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  ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับการวางแผนการศึกษาของนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557                
ซึ่งการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาจ าเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างของหลักสูตรในสาขาวิชาที่ตนเอง
สังกัด และทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาในหมวดวิชาต่างๆ โดยแต่ละหมวดประกอบด้วยรายวิชา
ใดบ้าง และจ านวนหน่วยกิตรวมที่สามารถส าเร็จการศึกษาได้มีจ านวนเท่าใด ตลอดจนต้องรับทราบกฎ 
ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ และของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ตนเองด าเนินการเกี่ยวกับ
การศึกษาได้อย่างราบรื่น ดังนั้น เพ่ือความสะดวกและความถูกต้องของการปฏิบัติ สอดคล้องกับหลักสูตร 
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ งานบริการการศึกษา จึงได้จัดท าระเบียบและหลักสูตรฯนี้ขึ้นเพ่ือแนะน า     
หรือเป็นคู่มือทางการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ โดยผู้จัดท าได้น าระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น      
และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ที่นักศึกษาควรทราบ บรรจุไว้ในภาคผนวกด้วยแล้ว หากนักศึกษาเกิด              
ข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา ควรปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษา ของคณะฯ และควรเก็บรักษาเล่มระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 
ไว้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ ระเบียบและหลักสูตรนี้ ยังเป็นคู่มือ
ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ในการให้ค าแนะน า/ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการศึกษา
อ้างอิง และเผยแพร่หลักสูตรการศึกษาที่คณะเปิดสอนให้แก่ผู้สนใจทั่วไปทราบอีกด้วย อนึ่ง ประกาศ 
ระเบียบ และรายละเอียดหลักสูตรที่ปรากฏในคู่มือนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในภายหลัง ซึ่ง
จะแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป 

 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระเบียบและหลักสูตร  ระดับปริญญาตรีนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
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คณะวิทยาศาสตร์ 
ประวัติโดยสังเขป 
  คณะวิทยาศาสตร์ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา จัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2509 ในนาม “คณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์” ด้วยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ซึ่งได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งวิชาภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเริ่มด าเนินงานสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์     
ในระดับปริญญาตรี โดยให้ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ 
  พ.ศ. 2516 ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 4 สาขา ได้แก่
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ 
 พ.ศ. 2520 ได้เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในสาขาวิชาธรณีวิทยา 
 พ.ศ. 2521 ภาควิชาภาษาอังกฤษ และภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ ได้แยกออกไปร่วม 
จัดตั้งเป็น “คณะมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์” ดังนั้น “คณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์” จึงเปลี่ยนชื่อเป็น 
“คณะวิทยาศาสตร์” 
 พ.ศ. 2524  เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถิติ 
 พ.ศ. 2527  ภาควิชาธรณีวิทยาได้แยกออกไปร่วมจัดตั้งเป็น “คณะเทคโนโลยี” 
 พ.ศ. 2530  เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 พ.ศ. 2531  เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 พ.ศ. 2535  เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีวเคมี 
 พ.ศ. 2536  เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 พ.ศ. 2546  เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 พ.ศ. 2550  เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 พ.ศ. 2551 เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชา สารสนเทศสถิติ 
 พ.ศ. 2553 เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชา วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 
 

 ในปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดสอนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก  ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี เปิดสอน 14 สาขาวิชา ได้แก่ ชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ สถิติ  
จุลชีววิทยา ชีวเคมีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สารสนเทศสถิติ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภูมิสารสนเทศศาสตร์ และวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 
 ระดับปริญญาโท เปิดสอน 19 สาขาวิชา ได้แก่ ชีววิทยา ชีววิทยาส าหรับครู เคมี เคมี
อินทรีย์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เคมีส าหรับครู ฟิสิกส์ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์    
จุลชีววิทยา ชีวเคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรู้จาก
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ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ (นานาชาติ) 
 ระดับปริญญาเอก เปิดสอน 14 สาขาวิชา ได้แก่ ชีวเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี เคมีอินทรีย์ 
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) 
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม จุลชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ) 
 นอกจากนั้นยังบริการจัดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานให้กับนักศึกษาทุกคณะ                      
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาแล้วกว่า 10,139 
คน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน บางส่วนศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้น คณะวิทยาศาสตร์จึงเปิดสอนนักศึกษาในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก เพ่ือมุ่งผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ระดับสูง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ด้านงานวิจัยเป็นอย่างดี เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ซึ่งก าลังพัฒนาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ 
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แล้ว คณะฯ ได้มีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โครงการ
วิทยาศาสตร์สู่ชนบท พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โครงการอบรมทางวิชาการ  ของสาขาวิชาต่างๆ ให้กับ
หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงงานบริการวิชาการด้านอ่ืนๆ ให้แก่ ชุมชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย กิจกรรมทางการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นภายใน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เท่านั้น ภายในคณะฯ ยังมีการด าเนินงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์  และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งจ านวนงานวิจัยมีจ านวนเพ่ิมมาก
ขึ้น สืบเนื่องจากการสนับสนุนของรัฐบาลไทยและแหล่งทุน จากต่างประเทศ ผลการวิจัยเหล่านี้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและ
ของประเทศ 
 

ปรัชญา 
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ใช้ปรัชญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น “วิทยา จริยา ปัญญา”      

เพ่ือความสอดคล้องและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 

ปณิธาน  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์          

และคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้  มีจริยธรรม  คุณธรรม และสามารถ  
บูรณาการการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
สถาบันชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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พันธกิจ (Mission) 
ผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ บริการสอน

วิชาพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ บริการวิชาการแก่สังคม และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
 

การด าเนินงาน 
 

 คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 1 ส านักงาน 9 ภาควิชา และ 3 ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
ส านักงานคณบดีด าเนินงานโดยแบ่งส่วนราชการออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้ งานบริหารและธุรการ งานคลัง
และพัสดุ งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน งานบริการวิชาการและวิจัย 
 
 ภาควิชาต่างๆ 9 ภาควิชา ได้แก่ 
 1. ภาควิชาชีววิทยา 
 2. ภาควิชาเคมี 

3. ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 4. ภาควิชาฟิสิกส์ 
 5. ภาควิชาสถิติ 
 6. ภาควิชาจุลชีววิทยา 
 7. ภาควิชาชีวเคมี 
 8. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 9. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

 ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 5 ศูนย์วิจัย  ได้แก่ 
1. ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ 
2. ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ 
4. ศูนย์วิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์เพ่ือการพาณิชย์และอุตสาหกรรม 
5. ศูนย์เคมีวัตถุ 
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ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ (นานาชาติ) 
 ระดับปริญญาเอก เปิดสอน 14 สาขาวิชา ได้แก่ ชีวเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี เคมีอินทรีย์ 
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุลชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ) 
 นอกจากนั้นยังบริการจัดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานให้กับนักศึกษาทุกคณะ                      
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาแล้วกว่า 10,139 
คน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน บางส่วนศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้น คณะวิทยาศาสตร์จึงเปิดสอนนักศึกษาในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก เพ่ือมุ่งผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ระดับสูง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ด้านงานวิจัยเป็นอย่างดี เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ซึ่งก าลังพัฒนาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ 
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แล้ว คณะฯ ได้มีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โครงการ
วิทยาศาสตร์สู่ชนบท พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โครงการอบรมทางวิชาการ  ของสาขาวิชาต่างๆ ให้กับ
หน่วยงาน ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงงานบริการวิชาการด้านอ่ืนๆ ให้แก่ ชุมชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย กิจกรรมทางการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นภายใน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เท่านั้น ภายในคณะฯ ยังมีการด าเนินงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์  และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งจ านวนงานวิจัยมีจ านวนเพ่ิมมาก
ขึ้น สืบเนื่องจากการสนับสนุนของรัฐบาลไทยและแหล่งทุน จากต่างประเทศ ผลการวิจัยเหล่าน้ีก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและ
ของประเทศ 
 

ปรัชญา 
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ใช้ปรัชญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น “วิทยา จริยา ปัญญา”      

เพ่ือความสอดคล้องและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 

ปณิธาน  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์          

และคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้  มีจริยธรรม  คุณธรรม และสามารถ  
บูรณาการการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
สถาบันชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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พันธกิจ (Mission) 
ผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ บริการสอน

วิชาพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ บริการวิชาการแก่สังคม และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
 

การด าเนินงาน 
 

 คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 1 ส านักงาน 9 ภาควิชา และ 3 ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
ส านักงานคณบดีด าเนินงานโดยแบ่งส่วนราชการออกเป็นงานต่างๆ ดังน้ี งานบริหารและธุรการ งานคลัง
และพัสดุ งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน งานบริการวิชาการและวิจัย 
 
 ภาควิชาต่างๆ 9 ภาควิชา ได้แก่ 
 1. ภาควิชาชีววิทยา 
 2. ภาควิชาเคมี 

3. ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 4. ภาควิชาฟิสิกส์ 
 5. ภาควิชาสถิติ 
 6. ภาควิชาจุลชีววิทยา 
 7. ภาควิชาชีวเคมี 
 8. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 9. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

 ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 5 ศูนย์วิจัย  ได้แก่ 
1. ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ 
2. ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ 
4. ศูนย์วิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์เพ่ือการพาณิชย์และอุตสาหกรรม 
5. ศูนย์เคมีวัตถุ 
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ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ 
 

คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ศรีจารนัย 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร. พินิจ  หวังสมนึก 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมิกา  ลมไธสง 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์  รักสกุลพิวัฒน์ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา  พงษ์ดนตรี 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คัชรนิทร์  ศิริวงศ์ 
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  แสงประดับ 
หัวหน้าภาควิชาเคมี  รองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช  กนกเมธากุล  
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังคณา  บุญยืด 
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ รองศาสตราจารย์ ดร. เอกพรรณ  สวัสดิ์ซิตัง 
หัวหน้าภาควิชาสถิติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์  ครองยุทธ 
หัวหน้าภาควิชาจุลชวีวิทยา อาจารย์ ดร. พลสัณห์  มหาขันธ์  
หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี รองศาสตราจารย์ ดร. ยานี  ตรองพาณิชย์ 
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์  ดร. ศาสตรา  วงศ์ธนวส ุ
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิฏฐ์  เจริญสุดใจ 
เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ นางเยาวลักษณ์  ฐานสันโดษ 
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สาขาวิชาชีววิทยา 

 

 ภาควิชาชีววิทยา เปิดสอนเพ่ือท าการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา และให้บริการ
รายวิชาชีววิทยาแก่นักศึกษาสังกัดภาควิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ด้วย       
ผู้เข้าศึกษาจะส าเร็จการศึกษา และได้รับปริญญาตรี “วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)” โดยต้องศึกษาและ
สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร มีจ านวนหน่วยกิตที่ได้รวม 140 หน่วยกิต ดังรายละเอียดโปรแกรม
การศึกษาต่อไปนี้ 
 

หลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 44 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 60 หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาบังคับ 51 หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาเลือก 9 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 

รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 000 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  English for Communication 
 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes I (EAP I) 
 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes II (EAP II) 
 000 160 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน  3(0-0-0) 
  Basic Computer and Information Technology 
 050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
  English for Sciences 
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 หมายเหตุ รายวิชา 000 160 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ 
e-Learning ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ไม่มีการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบ         
e-Testing ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 

การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์  
 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Information Literacy Skills 
 000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา  3(3-0-6) 
  Critical Thinking and Problem Solving 
 ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์  
 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
 1.3  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 

คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม  
 000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง  3(3-0-6) 
  Civic Social Engagement 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  3(3-0-6) 
  Local Wisdom 
 000 156 พหุวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
  Multiculturalism 
 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต 
 2.1  กลุ่มวิชาแกน 44 หน่วยกิต 
 311 101 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
  Biology I 
 311 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1  1(0-3-2) 
  Biology Laboratory I 
 311 103 ชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
  Biology II    
 311 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2  1(0-3-2) 
  Biology Laboratory II 
 312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 9 

 

 312 108 เคมีหลักมูล  3(3-0-6) 
  Fundamental Chemistry 
 312 112 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน  3(3-0-6) 
  Basic Organic Chemistry 
 312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน  1(0-3-2) 
  Basic Organic Chemistry Laboratory 
 312 242 เคมีวิเคราะห์ 2  2(2-0-4) 
  Analytical Chemistry II 
 312 243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2  1(0-3-2) 
  Analytical Chemistry Laboratory II 
 314 123 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1  3(3-0-6) 
  Calculus for Biological Science I 
 314 124 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2  3(3-0-6) 
  Calculus for Biological Science II 
 315 106 ฟิสิกส์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Elementary Physics 
 315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory I 
 316 204 สถิติเบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Elementary Statistics 
 317 211 จุลชีววิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 
  General Microbiology 
 317 212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-2) 
  General Microbiology Laboratory 
 318 305 ชีวเคมี  3(3-0-6) 
  Biochemistry 
 318 306 ปฏิบัติการชีวเคมี  1(0-3-2) 
  Biochemistry Laboratory 
 319 101 นิเวศวิทยา  3(3-0-6) 
  Ecology 
 319 102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา  1(0-3-2) 
  Ecology Laboratory 
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2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 60 หน่วยกิต 
 นักศึกษาจะต้องเรียนและสอบผ่านทุกรายวิชาบังคับที่ก าหนดดังต่อไปนี้ และต้องมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือได้ไม่ต่ ากว่า C ทุกรายวิชา โดยในกรณีวิชาเลือก 
ภาควิชาจะน ามาคิด 9-10 หน่วยกิตเท่านั้น  

2.2.1 วิชาบังคับ 51 หน่วยกิต 
 311 200 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  3(2-3-6) 
  Research Methodology for Biological Science 
 311 244 พันธุศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Elementary Genetics 
 311 245 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น  1(0-3-2) 
  Elementary Genetics Laboratory         
 311 270 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  3(3-0-6) 
  Invertebrates 
 311 271 ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  1(0-3-2) 
  Invertebrates Laboratory 
 311 300 เทคนิคทางชีววิทยา  3(1-6-5) 
  Techniques in Biology 
 311 304 เซลล์วิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล  3(3-0-6) 
  Cell and Molecular Biology 
 311 305 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล  1(0-3-2) 
  Cell and Molecular Biology Laboratory 
 311 309 การใช้เครื่องมือทางชีววิทยา  2(1-3-4) 
  Instrument Usage in Biology 
 311 310 สรีรวิทยาของพืช  3(3-0-6) 
  Plant Physiology 
 311 311 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช  1(0-3-2)  
  Plant Physiology Laboratory 
 311 316 สัณฐานวิทยาของพืช  3(3-0-6) 
  Plant Morphology 
 311 317 ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืช  1(0-3-2) 
  Plant Morphology Laboratory 
 311 318 อนุกรมวิธานพืช  3(3-0-6) 
  Plant Taxonomy 
 311 319 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช  1(0-3-2) 
  Plant Taxonomy Laboratory 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 11 

 

 311 370 สรีรวิทยาของสัตว์  3(3-0-6) 
  Animal Physiology 
 311 371 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว์  1(0-3-2) 
  Animal Physiology Laboratory 
 311 380 สัตว์มีกระดูกสันหลัง  3(3-0-6) 
  Vertebrates 
 311 381 ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง  1(0-3-2) 
  Vertebrates Laboratory 
 311 401 ชีววิทยาการเจริญ  3(3-0-6) 
  Developmental Biology 
 311 402 ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญ  1(0-3-2) 
  Developmental Biology Laboratory 
 311 407 วิวัฒนาการ  3(3-0-6)  
  Evolution 
 311 491 สัมมนาทางชีววิทยา  1(0-3-2) 
  Seminar in Biology 
 311 494 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา  3(0-9-5) 
  Research Project in Biology 
 

2.2.2 วิชาเลือก 9 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ โดยสามารถเลือกได้จากทุกกลุ่มวิชา 

และจากประกาศเพ่ิมเติมของคณะวิทยาศาสตร์ในภายหลัง หรือเลือกจากรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนใน
ภาควิชาอ่ืนๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาชีววิทยา 
 กลุ่มที ่1 กลุ่มรายวิชาชีววิทยาทั่วไป  
 311 109 การวาดภาพทางชีววิทยา  3(1-6-5) 
  Biological Drawing 
 311 201 ชีววิทยาภาคสนาม  2(2-0-4) 
  Field Biology 
 311 202 ปฏิบัติการชีววิทยาภาคสนาม  1(0-3-2) 
  Field Biology Laboratory 
 311 203 การผลิตสื่อทางวิทยาศาสตร์  2(1-3-4) 
  Scientific Media Production 
 311 306 การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชและสัตว์  2(2-0-4) 
  Plant and Animal Cell and Tissue Culture 
 311 307 ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชและสัตว์  1(0-3-2) 
  Plant and Animal Cell and Tissue Culture Laboratory 
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 311 203 การผลิตสื่อทางวิทยาศาสตร์  2(1-3-4) 
  Scientific Media Production 
 311 306 การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชและสัตว์  2(2-0-4) 
  Plant and Animal Cell and Tissue Culture 
 311 307 ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชและสัตว์  1(0-3-2) 
  Plant and Animal Cell and Tissue Culture Laboratory 
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 311 308 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์  2(2-0-4) 
  Biodiversity and Conservation 
 311 409 บรรพชีววิทยา  3(3-0-6) 
  Paleobiology 
 311 495 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 6 หน่วยกิต  
  Cooperative Education in Biology 
 กลุ่มที ่2  กลุ่มรายวิชาที่เน้นความรู้ทางด้านสัตววิทยา  
 311 382 ชีววิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน  3(3-0-6) 
  Basic Immunobiology 
 311 386 พฤติกรรมของสัตว์  2(2-0-4) 
  Animal Behavior 
 311 387 ปฏิบัติการพฤติกรรมของสัตว์  1(0-3-2) 
  Animal Behavior Laboratory 
 311 388 วิทยาสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน  3(3-0-6) 
  Herpetology 
 311 389 ปฏิบัติการวิทยาสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน  1(0-3-2) 
  Herpetology Laboratory 
 311 406 ชีววิทยาทางทะเล  3(3-0-6) 
  Marine Biology 
 311 482 มิญชวิทยา  3(3-0-6) 
  Histology 
 311 483 ปฏิบัติการมิญชวิทยา  1(0-3-2) 
  Histology Laboratory 
 311 484 ปรสิตวิทยา  3(3-0-6) 
  Parasitology 
 311 485 ปฏิบัติการปรสิตวิทยา  1(0-3-2) 
  Parasitology Laboratory 
 311 486 สังขวิทยาขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Malacology 
 311 487 ปฏิบัติการสังขวิทยาขั้นแนะน า  1(0-3-2) 
  Introduction to Malacology Laboratory 
 311 488 วิทยาโปรโตซัว  3(2-3-6) 
  Introduction to Protozoalogy 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 13 

 

 กลุ่มที ่3  กลุ่มรายวิชาที่เน้นความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์  
 311 320 พรรณไม้น้ า  2(2-0-4) 
  Aquatic Plants 
 311 321 ปฏิบัติการพรรณไม้น้ า  1(0-3-2) 
  Aquatic Plants Laboratory 
 311 322 กายวิภาคศาสตร์ของพืช  3(2-3-6) 
  Plant Anatomy 
 311 324 พฤกษศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 
  Applied Botany 
 311 416 ชีววิทยาของพืชชั้นต่ า  3(3-0-6) 
  Biology of Cryptograms 
 311 417 ปฏิบัติการชีววิทยาของพืชชั้นต่ า  1(0-3-2) 
  Biology of Cryptograms Laboratory 
 311 424 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ  3(3-0-6) 
  Economic Botany 
 

 กลุ่มที ่4  กลุ่มรายวิชาที่เน้นความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์  
 311 348 พันธุศาสตร์มนุษย์  3(3-0-6) 
  Human Genetics 
 311 350 เซลล์พันธุศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Elementary Cytogenetics 
 311 351 ปฏิบัติการเซลล์พันธุศาสตร์เบื้องต้น  1(0-3-2) 
  Elementary Cytogenetics Laboratory 
 311 404 ชีววิทยาระดับโมเลกุล  3(3-0-6) 
  Molecular Biology 
 311 408 เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช  3(3-0-6) 
  Plant Biotechnology 
 311 454 แหล่งพันธุกรรมพืชและสัตว์  2(2-0-4) 
  Plant and Animal Genetic Resources 
 311 455 ปฏิบัติการแหล่งพันธุกรรมพืชและสัตว์  1(0-3-2) 
  Plant and Animal Genetic Resources Laboratory 
 311 456 พันธุศาสตร์เชิงชีวสังคม  2(2-0-4) 
  Biosocial Genetics 
 311 457 พันธุศาสตร์ประชากร  3(3-0-6) 
  Population Genetics 
 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา เลือกเสรีที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น               
หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า        
6 หน่วยกิต 
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 311 308 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์  2(2-0-4) 
  Biodiversity and Conservation 
 311 409 บรรพชีววิทยา  3(3-0-6) 
  Paleobiology 
 311 495 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 6 หน่วยกิต  
  Cooperative Education in Biology 
 กลุ่มที ่2  กลุ่มรายวิชาที่เน้นความรู้ทางด้านสัตววิทยา  
 311 382 ชีววิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน  3(3-0-6) 
  Basic Immunobiology 
 311 386 พฤติกรรมของสัตว์  2(2-0-4) 
  Animal Behavior 
 311 387 ปฏิบัติการพฤติกรรมของสัตว์  1(0-3-2) 
  Animal Behavior Laboratory 
 311 388 วิทยาสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน  3(3-0-6) 
  Herpetology 
 311 389 ปฏิบัติการวิทยาสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน  1(0-3-2) 
  Herpetology Laboratory 
 311 406 ชีววิทยาทางทะเล  3(3-0-6) 
  Marine Biology 
 311 482 มิญชวิทยา  3(3-0-6) 
  Histology 
 311 483 ปฏิบัติการมิญชวิทยา  1(0-3-2) 
  Histology Laboratory 
 311 484 ปรสิตวิทยา  3(3-0-6) 
  Parasitology 
 311 485 ปฏิบัติการปรสิตวิทยา  1(0-3-2) 
  Parasitology Laboratory 
 311 486 สังขวิทยาขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Malacology 
 311 487 ปฏิบัติการสังขวิทยาขั้นแนะน า  1(0-3-2) 
  Introduction to Malacology Laboratory 
 311 488 วิทยาโปรโตซัว  3(2-3-6) 
  Introduction to Protozoalogy 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 13 

 

 กลุ่มที ่3  กลุ่มรายวิชาที่เน้นความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์  
 311 320 พรรณไม้น้ า  2(2-0-4) 
  Aquatic Plants 
 311 321 ปฏิบัติการพรรณไม้น้ า  1(0-3-2) 
  Aquatic Plants Laboratory 
 311 322 กายวิภาคศาสตร์ของพืช  3(2-3-6) 
  Plant Anatomy 
 311 324 พฤกษศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 
  Applied Botany 
 311 416 ชีววิทยาของพืชชั้นต่ า  3(3-0-6) 
  Biology of Cryptograms 
 311 417 ปฏิบัติการชีววิทยาของพืชชั้นต่ า  1(0-3-2) 
  Biology of Cryptograms Laboratory 
 311 424 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ  3(3-0-6) 
  Economic Botany 
 

 กลุ่มที ่4  กลุ่มรายวิชาที่เน้นความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์  
 311 348 พันธุศาสตร์มนุษย์  3(3-0-6) 
  Human Genetics 
 311 350 เซลล์พันธุศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Elementary Cytogenetics 
 311 351 ปฏิบัติการเซลล์พันธุศาสตร์เบื้องต้น  1(0-3-2) 
  Elementary Cytogenetics Laboratory 
 311 404 ชีววิทยาระดับโมเลกุล  3(3-0-6) 
  Molecular Biology 
 311 408 เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช  3(3-0-6) 
  Plant Biotechnology 
 311 454 แหล่งพันธุกรรมพืชและสัตว์  2(2-0-4) 
  Plant and Animal Genetic Resources 
 311 455 ปฏิบัติการแหล่งพันธุกรรมพืชและสัตว์  1(0-3-2) 
  Plant and Animal Genetic Resources Laboratory 
 311 456 พันธุศาสตร์เชิงชีวสังคม  2(2-0-4) 
  Biosocial Genetics 
 311 457 พันธุศาสตร์ประชากร  3(3-0-6) 
  Population Genetics 
 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 ให้นัก ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา เลือกเสรีที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น               
หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า        
6 หน่วยกิต 
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3 แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
311 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 Biology I 
311 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2) 
 Biology Laboratory I 
315 106 ฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Elementary Physics 
315 181 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I 
314 123 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Biological Science I 
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication 
000 130 ทักษะการรูส้ารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Literacy Skills 
000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Wisdom 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 20 หน่วยกิต 

311 103 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 Biology II 
311 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2) 
 Biology Laboratory II 
312 108 เคมีหลักมูล 3(3-0-6) 
 Fundamental Chemistry 
312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory 
314 124 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Biological Science II 
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes I (EAP I) 
000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง 3(3-0-6) 
 Civic Social Engagement 
319 101 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
 Ecology 
319 102 ปฏิบัติการนเิวศวิทยา 1(0-3-2) 
 Ecology Laboratory 
 

 จ านวนหน่วยกิตตลงทะเบียนรวม 21 หน่วยกิต 
 
  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 15 

 

ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes II (EAP I) 
000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Multiculturalism 
311 270 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(3-0-6) 
 Invertebrates 
311 271 ปฏิบัติการสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลัง 1(0-3-2) 
 Invertebrates Laboratory 
312 112 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Organic Chemistry 
312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์พื้นฐาน 1(0-3-2) 
 Basic Organic Chemistry Laboratory 
316 204 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Elementary Statistics 
311 316 สัณฐานวิทยาของพืช 3(3-0-6) 
 Plant Morphology 
311 317 ปฏิบัติการสณัฐานวิทยาของพืช 1(0-3-2) 
 Plant Morphology Laboratory  
 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 20 หน่วยกิต 

311 200 ระเบียบวธิีวิจยัส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 
 Research Methodology for Biological Science 
311 244 พันธุศาสตรเ์บื้องต้น 3(3-0-6) 
 Elementary Genetics 
311 245 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น 1(0-3-2) 
 Elementary Genetics Laboratory 
312 242 เคมีวิเคราะห์ 2 2(2-0-4) 
 Analytical Chemistry II 
312 243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 1(0-3-2) 
 Analytical Chemistry Laboratory II 
317 211 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Microbiology 
317 212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 1(0-3-2) 
 General Microbiology Laboratory 
000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 
 Critical Thinking and Problem Solving  
xxx xxx เลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
 Free Electives 
 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 20 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes II (EAP I) 
000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Multiculturalism 
311 270 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(3-0-6) 
 Invertebrates 
311 271 ปฏิบัติการสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลัง 1(0-3-2) 
 Invertebrates Laboratory 
312 112 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Organic Chemistry 
312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์พื้นฐาน 1(0-3-2) 
 Basic Organic Chemistry Laboratory 
316 204 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Elementary Statistics 
311 316 สัณฐานวิทยาของพืช 3(3-0-6) 
 Plant Morphology 
311 317 ปฏิบัติการสณัฐานวิทยาของพืช 1(0-3-2) 
 Plant Morphology Laboratory  
 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 20 หน่วยกิต 

311 200 ระเบียบวธิีวิจยัส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 
 Research Methodology for Biological Science 
311 244 พันธุศาสตรเ์บื้องต้น 3(3-0-6) 
 Elementary Genetics 
311 245 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น 1(0-3-2) 
 Elementary Genetics Laboratory 
312 242 เคมีวิเคราะห์ 2 2(2-0-4) 
 Analytical Chemistry II 
312 243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 1(0-3-2) 
 Analytical Chemistry Laboratory II 
317 211 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Microbiology 
317 212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 1(0-3-2) 
 General Microbiology Laboratory 
000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 
 Critical Thinking and Problem Solving  
xxx xxx เลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
 Free Electives 
 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 20 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
311 309 การใช้เครื่องมือทางชีววิทยา 2(1-3-4) 
 Instruments Usage in Biology 
311 380 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 3(3-0-6) 
 Vertebrates 
311 381 ปฏิบัติการสัตวม์ีกระดูกสันหลัง 1(0-3-2) 
 Vertebrates Laboratory 
318 305 ชีวเคมี 3(3-0-6) 
 Biochemistry 
318 306 ปฏิบัติการชีวเคม ี 1(0-3-2) 
 Biochemistry Laboratory 
050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 English for Sciences 
000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
xxx xxx เลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
 Free Electives 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 19 หน่วยกิต 

311 300 เทคนิคทางชีววิทยา 3(1-6-5) 
 Techniques in Biology 
311 310 สรีรวิทยาของพืช 3(3-0-6) 
 Plant Physiology 
311 311 ปฏิบัติการสรรีวิทยาของพืช 1(0-3-2) 
 Plant Physiology Laboratory 
311 318 อนุกรมวิธานพืช 3(3-0-6) 
 Plant Taxonomy 
311 319 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช 1(0-3-2) 
 Plant Taxonomy Laboratory 
311 370 สรีรวิทยาของสัตว ์ 3(3-0-6) 
 Animal Physiology 
311 371 ปฏิบัติการสรรีวิทยาของสัตว ์ 1(0-3-2) 
 Animal Physiology Laboratory 
311 xxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
 Elective 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 
(แผนปกติ) 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
311 304 เซลล์วิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 
 Cell and Molecular Biology 
311 305 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาและชีววิทยา 1(0-3-2) 
 ระดับโมเลกุล  
 Cell and Molecular Biology Laboratory 
311 401 ชีววิทยาการเจรญิ 3(3-0-6) 
 Developmental Biology 
311 402 ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญ 1(0-3-2) 
 Developmental Biology Laboratory 
311 407 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
 Evolution 
311 491 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-3-2) 
 Seminar in Biology 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 12 หน่วยกิต 

311 494 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 3(0-9-5) 
 Research Project in Biology 
311 xxx วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
 Elective 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 9 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 
(แผนสหกิจศึกษา) 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
311 304 เซลล์วิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 
 Cell and Molecular Biology 
311 305 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาและชีววิทยา 1(0-3-2) 
 ระดับโมเลกุล  
 Cell and Molecular Biology Laboratory 
311 401 ชีววิทยาการเจรญิ 3(3-0-6) 
 Developmental Biology 
311 402 ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญ 1(0-3-2) 
 Developmental Biology Laboratory 
311 407 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
 Evolution 
311 491 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-3-2) 
 Seminar in Biology 
311 494 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 3(0-9-5) 
 Research Project in Biology 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 15 หน่วยกิต 

311 495 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 6 หนว่ยกิต 
 Cooperative Education in Biology 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 6 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 
(แผนสหกิจศึกษา) 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
311 304 เซลล์วิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 
 Cell and Molecular Biology 
311 305 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาและชีววิทยา 1(0-3-2) 
 ระดับโมเลกุล  
 Cell and Molecular Biology Laboratory 
311 401 ชีววิทยาการเจรญิ 3(3-0-6) 
 Developmental Biology 
311 402 ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญ 1(0-3-2) 
 Developmental Biology Laboratory 
311 407 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
 Evolution 
311 491 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-3-2) 
 Seminar in Biology 
311 494 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 3(0-9-5) 
 Research Project in Biology 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 15 หน่วยกิต 

311 495 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 6 หนว่ยกิต 
 Cooperative Education in Biology 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 6 หน่วยกิต 
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สาขาวิชาเคม ี

 

 ภาควิชาเคมี เปิดสอนเพ่ือท าการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี และให้บริการรายวิชา
เคมีแก่นักศึกษาสังกัดภาควิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ด้วย ผู้เข้าศึกษา      
จะส าเร็จการศึกษา และได้รับปริญญาตรี “วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)” โดยต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชา
ครบตามหลักสูตร มีจ านวนหน่วยกิตท่ีได้รวม 136 หน่วยกิต ดังรายละเอียดโปรแกรมการศึกษาต่อไปนี้ 
 

หลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 25 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 75 หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาบังคับ 59 หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาเลือก 16 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 

รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 000 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  English for Communication 
 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes I (EAP I) 
 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes II (EAP II) 
 000 160 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน  3(0-0-0) 
  Basic Computer and Information Technology 
 050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
  English for Sciences 
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 หมายเหตุ รายวิชา 000 160 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ 
e-Learning ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ไม่มีการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบ         
e-Testing ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ 

 000 130 ทักษะการรูส้ารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Information Literacy Skills 
 000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
  Creative Thinking 
 ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์ 6 หน่วยกิต 
 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
 000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  3(3-0-6) 
  Life and Modern Technology 
 1.3  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม  
 000 146 ความสุขของชีวิต  3(3-0-6) 
  Happiness of Life 
 กลุ่มวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
 000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ  3(3-0-6) 
  Life and Aesthetics 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 25 หน่วยกิต 

 311 111 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  3(3-0-6) 
  Biology for Physical Science 
 311 112 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  1(0-3-2) 
  Biology for Physical Science Laboratory 
 314 121 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1  3(3-0-6) 
  Calculus for Physical Science I 
 314 122 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2  3(3-0-6) 
  Calculus for Physical Science II 
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 314 231 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  3(3-0-6) 
  Ordinary Differential Equations 
 315 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  3(3-0-6) 
  General Physics I 
 315 103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2  3(3-0-6) 
  General Physics II 
 315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory I 
 315 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory II 
 343 101 เคมี  3(3-0-6) 
  Chemistry 
 343 102 ปฏิบัติการเคมี  1(0-3-2) 
  Chemistry Laboratory 
 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 75 หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาบังคับ 59 หน่วยกิต 

 316 202 สถิติพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
  Basic Statistics 
 318 305 ชีวเคมี  3(3-0-6) 
  Biochemistry 
 318 306 ปฏิบัติการชีวเคมี  1(0-3-2) 
  Biochemistry Laboratory 
 343 121 เคมีอนินทรีย์ 1  3(3-0-6) 
  Inorganic Chemistry I 
 343 122 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1  1(0-3-2) 
  Inorganic Chemistry Laboratory I 
 343 141 เคมีวิเคราะห์  3(3-0-6) 
  Analytical Chemistry  
 343 142 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  1(0-3-2) 
  Analytical Chemistry Laboratory 
 343 211 เคมีอินทรีย์ 1  3(3-0-6) 
  Organic Chemistry I 
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 343 212 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1  1(0-3-2) 
  Organic Chemistry Laboratory I 
 343 213 เคมีอินทรีย์ 2  3(3-0-6) 
  Organic Chemistry II 
 343 214 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2  1(0-3-2) 
  Inorganic Chemistry Laboratory II 
 343 231 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1  3(3-0-6) 
  Physical Chemistry I 
 343 232 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1  1(0-3-2) 
  Physical Chemistry Laboratory I 
 343 233 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2  3(3-0-6) 
  Physical Chemistry II 
 343 234 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2  1(0-3-2) 
  Physical Chemistry Laboratory II 
 343 261 การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย  1(1-0-2) 
  Safety Handling of Chemicals 
 343 262 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์  1(1-0-2) 
  Research Methodology for Science 
 343 311 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง  3(3-0-6) 
  Advanced Organic Chemistry 
 343 312 การใช้สเปกโทรเมทรีในการระบเุอกลักษณ์ของสารประกอบอินทรีย์  3(3-0-6) 
  Spectrometric Identification of Organic Compounds 
 343 321 เคมีอนินทรีย์ 2  3(3-0-6) 
  Inorganic Chemistry II 
 343 322 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2  1(0-3-2) 
  Inorganic Chemistry Laboratory II 
 343 331 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 1  3(3-0-6) 
  Advanced Physical Chemistry I 
 343 341 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 1  3(3-0-6) 
  Instrumental Analysis I 
 343 342 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 2  3(3-0-6) 
  Instrumental Analysis II 
 343 343 ปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ  1(0-3-2) 
  Instrumental Analysis Laboratory 
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 343 361 วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน  3(3-0-6) 
  Materials and Nanotechnology 
 343 491 สัมมนาทางเคมี  1(0-3-2) 
  Seminar in Chemistry 
 343 499 โครงงานวิจัย  2(0-6-4) 
  Research Project 

2.2.2 วิชาเลือก 16 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 

 343 323 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง  3(3-0-6) 
  Advanced Inorganic Chemistry 
 343 332 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 2  3(3-0-6) 
  Advanced Physical Chemistry II 
 343 333 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี  3(2-3-6) 
  Computer Applications in Chemistry 
 343 334 เคมีพ้ืนผิว  2(2-0-4) 
  Surface Chemistry 
 343 335 การเร่งปฏิกิริยา  2(2-0-4) 
  Catalysis 
 343 344 การวิเคราะห์และการบ าบัดสารมลพิษ  2(2-0-4) 
  Analysis and Treatment of Pollutants 
 343 345 ปฏิบัติการการวิเคราะห์สารมลพิษ  1(0-3-2) 
  Analysis of Pollutants Laboratory 
 343 346 การประกันคุณภาพในการวิเคราะห์เชิงเคมี  2(2-0-4) 
  Quality Assurance in Chemical Analysis 
 343 351 หลักการในกระบวนการเคมี  3(3-0-6) 
  Principles in Chemical Processes 
 343 352 เทคโนโลยีฮาร์ดดิสค์ไดรฟ์ และสารกึ่งตัวน า  3(3-0-6)  
  Hard Disk Drive and Semiconductor Technology 
 343 353 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  3(3-0-6) 
  Polymer Science 
 343 354 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์  2(2-0-4) 
  Polymer Processing 
 343 355 เทคโนโลยีเส้นใย  2(2-0-4) 
  Fiber Technology 
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 343 391 การฝึกงานทางเคมี  2(0-6-4) 
  Chemistry Training 
 343 411 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 3  2(0-6-4) 
  Organic Chemistry Laboratory III 
 343 412 เคมีเฮเทอโรไซคลิก  2(2-0-4) 
  Heterocyclic Chemistry 
 343 413 เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์  2(2-0-4) 
  Physical Organic Chemistry 
 343 414 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  2(2-0-4) 
  Chemistry of Natural Products 
 343 415 การสังเคราะห์สารอินทรีย์  2(2-0-4) 
  Organic Synthesis 
 343 416 เคมีออร์แกโนเมทัลลิก  2(2-0-4) 
  Organometallic Chemistry 
 343 417 เคมีทางยาขั้นแนะน า  2(2-0-4) 
  Introduction to Medicinal Chemistry 
 343 418 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอินทรีย์  2(2-0-4) 
  Selected Topics in Organic Chemistry 
 343 421 เคมีอนินทรีย์เชิงชีวภาพ  2(2-0-4) 
  Bioinorganic Chemistry 
 343 422 วิธีการเชิงฟิสิกส์ทางเคมีอนินทรีย์  2(2-0-4) 
  Physical Methods in Inorganic Chemistry 
 343 423 เคมีของโมเลกุลขนาดใหญ่  2(2-0-4) 
  Supramolecular Chemistry 
 343 424 เคมีออร์แกโนแทรนสิชัน  2(2-0-4) 
  Organotransition Chemistry 
 343 425 เซรามิกส์  2(2-0-4) 
  Ceramics 
 343 426 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์  2(2-0-4) 
  Selected Topics in Inorganic Chemistry 
 343 431 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์  2(2-0-4) 
  Selected Topics in Physical Chemistry 
 343 441 การวิเคราะห์ทางเคมีรังสีและรังสีเอกซ์  2(2-0-4) 
  Radiochemical and X-ray Analysis 
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 343 442 การวิเคราะห์เชิงความร้อน  2(2-0-4) 
  Thermal Analysis 
 343 443 การวิเคราะห์โดยโครมาโทกราฟี  2(2-0-4) 
  Chromatographic Analysis 
 343 444 เซนเซอร์ทางเคมีและไบโอเซนเซอร์  2(2-0-4) 
  Chemical Sensors and Biosensors 
 343 445 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยเทคนิคที่อาศัยการไหล  2(2-0-4) 
  Chemical Analysis by Flow-Based Techniques 
 343 446 เทคนิคการวิเคราะห์พื้นผิวขั้นพ้ืนฐาน  2(2-0-4) 
  Basic Surface Analysis Technique 
 343 447 เคมีกับพลังงานทางเลือก  2(2-0-4) 
  Chemistry and Alternative Energy 
 343 448 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์  2(2-0-4) 
  Selected Topics in Analytical Chemistry 
 343 451 กระบวนการเคมีในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
  Chemical Processes in Industry 
 343 452 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  3(3-0-6) 
  Petrochemical  Industry 
 343 453 เคมีและเทคโนโลยียาง  2(2-0-4) 
  Chemistry and Technology of Rubber 
 343 454 เคมีและเทคโนโลยีกาว  2(2-0-4) 
  Chemistry and Technology of Adhesives 
 343 461 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือส าหรับวัสดุ  1(0-3-2) 
  Instrumental Analysis for Materials 
 343 498 สหกิจศึกษาทางเคมี  6(0-18-12) 
  Co-operative Education in Chemistry 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 ให้นัก ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา เลือกเสรีที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น               
หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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4. แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication 
311 111 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
 Biology for Physical Science 
311 112 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรบั 1(0-3-2) 
 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
 Biology for Physical Science Laboratory 
314 121 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Physical Science I 
315 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 
 General Physics I 
315 181 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I 
343 101 เคม ี 3(3-0-6) 
 Chemistry 
343 102 ปฏิบัติการเคม ี 1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes I (EAP I) 
000 146 ความสุขของชีวิต 3(3-0-6) 
 Happiness of Life 
314 122 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Physical Science II 
315 103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
 General Physics II 
315 182 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory II 
343 121 เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6) 
 Inorganic Chemistry I 
343 122 ปฏิบัติการเคมีอนินทรยี์ 1 1(0-3-2) 
 Inorganic Chemistry Laboratory I 
343 141 เคมีวิเคราะห ์ 3(3-0-6) 
 Analytical Chemistry 
  
