การเกินความเหมาะสม การจําแนก
เชิ ง เส น ต น ไม ตั ด สิ น ใจ เค-เนี ย ร เ รสต เ นเบอร นาอี ฟ เบย ซั พ พอร ต เวกเตอร แ มชชี น
โครงขายประสาทเทียม การประยุกตกับปญหาการเรียนรูของเครื่องแบบมีผูสอน ตัวอยาง
การแกปญหาโดยใชปญหาเปนฐาน
Learning Problem. Elements and types of machine learning. Supervised
machine learning. Principles and methods in statistics for supervised machine
learning. Regression and regularization. Model evaluation. Overfitting. Linear
discrimination. Decision tree. K-nearest neighbor. Naive Bayes. Support vector
machines. Artificial neural network. Applications to supervised machine
learning problems. Examples of problem solving with problem-based learning.
522 362 การประมวลผลขอมูล
3(2-2-5)
(Data Processing)
วิชาบังคับกอน : 517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล
ภาพรวมของการประมวลผลขอความ การประมวลภาษาธรรมชาติ การประมวลผล
ภาพและการสังเคราะหเสียง ขั้นตอนพื้นฐานของการประมวลผลขอความ ภาษาธรรมชาติ
ภาพและเสียง การสกัดคุณลักษณะของขอมูลประเภทขอความ ภาษาธรรมชาติ ภาพ เสียง
ตัวอยางการประมวลผลขอมูลแตละประเภท
Overview for text processing, natural language processing, image
processing, and sound synthesizing. Fundamental process of text processing,
natural language processing, image processing and sound synthesizing. Feature
extraction of text, natural language, image and sound. Examples of data
processing for each data type.
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522 363 การเรียนรูของเครื่องแบบไมมีผูสอน
3(2-2-5)
(Unsupervised Machine Learning)
วิชาบังคับกอน : 517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล
515 273 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล
การเรียนรูของเครื่องแบบไมมีผูสอน หลักการและวิธีการทางสถิติสําหรับปญหาการ
เรี ย นรู ของเครื่ อ งแบบไม มี ผู ส อน การวิเคราะหส หสั ม พัน ธ คาโนนิ ค อล การลดมิติ การ
วิเคราะหองคประกอบหลัก การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหแบงกลุม การแบงกลุมแบบ
ลําดับขั้น การแบงกลุมแบบแบน การประยุกตกับปญหาการเรียนรูของเครื่องแบบไมมีผูสอน
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 learning.
522 365 ปญญาประดิษฐและการเรียนรูเชิงลึก
3(2-2-5)
(Artificial Intelligence and Deep Learning)
แนวคิดปญญาประดิษฐเบื้องตน วิธีการแกปญหาทางปญญาประดิษฐดวยฮิวริสติกส
การคนหาในปริภู มิส ถานะ และการวางแผนงาน การแทนความรู การแปลงขอมูล การ
เรียนรูดวยเครื่ องเบื้ องต น ทฤษฎีโครงขายประสาทเทีย มและการประยุ กต ใช โครงข าย
ประสาทเทียมแบบแพรกระจายยอนกลับ โครงขายประสาทเทียมแบบหลายชั้น โครงขาย
ประสาทแบบคอนโวลูชัน การเรียนรูเชิงลึกและการคํานวณเชิงวิวัฒนาการ สถาปตยกรรม
แบบใหมและการประยุกตใชของโครงขายประสาทเทียมและการเรียนรูเชิงลึกสําหรับขอมูล
ธุรกิจ
Introduction to artificial intelligence concepts. Problem solving methods
by heuristics, state-space searching, and planning. Knowledge representations.
Data transformation. Introduction to machine leaning. Artificial neural network
theories and applications. Back- propagation artificial neural network. Multilayer artificial neural network. Convolutional artificial neural network. Deep
learning and evolutionary computation. Modern architectures and applications
of neural networks and deep learning for business data.
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522 371 การวิเคราะหผังเมือง
3(2-2-5)
(Urban Analytics)
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาการขอมูลผังเมือง การรวบรวมและกลั่นกรองขอมู ล
ผังเมือง การวิเคราะหผังเมืองเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ กรณีศึกษา
Introduction to urban data science. Getting and cleaning urban data.
Urban analytics for decision support. Case studies.
522 372 การวิเคราะหขอมูลทางดานธุรกิจเกษตรและอาหาร
3(2-2-5)
(Data Analytics in Agri-Food Business)
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจสําหรับธุรกิจเกษตรและอาหาร
การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูลธุรกิจเกษตรและอาหาร การวิเคราะหขอมูลทางดานธุรกิจ
เกษตรและอาหารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ กรณีศึกษา
Introduction to bussiness data analytics for agri- food bussiness. Getting
and cleaning agri-food bussiness data. Data analytics in agri-food business for
decision support. Case studies.
522 373 ตัวแบบเชิงทํานายในระบาดวิทยา
3(2-2-5)
(Predictive Models in Epidemiology)
วิชาบังคับกอน : 515 273 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล
หลักการและแนวคิดทางระบาดวิทยา คําศัพทที่เกี่ยวของและมาตรวัดทางระบาด
วิทยา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสมการเชิงอนุพันธที่ใชในงานระบาดวิทยา สมการเชิง
อนุพันธแบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง ระบบสมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร การจําลองและการวิเคราะหขอมูลในสมการ
เชิ ง อนุ พั น ธ เ บื้ อ งต น การเขี ย นโปรแกรมและการจํ า ลองตั ว แบบทางคณิ ต ศาสตร ด ว ย
ซอฟตแวร การประยุกตใชในแบบจําลองโรคระบาด การวัดและการทดสอบความเกี่ยวพัน
ในการกําหนดปจจัยเสี่ยงของโรค การประยุกตใชตัวแบบลอจิสติกสําหรับการพยากรณทาง
ระบาดวิทยา กรณีศึกษา
Principles and concepts of epidemiology. Terminology and measure of
epidemiology. Introduction to differential equations in epidemiology.
Continuous and discrete differential equations. First-order differential systems.
Introduction to mathematical modeling. Simulation and data analysis in
elementary differential equations. Programming and simulating the
mathematical models by using computer software. Appications of
epidemiological simulation models. in epidemic Measures and test of
association in identifying risk factors of diseases. Applications of logistic
regression model in epidemiological forecasting. Case studies.
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522 391 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
(Research Methods)
หลักการวิจัยทางดานวิทยาการขอมูล ปญหาการวิจัยและการวิเคราะห ขั้นตอนและ
การวางแผนการวิจัยเบื้องตน การประเมินผลการศึกษาวิจัย วิธีรายงานการวิจัย การจัดทํา
เอกสารและการอางอิง การนําเสนอทางวิชาการ
Research principles in data science. Research problem and analysis.
Introduction to research procedure and planning. Evaluation of research
studies. Method of research reporting. Documentation and citation. Academic
presentation.
522 392 เตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
(Preparation for Cooperative Education)
เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
ความรู พื้ น ฐานและเทคนิ ค ในการสมั ค รงานอาชี พ ความรู พื้ น ฐานและเทคนิ ค ในการ
ปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพ
ในสถานประกอบการ 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.
522 481 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 1
3(3-0-6)
(Selected Topics in Data Science I)
เงื่อนไข : โดยความยิ น ยอมของกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางวิทยาการขอมูล แนวคิดและหลักการของ
วิทยาการขอมูล การประยุกตใชกระบวนการวิทยาการขอมูลเพื่อวิเคราะหขอมูล
Topics of current interest in data science. Concepts and principles of
data science. Application of data science process for data analytics.