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 20 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes II (EAP II) 
000 130 ทักษะการรูส้ารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Literacy Skills 
000 145 ภาวะผู้น าและการบรหิาร 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
314 231 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6) 
 Ordinary Differential Equations 
343 211 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry I 
343 212 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์ 1 1(0-3-2) 
 Organic Chemistry Laboratory I 
343 231 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
 Physical Chemistry I 
343 232 ปฏิบัติการเคมเีชิงฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
 Physical Chemistry Laboratory I 
343 142 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์ 1(0-3-2) 
 Analytical Chemistry Laboratory 
 
 
             จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 21 หน่วยกิต 

000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ 3(3-0-6) 
 Life and Aesthetics 
000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
 Life and Modern Technology 
050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 English for Sciences 
316 202 สถิติพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Statistics 
343 213 เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry II 
343 214 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี ์2 1(0-3-2) 
 Organic Chemistry Laboratory II 
343 233 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
 Physical Chemistry II 
343 234 ปฏิบัติการเคมเีชิงฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 
 Physical Chemistry Laboratory II 
343 261 การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย 1(1-0-2) 
 Safety Handling of Chemicals 
343 262 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร ์ 1(1-0-2) 
 Research Methodology for Science 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 22 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes II (EAP II) 
000 130 ทักษะการรูส้ารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Literacy Skills 
000 145 ภาวะผู้น าและการบรหิาร 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
314 231 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6) 
 Ordinary Differential Equations 
343 211 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry I 
343 212 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์ 1 1(0-3-2) 
 Organic Chemistry Laboratory I 
343 231 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
 Physical Chemistry I 
343 232 ปฏิบัติการเคมเีชิงฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
 Physical Chemistry Laboratory I 
343 142 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์ 1(0-3-2) 
 Analytical Chemistry Laboratory 
 
 
             จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 21 หน่วยกิต 

000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ 3(3-0-6) 
 Life and Aesthetics 
000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
 Life and Modern Technology 
050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 English for Sciences 
316 202 สถิติพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Statistics 
343 213 เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry II 
343 214 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี ์2 1(0-3-2) 
 Organic Chemistry Laboratory II 
343 233 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
 Physical Chemistry II 
343 234 ปฏิบัติการเคมเีชิงฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 
 Physical Chemistry Laboratory II 
343 261 การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย 1(1-0-2) 
 Safety Handling of Chemicals 
343 262 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร ์ 1(1-0-2) 
 Research Methodology for Science 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 22 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
318 305 ชีวเคมี 3(3-0-6) 
 Biochemistry 
318 306 ปฏิบัติการชีวเคม ี 1(0-3-2) 
 Biochemistry Laboratory 
343 311 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Organic Chemistry 
343 321 เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6) 
 Inorganic Chemistry II 
343 322 ปฏิบัติการเคมีอนินทรยี ์2 1(0-3-2) 
 Inorganic Chemistry Laboratory II 
343 331 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 1 3(3-0-6) 
 Advanced Physical Chemistry I 
343 341 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 1 3(3-0-6) 
 Instrumental Analysis I 
343 361 วัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีนาโน 3(3-0-6) 
 Materials and Nanotechnology 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 20 หน่วยกิต 

000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
 Creative Thinking 
343 312 การใช้สเปกโทรเมทรีในการระบ ุ 3(3-0-6) 
 เอกลักษณ์ของสารประกอบอินทรยี์ 
 Spectrometric Identification of 
 Organic Compounds 
343 342 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 2 3(3-0-6) 
 Instrumental Analysis II 
343 343 ปฏิบัติการวเิคราะห์เชิงเครื่องมือ 1(0-3-2) 
 Instrumental Analysis Laboratory 
343 xxx วิชาเลือกทางเคม ี 6 หน่วยกิต 
 Elective Course (Chemistry) 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
 Free Elective 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 19 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
343 491 สัมมนาทางเคม ี 1(0-3-2) 
 Seminar in Chemistry 
343 499 โครงงานวิจัย 2(0-6-4) 
 Research Project 
343 xxx วิชาเลือกทางเคม ี 4 หน่วยกิต 
 Elective Course (Chemistry) 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
 Free Elective 
 
 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 10 หน่วยกิต 

 

(แผนปกติ) 
 

343 xxx วิชาเลือกทางเคม ี 6 หน่วยกิต 
 Elective Course (Chemistry) 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 6 หน่วยกิต 
 

(แผนสหกิจศึกษา) 
 

343 498 สหกิจศึกษาทางเคม ี 6(0-18-12) 
 Co-operative Education in Chemistry 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 6 หน่วยกิต 
 



29 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 29 

 

สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 

 ภาควิชาฟิสิกส์ เปิดสอนเพ่ือท าการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และให้บริการ
รายวิชาฟิสิกส์แก่นักศึกษาสังกัดภาควิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ด้วย          
ผู้เข้าศึกษาจะส าเร็จการศึกษา และได้รับปริญญาตรี “วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)” โดยต้องศึกษาและ
สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร มีจ านวนหน่วยกิตที่ได้รวม 135 หน่วยกิต ดังรายละเอียดโปรแกรม
การศึกษาต่อไปนี้ 
 

หลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต 
2.1 วิชาแกน 32 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ แผนปกติ 46 หน่วยกิต 

 แผนสหกิจ 49 หน่วยกิต 
2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก 12 หน่วยกิต 
2.4 วิชาเลือก แผนปกติ 9 หน่วยกิต 

 แผนสหกิจ 6 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

 

รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 000 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  English for Communication 
 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes I (EAP I) 
 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes II (EAP II) 
 050 106 การเขียนขั้นพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
  Basic Writing 
 050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
  English for Sciences 
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 000 160 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน  3(0-0-0) 
  Basic Computer and Information Technology 
 หมายเหตุ รายวิชา 000 160 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ 
e-Learning ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ไม่มีการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบ         
e-Testing ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ 

 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Information Literacy Skills 
 000 170 การคิดขั้นสูงทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
  Higher-order Thinking in Mathematics and Sciences 
 ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์  
 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
 1.3  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
  คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม  
 000 146 ความสุขของชีวิต  3(3-0-6) 
  Happiness of Life 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
 000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ  3(3-0-6) 
  Life and Aesthetics 
 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต 
2.1 วิชาแกน 32 หน่วยกิต 

 311 111 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  3(3-0-6) 
  Biology for Physical Science 
 311 112 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  1(0-3-2) 
  Biology for Physical Science Laboratory 
 312 101 เคมีทั่วไป 1  3(3-0-6) 
  General Chemistry I 
 312 102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory I 
 312 103 เคมีทั่วไป 2  3(3-0-6) 
  General Chemistry II 
 312 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory II 
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 314 121 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1  3(3-0-6) 
  Calculus for Physical Science I 
 314 122 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2  3(3-0-6) 
  Calculus for Physical Science II 
 314 211 พีชคณิตเชิงเส้น 1  3(3-0-6) 
  Linear Algebra I 
 314 231 สมการเชิงอนุพันธ์  3(3-0-6) 
  Differential Equations 
 315 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  3(3-0-6) 
  General Physics I 
 315 103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2  3(3-0-6) 
  General Physics II 
 315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory I 
 315 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory II 
 

2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ แผนปกติ 46 หน่วยกิต 
 แผนสหกิจศึกษา 49 หน่วยกิต 
 315 161 หลักการของฟิสิกส์เชิงค านวณ  3 (3-0-6) 
  Principle of Computational Physics 
 315 203 กลศาสตร์ทฤษฎี  3(3-0-6) 
  Theoretical Mechanics 
 315 204 ฟิสิกส์แผนใหม่  3(3-0-6) 
  Modern Physics 
 315 206 กลศาสตร์ควอนตัม 1  3(3-0-6) 
  Quantum Mechanics I 
 315 221 ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น  3(3-0-6) 
  Physics of Vibration and Waves 
 315 231 ทัศนศาสตร์ 1  2(2-0-4) 
  Optics I 
 315 241 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ  3(3-0-6)  
  Thermodynamics and Statistical Physics 
 315 260 คณิตวิธีทางฟิสิกส์  3(3-0-6) 
  Mathematical Methods in Physics 
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 315 285 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1  1(0-3-2) 
  Intermediate Physics Laboratory I 
 315 286 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2  1(0-3-2) 
  Intermediate Physics Laboratory II 
 315 287 อิเล็กทรอนิกส์  3 (2-3-6) 
  Electronics 
 315 325 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า  3(3-0-6) 
  Electromagnetic Theory 
 315 346 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1  2(2-0-4) 
  Nuclear Physics I 
 315 355 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1  2(2-0-4) 
  Solid State Physics I 
 315 362 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับฟิสิกส์ 1  2(2-0-4) 
  Numerical Methods for Physics I 
 315 373 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 1  2(2-0-4) 
  Astrophysics I 
 315 393 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1  1(0-3-2) 
  Advanced Physics Laboratory I 
 315 394 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2  1(0-3-2) 
  Advanced Physics Laboratory II 
 315 491 สัมมนาทางฟิสิกส์  1(1-0-2) 
  Seminar in Physics 
 

- แผนปกติ 
 315 494 โครงการวิจัยทางฟิสิกส์ 1  2(0-6-12) 
  Research Project in Physics I 
 315 495 โครงการวิจัยทางฟิสิกส์ 2  2(0-6-12) 
  Research Project in Physics II 
 

- แผนสหกิจศึกษา 
 315 496 สหกิจศึกษาทางด้านฟิสิกส์ 7 หน่วยกิต 
  Cooperative Education in Physics 
 

2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก 12 หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกรายวิชาต่างๆ ในกลุ่มต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเลือกเฉพาะวิชา  

ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น กรณีท่ีเลือกวิชาในกลุ่มอื่นให้จัดเป็นวิชาเลือก 
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มเฉพาะทาง Nuclear Magnetic Resonance (NMR) ให้เลือกเรียน

รายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาในสาขาวิชาฟิสิกส์ที่จะเปิดเพ่ิมเติมในภายหลัง 
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 315 313 กลศาสตร์ควอนตัม 2  3(3-0-6) 
  Quantum Mechanics II 
 315 323 การสั่นพ้องแม่เหล็กนิวเคลียร์ขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Nuclear Magnetic Resonance 
 315 324 การสร้างภาพด้วยการสั่นพ้องแม่เหล็กนิวเคลียร์ขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Nuclear Magnetic Resonance Imaging 
 315 385 การประมวลผลภาพเชิงวิทยาศาสตร์ขั้นแนะน า  3(2-3-5) 
  Introduction to Scientific Image Processing 
 315 389 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์และการประสาน  3(2-3-5) 
  Digital Electronics and Interfacing 
 315 390 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์  3(2-3-5) 
  Analog Electronics 
 

 กลุ่มที ่2 กลุ่มเฉพาะทางฟิสิกส์ทฤษฎี ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชา      
ในสาขาวิชาฟิสิกส์ที่จะเปิดเพ่ิมเติมในภายหลัง 
 315 313 กลศาสตร์ควอนตัม 2  3(3-0-6) 
  Quantum Mechanics II 
 315 361 วิธีการทางฟิสิกส์ทฤษฎี  3(3-0-6) 
  Methods of Theoretical Physics 
 315 363 วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับฟิสิกส์ 2  2(2-0-4) 
  Numerical Methods for Physics II 
 315 375 สัมพัทธภาพทั่วไป  3(3-0-6) 
  General Relativity 
 315 442 ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน  3(3-0-6) 
  Elementary Particle Physics 
 315 461 ฟิสิกส์ทฤษฎี  3(3-0-6) 
  Theoretical Physics 
 315 463 วิธีสมมาตร  3(3-0-6) 
  Symmetry Method 
 

 กลุ่มที ่3 กลุ่มเฉพาะทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือ
รายวิชาในสาขาวิชาฟิสิกส์ที่จะเปิดเพ่ิมเติมในภายหลัง 
 315 331 ทัศนศาสตร์ 2  2(2-0-4) 
  Optics II 
 315 371 ดาราศาสตร์ทั่วไป  3(3-0-6) 
  General Astronomy 
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 315 372 ดาราศาสตร์ทรงกลม  3(3-0-6) 
  Spherical Astronomy 
 315 374 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 2  2(2-0-4) 
  Astrophysics II 
 315 375 สัมพัทธภาพทั่วไป  3(3-0-6) 
  General Relativity 
 315 425 ทัศนศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 
  Applied Optics 
 315 473 เอกภพวิทยายุคใหม่ข้ันแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Modern Cosmology 
 

 กลุ่มที ่4 กลุ่มเฉพาะทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชา
ในสาขาวิชาฟิสิกส์ที่จะเปิดเพ่ิมเติมในภายหลัง 
 315 313 กลศาสตร์ควอนตัม 2  3(3-0-6) 
  Quantum Mechanics II 
 315 342 ฟิสิกส์สุขภาพ  3(3-0-6) 
  Health Physics 
 315 343 เครื่องมือและเทคนิคทางนิวเคลียร์  3(3-0-6) 
  Nuclear Instrumentation and Techniques 
 315 345 ฟิสิกส์รังสี  3(3-0-6) 
  Radiation Physics 
 315 347 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2  2(2-0-4) 
  Nuclear Physics II 
 315 389 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์และการประสาน  3(2-3-5) 
  Digital Electronics and Interfacing 
 315 390 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์  3(2-3-5) 
  Analog Electronics 
 

 กลุ่มที ่5 กลุ่มเฉพาะทางฟิสิกส์เชิงค านวณ ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือ
รายวิชาในสาขาวิชาฟิสิกส์ที่จะเปิดเพ่ิมเติมในภายหลัง 
 315 313 กลศาสตร์ควอนตัม 2  3(3-0-6) 
  Quantum Mechanics II 
 315 361 วิธีการทางฟิสิกส์ทฤษฎี  3(3-0-6) 
  Methods of Theoretical Physics 
 315 363 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับฟิสิกส์ 2  2(2-0-4) 
  Numerical Methods for Physics II 
 315 364 การค านวณสมรรถนะสูง 1  3(3-0-6) 
  High Performance Computing I 
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 315 461 ฟิสิกส์ทฤษฎี  3(3-0-6) 
  Theoretical Physics 
 315 463 วิธีสมมาตร  3(3-0-6) 
  Symmetry Method 
 315 465 การค านวณสมรรถนะสูง 2  3(3-0-6) 
  High Performance Computing II 
 

 กลุ่มที ่6 กลุ่มเฉพาะทางฟิสิกส์ของแข็ง ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชา
ในสาขาวิชาฟิสิกส์ที่จะเปิดเพ่ิมเติมในภายหลัง 
 315 205 วัสดุศาสตร์ขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Materials Sciences 
 315 313 กลศาสตร์ควอนตัม 2  3(3-0-6) 
  Quantum Mechanics II 
 315 331 ทัศนศาสตร์ 2  2(2-0-4) 
  Optics II 
 315 356 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 2  2(2-0-4) 
  Solid State Physics II 
 315 425 ทัศนศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 
  Applied Optics 
 315 445 ฟิสิกส์และเทคโนโลยีของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า  3(3-0-6) 
  Physics and Technology of Semiconductor Devices 
 315 463 วิธีสมมาตร  3(3-0-6) 
  Symmetry Method 
 

2.4 วิชาเลือก แผนปกติ 9 หน่วยกิต 
 แผนสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในภาควิชาฟิสิกส์ ส าหรับนักศึกษา
ภาควิชาฟิสิกส์ ดังรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเฉพาะทางของกลุ่มต่างๆ  และรายวิชา     
ที่จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง 
 315 201 ฟิสิกส์ของสสาร  3(3-0-6) 
  Physics of Matters 
 315 281 การถ่ายภาพ  3(2-3-5) 
  Photography 
 315 283 วิทยาศาสตร์พลังงานขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Energy Science 
 315 284 อุตุนิยมวิทยา  3(3-0-6) 
  Meteorology 
 315 384 การเขียนแบบทางวิทยาศาสตร์และการปฎิบัติงานในโรงฝึกงาน  3(1-6-6) 
  Scientific Drawing and Workshop Practice  
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 315 403 ระบบมาตรฐานคุณภาพส าหรับนักวิทยาศาสตร์  2(2-0-0) 
  Quality Standard System for Scientists 
 315 422 สวนศาสตร์  3(3-0-6) 
  Acoustics 
 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 ให้นัก ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา เลือกเสรีที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น               
หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า        
6 หน่วยกิต 
 
4.  แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication 
311 111 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
 Biology for Physical Science 
311 112 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์ 1(0-3-2) 
 กายภาพ  
 Biology for Physical Science Laboratory 
312 101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
 General Chemistry I 
312 102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory I 
314 121 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Physical Science I 
315 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 
 General Physics I 
315 181 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes I (EAP I) 
000 146 ความสุขของชีวิต 3(3-0-6) 
 Happiness of Life 
312 103 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
 General Chemistry II 
312 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory II 
315 103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
 General Physics II 
315 182 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory II 
315 161 หลักการของฟิสิกส์เชิงค านวณ 3(3-0-6) 
 Principle of Computational Physics 
314 122 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Physical Science II 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 20 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes II (EAP I) 
314 231 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 
 Differential Equations 
315 204 ฟิสิกส์แผนใหม ่ 3(3-0-6) 
 Modern Physics 
315 221 ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น 3(3-0-6) 
 Physics of Vibration and Waves 
315 231 ทัศนศาสตร์ 1 2(2-0-4) 
 Optics I 
315 285 ปฏิบัติการฟสิิกสร์ะดับกลาง 1 1(0-3-2) 
 Intermediate Physics Laboratory I 
315 287 อิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-3-5) 
 Electronics 
 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 

314 211 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 
 Linear Algebra I 
315 203 กลศาสตร์ทฤษฎ ี 3(3-0-6) 
 Theoretical Mechanics 
315 206 กลศาสตร์ควอนตมั 1 3(3-0-6) 
 Quantum Mechanics I 
315 241 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 
 Thermodynamics and Statistical Physics 
315 260 คณิตวิธีทางฟิสิกส ์ 3(3-0-6) 
 Mathematical Methods in Physics 
315 286 ปฏิบัติการฟสิิกสร์ะดับกลาง 2 1(0-3-2) 
 Intermediate Physics Laboratory II 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
 Free Elective 
 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 19 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 3 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 English for Sciences 
315 325 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electromagnetic Theory 
315 346 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 2(2-0-4) 
 Nuclear Physics I 
315 355 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1 2(2-0-4) 
 Solid State Physics I 
315 362 ระเบียบวิธเีชิงตัวเลขส าหรับฟิสิกส์ 1 2(2-0-4) 
 Numerical Methods for Physics I 
315 373 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 1 2(2-0-4) 
 Astrophysics I 
315 393 ปฏิบัติการฟสิิกส์ขั้นสูง 1 1(0-3-2) 
 Advanced Physics Laboratory I 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
 Free Electives 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 

000 130 ทักษะการรูส้ารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Literacy Skills 
000 170 การคิดขั้นสูงทางด้านคณติศาสตร ์ 3(3-0-6)
 และวิทยาศาสตร ์
 Higher-order Thinking in Mathematics 
 and Sciences 
050 106 การเขียนข้ันพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Writing 
315 394 ปฏิบัติการฟสิิกส์ขั้นสูง 2 1(0-3-2) 
 Advanced Physics Laboratory II 
315 xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 6 หน่วยกิต 
 Elective (Physics) 
315 xxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
 Electives 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 19 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes II (EAP I) 
314 231 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 
 Differential Equations 
315 204 ฟิสิกส์แผนใหม ่ 3(3-0-6) 
 Modern Physics 
315 221 ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น 3(3-0-6) 
 Physics of Vibration and Waves 
315 231 ทัศนศาสตร์ 1 2(2-0-4) 
 Optics I 
315 285 ปฏิบัติการฟสิิกสร์ะดับกลาง 1 1(0-3-2) 
 Intermediate Physics Laboratory I 
315 287 อิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-3-5) 
 Electronics 
 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 

314 211 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 
 Linear Algebra I 
315 203 กลศาสตร์ทฤษฎ ี 3(3-0-6) 
 Theoretical Mechanics 
315 206 กลศาสตร์ควอนตมั 1 3(3-0-6) 
 Quantum Mechanics I 
315 241 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 
 Thermodynamics and Statistical Physics 
315 260 คณิตวิธีทางฟิสิกส ์ 3(3-0-6) 
 Mathematical Methods in Physics 
315 286 ปฏิบัติการฟสิิกสร์ะดับกลาง 2 1(0-3-2) 
 Intermediate Physics Laboratory II 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
 Free Elective 
 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 19 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 3 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 English for Sciences 
315 325 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electromagnetic Theory 
315 346 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 2(2-0-4) 
 Nuclear Physics I 
315 355 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1 2(2-0-4) 
 Solid State Physics I 
315 362 ระเบียบวิธเีชิงตัวเลขส าหรับฟิสิกส์ 1 2(2-0-4) 
 Numerical Methods for Physics I 
315 373 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 1 2(2-0-4) 
 Astrophysics I 
315 393 ปฏิบัติการฟสิิกส์ขั้นสูง 1 1(0-3-2) 
 Advanced Physics Laboratory I 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
 Free Electives 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 

000 130 ทักษะการรูส้ารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Literacy Skills 
000 170 การคิดขั้นสูงทางด้านคณติศาสตร ์ 3(3-0-6)
 และวิทยาศาสตร ์
 Higher-order Thinking in Mathematics 
 and Sciences 
050 106 การเขียนข้ันพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Writing 
315 394 ปฏิบัติการฟสิิกส์ขั้นสูง 2 1(0-3-2) 
 Advanced Physics Laboratory II 
315 xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 6 หน่วยกิต 
 Elective (Physics) 
315 xxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
 Electives 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 19 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 
(แผนปกติ) 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 145 ภาวะผู้น าและการบรหิาร 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
315 494 โครงการวิจัยทางฟสิิกส์ 1 2(0-6-12) 
 Research Project in Physics I  
315 xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 6 หน่วยกิต 
 Elective (Physics) 
315 xxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
 Elective 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 14 หน่วยกิต 

000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ 3(3-0-6) 
 Life and Aesthetics 
315 491 สัมมนาทางฟิสิกส ์ 1(1-0-2) 
 Seminar in Physics 
315 495 โครงการวิจัยทางฟสิิกส์ 2 2(0-6-12) 
 Research Project in Physics II 
315 XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
 Elective 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 
(แผนสหกิจศึกษา) 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
315 496 สหกิจศึกษาทางด้านฟสิิกส ์ 7 หน่วยกิต 
 Cooperative Education in Physics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 7 หน่วยกิต 

000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ 3(3-0-6) 
 Life and Aesthetics 
000 145 ภาวะผู้น าและการบรหิาร 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
315 491 สัมมนาทางฟิสิกส ์ 1(1-0-2) 
 Seminar in Physics 
315 XXX วิชาเฉพาะด้านเลือก 6 หน่วยกิต 
 Elective (Physics) 
315 XXX วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
 Elective 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 16 หน่วยกิต 
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สาขาวิชาสถิต ิ
 

 ภาควิชาสถิติ เปิดสอนเพ่ือท าการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ และให้บริการรายวิชา
สถิติแก่นักศึกษาสังกัดภาควิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ด้วย ผู้เข้าศึกษาจะ
ส าเร็จการศึกษา และได้รับปริญญาตรี “วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)” โดยต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชา
ครบตามหลักสูตร มีจ านวนหน่วยกิตท่ีได้รวมไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต ดังรายละเอียดโปรแกรมการศึกษา
ต่อไปนี้ 
 

หลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต 
2.1 หมวดวิชาพ้ืนฐานหรือวิชาแกน 33 หน่วยกิต 
2.2 หมวดวิชาบังคับหรือวิชาเอก 46 หน่วยกิต 
2.3 หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 000 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  English for Communication 
 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes I (EAP I) 
 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes II (EAP II) 
 050 106 การเขียนขั้นพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
  Basic Writing 
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1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์  

 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Information Literacy Skills 
 000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
  Creative Thinking 
 ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์  
 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
 000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  3(3-0-6) 
  Life and Modern Technology 
 1.3  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
  คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม  
 000 146 ความสุขของชีวิต  3(3-0-6) 
  Happiness of Life 
 วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
 000 156 พหุวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
  Multiculturalism 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต 

2.1  หมวดวิชาพื้นฐานหรือวิชาแกน 33 หน่วยกิต 
 311 111 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  3(3-0-6) 
  Biology for Physical Science 
 311 112 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  1(0-3-2) 
  Biology for Physical Science Laboratory 
 312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory 
 312 108 เคมีหลักมูล  3(3-0-6) 
  Fundamental Chemistry 
 315 106 ฟิสิกส์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Elementary Physics 
 315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory I 
 316 203 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1  3(3-0-6) 
  Statistical Analysis I 
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 316 211 ทฤษฎีเชิงสถิติ 1  3(3-0-6) 
  Statistical Theory I 
 321 211 พีชคณิตเชิงเส้น 1  3(3-0-6) 
  Linear Algebra I 
 322 113 วิทยาการคอมพิวเตอร์หลักมูล  3(2-2-5) 
  Fundamental Computer Science 
 323 111 พรีแคลคูลัส  3(3-0-6) 
  Precalculus 
 323 121 แคลคูลัส  3(3-0-6) 
  calculus 
 323 221 แคลคูลัสหลายตัวแปร  3(3-0-6) 
  Multivariate Calculus 

2.2 หมวดวิชาบังคับหรือวิชาเอก 46 หน่วยกิต 
 316 232 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2  3(3-0-6) 
  Statistical Analysis II 
 316 241 การจัดการข้อมูล  3(2-2-5) 
  Data Management 
 316 311 ทฤษฎีเชิงสถิติ 2  3(3-0-6) 
  Statistical Theory II 
 316 331 เทคนิคการชักตัวอย่าง  3(3-0-6) 
  Sampling Techniques 
 316 332 การออกแบบการทดลอง 1  3(3-0-6) 
  Experimental Design I 
 316 334 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์  3(3-0-6) 
  Nonparametric Statistics 
 316 337 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  3(3-0-6) 
  Statistical Quality Control 
 316 371 การวิจัยด าเนินการ  3(3-0-6) 
  Operations Research 
 316 431 การวิเคราะห์การถดถอย  3(3-0-6) 
  Regression Analysis 
 316 432 การวิเคราะห์หลายตัวแปร  3(3-0-6) 
  Multivariate Analysis 
 316 436 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย  3(3-0-6)  
  Research Methodology 
 316 441 การประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ  3(1-4-4) 
  Statistical Data Processing 
 316 491 สัมมนาทางสถิติ  1(1-0-2) 
  Seminar in Statistics 
 322 212 โครงสร้างข้อมูล  3(3-0-6) 
  Data Structure 
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 และรายวิชาตามแผนการศึกษา ดังนี้ 
- แผนปกติ 

 316 493 โครงงานทางสถิติ 1  3(0-6-3) 
  Statistical Project I 
 316 494 โครงงานทางสถิติ 2  3(0-6-3) 
  Statistical Project II 

- แผนสหกิจศึกษา 
 316 495 สหกิจศึกษาทางสถิติ  6(0-18-9) 
  Co-operative Education in Statistics 
 2.3  หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ในกลุ่มต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 

 กลุ่มที ่1 ทฤษฎีสถิติ ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  หรือรายวิชาในสาขาวิชาสถิติที่เปิดเพ่ิมเติม
ในภายหลัง 
 316 335 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจ าแนก  3(3-0-6) 
  Categorical Data Analysis 
 316 336 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ  3(3-0-6) 
  Exploratory Data Analysis 
 316 433 การออกแบบการทดลอง 2  3(3-0-6) 
  Experimental Design II 
 316 434 เทคนิคการพยากรณ์  3(3-0-6) 
  Forecasting Techniques 
 316 472 ทฤษฎีแถวคอย  3(3-0-6) 
  Queuing Theory 
 316 473 ทฤษฎีพัสดุคงคลัง  3(3-0-6) 
  Inventory Theory 
 323 361 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข  3(3-0-6) 
  Numerical Methods 
 กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ   ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  หรือรายวิชาในสาขาวิชาสถิติ    
ที่เปิดเพ่ิมเติมในภายหลัง 
 

 316 342 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
  Business Information Systems Analysis and Design 
 316 434 เทคนิคการพยากรณ์  3(3-0-6)  
  Forecasting Techniques 
 316 442 การพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติ  3(1-4-4)  
  Statistical Package Development 
 316 443 เทคโนโลยีสารสนเทศ  3(1-4-4)  
  Information Technology 
 316 471 ก าหนดการเชิงเส้น  3(3-0-6)  
  Linear Programming 
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322 232 ภูมิสารสนเทศข้ันแนะน า  3(2-3-5)  
  Introduction to Geoinformatics 
 322 331 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ  3(3-0-6)  
  Computer Application in Business 
 322 336 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ  3(3-0-6) 
  Database Systems and Design 
 322 352 การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี  3(3-0-6) 
  Analysis of Algorithms 
 322 373 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์  3(3-0-6) 
  Electronic Commerce 
 กลุ่มที่ 3 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ   ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  หรือรายวิชา 

ในสาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรือรายวิชาทางการบริหารที่เปิดเพ่ิมเติมในภายหลัง  
 316 261 การเสี่ยงและการประกันภัย  3(3-0-6) 
  Risk and Insurance 
 316 262 สถิติประกันภัย  3(3-0-6) 
  Insurance Statistics 
 316 312 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงสถิติและเกมส์  3(3-0-6) 
  Statistical Decision Analysis and Games 
 316 342 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
  Business Information Systems Analysis and Design 
 316 351 เทคนิคการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์  3(3-0-6) 
  Demographic Analysis Techniques 
 316 372 การจ าลองเชิงสถิติ  3(2-2-5) 
  Statistical Simulation 
 316 434 เทคนิคการพยากรณ์  3(3-0-6) 
  Forecasting Techniques 
 316 471 ก าหนดการเชิงเส้น  3(3-0-6) 
  Linear Programming 
 961 241 หลักพ้ืนฐานการเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
  Fundamental of Corporate Finance 
 961 263 การจัดการงานผลิตและบริการ  3(3-0-6) 
  Production Management and Service 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 ให้นัก ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา เลือกเสรีที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น               
หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า        
6 หน่วยกิต  
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แผนการศึกษา 

 

ปีท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication 
000 146 ความสุขของชีวิต 3(3-0-6) 
 Happiness of Life 
311 111 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
 Biology for Physical Science 
311 112 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรบั 1(0-3-2) 
 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
 Biology for Physical Science Laboratory 
315 106 ฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Elementary Physics 
315 181 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I 
322 113 วิทยาการคอมพิวเตอร์หลักมูล 3(2-2-5) 
 Fundamental Computer Science 
323 111 พรีแคลคลูัส 3(3-0-6) 
 Precalculus 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 20 หน่วยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes I (EAP I) 
000 130 ทักษะการรูส้ารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Literacy Skills 
000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Multiculturalism 
312 108 เคมีหลักมูล 3(3-0-6) 
 Fundamental Chemistry 
312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory 
316 203 การวิเคราะห์เชิงสถติิ 1 3(3-0-6) 
 Statistical Analysis I 
323 121 แคลคูลสั 3(3-0-6) 
 Calculus 
 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 19 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes II (EAP II) 
000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
316 232 การวิเคราะห์เชิงสถติิ 2 3(3-0-6) 
 Statistical Analysis II 
321 211 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 
 Linear Algebra I 
322 212 โครงสร้างข้อมูล 3(3-0-6) 
 Data Structure 
323 221 แคลคูลสัหลายตัวแปร 3(3-0-6) 
 Multivariate Calculus 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 

000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
 Life and Modern Technology 
316 211 ทฤษฎีเชิงสถิติ 1 3(3-0-6) 
 Statistical Theory I 
316 241 การจัดการข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Management 
316 371 การวิจัยด าเนินการ 3(3-0-6) 
 Operations Research 
xxx xxx วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
 Elective (Statistics) 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
 Creative Thinking 
316 311 ทฤษฎีเชิงสถิติ 2 3(3-0-6) 
 Statistical Theory II 
316 331 เทคนิคการชักตัวอย่าง 3(3-0-6) 
 Sampling Techniques 
316 431 การวิเคราะห์การถดถอย 3(3-0-6) 
 Regression Analysis 
316 441 การประมวลผลข้อมลูเชิงสถิต ิ 3(1-4-4) 
 Statistical Data Processing 
xxx xxx วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
 Elective (Statistics) 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 21 หน่วยกิต 

050 106 การเขียนข้ันพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Writing 
316 332 การออกแบบการทดลอง 1 3(3-0-6) 
 Experimental Designs I 
316 334 สถิติศาสตรไ์ม่อิงพารามิเตอร์ 3(3-0-6) 
 Nonparametric Statistics 
316 337 การควบคุมคณุภาพเชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 
 Statistical Quality Control 
316 436 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย 3(3-0-6) 
 Research Methodology 
xxx xxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
 Elective (Statistics) 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
 Elective (Free) 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes II (EAP II) 
000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
316 232 การวิเคราะห์เชิงสถติิ 2 3(3-0-6) 
 Statistical Analysis II 
321 211 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 
 Linear Algebra I 
322 212 โครงสร้างข้อมูล 3(3-0-6) 
 Data Structure 
323 221 แคลคูลสัหลายตัวแปร 3(3-0-6) 
 Multivariate Calculus 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 

000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
 Life and Modern Technology 
316 211 ทฤษฎีเชิงสถิติ 1 3(3-0-6) 
 Statistical Theory I 
316 241 การจัดการข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Management 
316 371 การวิจัยด าเนินการ 3(3-0-6) 
 Operations Research 
xxx xxx วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
 Elective (Statistics) 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
 Creative Thinking 
316 311 ทฤษฎีเชิงสถิติ 2 3(3-0-6) 
 Statistical Theory II 
316 331 เทคนิคการชักตัวอย่าง 3(3-0-6) 
 Sampling Techniques 
316 431 การวิเคราะห์การถดถอย 3(3-0-6) 
 Regression Analysis 
316 441 การประมวลผลข้อมลูเชิงสถิต ิ 3(1-4-4) 
 Statistical Data Processing 
xxx xxx วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
 Elective (Statistics) 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 21 หน่วยกิต 

050 106 การเขียนข้ันพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Writing 
316 332 การออกแบบการทดลอง 1 3(3-0-6) 
 Experimental Designs I 
316 334 สถิติศาสตรไ์ม่อิงพารามิเตอร์ 3(3-0-6) 
 Nonparametric Statistics 
316 337 การควบคุมคณุภาพเชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 
 Statistical Quality Control 
316 436 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย 3(3-0-6) 
 Research Methodology 
xxx xxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
 Elective (Statistics) 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
 Elective (Free) 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 
(แผนปกติ) 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
316 493 โครงงานทางสถิติ 1 3(0-6-3) 
 Statistical Project I 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
 Elective (Free)  
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 6 หน่วยกิต 

316 432 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3(3-0-6) 
 Multivariate Analysis 
316 491 สัมมนาทางสถิต ิ 1(1-0-2) 
 Seminar in Statistics 
316 494 โครงงานทางสถิติ 2 3(0-6-3) 
 Statistical Project II 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 7 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 
(แผนสหกิจศึกษา) 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
316 495 สหกิจศึกษาทางสถิต ิ 6(0-18-9) 
 Co-operative Education in Statistics 
 
 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 6 หน่วยกิต 

316 432 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3(3-0-6) 
 Multivariate Analysis 
316 491 สัมมนาทางสถิต ิ 1(1-0-2) 
 Seminar in Statistics 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
 Elective (Free) 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 7 หน่วยกิต 
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สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ 
 

 ภาควิชาสารสนเทศสถิติ เปิดสอนเพ่ือท าการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ 
และให้บริการรายวิชาสารสนเทศสถิติแก่นักศึกษาสังกัดภาควิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา
คณะอ่ืนๆ ด้วย ผู้เข้าศึกษาจะส าเร็จการศึกษา และได้รับปริญญาตรี “วิทยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศสถิติ)” 
โดยต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร มีจ านวนหน่วยกิตที่ ได้รวม 133 หน่วยกิต               
ดังรายละเอียดโปรแกรมการศึกษาต่อไปนี้ 
 

หลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานหรือวิชาแกน 27 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาบังคับหรือวิชาเอก 61 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 9 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 

รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 000 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  English for Communication 
 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes I (EAP I) 
 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes II (EAP II) 
 050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
  English for Sciences 
 000 160 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน  3(0-0-0) 
  Basic Computer and Information Technology 
 

 หมายเหตุ รายวิชา 000 160 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ 
e-Learning ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ไม่มีการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบ         
e-Testing ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์  

 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Information Literacy Skills 
 000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
  Creative Thinking 
  ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์  
 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
 1.3  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
  คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม  
 000 141 สิทธิพ้ืนฐานและประชาสังคม  3(3-0-6) 
  Fundamental Rights and Civil Society 
 000 146 ความสุขของชีวิต  3(3-0-6) 
  Happiness of Life 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
 000 156 พหุวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
  Multiculturalism 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 27 หน่วยกิต 

 311 111 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  3(3-0-6) 
  Biology for Physical Science 
 311 112 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  1(0-3-2) 
  Biology for Physical Science Laboratory 
 312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory 
 312 108 เคมีหลักมูล  3(3-0-6) 
  Fundamental Chemistry 
 314 125 แคลคูลัส  3(2-2-5) 
  Calculus    
 315 106 ฟิสิกส์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Elementary Physics 
 315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory I 
 316 203 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1  3(3-0-6) 
  Statistical Analysis I 
 322 117 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  3(2-2-5) 
  Computer Programming I 
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 323 245 วิยุตคณิตและการประยุกต์  3(2-2-5) 
  Discrete Mathematics and Applications 
 963 110 ธุรกิจขั้นแนะน า  3(3-0-3) 
  Introduction to Business 
 

2.2 กลุ่มวิชาบังคับหรือวิชาเอก 60 หน่วยกิต 
 316 232 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2  3(3-0-6) 
  Statistical Analysis II 
 316 241 การจัดการข้อมูล  3(2-2-5) 
  Data Management 
 316 342 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
  Business Information Systems Analysis and Design 
 316 371 การวิจัยด าเนินการ  3(3-0-6) 
  Operations Research 
 316 432 การวิเคราะห์หลายตัวแปร  3(3-0-6) 
  Multivariate Analysis 
 316 436 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย  3(3-0-6) 
  Research Methodology 
 322 161 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นแนะน า  3(2-2-5) 
  Introduction to Information and Communication Technology 
 322 336 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ  3(3-0-6) 
  Database Systems and Design 
 322 339 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ  1(0-2-2) 
  Database Systems and Design Laboratory 
 322 376 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Information and Communication Technology Security 
 326 311 ตัวแบบทางสถิติ  3(2-2-5) 
  Statistical Model 
 326 334 สารสนเทศสถิติเพ่ือการบริหารเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
  Statistical Information for Strategic Management 
 326 335 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  3(2-2-5) 
  Customer Relationship Management 
 326 341 การจัดการคุณภาพข้อมูล  3(2-2-5) 
  Data Quality Management 
 326 343 คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล  3(2-2-5) 
  Data Warehouse and Data Mining 
 326 491 สัมมนาทางสารสนเทศสถิติ  1(1-0-2) 
  Seminar in Statistical Information 
 
 



50

 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 

 

 961 251 การบริหารการเงินและการบัญชีส าหรับผู้บริหาร  3(3-0-6) 
  Financial and Accounting Management for Executive 
 961 363 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  3(2-0-3) 
  Small and Medium Enterprises Management 
 961 464 จริยธรรมธุรกิจและบรรษัทภิบาล  3(3-0-2) 
  Business Ethics and Corporate Governance 
 962 100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  2(2-0-4) 
  Principles of Economics 
 

 แผนปกติ     
 326 492 โครงงานทางสารสนเทศสถิติ 1  3(0-9-6) 
  Statistical Information Project I 
 326 493 โครงงานทางสารสนเทศสถิติ 2  3(0-9-6) 
  Statistical Information Project II 
 

 แผนสหกิจศึกษา 
 326 495 สหกิจศึกษาทางสารสนเทศสถิติ 6 หน่วยกิต  
  Co-operative Education in Statistical Information 
 

2.3 กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 9 หน่วยกิต 
 กลุ่มรายวิชาทางสถิติหรือสารสนเทศสถิติ ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาใน

สาขาวิชาสถิติ และสาขาวิชาสารสนเทศสถิติ เปิดเพิ่มเติมในภายหลัง ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   
 316 312 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงสถิติและเกม  3(3-0-6) 
  Statistical Decision Analysis and Games 
 316 331 เทคนิคการชักตัวอย่าง  3(3-0-6) 
  Sampling Techniques 
 316 334 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์  3(3-0-6) 
  Nonparametric Statistics 
 316 335 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจ าแนก  3(3-0-6) 
  Categorical Data Analysis 
 316 351 เทคนิคการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์  3(3-0-6) 
  Demographic Analysis Techniques 
 316 372 การจ าลองเชิงสถิติ  3(2-2-5) 
  Statistical Simulation 
 316 434 เทคนิคการพยากรณ์  3(3-0-6) 
  Forecasting Techniques 
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 316 441 การประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ  3(1-4-2) 
  Statistical Data Processing 
 316 471 ก าหนดการเชิงเส้น  3(3-0-6) 
  Linear Programming 
 316 472 ทฤษฎีแถวคอย  3(3-0-6) 
  Queuing Theory 
 316 473 ทฤษฎีพัสดุคงคลัง  3(3-0-6) 
  Inventory Theory 
 326 331 การจัดการความรู้และการจัดการความเสี่ยง  3(3-0-6) 
  Knowledge and Risk Management 
 326 332 การจัดการโซ่อุปทานและโลจีสติกส์  3(3-0-6) 
  Supply Chain and Logistics Management 
 326 342 การประเมินสมรรถนะของระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Performance Evaluation of Information Systems 
 

 กลุ่มรายวิชาทางเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรือรายวิชาทางการบริหารจัดการ ให้เลือก
เรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาในสาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และรายวิชาทางการบริหารที่เปิด
เพ่ิมเติมในภายหลัง ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 322 212 โครงสร้างข้อมูล  3(3-0-6) 
  Data Structure 
 322 232 ภูมิสารสนเทศข้ันต้น  3(2-3-5) 
  Introduction to Geoinformatics 
 322 331 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ  3(3-0-6) 
  Computer Application in Business 
 322 461 สถาปัตยกรรมเครือข่าย  3(3-0-6) 
  Network Architect 
 414 243 การบริหารโครงการ  3(3-0-6) 
  Project Management 
 777 100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  3(3-0-3) 
  Introduction to Law 
 777 102 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-3) 
  Business Law 
 961 261 หลักการจัดการ  3(3-0-2) 
  Principles of Management 
 961 262 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-2) 
  Human Resources Management 
 961 263 การจัดการงานผลิตและบริการ  3(3-0-2) 
  Production Management and Service 
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 961 465 การวางแผนและควบคุมการจัดการ  3(3-0-3) 
  Management Planning and Control 
 961 469 การออกแบบองค์กร  3(2-2-2)  
  Organization Design 
 963 217 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
  Principles of Marketing 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 ให้ นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา เลือกเสรีที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น               
หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า        
6 หน่วยกิต  
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4. แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication 
000 146 ความสุขของชีวิต 3(3-0-6) 
 Happiness of Life 
311 111 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
 Biology for Physical Science 
311 112 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรบัวิทยาศาสตร ์1(0-3-2) 
 กายภาพ  
 Biology for Physical Science Laboratory 
314 125 แคลคูลสั 3(2-2-5) 
 Calculus 
315 106 ฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Elementary Physics 
315 181 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I 
322 161 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 ขั้นแนะน า 
 Introduction to Information and 
 Communication Technology 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 20 หน่วยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes I (EAP I) 
000 130 ทักษะการรูส้ารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Literacy Skills 
000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Multiculturalism 
312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory 
312 108 เคมีหลักมูล 3(3-0-6) 
 Fundamental Chemistry 
316 203 การวิเคราะห์เชิงสถติ ิ1 3(3-0-6) 
 Statistical Analysis I 
323 245 วิยุตคณติและการประยุกต ์ 3(2-2-5) 
 Discrete Mathematics and Applications 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 19 หน่วยกิต 
 
  



53 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระเบียบและหลักสตูร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 53 

 

4. แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication 
000 146 ความสุขของชีวิต 3(3-0-6) 
 Happiness of Life 
311 111 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
 Biology for Physical Science 
311 112 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรบัวิทยาศาสตร ์1(0-3-2) 
 กายภาพ  
 Biology for Physical Science Laboratory 
314 125 แคลคูลสั 3(2-2-5) 
 Calculus 
315 106 ฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Elementary Physics 
315 181 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I 
322 161 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 ขั้นแนะน า 
 Introduction to Information and 
 Communication Technology 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 20 หน่วยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes I (EAP I) 
000 130 ทักษะการรูส้ารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Literacy Skills 
000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Multiculturalism 
312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory 
312 108 เคมีหลักมูล 3(3-0-6) 
 Fundamental Chemistry 
316 203 การวิเคราะห์เชิงสถติ ิ1 3(3-0-6) 
 Statistical Analysis I 
323 245 วิยุตคณติและการประยุกต ์ 3(2-2-5) 
 Discrete Mathematics and Applications 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 19 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes II (EAP I) 
000 141 สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม 3(3-0-6) 
 Fundamental Rights and Civil Society 
000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
316 232 การวิเคราะห์เชิงสถติ ิ2 3(3-0-6) 
 Statistical Analysis II 
316 371 การวิจัยด าเนินการ 3(3-0-6) 
 Operations Research 
962 100 เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 2(2-0-4) 
 Principles of Economics 
963 110 ธุรกิจขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Business 
 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 20 หน่วยกิต 

316 241 การจัดการข้อมูล 3(2-2-2) 
 Data Management 
322 117 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์1 3(2-2-5) 
 Computer Programming I 
322 336 ฐานข้อมูลและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 Database Systems and Design 
322 339 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและ 1(0-2-2) 
 การออกแบบ 
 Database Systems and Design Laboratory 
326 311 ตัวแบบทางสถิต ิ 3(3-0-6) 
 Statistical Model 
961 251 การบริหารการเงินและการบัญชี 3(3-0-6) 
 ส าหรับผู้บรหิาร 
 Financial and Accounting Management 
 for Executive 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
 Free Electives 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 19 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
 Creative Thinking 
316 342 การใช้การวิเคราะห์และการออกแบบ 3(3-0-6) 
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 Business Information Systems  
 Analysis and Design 
316 432 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3(3-0-6) 
 Multivariate Analysis 
322 376 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Information and Communication  
 Technology Security 
326 334 สถิติสารสนเทศเพื่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 Statistical Information for Strategic  
 Management 
326 341 การจัดการคุณภาพข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Quality Management 
961 464 จริยธรรมธุรกิจและบรรษัทภบิาล 3(3-0-6) 
 Business Ethics and Corporate Governance 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 21 หน่วยกิต 

050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 English for Sciences 
316 436 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย 3(3-0-6) 
 Research Methodology 
326 335 การวิเคราะหแ์ละการบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 
 Customer Relationship Management 
326 343 คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Warehouse and Data Mining 
961 363 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 3(3-0-6) 
 Small and Medium Enterprises Management 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
 Free Electives 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 
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050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 English for Sciences 
316 436 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย 3(3-0-6) 
 Research Methodology 
326 335 การวิเคราะหแ์ละการบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 
 Customer Relationship Management 
326 343 คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Warehouse and Data Mining 
961 363 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 3(3-0-6) 
 Small and Medium Enterprises Management 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
 Free Electives 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 
(แผนปกติ) 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
326 491 สัมมนาทางสารสนเทศสถติิ 1(1-0-2) 
 Seminar in Statistical Information 
326 492 โครงงานทางสารสนเทศสถิต ิ1 3(0-9-6) 
 Statistical Information Project I 
xxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 6 หน่วยกิต 
 Special Elective 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 10 หน่วยกิต 

326 493 โครงงานทางสารสนเทศสถิต ิ2 3(0-9-6) 
 Statistical Information Project II 
xxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 3 หน่วยกิต 
 Special Elective 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 6 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 
(แผนสหกิจศึกษา) 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
326 491 สัมมนาทางสารสนเทศสถติิ 1(1-0-2) 
 Seminar in Statistical Information 
xxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 9 หน่วยกิต 
 Special Elective 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 10 หน่วยกิต 

326 495 สหกิจศึกษาทางสารสนเทศสถิต ิ 6 หน่วยกิต 
 Co-operative Education in  
 Statistical Information 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 6 หน่วยกิต 
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สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 
 ภาควิชาจุลชีววิทยา เปิดสอนเพ่ือท าการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา        
และให้บริการรายวิชาจุลชีววิทยาแก่นักศึกษาสังกัดภาควิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา  
คณะอ่ืนๆ ด้วย ผู้เข้าศึกษาจะส าเร็จการศึกษา และได้รับปริญญาตรี “วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)”  
โดยต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร มีจ านวนหน่วยกิตที่ ได้รวม 1 32 หน่วยกิต           
ดังรายละเอียดโปรแกรมการศึกษาต่อไปนี้ 
 

หลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 51 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 45 หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาบังคับ 29 หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาเลือก 16 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 

รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 000 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  English for Communication 
 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes I (EAP I) 
 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes II (EAP II) 
 050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
  English for Sciences 
 000 160 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน  3(0-0-0) 
  Basic Computer and Information Technology 
 หมายเหตุ รายวิชา 000 160 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ 
e-Learning ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ไม่มีการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบ         
e-Testing ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์  

 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Information Literacy Skills 
 ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์  
 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
 000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  3(3-0-6) 
  Life and Modern Technology 
 1.3  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
 คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม  
 000 146 ความสุขของชีวิต  3(3-0-6) 
  Happiness of Life 

วิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
 000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ  3(3-0-6) 
  Life and Aesthetics 
 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  3(3-0-6) 
  Local Wisdom 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 51 หน่วยกิต 

 311 101 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
  Biology I 
 311 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1  1(0-3-2) 
  Biology Laboratory I 
 311 103 ชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
  Biology II    
 311 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2  1(0-3-2) 
  Biology Laboratory II 
 311 244 พันธุศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6)  
  Elementary Genetics 
 312 101 เคมีทั่วไป 1  3(3-0-6) 
  General Chemistry I 
 312 102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory I 
 312 103 เคมีทั่วไป 2  3(3-0-6) 
  General Chemistry II 
 312 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory II 
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 312 112 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน  3(3-0-6) 
  Basic Organic Chemistry 
 312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน  1(0-3-2) 
  Basic Organic Chemistry Laboratory 
 312 242 เคมีวิเคราะห์ 2  2(2-0-4) 
  Analytical Chemistry II 
 312 243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2  1(0-3-2) 
  Analytical Chemistry Laboratory II 
 314 123 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1  3(3-0-6) 
  Calculus for Biological Science I 
 314 124 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2  3(3-0-6) 
  Calculus for Biological Science II 
 315 106 ฟิสิกส์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Elementary Physics 
 315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory I 
 316 204 สถิติเบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Elementary Statistics 
 317 213 จุลชีววิทยา  3(3-0-6) 
  Microbiology 
 317 214 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  1(0-3-2) 
  Microbiology Laboratory 
 318 305 ชีวเคมี  3(3-0-6) 
  Biochemistry 
 318 306 ปฏิบัติการชีวเคมี  1(0-3-2) 
  Biochemistry Laboratory 
 319 101 นิเวศวิทยา  3(3-0-6) 
  Ecology 
 319 102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา  1(0-3-2) 
  Ecology Laboratory 
 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 45 หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาบังคับ 29 หน่วยกิต 

 317 215 วิทยาเห็ดรา  3(3-0-6) 
  Mycology 
 317 216 ปฏิบัติการวิทยาเห็ดรา  1(0-3-2) 
  Mycology Laboratory 
 317 271 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา  2(1-3-4) 
  Instrumental Usage in Microbiology 



60

 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 60 

 

 317 311 วิทยาไวรัส  2(2-0-4) 
  Virology 
 317 312 ปฏิบัติการวิทยาไวรัส  1(0-3-2) 
  Virology Laboratory 
 317 313 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์  3(3-0-6) 
  Microbial Physiology 
 317 314 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของจุลินทรีย์  1(0-3-2) 
  Microbial Physiology Laboratory 
 317 315 วิทยาแบคทีเรียแบบมีระบบ  1(1-0-2) 
  Systematic Bacteriology 
 317 316 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียแบบมีระบบ  2(0-6-3) 
  Systematic Bacteriology Laboratory 
 317 321 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์  3(3-0-6) 
  Microbial Genetics 
 317 322 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์  1(0-3-2)  
  Microbial Genetics Laboratory 
 317 371 การจัดการและประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  2(2-0-4) 
  Microbiological Laboratory Management and  
  Quality Assurance 
 317 491 สัมมนา  1(0-3-6) 
  Seminar 
 317 492 เค้าโครงงานวิจัย  1(0-3-6) 
  Project Proposal 
 317 493 โครงงานวิจัย  2(0-6-12) 
  Research Project 
 362 328 วิทยาภูมิคุ้มกัน  3(2-3-5) 
  Immunology 
 

2.2.2 วิชาเลือก 16 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาเลือกต่อไปนี้หรือรายวิชาที่เกี่ยวข้อง    

หรือรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเติมภายหลัง จ านวนไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 
 กลุ่มที ่1 กลุ่มวิชาเลือกด้านพื้นฐาน 
 317 411 ไซยาโนแบคทีเรีย  2(2-0-4) 
  Cyanobacteria 
 317 412 วิทยาไลเคน  2(2-0-4) 
  Lichenology 
 317 413 การเตรียมความพร้อมในการท าสหกิจทางจุลชีววิทยาและการท างาน 2(2-6-4) 
  Preparations for Cooperative Educations in microbiology and works 
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 317 311 วิทยาไวรัส  2(2-0-4) 
  Virology 
 317 312 ปฏิบัติการวิทยาไวรัส  1(0-3-2) 
  Virology Laboratory 
 317 313 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์  3(3-0-6) 
  Microbial Physiology 
 317 314 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของจุลินทรีย์  1(0-3-2) 
  Microbial Physiology Laboratory 
 317 315 วิทยาแบคทีเรียแบบมีระบบ  1(1-0-2) 
  Systematic Bacteriology 
 317 316 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียแบบมีระบบ  2(0-6-3) 
  Systematic Bacteriology Laboratory 
 317 321 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์  3(3-0-6) 
  Microbial Genetics 
 317 322 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์  1(0-3-2)  
  Microbial Genetics Laboratory 
 317 371 การจัดการและประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  2(2-0-4) 
  Microbiological Laboratory Management and  
  Quality Assurance 
 317 491 สัมมนา  1(0-3-6) 
  Seminar 
 317 492 เค้าโครงงานวิจัย  1(0-3-6) 
  Project Proposal 
 317 493 โครงงานวิจัย  2(0-6-12) 
  Research Project 
 362 328 วิทยาภูมิคุ้มกัน  3(2-3-5) 
  Immunology 
 

2.2.2 วิชาเลือก 16 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาเลือกต่อไปนี้หรือรายวิชาที่เกี่ยวข้อง    

หรือรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเติมภายหลัง จ านวนไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 
 กลุ่มที ่1 กลุ่มวิชาเลือกด้านพื้นฐาน 
 317 411 ไซยาโนแบคทีเรีย  2(2-0-4) 
  Cyanobacteria 
 317 412 วิทยาไลเคน  2(2-0-4) 
  Lichenology 
 317 413 การเตรียมความพร้อมในการท าสหกิจทางจุลชีววิทยาและการท างาน 2(2-6-4) 
  Preparations for Cooperative Educations in microbiology and works 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 61 

 

 กลุ่มที ่2  กลุ่มวิชาเลือกด้านพันธุศาสตร์  
 317 421 วิศวกรรมพันธุศาสตร์  2(2-0-4) 
  Genetic Engineering 
 317 422 ปฏิบัติการวิศวกรรมพันธุศาสตร์  1(0-3-2) 
  Genetic Engineering Laboratory 
 

 กลุ่มที ่3  กลุ่มวิชาเลือกด้านเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรม  
 317 331 สารทุติยภูมิจากจุลินทรีย์  2(2-0-4) 
  Microbial Secondary Metabolites 
 317 332 ปฏิบัติการสารทุติยภูมิจากจุลินทรีย์  1(0-3-2) 
  Microbial Secondary Metabolites Laboratory 
 317 431 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
  Industrial Microbiology 
 317 432 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม  1(0-3-2) 
  Industrial Microbiology Laboratory 
 317 433 จุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์นม  3(3-0-6) 
  Food and Dairy Microbiology 
 317 434 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์นม  1(0-3-2) 
  Food and Dairy Microbiology Laboratory 
 317 435 เอนไซม์จากจุลินทรีย์  2(2-0-4) 
  Microbial Enzyme 
 317 436 ปฏิบัติการเอนไซม์จากจุลินทรีย์  1(0-3-2) 
  Microbial Enzyme Laboratory 
 317 437 เทคโนโลยีของจุลินทรีย์  2(2-0-4) 
  Microbial Technology 
 317 438 เชื้อเพลิงชีวภาพจากจุลินทรีย์  2(2-0-4) 
  Microbial Biofuel 
 317 439 ปฏิบัติการเชื้อเพลิงชีวภาพจากจุลินทรีย์  1(0-3-2) 
  Microbial Biofuel Laboratory 
 

 กลุ่มที ่4  กลุ่มรายวิชาเลือกด้านการเกษตร 
 317 341 ปุ๋ยจุลินทรีย์  2(2-0-4) 
  Microbial Fertilizer 
 317 342 ปฏิบัติการปุ๋ยจุลินทรีย์  1(0-3-2) 
  Microbial Fertilizer Laboratory 
 317 343 ธาตุอาหารพืช และจุลชีววิทยาของดิน  2(2-0-4) 
  Plant Nutrients and Soil Microbiology 
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 กลุ่มที ่5  กลุ่มรายวิชาเลือกด้านสิ่งแวดล้อม 
 317 351 จุลชีววิทยาทางน้ า  2(2-0-4) 
  Aquatic Microbiology 
 317 352 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน้ า  1(0-3-2) 
  Aquatic Microbiology Laboratory 
 317 353 จุลชีววิทยาอากาศ  2(2-0-4) 
  Aeromicrobiology 
 317 354 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล  2(2-0-4) 
  Senitary Microbiology 
 317 451 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4) 
  Environmental Microbiology 
 317 452 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม  1(0-3-2) 
  Environmental Microbiology Laboratory 
 

 กลุ่มที ่6  กลุ่มรายวิชาเลือกด้านการแพทย์ 
 362 318 จุลชีววิทยาเชื้อโรค  4(3-3-6) 
  Pathogenic Microbiology 
 

 กลุ่มที ่7  กลุ่มรายวิชาเลือกด้านอ่ืนๆ 
 317 372 การตีความและการเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์  2(2-0-4) 
  Scientific Papers Interpretation and Writing 
 317 373 สถิติและระเบียบวิธีการวิจัย  3(3-0-6) 
  Statistics  and  Research Methodology in Microbiology 
 317 374 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับจุลชีววิทยา  2(1-3-2) 
  Computer Application for Microbiology 
 317 495 สหกิจศึกษาทางด้านจุลชีววิทยา  3(3-0-6) 
  Cooperative  Education in Microbiology 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 ให้ นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา เลือกเสรีที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น               
หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า        
6 หน่วยกิต  
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 กลุ่มที ่5  กลุ่มรายวิชาเลือกด้านสิ่งแวดล้อม 
 317 351 จุลชีววิทยาทางน้ า  2(2-0-4) 
  Aquatic Microbiology 
 317 352 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน้ า  1(0-3-2) 
  Aquatic Microbiology Laboratory 
 317 353 จุลชีววิทยาอากาศ  2(2-0-4) 
  Aeromicrobiology 
 317 354 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล  2(2-0-4) 
  Senitary Microbiology 
 317 451 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4) 
  Environmental Microbiology 
 317 452 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม  1(0-3-2) 
  Environmental Microbiology Laboratory 
 

 กลุ่มที ่6  กลุ่มรายวิชาเลือกด้านการแพทย์ 
 362 318 จุลชีววิทยาเชื้อโรค  4(3-3-6) 
  Pathogenic Microbiology 
 

 กลุ่มที ่7  กลุ่มรายวิชาเลือกด้านอ่ืนๆ 
 317 372 การตีความและการเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์  2(2-0-4) 
  Scientific Papers Interpretation and Writing 
 317 373 สถิติและระเบียบวิธีการวิจัย  3(3-0-6) 
  Statistics  and  Research Methodology in Microbiology 
 317 374 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับจุลชีววิทยา  2(1-3-2) 
  Computer Application for Microbiology 
 317 495 สหกิจศึกษาทางด้านจุลชีววิทยา  3(3-0-6) 
  Cooperative  Education in Microbiology 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา เลือกเสรีที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น               
หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า        
6 หน่วยกิต  
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4. แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication 
000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ 3(3-0-6) 
 Life and Aesthetics 
311 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 Biology I 
311 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2) 
 Biology Laboratory I 
312 101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
 General Chemistry I 
312 102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory I 
314 123 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Biological Science I 
315 106 ฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Elementary Physics 
315 181 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 21 หน่วยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes I (EAP I) 
000 130 ทักษะการรูส้ารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Literacy Skills 
311 103 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 Biology II 
311 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2) 
 Biology Laboratory II 
312 103 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
 General Chemistry II 
312 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory II 
314 124 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Biological Science II 
319 101 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
 Ecology 
319 102 ปฏิบัติการนเิวศวิทยา 1(0-3-2) 
 Ecology Laboratory 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
312 112 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Organic Chemistry 
312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์พื้นฐาน 1(0-3-2) 
 Basic Organic Chemistry Laboratory 
317 213 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
 Microbiology 
317 214 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-2) 
 Microbiology Laboratory 
317 215 วิทยาเห็ดรา 3(3-0-6) 
 Mycology  
317 216 ปฏิบัติการวิทยาเห็ดรา 1(0-3-2) 
 Mycology Laboratory 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes II (EAP II) 
000 145  ภาวะผู้น าและการจัดการ  3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
000 146 ความสุขของชีวิต 3(3-0-6) 
 Happiness of Life 
 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 21 หน่วยกิต 

311 244 พันธุศาสตรเ์บื้องต้น 3(3-0-6) 
 Elementary Genetics 
312 242 เคมีวิเคราะห์ 2 2(2-0-4) 
 Analytical Chemistry II 
312 243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 1(0-3-2) 
 Analytical Chemistry Laboratory II 
316 204 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Elementary Statistics 
317 371 การจัดการและประกันคณุภาพ 2(2-0-4) 
 ห้องปฏิบัติการจลุชีววิทยา 
 Microbiological Laboratory  
 Management and Quality 
050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 English for Science 
000 153  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Wisdom 
000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
 Life and Modern Technology 
 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 20 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
317 311 วิทยาไวรสั 2(2-0-4) 
 Virology 
317 312 ปฏิบัติการวิทยาไวรสั 1(0-3-2)
 Virology Laboratory 
317 313 สรีรวิทยาของจุลินทรีย ์ 3(3-0-6) 
 Microbial Physiology 
317 314 ปฏิบัติการสรรีวิทยาของจุลินทรยี ์ 1(0-3-2) 
 Microbial Physiology Laboratory 
318 305 ชีวเคมี 3(3-0-6) 
 Biochemistry 
318 306 ปฏิบัติการชีวเคม ี 1(0-3-2) 
 Biochemistry Laboratory 
362 328 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-5) 
 Immunology 
Xxx xxx วิชาเลือก                                0-3 หน่วยกิต 
 Electives 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี                           2-4 หน่วยกิต 
 Free Electives 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18-21หน่วยกิต 

317 315 วิทยาแบคทีเรียแบบมีระบบ 1(1-0-2) 
 Systematic Bacteriology 
317 316 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรยีแบบมรีะบบ 2(0-6-3) 
 Systematic Bacteriology Laboratory 
317 271 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา 2(1-3-4) 
 Instrumental Usage in Microbiology 
317 321 พันธุศาสตร์ของจลุินทรีย ์ 3(3-0-6) 
 Microbial Genetics 
317 322 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรยี์ 1(0-3-2) 
 Microbial Genetics Laboratory 
317 492 เค้าโครงงานวิจัย 1(0-3-6) 
 Project Proposal 
xxx xxx วิชาเลือก 
 Elective 

- แผนปกติ 8 หน่วยกิต 
- แผนสหกิจศกึษา 12 หน่วยกิต 

xxx xxx วิชาเลือกเสร ี                           0-2 หน่วยกิต 
 Free Electives 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18-20/22 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 
(แผนปกติ) 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
317 491 สัมมนา 1(0-3-6) 
 Seminar 
317 493 โครงการวิจัย 2(0-6-12) 
 Research Project  
xxx xxx วิชาเลือก                                4-8 หน่วยกิต 
 Elective 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี                           0-2 หน่วยกิต 
 Free Electives 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม  7-13 หน่วยกิต 

xxx xxx วิชาเลือก                                4-6 หน่วยกิต 
 Elective 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี                           0-2 หน่วยกิต 
 Free Electives 
 
 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม       6 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
317 311 วิทยาไวรสั 2(2-0-4) 
 Virology 
317 312 ปฏิบัติการวิทยาไวรสั 1(0-3-2)
 Virology Laboratory 
317 313 สรีรวิทยาของจุลินทรีย ์ 3(3-0-6) 
 Microbial Physiology 
317 314 ปฏิบัติการสรรีวิทยาของจุลินทรยี ์ 1(0-3-2) 
 Microbial Physiology Laboratory 
318 305 ชีวเคมี 3(3-0-6) 
 Biochemistry 
318 306 ปฏิบัติการชีวเคม ี 1(0-3-2) 
 Biochemistry Laboratory 
362 328 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-5) 
 Immunology 
Xxx xxx วิชาเลือก                                0-3 หน่วยกิต 
 Electives 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี                           2-4 หน่วยกิต 
 Free Electives 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18-21หน่วยกิต 

317 315 วิทยาแบคทีเรียแบบมีระบบ 1(1-0-2) 
 Systematic Bacteriology 
317 316 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรยีแบบมรีะบบ 2(0-6-3) 
 Systematic Bacteriology Laboratory 
317 271 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา 2(1-3-4) 
 Instrumental Usage in Microbiology 
317 321 พันธุศาสตร์ของจลุินทรีย ์ 3(3-0-6) 
 Microbial Genetics 
317 322 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรยี์ 1(0-3-2) 
 Microbial Genetics Laboratory 
317 492 เค้าโครงงานวิจัย 1(0-3-6) 
 Project Proposal 
xxx xxx วิชาเลือก 
 Elective 

- แผนปกติ 8 หน่วยกิต 
- แผนสหกิจศกึษา 12 หน่วยกิต 

xxx xxx วิชาเลือกเสร ี                           0-2 หน่วยกิต 
 Free Electives 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18-20/22 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 
(แผนปกติ) 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
317 491 สัมมนา 1(0-3-6) 
 Seminar 
317 493 โครงการวิจัย 2(0-6-12) 
 Research Project  
xxx xxx วิชาเลือก                                4-8 หน่วยกิต 
 Elective 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี                           0-2 หน่วยกิต 
 Free Electives 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม  7-13 หน่วยกิต 

xxx xxx วิชาเลือก                                4-6 หน่วยกิต 
 Elective 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี                           0-2 หน่วยกิต 
 Free Electives 
 
 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม       6 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 
(แผนสหกิจศึกษา แบบท่ี 1) 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
317 491 สัมมนา 1(0-3-6) 
 Seminar 
317 493 โครงการวิจัย 2(0-6-12) 
 Research Project  
xxx xxx วิชาเลือก                                0-2 หน่วยกิต 
 Elective 
xxx xxx วิชาเลือกเสรี                            0-2 หน่วยกิต 
 Free Electives 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม      5 หน่วยกิต 

317 495 สหกิจศึกษาทางด้านจลุชีววิทยา 6 หน่วยกิต 
 Cooperative Education in  
               Microbiology 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 6 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 
(แผนสหกิจศึกษา แบบท่ี 2) 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
317 495 สหกิจศึกษาทางด้านจลุชีววิทยา 6 หน่วยกิต 
 Cooperative Education in  
               Microbiology 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 6 หน่วยกิต 

317 491 สัมมนา 1(0-3-6) 
 Seminar 
317 493 โครงการวิจัย 2(0-6-12) 
 Research Project  
xxx xxx วิชาเลือก                                0-2 หน่วยกิต 
 Elective 
xxx xxx วิชาเลือกเสรี                            0-2 หน่วยกิต 
 Free Electives 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม      5 หน่วยกิต 
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สาขาวิชาชีวเคมี 
 
 ภาควิชาชีวเคมี เปิดสอนเพ่ือท าการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี และให้บริการ
รายวิชาชีวเคมีแก่นักศึกษาสังกัดภาควิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ด้วย          
ผู้เข้าศึกษาจะส าเร็จการศึกษา และได้รับปริญญาตรี “วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี)” โดยต้องศึกษาและ
สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร มีจ านวนหน่วยกิตที่ได้รวม 133 หน่วยกิต ดังรายละเอียดโปรแกรม
การศึกษาต่อไปนี้ 
 

หลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

รายวิชาเลือกวิชาศึกษาทั่วไปในหมวด 1.2 – 1.3 6 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน 36 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 61 หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาบังคับ 48 หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาเลือก 13 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 

รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 000 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  English for Communication 
 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes I 
 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes II 
 000 160 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน  3(0-0-0) 
  Basic Computer and Information Technology 
 050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
  English for Sciences 
 

 หมายเหตุ รายวิชา 000 160 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองใน               
ระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ไม่มี
การเรียนการสอนในชั้นเรียนและไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบ         
e-Testing ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ 

 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Information Literacy Skills 
 ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์  
 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
 หรือ 

000 xxx รายวิชาบังคับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุ่มวิชาข้อ 1.2 6 หน่วยกิต 
 

 1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
  คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม  
 000 155 การมีส่วนร่วมต่อสังคม  3(3-0-6) 
  Civic Social Engagement 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
 000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ  3(3-0-6) 
  Life and Aesthetics 
 หรือ 
 000 xxx รายวิชาบังคับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุ่มวิชาข้อ 1.3 6 หน่วยกิต 
 

 รายวิชาเลือกวิชาศึกษาท่ัวไปในข้อ 1.2 - 1.3 จ านวน 6 หน่วยกิต นักศึกษาต้องเลือกลงทะเบียน
ให้ครบ 6 หน่วยกิตในวิชาต่อไปนี้ 
 000 141 สิทธิพ้ืนฐานและประชาสังคม  3(3-0-6) 
  Fundamental Rights and Civil Society 
 000 150 ไทยศึกษา  3(3-0-6) 
  Thai Studies 
 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  3(3-0-6) 
  Local Wisdom 
 000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  3(3-0-6) 
  Life and Modern Technology 
 000 164 ชีวิตกับพลังงาน  3(3-0-6) 
  Life and Energy 
 000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
  Creative Thinking 
 000 170 การคิดขั้นสูงทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
  Higher-order Thinking in Mathematics and Sciences 
 000 171 ชีวิตกับสุขภาพ  3(3-0-6) 
  Healthy Life 
 000 172 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  Life and Environment 
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1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ 

 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Information Literacy Skills 
 ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์  
 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
 หรือ 

000 xxx รายวิชาบังคับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุ่มวิชาข้อ 1.2 6 หน่วยกิต 
 

 1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
  คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม  
 000 155 การมีส่วนร่วมต่อสังคม  3(3-0-6) 
  Civic Social Engagement 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
 000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ  3(3-0-6) 
  Life and Aesthetics 
 หรือ 
 000 xxx รายวิชาบังคับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุ่มวิชาข้อ 1.3 6 หน่วยกิต 
 

 รายวิชาเลือกวิชาศึกษาท่ัวไปในข้อ 1.2 - 1.3 จ านวน 6 หน่วยกิต นักศึกษาต้องเลือกลงทะเบียน
ให้ครบ 6 หน่วยกิตในวิชาต่อไปนี้ 
 000 141 สิทธิพ้ืนฐานและประชาสังคม  3(3-0-6) 
  Fundamental Rights and Civil Society 
 000 150 ไทยศึกษา  3(3-0-6) 
  Thai Studies 
 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  3(3-0-6) 
  Local Wisdom 
 000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  3(3-0-6) 
  Life and Modern Technology 
 000 164 ชีวิตกับพลังงาน  3(3-0-6) 
  Life and Energy 
 000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
  Creative Thinking 
 000 170 การคิดขั้นสูงทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
  Higher-order Thinking in Mathematics and Sciences 
 000 171 ชีวิตกับสุขภาพ  3(3-0-6) 
  Healthy Life 
 000 172 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  Life and Environment 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 36 หน่วยกิต 

 311 101 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
  Biology I 
 311 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1  1(0-3-2) 
  Biology Laboratory I 
 311 103 ชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
  Biology II    
 311 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2  1(0-3-2) 
  Biology Laboratory II 
 312 101 เคมีทั่วไป 1  3(3-0-6) 
  General Chemistry I 
 312 102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory I 
 312 103 เคมีทั่วไป 2  3(3-0-6) 
  General Chemistry II 
 312 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory II 
 314 123 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1  3(3-0-6) 
  Calculus for Biological Science I 
 314 124 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2  3(3-0-6) 
  Calculus for Biological Science II 
 315 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  3(3-0-6) 
  General Physics I 
 315 103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2  3(3-0-6) 
  General Physics II 
 315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory I 
 315 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory II 
 316 204 สถิติเบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Elementary Statistics 
 362 328 วิทยาภูมิคุ้มกัน  3(2-3-5) 
  Immunology 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 61 หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาบังคับ 48 หน่วยกิต 

 312 215 เคมีอินทรีย์ 1  3(3-0-6) 
  Organic Chemistry I 
 312 216 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1  1(0-3-2) 
  Organic Chemistry Laboratory I 
 312 217 เคมีอินทรีย์  2  3(3-0-6) 
  Organic Chemistry II 
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 312 218 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  2  1(0-3-2) 
  Organic Chemistry Laboratory II 
 312 233 เคมีฟิสิกัล  3(2-3-6) 
  Physical Chemistry 
 312 242 เคมีวิเคราะห์ 2  2(2-0-0) 
  Analytical Chemistry II 
 312 243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2  1(0-3-2) 
  Analytical Chemistry Laboratory II 
 317 211 จุลชีววิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 
  General Microbiology 
 317 212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-2) 
  General Microbiology Laboratory 
 318 201 โครงสร้างและหน้าที่ขององค์ประกอบของเซลล์  2(2-0-4) 
  Structure and Function of Cell Organelles 
 318 305 ชีวเคมี  3(3-0-6) 
  Biochemistry 
 318 306 ปฏิบัติการชีวเคมี  1(0-3-2) 
  Biochemistry Laboratory 
 318 315 เทคนิคทางชีวเคมี  3(3-0-6) 
  Biochemical Techniques 
 318 316 ปฏิบัติการเทคนิคทางชีวเคมี  2(0-6-3) 
  Biochemical Technique Laboratory 
 318 402 ชีวเคมีแบบเข้ม 1  3(3-0-6) 
  Intensive Biochemistry I 
 318 403 ชีวเคมีแบบเข้ม 2  3(3-0-6) 
  Intensive Biochemistry II 
 318 451 พันธุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
  Genetic Engineering 
 318 452 ปฏิบัติการทางพันธุวิศวกรรม  2(0-6-3) 
  Genetic Engineering Laboratory 
 318 491 สัมมนาทางชีวเคมี 1  1(0-3-2) 
  Biochemical Seminar I 
 318 492 สัมมนาทางชีวเคมี 2  1(0-3-2) 
  Biochemical Seminar II 
 

 และนักศึกษาต้องเลือกลงทะเบียนแบบใดแบบหนึ่ง ต่อไปนี้ 
 แบบ 1 แบบเรียนวิชาสหกิจศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางชีวเคมี 
 318 495 สหกิจศึกษาทางชีวเคมี  6(0-18-9) 
  Co-operative Education in Biochemistry 
  หรือ 
 



71 

 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 70 

 

 312 218 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  2  1(0-3-2) 
  Organic Chemistry Laboratory II 
 312 233 เคมีฟิสิกัล  3(2-3-6) 
  Physical Chemistry 
 312 242 เคมีวิเคราะห์ 2  2(2-0-0) 
  Analytical Chemistry II 
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 317 212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-2) 
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 318 305 ชีวเคมี  3(3-0-6) 
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 และนักศึกษาต้องเลือกลงทะเบียนแบบใดแบบหนึ่ง ต่อไปนี้ 
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 แบบ 2 แบบเรียนวิชาโครงการวิจัย ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาโครงการวิจัย  1 และ
โครงการวิจัย 2 
 318 494 โครงการวิจัย 1  2(0-6-3) 
  Research Project I 
 318 499 โครงการวิจัย 2  4(0-12-6) 
  Research Project II 
 

2.2.2 วิชาเลือก 13 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชา 318 xxx ซึ่งเป็นวิชาบังคับเลือกที่เปิดสอนในภาค

การศึกษาต่างๆ อย่างน้อย 7 หน่วยกิต และวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนในคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น     
ที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับสาขาชีวเคมี ซึ่งเป็นวิชาเลือกอีก 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 รายวิชา 318 xxx เลือกเรียนอย่างน้อย 7 หน่วยกิต  
 318 304 ชีวฟิสิกส์พื้นฐาน  2(2-0-4) 
  Fundamental Biophysics 
 318 430 ชีวเคมีของอาหาร  3(3-0-6) 
  Food Biochemistry 
 318 433 ฝึกงานด้านชีวเคมี  1(0-6-3) 
  Practical Training in Biochemistry 
 318 434 ชีวเคมีเชิงโภชนาการ  3(3-0-6) 
  Nutritional Biochemistry 
 318 435 ปฏิบัติการชีวเคมีเชิงโภชนาการ  1(0-3-2) 
  Nutritional Biochemistry Laboratory 
 318 441 ไบโอนาโนเทคโนโลยีขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Bionanotechnology 
 318 442 ชีวเคมีเชิงเกษตรและอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
  Agricultural and Industrial Biochemistry 
 318 443 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชีวเคมี  1(1-0-2) 
  English for Biochemistry Student 
 318 444 เทคนิคทางชีวเคมีประยุกต์  3(3-0-6)  
  Techniques in Applied Biochemistry 

 รายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในคณะต่างๆ ที่เก่ียวข้องหรือใกล้เคียงกับสาขาชีวเคมี  
 111 341 สิ่งมีชีวิตสาเหตุของโรคพืช  3(2-3-2) 
  Plant Biotic Pathogens 
 117 341 หลักโภชนาการ  3(3-0-3) 
  Principles of Nutrition 
 311 244 พันธุศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Introductory Genetics 
 311 245 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น  1(0-3-2) 
  Introductory Genetics Laboratory 
 315 403 ระบบมาตรฐานคุณภาพส าหรับนักวิทยาศาสตร์  2(2-0-0) 
  Quality Standard System for Scientists 
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 317 351 จุลชีววิทยาทางน้ า  2(2-0-4) 
  Aquatic Microbiology 
 317 352 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน้ า  1(0-3-2) 
  Aquatic Microbiology Laboratory 
 317 435 เอนไซม์จากจุลินทรีย์  2(2-0-4) 
  Microbial Enzyme 
 317 438 เชื้อเพลิงชีวภาพจากจุลินทรีย์  2(2-0-4) 
  Microbial Biofuel 
 319 417 พลังงานและการอนุรักษ์  2(2-0-4) 
  Energy and Conservation 
 366 118 ยาในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-1) 
  Drugs in Daily Life 
 366 128 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา และเครื่องส าอาง เพ่ือสุขภาพ  1(1-0-1) 
  Food Supplements, Drugs and Cosmetics for Health 
 371 120 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น  2(2-0-0) 
  Elementary Forensic Science 
 514 313 พิษวิทยาทางอาหารเบื้องต้น  2(2-0-4) 
  Introduction to Food Toxicology 
 515 121 นิรภัยศึกษา  2(2-0-4) 
  Safety Education 
 614 201 สารพิษในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
  Toxic Substances in Daily Life 
 662 221 เทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐาน  3(3-0-3) 
  Basic Biotechnology 
 664 102 วิทยาศาสตร์ของโลก  3(3-0-0) 
  Earth Science 
 664 103 น้ าบาดาลเบื้องต้น  3(3-0-0) 
  Introduction to Groundwater 
 664 255 นาโนเทคโนโลยีขั้นแนะน า  3(3-0-3) 
  Introduction to Nanotechnology 
 667 485 การถนอมอาหารเบื้องต้น  3(3-0-0) 
  Introduction to Food Preservation 
 717 104 การจัดการอาหารส าหรับสุนัขป่วย  2(2-0-4) 
  Diet Management for Ill Dog 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 ให้ นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา เลือกเสรีที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น               
หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า        
6 หน่วยกิต  
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 317 351 จุลชีววิทยาทางน้ า  2(2-0-4) 
  Aquatic Microbiology 
 317 352 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน้ า  1(0-3-2) 
  Aquatic Microbiology Laboratory 
 317 435 เอนไซม์จากจุลินทรีย์  2(2-0-4) 
  Microbial Enzyme 
 317 438 เชื้อเพลิงชีวภาพจากจุลินทรีย์  2(2-0-4) 
  Microbial Biofuel 
 319 417 พลังงานและการอนุรักษ์  2(2-0-4) 
  Energy and Conservation 
 366 118 ยาในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-1) 
  Drugs in Daily Life 
 366 128 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา และเครื่องส าอาง เพ่ือสุขภาพ  1(1-0-1) 
  Food Supplements, Drugs and Cosmetics for Health 
 371 120 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น  2(2-0-0) 
  Elementary Forensic Science 
 514 313 พิษวิทยาทางอาหารเบื้องต้น  2(2-0-4) 
  Introduction to Food Toxicology 
 515 121 นิรภัยศึกษา  2(2-0-4) 
  Safety Education 
 614 201 สารพิษในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
  Toxic Substances in Daily Life 
 662 221 เทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐาน  3(3-0-3) 
  Basic Biotechnology 
 664 102 วิทยาศาสตร์ของโลก  3(3-0-0) 
  Earth Science 
 664 103 น้ าบาดาลเบื้องต้น  3(3-0-0) 
  Introduction to Groundwater 
 664 255 นาโนเทคโนโลยีขั้นแนะน า  3(3-0-3) 
  Introduction to Nanotechnology 
 667 485 การถนอมอาหารเบื้องต้น  3(3-0-0) 
  Introduction to Food Preservation 
 717 104 การจัดการอาหารส าหรับสุนัขป่วย  2(2-0-4) 
  Diet Management for Ill Dog 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา เลือกเสรีที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น               
หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า        
6 หน่วยกิต  
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 4. แผนการศึกษา 

ปีท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication 
000 130 ทักษะการรูส้ารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Literacy Skills 
311 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 Biology I 
311 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2) 
 Biology Laboratory I 
312 101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
 General Chemistry I 
312 102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory I 
315 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 
 General Physics I 
315 181 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I 
314 123 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Biological Science I 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 21 หน่วยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes I 
000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ 3(3-0-6) 
 Life and Aesthetics 
311 103 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 Biology II 
311 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2) 
 Biology Laboratory II 
312 103 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
 General Chemistry II 
312 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory II 
315 103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
 General Physics II 
315 182 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory II 
314 124 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Biological Science II 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes II 
312 215 เคมีอินทรีย ์1 3(3-0-3) 
 Organic Chemistry I 
312 216 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์ 1 1(0-3-0) 
 Organic Chemistry Laboratory I 
312 233 เคมีฟิสิกลั 3(2-3-6) 
 Physical Chemistry 
312 242 เคมีวิเคราะห ์2 2(2-0-0) 
 Analytical Chemistry II 
312 243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 1(0-3-2) 
 Analytical Chemistry Laboratory II 
316 204 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-0) 
 Elementary Statistics 
000 xxx วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 1.2-1.3 6 หน่วยกิต 
 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 22 หน่วยกิต 

050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 English for Science 
312 217 เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-0) 
 Organic Chemistry II 
312 218 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์ 2 1(0-3-2) 
 Organic Chemistry Laboratory II 
317 211 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Microbiology 
317 212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 1(0-3-3) 
 General Microbiology Laboratory 
318 201 โครงสร้างและหน้าท่ีองค์ประกอบ 2(2-0-4) 
 ของเซลล ์
 Structure and Function of Cell Organelles 
311 244 พันธุศาสตรเ์บื้องต้น 3(3-0-6) 
 Elementary Genetics 
311 245 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น 1(0-3-2) 
 Elementary Genetics Laboratory 
000 xxx วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 1.2-1.3 3 หน่วยกิต 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 20 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
318 305 ชีวเคมี 3(3-0-6) 
 Biochemistry 
318 306 ปฏิบัติการชีวเคม ี 1(0-3-2) 
 Biochemistry Laboratory 
318 315 เทคนิคทางชีวเคมี 3(3-0-6) 
 Biochemical Techniques 
318 316 ปฏิบัติการเทคนิคทางชีวเคม ี 2(0-6-3) 
 Biochemical Technique Laboratory 
362 328 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-5) 
 Immunology 
000 xxx วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2-3 3 หน่วยกิต 
 (ในกลุ่มที่เหลือ) 
xxx xxx วิชาเลือก 2 หน่วยกิต 
 Elective in Science Course 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 17 หน่วยกิต 

318 402 ชีวเคมีแบบเข้ม 1 3(3-0-6) 
 Intensive Biochemistry I 
318 491 สัมมนาทางชีวเคมี 1 1(0-3-2) 
 Biochemical Seminar I 
318 xxx วิชาเลือก 7 หน่วยกิต 
 Elective in Biochemistry 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต 
 Free electives 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 17 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
318 403 ชีวเคมีแบบเข้ม 2 3(3-0-6) 
 Intensive Biochemistry II 
318 451 พันธุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Genetic Engineering 
318 452 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม 2(0-6-3) 
 Genetic Engineering Laboratory 
318 492 สัมมนาทางชีวเคม ี 1(0-3-2) 
 Biochemical Seminar II 
318 494 โครงการวิจัย 1 2(0-6-3)
 Research Project  
 

 

 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 11 หน่วยกิต 

 

(แผนปกติ) 
 

318 499 โครงการวิจัย 2 4(0-12-6)
 Research Project II 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 4 หน่วยกิต 
 

(แผนสหกิจศึกษา) 
 

318 495 สหกิจศึกษาทางชีวเคม ี 6(0-18-9) 
 Co-operative Education in Biochemistry 
 

จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 4 หรือ 6 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
318 305 ชีวเคมี 3(3-0-6) 
 Biochemistry 
318 306 ปฏิบัติการชีวเคม ี 1(0-3-2) 
 Biochemistry Laboratory 
318 315 เทคนิคทางชีวเคมี 3(3-0-6) 
 Biochemical Techniques 
318 316 ปฏิบัติการเทคนิคทางชีวเคม ี 2(0-6-3) 
 Biochemical Technique Laboratory 
362 328 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-5) 
 Immunology 
000 xxx วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2-3 3 หน่วยกิต 
 (ในกลุ่มที่เหลือ) 
xxx xxx วิชาเลือก 2 หน่วยกิต 
 Elective in Science Course 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 17 หน่วยกิต 

318 402 ชีวเคมีแบบเข้ม 1 3(3-0-6) 
 Intensive Biochemistry I 
318 491 สัมมนาทางชีวเคมี 1 1(0-3-2) 
 Biochemical Seminar I 
318 xxx วิชาเลือก 7 หน่วยกิต 
 Elective in Biochemistry 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต 
 Free electives 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 17 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
318 403 ชีวเคมีแบบเข้ม 2 3(3-0-6) 
 Intensive Biochemistry II 
318 451 พันธุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Genetic Engineering 
318 452 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม 2(0-6-3) 
 Genetic Engineering Laboratory 
318 492 สัมมนาทางชีวเคม ี 1(0-3-2) 
 Biochemical Seminar II 
318 494 โครงการวิจัย 1 2(0-6-3)
 Research Project  
 

 

 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 11 หน่วยกิต 

 

(แผนปกติ) 
 

318 499 โครงการวิจัย 2 4(0-12-6)
 Research Project II 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 4 หน่วยกิต 
 

(แผนสหกิจศึกษา) 
 

318 495 สหกิจศึกษาทางชีวเคม ี 6(0-18-9) 
 Co-operative Education in Biochemistry 
 

จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 4 หรือ 6 หน่วยกิต 
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บันทึก  
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 
 

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เปิดสอนเพ่ือท าการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และให้บริการรายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษาสังกัดภาควิชาต่างๆ 
ของคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ด้วย ผู้เข้าศึกษาจะส าเร็จการศึกษา และได้รับปริญญาตรี 
“วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)” โดยต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร    
มีจ านวนหน่วยกิตท่ีได้รวม 130 หน่วยกิต ดังรายละเอียดโปรแกรมการศึกษาต่อไปนี้ 
 

หลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต 
2.1 วิชาบังคับ 82/86 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเลือก 12/8 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 

 หมายเหตุ จ านวนหน่วยกิตของวิชาบังคับ และวิชาเลือก แสดงจ านวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตาม   
แผนปกติ/แผนสหกิจศึกษา 
 

รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 000 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  English for Communication 
 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes I (EAP I) 
 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes II (EAP II) 
 050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
  English for Sciences 
 000 160 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน  3(0-0-0) 
  Basic Computer and Information Technology 
 หมายเหตุ รายวิชา 000 160 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ           
e-Learning ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ไม่มีการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑ์   
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์  

 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Information Literacy Skills 
 หรือ 000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา  3(3-0-6) 
  Critical Thinking and Problem Solving 
 000 xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์  3(3-0-6) 
  ในส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 
  Electives in Analytical and Critical Thinking 
  ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์  
 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
 หรือ 000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัฒน์  3(3-0-6) 
  Citizenship and Globalization 
  1.3  กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม 6 หน่วยกิต 
        คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม  
 000 146 ความสุขของชีวิต  3(3-0-6) 
  Happiness of Life 
 หรือ 000 155 การมีส่วนร่วมต่อสังคม  3(3-0-6) 
  Civic Engagement 
 000 xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม  3(3-0-6) 
  (ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป) 
  Electives in Moral, Ethics, Value of Life in Society 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
 000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ  3(3-0-6) 
  Life and Aesthetics 
 หรือ 000 156 พหุวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
  Multiculturalism 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 82/86 หน่วยกิต 

 นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนโครงการวิจัย จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต โดย
เรียนวิชา 319 392 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิชา 319 492 โครงการวิจัย 
 นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนสหกิจศึกษา จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต โดยเรียน
วิชา 319 391 การเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิชา 319 495 
สหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายวิชาบังคับดังต่อไปนี้ 
 311 101 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
  Biology I 
 311 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1  1(0-3-2) 
  Biology Laboratory I 
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1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์  

 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Information Literacy Skills 
 หรือ 000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา  3(3-0-6) 
  Critical Thinking and Problem Solving 
 000 xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์  3(3-0-6) 
  ในส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 
  Electives in Analytical and Critical Thinking 
  ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์  
 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
 หรือ 000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัฒน์  3(3-0-6) 
  Citizenship and Globalization 
  1.3  กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม 6 หน่วยกิต 
        คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม  
 000 146 ความสุขของชีวิต  3(3-0-6) 
  Happiness of Life 
 หรือ 000 155 การมีส่วนร่วมต่อสังคม  3(3-0-6) 
  Civic Engagement 
 000 xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม  3(3-0-6) 
  (ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป) 
  Electives in Moral, Ethics, Value of Life in Society 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
 000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ  3(3-0-6) 
  Life and Aesthetics 
 หรือ 000 156 พหุวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
  Multiculturalism 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 82/86 หน่วยกิต 

 นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนโครงการวิจัย จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต โดย
เรียนวิชา 319 392 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิชา 319 492 โครงการวิจัย 
 นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนสหกิจศึกษา จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต โดยเรียน
วิชา 319 391 การเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิชา 319 495 
สหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายวิชาบังคับดังต่อไปนี้ 
 311 101 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
  Biology I 
 311 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1  1(0-3-2) 
  Biology Laboratory I 
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 311 103 ชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
  Biology II    
 311 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2  1(0-3-2) 
  Biology Laboratory II 
 312 101 เคมีทั่วไป 1  3(3-0-6) 
  General Chemistry I 
 312 102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory I 
 312 103 เคมีทั่วไป 2  3(3-0-6) 
  General Chemistry II 
 312 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory II 
 312 112 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน  3(3-0-6) 
  Basic Organic Chemistry 
 312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน  1(0-3-2) 
  Basic Organic Chemistry Laboratory 
 314 123 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1  3(3-0-6) 
  Calculus for Biological Science I 
 314 124 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2  3(3-0-6) 
  Calculus for Biological Science II 
 315 106 ฟิสิกส์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Elementary Physics 
 316 202 สถิติขั้นพ้ืนฐาน  3(2-2-0) 
  Basic Statistics 
 316 231 สถิติทางชีววิทยา  3(3-0-6) 
  Biometrics 
 317 211 จุลชีววิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 
  General Microbiology 
 317 212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-0) 
  General Microbiology Laboratory 
 318 305 ชีวเคมี  3(3-0-6) 
  Biochemistry 
 318 306 ปฏิบัติการชีวเคมี  1(0-3-2) 
  Biochemistry Laboratory 
 319 099 การฝึกงาน  0(0-0-0) 
  Practical Training 
 319 101 นิเวศวิทยา  3(3-0-6) 
  Ecology 
 319 102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา  1(0-3-2) 
  Ecology Laboratory 
 319 201 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์  3(3-0-6) 
  Biodiversity and Conservation 
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 319 202 ปฏิบัติการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนก 2(0-6-4) 
  Biodiversity Conservation Classification Laboratory 
 319 231 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  Environmental Science 
 319 232 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  1(0-3-2) 
  Environmental Science Laboratory 
 319 241 การใช้สารเคมีและเครื่องมือ  2(2-0-4) 
  Chemicals and Equipment Usage 
 319 242 ปฏิบัติการการใช้สารเคมีและเครื่องมือ  1(0-3-2) 
  Chemicals and Equipment Usage Laboratory 
 319 311 นิเวศวิทยาภาคพ้ืนดินและเทคนิคการรับรู้ระยะไกล  2(2-0-4) 
  Land Ecology and Remote Sensing Technique 
 319 312 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาภาคพ้ืนดินและเทคนิคการรับรู้ระยะไกล  1(0-3-2) 
  Land Ecology and Remote Sensing Technique Laboratory 
 319 341 มลพิษสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  Environmental Pollution 
 319 342 ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดล้อม  1(0-3-2) 
  Environmental Pollution Laboratory 
 319 343 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  3(3-0-6) 
  Environmental and Health Impact Assessment 
 319 351 หลักเศรษฐศาสตร์ส าหรับนักสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4) 
  Principles of Economics for Environmental Scientists 
 319 391 การเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
  Preparation for Co-operative Education in Environmental Science 
 319 392 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  1(0-3-2) 
  Research Methodology in Environmental Science 
 319 441 การจัดการสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  Environmental Management 
 319 442 ปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อม  1(0-3-2) 
  Environmental Management Laboratory 
 319 491 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  1(0-3-2) 
  Seminar in Environmental Science 
 319 492 โครงการวิจัย  2(0-6-4) 
  Research Project 
 319 495 สหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  6(0-18-9) 
  Co-operative Education in Environmental Science 
 322 232 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นแนะน า  3(2-3-5) 
  Introduction to Geographic Information System 
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 319 202 ปฏิบัติการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนก 2(0-6-4) 
  Biodiversity Conservation Classification Laboratory 
 319 231 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  Environmental Science 
 319 232 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  1(0-3-2) 
  Environmental Science Laboratory 
 319 241 การใช้สารเคมีและเครื่องมือ  2(2-0-4) 
  Chemicals and Equipment Usage 
 319 242 ปฏิบัติการการใช้สารเคมีและเครื่องมือ  1(0-3-2) 
  Chemicals and Equipment Usage Laboratory 
 319 311 นิเวศวิทยาภาคพ้ืนดินและเทคนิคการรับรู้ระยะไกล  2(2-0-4) 
  Land Ecology and Remote Sensing Technique 
 319 312 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาภาคพ้ืนดินและเทคนิคการรับรู้ระยะไกล  1(0-3-2) 
  Land Ecology and Remote Sensing Technique Laboratory 
 319 341 มลพิษสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  Environmental Pollution 
 319 342 ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดล้อม  1(0-3-2) 
  Environmental Pollution Laboratory 
 319 343 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  3(3-0-6) 
  Environmental and Health Impact Assessment 
 319 351 หลักเศรษฐศาสตร์ส าหรับนักสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4) 
  Principles of Economics for Environmental Scientists 
 319 391 การเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
  Preparation for Co-operative Education in Environmental Science 
 319 392 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  1(0-3-2) 
  Research Methodology in Environmental Science 
 319 441 การจัดการสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  Environmental Management 
 319 442 ปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อม  1(0-3-2) 
  Environmental Management Laboratory 
 319 491 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  1(0-3-2) 
  Seminar in Environmental Science 
 319 492 โครงการวิจัย  2(0-6-4) 
  Research Project 
 319 495 สหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  6(0-18-9) 
  Co-operative Education in Environmental Science 
 322 232 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นแนะน า  3(2-3-5) 
  Introduction to Geographic Information System 
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2.2 วิชาเลือก แผนปกติ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 แผนสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
 110 211 กีฏวิทยาเบื้องต้น  3(2-3-2) 
  Elementary Entomology 
 110 321 แมลงและสิ่งแวดล้อม  3(2-3-2) 
  Insects and Environment 
 112 341 การจัดการทรัพยากรที่ดินแบบบูรณาการ  3(3-0-3) 
  Integrated Land Resource Management 
 112 462 จุลชีววิทยาและนิเวศวิทยาทางดิน  3(2-3-2) 
  Soil Microbiology and Ecology 
 117 409 การจัดการการสงวนสัตว์ป่า  3(2-3-2) 
  Wildlife Conservation Management 
 118 315 หลักนิเวศวิทยาทางน้ า  3(2-3-2) 
  Principles of Aquatic Ecology 
 118 428 วิทยาแพลงก์ตอน  3(2-3-2) 
  Planktonology 
 196 331 การจัดการขยะและเทคโนโลยี  4(3-3-7) 
  Solid Waste Management and Technology 
 196 341 การป้องกันมลพิษจากอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
  Industrial Pollution Prevention 
 196 342 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Environmental Systems and Management 
 196 343 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย  3(3-0-6) 
  Safety, Health and Environmental Engineering 
 196 412 การจัดการคุณภาพน้ า  3(3-0-6) 
  Water Quality Management 
 196 421 การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ  4(3-3-7) 
  Air Pollution Control and Design 
 196 422 การจัดการคุณภาพอากาศ  3(3-0-6) 
  Air Quality Management 
 196 423 การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่น  3(3-0-6) 
  Noise Pollution and Vibration Control 
 196 452 การจัดการของเสียอันตราย  3(3-0-6) 
  Hazardous Waste Management 
 311 270 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  3(3-0-6) 
  Invertebrates 
 311 271 ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  1(0-3-2) 
  Invertebrate Laboratory 
 311 320 พรรณไม้น้ า  2(2-0-4) 
  Aquatic Plants 
 311 321 ปฏิบัติการพรรณไม้น้ า  1(0-3-2) 
  Aquatic Plants Laboratory 
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 311 385 วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม  3(3-0-0) 
  Mammalogy 
 311 404 ชีววิทยาระดับโมเลกุล  3(3-0-6) 
  Molecular Biology 
 311 406 ชีววิทยาทางทะเล  3(3-0-6) 
  Marine Biology 
 311 484 ปรสิตวิทยา  3(3-0-6)  
  Parasitology 
 311 485 ปฏิบัติการปรสิตวิทยา  1(0-3-2) 
  Parasitology Laboratory 
 317 451 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4) 
  Environmental Microbiology 
 317 452 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม  1(0-3-2) 
  Environmental Microbiology Laboratory 
 317 453 จุลชีววิทยาทางน้ า  2(2-0-2) 
  Aquatic Microbiology 
 317 454 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน้ า  1(0-3-3) 
  Aquatic Microbiology Laboratory 
 319 321 นิเวศวิทยาของพืช  2(2-0-4) 
  Plant Ecology 
 319 322 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของพืช  1(0-3-2) 
  Plant Ecology Laboratory 
 319 323 นิเวศวิทยาของสัตว์  2(2-0-4) 
  Animal Ecology 
 319 324 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของสัตว์  1(0-3-2) 
  Animal Ecology Laboratory 
 319 325 การควบคุมโดยชีววิธี  3(3-0-6) 
  Biological Control 
 319 326 ปฏิบัติการการควบคุมโดยชีววิธี  1(0-3-2)  
  Biological Control Laboratory 
 319 331 มลพิษทางน้ า  2(2-0-4) 
  Water Pollution 
 319 332 ปฏิบัติการมลพิษทางน้ า  1(0-3-2) 
  Water Pollution Laboratory 
 319 333 ขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม  2(2-0-4) 
  Solid Waste and Industrial Waste 
 319 334 ปฏิบัติการขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม  1(0-3-2) 
  Solid Waste and Industrial Waste Laboratory 
 319 335 หลักมูลมลพิษทางอากาศ  3(3-0-6) 
  Fundamentals of Air Pollution 
 319 336 ปฏิบัติการหลักมูลมลพิษทางอากาศ  1(0-3-2) 
  Fundamentals of Air Pollution Laboratory 
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 311 385 วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม  3(3-0-0) 
  Mammalogy 
 311 404 ชีววิทยาระดับโมเลกุล  3(3-0-6) 
  Molecular Biology 
 311 406 ชีววิทยาทางทะเล  3(3-0-6) 
  Marine Biology 
 311 484 ปรสิตวิทยา  3(3-0-6)  
  Parasitology 
 311 485 ปฏิบัติการปรสิตวิทยา  1(0-3-2) 
  Parasitology Laboratory 
 317 451 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4) 
  Environmental Microbiology 
 317 452 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม  1(0-3-2) 
  Environmental Microbiology Laboratory 
 317 453 จุลชีววิทยาทางน้ า  2(2-0-2) 
  Aquatic Microbiology 
 317 454 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน้ า  1(0-3-3) 
  Aquatic Microbiology Laboratory 
 319 321 นิเวศวิทยาของพืช  2(2-0-4) 
  Plant Ecology 
 319 322 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของพืช  1(0-3-2) 
  Plant Ecology Laboratory 
 319 323 นิเวศวิทยาของสัตว์  2(2-0-4) 
  Animal Ecology 
 319 324 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของสัตว์  1(0-3-2) 
  Animal Ecology Laboratory 
 319 325 การควบคุมโดยชีววิธี  3(3-0-6) 
  Biological Control 
 319 326 ปฏิบัติการการควบคุมโดยชีววิธี  1(0-3-2)  
  Biological Control Laboratory 
 319 331 มลพิษทางน้ า  2(2-0-4) 
  Water Pollution 
 319 332 ปฏิบัติการมลพิษทางน้ า  1(0-3-2) 
  Water Pollution Laboratory 
 319 333 ขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม  2(2-0-4) 
  Solid Waste and Industrial Waste 
 319 334 ปฏิบัติการขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม  1(0-3-2) 
  Solid Waste and Industrial Waste Laboratory 
 319 335 หลักมูลมลพิษทางอากาศ  3(3-0-6) 
  Fundamentals of Air Pollution 
 319 336 ปฏิบัติการหลักมูลมลพิษทางอากาศ  1(0-3-2) 
  Fundamentals of Air Pollution Laboratory 
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 319 337 ดินเสื่อมและมลพิษทางดิน  2(2-0-4) 
  Soil Deterioration and Pollution 
 319 338 ปฏิบัติการดินเสื่อมและมลพิษทางดิน  1(0-3-2) 
  Soil Deterioration and Pollution Laboratory 
 319 339 มลพิษทางอากาศ  3(3-0-6) 
  Air Pollution 
 319 352 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  Environmental Biology 
 319 353 ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  1(0-3-2) 
  Environmental Biology Laboratory 
 319 401 ปักษีวิทยา  3(3-0-6) 
  Ornithology 
 319 402 ปฏิบัติการปักษีวิทยา  1(0-3-2) 
  Ornithology Laboratory 
 319 403 นิเวศวิทยาสัตว์ป่าและการอนุรักษ์  3(3-0-6) 
  Wildlife Ecology and Conservation 
 319 404 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสัตว์ป่าและการอนุรักษ์  1(0-3-2) 
  Wildlife Ecology and Conservation Laboratory 
 319 421 หลักนิเวศวิทยามนุษย์  3(3-0-6) 
  Principles of Human Ecology 
 319 422 นิเวศวิทยาป่าไม้ขั้นแนะน า  3(2-3-6) 
  Introduction to Forest Ecology 
 319 443 กฎหมายสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  Environmental Laws 
 319 444 พลังงานและการอนุรักษ์  2(2-0-4) 
  Energy and Conservation 
 319 445 ปฏิบัติการพลังงานและการอนุรักษ์  1(0-3-2) 
  Energy and Conservation Laboratory 
 319 451 นิเวศเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
  Ecological Economics 
 319 452 พิษนิเวศวิทยา  3(3-0-6) 
  Ecotoxicology 
 319 453 การบ าบัดของเสียทางชีววิทยา  2(2-0-4) 
  Biological Waste Treatment 
 319 454 ปฏิบัติการการบ าบัดของเสียทางชีววิทยา  1(0-3-2) 
  Biological Waste Treatment Laboratory 
 319 494 ปัญหาพิเศษ  1(0-3-2) 
  Special Problems 
 512 301 อนามัยส่ิงแวดล้อมขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction Environmental Health 
  



84

 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 84 

 

 512 302 นิเวศวิทยาและสุขภาพมนุษย์  3(3-0-6) 
  Ecology and Human Health 
 512 408 เทคโนโลยีน้ าเสีย  3(3-0-6) 
  Wastewater Technology 
 664 102 วิทยาศาสตร์ของโลก  3(3-0-0) 
  Earth Science 
 664 103 น้ าบาดาลเบื้องต้น  3(3-0-0) 
  Introduction to Groundwater 
 962 100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  2(2-0-0) 
  Principles of Economics 
 962 281 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม  3(3-0-2) 
  Environmental Economics 
 962 381 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ  3(3-0-0) 
  Economics of Natural Resources 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต 
  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา เลือกเสรี ท่ี เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  หรือ
สถาบันการศึกษาอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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 512 302 นิเวศวิทยาและสุขภาพมนุษย์  3(3-0-6) 
  Ecology and Human Health 
 512 408 เทคโนโลยีน้ าเสีย  3(3-0-6) 
  Wastewater Technology 
 664 102 วิทยาศาสตร์ของโลก  3(3-0-0) 
  Earth Science 
 664 103 น้ าบาดาลเบื้องต้น  3(3-0-0) 
  Introduction to Groundwater 
 962 100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  2(2-0-0) 
  Principles of Economics 
 962 281 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม  3(3-0-2) 
  Environmental Economics 
 962 381 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ  3(3-0-0) 
  Economics of Natural Resources 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต 
  ให้ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา เลือกเสรี ท่ี เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  หรือ
สถาบันการศึกษาอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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4. แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication 
000 130 ทักษะการรูส้ารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Literacy Skills 
หรือ 
000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 
 Critical Thinking and Problem Solving 
000 xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาคิดเชิงวิเคราะห ์      3(3-0-6) 
 และเชิงวิพากษ์ (ส านักวิชาศึกษาทั่วไป) 
 Electives in Analytical and Critical Thinking 
311 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 Biology I 
311 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2) 
 Biology Laboratory I 
312 101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
 General Chemistry I 
312 102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory I 
314 123 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Biological Science I 
315 106 ฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Elementary Physics 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 23 หน่วยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-3) 
 English for Academic Purposes I (EAP I) 
311 103 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 Biology II 
311 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2) 
 Biology Laboratory II 
312 103 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
 General Chemistry II 
312 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory II 
314 124 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Biological Science II 
319 101 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
 Ecology 
319 102 ปฏิบัติการนเิวศวิทยา 1(0-3-2) 
 Ecology Laboratory 
 
 
 
 
 
 

 

จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 
 
 

  



86

 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 86 

 

ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-3) 
 English for Academic Purposes II (EAP I) 
312 112 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Organic Chemistry 
312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์พื้นฐาน 1(0-3-2) 
 Basic Organic Chemistry Laboratory 
316 202 สถิติพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Statistics 
319 201 ความหลากหลายทางชีวภาพและ 3(3-0-6) 
 การอนุรักษ ์
 Biodiversity and Conservation 
319 202 ปฏิบัติการความหลากหลาย 2(0-6-4) 
 ทางชีวภาพและการอนุรักษ ์
 Biodiversity and Conservation Laboratory 
319 231 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Science 
319 232 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Environmental Science Laboratory 
 

 
 
 
 
 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 19 หน่วยกิต 

050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 English for Sciences 
000 146 ความสุขของชีวิต 3(3-0-6) 
 Happiness of Life 
หรือ 
000 155 การมีส่วนร่วมต่อสังคม 3(3-0-6) 
 Civic Engagement 
000 xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาคณุธรรม จริยธรรม   3(3-0-6) 
 คุณค่าของชีวิตในสังคม (ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป) 
 Electives in Moral, Ethics, Value of  
 Life in Society 
317 211 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Microbiology 
317 212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 1(0-3-0) 
 General Microbiology Laboratory 
318 305 ชีวเคมี 3(3-0-6) 
 Biochemistry 
318 306 ปฏิบัติการชีวเคม ี 1(0-3-2) 
 Biochemistry Laboratory 
319 241 การใช้สารเคมีและเครื่องมือ 2(2-0-4) 
 Chemicals and Equipment Usage 
319 242 ปฏิบัติการการใช้สารเคมีและเครือ่งมือ 1(0-3-2) 
 Chemicals and Equipment Usage Laboratory 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 20 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-3) 
 English for Academic Purposes II (EAP I) 
312 112 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Organic Chemistry 
312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์พื้นฐาน 1(0-3-2) 
 Basic Organic Chemistry Laboratory 
316 202 สถิติพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Statistics 
319 201 ความหลากหลายทางชีวภาพและ 3(3-0-6) 
 การอนุรักษ ์
 Biodiversity and Conservation 
319 202 ปฏิบัติการความหลากหลาย 2(0-6-4) 
 ทางชีวภาพและการอนุรักษ ์
 Biodiversity and Conservation Laboratory 
319 231 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Science 
319 232 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Environmental Science Laboratory 
 

 
 
 
 
 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 19 หน่วยกิต 

050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 English for Sciences 
000 146 ความสุขของชีวิต 3(3-0-6) 
 Happiness of Life 
หรือ 
000 155 การมีส่วนร่วมต่อสังคม 3(3-0-6) 
 Civic Engagement 
000 xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาคณุธรรม จริยธรรม   3(3-0-6) 
 คุณค่าของชีวิตในสังคม (ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป) 
 Electives in Moral, Ethics, Value of  
 Life in Society 
317 211 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Microbiology 
317 212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 1(0-3-0) 
 General Microbiology Laboratory 
318 305 ชีวเคมี 3(3-0-6) 
 Biochemistry 
318 306 ปฏิบัติการชีวเคม ี 1(0-3-2) 
 Biochemistry Laboratory 
319 241 การใช้สารเคมีและเครื่องมือ 2(2-0-4) 
 Chemicals and Equipment Usage 
319 242 ปฏิบัติการการใช้สารเคมีและเครือ่งมือ 1(0-3-2) 
 Chemicals and Equipment Usage Laboratory 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 20 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ 3(3-0-6) 
 Life and Aesthetics 
หรือ 
000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Multiculturalism 
319 341 มลพิษสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Pollution 
319 342 ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Environmental Pollution Laboratory 
319 351 หลักเศรษฐศาสตรส์ าหรับ 2(2-0-4) 
 นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 Principles of Economics for 
 Environmental Scientists 
xxx xxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
 Electives 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
 Free Electives 
 
 
 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 15 หน่วยกิต 

แผนโครงการวิจัย 
316 231 สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6) 
 Biometrics 
319 311 นิเวศวิทยาภาคพื้นและเทคนิค 2(2-0-4) 
 การรับรูร้ะยะไกล 
 Land Ecology and Remote Sensing Technique 
319 312 ปฏิบัติการนเิวศวิทยาภาคพื้นและ 1(0-3-2) 
 เทคนิคการรับรู้ระยะไกล 
 Land Ecology and Remote  
 Sensing Technique Laboratory 
319 343 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 และสุขภาพ 
 Environmental and Health Impact Assessment 
319 392 วิทยาระเบยีบวิธีวิจัยทาง 1(0-3-2) 
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 Research Methodology in Environmental Science 
319 491 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Seminar in Environmental Science 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
 Free Electives 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 14 หน่วยกิต 
 

แผนสหกิจศกึษา 
316 231 สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6) 
 Biometrics 
319 311 นิเวศวิทยาภาคพื้นและเทคนิค 2(2-0-4) 
 การรับรูร้ะยะไกล 
 Land Ecology and Remote Sensing Technique 
319 312 ปฏิบัติการนเิวศวิทยาภาคพื้นและ 1(0-3-2) 
 เทคนิคการรับรู้ระยะไกล 
 Land Ecology and Remote  
 Sensing Technique Laboratory 
319 343 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 และสุขภาพ 
 Environmental and Health Impact Assessment 
319 391 การเตรียมความพร้อมส าหรับ 1(0-3-2) 
 สหกิจศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
 Preparation for Co-operative  
 Education in Environmental Science 
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ปีท่ี 3 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 แผนสหกิจศกึษา (ต่อ) 

319 491 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Seminar in Environmental Science 
xxx xxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
 Electives 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
 Free Electives 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 17 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 319 099 การฝึกงาน 0(0-0-0) 
  Practical Training 
 

  จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม - หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 
(แผนโครงการวิจัย) 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
319 492 โครงการวิจัย 2(0-6-4) 
 Research Project 
xxx xxx วิชาเลือก 9 หน่วยกิต 
 Electives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 11 หน่วยกิต 

000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
หรือ 
000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัฒน ์ 3(3-0-6) 
 Citizenship and Globalization 
319 441 การจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Management 
319 442 ปฏิบัติการการจดัการสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Environmental Management Laboratory 
322 232 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ขั้นแนะน า 3(2-3-0) 
 Introduction to Geographic Information 
 System 

 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 10 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 
(แผนสหกิจศึกษา) 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
319 495 สหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6(0-18-9) 
 Cooperative Education in  
 Environmental Science 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 6 หน่วยกิต 

000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
หรือ 
000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัฒน ์ 3(3-0-6) 
 Citizenship and Globalization 
319 441 การจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Management 
319 442 ปฏิบัติการการจดัการสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Environmental Management Laboratory 
322 232 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ขั้นแนะน า 3(2-3-0) 
 Introduction to Geographic Information System 
xxx xxx วิชาเลือก 2 หน่วยกิต 
 Electives 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 12 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 แผนสหกิจศกึษา (ต่อ) 

319 491 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Seminar in Environmental Science 
xxx xxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
 Electives 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
 Free Electives 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 17 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 319 099 การฝึกงาน 0(0-0-0) 
  Practical Training 
 

  จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม - หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 
(แผนโครงการวิจัย) 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
319 492 โครงการวิจัย 2(0-6-4) 
 Research Project 
xxx xxx วิชาเลือก 9 หน่วยกิต 
 Electives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 11 หน่วยกิต 

000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
หรือ 
000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัฒน ์ 3(3-0-6) 
 Citizenship and Globalization 
319 441 การจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Management 
319 442 ปฏิบัติการการจดัการสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Environmental Management Laboratory 
322 232 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ขั้นแนะน า 3(2-3-0) 
 Introduction to Geographic Information 
 System 

 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 10 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 
(แผนสหกิจศึกษา) 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
319 495 สหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6(0-18-9) 
 Cooperative Education in  
 Environmental Science 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 6 หน่วยกิต 

000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
หรือ 
000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัฒน ์ 3(3-0-6) 
 Citizenship and Globalization 
319 441 การจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Management 
319 442 ปฏิบัติการการจดัการสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Environmental Management Laboratory 
322 232 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ขั้นแนะน า 3(2-3-0) 
 Introduction to Geographic Information System 
xxx xxx วิชาเลือก 2 หน่วยกิต 
 Electives 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 12 หน่วยกิต 
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บันทึก  
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บันทึก  
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

 

 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  เปิดสอนเพ่ือท าการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา  
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และให้บริการรายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาสังกัดภาควิชาต่างๆ     
ของคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ด้วย ผู้เข้าศึกษาจะส าเร็จการศึกษา และได้รับปริญญาตรี 
“วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)” โดยต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร     
มีจ านวนหน่วยกิตท่ีได้รวม 133 หน่วยกิต ดังรายละเอียดโปรแกรมการศึกษาต่อไปนี้ 
 

หลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 27 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 49 หน่วยกิต 

2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 10 หน่วยกิต 
2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต 
2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 15 หน่วยกิต 
2.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต 
2.2.6 โครงงานวิจัยหรือสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

2.3 วิชาเลือก 21 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ฝึกงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
 

รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 

 การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 000 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  English for Communication 
 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes I (EAP I) 
 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes II (EAP II) 
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 000 114 ภาษาไทยเพ่ือการใช้งาน  3(3-0-6) 
  Thai for Daily Use 
 050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
  English for Sciences 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์ 
 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
 การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์  
 000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา  3(3-0-6) 
  Critical Thinking and Problem Solving 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 คุณธรรมจริยธรรมคุณค่าของชีวิตในสังคม  
 000 155 การมีส่วนร่วมต่อสังคม  3(3-0-6) 
  Civic Engagement 
 วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
 000 156 พหุวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
  Multiculturalism 
 

1.2 กลุ่มวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
 000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
  Creative Thinking 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 27 หน่วยกิต 

 300 109 วิทยาศาสตร์กายภาพ  3(3-0-6) 
  Physical Science 
 314 121 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1  3(3-0-6) 
  Calculus for Physical Science I 
 314 122 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2  3(3-0-6) 
  Calculus for Physical Science II 
 314 211 พีชคณิตเชิงเส้น 1  3(3-0-6) 
  Linear Algebra I 
 316 207 ความน่าจะเป็นและสถิติ  3(3-0-6) 
  Probability and Statistics 
 316 373 การวิจัยด าเนินการและการจ าลองแบบระบบงานขั้นแนะน า  3(2-2-5) 
  Introduction to Operation Research and Simulation Modeling 
 322 391 ระเบียบวิธีวิจัย  3(3-0-6) 
  Research Methodology 
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 000 114 ภาษาไทยเพ่ือการใช้งาน  3(3-0-6) 
  Thai for Daily Use 
 050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
  English for Sciences 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์ 
 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
 การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์  
 000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา  3(3-0-6) 
  Critical Thinking and Problem Solving 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 คุณธรรมจริยธรรมคุณค่าของชีวิตในสังคม  
 000 155 การมีส่วนร่วมต่อสังคม  3(3-0-6) 
  Civic Engagement 
 วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
 000 156 พหุวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
  Multiculturalism 
 

1.2 กลุ่มวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
 000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
  Creative Thinking 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 27 หน่วยกิต 