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522 482 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 2
3(3-0-6)
(Selected Topics in Data Science II)
เงื่อนไข : โดยความยิ น ยอมของกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางวิทยาการขอมูล แนวคิดและหลักการของ
วิทยาการขอมูล การประยุกตใชกระบวนการวิทยาการขอมูลเพื่อวิเคราะหขอมูล
Topics of current interest in data science. Concepts and principles of
data science. Application of data science process for data analytics.
522 483 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 3
3(2-2-5)
(Selected Topics in Data Science III)
เงื่อนไข : โดยความยิ น ยอมของกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางวิทยาการขอมูล แนวคิดและหลักการของ
วิทยาการขอมูล การประยุกตใชกระบวนการวิทยาการขอมูลเพื่อวิเคราะหขอมูล การใช
เครื่องมือหรือการเขียนโปรแกรมสําหรับการวิเคราะหขอมูล
Topics of current interest in data science. Concepts and principles of
data science. Application of data science process for data analytic. Using tools
or programming for data analytics.
522 484 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 4
3(2-2-5)
(Selected Topics in Data Science IV)
เงื่อนไข : โดยความยิ น ยอมของกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
หัวขอที่อยูในความสนใจในปจจุบันทางวิทยาการขอมูล แนวคิดและหลักการของ
วิทยาการขอมูล การประยุกตใชกระบวนการวิทยาการขอมูลเพื่อวิเคราะหขอมูล การใช
เครื่องมือหรือการเขียนโปรแกรมสําหรับการวิเคราะหขอมูล
Topics of current interest in data science. Concepts and principles of
data science. Application of data science process for data analytic. Using tools
or programming for data analytics.
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522 491 สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
การคนควาและศึกษาเอกสารงานวิจัยจากแหลงตาง ๆ ในหัวขอทางวิทยาการขอมูล
การนําเสนอและอภิปรายผลจากการศึกษา
Researching and studying of research publications from various sources
in data science topics. Presenting and discussing the study results.
522 493 โครงงานวิจัย
2(0-4-2)
(Research Project)
วิชาบังคับกอน : 522 391 ระเบียบวิธีวิจัย
522 491 สัมมนา
เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
การกําหนดหัวขอวิจัยจากประเด็นปญหาที่นาสนใจทางดานวิทยาการขอมูล การ
ออกแบบ วางแผนและดําเนินงานวิจัย การวิเคราะหและการอภิปรายผลการวิจัย การเขียน
รายงานโครงงานวิจัย การนําเสนอดวยวาจาโดยใชสื่อที่เหมาะสม
Setting a research topic from current issue of interest in data science.
Designing, planning and doing the research. Analyzing and discussing the research
results. Writing research report. Oral presentation using appropriate media.
522 496 สหกิจศึกษา
6(ไมนอยกวา 600 ชั่วโมง)
(Cooperative Education)
วิชาบังคับกอน : 522 392 เตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา
เงื่อนไข : โดยความยิ น ยอมของกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
วิชานี้วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
นั ก ศึ ก ษาฝ ก ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานประกอบการ นั ก ศึ ก ษาต อ งนํ า ความรู ด า น
วิทยาการขอมูลไปประยุกตใชในการทําโครงงานหรือมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อแกปญหา
ของสถานประกอบการภายใตการกํากับดูแลของผูเชี่ยวชาญของสถานประกอบการและ
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาโครงงาน นั ก ศึ ก ษาต อ งเขี ย นรายงานความก า วหน า นํ า เสนอต อ
คณะกรรมการโครงงาน
Students do the job training at a cooperative establishment. Students
must use integrated knowledge in data science to solve a project in the
assigned cooperative establishment under the supervision of mentoring staff
and a project adviser. Students are expected to write a progress report and
present the progress of the work to the project committee.
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522 497 สัมมนาสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
(Cooperative Education Seminar)
วิชาบังคับกอน : 522 496 สหกิจศึกษา
เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
การรวบรวมความรูจากสหกิจศึกษามาจัดทําโครงงานวิจัยดานวิทยาการขอมูล โดย
ได รั บ การอนุ มัติจ ากคณะกรรมการภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาในหลักสูตร
จัดทํารายงานและการนําเสนอผลงานวิจัย
Collecting knowledge from cooperative education to implement
research project in data science topic approved by a committee under the
supervision of curriculum staff members. Research report and oral
presentation.
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
523 201 ความปลอดภัยในเคมีและจุลชีววิทยา
2(2-0-4)
(Chemical and Microbiological Safety)
วิชาบังคับกอน : 513 102 เคมีทั่วไป 2
518 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
การปฏิบัติตนในการทําปฏิบัติการเคมีและจุลชีววิทยา ระดับของความปลอดภัยทาง
ชีวภาพและหองปฏิบัติการชีวนิรภัย ขอมูลความปลอดภัยในการใชสารเคมีและวัตถุอันตราย
การจั ด การของเสี ย สารเคมี และสารชี ว ภาพ เครื่ อ งป อ งกั น ส ว นบุ ค คล การตอบโต
สถานการณฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน
Regulations in chemistry and microbiology laboratory. Biosafety levels
and biological safety cabinets. Material safety data sheet (MSDS). Waste
management of chemicals and biological substances. Personal protective
equipment. Emergency responses and first aid.
523 301 ระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Quality Management System in Industry)
วิชาบังคับกอน : 513 235 เทคนิควิเคราะหที่ทันสมัยในงานอุตสาหกรรม
ข อกํ า หนดทั่ว ไปว า ด ว ยความสามารถของหอ งปฏิบัติก ารทดสอบและสอบเที ย บ
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านสํ า หรั บ ระบบคุ ณ ภาพห อ งปฏิ บั ติ ก ารตาม มอก. 17025 การ
ประยุ ก ต ใ ช ข อ กํ า หนด มอก. 17025 วิ ธี ก ารทํ า ระบบจั ด การคุ ณ ภาพด า นสิ่ ง แวดล อ ม
ไอเอสโอ 14000 ขอกําหนดขั้นพื้นฐานที่จําเปนในการผลิตและควบคุมอาหารตามมาตรฐาน
GMP การจัดการคุณภาพดานความปลอดภัยเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตอาหารตามระบบ
HACCP
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. Requirements of
environmental management system ISO 14000. Good manufacturing practice
( GMP) . Hazard Analysis and Critical Control Point ( HACCP) for food quality
assurance.
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523 302 หนวยปฏิบัติการกระบวนการชีวภาพ
2(2-0-4)
(Unit Operations for Bioprocess)
วิชาบังคับกอน : 513 341 ชีวเคมี
กระบวนการชีวภาพเบื้องตน จลนพลศาสตรของเอนไซมและเซลล พื้นฐานของการ
ดุ ล มวลและพลั ง งาน การถ า ยโอนมวลและพลั ง งาน หลั ก พื้ น ฐานการคํ า นวณและการ
ออกแบบสําหรับกระบวนการชีวภาพ ปฏิบัติการเฉพาะหนวยเบื้องตน หลักการทํางานของ
หนวยการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี ชีวเคมี และจุลชีววิทยา การแยกและการทําใหบริสุทธิ์ใน
กระบวนการชีวภาพ ผลิตภัณฑและอุตสาหกรรมทางกระบวนการชีวภาพ การวิเคราะหและ
นําเสนอขอมูลทางกระบวนการชีวภาพ
Introduction to bioprocesses. Cells and enzyme kinetics. Basics of mass
and energy balances. Mass and energy transfer. Principles of calculation and
design for biological processing. Introduction to unit operations. Principles of
unit operations in chemical, biochemical, and microbiological industries.
Separation and purification in bioprocesses. Bioprocess products and
industries. Data analysis and presentation in bioprocesses.