 300 109 วิทยาศาสตร์กายภาพ  3(3-0-6) 
  Physical Science 
 314 121 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1  3(3-0-6) 
  Calculus for Physical Science I 
 314 122 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2  3(3-0-6) 
  Calculus for Physical Science II 
 314 211 พีชคณิตเชิงเส้น 1  3(3-0-6) 
  Linear Algebra I 
 316 207 ความน่าจะเป็นและสถิติ  3(3-0-6) 
  Probability and Statistics 
 316 373 การวิจัยด าเนินการและการจ าลองแบบระบบงานขั้นแนะน า  3(2-2-5) 
  Introduction to Operation Research and Simulation Modeling 
 322 391 ระเบียบวิธีวิจัย  3(3-0-6) 
  Research Methodology 
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 323 245 วิยุตคณิตและการประยุกต์  3(2-2-5) 
  Discrete Mathematic and Applications 
 323 360 วิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
  Numerical Methods for Computer Science 
 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 49 หน่วยกิต 
2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 

 322 471 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Management of Information Technology 
 

2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 10 หน่วยกิต 
 322 238 ระบบจัดการฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล  3(3-0-6) 
  Database Management System and Database Design 
 322 326 เครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  Computer Networks 
 322 339 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ  1(0-2-2) 
  Database System and Design Laboratory 
 322 435 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  Human-Computer Interaction 
 

2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต 
 322 114 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  Structured Programming for Computer Science 
 322 219 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 
  Object-Oriented Programming 
 322 231 หลักการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 
  Principles of Software Design and  Development 
 322 371 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 
  Software Engineering 
 

2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ 15 หน่วยกิต 
 322 123 องค์ประกอบและระบบคอมพิวเตอร์หลักมูล  3(3-0-6) 
  Fundamentals  of  Computer System and Organization 
 322 212 โครงสร้างข้อมูล  3(3-0-6) 
  Data Structure 
 322 311 ทฤษฎีการค านวณ  3(3-0-6) 
  Theory of Computation 
 322 325 ระบบปฏิบัติการและการเขียนโปรแกรมซีสเต็มคอล  3(2-2-5) 
  Operating Systems and System Calls Programming 
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 322 352 การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี  3(3-0-6) 
  Analysis of Algorithms 
 

2.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต 
 322 361 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
  Computer Systems Architecture 
 

2.2.6 โครงงานวิจัยหรือสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี      
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 322 498 โครงงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี 1  3(0-9-6) 
  Undergraduate Research Project  for Computer Science I 
 322 499 โครงงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี 2  3(0-9-6) 
  Undergraduate Research Project  for Computer Science  II 
 322 495 สหกิจศึกษา  6(0-18-9)  
  Co-operative Education 
 

2.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เปิดสอน หรือรายวิชา

อ่ืนที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะเปิดสอนเพ่ิมเติมอีกภายหลัง จ านวนไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต   
และเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และการจัดการอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 กลุ่มย่อยท่ี 1 ภาษาโปรแกรมและรากฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 322 213  ฝึกปฏิบัติการส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(1-4-4) 
  Workshop for Computer Science 

 322 216   ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูล       1(0-3-0) 
  Data Structure Laboratory 
 322 217   การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      1(0-2-1) 
  Computer Programming Contest 

 322 251 การเขียนโปรแกรมจาวา  3(2-2-5) 
  Programming in Java 
 322 252 การเขียนโปรแกรมจาวาขั้นสูง  3(2-2-5) 
  Advanced Programming in Java 
 322 253 หลักภาษาโปรแกรม  3(2-2-5) 
  Principles of Programming Languages 
 322 312 วิทยาการค านวณ  3(3-0-6) 
  Computational Science 
 322 341 ปัญญาประดิษฐ์  3(2-2-5) 
  Artificial Intelligence 
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 322 352 การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี  3(3-0-6) 
  Analysis of Algorithms 
 

2.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต 
 322 361 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
  Computer Systems Architecture 
 

2.2.6 โครงงานวิจัยหรือสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี      
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 322 498 โครงงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี 1  3(0-9-6) 
  Undergraduate Research Project  for Computer Science I 
 322 499 โครงงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี 2  3(0-9-6) 
  Undergraduate Research Project  for Computer Science  II 
 322 495 สหกิจศึกษา  6(0-18-9)  
  Co-operative Education 
 

2.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เปิดสอน หรือรายวิชา

อ่ืนที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะเปิดสอนเพ่ิมเติมอีกภายหลัง จ านวนไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต   
และเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และการจัดการอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 กลุ่มย่อยท่ี 1 ภาษาโปรแกรมและรากฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 322 213  ฝึกปฏิบัติการส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(1-4-4) 
  Workshop for Computer Science 

 322 216   ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูล       1(0-3-0) 
  Data Structure Laboratory 
 322 217   การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      1(0-2-1) 
  Computer Programming Contest 

 322 251 การเขียนโปรแกรมจาวา  3(2-2-5) 
  Programming in Java 
 322 252 การเขียนโปรแกรมจาวาขั้นสูง  3(2-2-5) 
  Advanced Programming in Java 
 322 253 หลักภาษาโปรแกรม  3(2-2-5) 
  Principles of Programming Languages 
 322 312 วิทยาการค านวณ  3(3-0-6) 
  Computational Science 
 322 341 ปัญญาประดิษฐ์  3(2-2-5) 
  Artificial Intelligence 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น            ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 95 

 

 322 342 การเรียนรู้ของเครื่องจักร  3(3-0-6) 
  Machine Learning 
 322 351 การแปลภาษาโปรแกรม  3(3-0-6) 
  Translation of Programming Languages 
 322 354 การออกแบบตัวแปลภาษา  3(2-2-5) 
  Compiler Design 
 322 364   การเขียนโปรแกรมแบบขนาน   3(2-2-5) 
  Parallel Programming 
 322 441 ข่ายงานประสาท  3(3-0-6) 
  Neural Networks 
 

 กลุ่มย่อยท่ี 2 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กร 
 322 235 การทดสอบซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 
  Software Testing 
 322 331 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ  3(3-0-6) 
  Computer Application in Business 
 322 333 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง  3(3-0-6) 
  Advanced Database Systems 
 322 334 การพัฒนาการประยุกต์แบบรับ-ให้บริการ  3(2-2-5) 
  Client/Server Application Development 
 322 372 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  3(3-0-6) 
  Systems Analysis and Design 
 322 373 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
  Electronic Commerce 
 322 379 การจัดการความรู้  3(3-0-6) 
  Knowledge Management 
 322 381 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Strategic Planning of  Information Systems 
 322 382 นวัตกรรมกระบวนการ  3(3-0-6) 
  Process Innovation 
 322 473 การพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการโครงการ  3(3-0-6) 
  Software Development and Project Management 
 322 474 การค้นคืนข้อมูลแบบทันสมัย  3(3-0-6) 
  Modern Information Retrieval 
 322 475 การท าเหมืองข้อมูล  3(2-2-5) 
  Data Mining 
 322 477 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Information Technology Entrepreneurship 
 322 478 การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 
  Software Process Improvement 
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 กลุ่มย่อยท่ี 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการพัฒนาบริการ 
 322 132 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ   3 (2-2-5) 
  Web Application Development 
 322 224 ตรรกะดิจิตัลและคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟส  3(2-2-5) 
  Digital Logic and Computer Interfacing 
 322 236 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ  3(2-2-5) 
  Web Application Programming 
 322 254  การเขียนโปรแกรมสคริปต์  3(2-2-5) 
  Script Programming 
 322 261 เครือข่ายการสื่อสารไร้สายและโทรศัพท์เคลื่อนที่  3(2-2-5) 
  Wireless and Mobile Communication Networks 
 322 263 ระบบสื่อสารดิจิตัล  3(2-2-5) 
  Digital Communication Systems 
  322 265   การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ  3(2-2-5) 
  Mobile Application Development 
 322 275 เอ็กซเอ็มแอลส าหรับเทคโนโลยีเว็บและการประยุกต์  3(2-2-5) 
  XML Towards  Web Technologies and Applications 
 322 327 ความมั่นคงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  Computer Network Security 
 322 328 การโปรแกรมภาษาวีเอชดีเอล  3(2-2-5) 
  VHDL Programming 
 322 329 โครงแบบเครือข่าย  3(2-2-5) 
  Network Configurations 
 322 362 สมรรถนะระบบคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
  Computer Systems Performance 
 322 376 ความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Information Technology Security 
 322 421 ปฏิบัติการระบบข่ายงานและระบบปฏิบัติการ  3(1-4-4) 
  Networking and Operating Systems Laboratory 
 322 422 ระบบฝังตัว  3(2-2-5) 
  Embedded Systems 
 322 431 เทคโนโลยีเว็บ  3(2-2-5) 
  Web Technology 
 322 432 เทคโนโลยีการออกแบบเว็บ  3(2-2-5) 
  Web Design Technologies 
 322 433 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส  3(2-2-5) 
  Web Services Technology 
 322 436   เทคโนโลยีเว็บแบบสื่อความหมาย   3(2-2-5) 
  Semantic Web Technology 
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  Network Configurations 
 322 362 สมรรถนะระบบคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
  Computer Systems Performance 
 322 376 ความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Information Technology Security 
 322 421 ปฏิบัติการระบบข่ายงานและระบบปฏิบัติการ  3(1-4-4) 
  Networking and Operating Systems Laboratory 
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  Web Technology 
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 322 461 สถาปัตยกรรมข่ายงาน  3(3-0-6) 
  Network Architecture 
 322 462 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  3(3-0-6) 
  Internetworking 
 

 กลุ่มย่อยท่ี 4 เทคโนโลยีสื่อผสมและเทคโนโลยีเชิงพื้นที่ 
 322 232 ภูมิสารสนเทศข้ันแนะน า  3(2-3-6) 
  Introduction to Geoinformatics 
 322 234 การรับรู้ระยะไกลขั้นแนะน า  3(2-3-6) 
  Introduction to Remote Sensing 
 322 332 คอมพิวเตอร์เรขภาพ  3(2-2-5) 
  Computer Graphics 
 322 335 ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  Computer Animation 
 322 374 การประมวลผลภาพ  3(2-2-5) 
  Image Processing 
 324 203 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
  Geo-info for Daily Life 
 324 302 การประยุกต์ท าแผนที่บนเว็บ  3(2-3-6) 
  Web Mapping Application 
 324 311 รูปถ่ายทางอากาศและการแปลความหมาย  3(2-3-6) 
  Aerial Photograh and Interpretation 
 324 411 การประมวลผลเชิงเลขของข้อมูลจากดาวเทียม  3(2-3-6) 
  Digital Processing of Satellite Data 
 

2.3.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และการจัดการ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 414 241 มนุษยสัมพันธ์  3(3-0-6) 
  Human Relations 
 777 100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  3(3-0-6) 
  Introduction to Law 
 777 102 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 
  Business Law 
 961 261 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 
  Principles of Management 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 ให้ นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา เลือกเสรีที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น               
หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า       
6 หน่วยกิต 
  

4. แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication 
000 155 การมีส่วนร่วมต่อสังคม 3(3-0-6) 
 Civic Engagement 
000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Multiculturalism 
314 121 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Physical Science I 
322 114 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3(2-2-5) 
 ส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร ์
 Structured Programming for  
 Computer Science 
322 123 องค์ประกอบและระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 หลักมลู 
 Fundamentals of Computer  
 System and Organization 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes I (EAP I) 
000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
 Creative Thinking 
300 109 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
 Physical Science 
314 122 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Physical Science II 
322 219 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 Object-Oriented Programming 
 

 

 

 

 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes II (EAP II) 
000 114 ภาษาไทยเพื่อการใช้งาน 3(3-0-6) 
 Thai for Daily Use 
314 211 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 
 Linear Algebra I 
316 207 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ 3(3-0-6) 
 Probability and Statistics 
322 212 โครงสร้างข้อมูล 3(3-0-6) 
 Data Structure 
322 216  ปฏิบัติการโครงสร้างขอ้มูล 1(0-3-0) 

 Data Structure Laboratory 
322 361 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 
 Computer Systems Architecture 
322 xxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
 Electives Course 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 22 หน่วยกิต 

000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 
 Critical Thinking and Problem Solving 
316 373 การวิจัยด าเนินการและการจ าลองแบบ 3(2-2-5) 
 ระบบงานขั้นแนะน า 
 Introduction to Operation Research  
 and Simulation Modeling 
322 326 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
 Computer Networks 
322 238 ระบบฐานข้อมลู 3(3-0-6) 
 Database System 
322 339 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและ 1(0-2-2) 
 การออกแบบ 
 Database System and Design Laboratory 
322 352 การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธ ี 3(3-0-6) 
 Analysis of Algorithms 
323 245 วิยุตคณติและการประยุกต ์ 3(2-2-5) 
 Discrete Mathematic and Applications 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 19 หน่วยกิต 

ปีท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
322 311 ทฤษฎีการค านวณ 3(3-0-6) 
 Theory of Computation 
322 325 ระบบปฏิบตัิการและการเขียน 3(2-2-5) 
 โปรแกรมซีสเต็มคอล 
 Operating Systems and  
 System Calls programming 
322 231 หลักการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 Principles of Software Design  
 and  Development 
323 360 วิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Numerical Methods for Computer Science 
xxx xxx วิชาเลือก 9 หน่วยกิต 
 Electives Course 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 21 หน่วยกิต 

050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 English for Sciences 
322 371 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6) 
 Software Engineering 
322 391 ระเบียบวิธีท าวิจยั 3(3-0-6) 
 Research Methodology 
322 435 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Human-Computer Interaction 
322 471 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Management of Information Technology 
xxx xxx วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
 Electives Course 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 21 หน่วยกิต 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา เลือกเสรีที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น               
หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า       
6 หน่วยกิต 
  

4. แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication 
000 155 การมีส่วนร่วมต่อสังคม 3(3-0-6) 
 Civic Engagement 
000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Multiculturalism 
314 121 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Physical Science I 
322 114 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3(2-2-5) 
 ส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร ์
 Structured Programming for  
 Computer Science 
322 123 องค์ประกอบและระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 หลักมลู 
 Fundamentals of Computer  
 System and Organization 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes I (EAP I) 
000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
 Creative Thinking 
300 109 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
 Physical Science 
314 122 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Physical Science II 
322 219 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) 
 Object-Oriented Programming 
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ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes II (EAP II) 
000 114 ภาษาไทยเพื่อการใช้งาน 3(3-0-6) 
 Thai for Daily Use 
314 211 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 
 Linear Algebra I 
316 207 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ 3(3-0-6) 
 Probability and Statistics 
322 212 โครงสร้างข้อมูล 3(3-0-6) 
 Data Structure 
322 216  ปฏิบัติการโครงสร้างขอ้มูล 1(0-3-0) 

 Data Structure Laboratory 
322 361 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 
 Computer Systems Architecture 
322 xxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
 Electives Course 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 22 หน่วยกิต 

000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 
 Critical Thinking and Problem Solving 
316 373 การวิจัยด าเนินการและการจ าลองแบบ 3(2-2-5) 
 ระบบงานขั้นแนะน า 
 Introduction to Operation Research  
 and Simulation Modeling 
322 326 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
 Computer Networks 
322 238 ระบบฐานข้อมลู 3(3-0-6) 
 Database System 
322 339 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและ 1(0-2-2) 
 การออกแบบ 
 Database System and Design Laboratory 
322 352 การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธ ี 3(3-0-6) 
 Analysis of Algorithms 
323 245 วิยุตคณติและการประยุกต ์ 3(2-2-5) 
 Discrete Mathematic and Applications 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 19 หน่วยกิต 

ปีท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
322 311 ทฤษฎีการค านวณ 3(3-0-6) 
 Theory of Computation 
322 325 ระบบปฏิบตัิการและการเขียน 3(2-2-5) 
 โปรแกรมซีสเต็มคอล 
 Operating Systems and  
 System Calls programming 
322 231 หลักการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 Principles of Software Design  
 and  Development 
323 360 วิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Numerical Methods for Computer Science 
xxx xxx วิชาเลือก 9 หน่วยกิต 
 Electives Course 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 21 หน่วยกิต 

050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 English for Sciences 
322 371 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6) 
 Software Engineering 
322 391 ระเบียบวิธีท าวิจยั 3(3-0-6) 
 Research Methodology 
322 435 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Human-Computer Interaction 
322 471 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Management of Information Technology 
xxx xxx วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
 Electives Course 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 
(แผนโครงงานวิจัย) 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
322 492 โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี 1 3(0-6-3) 
 Undergraduate Research Project I 
xxx xxx วิชาเลือกเฉพาะทาง 3 หน่วยกิต 
 Electives Course 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต 
 Free Elective 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 12 หน่วยกิต 

322 493 โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี 2 3(0-6-3)
 Undergraduate Research Project II 
 
 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 3 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 
(แผนสหกิจศึกษา) 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
xxx xxx วิชาเลือกเฉพาะทาง 3 หน่วยกิต 
 Specialized  Electives 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต 
 Free Elective  
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 9 หน่วยกิต 

322 495 สหกิจศึกษา 6(0-18-9) 
 Co-operative Education 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 6 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 
(แผนโครงงานวิจัย) 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
322 492 โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี 1 3(0-6-3) 
 Undergraduate Research Project I 
xxx xxx วิชาเลือกเฉพาะทาง 3 หน่วยกิต 
 Electives Course 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต 
 Free Elective 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 12 หน่วยกิต 

322 493 โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี 2 3(0-6-3)
 Undergraduate Research Project II 
 
 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 3 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 
(แผนสหกิจศึกษา) 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
xxx xxx วิชาเลือกเฉพาะทาง 3 หน่วยกิต 
 Specialized  Electives 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต 
 Free Elective  
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 9 หน่วยกิต 

322 495 สหกิจศึกษา 6(0-18-9) 
 Co-operative Education 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 6 หน่วยกิต 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอนเพ่ือท าการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้บริการรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แก่นักศึกษาสังกัดภาควิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ด้วย ผู้เข้าศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษา และได้รับปริญญาตรี “วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)” โดยต้อง
ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร มีจ านวนหน่วยกิตที่ได้รวม 130 หน่วยกิต ดังรายละเอียด
โปรแกรมการศึกษาต่อไปนี้ 
 

หลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต 

2.1.1 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 หน่วยกิต 
2.1.2 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสนเทศ 9 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 52 หน่วยกิต 
2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 10 หน่วยกิต 
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 18 หน่วยกิต 
2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต 
2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 6 หน่วยกิต 
2.2.5 โครงงานวิจัยหรือสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

2.3 กลุ่มวิชาเลือก 18 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

 

รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 

  การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 000 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  English for Communication 
 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes I (EAP I) 
 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes II (EAP II) 
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 000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ  3(3-0-6) 
  Life and Aesthetics 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6  หน่วยกิต 
  ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์ 
 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
  การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ 
 000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา  3(3-0-6) 
  Critical Thinking and Problem Solving 
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3  หน่วยกิต 
  คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม 
 000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง  3(3-0-6) 
  CIVIC SOCIAL ENGAGEMENT 
 1.2 กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา  
  การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
  English for Sciences 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
  ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์ 
 000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  3(3-0-6) 
  Life and Modern Technology 
 000 171 ชีวิตสุขภาพ  3(3-0-6) 
  Healthy Life 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 24 หน่ว ยกิต 

2.1.1 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับนักเทคโนโลยี 15 หน่ว ยกิต 
 300 109 วิทยาศาสตร์กายภาพ  3(3-0-6) 
  Physical Science 
 314 125 แคลคูลัส  3(3-0-6) 
  Calculus 
 316 201 สถิติขั้นต้น  3(3-0-6) 
  Introduction to Statistics 
 316 373 การวิจัยด าเนินการและการจ าลองแบบระบบงานขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
 Introduction to Operation Research and Simulation Modeling 
 323 245 วิยุตคณิตและการประยุกต์  3(2-2-5) 
  Discrete Mathematic and Applications 
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2.1.2 พื้นฐานเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต 
 322 117 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  3(2-2-5) 
  Computer Programming I 
 322 161 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นแนะน า  3(2-2-5) 
  Introduction to Information and Communication Technology 
 322 162 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นแนะน า  3(2-2-5) 
  Introduction to Computer Organization and Architecture 
 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 52 หน่วยกิต 
2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 10 หน่วยกิต 

 322 376 ความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  3(2-2-5) 
  Information and Communication Technology Security 
 322 391 ระเบียบวิธีวิจัย  3(3-0-6) 
  Research Methodology 
 322 471 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Management of Information Technology 
 322 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  1(1-0-2) 
  Seminar in Information and Communication Technology 
 

2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 18 หน่วยกิต 
 322 131 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  Human-Computer Interaction  
 322 222 เครือข่าย 1  3(2-2-5) 
  Network I 
 322 336 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ  3(2-2-5) 
  Database System and Design 
 322 372 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  3(3-0-6) 
  Systems Analysis and Design 
 322 431 เทคโนโลยีเว็บ  3(2-2-5) 
  Web Technology 
 322 477 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Information Technology Entrepreneurship 
 

2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต 
 322 118 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  3(2-2-5) 
  Computer Programming II 
 322 236 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ  3(2-2-5) 
  Web Application Programming 
 322 239 โปรแกรมประยุกต์กับระบบฐานข้อมูล  3(2-2-5) 
  Database Application 
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 322 473 การพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการโครงการ  3(3-0-6) 
  Software Development and Project Management 
 

2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ 6 หน่วยกิต 
 322 212 โครงสร้างข้อมูล  3(3-0-6) 
  Data Structure 
 322 221 ระบบปฏิบัติการ  3(2-2-5) 
  Operating Systems 
 

2.2.5 โครงงานวิจัยหรือสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า   
6 หน่วยกิต 
 322 494 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1  3(0-9-6) 
  Computer Project I 
 322 495 สหกิจศึกษา  6(0-18-9)  
  Co-operative Education  
 322 496 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2  3(0-9-6) 
  Computer Project II 
 

2.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      

กลุ่มย่อยที่ 1 หรือกลุ่มย่อยที่ 2 หรือกลุ่มย่อยที่ 3 กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต      
และเลือกเรียนจากรายวิชาอ่ืนที่จะเปิดสอนเพ่ิมเติมอีกภายหลัง หรือกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และการจัดการ 
หรือที่ภาควิชาฯ เปิดเพิ่มเติมอีก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2.3.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 กลุ่มย่อยท่ี 1 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการจัดการสารสนเทศ 

 322 235 การทดสอบซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 
  Software Testing 
 322 371 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 
  Software Engineering 
 322 379 การจัดการความรู้  3(3-0-6) 
  Knowledge Management 
 322 381 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Strategic Planning of  Information Systems 
 322 382 นวัตกรรมกระบวนการ  3(3-0-6) 
  Process Innovation 
 322 475 การท าเหมืองข้อมูล  3(2-2-5) 
  Data Mining 
 322 478 การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 
  Software Process Improvement 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 105 

 

 กลุ่มย่อยท่ี 2 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
 322 375 เทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอลและการประยุกต์  3(2-2-5) 
  XML Technologies and Applications 
 322 432 เทคโนโลยีการออกแบบเว็บ  3(2-2-5) 
  Web Design Technologies 
 322 433 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส  3(2-2-5) 
  Web Services Technology 
 322 434 ระบบการจัดการเนื้อหา  3(2-2-5) 
  Content Management System 
 322 436   เทคโนโลยีเว็บแบบสื่อความหมาย   3(2-2-5) 
               Semantic Web Technology 
 

 กลุ่มย่อยท่ี 3 เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 
 322 223 เครือข่าย 2  3(2-2-5) 
  Network II 
 322 224 ตรรกะดิจิตอลและคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส  3(2-2-5) 
  Digital Logic and Computer Interfacing 
 322 254 การเขียนโปรแกรมสคริปต์  3(2-2-5) 
  Script Programming 
 322 261 เครอืข่ายการสื่อสารไร้สายและโทรศัพท์เคลื่อนที่  3(2-2-5) 
  Wireless and Mobile Communication Networks 
  322 262 เครือข่ายไร้สาย  3(2-2-5) 
  Wireless Networks 
 322 329 โครงแบบเครือข่าย  3(2-2-5) 
  Network Configurations 
 322 334 การพัฒนาการประยุกต์แบบรับ-ให้บริการ  3(2-2-5) 
  Client/Server Application Development 
 322 364   การเขียนโปรแกรมแบบขนาน  3(2-2-5) 
  Parallel Programming 
 322 421 ปฏิบัติการระบบข่ายงานและระบบปฏิบัติการ  3(1-4-4) 
  Networking and Operating Systems Laboratory 
 322 422 ระบบฝังตัว  3(2-2-5) 
  Embedded Systems 
 322 462 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  3(2-2-5) 
  Internetworking 
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 322 473 การพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการโครงการ  3(3-0-6) 
  Software Development and Project Management 
 

2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ 6 หน่วยกิต 
 322 212 โครงสร้างข้อมูล  3(3-0-6) 
  Data Structure 
 322 221 ระบบปฏิบัติการ  3(2-2-5) 
  Operating Systems 
 

2.2.5 โครงงานวิจัยหรือสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า   
6 หน่วยกิต 
 322 494 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1  3(0-9-6) 
  Computer Project I 
 322 495 สหกิจศึกษา  6(0-18-9)  
  Co-operative Education  
 322 496 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2  3(0-9-6) 
  Computer Project II 
 

2.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      

กลุ่มย่อยที่ 1 หรือกลุ่มย่อยที่ 2 หรือกลุ่มย่อยที่ 3 กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต      
และเลือกเรียนจากรายวิชาอ่ืนที่จะเปิดสอนเพ่ิมเติมอีกภายหลัง หรือกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และการจัดการ 
หรือที่ภาควิชาฯ เปิดเพิ่มเติมอีก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2.3.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 กลุ่มย่อยท่ี 1 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการจัดการสารสนเทศ 

 322 235 การทดสอบซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 
  Software Testing 
 322 371 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 
  Software Engineering 
 322 379 การจัดการความรู้  3(3-0-6) 
  Knowledge Management 
 322 381 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Strategic Planning of  Information Systems 
 322 382 นวัตกรรมกระบวนการ  3(3-0-6) 
  Process Innovation 
 322 475 การท าเหมืองข้อมูล  3(2-2-5) 
  Data Mining 
 322 478 การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 
  Software Process Improvement 
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 กลุ่มย่อยท่ี 2 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
 322 375 เทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอลและการประยุกต์  3(2-2-5) 
  XML Technologies and Applications 
 322 432 เทคโนโลยีการออกแบบเว็บ  3(2-2-5) 
  Web Design Technologies 
 322 433 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส  3(2-2-5) 
  Web Services Technology 
 322 434 ระบบการจัดการเนื้อหา  3(2-2-5) 
  Content Management System 
 322 436   เทคโนโลยีเว็บแบบสื่อความหมาย   3(2-2-5) 
               Semantic Web Technology 
 

 กลุ่มย่อยท่ี 3 เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 
 322 223 เครือข่าย 2  3(2-2-5) 
  Network II 
 322 224 ตรรกะดิจิตอลและคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส  3(2-2-5) 
  Digital Logic and Computer Interfacing 
 322 254 การเขียนโปรแกรมสคริปต์  3(2-2-5) 
  Script Programming 
 322 261 เครอืข่ายการสื่อสารไร้สายและโทรศัพท์เคลื่อนที่  3(2-2-5) 
  Wireless and Mobile Communication Networks 
  322 262 เครือข่ายไร้สาย  3(2-2-5) 
  Wireless Networks 
 322 329 โครงแบบเครือข่าย  3(2-2-5) 
  Network Configurations 
 322 334 การพัฒนาการประยุกต์แบบรับ-ให้บริการ  3(2-2-5) 
  Client/Server Application Development 
 322 364   การเขียนโปรแกรมแบบขนาน  3(2-2-5) 
  Parallel Programming 
 322 421 ปฏิบัติการระบบข่ายงานและระบบปฏิบัติการ  3(1-4-4) 
  Networking and Operating Systems Laboratory 
 322 422 ระบบฝังตัว  3(2-2-5) 
  Embedded Systems 
 322 462 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  3(2-2-5) 
  Internetworking 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  

4. แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-3) 
 English for Communication 
000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง 3(3-0-6) 
 Civic Social Engagement  
000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม ่ 3(3-0-3) 
 Life and Modern Technology 
322 117 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 
 Computer Programming I  
322 161 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 ขั้นแนะน า 
 Introduction to Information and 
 Communication Technology 
 
 
 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 15 หน่วยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes I (EAP I) 
000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ 3(3-0-6) 
 Life and Aesthetics 
000 145 ภาวะผู้น าและการบรหิาร 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
300 109 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
 Physical Science 
322 118 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์2 3(2-2-5) 
 Computer Programming II 
322 162 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะน า 
 Introduction to Computer  
 Organization and Architecture 

 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes II (EAP II) 
000 171 ชีวิตสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Healthy Life 
314 125 แคลคูลสั 3(2-2-5) 
 Calculus 
316 201 สถิติขั้นต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics 
322 212 โครงสร้างข้อมูล 3(3-0-6) 
 Data Structure 
322 336 ระบบฐานข้อมลูและการออกแบบ 3(2-2-5) 
 Database System and Design 
322 432 เทคโนโลยีการออกแบบเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Design Technology 

 
 
 
             จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 21 หน่วยกิต 

000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 
 Critical Thinking and Problem Solving 
316 373 การวิจัยด าเนินการและการจ าลองแบบ 3(3-0-6) 
 ระบบงานขั้นแนะน า 
 Introduction to Operation Research  
 and Simulation Modeling 
322 221 ระบบปฏิบตัิการ 3(3-0-6) 
 Operating System 
322 222 เครือข่าย 1 3(2-2-5) 
 Network I 
322 236 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็ 3(2-2-5) 
 Web Application Programming 
322 239 โปรแกรมประยุกต์กับฐานข้อมลู 3(2-2-5) 
 Database Application 
323 245 วิยุตคณติและการประยุกต ์ 3(2-2-5) 
 Discrete Mathematic and Applications 
 
     จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 21 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 3 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
322 372 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6) 
 Systems Analysis and Design 
322 376 ความมั่นคงเทคโนโลยสีารสนเทศและ 3(2-2-5) 
 การสื่อสาร 
 Information and Communication  
 Technology Security 
322 391 ระเบียบวิธีท าวิจยั 3(3-0-6) 
 Research Methodology 
322 431 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Technology 
322 xxx วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
 Specialized  Electives 
 
 
 
 
 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 

050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 English for Sciences 
322 131 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Human-Computer Interaction 
322 471 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Management of Information Technology 
322 473 การพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการ 3(3-0-6) 
 โครงการ 
 Software Development and Project  
 Management 
322 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(1-0-2) 
 และการสื่อสาร 
 Seminar in Information and  
 Communication Technology    
322 xxx วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
 Specialized  Electives 
 
             จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 19 หน่วยกิต 



107 

 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 106 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  

4. แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-3) 
 English for Communication 
000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง 3(3-0-6) 
 Civic Social Engagement  
000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม ่ 3(3-0-3) 
 Life and Modern Technology 
322 117 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 
 Computer Programming I  
322 161 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 ขั้นแนะน า 
 Introduction to Information and 
 Communication Technology 
 
 
 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 15 หน่วยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes I (EAP I) 
000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ 3(3-0-6) 
 Life and Aesthetics 
000 145 ภาวะผู้น าและการบรหิาร 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
300 109 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
 Physical Science 
322 118 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์2 3(2-2-5) 
 Computer Programming II 
322 162 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 คอมพิวเตอร์ขั้นแนะน า 
 Introduction to Computer  
 Organization and Architecture 

 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes II (EAP II) 
000 171 ชีวิตสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Healthy Life 
314 125 แคลคูลสั 3(2-2-5) 
 Calculus 
316 201 สถิติขั้นต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics 
322 212 โครงสร้างข้อมูล 3(3-0-6) 
 Data Structure 
322 336 ระบบฐานข้อมลูและการออกแบบ 3(2-2-5) 
 Database System and Design 
322 432 เทคโนโลยีการออกแบบเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Design Technology 

 
 
 
             จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 21 หน่วยกิต 

000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 
 Critical Thinking and Problem Solving 
316 373 การวิจัยด าเนินการและการจ าลองแบบ 3(3-0-6) 
 ระบบงานขั้นแนะน า 
 Introduction to Operation Research  
 and Simulation Modeling 
322 221 ระบบปฏิบตัิการ 3(3-0-6) 
 Operating System 
322 222 เครือข่าย 1 3(2-2-5) 
 Network I 
322 236 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็ 3(2-2-5) 
 Web Application Programming 
322 239 โปรแกรมประยุกต์กับฐานข้อมลู 3(2-2-5) 
 Database Application 
323 245 วิยุตคณติและการประยุกต ์ 3(2-2-5) 
 Discrete Mathematic and Applications 
 
     จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 21 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 3 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
322 372 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6) 
 Systems Analysis and Design 
322 376 ความมั่นคงเทคโนโลยสีารสนเทศและ 3(2-2-5) 
 การสื่อสาร 
 Information and Communication  
 Technology Security 
322 391 ระเบียบวิธีท าวิจยั 3(3-0-6) 
 Research Methodology 
322 431 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Technology 
322 xxx วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
 Specialized  Electives 
 
 
 
 
 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 

050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 English for Sciences 
322 131 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Human-Computer Interaction 
322 471 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Management of Information Technology 
322 473 การพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการ 3(3-0-6) 
 โครงการ 
 Software Development and Project  
 Management 
322 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(1-0-2) 
 และการสื่อสาร 
 Seminar in Information and  
 Communication Technology    
322 xxx วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
 Specialized  Electives 
 
             จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 19 หน่วยกิต 



108

 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 108 

 

ปีท่ี 4 
(แผนโครงงานคอมพิวเตอร์) 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
322 477 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 Information Technology  
 Entrepreneurship 
322 494 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 3(0-9-6) 
 Computer Project I 
322 xxx วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
 Specialized  Electives 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
 Elective 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 15 หน่วยกิต 

322 496 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 3(0-9-6)
 Computer Project II 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
 Elective 
 
 
 
 
 
 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 6 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 4 

(แผนสหกิจศึกษา) 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
322 477 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(3-0-6) 
 Information Technology  
 Entrepreneurship 
322 xxx วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
 Specialized  Electives 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต 
 Elective 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 15 หน่วยกิต 

322 495 สหกิจศึกษา 6(0-18-9) 
 Co-operative Education 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 6 หน่วยกิต 
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สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร ์

 

 ภาควิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  เปิดสอนเพ่ือท าการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา           
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ และให้บริการรายวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์แก่นักศึกษาสังกัดภาควิชาต่างๆ ของ  
คณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ด้วย ผู้เข้าศึกษาจะส าเร็จการศึกษา และได้รับปริญญาตรี      
“วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)” โดยต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร        
มีจ านวนหน่วยกิตท่ีได้รวม 133 หน่วยกิต ดังรายละเอียดโปรแกรมการศึกษาต่อไปนี้ 
 

หลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 43 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาบังคับ 36 หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาเลือก 18 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 

รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 

  การสื่อสารและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 000 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  English for Communication 
 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes I (EAP I) 
 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes II (EAP II) 
 000 114 ภาษาไทยเพ่ือการปฏิบัติงาน  3(3-0-6) 
  Thai for Working 
 050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
  English for Sciences 
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

  ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัฒน์ 
 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
  วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
 000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 

1.2 กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

  การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ 
 000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
  Creative Thinking 
 000 170 การคิดขั้นสูงทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
  Higher-Order Thinking in Mathematics and Sciences 
  ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัฒน์ 
 000 171 ชีวิตสุขภาพ  3(3-0-6) 
  Healthy Life 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
  คุณธรรมจริยธรรมคุณค่าของชีวิตในสังคม 
 000 141 สิทธิพ้ืนฐานและประชาสังคม  3(3-0-6) 
  Fundamental Rights and Civil Society 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 43 หน่วยกิต 

 311 111 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  3(3-0-6) 
  Biology for Physical Science 
 311 112 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  1(0-3-2) 
  Biology for Physical Science Laboratory 
 312 108 เคมีหลักมูล  3(3-0-6) 
  Fundamental Chemistry    
 312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-0) 
  General Chemistry Laboratory 
 315 106 ฟิสิกส์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Elementary  Physics 
 315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  1(0-3-0)  
  General Physics Laboratory I 
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 316 204 สถิติเบื้องต้น  3(3-0-0) 
  Elementary Statistics 
 319 203 ระบบนิเวศป่าไม้กับการอนุรักษ์  3(3-0-6) 
  Forest Ecosystems and Conservation 
 314 121 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1  3(3-0-6) 
  Calculus for  Physical  Science  I 
 314 101   คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                3(3-0-6) 
  Mathematics  for Health  Science  
 314 211 พีชคณิตเชิงเส้น 1  3(3-0-6) 
  Linear Algebra I 
 322 112 การเขียนโปรแกรมข้ันแนะน า  3(2-2-5) 
  Introduction to Programming 
 322 336 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ  3(3-0-6) 
  Database Systems and Design 
 322 339 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ  3(0-2-2) 
  Database Systems and Design Laboratory 
 324 201 หลักมูลภูมิสารสนเทศศาสตร์  3(3-0-6) 
  Fundamentals of Geo-informatics 
 324 202 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นแนะน า  3(2-3-6) 
  Introduction to Geographic Information System 
 324 211 หลักมูลการรับรู้จากระยะไกล  3(2-3-6) 
  Fundamentals of Remote Sensing 
 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาบังคับ 36 หน่วยกิต 

 319 231 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  Environmental science 
 322 161 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นแนะน า  3(2-2-5) 
  Introduction to Information and Communication Technology 
 322 212 โครงสร้างข้อมูล  3(3-0-6) 
  Data Structure 
 324 221 ธรณีวิทยาขั้นแนะน า  2(2-0-4) 
  Introduction to Geology 
 324 321 ภูมิศาสตร์กายภาพ  3(3-0-6) 
  Physical Geography 
 324 322 ภูมิศาสตร์ของดิน  3(3-0-6) 
  Soil  Geography 
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 324 401 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์  3(2-3-6) 
  Applied Geo-informatics 
 324 411 การประมวลผลเชิงเลขของข้อมูลจากดาวเทียม  3(2-3-6) 
  Digital Processing of Satellite Data 
 324 421 การวางแผนการใช้ที่ดินขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Land Use Planning 
 324 491 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์  1(1-0-2) 
  Seminar in Geo-informatics 
 324 494 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์  3(1-6-6)  
  Research Methodology in Geo-informatics 
 324 495 สหกิจศึกษา  6(0-36-18) 
  Co-operative Education 
 

2.2.2 วิชาเลือก 18 หน่วยกิต 
วิชาเลือกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1 กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์ทั่วไป     

2 กลุ่มประยุกต์ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3 กลุ่มการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์ทั่วไป ต้องเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 1    

อย่างน้อย 9 หน่วยกิต และเลือกกลุ่มท่ี 2 หรือ 3 รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มประยุกต์ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ต้องเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 2    

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และเลือกเรียนในกลุ่มท่ี 1 หรือ 3 รวมกัน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ต้องเลือกเรียน

รายวิชาในกลุ่มที่ 3 ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และเลือกเรียนในกลุ่มที่ 1 หรือ 2 รวมกัน ไม่น้อยกว่า         
6 หน่วยกิต 

 

 กลุ่มที่ 1 กลุม่ภูมิสารสนเทศศาสตร์ทั่วไป 
 114 404 อุตุนิยมวิทยาเกษตร  3(3-0-3) 
  Agricultural Meteorology 
 319 416 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  Environment Impact Assessment 
 324 203 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
  Geo-informatics for Daily Life 
 324 402 หลักการท าแผนที่  2(1-3-4) 
  Principles of Cartography 
 414 493 ภูมิศาสตร์การพัฒนา  3(3-0-3) 
  Geography of Development 
 664 102 วิทยาศาสตร์ของโลก  3(3-0-0) 
  Earth Science 
 962100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  2(2-0-0) 
  Principles of Economics 
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 กลุ่มที่ 2  กลุ่มประยุกต์ภูมิสารสนเทศศาสตร์  
 324 311 รูปถ่ายทางอากาศและการแปลความหมาย  3(2-3-6) 
  Aerial Photograph and Interpretation 
 324 403 การส ารวจรังวัดและระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก  3(2-3-6) 
  Surveying and Global Positioning System 
 324 404 การวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่  3(2-3-6) 
  Geo-spatial Analysis 
 324 412 หลักการโฟโตแกรมเมตรี  3(2-3-6) 
  Principles of Photogrammetry 
 324 413 การรับรู้จากระยะไกลด้วยคลื่นไมโครเวฟขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
   Introduction to Microwave Remote Sensing 
 324 422 การวางผังเมืองและภูมิสารสนเทศศาสตร์  3(3-0-6) 
   City Planning and Geo-informatics 

 กลุ่มที่ 3  การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
 322 118 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  3(2-2-5) 
   Computer Programming II 
 324 301 การเขียนโปรแกรมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  3(2-3-6) 
   Programming in Geographic Information System 
 324 302 การประยุกต์ท าแผนที่บนเว็บ  3(2-3-6) 
   Web Mapping Application 
 324 303 การออกแบบและมาตรฐานฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่  3(2-3-6) 
   Design and Standard Geo-spatial Database  
 324 404 การวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่  3(2-3-6) 
   Geo-spatial Analysis 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 xxx xxx วิชาเลือกเสรี 6   หน่วยกิต 
   Free Electives    
 ให้ นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา เลือกเสรีที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น               
หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า     
6 หน่วยกิต  
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4. แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication 
000 170 การคิดขั้นสูงทางด้านคณติศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 และวิทยาศาสตร ์
 Higher-Order Thinking in Mathematics
 and Sciences  
000 171 ชีวิตสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Healthy Life 
311 111 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
 Biology for Physical Science 
311 112 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวทิยาศาสตร์ 1(0-3-2) 
 กายภาพ 
 Biology for Physical Science Laboratory 
322 161 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 ขั้นแนะน า  
 Introduction to Information and 
 Communication Technology 
324 201 หลักมลูภูมสิารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Geo-informatics 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 19 หน่วยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes I (EAP I)  
000 141 สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม 3(3-0-6) 
 Fundamental Rights and Civil Society 
000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory  
312 108 เคมีหลักมูล 3(3-0-6)
 Fundamental Chemistry 
314 101 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 
 Mathematics  for Health  Science 
322 112 การเขียนโปรแกรมขั้นแนะน า 3(2-2-5) 
 Introduction to Programming 
324 221 ธรณีวิทยาขั้นแนะน า 2(2-0-6) 
 Introduction to Geology 

 

 

 

 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes II (EAP II) 
314 121 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 กายภาพ 1 
 Calculus for Physical Science I 
315 106 ฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Elementary Physics 
315 181 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-0) 
 General Physics Laboratory I 
322 212 โครงสร้างข้อมูล 3(3-0-6) 
 Data Structure 
324 211 หลักมลูการรับรู้จากระยะไกล 3(2-3-6) 
 Fundamental of Remote Sensing  
324 xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 3 หน่วยกิต 
 Specialized Electives 
 

 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 19 หน่วยกิต 

000 114 ภาษาไทยเพื่อการปฏิบตัิงาน 3(3-0-6) 
 Thai for Working 
314 211 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 
 Linear Algebra I 
322 336 ระบบฐานข้อมลูและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 Database Systems and Design 
322 339 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและ 1(0-2-2) 
 การออกแบบ 
 Database Systems and Design Laboratory 
324 202 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ขั้นแนะน า 3(2-3-6) 
 Introduction to Geographic  
 Information System 
324 321 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
 Physical Geography 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
 Free Electives  

 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 19 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ 3(3-0-6) 
 Life and Aesthetics 
316 204 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-0) 
 Elementary Statistics 
319 231 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Science  
324 322 ภูมิศาสตร์ของดิน 3(3-0-6) 
 Soil Geography 
324 411 การประมวลผลเชิงเลขของข้อมูล 3(2-3-6) 
 จากดาวเทียม 
 Digital Processing of Satellite Data 
xxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 3 หน่วยกิต 
 Specialized Electives 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 

000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
 Creative Thinking 
319 203 ระบบนิเวศป่าไม้กับการอนุรักษ ์ 3(3-0-6)
 Forest Ecosystem and Conservation 
324 401 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์ 3(2-3-6) 
 Applied Geo-informatics 
324 421 การวางแผนการใช้ที่ดินข้ันแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Land Use Planning 
324 491 สัมมนาทางภมูิสารสนเทศศาสตร์ 1(1-0-2) 
 Seminar in Geo-informatics 
xxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 6 หน่วยกิต 
 Specialized Electives 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 19 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
324 494 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(1-6-6) 
 Research Methodology in Geo-informatics 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
 Free Electives 
xxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 6 หน่วยกิต 
 Specialized Electives 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 12 หน่วยกิต 

324 495 สหกิจศึกษา 6(0-36-18) 
 Co-operative Education 
 
 
 
 
 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 6 หน่วยกิต 
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สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
 

 ภาควิชาคณิตศาสตร์ เปิดสอนเพ่ือท าการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ
ให้บริการรายวิชาคณิตศาสตร์แก่นักศึกษาสังกัดภาควิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา     
คณะอ่ืนๆ ด้วย ผู้เข้าศึกษาจะส าเร็จการศึกษา และได้รับปริญญาตรี “วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)” 
โดยต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร มีจ านวนหน่วยกิตที่ ได้รวม 135 หน่วยกิต           
ดังรายละเอียดโปรแกรมการศึกษาต่อไปนี้ 
 

หลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 39 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 000 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  English for Communication 
 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes I (EAP I) 
 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes II (EAP II) 
 050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
  English for  Sciences 
 000 160 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน  3(0-0-0) 
  Basic Computer and Information Technology 
 

 หมายเหตุ  รายวิชา 000 160 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ        
e-Learning ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆที่มหาวิทยาลัยก าหนด             
ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนและไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบ 
e-Testing ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์  

 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Information Literacy Skills 
 000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
  Creative Thinking 
 ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์  
 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
 

  1.3  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
  คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม  
 000 141 สิทธิพ้ืนฐานและประชาสังคม  3(3-0-6) 
  Fundamental Rights and Civil Society 
 000 146 ความสุขของชีวิต  3(3-0-6) 
  Happiness of Life 
 วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
 000 156 พหุวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
  Multiculturalism 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต 

2.1.1 รายวิชานอกภาควิชา 16 หน่วยกิต 
 311 111 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  3(3-0-6) 
  Biology for Physical Science 
 311 112 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  1(0-3-2) 
  Biology for Physical Science Laboratory 
 312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory 
 312 108 เคมีหลักมูล  3(3-0-6) 
  Fundamental Chemistry 
 315 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  3(3-0-6) 
  General Physics I 
 315 103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2  3(3-0-6) 
  General Physics II 
 315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory I 
 315 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory II 
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1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์  

 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Information Literacy Skills 
 000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
  Creative Thinking 
 ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์  
 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
 

  1.3  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
  คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม  
 000 141 สิทธิพ้ืนฐานและประชาสังคม  3(3-0-6) 
  Fundamental Rights and Civil Society 
 000 146 ความสุขของชีวิต  3(3-0-6) 
  Happiness of Life 
 วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
 000 156 พหุวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
  Multiculturalism 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต 

2.1.1 รายวิชานอกภาควิชา 16 หน่วยกิต 
 311 111 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  3(3-0-6) 
  Biology for Physical Science 
 311 112 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  1(0-3-2) 
  Biology for Physical Science Laboratory 
 312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory 
 312 108 เคมีหลักมูล  3(3-0-6) 
  Fundamental Chemistry 
 315 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  3(3-0-6) 
  General Physics I 
 315 103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2  3(3-0-6) 
  General Physics II 
 315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory I 
 315 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory II 
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2.1.2 รายวิชาในภาควิชา 8 หน่วยกิต 
 314 121 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1  3(3-0-6) 
  Calculus for Physical Science I 
 314 122 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2  3(3-0-6) 
  Calculus for Physical Science II 
 314 341 สารสนเทศทางคณิตศาสตร์  2(1-2-3) 
  Mathematical Information 
 

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 39 หน่วยกิต 
 314 201 หลักการทางคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
  Principles of Mathematics 
 314 211 พีชคณิตเชิงเส้น 1  3(3-0-6) 
  Linear Algebra I 
 314 212 ทฤษฎีจ านวน 1  3(3-0-6) 
  Number Theory I 
 314 221 แคลคูลัสขั้นสูง  3(3-0-6) 
  Advanced Calculus 
 314 231 สมการเชิงอนุพันธ์  3(3-0-6) 
  Differential Equations 
 314 313 พีชคณิตนามธรรม 1  3(3-0-6) 
  Abstract Algebra I 
 314 321 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1  3(3-0-6) 
  Mathematical Analysis I 
 314 323 ตัวแปรเชิงซ้อน  3(3-0-6) 
  Complex Variable 
 314 331 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Partial Differential Equations 
 314 361 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1  3(3-0-6) 
  Numerical Methods I 
 314 491 สัมมนาทางคณิตศาสตร์  1(1-0-2)  
  Seminar in Mathematics 
 314 494 โครงงานทางคณิตศาสตร์  2(0-4-2) 
  Project in Mathematics 
 316 207 ความน่าจะเป็นและสถิติ  3(3-0-6) 
  Probability and Statistics 
 322 161 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นแนะน า  3(2-2-5) 
  Introduction to Information and Communication Technology 
 
 

 



120

 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 120 

 

2.3 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 เลือกรายวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเติมภายหลัง  โดยเลือกรายวิชา    
ในกลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 

 กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ 
 314 301 ทฤษฎีเซต  3(3-0-6) 
  Set Theory 
 314 311 พีชคณิตเชิงเส้น 2  3(3-0-6) 
  Linear Algebra II 
 314 312 ทฤษฎีจ านวน 2  3(3-0-6) 
  Number Theory II 
 314 314 ทฤษฎีของสมการ  3(3-0-6) 
  Theory of  Equations 
 314 315 พีชคณิตบูลีน  3(3-0-6) 
  Boolean  Algebra 
 314 322 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2  3(3-0-6) 
  Mathematical Analysis II 
 314 351 ทอพอโลยีขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Topology 
 314 371 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1  3(3-0-6) 
  Probability Theory I 
 314 372 วิยุตคณิต  3(3-0-6) 
  Discrete Mathematics 
 314 411 ทฤษฎีกรุป  3(3-0-6) 
  Group Theory 
 314 412 กึ่งกรุปขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Semigroups 
 314 413 พีชคณิตนามธรรม 2  3(3-0-6) 
  Abstract Algebra II 
 314 414 ทฤษฎีริงขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Ring Theory 
 314 415 ทฤษฎีมอดูลขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Module Theory 
 314 416 ทฤษฎีรหัสขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Coding Theory 
 314 421 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัลขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Functional Analysis 
 314 422 ฟังก์ชันพิเศษ  3(3-0-6) 
  Special Functions 
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2.3 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 เลือกรายวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่เปิดเพ่ิมเติมภายหลัง  โดยเลือกรายวิชา    
ในกลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 

 กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ 
 314 301 ทฤษฎีเซต  3(3-0-6) 
  Set Theory 
 314 311 พีชคณิตเชิงเส้น 2  3(3-0-6) 
  Linear Algebra II 
 314 312 ทฤษฎีจ านวน 2  3(3-0-6) 
  Number Theory II 
 314 314 ทฤษฎีของสมการ  3(3-0-6) 
  Theory of  Equations 
 314 315 พีชคณิตบูลีน  3(3-0-6) 
  Boolean  Algebra 
 314 322 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2  3(3-0-6) 
  Mathematical Analysis II 
 314 351 ทอพอโลยีขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Topology 
 314 371 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1  3(3-0-6) 
  Probability Theory I 
 314 372 วิยุตคณิต  3(3-0-6) 
  Discrete Mathematics 
 314 411 ทฤษฎีกรุป  3(3-0-6) 
  Group Theory 
 314 412 กึ่งกรุปขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Semigroups 
 314 413 พีชคณิตนามธรรม 2  3(3-0-6) 
  Abstract Algebra II 
 314 414 ทฤษฎีริงขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Ring Theory 
 314 415 ทฤษฎีมอดูลขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Module Theory 
 314 416 ทฤษฎีรหัสขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Coding Theory 
 314 421 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัลขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Functional Analysis 
 314 422 ฟังก์ชันพิเศษ  3(3-0-6) 
  Special Functions 
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 314 423 ฟังก์ชันของตัวแปรจริงหลายตัว  3(3-0-6) 
  Functions of Several Real Variables 
 314 452 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Differential Geometry 
 314 461 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2  3(3-0-6) 
  Numerical Methods II 
 314 471 ทฤษฏีความน่าจะเป็น 2  3(3-0-6) 
  Probability Theory II 
 314 472 ทฤษฎีกราฟขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Graph Theory 
 314 473 คณิตศาสตร์เชิงการจัดขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Combinatorics 
 314 493 สหกิจศึกษาด้านคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
  Co-operative  Education in Mathematics 
 

 กลุ่มวิชาด้านสถิติ 
 316 203 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1  3(3-0-6) 
  Statistical Analysis I 
 316 241 การจัดการข้อมูล  3(2-2-5) 
  Data Management 
 316 261 การเสี่ยงและการประกันภัย  3(3-0-6) 
  Risk and Insurance 
 316 262 สถิติประกันภัย  3(3-0-6) 
  Insurance Statistics 
 316 312 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงสถิติและเกม  3(3-0-6) 
  Statistical Decision Analysis and Games 
 316 331 เทคนิคการชักตัวอย่าง  3(3-0-6) 
  Sampling Techniques 
 316 337 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  3(3-0-6)  
  Statistical Quality Control 
 316 351 เทคนิคการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์  3(3-0-6)  
  Demographic  Analysis Techniques 
 316 371 การวิจัยด าเนินการ  3(3-0-6)  
  Operations  Research 
 316 436 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย  3(3-0-6)  
  Research  Methodology 
 316 471 ก าหนดการเชิงเส้น  3(3-0-6)  
  Linear Programming 
 316 472 ทฤษฎีแถวคอย  3(3-0-6)  
  Queuing Theory 
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 316 473 ทฤษฎีพัสดุคงคลัง  3(3-0-6)  
  Inventory Theory 
 

 กลุ่มวิชาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 322 232 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ขั้นแนะน า  3(2-3-6) 
  Introduction to Geoinformatics 
 322 234 การรับรู้ระยะไกลขั้นแนะน า  3(2-3-6) 
  Introduction to Remote Sensing 
 322 251 การเขียนโปรแกรมจาวา  3(2-2-5) 
  Programming in Java 
 322 252 การเขียนโปรแกรมจาวาขั้นสูง  3(2-2-5) 
  Advanced Programming in Java 
 322 334 การพัฒนาการประยุกต์แบบรับ - ให้บริการ  3(2-2-5) 
  Client/Server Application Development 
 322 374 การประมวลผลภาพ  3(2-2-5) 
  Image  Processing 
 322 375 เทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอลและการประยุกต์  3(2-2-5) 
  XML Technologies and Applications 
 322 432 เทคโนโลยีการออกแบบเว็บ  3(2-2-5) 
  Web Design Technologies 
 

 กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 323 241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
  Computer Programming for Mathematical Works 
 323 243 คณิตศาสตร์ส าหรับการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีและระบบขั้นแนะน า  3(2-2-5) 
  Introduction to Mathematics for Algorithm and System Analysis 
 323 244 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์เรขภาพขั้นแนะน า  3(2-2-5) 
  Introduction to Mathematics for Computer Graphics 
 323 272 คณิตศาสตร์ส าหรับการเงินและการลงทุน  3(2-2-5) 
  Mathematics for Finance and Investments 
 323 301 ทฤษฎีเซตวิภัชนัยขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Fuzzy Set Theory 
 323 341 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
  Mathematical Models 
 323 342 ภาษาและทฤษฎีการคณนาขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Language and Theory of Computation 
 323 343 ก าหนดการเชิงเส้นและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
  Linear Programming and Applications 
 323 344 คณิตศาสตร์ส าหรับการค้นหาองค์ความรู้และการท าเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
  ขั้นแนะน า 
  Introduction to Mathematics for Knowledge Discovery  
  and Data Mining 
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 316 473 ทฤษฎีพัสดุคงคลัง  3(3-0-6)  
  Inventory Theory 
 

 กลุ่มวิชาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 322 232 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ขั้นแนะน า  3(2-3-6) 
  Introduction to Geoinformatics 
 322 234 การรับรู้ระยะไกลขั้นแนะน า  3(2-3-6) 
  Introduction to Remote Sensing 
 322 251 การเขียนโปรแกรมจาวา  3(2-2-5) 
  Programming in Java 
 322 252 การเขียนโปรแกรมจาวาขั้นสูง  3(2-2-5) 
  Advanced Programming in Java 
 322 334 การพัฒนาการประยุกต์แบบรับ - ให้บริการ  3(2-2-5) 
  Client/Server Application Development 
 322 374 การประมวลผลภาพ  3(2-2-5) 
  Image  Processing 
 322 375 เทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอลและการประยุกต์  3(2-2-5) 
  XML Technologies and Applications 
 322 432 เทคโนโลยีการออกแบบเว็บ  3(2-2-5) 
  Web Design Technologies 
 

 กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 323 241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
  Computer Programming for Mathematical Works 
 323 243 คณิตศาสตร์ส าหรับการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีและระบบขั้นแนะน า  3(2-2-5) 
  Introduction to Mathematics for Algorithm and System Analysis 
 323 244 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์เรขภาพขั้นแนะน า  3(2-2-5) 
  Introduction to Mathematics for Computer Graphics 
 323 272 คณิตศาสตร์ส าหรับการเงินและการลงทุน  3(2-2-5) 
  Mathematics for Finance and Investments 
 323 301 ทฤษฎีเซตวิภัชนัยขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Fuzzy Set Theory 
 323 341 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
  Mathematical Models 
 323 342 ภาษาและทฤษฎีการคณนาขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Language and Theory of Computation 
 323 343 ก าหนดการเชิงเส้นและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
  Linear Programming and Applications 
 323 344 คณิตศาสตร์ส าหรับการค้นหาองค์ความรู้และการท าเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
  ขั้นแนะน า 
  Introduction to Mathematics for Knowledge Discovery  
  and Data Mining 
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 323 345 การค านวณโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
  Introduction to Computational Intelligence 
 323 346 คณิตศาสตร์ส าหรับการค านวณทางวิทยาศาสตร์ขั้นแนะน า 3(2-2-5) 
  Introduction to Mathematics for Scientific Computing 
 323 371 ทฤษฎีเกมข้ันแนะน า 3(3-0-6) 
  Introduction to Game Theory 
 323 372 กระบวนการเฟ้นสุ่มและกระบวนการมาร์คอฟ 3(3-0-6) 
  Random Stochastic and Markov Process 
 323 373 คณิตศาสตร์ทางการเงิน 3(2-2-5) 
  Financial Mathematics 
 323 441 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Computer Software in Mathematics 
 323 443 การหาค่าเหมาะที่สุดขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
  Introduction to Optimization 
 323 445 ทัศนค านวณข้ันแนะน า 3(2-2-5) 
  Introduction to Visual Computing 
 323 446 การประมวลผลสัญญาณพหุมิติขั้นแนะน า 3(2-2-5) 
  Introduction to Multidimensional Signal Processing 
 323 461 ระเบียบวิธีการคณนาส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6) 
  Computation Methods for Ordinary Differential Equation 
 323 462 ระเบียบวิธีการคณนาส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6) 
  Computation Methods for Partial Differential Equations 
 323 463 ระเบียบวิธีชิ้นประกอบจ ากัดขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
  Introduction to Finite Element Methods 
 323 464 ระเบียบวิธีชิ้นประกอบตามขอบขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
  Introduction to Boundary Element Methods 
 323 465 ระเบียบวิธีผลต่างจ ากัดข้ันแนะน า 3(3-0-6) 
  Introduction to Finite Difference Methods 
 323 471 คณิตสถิติศาสตร์ขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
  Introduction to Mathematical Statistics 
 323 472 คณิตศาสตร์ส าหรับการบริหารทางการเงิน 3(3-0-6) 
  Mathematics for Financial Management 
 

 กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ศึกษา 
 231 101 เรขาคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  3(3-0-6) 
  Geometry in School Mathematics 
 231 102 จ านวนและการด าเนินการในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  3(3-0-6) 
  Numbers and Operations in School Mathematics 
 231 103 การวัดในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  3(3-0-6) 
  Measurement in School Mathematics 
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 231 104 พีชคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  3(3-0-6) 
  Algebra  in School  Mathematics 
 231 105 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  3(3-0-6) 
  Probability and Statistics in School Mathematics 
 231 111 กระบวนการแก้ปัญหาในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  3(3-0-6) 
  Processes of Problem Solving in School Mathematics 
 231 212 กระบวนการสื่อสารในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  3(3-0-6) 
  Processes of Communication in School Mathematics 
 231 416 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับการศึกษา  3(3-0-6) 
  ขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 1-2 
  Organization of Learning Experience in Mathematics in Basic 
  Education Level I-II 
 231 417 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับการศึกษา  3(3-0-6) 
  ขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 3-4 
  Organization of Learning Experience in Mathematics in Basic 
  Education Level III-IV 
 

 กลุ่มวิชาด้านการเงิน 
 961 141 การเงินส่วนบุคคล  3(3-0-6) 
  Personal Finance 
 961 241 การเงินธุรกิจ 1  3(3-0-6) 
  Corporate Finance I 
 961 341 การเงินธุรกิจ 2  3(3-0-6) 
  Corporate Finance II 
 961 342 ตลาดและเครื่องมือทางการเงิน  3(3-0-6) 
  Financial Markets and Instruments 
 961 343 หลักและนโยบายการลงทุน  3(3-0-6) 
  Principles and Policies of Investment 
 961 346 การจัดการสินเชื่อ  3(3-0-6) 
  Credit  Management 
 961 349 การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการเงิน  3(3-0-6) 
  Financial Information System Analysis and Design 
 961 353 ตราสารรายได้ประจ า  3(3-0-6) 
  Fixed Income Instruments 
 

 กลุ่มวิชาด้านเศรษฐศาสตร์ 
 962 101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Preliminary to Microeconomics 
 962 102 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Preliminary to Macroeconomics 
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 231 104 พีชคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  3(3-0-6) 
  Algebra  in School  Mathematics 
 231 105 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  3(3-0-6) 
  Probability and Statistics in School Mathematics 
 231 111 กระบวนการแก้ปัญหาในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  3(3-0-6) 
  Processes of Problem Solving in School Mathematics 
 231 212 กระบวนการสื่อสารในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  3(3-0-6) 
  Processes of Communication in School Mathematics 
 231 416 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับการศึกษา  3(3-0-6) 
  ขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 1-2 
  Organization of Learning Experience in Mathematics in Basic 
  Education Level I-II 
 231 417 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับการศึกษา  3(3-0-6) 
  ขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 3-4 
  Organization of Learning Experience in Mathematics in Basic 
  Education Level III-IV 
 

 กลุ่มวิชาด้านการเงิน 
 961 141 การเงินส่วนบุคคล  3(3-0-6) 
  Personal Finance 
 961 241 การเงินธุรกิจ 1  3(3-0-6) 
  Corporate Finance I 
 961 341 การเงินธุรกิจ 2  3(3-0-6) 
  Corporate Finance II 
 961 342 ตลาดและเครื่องมือทางการเงิน  3(3-0-6) 
  Financial Markets and Instruments 
 961 343 หลักและนโยบายการลงทุน  3(3-0-6) 
  Principles and Policies of Investment 
 961 346 การจัดการสินเชื่อ  3(3-0-6) 
  Credit  Management 
 961 349 การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการเงิน  3(3-0-6) 
  Financial Information System Analysis and Design 
 961 353 ตราสารรายได้ประจ า  3(3-0-6) 
  Fixed Income Instruments 
 

 กลุ่มวิชาด้านเศรษฐศาสตร์ 
 962 101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Preliminary to Microeconomics 
 962 102 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Preliminary to Macroeconomics 
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 962 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาคข้ันกลาง  3(3-0-6) 
  Intermediate  Microeconomics 
 962 202 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง  3(3-0-6) 
  Intermediate  Macroeconomics 
 962 203 การเงินและการธนาคาร  3(3-0-6) 
  Money and Banking 
 962 204 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
  International  Economics 
 962 206 การคลังสาธารณะ  3(3-0-6) 
  Public Finance 
 962 321 เศรษฐศาสตร์พัฒนา  3(3-0-6) 
  Development  Economics 
 962 331 เศรษฐศาสตร์การจัดการ  3(3-0-6) 
  Managerial Economics 
 

 กลุ่มวิชาด้านการบัญชี 
 966 120 การบัญชี 1  3(3-0-6) 
  Accounting I 
 966 121 การบัญชี 2  3(3-0-6) 
  Accounting II 
 

 กลุ่มวิชาด้านการจัดการ 
 967 102 ธุรกิจและการจัดการขั้นต้น  3(3-0-6) 
  Elementary to Business and Management 
 967 261 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 
  Principles of  Management 
 967 263 การจัดการงานผลิตและการด าเนินการ  3(3-0-6) 
  Production Management and Operation Management 
 967 363 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  3(3-0-6) 
  Small and Medium Enterprises Management 
 
 967 465 การวางแผนและควบคุมการจัดการ  3(3-0-6) 
  Management  Planning and Control 
 967 481 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  3(3-0-6) 
  Logistics and Supply Chain Management 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้ นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา เลือกเสรีที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น               
หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า        
6 หน่วยกิต  
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4. แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication 
000 146 ความสุขของชีวิต 3(3-0-6) 
 Happiness of Life 
311 111 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
 Biology for Physical Science 
311 112 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรบั 1(0-3-2) 
 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
 Biology for Physical Science Laboratory 
314 121 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
              กายภาพ 1 
 Calculus for Physical Science I 
315 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 
 General  Physics I 
315 181 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตรวม 17 หน่วยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes I (EAP I) 
000 130 ทักษะการรูส้ารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Literacy Skills 
312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory 
312 108 เคมีหลักมูล 3(3-0-6) 
 Fundamental Chemistry 
314 122 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
              กายภาพ 2 
 Calculus for Physical Science II 
315 103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
 General  Physics II 
315 182 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory II 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตรวม 17 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes II (EAP II) 
000 141 สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม 3(3-0-6) 
 Fundamental Rights and Civil Society 
314 201 หลักการทางคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Printciples of Mathematics 
314 211 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 
 Linear Algebra I 
322 221 แคลคูลสัขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced  Calculus 
323 161 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    3(2-2-5) 
              ขั้นแนะน า  
 Introduction to Information and   
              Commmunication Technology 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 

000 145 ภาวะผู้น าและการบรหิาร 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
 Creative  Thinking 
314 212  ทฤษฎีจ านวน 1 3(3-0-6) 
 Number Theory I 
314 231 สมการเชิงอนุพันธ ์ 3(3-0-6) 
 Differential Equations 
314 313 พีชคณิตนามธรรม 1                       3(3-0-6) 
 Abstract  Algebra I 
316 207 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ                  3(3-0-6) 
 Probability and Statistics 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 
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4. แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication 
000 146 ความสุขของชีวิต 3(3-0-6) 
 Happiness of Life 
311 111 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
 Biology for Physical Science 
311 112 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรบั 1(0-3-2) 
 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
 Biology for Physical Science Laboratory 
314 121 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
              กายภาพ 1 
 Calculus for Physical Science I 
315 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 
 General  Physics I 
315 181 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตรวม 17 หน่วยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes I (EAP I) 
000 130 ทักษะการรูส้ารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Literacy Skills 
312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory 
312 108 เคมีหลักมูล 3(3-0-6) 
 Fundamental Chemistry 
314 122 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
              กายภาพ 2 
 Calculus for Physical Science II 
315 103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
 General  Physics II 
315 182 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory II 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตรวม 17 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes II (EAP II) 
000 141 สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม 3(3-0-6) 
 Fundamental Rights and Civil Society 
314 201 หลักการทางคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Printciples of Mathematics 
314 211 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 
 Linear Algebra I 
322 221 แคลคูลสัขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced  Calculus 
323 161 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    3(2-2-5) 
              ขั้นแนะน า  
 Introduction to Information and   
              Commmunication Technology 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 

000 145 ภาวะผู้น าและการบรหิาร 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
 Creative  Thinking 
314 212  ทฤษฎีจ านวน 1 3(3-0-6) 
 Number Theory I 
314 231 สมการเชิงอนุพันธ ์ 3(3-0-6) 
 Differential Equations 
314 313 พีชคณิตนามธรรม 1                       3(3-0-6) 
 Abstract  Algebra I 
316 207 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ                  3(3-0-6) 
 Probability and Statistics 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Multiculturalism 
050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 English for Sciences 
314 321 การวิเคราะห์เชิงคณติศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 Mathematical Analysis I 
314 341 สารสนเทศทางคณติศาสตร ์ 2(1-2-3) 
 Mathematical Information 
314 361 ระเบียบวิธเีชิงตัวเลข 1 3(3-0-6) 
 Numerical Method I 
xxx xxx วิชาเลือกเฉพาะ 3 หน่วยกิต 
 Required Elective 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
 Free Elective 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 20 หน่วยกิต 

314 323 ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6) 
 Complex Variable 
314 331 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยข้ันแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Partial  
 Differential Equations 
xxx xxx วิชาเลือกเฉพาะ 9 หน่วยกิต 
 Required Elective 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
 Free Elective 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
314 491 สัมมนาทางคณิตศาสตร ์ 1(1-0-2) 
 Seminar in Mathematics 
xxx xxx วิชาเลือกเฉพาะ 15 หน่วยกิต 
 Required Elective 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 16 หน่วยกิต 

314 494 โครงงานทางคณิตศาสตร ์ 2(0-4-2) 
 Project  in Mathematics 
xxx xxx วิชาเลือกเฉพาะ 9 หน่วยกิต 
 Required Elective 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 11 หน่วยกิต 
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บันทึก  
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บันทึก  
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สาขาวิชาคณิตศาสตรป์ระยุกต์ 
 

 ภาควิชาคณิตศาสตร์ เปิดสอนเพื่อท าการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
และให้บริการรายวิชาคณิตศาสตร์แก่นักศึกษาสังกัดภาควิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา
คณะอ่ืนๆ ด้วย ผู้เข้าศึกษาจะส าเร็จการศึกษา และได้รับปริญญาตรี “วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์
ประยุกต)์” โดยต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร มีจ านวนหน่วยกิตท่ีได้รวม 130 หน่วยกิต            
ดังรายละเอียดโปรแกรมการศึกษาต่อไปนี้ 
 
หลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                  ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 25 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                            ไมน่้อยกว่า 69 หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาบังคับ 42 หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาเลือก                                                ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
รายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 

การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 000 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  English for Communication 
 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes I (EAP I) 
 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes II (EAP II) 
 000 160 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน  3(0-0-0) 
  Basic Computer and Information Technology 
 050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
  English for Sciences 
 หมายเหตุ รายวิชา 000 160 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ 
e-Learning ของ มหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ไม่มีการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบ         
e-Testing ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์  

 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Information Literacy Skills 
 000 170 การคิดขั้นสูงทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
  Higher-order Thinking in Mathematics and Sciences 
 ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์  
 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
 

 1.3  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม  

 000 146 ความสุขของชีวิต  3(3-0-6) 
  Happiness of Life 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
 000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ  3(3-0-6) 
  Life and Aesthetics 
 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  3(3-0-6) 
  Local Wisdom 
 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                  ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 25 หน่วยกิต 

  รายวิชาในภาควิชาคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
 314 121 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1  3(3-0-6) 
  Calculus for Physical Science I 
 314 122 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2  3(3-0-6) 
  Calculus for Physical Science II 
 323 241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
  Computer Programming for Mathematical Works    
  

  รายวิชานอกภาควิชาคณิตศาสตร์ 16 หน่วยกิต 
 311 111 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  3(3-0-6) 
  Biology for Physical Science 
 311 112 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1(0-3-2) 
  Biology for Physical Science Laboratory 
 312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory 
  312 108     เคมีหลักมูล     3(3-0-6) 
      Fundamental Chemistry 
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1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์  

 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Information Literacy Skills 
 000 170 การคิดขั้นสูงทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
  Higher-order Thinking in Mathematics and Sciences 
 ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์  
 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
 

 1.3  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม  

 000 146 ความสุขของชีวิต  3(3-0-6) 
  Happiness of Life 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
 000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ  3(3-0-6) 
  Life and Aesthetics 
 000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  3(3-0-6) 
  Local Wisdom 
 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                  ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 25 หน่วยกิต 

  รายวิชาในภาควิชาคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
 314 121 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1  3(3-0-6) 
  Calculus for Physical Science I 
 314 122 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2  3(3-0-6) 
  Calculus for Physical Science II 
 323 241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
  Computer Programming for Mathematical Works    
  

  รายวิชานอกภาควิชาคณิตศาสตร์ 16 หน่วยกิต 
 311 111 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  3(3-0-6) 
  Biology for Physical Science 
 311 112 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1(0-3-2) 
  Biology for Physical Science Laboratory 
 312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory 
  312 108     เคมีหลักมูล     3(3-0-6) 
      Fundamental Chemistry 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 131 

 

 315 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 
  General Physics I 
 315 103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
  General Physics II 
 315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory I 
 315 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory II 
 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                        ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
2.2.1  วิชาบังคับ 42 หน่วยกิต 

 314 201 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Principle of Mathematics 
 314 211 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 
  Linear Algebra I 
 314 231 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 
  Differential Equations 
 314 313 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 
  Abstract Algebra 1 
 314 321 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
  Mathematical Analysis I 
 316 207 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 
  Probability and Statistics  
 322 161 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นแนะน า 3(2-2-5) 
  Introduction to Information and Communication Technology 
 323 221 แคลคูลัสหลายตัวแปร 3(3-0-6) 
  Multivariable Calculus 
 323 271 ระเบียบวิธีความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 
  Probability  Methods 
 323 331 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยข้ันมูลฐาน 3(3-0-6) 
  Elementary Partial Differential Equations 
 323 333 ตัวแปรเชิงซ้อนและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
  Complex Variables  and  Applications 
 323 341 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Mathematical Models 
 323 361 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(2-2-5) 
  Numerical Methods 
 323 491 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1(1-0-2) 
  Seminar in Applied Mathematics 
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 323 494 โครงการทางคณิตศาสตร์ประยุกต์  2(0-4-8) 
  Project in Applied Mathematics 
  

2.2.2 วิชาเลือก                                          ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
เลือกรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือรายวิชาที่

เปิดเพ่ิมเติมขึ้นในภายหลังของกลุ่มนั้น และเลือกรายวิชาในกลุ่มเดิมหรือกลุ่มอ่ืนๆ รวมกันอีกไม่น้อยกว่า 
15 หน่วยกติ 
 กลุ่มที่ 1    รายวิชาเลือกด้านคอมพิวเตอร์ และการค านวณทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
 314 472 ทฤษฎีกราฟขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Graph Theory 
 314 473 คณิตศาสตร์เชิงการจัดขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Combinatorics 
 322 117 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  3(2-2-5) 
  Computer Programming I 
 323 243 คณิตศาสตร์ส าหรับการวิเคราะห์ข้ันตอนวิธีและระบบขั้นแนะน า 3(2-2-5) 
  Introduction to Mathematics for Algorithm and System Analysis 
 323 244 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์เรขภาพขั้นแนะน า  3(2-2-5) 
  Introduction to Mathematics for Computer Graphics 
 323 245 วิยุตคณิตและการประยุกต์  3(2-2-5) 
  Discrete Mathematics and Applications 
 323 301 ทฤษฎีเซตวิภัชนัยขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Fuzzy Set Theory 
 323 312 ทฤษฎีจ านวนและการประยุกต์  3(3-0-6) 
  Number Theory and  Applications 
 323 332 ผลการแปลงเชิงคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
  Mathematical Transforms 
 323 342 ภาษาและทฤษฎีการคณนาขั้นแนะน า  3(3-0-6)  
  Introduction to Language and Theory of Computation 
 323 343 ก าหนดการเชิงเส้นและการประยุกต์  3(3-0-6) 
  Linear Programming and Applications 
 323 344 คณิตศาสตร์ส าหรับการค้นหาองค์ความรู้  3(2-2-5) 
  และการท าเหมืองข้อมูลขั้นแนะน า 
  Introduction to Mathematics for Knowledge Discovery  
  and Data Mining 
 323 345 การค านวณโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นแนะน า  3(2-2-5) 
  Introduction to Computational Intelligence 
 323 346 คณิตศาสตร์ส าหรับการค านวณทางวิทยาศาสตร์ขั้นแนะน า  3(2-2-5) 
  Introduction to Mathematics for Scientific Computing 
 323 371 ทฤษฎีเกมข้ันแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Game Theory 
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 323 494 โครงการทางคณิตศาสตร์ประยุกต์  2(0-4-8) 
  Project in Applied Mathematics 
  

2.2.2 วิชาเลือก                                          ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
เลือกรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือรายวิชาที่

เปิดเพ่ิมเติมขึ้นในภายหลังของกลุ่มนั้น และเลือกรายวิชาในกลุ่มเดิมหรือกลุ่มอ่ืนๆ รวมกันอีกไม่น้อยกว่า 
15 หน่วยกติ 
 กลุ่มที่ 1    รายวิชาเลือกด้านคอมพิวเตอร์ และการค านวณทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
 314 472 ทฤษฎีกราฟขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Graph Theory 
 314 473 คณิตศาสตร์เชิงการจัดขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Combinatorics 
 322 117 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  3(2-2-5) 
  Computer Programming I 
 323 243 คณิตศาสตร์ส าหรับการวิเคราะห์ข้ันตอนวิธีและระบบขั้นแนะน า 3(2-2-5) 
  Introduction to Mathematics for Algorithm and System Analysis 
 323 244 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์เรขภาพขั้นแนะน า  3(2-2-5) 
  Introduction to Mathematics for Computer Graphics 
 323 245 วิยุตคณิตและการประยุกต์  3(2-2-5) 
  Discrete Mathematics and Applications 
 323 301 ทฤษฎีเซตวิภัชนัยขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Fuzzy Set Theory 
 323 312 ทฤษฎีจ านวนและการประยุกต์  3(3-0-6) 
  Number Theory and  Applications 
 323 332 ผลการแปลงเชิงคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
  Mathematical Transforms 
 323 342 ภาษาและทฤษฎีการคณนาขั้นแนะน า  3(3-0-6)  
  Introduction to Language and Theory of Computation 
 323 343 ก าหนดการเชิงเส้นและการประยุกต์  3(3-0-6) 
  Linear Programming and Applications 
 323 344 คณิตศาสตร์ส าหรับการค้นหาองค์ความรู้  3(2-2-5) 
  และการท าเหมืองข้อมูลขั้นแนะน า 
  Introduction to Mathematics for Knowledge Discovery  
  and Data Mining 
 323 345 การค านวณโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นแนะน า  3(2-2-5) 
  Introduction to Computational Intelligence 
 323 346 คณิตศาสตร์ส าหรับการค านวณทางวิทยาศาสตร์ขั้นแนะน า  3(2-2-5) 
  Introduction to Mathematics for Scientific Computing 
 323 371 ทฤษฎีเกมข้ันแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Game Theory 
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 323 411 ทฤษฎีกราฟเชิงขั้นตอนวิธี  3(3-0-6) 
  Algorithmic Graph Theory 
 323 441 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
  Computer Software in Mathematics 
 323 443 การหาค่าเหมาะที่สุดขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Optimization 
 323 445 ทัศนค านวณข้ันแนะน า 3(2-2-5) 
  Introduction to Visual Computing 
 323 446 การประมวลผลสัญญาณพหุมิติขั้นแนะน า 3(2-2-5) 
  Introduction to Multidimensional Signal Processing 
 323 481 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในชีววิทยาและการแพทย์ 3(3-0-6) 
  Mathematical Models in Biology and Medicine 
 

 กลุ่มที่ 2  รายวิชาเลือกด้านคณิตศาสตร์การเงินและการประกันภัย 
 316 261 การเสี่ยงและประกันภัย 3(3-0-6) 
  Risk and Insurance  
 316 262 สถิติประกันภัย 3(3-0-6) 
  Insurance Statistics 
 323 272 คณิตศาสตร์ส าหรับการเงินและการลงทุน 3(2-2-5) 
  Mathematics for Finance and Investments 
 323 372 กระบวนการเฟ้นสุ่มและกระบวนการมาร์คอฟ 3(3-0-6) 
  Stochastic Processes and Markov Processes 
 323 373 คณิตศาสตร์ทางการเงิน 3(2-2-5) 
  Mathematics for Finance and Investments 
 323 471 คณิตสถิติศาสตร์ขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
  Introduction to Mathematical Statistics 
 323 472 คณิตศาสตร์ส าหรับการบริหารทางการเงิน 3(3-0-6) 
  Mathematics for Financial Management 
 961 161 การเงินส่วนบุคคล 1 3(3-0-6) 
  Personal Finance I 
 961 241 การเงินธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
  Corporate Finance I 
 961 341 การเงินธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
  Corporate Finance II 
 966 120 การบัญชี 1 3(3-0-6) 
  Accounting I 
 966 121 การบัญชี 2 3(3-0-6) 
  Accounting II 
 