523 303 ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานทางวิทยาศาสตร
2(2-0-4)
(English Skills for Scientific Purpose)
ทักษะการอาน สรุปความจากขอมูลทางวิทยาศาสตร บทความวิชาการ และวิธีการ
ทดลอง ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยทางเคมีและจุลชีววิทยา
Reading skill. Summarize scientific information from research articles and
protocols involved in chemistry and microbiology research.
523 311 เคมีวิเคราะหทางชีวภาพ
2(2-0-4)
(Bioanalytical Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 235 เทคนิควิเคราะหที่ทันสมัยในงานอุตสาหกรรม
การประยุกตอัลตราไวโอเลต-วิสิเ บิลสเปกโทรสโคปในการวิเ คราะหโ มเลกุล การ
ทํางานของโมเลกุล และการติดตามปฏิกิริยาของจุลลินทรียในสภาวะตาง ๆ
Applications of UV- Visible spectroscopy in analysis of important
molecules, their molecular functions and monitoring of microbial activities
under various conditions
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523 312 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหทางชีวภาพ
1(0-3-0)
(Bioanalytical Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 513 236 ปฏิบัติการเทคนิควิเคราะหที่ทันสมัยในงานอุตสาหกรรม
523 311 เคมีวิเคราะหทางชีวภาพ หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา
10 สัปดาห
การทดลองที่สอดคลองกับรายวิชา 523 311 เคมีวิเคราะหเชิงชีวภาพ
Experiments related to the content in 523 311 Bioanalytical Chemistry
523 313 เซนเซอรชีวภาพ
2(2-0-4)
(Biosensors)
วิชาบังคับกอน : 513 235 เทคนิควิเคราะหที่ทันสมัยในงานอุตสาหกรรม
หลักการทํางาน สวนประกอบพื้นฐาน และชนิดของไบโอเซนเซอร รวมไปถึงการ
ประยุกตในเคมีวิเคราะหเชิงชีวภาพ
General principles, basic components and types of biosensors.
Applications of biosensors to bioanalytical chemistry.
523 314 วัสดุชีวภาพ
2(2-0-4)
(Biomaterials)
วิชาบังคับกอน : 513 341 ชีวเคมี
โครงสรางทางเคมีและสมบัติของวัสดุชีวภาพที่มีความสําคัญตอกระบวนการชีวภาพ
ทางอุตสาหกรรม
Chemical structures and properties of biomaterials for industrial
biological processes.
523 391 ระเบียบวิธีวิจัย
2(1-3-2)
(Research Methodology)
กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย การออกแบบงานวิ จั ย ตั ว แปร สมมติ ฐ าน ทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ การสุมตัวอยาง การเก็บตัวอยาง การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล การเขียนขอเสนอโครงงานวิจัย การเขียนรายงานโครงงานวิจัย
Conceptual research framework. Research design. Research variable.
Research hypothesis. Related literatures. Sampling. Sample collection. Data
collection. Data analysis. Research proposal writing. Report writing.
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523 481 เรื่องคัดเฉพาะในเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 1
2(2-0-4)
(Selected Topic in Applied Chemistry and Industrial Microbiology I)
วิชาบังคับกอน : 513 235 เทคนิควิเคราะหที่ทันสมัยในงานอุตสาหกรรม
518 212 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมเบื้องตน
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันทางเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Topics of current interest in applied analytical and industrial
microbiology
523 482 เรื่องคัดเฉพาะในเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 2
2(2-0-4)
(Selected Topic in Applied Chemistry and Industrial Microbiology II)
วิชาบังคับกอน : 513 235 เทคนิควิเคราะหที่ทันสมัยในงานอุตสาหกรรม
518 212 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมเบื้องตน
เรื่องที่นาสนใจในปจจุบันทางเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Topics of current interest in applied analytical and industrial
microbiology.
523 491 สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
สัมมนาในหัวขอที่นาสนใจในปจจุบันทางเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Seminar on topics of current interest in applied chemistry and industrial
microbiology.
523 493 โครงงานวิจัย
3(0-6-3)
(Research Project)
วิชาบังคับกอน : 523 391 ระเบียบวิธีวิจัย
วิจัยในหัวขอที่นาสนใจทางทางเคมีประยุกตและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ภายใตการ
แนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Research on topics of interest in applied chemistry and industrial
microbiology under the supervision of a project advisor.
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523 496 สหกิจศึกษา
6(ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง)
(Cooperative Education)
วิชาบังคับกอน : 523 391 ระเบียบวิธีวิจัย
โดยความยินยอมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ฝกปฏิบัติงานในสถาบันภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของกับงานทางเคมีประยุกต และ
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ศึกษาวิธีการผลิต การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑและ/
หรือการแกไขปญหาตามโครงงานที่ไดรับมอบหมายภายใตการควบคุมของผูชํานาญการใน
สถานประกอบการ และอาจารยที่ปรึกษา
Practical training in a government or private institute involved in applied
chemistry and industrial microbiology. Learning about production, quality
control, development of product and/ or solving an assigned problem under
the supervision of an expert in the institute and the project advisor.
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รายวิชาที่เปดสอนใหกับนักศึกษานอกสาขาวิชา/คณะวิชาอื่น/เลือกเสรี
511 100 ความรูพื้นฐานสําหรับแคลคูลัส
3(3-0-6)
(Precalculus)
เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
สมบั ติของจํ า นวนจริง คาสัมบูร ณ อัตราสว น รอยละ การเทีย บบัญ ญัติไตรยางศ
พหุนาม เศษสวนของพหุนาม การแกสมการและอสมการพหุนาม ระบบสมการเชิงเส น
ฟงกชัน ฟงกชันผกผัน ฟงกชันเชิงกําลัง ฟงกชันลอการิทึม กราฟของฟงกชันพื้นฐาน ทฤษฎี
บทพีทาโกรัส ฟงกชันตรีโกณมิติ
Properties of real numbers. Absolute values. Ratios. Percents. Rule of
three. Polynomials. Polynomial fractions. Solving polynomial equations.
Solving polynomial inequalities. Systems of linear equations. Functions.
Inverse functions. Exponential functions. Logarithm functions. Graphs.
Pythagoras’ theorem. Trigonometric functions.
511 103 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ
3(3-0-6)
(Calculus for Biological Scientists)
เมทริ กซ และการแก ร ะบบสมการเชิงเส น สมบัติทางพีช คณิตและเรขาคณิ ต ของ
เวกเตอร ความสัมพันธและฟงกชัน ฟงกชันอดิศัย อัตราการเปลี่ยนแปลง อนุพันธ ปริพันธ
พื้นที่ระหวางเสนโคง อนุกรมเทยเลอรและอนุกรมแมคคลอริน สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง
แบบแยกตัวแปรไดและการประยุกต
Matrices and solving systems of linear equations. Algebraic and
geometric properties of vectors. Relations and functions. Transcendental
functions. Rate of change. Derivatives. Integrals. Area between curves. Taylor
series and Maclaurin series. First order separable differential equations and
applications.
511 104 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
(Calculus for Engineers I)
ลิ มิตและความต อเนื่อง การหาอนุพัน ธและการประยุกตในทางวิศวกรรมศาสตร
คาสุดขีดของฟงกชัน รูปแบบยังไมกําหนด กฎของโลปตาล ลําดับและอนุกรมอนันต อนุกรม
กําลัง 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.
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511 105 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรวัสดุ
3(3-0-6)
(Calculus for Material Engineers)
ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธและการประยุกตในทางวิศวกรรมศาสตร การ
หาปริพันธของฟงกชันคาจริง เทคนิคการหาปริพันธ การประยุกตการหาปริพันธ ในทาง
วิศวกรรมศาสตร สมการเชิงอนุพันธเบื้องตนและการประยุกตในทาง วิศวกรรมศาสตร และ
พิกัดเชิงขั้ว
Limits and continuity. Differentiation and applications of derivative in
engineering. Integration of real-valued functions. Integration techniques.