 



134

 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 134 

 

 กลุ่มที่ 3   รายวิชาเลือกด้านคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข 
 323 311 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์  3(3-0-6) 
  Applied Linear Algebra 
 323 313 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลขข้ันแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Numerical Linear Algebra 
 323 360 วิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  Numerical Methods for Computer Science 
 323 461 ระเบียบวิธีการคณนาส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  3(3-0-6) 
  Computation Methods for Ordinary Differential Equations 
 323 462 ระเบียบวิธีการคณนาส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  3(3-0-6) 
  Computation Methods for Partial Differential Equations 
 323 463 ระเบียบวิธีชิ้นประกอบจ ากัดขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Finite Element Methods 
 323 464 ระเบียบวิธีชิ้นประกอบตามขอบขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction  to Boundary Element Methods 
 323 465 ระเบียบวิธีผลต่างจ ากัดข้ันแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction  to Finite Difference  Methods 
 323 466 ระเบียบวิธีเมชเลสขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Meshless Methods 
 

 กลุ่มที่ 4   รายวิชาเลือกด้านคณิตศาสตรศึกษา 
 231 101 เรขาคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  3(3-0-6) 
  Geometry in School Mathematics 
 231 102 จ านวนและการด าเนินการในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  3(3-0-6) 
  Numbers and Operations in School Mathematics 
 231 103 การวัดในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  3(3-0-6) 
  Measurement in School Mathematics 
 231 104 พีชคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  3(3-0-6) 
  Algebra in School Mathematics 
 231 105 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  3(3-0-6) 
  Probability and Statistics in School Mathematics 
 231 111 กระบวนการแก้ปัญหาในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3(3-0-6) 
  Processes of Problem Solving in School Mathematics 
 231 212 กระบวนการสื่อสารในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3(3-0-6) 
  Processes of Communication in School Mathematics 
  231 416 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับการศึกษา  3(3-0-6) 
   ขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่  1-2 
  Organization of Learning Experience in Mathematics  
  in Basic Education Level I-II 
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 กลุ่มที่ 3   รายวิชาเลือกด้านคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข 
 323 311 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์  3(3-0-6) 
  Applied Linear Algebra 
 323 313 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลขข้ันแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Numerical Linear Algebra 
 323 360 วิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  Numerical Methods for Computer Science 
 323 461 ระเบียบวิธีการคณนาส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  3(3-0-6) 
  Computation Methods for Ordinary Differential Equations 
 323 462 ระเบียบวิธีการคณนาส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  3(3-0-6) 
  Computation Methods for Partial Differential Equations 
 323 463 ระเบียบวิธีชิ้นประกอบจ ากัดขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Finite Element Methods 
 323 464 ระเบียบวิธีชิ้นประกอบตามขอบขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction  to Boundary Element Methods 
 323 465 ระเบียบวิธีผลต่างจ ากัดข้ันแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction  to Finite Difference  Methods 
 323 466 ระเบียบวิธีเมชเลสขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Meshless Methods 
 

 กลุ่มที่ 4   รายวิชาเลือกด้านคณิตศาสตรศึกษา 
 231 101 เรขาคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  3(3-0-6) 
  Geometry in School Mathematics 
 231 102 จ านวนและการด าเนินการในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  3(3-0-6) 
  Numbers and Operations in School Mathematics 
 231 103 การวัดในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  3(3-0-6) 
  Measurement in School Mathematics 
 231 104 พีชคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  3(3-0-6) 
  Algebra in School Mathematics 
 231 105 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  3(3-0-6) 
  Probability and Statistics in School Mathematics 
 231 111 กระบวนการแก้ปัญหาในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3(3-0-6) 
  Processes of Problem Solving in School Mathematics 
 231 212 กระบวนการสื่อสารในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3(3-0-6) 
  Processes of Communication in School Mathematics 
  231 416 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับการศึกษา  3(3-0-6) 
   ขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่  1-2 
  Organization of Learning Experience in Mathematics  
  in Basic Education Level I-II 
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 231 417 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับการศึกษา 3(3-0-6) 
  ขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่  3-4 
  Organization of Learning Experience in Mathematics  
  in Basic Education Level III-IV 
 

 กลุ่มที่ 5   รายวิชาเลือกด้านสหกิจศึกษา 
 323 495 สหกิจศึกษาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์  6(0-0-0) 
  Co-operative Education in Applied Mathematics 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้ นั กศึ กษาล งทะ เบี ยน เรี ยนวิ ช า เลื อก เสรี  ที่ เ ปิ ดสอนในมหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น                    
หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์  
จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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4. แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication 
000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ 3(3-0-6) 
 Life and Aesthetics 
311 111 ชีววิทยาส าหรับ 3(3-0-6) 
 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
 Biology for Physical Science  
311 112 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับ 1(0-3-2) 
 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
 Biology for Physical Science Laboratory 
314 121 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 กายภาพ 1 
 Calculus for Physical Science I 
322 161 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
               ขั้นแนะน า 
 Introduction to Information and               
              Communication Technology 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 16 หน่วยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes I (EAP I) 
000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information  Literacy  Skills 
000 146 ความสุขของชีวิต 3(3-0-6) 
 Happiness of Life 
312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
 General  Chemistry Laboratory 
312 108 เคมีหลักมูล 3(3-0-6) 
 Fundamental Chemistry 
314 122 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 กายภาพ 2 
 Calculus for Physical Science II 
 

 

 

 

 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 16 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes II (EAP II) 
000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Wisdom 
314 201 หลักการทางคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Principle  of  Mathematics 
314 211 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 
 Linear Algebra I 
323 221 แคลคูลสัหลายตัวแปร 3(3-0-6) 
 Multivariable Calculus 
315 102 ฟิสิกส์ทั่วไป  1 3(3-0-6) 
 General  Physics I  
315 181 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป  1 1(0-3-2) 
 General  Physics Laboratory   
 
 
 
จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 19 หน่วยกิต 

314 231 สมการเชิงอนุพันธ ์ 3(3-0-6) 
 Differential Equations 
315 103 ฟิสิกส์ทั่วไป  2 3(3-0-6) 
 General  Physics II 
315 182 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป  2 1(0-3-2) 
 General  Physics Laboratory II 
323 241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
 ส าหรับงานคณิตศาสตร ์
 Computer Programming for  
 Mathematical  Works 
050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 English for  Sciences 
323 271 ระเบียบวิธีความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 
 Probability Methods  
xxx xxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
 Elective  
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 19 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 170 การคิดขั้นสูงทางด้านคณติศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 และวิทยาศาสตร ์
 Higher-order Thinking in  
 Mathematics and  Science 
314 313 พีชคณิตนามธรรม  1 3(3-0-6) 
 Abstract Algebra I 
314 321 การวิเคราะห์เชิงคณติศาสตร์  1 3(3-0-6) 
 Mathematical  Analysis  I 
316 207 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ 3(3-0-6) 
 Probability and  Statistics 
323 331 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยประยุกต ์ 3(3-0-6) 
 ขั้นมูลฐาน 
 Elementary Applied Partial 
 Differential Equations 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
 Free  Elective 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 

323 333 ตัวแปรเชิงซ้อน และการประยุกต ์ 3(3-0-6) 
 Complex Variables and Applications 
323 341 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Mathematical Models 
323 361 ระเบียบวิธเีชิงตัวเลข 3(2-2-5) 
 Numerical Methods 
xxx xxx วิชาเลือก 9 หน่วยกิต 
 Elective 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership  and  Management 
323 491 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต ์ 1(1-0-2) 
 Seminar in Applied Mathematics 
xxx xxx วิชาเลือก 9 หน่วยกิต 
 Elective 
 

 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 13 หน่วยกิต 

323 494 โครงการทางคณิตศาสตร์ประยุกต ์ 2(0-4-8) 
 Project in Applied Mathematics 
xxx xxx วิชาเลือก 9 หน่วยกิต 
 Elective 
 

 
 

 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 11 หน่วยกิต 
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สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี
 

 ภาควิชาฟิสิกส์ เปิดสอนเพ่ือท าการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโน
เทคโนโลยี และให้บริการรายวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีแก่นักศึกษาสังกัดภาควิชาต่างๆ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ และนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ด้วย ผู้ เข้าศึกษาจะส าเร็จการศึกษา และได้รับปริญญาตรี        
“วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี)” โดยต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาครบตาม
หลักสูตร มีจ านวนหน่วยกิตท่ีได้รวม 128 หน่วยกิต ดังรายละเอียดโปรแกรมการศึกษาต่อไปนี้ 
 

หลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 32 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ  41 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาบังคับตามแผนการศึกษา แผนปกติ 4 หน่วยกิต 

  แผนสหกิจ 7 หน่วยกิต 
2.4 วิชาเลือกอิสระทางวัสดุศาสตร์ แผนปกติ 15 หน่วยกิต 

  แผนสหกิจ 12 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

 

รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 000 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  English for Communication 
 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes I (EAP I) 
 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes II (EAP II) 
 050 106 การเขียนขั้นพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
  Basic Writing 
 050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
  English for Sciences 
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 000 160 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน   3(0-0-0) 
  Basic Computer and Information Technology 
 หมายเหตุ รายวิชา 000 160 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ 
e-Learning ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ไม่มีการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบ         
e-Testing ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์  

 000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
  Creative Thinking 
       ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์  

000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ  3(3-0-6) 
 

 1.3  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
       คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม  
 000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ  3(3-0-6) 
  Life and Aesthetics 
 000 146 ความสุขของชีวิต  3(3-0-6) 
  Happiness of Life 
  วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  

 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 

  Information Literacy Skills 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 32 หน่วยกิต 

 311 111 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  3(3-0-6) 
  Biology for Physical Science 
 311 112 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  1(0-3-2) 
  Biology for Physical Science Laboratory 
 312 101 เคมีทั่วไป 1  3(3-0-6) 
  General Chemistry I 
 312 102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory I 
 312 103 เคมีทั่วไป 2  3(3-0-6) 
  General Chemistry II 
 312 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory II 
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 000 160 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน   3(0-0-0) 
  Basic Computer and Information Technology 
 หมายเหตุ รายวิชา 000 160 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ 
e-Learning ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ไม่มีการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบ         
e-Testing ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์  

 000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
  Creative Thinking 
       ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์  

000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ  3(3-0-6) 
 

 1.3  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
       คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม  
 000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ  3(3-0-6) 
  Life and Aesthetics 
 000 146 ความสุขของชีวิต  3(3-0-6) 
  Happiness of Life 
  วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  

 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 

  Information Literacy Skills 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 32 หน่วยกิต 

 311 111 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  3(3-0-6) 
  Biology for Physical Science 
 311 112 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  1(0-3-2) 
  Biology for Physical Science Laboratory 
 312 101 เคมีทั่วไป 1  3(3-0-6) 
  General Chemistry I 
 312 102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory I 
 312 103 เคมีทั่วไป 2  3(3-0-6) 
  General Chemistry II 
 312 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory II 
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 314 121 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3(3-0-6) 
  Calculus for Physical Science I 
 314 122 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3(3-0-6) 
  Calculus for Physical Science II 
 314 231 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 
  Differential Equations 
 315 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 
  General Physics I 
 315 103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
  General Physics II 
 315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory I 
 315 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory II 
 316 202 สถิติพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
  Basic Statistics 
 

 2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 41     หน่วยกิต 
 301 201 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ 1 3(3-0-6) 
  Structures and Properties of Materials I 
 301 202 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ 2 3(3-0-6) 
  Structures and Properties of Materials II 
 301 203 ผลึกศาสตร์ 3 (3-0-6) 
  Crystallography 
 301 204 ลักษณะเฉพาะของวัสดุ 3 (3-0-6) 
  Materials Characterization 
 301 205 กระบวนการผลิตทางวัสดุ 3 (3-0-6) 
  Materials Processing  
 301 281   ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 1 1(0-3-2) 
  Materials Science Laboratory I 
 301 282   ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 2 1(0-3-2) 
  Materials Science Laboratory II 
 301 301 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6) 
  Thermodynamics of Materials 
 301 302 โลหะและโลหะผสม 3(3-0-6) 
  Metals and Alloys 
 301 303 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี 1 3(3-0-6) 
  Nanoscience and Nanotechnology I 
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 301 304 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี 2 3(3-0-6) 
  Nanoscience and Nanotechnology II 
 301 305 เซรามิกส์ 3(3-0-6) 
  Ceramics 
 301 306 พอลิเมอร์ 3(3-0-6)  
  Polymers 
 301 391 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 3 1(0-3-2) 
  Materials Science Laboratory III 
 301 392 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 4 1(0-3-2) 
  Materials Science Laboratory IV 
 301 491 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี       1(1-0-2) 
  Seminar in Materials Science and Nanotechnology 
 315 205 วัสดุศาสตร์ขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
  Introduction to Materials Sciences 
 

2.2 วิชาบังคับตามแผนการศึกษา 
แผนปกติ 

301 492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี  4(0-12-6) 
 Project in Materials Science and Nanotechnology 
 

แผนสหกิจศึกษา 
301 493 สหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี         7(0-0-0)  
 Cooperative Education in Materials Science and Nanotechnology 

 

2.3 วิชาเลือกเฉพาะทางวัสดุศาสตร์  
แผนปกติ 15 หน่วยกิต 
แผนสหกิจศึกษา 12 หน่วยกิต 
 

 301 331 วัสดุนาโน  3(3-0-6) 
  Nanomaterials 
 301 332 นาโนอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
  Nanoelectronics 
 301 333 การวัสดุเชิงประกอบ  3(3-0-6) 
  Composite Materials 
 301 334 คอลลอยด์และอินเตอร์เฟส  3(3-0-6) 
  Colloid and Interface Science 
 301 335 เทคโนโลยีฟิล์มบาง  3(3-0-6) 
  Thin  Film Technology 
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 301 304 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี 2 3(3-0-6) 
  Nanoscience and Nanotechnology II 
 301 305 เซรามิกส์ 3(3-0-6) 
  Ceramics 
 301 306 พอลิเมอร์ 3(3-0-6)  
  Polymers 
 301 391 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 3 1(0-3-2) 
  Materials Science Laboratory III 
 301 392 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 4 1(0-3-2) 
  Materials Science Laboratory IV 
 301 491 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี       1(1-0-2) 
  Seminar in Materials Science and Nanotechnology 
 315 205 วัสดุศาสตร์ขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
  Introduction to Materials Sciences 
 

2.2 วิชาบังคับตามแผนการศึกษา 
แผนปกติ 

301 492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี  4(0-12-6) 
 Project in Materials Science and Nanotechnology 
 

แผนสหกิจศึกษา 
301 493 สหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี         7(0-0-0)  
 Cooperative Education in Materials Science and Nanotechnology 

 

2.3 วิชาเลือกเฉพาะทางวัสดุศาสตร์  
แผนปกติ 15 หน่วยกิต 
แผนสหกิจศึกษา 12 หน่วยกิต 
 

 301 331 วัสดุนาโน  3(3-0-6) 
  Nanomaterials 
 301 332 นาโนอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
  Nanoelectronics 
 301 333 การวัสดุเชิงประกอบ  3(3-0-6) 
  Composite Materials 
 301 334 คอลลอยด์และอินเตอร์เฟส  3(3-0-6) 
  Colloid and Interface Science 
 301 335 เทคโนโลยีฟิล์มบาง  3(3-0-6) 
  Thin  Film Technology 
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 301 336 กระบวนการผลิตเซรามิกส์ขั้นสูง  3(3-0-6) 
  Advanced  Ceramics Processing 
 301 337 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง  3(3-0-6) 
  Advanced Materials Characterization 
 301 338 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวน า  3(3-0-6) 
  Semiconductor  Technology 
 301 339 วัสดุศาสตร์เชิงค านวณ  3(3-0-6) 
  Computational in Materials Science 
 301 340 วัสดุแม่เหล็ก  3(3-0-6) 
  Magnetic Materials 
 301 341 กระบวนการผลิตโลหะ  3(3-0-6) 
  Metal  Processing 
 301 342 การกัดกร่อน  3(3-0-6) 
  Corrosions 
 301 343 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์  3(3-0-6) 
  Polymer Processing 
 301 344 เทคโนโลยีเส้นใย  3(3-0-6) 
  Fiber Technology 
 301 345 เทคโนโลยียาง  3(3-0-6) 
  Rubber Technology 
 301 346 เทคโนโลยีกาว  3(3-0-6) 
  Adhesive Technology 
 301 431 เรื่องคัดสรรทางวัสดุศาสตร์ 1  3(3-0-6) 
  Selected Topics in Materials Science I 
 301 432 เรื่องคัดสรรทางวัสดุศาสตร์ 2  3(3-0-6) 
  Selected Topics in Materials Science II 
 315 280 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน  3(2-3-6) 
  Electricity and Basic Electronics 
 318 441 ไบโอนาโนเทคโนโลยีขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
  Introduction to Bionanotechnology 
  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต  
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4. แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication 
311 111 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
 Biology for Physical Science 
311 112 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรบัวิทยาศาสตร ์1(0-3-2) 
 กายภาพ  
 Biology for Physical Science Laboratory 
312 101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
 General Chemistry I 
312 102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory I 
314 121 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
              กายภาพ 1 
 Calculus for Physical Science I 
315 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 
 General Physics I 
315 181 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes I (EAP I) 
000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ 3(3-0-6) 
 Life and Aesthetics  
312 103 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
 General Chemistry II 
312 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory II  
314 122 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Physical Science II 
315 103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
 General Physics II 
315 182 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory II 
315 205 วัสดุศาสตร์ขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Materials Sciences 
 
 
 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 20 หน่วยกิต 
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4. แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication 
311 111 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
 Biology for Physical Science 
311 112 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรบัวิทยาศาสตร ์1(0-3-2) 
 กายภาพ  
 Biology for Physical Science Laboratory 
312 101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
 General Chemistry I 
312 102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory I 
314 121 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
              กายภาพ 1 
 Calculus for Physical Science I 
315 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 
 General Physics I 
315 181 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 18 หน่วยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes I (EAP I) 
000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ 3(3-0-6) 
 Life and Aesthetics  
312 103 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
 General Chemistry II 
312 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory II  
314 122 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Physical Science II 
315 103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
 General Physics II 
315 182 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory II 
315 205 วัสดุศาสตร์ขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Materials Sciences 
 
 
 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 20 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes II (EAP II) 
000 130 ทักษะการรูส้ารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Literacy Skills  
301 201 โครงสร้างและสมบตัิของวัสด ุ1 3(3-0-6) 
 Structures and Properties of Materials I 
301 281 ปฏิบัติการวสัดุศาสตร์ 1 1(0-3-2) 
 Materials Science Laboratory I 
301 303 วิทยาศาสตร์นาโนและ 3(3-0-6) 
 นาโนเทคโนโลยี 1
 Nanoscience and Nanotechnology I 
314 231 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 
 Differential Equations  
316 202 สถติิพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Statistics 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 19 หน่วยกิต 

050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 English for Sciences  
000 146 ความสุขของชีวิต 3(3-0-6) 
 Happiness of Life 
301 202 โครงสร้างและสมบตัิของวัสดุ 2 3(3-0-6) 
 Structures and Properties of Materials II 
301 203 ผลึกศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Crystallography 
301 204 ลักษณะเฉพาะของวัสด ุ 3(3-0-6) 
 Materials Characterization 
301 205 กระบวนการผลติทางวัสด ุ 3(3-0-6) 
 Materials Processing 
301 282 ปฏิบัติการวสัดุศาสตร์ 2 1(0-3-2) 
 Materials Science Laboratory II 
 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 19 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management  
301 301 อุณหพลศาสตร์ของวัสด ุ 3(3-0-6) 
 Thermodynamics of Materials 
301 302 โลหะและโลหะผสม 3(3-0-6) 
 Metals and Alloys 
301 306 พอลิเมอร ์ 3(3-0-6) 
 Polymers 
301 391 ปฏิบัติการวสัดุศาสตร์ 3 1(0-3-2) 
 Materials Science Laboratory III 
301 xxx วิชาเลือกทางวัสดุศาสตร ์   3หน่วยกิต 
 Electives in Materials Science 
 
 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 16 หน่วยกิต 

000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
 Creative Thinking  
050 106 การเขียนข้ันพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Writing 
301 304 วิทยาศาสตร์นาโนและ 3(3-0-6) 
 นาโนเทคโนโลยี 2 
 Nanoscience and Nanotechnology II 
301 305 เซรามิกส ์ 3(3-0-6) 
 Ceramics 
301 392 ปฏิบัติการวสัดุศาสตร์ 4 1(0-3-2) 
 Materials Science Laboratory IV 
301 xxx วิชาเลือกทางวัสดุศาสตร ์   3หน่วยกิต 
 Electives in Materials Science 
 
 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 16 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 
(แผนปกติ) 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
301 491 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์และ 1(1-0-2) 
 นาโนเทคโนโลย ี
 Seminar in Materials Science and  
              Nanotechnology 
301 492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์และ 4(0-12-6) 
 นาโนเทคโนโลย ี
 Project in Materials Science and  
              Nanotechnology 
301 xxx วิชาเลือกทางวัสดุศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 
 Electives in Materials Science 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 11 หน่วยกิต 

301 xxx วิชาเลือกทางวัสดุศาสตร ์ 3 หน่วยกิต 
 Electives in Materials Science 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต 
 Free Electives 

 

 

 

 

 

 

 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 9 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 4 
(แผนสหกิจศึกษา) 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
301 491 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์และ 1(1-0-2) 
 นาโนเทคโนโลย ี
 Seminar in Materials Science and  
              Nanotechnology 
301 xxx วิชาเลือกทางวัสดุศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 
 Electives in Materials Science 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต 
 Free Electives 
 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 13 หน่วยกิต 

301 493 สหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตร์และ 7 หน่วยกิต 
 นาโนเทคโนโลย ี
 Cooperative Education in Materials  
               Science and Nanotechnology 
 

 

 

 

 

 จ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม 7 หน่วยกิต 
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รายวิชาสังกัดส านักวิชาศึกษาทั่วไป และส านักนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 

000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 English for Communication 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือให้สามารถสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ในสังคมได ้
 Development of listening, speaking, reading and writing English language skills 
for communication in social settings. 
 

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ1 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes I (EAP I) 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 000101 หรือ 000101 หรือ 411107 วิชา 000101  
  เทียบเท่าวิชา 411107 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและทางวิชาการ 
และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 Development of basic English language skills to help achieve personal and 
academic goals and to promote life-long learning. 
 

000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ2 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes II (EAP II) 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 000102 หรือ 000102 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและทางวิชาการ และ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 Development of advanced English language skills to help achieve personal 
and academic goals and to promote life-long learning. 
 

000 112 ภาษาไทยทางวิชาการ 3(3-0-6) 
 Thai for academic Purposes 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
 Development of Thai language skills for academic purposes including speaking, 
listening, reading, and academic skills. 
 

000 114 ภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงาน 3(3-0-6) 
 Thai for Working 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
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 ธรรมชาติของภาษา ความส าคัญและคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
หลักการฟัง พูด อ่าน และเขียน หลักการเขียนเอกสารพ้ืนฐานในองค์กร การเตรียมข้อมูลและการน าเสนอ
ผลงาน กรณีศึกษาการใช้ภาษาและการน าเสนอข้อมูลจากสื่อประเภทต่างๆ การสร้างทักษะทางภาษาและ
พัฒนาบุคลิกภาพในการสื่อสาร 
 Nature of languages, importance and value of Thai usage in working, principles of 
litening, speaking, reading and writing, principle of offical document writing, data preparation 
and oral presentation, case studies in using language and data presentationfrom various 
media, development of language skills and personality in communication.   
 

000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Literacy Skills 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดและความส าคัญของสารสนเทศ  กระบวนการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้           
ด้านสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ  
การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเรียบเรียง และน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 
 Concept and importance of information, processes development of information 
literacy skill, information searching, selecting sources of information, evaluation of information 
values, information analysis and synthesis, information composition and presentation in 
various formats. 
 

000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ 3(3-0-6) 
 Life and Aesthetics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความหมายและความส าคัญของสุนทรียะกับชีวิต สุนทรียะในธรรมชาติ สุนทรียะในบุคคล
สุนทรียะในศิลปะและวัฒนธรรม คุณค่าของสุนทรียะกับชีวิต สุนทรียพัฒนา 
 Meaning and importance of life and aesthetics, aesthetics in the nature, 
aesthetic sin human being, aesthetic sin arts and cultures, values of aesthetics and life, 
aesthetics development. 
 

000 141 สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม 3(3-0-3) 
 Fundamental Rights and Civil Society 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชนและสิทธิตามธรรมชาติ  เสรีภาพและความ
ยุติธรรม ศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค สิทธิพลเมืองและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยและหลักกฎหมายที่ควรรู้  พัฒนาการของกลไกทางกฎหมายระดับประเทศ  
พัฒนาการของแนวคิดและการวิเคราะห์ประชาสังคม ความเคลื่อนไหวของประชาสังคมไทย  
 Concept and principle of natural rights and human rights, foundations of 
freedom and justice, human dignity and value, equity, civil rights and liberty in the Thai 
constitution, principles of laws, development of civil societies and civil societies analysis, 
movements of Thai civil societies.   
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000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and  Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้น า การสร้างทีมงาน
และการท างานเป็นทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ  การจัดการตัวเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การ
จัดการกับการเปลี่ยนแปลง การจัดการกับความขัดแย้ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางในการพัฒนาทักษะ
การเป็นผู้น า และการจัดการ 
 Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of 
leadership, team building and team working, principle and  theories of management, self 
management,  crisis management, change management, conflict management, strategic 
management, development of leadership and  management. 
 

000 146 ความสุขของชีวิต 3(3-0-6) 
 Happiness of Life 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
  แนวคิดและความส าคัญของความสุขของชีวิต มิติและระดับความสุขของชีวิต  ศิลปะการ
ด าเนินชีวิตที่มีความสุข คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข  การสร้างความสุขของชีวิต   
           Concepts and importance of happiness of life, dimensions and levels of 
happiness of life, the art of happy lifestyle, virtue and ethics for happy living, creating 
happiness of life 

 

000 150 ไทยศึกษา  3(3-0-6)
 Thai Studies 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความเป็นมาของประเทศไทย ลักษณะพ้ืนฐานของสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุวัฒนธรรม
และชาติพันธุ์ในสังคมไทย พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย ประเทศไทยในสังคมโลก 
  History of Thailand, characteristics of Thai society and cultures, pluralistic cultures 
and ethnicity in Thai society, socio-economic and political development , Thailand in the 
global community. 

 

000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Wisdom 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิต  ภูมิปัญญาท้องถิ่น         
กับพัฒนาการของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับผลกระทบทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์ การพัฒนา     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 ธรรมชาติของภาษา ความส าคัญและคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
หลักการฟัง พูด อ่าน และเขียน หลักการเขียนเอกสารพ้ืนฐานในองค์กร การเตรียมข้อมูลและการน าเสนอ
ผลงาน กรณีศึกษาการใช้ภาษาและการน าเสนอข้อมูลจากสื่อประเภทต่างๆ การสร้างทักษะทางภาษาและ
พัฒนาบุคลิกภาพในการสื่อสาร 
 Nature of languages, importance and value of Thai usage in working, principles of 
litening, speaking, reading and writing, principle of offical document writing, data preparation 
and oral presentation, case studies in using language and data presentationfrom various 
media, development of language skills and personality in communication.   
 

000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Literacy Skills 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดและความส าคัญของสารสนเทศ  กระบวนการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้           
ด้านสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ  
การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเรียบเรียง และน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 
 Concept and importance of information, processes development of information 
literacy skill, information searching, selecting sources of information, evaluation of information 
values, information analysis and synthesis, information composition and presentation in 
various formats. 
 

000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ 3(3-0-6) 
 Life and Aesthetics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความหมายและความส าคัญของสุนทรียะกับชีวิต สุนทรียะในธรรมชาติ สุนทรียะในบุคคล
สุนทรียะในศิลปะและวัฒนธรรม คุณค่าของสุนทรียะกับชีวิต สุนทรียพัฒนา 
 Meaning and importance of life and aesthetics, aesthetics in the nature, 
aesthetic sin human being, aesthetic sin arts and cultures, values of aesthetics and life, 
aesthetics development. 
 

000 141 สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม 3(3-0-3) 
 Fundamental Rights and Civil Society 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชนและสิทธิตามธรรมชาติ  เสรีภาพและความ
ยุติธรรม ศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค สิทธิพลเมืองและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยและหลักกฎหมายที่ควรรู้  พัฒนาการของกลไกทางกฎหมายระดับประเทศ  
พัฒนาการของแนวคิดและการวิเคราะห์ประชาสังคม ความเคลื่อนไหวของประชาสังคมไทย  
 Concept and principle of natural rights and human rights, foundations of 
freedom and justice, human dignity and value, equity, civil rights and liberty in the Thai 
constitution, principles of laws, development of civil societies and civil societies analysis, 
movements of Thai civil societies.   
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000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and  Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้น า การสร้างทีมงาน
และการท างานเป็นทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ  การจัดการตัวเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การ
จัดการกับการเปลี่ยนแปลง การจัดการกับความขัดแย้ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางในการพัฒนาทักษะ
การเป็นผู้น า และการจัดการ 
 Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of 
leadership, team building and team working, principle and  theories of management, self 
management,  crisis management, change management, conflict management, strategic 
management, development of leadership and  management. 
 

000 146 ความสุขของชีวิต 3(3-0-6) 
 Happiness of Life 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
  แนวคิดและความส าคัญของความสุขของชีวิต มิติและระดับความสุขของชีวิต  ศิลปะการ
ด าเนินชีวิตที่มีความสุข คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข  การสร้างความสุขของชีวิต   
           Concepts and importance of happiness of life, dimensions and levels of 
happiness of life, the art of happy lifestyle, virtue and ethics for happy living, creating 
happiness of life 

 

000 150 ไทยศึกษา  3(3-0-6)
 Thai Studies 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความเป็นมาของประเทศไทย ลักษณะพ้ืนฐานของสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุวัฒนธรรม
และชาติพันธุ์ในสังคมไทย พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย ประเทศไทยในสังคมโลก 
  History of Thailand, characteristics of Thai society and cultures, pluralistic cultures 
and ethnicity in Thai society, socio-economic and political development , Thailand in the 
global community. 

 

000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Wisdom 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิต  ภูมิปัญญาท้องถิ่น         
กับพัฒนาการของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับผลกระทบทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์ การพัฒนา     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 Concept of local wisdom, local wisdom and ways of life, local wisdom and 
community development, local wisdom and impact of social and globalization, local 
wisdom development. 
 

000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง 3(3-0-6) 
 Civic Social Engagement 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
   แนวคิด หลักการและองค์ความรู้เกี่ยวกับพันธะทางสังคมของพลเมือง วิธีการสร้างและการ
ถ่ายทอดอุดมการณ์ทางสังคมของพลเมือง กรบวนการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตส านักทางศีลธรรมของ
พลเมือง รูปแบบการพัฒนาและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมอย่างสันติวิธีตามบรรทัดฐานและภาระรับผิดชอบ
ทางสังคมของพลเมือง เพ่ือการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างยุติธรรมและสันติสุข 
  Concept, principles and body of knowledge of civic social engagement, means 
for forming and socializing of social ideology, development process for public mind and 
moral conscientiousness of citizens, development models and behavioof peaceful 
articipation according to social norms and social norm and social accountability for self-
development, community and social development, community and social development 
with justice and peaceful living together in society. 
 

000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Multiculturalism 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก 
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์กับผลกระทบ     
ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตมนุษย์ 
 Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, Thai culture 
and Isan culture, impact of cultural changes on society and human way of life. 
 

000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัฒน์ 3(3-0-6) 
 Citizenship and Globalization 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
 ความหมายและความเป็นมาของโลกาภิวัตน์ กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลง             
ของสังคมโลก ความสัมพันธ์และผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลกและมนุษย์ในด้านสังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองโลกต่อกา ร
เปลี่ยนแปลง ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ 
 Definition  and  development  of  globalization,  globalization  and  global  social  
change, relationship  and  impacts  of  globalization  on  the  world  society  and  human, 
cultures, technology, economics, politics, nature and environments,  responsibility  the  global 
citizens on changes, impacts of globalization. 
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000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Life and Modern Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม และเทคโนโลยีสมัยใหม่อ่ืนๆ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีใน
อนาคตผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยีต่อชีวิตสังคมและธรรมชาติ 
 Modern science and technology, information and communication technology, 
nanotechnology, biotechnology, genomic technology, and other modern technologie; 
trends of technology development in the future; impacts of technological development 
on life, society, and the nature. 
 
000 164 ชีวิตกับพลังงาน   3(3-0-6) 
 Life and Energy 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน รูปแบบ
ของพลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน 
การอนุรักษ์พลังงาน 
 Relationship between energy and living, interaction of energy and matters, 
forms of energy and energy conversion, effect of energy consumption to the living and 
environment, renewable energy, energy conservation. 
 

000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 
 Critical Thinking and Problem Solving 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 หลักการและกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ การให้เหตุผล การคิด
และตัดสินใจ แนวทางการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ และการตอบสนองเมื่อถูกวิพากษ์ หลักการและ
กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และสังคม แนวทางการพัฒนาการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และ
สังคม 
 Concept and process of critical thinking, knowledge and information searching, 
reasoning, thinking and decision making, means to develop critical thinking and responding 
to criticism with responsiveness, scientific and social problem solving processes. 
 

000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 Creative Thinking 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรูปแบบของความคิด   
เชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน แนวทางการสร้างสรรค์
ผลงานในชีวิตประจ าวัน 
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 Concept of local wisdom, local wisdom and ways of life, local wisdom and 
community development, local wisdom and impact of social and globalization, local 
wisdom development. 
 

000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง 3(3-0-6) 
 Civic Social Engagement 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
   แนวคิด หลักการและองค์ความรู้เกี่ยวกับพันธะทางสังคมของพลเมือง วิธีการสร้างและการ
ถ่ายทอดอุดมการณ์ทางสังคมของพลเมือง กรบวนการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตส านักทางศีลธรรมของ
พลเมือง รูปแบบการพัฒนาและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมอย่างสันติวิธีตามบรรทัดฐานและภาระรับผิดชอบ
ทางสังคมของพลเมือง เพ่ือการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างยุติธรรมและสันติสุข 
  Concept, principles and body of knowledge of civic social engagement, means 
for forming and socializing of social ideology, development process for public mind and 
moral conscientiousness of citizens, development models and behavioof peaceful 
articipation according to social norms and social norm and social accountability for self-
development, community and social development, community and social development 
with justice and peaceful living together in society. 
 

000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Multiculturalism 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก 
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์กับผลกระทบ     
ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตมนุษย์ 
 Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, Thai culture 
and Isan culture, impact of cultural changes on society and human way of life. 
 

000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัฒน์ 3(3-0-6) 
 Citizenship and Globalization 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
 ความหมายและความเป็นมาของโลกาภิวัตน์ กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลง             
ของสังคมโลก ความสัมพันธ์และผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลกและมนุษย์ในด้านสังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองโลกต่อกา ร
เปลี่ยนแปลง ผลกระทบจากโลกาภิวัตน ์
 Definition  and  development  of  globalization,  globalization  and  global  social  
change, relationship  and  impacts  of  globalization  on  the  world  society  and  human, 
cultures, technology, economics, politics, nature and environments,  responsibility  the  global 
citizens on changes, impacts of globalization. 
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000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Life and Modern Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม และเทคโนโลยีสมัยใหม่อ่ืนๆ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีใน
อนาคตผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยีต่อชีวิตสังคมและธรรมชาติ 
 Modern science and technology, information and communication technology, 
nanotechnology, biotechnology, genomic technology, and other modern technologie; 
trends of technology development in the future; impacts of technological development 
on life, society, and the nature. 
 
000 164 ชีวิตกับพลังงาน   3(3-0-6) 
 Life and Energy 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน รูปแบบ
ของพลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน 
การอนุรักษ์พลังงาน 
 Relationship between energy and living, interaction of energy and matters, 
forms of energy and energy conversion, effect of energy consumption to the living and 
environment, renewable energy, energy conservation. 
 

000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 
 Critical Thinking and Problem Solving 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 หลักการและกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ การให้เหตุผล การคิด
และตัดสินใจ แนวทางการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ และการตอบสนองเมื่อถูกวิพากษ์ หลักการและ
กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และสังคม แนวทางการพัฒนาการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และ
สังคม 
 Concept and process of critical thinking, knowledge and information searching, 
reasoning, thinking and decision making, means to develop critical thinking and responding 
to criticism with responsiveness, scientific and social problem solving processes. 
 

000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 Creative Thinking 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรูปแบบของความคิด   
เชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน แนวทางการสร้างสรรค์
ผลงานในชีวิตประจ าวัน 
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  Concept and theory of creative thinking, component and form of creative 
thinking process of creative thinking, knowledge and information seeking, creative thinking 
techniques, development al process of creative thinking, application in daily life, producing 
creative work in daily life. 
 

000 170 การคิดขั้นสูงทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Higher order thinking in Math and Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดและมิติของสมรรถนะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ความส าคัญของการคิด       
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประเภทของการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ความแตกต่าง
ระหว่างการคิดขั้นต่ ากับการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาโดยใช้การคิดขั้นสูง   
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การประยุกต์การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาใช้ในสังคม 
 Concept and views of competency in mathematics and science, importance of 
mathematic and scientific thinking, types of higher order thinking in mathematics and 
science, differences between lower and higher order thinking in math and science, higher 
order thinking in mathematics and science for problem solving, adaptation of higher order 
thinking in mathematics and social sciences.  

000 171 ชีวิตสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Healthy Life 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดเก่ียวกับสุขภาพองค์รวมองค์ประกอบของสุขภาพการประเมินภาวะสุขภาพระบบ
บริการสุขภาพโรคที่มากับความเจริญการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคการดูแลตนเองขณะเจ็บป่วย 
 Concept of holistic healthy, component of health, assessment of health 
status, healthy care system, illness as sociated with urbanization, healthy promotion and 
prevention, self-care in illness. 
 

000 172 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)
 Life and Environment 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรมและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและระบบนิเวศ วัฏจักรของอาหารและสาระส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ สิ่งแวดล้อมกับ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน ภาวะเรือนกระจกแนวทางการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต
อย่างมีความสุข 
  Life and environment, basic unit of organism,  genetics ad evolution of organisms, 
relation of structure and ecosystem, food cycle and essential components for human being,  
environment and daily life, greenhouse effect, guidelines for environmental protection,  
environmental and happy life. 
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050 106 การเขียนขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Writing  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 000103 หรือ 000103 หรือเทียบเท่า 
 การศึกษาโครงสร้างประโยค และการฝึกการเขียนในระดับประโยคและย่อหน้า 
 Study of sentence structures, and practice of writing sentences and paragraph. 
 

050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 English for Sciences 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 000103 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการอ่านและเขียนในบริบทด้านวิทยาศาสตร์ 
 Development of English communication, reading, and writing skill sin sciences 
the context of public health profession. 
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  Concept and theory of creative thinking, component and form of creative 
thinking process of creative thinking, knowledge and information seeking, creative thinking 
techniques, development al process of creative thinking, application in daily life, producing 
creative work in daily life. 
 

000 170 การคิดขั้นสูงทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Higher order thinking in Math and Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดและมิติของสมรรถนะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ความส าคัญของการคิด       
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประเภทของการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ความแตกต่าง
ระหว่างการคิดขั้นต่ ากับการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาโดยใช้การคิดขั้นสูง   
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การประยุกต์การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาใช้ในสังคม 
 Concept and views of competency in mathematics and science, importance of 
mathematic and scientific thinking, types of higher order thinking in mathematics and 
science, differences between lower and higher order thinking in math and science, higher 
order thinking in mathematics and science for problem solving, adaptation of higher order 
thinking in mathematics and social sciences.  

000 171 ชีวิตสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Healthy Life 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดเก่ียวกับสุขภาพองค์รวมองค์ประกอบของสุขภาพการประเมินภาวะสุขภาพระบบ
บริการสุขภาพโรคที่มากับความเจริญการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคการดูแลตนเองขณะเจ็บป่วย 
 Concept of holistic healthy, component of health, assessment of health 
status, healthy care system, illness as sociated with urbanization, healthy promotion and 
prevention, self-care in illness. 
 