Applications of Integration in engineering. Introduction to differential equations
and applications in engineering. Polar coordinates.
511 106 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
3(3-0-6)
(Calculus for Biological Scientists I)
ฟงกชันอดิศัย ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธและการประยุกต ปริพันธและ
การประยุกต เทคนิคการหาปริพันธ
Transcendental functions. Limits and continuity. Differentiation and
applications. Integrals and applications. Integration techniques.
511 107 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
3(3-0-6)
(Calculus for Biological Scientists II)
วิชาบังคับกอน : 511 106 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรมกําลัง ฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย
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 ลําดับและอนุกรมอนันต
อนุกรมเทยเลอรและอนุกรมแมคคลอริน
Limits and continuity. Differentiation and applications. Infinite sequences
and series. Taylor and Maclaurin series.
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511 109 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 2
3(3-0-6)
(Calculus for Computational Scientists II)
วิชาบังคับกอน : 511 108 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 1
ปริพันธ เทคนิคการหาปริพันธ การประยุกตปริพันธ ปริพันธไมตรงแบบ ผิวใน ปริภูมิ
สามมิติ ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธยอยและการประยุกต
Integrals. Techniques of integrations. Applications of integrals. Improper
integrals. Surfaces in three-dimensional space. Functions of several variables.
Limits. Continuity. Partial derivatives and applications.
511 110 แคลคูลัสสําหรับการวิเคราะหขอมูล 1
3(3-0-6)
(Calculus for Data Analysis I)
ความรูพื้นฐานในแคลคูลัส ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกต ปริพันธ
ไมจํากัดเขตและปริพันธจํากัดเขตและการประยุกต การหาอนุพันธและการหาปริพันธของ
ฟงกชันอดิศัยสมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งและการประยุกต
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.
511 111 แคลคูลัสสําหรับการวิเคราะหขอมูล 2
3(3-0-6)
(Calculus for Data Analysis II)
วิชาบังคับกอน : 511 110 แคลคูลัสสําหรับการวิเคราะหขอมูล 1
ปริพันธไมตรงแบบ ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง เวกเตอร เสนตรง ระนาบและ
พื้นผิวในปริภูมิ 3 มิติ แคลคูลัสของฟงกชันคาเวกเตอรของหนึ่งตัวแปรและการประยุกต
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.

413

511 113 แคลคูลัสสําหรับนักวิชาการสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Calculus for Information Technologists)
วิชาบังคับกอน : * 511 100 ความรูพื้นฐานสําหรับแคลคูลัส
* อาจเรียนพรอมกันได
เมทริ กซ และการแก ร ะบบสมการเชิงเส น สมบัติทางพีช คณิตและเรขาคณิ ต ของ
เวกเตอร อนุพันธและการประยุกต ปริพันธและการประยุกต อนุกรมเทยเลอรและอนุกรม
แมคคลอริน สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งแบบแยกตัวแปรไดและการประยุกต
Matrices and solving systems of linear equations. Algebraic and
geometric properties of vectors. Derivatives and applications. Integrals and
applications. Taylor series and Maclaurin series. First order separable
differential equations and applications.
511 114 คณิตศาสตรทั่วไป
4(4-0-8)
(General Mathematics)
การบวก ลบ คูณ หาร จํานวนจริง เศษสวน รอยละ อัตราสวน สมการพหุน ามคา
สัมบูรณ ฟงกชันพื้นฐาน ระบบสมการเชิงเสน เลขยกกําลัง ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลฟงกชัน
ลอการิทึมและการประยุกต แคลคูลัสเบื้องตน
Addition, subtraction, multiplication, and division of real numbers.
Fractions, percentages, and ratios. Quadratic equations. Absolute values. Basic
functions. Systems of linear equations. Exponentiation. Exponential and
logarithmic functions, and applications. Basic calculus.
511 115 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรอุตสาหการ 1
3(3-0-6)
(Calculus for Industrial Engineers I)
เมทริกซและการแกระบบสมการเชิงเสน ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและการ
ประยุกต กฎของโลปตาล ปริพันธและการประยุกต ปริพันธไมตรงแบบ
Matrices and solving systems of linear equations. Limits and continuity.
Differentiation and applications. L'Hospital's rule. Integrals and applications.
Improper integrals.
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511 116 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรอุตสาหการ 2
3(3-0-6)
(Calculus for Industrial Engineers II)
วิชาบังคับกอน : 511 115 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรอุตสาหการ 1
อนุกรมอนันต อนุกรมเทยเลอร สมบัติทางพีชคณิตและเรขาคณิตของเวกเตอร ลิมิต
และความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอยของฟงกชันหลายตัวแปร กฎลูกโซ
อนุพันธยอยอันดับสูง ปริพันธหลายชั้น พิกัดเชิงขั้ว สมการเชิงอนุพันธเบื้องตนและการ
ประยุกต
Infinite Series. Taylor series. Algebraic and geometric properties of
vectors. Limits and continuity of multivariable functions. Partial derivatives of
multivariate functions. Chain rule. Higher order derivatives. Multipleintegrals.
Polar coordinates. Introduction to differential equations and applications.
511 117 คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับวิศวกรเคมี
3(3-0-6)
(Essential Mathematics for Chemical Engineers)
ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธ การหาปริพันธ การหาปริพันธหลาย
ชั้น สมการเชิงอนุพันธ อนุกรม เวกเตอรและเมทริกซ ตัวแปรเชิงซอน ระบบพิกัด
Functions. Limits and continuity. Differentiation. Integration. Multiple
integration. Differential equations. Series. Vectors and matrices. Complex
variables. Coordinate systems.
511 204 คณิตศาสตรสําหรับนักเคมี
2(2-0-4)
(Mathematics for Chemists)
วิชาบังคับกอน : 511 102 แคลคูลัส 2
ระบบสมการเชิ ง เส น และเมทริ ก ซ ปริ พั น ธ ห ลายชั้ น สมการเชิ ง อนุ พั น ธ ส ามั ญ
อนุกรมฟูเรียรและผลการแปลงฟูเรียร ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธยอยและ
การประยุกตกับสมการความรอน
System of linear equations and matrices. Multiple integration. Ordinary
differential equations. Fourier series and Fourier transforms. Introduction to
partial differential equations and applications to heat.
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511 205 คณิตศาสตรสําหรับนักฟสิกส
3(3-0-6)
(Mathematics for Physicists)
วิชาบังคับกอน : 511 102 แคลคูลัส 2
สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่ง อันดับสอง และอันดับสูง อนุกรมฟูเรียรและผล
การแปลงฟูเรียร ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธยอยและการประยุกตกับสมการ
ความรอนและสมการคลื่น ปริพันธหลายชั้น ระบบสมการเชิงเสนและเมทริกซ ปริภูมิสาม
มิติแบบยูคลิ ด ปริภูมิยอย ผลรวมเชิงเสน ความไมอิส ระเชิงเส น คาลักษณะเฉพาะและ
เวกเตอรลักษณะเฉพาะของเมทริกซ
The first order, second order, and higher order ordinary differential
equations. Fourier series and Fourier transforms. Introduction to partial
differential equations and applications to heat and wave equations. Multiple
integration. System of linear equations and matrices. Three-dimensional
Euclidean space. Subspaces. Linear combinations. Linear dependency.
Eigenvalues and eigenvectors of matrices.
511 244 พีชคณิตเชิงเสนสําหรับนักวิทยาการขอมูล
3(2-2-5)
(Linear Algebra for Data Scientists)
เวกเตอร แ ละเมทริ ก ซ ระบบสมการเชิ ง เส น ปริ ภู มิ เ วกเตอร ภาวะเชิ ง ตั้ ง ฉาก
ดีเทอรมิแนนต คาลักษณะเฉพาะและเวกเตอรลักษณะเฉพาะ การแยกคาเอกฐาน การแปลง
เชิงเสน 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.
511 246 พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต
3(2-2-5)
(Linear Algebra with Applications)
วิชาบังคับกอน : 511 101 แคลคูลัส 1
หรือ
511 108 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 1
หรือ
511 110 แคลคูลัสสําหรับการวิเคราะหขอมูล 1
เวกเตอรและเมทริกซ ระบบสมการเชิงเสน ปริภูมิเวกเตอร ภาวะเชิงตั้งฉาก ดีเทอรมิแนนต คาลักษณะmathเฉพาะและเวกเตอรลักษณะเฉพาะ การแยกคาเอกฐาน การแปลง
เชิงเสน การประยุกต
Vectors and matrices. Systems of linear equations. Vector spaces.
Orthogonality. Determinants. Eigenvalues and Eigenvectors. Singular value
decomposition. Linear transformations. Applications.
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512 105 ชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Biology)
แนวคิดทางชีววิทยา การจัดระบบของสิ่งมีชีวิต เซลลและองคประกอบของเซลล
สารเคมีในสิ่งมีชีวิต โครงสรางและการทํางานของระบบอวัยวะ พฤติกรรมและการปรับตัว
นิเวศวิทยา พันธุศาสตร
Concepts of biology. Classifications of organisms. Cells and organelles.
Biomolecules. Structures and functions of organ systems. Behavior and
adaptation. Ecology. Genetics.
512 106 ชีววิทยาสําหรับนักเทคโนโลยี
4(4-0-8)
(Biology for Technologist)
วิชาบังคับกอน : * 512 107 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
* อาจเรียนพรอมกันได
แนวคิดทางชีววิทยา ความหลายหลายของสิ่งมีชีวิต สารชีวโมเลกุล เซลล การหายใจ
ระดับเซลลและการสังเคราะหดวยแสง พันธุศาสตรการถายทอด พันธุศาสตรโมเลกุล และ
การกลายพันธุ โครงสรางและการทํางานของระบบอวัยวะ
Concepts of biology. Biodiversity. Biomolecules. Cells. Cellular
respiration. Photosynthesis. Transmission genetics. Molecular genetics and
mutations. Structure and function of organ systems.
512 107 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรับนักเทคโนโลยี
1(0-3-0)
(Biology for Technologist Laboratory)
วิชาบังคับกอน : * 512 106 ชีววิทยาทั่วไป
* อาจเรียนพรอมกัน
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 106 ชีววิทยาทั่วไป
Laboratory work related to the contents in 512 101 General Biology
512 108 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต
3(3-0-6)
(Biology for Applied Science)
สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เมแทบอลิซึม องคประกอบและ
การทํางานของเซลล อวัยวะและระบบของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร พันธุศาสตรโมเลกุล พันธุศาสตรประชากร
กลไกของวิ วั ฒนาการ โครงสร างและการทํ างานของพื ชและสั ตว นิ เวศวิ ทยาและพฤติ กรรมสั ตว
ความสัมพันธของชีววิทยากับศาสตรแขนงอื่น
Properties of organisms. Classification. Chemistry of life. Metabolism. Composition and
functions of cells, organs and systems of organisms. Genetics. Molecular genetics. Population
genetics. Evolution mechanisms. Structure and functions of plant and animal. Ecology and Animal
behavior. Relation between Biology and other fields.
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513 100 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
(General Chemistry)
ปริมาณสัมพันธ ทฤษฎีอะตอม โครงสรางอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
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.
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 ชีวเคมีและชีวพลังงาน
ศาสตร
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.
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513 108 เคมีทั่วไปสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
4(4-0-8)
(General Chemistry for Pharmacy Students)
ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี แกส
ของแข็ง เทอรโมไดนามิกส ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน
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.
513 110 เคมีพื้นฐานสําหรับวิศวกรเคมี
3(3-0-6)
(Essential Chemistry for Chemical Engineer)
ปริมาณสัมพันธ ทฤษฎีอะตอม โครงสรางอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
เคมีของธาตุในกลุมหลัก อโลหะและโลหะทรานซิชัน พันธะเคมี สมบัติของแกส ของเหลว
ของแข็งและสารละลาย สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน จลนเคมี
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.
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 หลักของเคมี
นิวเคลียรและการประยุกตทางชีวภาพ สเปกโทรสโกป
Thermodynamics of gas and solution. Electrochemistry. Chemical
kinetics. Principles of nuclear chemistry and biological applications.
Spectroscopy.
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513 224 เคมีฟสิกัลในงานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Physical Chemistry in Industry)
วิชาบังคับกอน : 513 102 เคมีทั่วไป 2
511 107 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
อุ ณ หพลศาสตร กฏวั ฏ ภาค สมดุ ล เคมี จลนพลศาสตร เ คมี แ ละการประยุ ก ต ใ น
กระบวนการอุตสาหกรรม
Thermodynamics, phase rule, chemical equilibrium, chemical kinetics
and applications in industrial process.
513 235 เทคนิควิเคราะหที่ทันสมัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Modern Instrumental Analysis in Industrial Applications)
วิชาบังคับกอน : 513 231 เคมีวิเคราะห
หลั ก การวิ เ คราะห ด ว ยเครื่ อ งมื อ และการประยุ ก ต เ ทคนิ ค ทางสเปกโตรเมตรี
ฟลูออโรเมตรี เคมีไฟฟา แกสโครมาโทกราฟ และโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง
Principles of instrumental analysis and applications of the following
modern techniques: spectrometry, fluorometry, electrochemistry, gas
chromatography and high performance liquid chromatography.
513 236 ปฏิบัติการเทคนิควิเคราะหที่ทันสมัยในงานอุตสาหกรรม
1(0-3-0)
(Modern Instrumental Analysis in Industrial Applications Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 513 233 ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห
513 235 เทคนิควิเคราะหที่ทันสมัยในงานอุตสาหกรรม หรืออาจเรียน
พรอมกัน ไมนอยกวา 10 สัปดาห
การทดลองที่เกี่ยวกับเทคนิควิเ คราะห ที่ทันสมัยแบบตาง ๆ ที่กลาวถึงในรายวิ ช า
513 235 เทคนิควิเคราะหที่ทันสมัยในงานอุตสาหกรรม
Experiments related to the modern techniques described in 513 235
Modern Instrumental Analysis in Industrial Applications.
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513 250 เคมีอินทรีย
3(3-0-6)
(Organic Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 102 เคมีทั่วไป 2
เคมี ข องสารประกอบอะลิ ฟ าติ ก และสารประกอบอะโรมาติ ก พอลิ เ มอร
คาร โ บไฮเดรต กรดอะมิ โ น โปรตีน และลิปด การประยุกตเ ทคนิค อัล ตราไวโอเลตและ
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปในการพิสูจนประเภทของหมูฟงกชัน
Chemistry of aliphatic and aromatic compounds. Polymers.
Carbohydrates. Amino acids. Proteins and lipids. Applications of ultraviolet and
infrared spectroscopy in functional groups identification.
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
การทดลองเกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การแยกและการทํ า สารให บ ริ สุ ท ธิ์ ป ฏิ กิ ริ ย าของ
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
โครงสร า ง สมบั ติ และปฏิ กิ ริ ย าของสารประกอบอิ น ทรี ย กลไกของปฏิ กิ ริ ย า
ความสั มพั น ธ ร ะหว า งหมู ฟง กชัน ชีว โมเลกุล การประยุกตเทคนิ ค อัล ตราไวโอเลตและ
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปในการพิสูจนประเภทของหมูฟงกชัน
Structures, properties and reactions of organic compounds. Reaction
mechanisms. Functional group interconversion. Biomolecules. Applications of
ultraviolet and infrared spectroscopy in functional group identification.
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513 257 เคมีอินทรียพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Organic Chemistry)
วิชาบังคับกอน : 513 102 เคมีทั่วไป 2
พันธะเคมี โครงสรางและสมบัติของสารประกอบอินทรีย การสังเคราะหและปฏิกิริยา
ของหมูฟงกชันตาง ๆ พอลิเมอร คารโบไฮเดรต ลิปด กรดอะมิโนและเปปไทด การประยุกต
เทคนิคอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรดสเปกโทรสโกปในการพิสูจนประเภทของหมูฟงกชัน
Chemical bonding. Structures and properties of organic compounds.
Synthesis and reactions of various functional groups. Polymers. Carbohydrates.
Lipids. Amino acid and peptides. Applications of ultraviolet and infrared
spectroscopy in functional group identification.
513 314 เคมีอนินทรียในงานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Inorganic Chemistry in Industrial Applications)
วิชาบังคับกอน : 513 102 เคมีทั่วไป 2
สารประกอบอนินทรียที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิต น้ํา เกลือ กรด-เบส บัฟเฟอร แกส เคมี
ของสารประกอบเชิ ง ซ อน พัน ธะโคออรดิ เนตโคเวเลนต สารประกอบเชิ งซ อ นที่ พ บใน
กระบวนการตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต การประยุกตในงานอุตสาหกรรม
Inorganic substances involving with organisms. Water. Salts. Acid-base.
Buffers. Gases. Coordination chemistry. Coordinate covalent bond.
Coordination compounds found in life processes. Applications in industry.
513 325 วิทยาศาสตรนิวเคลียรในงานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Nuclear Science in Industrial Applications)
วิชาบังคับกอน : 513 224 เคมีฟสิกัลในงานอุตสาหกรรม
กัมมันตภาพรังสี กฎการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร
ปฏิ กิริ ย านิ ว เคลี ยร การตรวจวัดปริมาณรังสี อัน ตรายจากรังสี การประยุกตใชรังสีและ
ไอโซโทปทางอุตสาหกรรม
Radioactivity, law of radioactive decay, interaction of radiation with
matters, nuclear reactions, radiation detection and measurement, radiation
hazards, radiation and isotopes in industrial applications.
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513 326 เคมีฟสิกัลของสารโมเลกุลใหญในงานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Physical Chemistry of Macromolecules in Industrial Applications)
วิชาบังคับกอน : 523 224 เคมีฟสิกัลในงานอุตสาหกรรม
สมบัติเชิงกายภาพและเชิงกลของพอลิเมอรเบื้องตนที่สัมพันธกับโครงสรางโมเลกุล
และส ว นประกอบของพอลิ เ มอร สมบั ติ พื้ น ฐานทางเคมี ฟ สิ กั ล ในการประยุ ก ต ใ ช ใ น
อุตสาหกรรม กระบวนการแปรรูปของพอลิเมอรในอุตสาหกรรม การประยุกตใชพอลิเมอร
ในดานอุตสาหกรรมตาง ๆ ดวยการผสมและคอมโพสิท พลาสติกชีวภาพและพอลิเมอรทาง
การแพทย
General of physical and mechanical properties of polymers as related to
polymer structure and composition. General physical properties of polymers
in industrial application. Polymer processing in industry. Applications of
Polymers as blends and composites. Bioplastic and biomedical plastic.
513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Biochemistry)
วิชาบังคับกอน : 512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1
513 257 เคมีอินทรียพื้นฐาน
โครงสราง หนาที่และเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล หนาที่และกลไกการทํางานของ
เอนไซม 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.
513 356 สเปกโทรสโกปในเคมีอินทรียสําหรับใชในงานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Spectroscopy in Organic Chemistry for Industrial Applications)
วิชาบังคับกอน : 513 250 เคมีอินทรีย
การประยุกตเทคนิคอัลตราไวโอเลต อินฟราเรด สเปกโทรสโกป และแมสสเปกโทรเม
ตรีในการพิสูจนโครงสรางของสารประกอบอินทรีย
Applications of ultraviolet, infrared and mass spectrometry in structural
elucidation of organic compounds.
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513 357 ปฏิบัติการเคมีอินทรียในงานอุตสาหกรรม
2(0-6-0)
(Organic Chemistry Laboratory for Industrial Applications)
วิชาบังคับกอน : 513 250 เคมีอินทรีย
513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
การทดลองเกี่ยวกับการสังเคราะหสารอินทรียและเทคนิคทางเคมีอินทรียที่ใชในงาน
อุตสาหกรรม
Experiments on organic synthesis and organic chemistry techniques in
industry.
513 438 เทคนิควิเคราะหขั้นสูงสําหรับการใชงานในอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Advanced Analytical Techniques for Industrial Applications)
วิชาบังคับกอน : 513 235 เทคนิควิเคราะหที่ทันสมัยในงานอุตสาหกรรม
เทคนิควิเคราะหขั้นสูงสําหรับการใชงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับแมสสเปกโทร
เมตรี ข องธาตุ แก ส โครมาโทกราฟ กั บ แมสสเปกโทรเมตรี ลิ ค วิ ด โครมาโทกราฟ
กับแมสสเปกโทรเมตรี แทนเด็มแมสสเปกโทรเมตรี โครมาโทกราฟแบบแลกเปลี่ยนไอออน
การวิเคราะหแบบโฟลอินเจคชัน
Advanced analytical techniques for industrial applications involving
elemental mass spectrometry, gas chromatography-mass spectrometry, liquid
chromatography mass spectrometry, tandem mass spectrometry and ion
chromatography. Flow injection analysis.
513 439 เคมีไฟฟาในงานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Electrochemisty in Industrial Applications)
วิชาบังคับกอน : 513 235 เทคนิควิเคราะหที่ทันสมัยในงานอุตสาหกรรม
การวิ เ คราะห โ ดยวิ ธี ส ตริ ป ป ง อิ ม พี แ ดนซ ส เปกโทรสโคป เ ชิ ง เคมี ไ ฟฟ า
สเปกโทรอิเล็กโทรเคมี วิธีวิเคราะหที่อาศัยหลักของจลนศาสตรเคมีและการเรงปฏิ กิริ ยา
ความสําคัญของพลังงาน พลังงานหมุนเวียน ประเภทของเซลลเชื้อเพลิง เซลลเชื้อเพลิงจุล
ชีพ การประยุกตในงานอุตสาหกรรม
Stripping analysis. Electrochemical impedance spectroscopy.
Spectroelectrochemistry. Kinetic and catalytic methods of analysis.
Importance of energy. Renewable energy. Types of fuel cell. Microbial fuel
cell. Applications in industry.
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513 454 ผลิตภัณฑธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางยา
2(2-0-4)
(Medicinal Natural Products)
วิชาบังคับกอน : 513 250 เคมีอินทรีย
การจําแนก ชีวสังเคราะห และการแยกผลิตภัณฑธรรมชาติ การประยุกตผลิตภัณฑ
ธรรมชาติในเภสัชวิทยา ไบโอเมดิซีน และอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางยา
การคนพบผลิตภัณฑธรรมชาติและแนวทางในการสังเคราะห
Classification, biosynthesis and purification of natural products.
Applications of natural products in the fields of pharmacology, biomedicine
and industries. Pharmacologically active natural products. Natural products
discovery and strategies for synthesis.
514 105 ฟสิกสทั่วไป
4(4-0-8)
(General Physics)
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.
514 106 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
1(0-3-0)
(General Physics Laboratory )
วิชาบังคับกอน : 514 105 ฟสิกสทั่วไป หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 514 105 ฟสิกสทั่วไป
Experiments related to the contents in 514 105 General Physics.
514 107 ฟสิกสพื้นฐาน
4(4-0-8)
(Fundamental Physics)
กลศาสตรของอนุภาค และวัตถุเกร็ง การสั่นและคลื่น อุณหพลศาสตร กลศาสตรของ
ไหล เสียง สนามไฟฟา สนามแมเหล็ก ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม
Mechanics of particles and rigid bodies. Vibrations and waves.
Thermodynamics. Fluid mechanics. Sound. Electric Field. Magnetic Field.
Optics. Modern Physics.
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514 108 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
1(0-3-0)
(Fundamental Physics Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 514 107 ฟสิกสพื้นฐาน หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
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)
กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล ทฤษฎี
จลนของแกส เทอรโมไดนามิกส การสั่นและคลื่น เสียง สนามไฟฟา สนามแมเหล็ก ทัศน
ศาสตร ฟสิกสยุคใหม
Mechanics of particles and rigid bodies. Properties of matter. Fluid
mechanics. Kinetic theory of gases. Thermodynamics. Oscillations and waves.
Sound. Electric field. Magnetic field. Optics. Modern physics.
514 110 ฟสิกสทั่วไปสําหรับวิศวกรวัสดุ
3(3-0-6)
(General Physics for Material Engineers)
กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล ทฤษฎี
จลนของแกส การสั่นและคลื่น เสียง ควอนตัมฟสิกส
Mechanics of particles and rigid bodies. Properties of matter. Fluid mechanics.
Kinetic theory of gases. Vibrations and waves. Sound. Quantum physics.
514 111 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไปสําหรับวิศวกรวัสดุ
1(0-3-0)
(General Physics Laboratory for Material Engineers)
วิชาบังคับกอน : 514 110 ฟสิกสทั่วไปสําหรับวิศวกรวัสดุ หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอย
กวา 10 สัปดาห
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 514 110 ฟสิกสทั่วไปสําหรับวิศวกรวัสดุ
Experiments related to the contents in 514 110 General Physics for
Material Engineering.
514 112 ฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
3(3-0-6)
(Fundamental Physics for Industrial Engineering)
กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กลศาสตรของของไหล ทฤษฎีจลนของแกส
เทอรโมไดนามิกส การวิเคราะหวงจรไฟฟาเบื้องตน
Mechanics of particles and rigid bodies. Fluid mechanics. Kinetic theory
of gases. Thermodynamics. Basic Electric Circuit Analysis.
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514 113 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
1(0-3-0)
(Fundamental Physics Laboratory for Industrial Engineering)
วิชาบังคับกอน : 514 112 ฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ หรืออาจเรียนพรอม
กันไมนอยกวา 10 สัปดาห
การทดลองที่ ส อดคล อ งกั บ เนื้ อ หาในรายวิ ช า 514 112 ฟ สิ ก ส พื้ น ฐานสํ า หรั บ
วิศวกรรมอุตสาหการ
Experiments related to the contents in 514 112 Fundamental Physics for
Industrial Engineering.
514 231 ขอมูลฟสิกสสําหรับนักวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
(Physics Data for Scientists)
ปริมาณทางกายภาพและระบบหนวย วิธีรวบรวมขอมูลทางกายภาพ การวิเคราะห
และแปรความหมายขอมูลทางกายภาพ การนําเสนอการจัดการขอมูล
Physical quantity and system of unit. Methods of physical data
collection. Analyze and interpretation of physical data. Presentation of data
manipulation.
514 271 อิเล็กทรอนิกสสําหรับนักคอมพิวเตอร
3(2-3-4)
(Electronics for computer scientists)
การวิเคราะหวงจรไฟฟา ไดโอด ทรานซิสเตอร วงจรรวม ไมโครคอนโทรเลอร โซลาร
เซลล เซนเซอรและการประยุกตใช
Circuit analysis. Diodes. Transistors. Integrated circuits. Microcontrollers,
Solar Cells. Sensors and applications.
515 100 การจัดการสารสนเทศทางสถิติเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Statistical Information Management)
เงื่อนไข : สําหรับนักศึกษาที่ไมใชนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
ประเภทของขอมูล การจัดเตรียมขอมูล การจัดการขอมูลสูญหาย สถิติพรรณนา
การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล กราฟ แผนภาพและตาราง สารสนเทศทางสถิติจาก
กราฟและตาราง การใชโปรแกรมสําเร็จรูป การรายงานและการนําเสนอผลงาน
Data types. Data organization. Missing-value management. Descriptive
statistics. Data analysis and presentation. Graphs, charts, and tables. Statistical
information from graphs and tables. Utilization of software packages. Report
and presentation.
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515 104 สถิติสําหรับคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Statistics for Computing)
ความหมายและประเภทของสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลและระดับการวัด
สถิติพรรณนา การนําเสนอขอมูล ความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปน
ของตัวแปรสุมที่สําคัญ เชน การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปวซง การแจกแจงปรกติ
และ การแจกแจงแจงแบบเลขชี้ กํ า ลั ง การแจกแจงค า ตั ว อย า ง การประมาณ
คาพารามิเตอรและชวงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน สถิติไมอิงพารามิเตอร การ
ถดถอยอยางงายและสหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวน การประยุกตสถิติเพื่อใช
ประมวลผลข อ มู ล ด า นวิ ท ยาศาสตร ธุ ร กิ จ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การใช ภ าษา
โปรแกรมในการวิเคราะหและแปลผล
Definition and types of statistics. Data collection. Data and level of
measurements. Descriptive statistics. Data representation. Probability.
Random variable. Some crucial probability distributions of random variables:
binomial distribution, poisson distribution, normal distribution and
exponential distribution. Sampling distribution. Parameter estimation and
confidence intervals. Hypothesis testing. Nonparametric statistics. Simple
regression and correlation. Analysis of variance. Application of statistics for
data processing in science, business, and information technology. Utilization
of programming language for analysis and interpretation.
515 105 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Statistics for Information Technology)
ความหมายและประเภทของสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลและระดับการวัด สถิติพรรณนา
การนําเสนอขอมูล ความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมที่สําคัญ เชน
การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปวซง การแจกแจงปรกติ และ การแจกแจงแจงแบบเลขชี้กําลัง การแจกแจง
ค าตั วอย าง การประมาณค าพารามิ เตอรและช วงความเชื่ อมั่ น การทดสอบสมมติ ฐาน สถิ ติ ที่ ไมใช
พารามิเตอร การถดถอยอยางงายและสหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวน การประยุกตสถิติเพื่อใช
ประมวลผลขอมูลดานวิทยาศาสตร ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชภาษาโปรแกรมในการวิเคราะห
และแปลผล
Definition and types of statistics. Data collection. Data and level of measurements.
Descriptive statistics. Data representation. Probability. Random variable. Some crucial probability
distributions of random variables: binomial distribution, poisson distribution, normal distribution and
exponential distribution. Sampling distribution. Parameter estimation and confidence intervals.
Hypothesis testing. Nonparametric statistics. Simple regression and correlation. Analysis of variance.
Application of statistics for data processing in science, business, and information technology.
Utilization of programming language for analysis and interpretation.
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515 201 สถิติพื้นฐาน
3(2-2-5)
(Elementary Statistics)
ธรรมชาติของสถิติและแนวทางการประยุกตโดยทั่วไปของสถิติ สถิติพรรณนาและ
ความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การเลือกตัวอยางและการ
แจกแจงค า ตั ว อย า ง การประมาณค า พารามิ เ ตอร แ ละช ว งความเชื่ อ มั่ น การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบไคกําลังสอง สถิติไมอิงพารามิเตอร
การถดถอยอยางงายและสหสัมพันธ การใชภาษาโปรแกรมหรือโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะห
The nature of statistics and its general applications. Descriptive statistics
and probability. Probability distributions of random variables. Sample
selection and sampling distribution. Parameter estimation and confidence
intervals. Hypothesis testing. Analysis of variance. Chi-squared test.
Nonparametric statistics. Simple regression and correlation. Utilization of
programming language or packages for analysis.
515 203 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
3(2-2-5)
(Statistics for Biological Scientists I)
ความหมายและประเภทของสถิติ ประเภทของขอมูล สถิติพรรณนา การนําเสนอ
ขอมูล การประมาณคาพารามิเตอรและชวงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
เกี่ ย วกั บ ค า เฉลี่ ย และความแปรปรวนสํ าหรั บ หนึ่งประชากร สองประชากรและหลาย
ประชากร สถิติที่ไมอิงพารามิเตอร การตรวจสอบการแจกแจงปรกติ การแปลงขอมูล การ
วิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอยอยางงาย การวิเคราะหความเกี่ยวพันสําหรับตัวแปร
จําแนกประเภท การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหและแปลผล
Definition and types of statistics. Types of data. Descriptive statistics.
Data presentation. Parameter estimation and confidence intervals.
Hypothesis testing about means and variances for one population, two
populations, and several populations. Nonparametric statistics. Normality
examination. Data transformation. Correlation and simple regression
analyses. Association analysis for categorical variables. Utilization of software
packages for analysis and interpretation.
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515 204 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
3(2-2-5)
(Statistics for Biological Scientists II)
วิชาบังคับกอน : 515 203 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
แผนแบบการทดลองและการวิเคราะหความแปรปรวน การกําหนดขนาดตัว อยาง
การเปรียบเทียบเชิงพหุ การวิเคราะหความแปรปรวนบนแผนแบบวัดซ้ํา การวิเคราะหความ
แปรปรวนรวม การวิ เ คราะหการถดถอยพหุคูณ การถดถอยลอจิสติกแบบไบนารี การ
วิ เ คราะห โ พรบิ ต เทคนิ ค การวิ เ คราะห ห ลายตั ว แปร การใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ในการ
วิเคราะหและแปลผล
Experimental design and analysis of variance. Sample size determination.
Multiple comparison. Analysis of variance on repeated measure design.
Analysis of covariance. Multiple regression analysis. Binary logistic regression.
Probit analysis. Multivariate analysis techniques. Utilization of software
packages for analysis and interpretation.
515 206 สถิติพื้นฐานสําหรับนักเคมี
2(1-2-3)
(Basic Statistics for Chemists)
สถิติพื้นฐานและการประยุกตทางเคมี การประมาณคาพารามิเตอรและชวงความ
เชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับคาเฉลี่ยและความแปรปรวนสําหรับหนึ่ง
ประชากร สองประชากรและหลายประชากร สถิติที่ไมใชพารามิเตอร การวิเคราะหสถิติ
พื้นฐานและการประยุกตทางเคมี การประมาณคาพารามิเตอรและชวงความเชื่อมั่น การ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับคาเฉลี่ยและความแปรปรวนสําหรับหนึ่งประชากร สอง
ประชากรและหลายประชากร สถิติที่ไมใชพารามิเตอร การวิเคราะหสหสัมพันธและการ
ถดถอยอยางงาย การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหและแปลผล
Basic statistics and applications in chemistry. Parameter estimation and
confidence intervals. Hypothesis testing about means and variances for one
population, two populations, and several populations. Nonparametric
statistics. Correlation and simple regression analyses. Utilization software
packages for analysis and interpretation.
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515 224

การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Statistical Data Analysis)
วิชาบังคับกอน : 515 202 หลักสถิติ
เงื่อนไข : สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรที่ไมใชสาขาวิชาสถิติ
หลักเกณฑและเทคนิคการวิเคราะหเชิงสถิติสําหรับขอมูลแบบตาง ๆ การเลือกใช
เทคนิคการวิเคราะหขอมูลที่เหมาะสมภายใตขอสมมติ การสรุปผลและการตีความหมาย
ของผลลัพธ การเรียนรูเนนที่การวิเคราะหกับชุดขอมูลจริง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การวิเคราะห
Principles and statistical analysis techniques for various data types.
Selection of appropriate techniques related to assumptions. Summary and
interpretation of results. Learning mainly focused on analysis of actual data
sets. Utilization of software packages for analysis.

515 232 ความนาจะเปนสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Probability for Computer Scientist)
แนวความคิดพื้นฐานของความนาจะเปน ความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไขและความ
เปนอิสระกันของเหตุการณ ทฤษฏีบทของเบส ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะ
เปน คาคาดหมาย การแจกแจงความนาจะเปนรวม ความเปนอิสระกันของตัวแปรสุ ม
อสมการความนาจะเปน การลูเขาของลําดับของตัวแปรสุม กฎจํานวนมาก
Basic concept of probability. Conditional probability and independent
of events. Bayes’ theorem. Random variables and probability distribution.
Expected value. Joint probability distribution. Independence of random
variables. Probability inequalities. Convergence of sequence of random
variables. Law of large numbers.
515 271 ความนาจะเปนสําหรับวิทยาการขอมูล
3(3-0-6)
(Probability for Data Science)
วิชาบังคับกอน : 511 110 แคลคูลัสสําหรับการวิเคราะหขอมูล 1
ปริภูมิความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปน การแปลง
คาคาดหมายเชิงคณิตศาสตร โมเมนตและฟงกชันกอกําเนิดโมเมนต การแจกแจงแบบ
มีเงื่อนไข ความเปนอิสระ ทฤษฎีบทของเบส
Probability space. Random variables and probability distributions.
Transformation. Mathematical expectation. Moment and moment generating
function. Conditional distribution. Independence. Bayes’ theorem.
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515 273 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล
3(2-2-5)
(Statistics for Data Science)
การถดถดถอยเชิงเสนพหุคูณ การถดถอยลอจิสติกทวิภาค การถดถอยหลายตัวแปร
การประเมินและคัดเลือกตัวแบบ การทดสอบเชิงสถิติสําหรับเวกเตอรคาเฉลี่ยและเมทริกซ
ความแปรปรวนรวม
Simple linear regression and correlation. Multiple linear regression.
Binary logistic regression. Multivariate regression. Statistical Tests for mean
vectors and covariance matrices.
517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล
3(2-2-5)
(Computer Programming for Data Scientists)
ขั้ น ตอนการแก ป ญ หา ผังงาน การเขีย นโปรแกรมเบื้ อ งต น ชนิดของขอ มูล การ
ประมวลผลขอมูล ฟงกชันและไลบรารี่มาตรฐาน
Problem solving process. Flowchart. Basic programming. Data types. Data
processing. Functions and standard libraries.
520 101 พื้นฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Foundation of Computer and Informatics)
ภาพรวมของศาสตร ทางคอมพิว เตอร และเทคโนโลยีส ารสนเทศ วิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดพื้นฐานสําหรับการสรางโปรแกรม เทคโนโลยีฐานขอมูล การ
สื่อสารขอมูล ประเด็นทางดานจริยธรรม ผลกระทบของคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
ตอสังคม การทํางานรวมกันเปนทีม และโดเมนแอปพลิเคชัน
Overview of computer science and information technology. Information
technology revolution. Basic concepts for programming. Database technology.
Data communication. Ethical issues. Social impact of computer and
information system. Team collaboration tools and application domains.
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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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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
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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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