000 172 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)
 Life and Environment 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรมและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและระบบนิเวศ วัฏจักรของอาหารและสาระส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ สิ่งแวดล้อมกับ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน ภาวะเรือนกระจกแนวทางการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต
อย่างมีความสุข 
  Life and environment, basic unit of organism,  genetics ad evolution of organisms, 
relation of structure and ecosystem, food cycle and essential components for human being,  
environment and daily life, greenhouse effect, guidelines for environmental protection,  
environmental and happy life. 
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050 106 การเขียนขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Writing  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 000103 หรือ 000103 หรือเทียบเท่า 
 การศึกษาโครงสร้างประโยค และการฝึกการเขียนในระดับประโยคและย่อหน้า 
 Study of sentence structures, and practice of writing sentences and paragraph. 
 

050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 English for Sciences 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 000103 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการอ่านและเขียนในบริบทด้านวิทยาศาสตร์ 
 Development of English communication, reading, and writing skill sin sciences 
the context of public health profession. 
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รายวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
 

301 201 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ 1 3(3-0-6) 
 Structures and Properties of Materials I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 103 
 โครงสร้างผลึก การค านวณโครงสร้างผลึก ระนาบแลททิซ ปริภูมิส่วนกลับ ความร้อนจ าเพาะ
และความจุค่าคงที่ไดอิเล็กตริก ความเค้นและความเครียด 
 Crystal structure, crystallographic computation, lattice planes, reciprocal 
space, specific heat and capacity, dielectric constant, stress and strain. 
  

301 202 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ 2 3(3-0-6) 
 Structures and Properties of Materials II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 301 201 
 การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ โครงสร้างผลึกและรูปแบบการเลี้ยวเบน กลุ่มจุดชนิดนอนคริสตอล    
โลกราฟฟิก โครงสร้างโลหะ โครงสร้างเซรามิกส์ ไพอิโซอิเล็กตริกซิตี สภาพต้านทานไฟฟ้า สภาพน าความร้อน 
 X-ray diffraction, crystal structures and diffraction patterns, non-crystallographic 
point groups, metallic structures, ceramic structures, piezoelectricity, electrical resistivity, 
thermal conductivity. 
  

301 203 ผลกึศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Crystallography 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 205  
 ลักษณะเฉพาะของผลึกและแลททิซผลึก แลททิซแบบสองมิติ แลททิซแบบสามมิติ การสมมาตร 
ภาพฉายสเตอริโอกราฟฟิค ทฤษฎีกลุ่มจุด แลททิซบราเวส์ ระบบผลึกแบบลูกบาศก์ ระบบผลึกแบบเตตระ
โกนอลและแบบออร์โทรอมบิก ระบบผลึกแบบหกเหลี่ยม การค านวณทางผลึกวิทยา  แลททิซ ส่วนกลับ การ
เลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในโครงสร้างผลึก ความไม่สมบูรณ์ในผลึก วัสดุที่มีโครงสร้างไม่เป็นผลึก 
 Characteristics of crystal and crystal lattices, two-dimensional lattices, three-
dimensional lattices, symmetry elements, stereographic projection, point groups theory, 
Bravais lattices, cubic system, tetragonal and orthorhombic systems, hexagonal system, 
crystallographic calculations, reciprocal lattice, X-ray diffraction in crystal structure, 
imperfection in crystal, amorphous structure materials. 
 

301 204 ลักษณะเฉพาะของวัสดุ 3(3-0-6) 
 Materials Characterization 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 301 201 
 บทน า เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ เทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบแสง การเตรียมชิ้นงาน
ส าหรับกล้องจุลทรรศน์แบบแสง มูลฐานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด มูลฐานของกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน เทคนิคการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุแบบอ่ืนๆ 
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 Introduction, X-ray diffraction technique, optical microscope technique, sample 
preparation for optical microscopy, fundamentals of scanning electron microscopy, 
fundamentals of transmission electron microscopy, and other materials characterization 
techniques. 
 

301 205 กระบวนการผลิตทางวัสดุ 3(3-0-6) 
 Materials Processing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ปฎิกิริยาของแข็ง กระบวนการแบบแก๊สเฟส  กระบวนสารละลายและการหลอม การเตรียม   
และการปรับผิวของพอลิเมอร์ โพลีไซลาเซนและโพลีคาร์บอไซลาเซน วัสดุพรุนตัว วัสดุโครงสร้างนาโน 
 Solid state reactions, gas phase process, solution and melt process, preparation 
and sureface modification of polymer, polysilasen and polycarbosilasen, porous materials, 
nanostructured materials. 
 

301 281 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 1 1(0-3-2) 
 Materials Science Laboratory I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์เกี่ยวกับเนื้อหาต่อไปนี้ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการ
เขียนรายงานผลการทดลอง การออกแบบการทดลอง การทดสอบแรงดึง การทดสอบสมบัติเชิงพลวัติ              
การวัดอุณหภูมิ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแบบดีแอลอี การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของวัสดุ 1 การตรวจสอบ
โครงสร้างจุลภาคของวัสดุ 2 การหาค่าความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะ  การทดสอบสมบัติ              
ทางไดอิเล็กตริกของวัสดุ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เชิงค านวณ 1 
 Materials science laboratory related to following content, savety in laboratory and 
report writing of the results, experimental design, tensile testing, dynamic property testing, 
temperature measurement, DLE capacitor, microstructure analysis 1, microstructure analysis 2, 
density and specific measurement, dielectric measurement, computational laboratory. 
 

301 282 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 2 1(0-3-2) 
 Materials Science Laboratory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์เกี่ยวกับเนื้อหาต่อไปนี้ การสังเคราะห์พอลิเมอร์ การหาน้ าหนัก 
โมเลกุลพอลิเมอร์ด้วยเทคนิค จีพีซี อิเล็คโทรเพลตติ้ง การวัดค่าการน าความร้อน การขึ้นรูปเซรามิก         
การวัดการน าไฟฟ้าด้วยวิธีหัววัดแบบสี่จุด สเตอรีโอโปรเจ็ตชัน  การวัดความแข็งของวัสดุ การศึกษา           
ฮิสเตอริซิสลูป การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 Materials science laboratory related to following content, polymer synthsis, 
determination of polymer molecular weight by GPC technique, electroplating, thermal 
conductivity measurements, ceramic processing, thermal conductivity measurements by using 
4-point probe, stereoprojection, hardness of materials, hysteresis loop study, analyzing and 
presenting data with computer programs. 
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รายวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
 

301 201 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ 1 3(3-0-6) 
 Structures and Properties of Materials I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 103 
 โครงสร้างผลึก การค านวณโครงสร้างผลึก ระนาบแลททิซ ปริภูมิส่วนกลับ ความร้อนจ าเพาะ
และความจุค่าคงที่ไดอิเล็กตริก ความเค้นและความเครียด 
 Crystal structure, crystallographic computation, lattice planes, reciprocal 
space, specific heat and capacity, dielectric constant, stress and strain. 
  

301 202 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ 2 3(3-0-6) 
 Structures and Properties of Materials II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 301 201 
 การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ โครงสร้างผลึกและรูปแบบการเลี้ยวเบน กลุ่มจุดชนิดนอนคริสตอล    
โลกราฟฟิก โครงสร้างโลหะ โครงสร้างเซรามิกส์ ไพอิโซอิเล็กตริกซิตี สภาพต้านทานไฟฟ้า สภาพน าความร้อน 
 X-ray diffraction, crystal structures and diffraction patterns, non-crystallographic 
point groups, metallic structures, ceramic structures, piezoelectricity, electrical resistivity, 
thermal conductivity. 
  

301 203 ผลกึศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Crystallography 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 205  
 ลักษณะเฉพาะของผลึกและแลททิซผลึก แลททิซแบบสองมิติ แลททิซแบบสามมิติ การสมมาตร 
ภาพฉายสเตอริโอกราฟฟิค ทฤษฎีกลุ่มจุด แลททิซบราเวส์ ระบบผลึกแบบลูกบาศก์ ระบบผลึกแบบเตตระ
โกนอลและแบบออร์โทรอมบิก ระบบผลึกแบบหกเหลี่ยม การค านวณทางผลึกวิทยา  แลททิซ ส่วนกลับ การ
เลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในโครงสร้างผลึก ความไม่สมบูรณ์ในผลึก วัสดุที่มีโครงสร้างไม่เป็นผลึก 
 Characteristics of crystal and crystal lattices, two-dimensional lattices, three-
dimensional lattices, symmetry elements, stereographic projection, point groups theory, 
Bravais lattices, cubic system, tetragonal and orthorhombic systems, hexagonal system, 
crystallographic calculations, reciprocal lattice, X-ray diffraction in crystal structure, 
imperfection in crystal, amorphous structure materials. 
 

301 204 ลักษณะเฉพาะของวัสดุ 3(3-0-6) 
 Materials Characterization 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 301 201 
 บทน า เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ เทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบแสง การเตรียมชิ้นงาน
ส าหรับกล้องจุลทรรศน์แบบแสง มูลฐานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด มูลฐานของกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน เทคนิคการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุแบบอ่ืนๆ 
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 Introduction, X-ray diffraction technique, optical microscope technique, sample 
preparation for optical microscopy, fundamentals of scanning electron microscopy, 
fundamentals of transmission electron microscopy, and other materials characterization 
techniques. 
 

301 205 กระบวนการผลิตทางวัสดุ 3(3-0-6) 
 Materials Processing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ปฎิกิริยาของแข็ง กระบวนการแบบแก๊สเฟส  กระบวนสารละลายและการหลอม การเตรียม   
และการปรับผิวของพอลิเมอร์ โพลีไซลาเซนและโพลีคาร์บอไซลาเซน วัสดุพรุนตัว วัสดุโครงสร้างนาโน 
 Solid state reactions, gas phase process, solution and melt process, preparation 
and sureface modification of polymer, polysilasen and polycarbosilasen, porous materials, 
nanostructured materials. 
 

301 281 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 1 1(0-3-2) 
 Materials Science Laboratory I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์เกี่ยวกับเนื้อหาต่อไปนี้ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการ
เขียนรายงานผลการทดลอง การออกแบบการทดลอง การทดสอบแรงดึง การทดสอบสมบัติเชิงพลวัติ              
การวัดอุณหภูมิ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแบบดีแอลอี การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของวัสดุ 1 การตรวจสอบ
โครงสร้างจุลภาคของวัสดุ 2 การหาค่าความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะ  การทดสอบสมบัติ              
ทางไดอิเล็กตริกของวัสดุ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เชิงค านวณ 1 
 Materials science laboratory related to following content, savety in laboratory and 
report writing of the results, experimental design, tensile testing, dynamic property testing, 
temperature measurement, DLE capacitor, microstructure analysis 1, microstructure analysis 2, 
density and specific measurement, dielectric measurement, computational laboratory. 
 

301 282 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 2 1(0-3-2) 
 Materials Science Laboratory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์เกี่ยวกับเนื้อหาต่อไปนี้ การสังเคราะห์พอลิเมอร์ การหาน้ าหนัก 
โมเลกุลพอลิเมอร์ด้วยเทคนิค จีพีซี อิเล็คโทรเพลตต้ิง การวัดค่าการน าความร้อน การขึ้นรูปเซรามิก         
การวัดการน าไฟฟ้าด้วยวิธีหัววัดแบบสี่จุด สเตอรีโอโปรเจ็ตชัน  การวัดความแข็งของวัสดุ การศึกษา           
ฮิสเตอริซิสลูป การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 Materials science laboratory related to following content, polymer synthsis, 
determination of polymer molecular weight by GPC technique, electroplating, thermal 
conductivity measurements, ceramic processing, thermal conductivity measurements by using 
4-point probe, stereoprojection, hardness of materials, hysteresis loop study, analyzing and 
presenting data with computer programs. 
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301 301 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6) 
 Thermodynamics of Materials 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 301 205 
 อุณหพลศาสตร์ขั้นแนะน า กฎข้อแรก พลังงานภายใน เอนทัลปีและความจุความร้อน เอนโทรปี
และกฎข้อสอง ฟังก์ชันของกิบส์และเฮล์มโฮลท์ การประยุกต์อุณหพลศาสตร์ในวัสดุศาสตร์ สารผสมและ
สมดุล แผนภาพเฟสส าหรับสองและสามเฟส การเปลี่ยนเฟส หลักการทั่วไปของจลน์ศาสตร์ จลน์ศาสตร์
ของการเปลี่ยนเฟส การแพร่ สภาพเคลื่อนที่ได้ของอะตอม กระบวนการเกิดนิวเคลียสและการเติบโตใน
สถานะของแข็ง การเปลี่ยนเฟสแบบไม่มีการแพร่ 
 Introduction to thermodynamics, the first law, internal energy, enthalpy and 
heat capacity, entropy and the second law, Gibbs and Helmholtz functions, applications 
of thermodynamics to materials science, mixtures and equilibria, binary and ternary phase 
diagrams, phase transformation, general principle of kinetics, kinetics of phase 
transformation, diffusion, atomic mobility, nucleation and growth in solid state , 
diffusionless transformation. 
 

301 302 โลหะและโลหะผสม 3(3-0-6) 
 Metals and Alloys 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 301 202 
 โครงสร้างโดยทั่วไปของโลหะ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง  พันธะและสมบัติของโลหะ
บริสุทธิ์ ระบบโลหะผสม ความเสถียรภาพของเฟสในโลหะผสม  สมบัติเชิงกลของโลหะและโลหะผสม  
กลไกเพ่ิมความแข็งแรงในโลหะและโลหะผสม กระบวนการผลิตโลหะ โลหกรรมผง  แผนภาพเฟสของโลหะ
ผสม ระบบเหล็กคาร์บอน การให้ความร้อนเหล็กกล้า เหล็กหล่อ โลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก                      
และการให้ความร้อน การเคลือบผิวและการต้านทานการสึกหรอของโลหะ การกัดกร่อนของโลหะ 
 Typical metallic structures, relation between structure bonding and properties 
of pure metals, alloys systems, phase stability in alloys, mechanical properties of metals 
and alloys, strengthening mechanisms in metals and alloys, metal processing, powder 
metallurgy, alloys phase diagrams, iron-carbon system, heat treatment of steel, cast iron, 
nonferrous alloys and heat treatment, surface coating and wear resistance of metals, 
corrosion of metals. 
 

301 303 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี 1 3(3-0-6) 
 Nanoscience and Nanotechnology I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 วิทยาศาสตร์นาโนขั้นแนะน าและความเกี่ยวข้องกับสังคม วิธีศึกษาลักษณะเฉพาะ วิธีการ
ประดิษฐ์ วัสดุ โครงสร้างและพ้ืนผิวนาโน พลังงานที่ระดับนาโน โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ นาโนเทอร์โม
ไดนามิกส์ วัสดุนาโนคาร์บอน ปฏิกริยาเคมีที่ระดับนาโน เคมีเชิงซูปราโมเลกุล การสังเคราะห์และการ
ปรับแต่งวัสดุนาโน วัสดุนาโนในธรรมชาติ โครงสร้างนาโนของชีวโมเลกุล 
 Introduction to nanoscience and its social implications, characterization methods, 
fabrication methods, materials, structure and the nanosurface, energy at nanoscale, electronic 
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structures, nanothermodynamics, carbon-based nanomaterials, chemical interaction at       
the nanoscale, chemical synthesis and modification of nanomaterials, natural nanomaterials, 
biomolecular nanostructures. 
 

301 304 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี 2 3(3-0-6) 
 Nanoscience and Nanotechnology II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 301 303   
 ธรรมชาติของนาโนเทคโนโลยี  กระบวนการบน -สู่-ล่างและล่าง-สู่-บน หลักมูลฐาน             
ของหมุกควอนตัม โครงสร้างนาโนแบบหนึ่งมิติ ระบบไฮบริดของโมเลกุลชีวภาพ -อนุภาคนาโน ปรัชญา      
ของวิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี จริยธรรมด้านนาโนเทคโนโลยี 
 Nauture of nanotechnology, top-down and bottom-up processes, fundamentals 
of quantum dot, one dimensional nanostructures, biomolecular-nanoparticle hybrid systems, 
philosophy of nanoscience and nanotechnology, ethics of nanotechnology. 
 

301 305 เซรามิกส์ 3(3-0-6) 
 Ceramics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 205 
 เซรามิกขั้นแนะน า พันธะและโครงสร้างของเซรามิก เทอร์โมไดนามิกส์และสมดุลเฟสของ
เซรามิกต าหนิ การแพร่และการน าไฟฟ้าของเซรามิก การเผาผนึกและการเติบโตของเกรน  สมบัติเชิงกล        
และความร้อนของเซรามิก สมบัติทางไฟฟ้าและแม่เหล็กของเซรามิก  สมบัติเชิงแสงของเซรามิก เซรามิก 
โครงสร้างระดับนาโน 
 Introduction to ceramics, bonding and structures of ceramics, thermodynamics 
and phase equilibria of ceramics, defects, diffusion and electrical conductivity of ceramics, 
sintering and grain growth, mechanical and thermal properties of ceramics, electrical and 
magnetic properties of ceramics, optical properties of ceramics, nanostructured ceramics 
 

301 306 พอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 Polymers 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 205 

 บทน า การเกิดพอลิเมอร์แบบเติม  การเกิดพอลิเมอร์แบบควบแน่น การเกิดพอลิเมอร์         
แบบโคออร์ดิเนต การเกิดพอลิเมอร์ร่วม พอลิเมอร์จากธรรมชาติ น้ าหนักโมเลกุล และวิธีการวัดน้ าหนัก
โมเลกุล โครงสร้างและสัณฐานวิทยา สมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแสง  
สมบัติทางเสียง 
 Introduction, addition polymerization, condensation polymerization, 
coordination polymerization, copolymerization, natural polymers, molecular weight 
and measuring methods, structure and Morphology, physical properties, mechanical 
properties, electrical properties, optical properties, acoustic properties.  
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301 301 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6) 
 Thermodynamics of Materials 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 301 205 
 อุณหพลศาสตร์ขั้นแนะน า กฎข้อแรก พลังงานภายใน เอนทัลปีและความจุความร้อน เอนโทรปี
และกฎข้อสอง ฟังก์ชันของกิบส์และเฮล์มโฮลท์ การประยุกต์อุณหพลศาสตร์ในวัสดุศาสตร์ สารผสมและ
สมดุล แผนภาพเฟสส าหรับสองและสามเฟส การเปลี่ยนเฟส หลักการทั่วไปของจลน์ศาสตร์ จลน์ศาสตร์
ของการเปลี่ยนเฟส การแพร่ สภาพเคลื่อนที่ได้ของอะตอม กระบวนการเกิดนิวเคลียสและการเติบโตใน
สถานะของแข็ง การเปลี่ยนเฟสแบบไม่มีการแพร่ 
 Introduction to thermodynamics, the first law, internal energy, enthalpy and 
heat capacity, entropy and the second law, Gibbs and Helmholtz functions, applications 
of thermodynamics to materials science, mixtures and equilibria, binary and ternary phase 
diagrams, phase transformation, general principle of kinetics, kinetics of phase 
transformation, diffusion, atomic mobility, nucleation and growth in solid state , 
diffusionless transformation. 
 

301 302 โลหะและโลหะผสม 3(3-0-6) 
 Metals and Alloys 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 301 202 
 โครงสร้างโดยทั่วไปของโลหะ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง  พันธะและสมบัติของโลหะ
บริสุทธิ์ ระบบโลหะผสม ความเสถียรภาพของเฟสในโลหะผสม  สมบัติเชิงกลของโลหะและโลหะผสม  
กลไกเพ่ิมความแข็งแรงในโลหะและโลหะผสม กระบวนการผลิตโลหะ โลหกรรมผง  แผนภาพเฟสของโลหะ
ผสม ระบบเหล็กคาร์บอน การให้ความร้อนเหล็กกล้า เหล็กหล่อ โลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก                      
และการให้ความร้อน การเคลือบผิวและการต้านทานการสึกหรอของโลหะ การกัดกร่อนของโลหะ 
 Typical metallic structures, relation between structure bonding and properties 
of pure metals, alloys systems, phase stability in alloys, mechanical properties of metals 
and alloys, strengthening mechanisms in metals and alloys, metal processing, powder 
metallurgy, alloys phase diagrams, iron-carbon system, heat treatment of steel, cast iron, 
nonferrous alloys and heat treatment, surface coating and wear resistance of metals, 
corrosion of metals. 
 

301 303 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี 1 3(3-0-6) 
 Nanoscience and Nanotechnology I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 วิทยาศาสตร์นาโนขั้นแนะน าและความเกี่ยวข้องกับสังคม วิธีศึกษาลักษณะเฉพาะ วิธีการ
ประดิษฐ์ วัสดุ โครงสร้างและพ้ืนผิวนาโน พลังงานที่ระดับนาโน โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ นาโนเทอร์โม
ไดนามิกส์ วัสดุนาโนคาร์บอน ปฏิกริยาเคมีที่ระดับนาโน เคมีเชิงซูปราโมเลกุล การสังเคราะห์และการ
ปรับแต่งวัสดุนาโน วัสดุนาโนในธรรมชาติ โครงสร้างนาโนของชีวโมเลกุล 
 Introduction to nanoscience and its social implications, characterization methods, 
fabrication methods, materials, structure and the nanosurface, energy at nanoscale, electronic 
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structures, nanothermodynamics, carbon-based nanomaterials, chemical interaction at       
the nanoscale, chemical synthesis and modification of nanomaterials, natural nanomaterials, 
biomolecular nanostructures. 
 

301 304 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี 2 3(3-0-6) 
 Nanoscience and Nanotechnology II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 301 303   
 ธรรมชาติของนาโนเทคโนโลยี  กระบวนการบน -สู่-ล่างและล่าง-สู่-บน หลักมูลฐาน             
ของหมุกควอนตัม โครงสร้างนาโนแบบหนึ่งมิติ ระบบไฮบริดของโมเลกุลชีวภาพ -อนุภาคนาโน ปรัชญา      
ของวิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี จริยธรรมด้านนาโนเทคโนโลยี 
 Nauture of nanotechnology, top-down and bottom-up processes, fundamentals 
of quantum dot, one dimensional nanostructures, biomolecular-nanoparticle hybrid systems, 
philosophy of nanoscience and nanotechnology, ethics of nanotechnology. 
 

301 305 เซรามิกส์ 3(3-0-6) 
 Ceramics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 205 
 เซรามิกขั้นแนะน า พันธะและโครงสร้างของเซรามิก เทอร์โมไดนามิกส์และสมดุลเฟสของ
เซรามิกต าหนิ การแพร่และการน าไฟฟ้าของเซรามิก การเผาผนึกและการเติบโตของเกรน  สมบัติเชิงกล        
และความร้อนของเซรามิก สมบัติทางไฟฟ้าและแม่เหล็กของเซรามิก  สมบัติเชิงแสงของเซรามิก เซรามิก 
โครงสร้างระดับนาโน 
 Introduction to ceramics, bonding and structures of ceramics, thermodynamics 
and phase equilibria of ceramics, defects, diffusion and electrical conductivity of ceramics, 
sintering and grain growth, mechanical and thermal properties of ceramics, electrical and 
magnetic properties of ceramics, optical properties of ceramics, nanostructured ceramics 
 

301 306 พอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 Polymers 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 205 

 บทน า การเกิดพอลิเมอร์แบบเติม  การเกิดพอลิเมอร์แบบควบแน่น การเกิดพอลิเมอร์         
แบบโคออร์ดิเนต การเกิดพอลิเมอร์ร่วม พอลิเมอร์จากธรรมชาติ น้ าหนักโมเลกุล และวิธีการวัดน้ าหนัก
โมเลกุล โครงสร้างและสัณฐานวิทยา สมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแสง  
สมบัติทางเสียง 
 Introduction, addition polymerization, condensation polymerization, 
coordination polymerization, copolymerization, natural polymers, molecular weight 
and measuring methods, structure and Morphology, physical properties, mechanical 
properties, electrical properties, optical properties, acoustic properties.  
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301 331 วัสดุนาโน 3(3-0-6) 
 Nanomaterials 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 205 
 แนวคิดเกี่ยวกับวัสดุนาโน การเปลี่ยนเฟสของอนุภาคนาโน การสังเคราะห์อนุภาคนาโน     
ด้วยวิธีแก๊สเฟส แม่เหล็กและสมบัติเชิงแม่เหล็กของอนุภาคนาโน สมบัติทางกายภาพของอนุภาคนาโน     
ของไหลนาโน โครงสร้างนาโน การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุนาโน 
 Concept in nanomaterials, phase transformation of nanoparticles, gas-phase 
synthesis of nanoparticles, magnetism and magnetic properties of nanoparticles, physical 
properties of nanoparticles, nanofluids, nanostructures, Characterization of nanomaterials. 
 

301 332 นาโนอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 Nanoelectronics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 205 
 อนุภาคและคลื่น กลศาสตร์เชิงคลื่น วัสดุส าหรับนาโนอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการเตรียม       
การประดิษฐ์และการวัดสมบัติส าหรับโครงสร้างนาโน การขนส่งอิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวน าและโครงสร้าง      
นาโน อิเล็กตรอนในโครงสร้างมิติต่ า 2 มิติ อุปกรณ์โครงสร้างนาโน 
 Particles and waves, wave mechanics, materials for nanoelectronics, growth, 
fabrication and measurement techniques for nanostructure, electron transport in 
semiconductors and nanostructures, electrons in traditional low-dimensional structure, 
nanostructure devices. 
 

301 333 วัสดุเชิงประกอบ 3(3-0-6) 
 Composite Materials 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 วัสดุเชิงประกอบขั้นแนะน า ตัวเสริมแรงและเมทริก การกระจายของตัวเสริมแรง การเสียรูป
ของวัสดุเชิงประกอบ ความเค้นกับความเครียดของวัสดุเชิงประกอบ สมบัติที่รอยต่อ ความแข็งแรงของวัสดุ
เชิงประกอบ สมบัติเชิงความร้อนของวัสดุเชิงประกอบ การประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้วัสดุเชิงประกอบ 
 Introduction to composite materials, reinforcements and matrices, dispersion of 
the reinforcements, deformations of composite materials, stress and strain in composite 
materials, interface properties, strength of composite materials, thermal property of 
composite materials, and fabrication and applications of composite materials. 
 

301 334 คอลลอยด์และอินเตอร์เฟส 3(3-0-6) 
 Colloids and Interfaces Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 คอลลอยด์ขั้นแนะน า ประจุที่ผิวและเสถียรภาพของคอลลอยด์ วิทยกระแสของระบบ
คอลลอยด์ สมบัติที่รอยต่อผิว การดูดซับ การเตรียมฟิล์มบาง 
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 Introduction to colloids, surface charges and stability of colloids, rheology 
of colloidal system, characterizations of colloids, interface properties, adsorption, and 
preparation of thin films. 
 
301 335 เทคโนโลยีฟิล์มบาง 3(3-0-6) 
 Thin Film Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 301 301 
 เทคโนโลยีในการเตรียมฟิล์มบางและการน าไปใช้งาน เทคโนโลยีการผลิตระดับไมโคร      
การเตรียมฟิล์มด้วยวิธีไอเคมี การเตรียมฟิล์มด้วยวิธีเอ็มโอซีวีดี การควบคุมสารปนเป้ือน สปัตเตอร์ริงและ
การเตรียมฟิล์มด้วยวิธีสปัตเตอร์ กระบวนการผลิตด้วยเลเซอร์และล าอิเล็กตรอน การเตรียมฟิล์มด้วยวิธี   
เอ็มบีอี การเคลือบด้วยล าไอออน พอลิเมอร์ไดอิเล็กตริก 
 Thin film technology and applications, microfabrication technologies, chemical 
vapor deposition (CVD), metal–organic chemical vapor deposition (MOCVD), impurity 
control, sputtering and sputter deposition, laser and electron beam assisted processing, 
molecular beam epitaxy (MBE), coating with ion beam, dielectric polymer. 
 

301 336 กระบวนการผลิตเซรามิกส์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Ceramics Processing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 กระบวนการปฏิกริยาของแข็ง  กระบวนการแบบเฟสของไอระเหย การเตรียมจากสารละลาย
เคมี อิเล็กโตรโฟรีติคเดโพซิชัน อิเล็กโตรสปินนิง พัลซ์เลเซอร์เดโพซิชัน กระบวนการผลิตแบบใหม่ 
 Solid state reactions, gas phase processes, chemical solution growth , 
electrophoretic deposition, electrospinning, pulsed laser deposition, novel processing. 
 

301 337 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Materials Characterization 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 301 204 
 ทบทวนการหาลักษณะเฉพาะขั้นพ้ืนฐานของวัสดุ อันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนหรือไอออน
กับชิ้นงาน ทฤษฎีการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน เทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดขั้นสูง  
เทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านขั้นสูง  การตีความหมายจากภาพถ่ายกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน เทคนิคอ่ืนๆในการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง 
 Recap on basic materials characterization, interactions between electrons/ions 
and specimens, advanced techniques in scanning electron microscopy, theory of electron 
diffraction, advanced techniques in transmission electron microscopy, transmission 
electron microscope image interpretation, other techniques in advanced materials 
characterization. 
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301 331 วัสดุนาโน 3(3-0-6) 
 Nanomaterials 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 205 
 แนวคิดเกี่ยวกับวัสดุนาโน การเปลี่ยนเฟสของอนุภาคนาโน การสังเคราะห์อนุภาคนาโน     
ด้วยวิธีแก๊สเฟส แม่เหล็กและสมบัติเชิงแม่เหล็กของอนุภาคนาโน สมบัติทางกายภาพของอนุภาคนาโน     
ของไหลนาโน โครงสร้างนาโน การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุนาโน 
 Concept in nanomaterials, phase transformation of nanoparticles, gas-phase 
synthesis of nanoparticles, magnetism and magnetic properties of nanoparticles, physical 
properties of nanoparticles, nanofluids, nanostructures, Characterization of nanomaterials. 
 

301 332 นาโนอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 Nanoelectronics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 205 
 อนุภาคและคลื่น กลศาสตร์เชิงคลื่น วัสดุส าหรับนาโนอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการเตรียม       
การประดิษฐ์และการวัดสมบัติส าหรับโครงสร้างนาโน การขนส่งอิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวน าและโครงสร้าง      
นาโน อิเล็กตรอนในโครงสร้างมิติต่ า 2 มิติ อุปกรณ์โครงสร้างนาโน 
 Particles and waves, wave mechanics, materials for nanoelectronics, growth, 
fabrication and measurement techniques for nanostructure, electron transport in 
semiconductors and nanostructures, electrons in traditional low-dimensional structure, 
nanostructure devices. 
 

301 333 วัสดุเชิงประกอบ 3(3-0-6) 
 Composite Materials 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 วัสดุเชิงประกอบขั้นแนะน า ตัวเสริมแรงและเมทริก การกระจายของตัวเสริมแรง การเสียรูป
ของวัสดุเชิงประกอบ ความเค้นกับความเครียดของวัสดุเชิงประกอบ สมบัติที่รอยต่อ ความแข็งแรงของวัสดุ
เชิงประกอบ สมบัติเชิงความร้อนของวัสดุเชิงประกอบ การประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้วัสดุเชิงประกอบ 
 Introduction to composite materials, reinforcements and matrices, dispersion of 
the reinforcements, deformations of composite materials, stress and strain in composite 
materials, interface properties, strength of composite materials, thermal property of 
composite materials, and fabrication and applications of composite materials. 
 

301 334 คอลลอยด์และอินเตอร์เฟส 3(3-0-6) 
 Colloids and Interfaces Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 คอลลอยด์ขั้นแนะน า ประจุที่ผิวและเสถียรภาพของคอลลอยด์ วิทยกระแสของระบบ
คอลลอยด์ สมบัติที่รอยต่อผิว การดูดซับ การเตรียมฟิล์มบาง 
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 Introduction to colloids, surface charges and stability of colloids, rheology 
of colloidal system, characterizations of colloids, interface properties, adsorption, and 
preparation of thin films. 
 
301 335 เทคโนโลยีฟิล์มบาง 3(3-0-6) 
 Thin Film Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 301 301 
 เทคโนโลยีในการเตรียมฟิล์มบางและการน าไปใช้งาน เทคโนโลยีการผลิตระดับไมโคร      
การเตรียมฟิล์มด้วยวิธีไอเคมี การเตรียมฟิล์มด้วยวิธีเอ็มโอซีวีดี การควบคุมสารปนเปื้อน สปัตเตอร์ริงและ
การเตรียมฟิล์มด้วยวิธีสปัตเตอร์ กระบวนการผลิตด้วยเลเซอร์และล าอิเล็กตรอน การเตรียมฟิล์มด้วยวิธี   
เอ็มบีอี การเคลือบด้วยล าไอออน พอลิเมอร์ไดอิเล็กตริก 
 Thin film technology and applications, microfabrication technologies, chemical 
vapor deposition (CVD), metal–organic chemical vapor deposition (MOCVD), impurity 
control, sputtering and sputter deposition, laser and electron beam assisted processing, 
molecular beam epitaxy (MBE), coating with ion beam, dielectric polymer. 
 

301 336 กระบวนการผลิตเซรามิกส์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Ceramics Processing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 กระบวนการปฏิกริยาของแข็ง  กระบวนการแบบเฟสของไอระเหย การเตรียมจากสารละลาย
เคมี อิเล็กโตรโฟรีติคเดโพซิชัน อิเล็กโตรสปินนิง พัลซ์เลเซอร์เดโพซิชัน กระบวนการผลิตแบบใหม่ 
 Solid state reactions, gas phase processes, chemical solution growth , 
electrophoretic deposition, electrospinning, pulsed laser deposition, novel processing. 
 

301 337 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Materials Characterization 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 301 204 
 ทบทวนการหาลักษณะเฉพาะขั้นพ้ืนฐานของวัสดุ อันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนหรือไอออน
กับชิ้นงาน ทฤษฎีการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน เทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดขั้นสูง  
เทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านขั้นสูง  การตีความหมายจากภาพถ่ายกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน เทคนิคอ่ืนๆในการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง 
 Recap on basic materials characterization, interactions between electrons/ions 
and specimens, advanced techniques in scanning electron microscopy, theory of electron 
diffraction, advanced techniques in transmission electron microscopy, transmission 
electron microscope image interpretation, other techniques in advanced materials 
characterization. 
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301 338 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวน า 3(3-0-6) 
 Semiconductor Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 301 301 
 พ้ืนฐานกลศาสตร์ควอนตัม ปริมาณเชิงสถิติ สถิติที่สภาวะไม่สมดุล ระดับพลังงาน สมบัติของ
สารกึ่งตัวน า รอยต่อพีเอ็น ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ 
 Quantum mechanic basics, statistical quantities, non-equilibrium statistics, 
energy level, semiconductor properties, p-n junction, bipolar transistors. 
 
301 339 วัสดุศาสตร์เชิงค านวณ 3(3-0-6) 
 Computational Materials Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 102 และ 315 103 
 หลักการพ้ืนฐานของกลศาสตร์ควอนตัม วิธีการประมาณแบบฮาร์ทรี-ฟอค์กและการค านวณ
พลังงานยึดเหนี่ยวและสมบัติเชิงโมเลกุล ทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่นและการค านวณโครงสร้างอิเลกทรอ
นิคและสมบัติทางแสง หลักการพ้ืนฐานและการจ าลองเชิงโมเลกุล วิธีการจ าลองพลวัตเชิงโมเลกุลวิธีการ
จ าลองมอนติคาร์โล 
 Basic principle of quantum mechanics, Hartree-Fock approximation method 
and calculations of binding energy and molecular properties,  density functional theory 
and calculations of electronic structure and optical properties, basic principle and 
molecular simulation, application of molecular dynamic method, Monte Carlo methods. 
 

301 340 วัสดุแม่เหล็ก 3(3-0-6) 
 Magnetic Materials 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 103 และ 301 201 
 แนวคิดพ้ืนฐาน ประเภทของวัสดุตามสมบัติทางแม่เหล็ก สมบัติมหภาคของวัสดุแม่เหล็ก  
โมเมนต์แม่เหล็กของอะตอม ทฤษฎีของแม่เหล็กพาราและแม่เหล็กเฟอร์โร โดเมนแม่เหล็ก  พลังงาน         
ที่เก่ียวข้องกับปรากฏการณ์ทางแม่เหล็ก วัสดุแม่เหล็กอ่อนและแม่เหล็กแข็ง วัสดุแม่เหล็กส าหรับการจัดเก็บ
ข้อมูล 
 Basic concepts, classification of materials according to magnetic properties, 
macroscopic properties of magnetic materials, magnetic moments of atoms, theory of 
paramagnetism and ferromagnetism, magnetic domains, energy contributions to magnetic 
effects, soft and hard magnetic materials, magnetic materials for information storage. 
 

301 341 กระบวนการผลิตโลหะ 3(3-0-6) 
 Metal Processing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 301 302 
 การข้ึนรูปและการปรับแต่งรูปทรงของโลหะข้ันแนะน า  แผนภาพเฟสและกระบวนการแข็งตัว 
การเปลี่ยนเฟสแบบมีการแพร่และไม่มีการแพร่ในโลหะ การหล่อ สภาพหลอมเหลวและการไหลของ   
ความร้อน การเกิดนิวเคลียสและการเติบโต โครงสร้างเกรนและการลดขนาดเกรน จุดบกพร่อง           
จากการแข็งตัว งานพลาสติก การให้ความร้อน การใช้เครื่องจักรและการขึ้นรูปขั้นสุดท้าย การเชื่อม 
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 Introduction to forming and shaping of metals, phase diagrams and 
solidification, diffusional and diffusionless transformations in metals, casting, melt 
condition and heat flow, nucleation and growth, grain structure and grain refiner, 
defects from solidification, plastic working, heat treatment, machining and finishing , 
joining. 
301 342 การกัดกร่อน 3(3-0-6) 
 Corrosions 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 301 201 
 การกัดกร่อนเบื้องต้น หลักไฟฟ้าเคมีของการกัดกร่อน อุณหพลศาสตร์ของการกัดกร่อน            
คิเนติกและการประยุกต์ใช้หลักไฟฟ้าเคมีกับการกัดกร่อน ตัวอย่างหลักไฟฟ้าเคมีประยุกต์กับการกัดกร่อน 
รูปแบบของการกัดกร่อน การพังทลายจากการกัดกร่อน องค์ประกอบและเซลล์ การกัดกร่อนด้วยน้ า          
การกัดกร่อนด้วยสภาวะอากาศแวดล้อม การกัดกร่อนจากจุลชีพ การเลือกวัสดุและการออกแบบ         
การป้องกันการกัดกร่อนจากการกัดเซาะแบบแคโทดิก การเคลือบเพ่ือป้องกันการกัดเซาะ การกัดกร่อน
จากอุณหภูมิสูง 
 Corrosion basics, corrosion electrochemistry, corrosion thermodynamics, 
corrosion kinetics and applications of electrochemistry to corrosion, examples of applied 
electrochemistry to corrosion, forms of corrosion, corrosion failure, factors and cells,  
corrosion by water, atmospheric corrosion, microbiologically influenced corrosion, material 
selection and design, cathodic protection, protective coating, high temperature corrosion. 
 

301 343 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 Polymer Processing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 วิทยากระแสของพอลิเมอร์   การถ่ายโอนความร้อน กระบวนการขึ้นรูปแบบอัดรีด 
กระบวนการขึ้นรูปแบบฉีด กระบวนการขึ้นรูปแบบเป่า กระบวนการขึ้นรูปแบบกดอัด กระบวนการ       
ขึ้นรูปแบบเทอร์โมฟอร์มมิ่ง กระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน กระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนแบบรีด 
กระบวนการขึ้นรูปพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย การน าพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ 
 Polymer rheology, heat transfer, extrusion process, injection molding, blow 
molding, compression molding, thermoforming, rotation molding, calendering, fiber reinforced 
plastic, plastic recycling. 
 

301 345 เทคโนโลยียาง 3(3-0-6) 
 Rubber Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 บทน า ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ ยางเทอร์มอพลาสติก สารเคมี และสารเติมแต่ง   
ส าหรับยาง กระบวนการขึ้นรูปยาง การทดสอบ การน ากลับมาใช้ของยาง 
 Introduction, Natural Rubber, Synthetic Rubber, Thermoplastic Elastomer,  
Rubber Chemical and Additives, Processing of Rubber, testing, Rubber Recycling. 
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301 338 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวน า 3(3-0-6) 
 Semiconductor Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 301 301 
 พ้ืนฐานกลศาสตร์ควอนตัม ปริมาณเชิงสถิติ สถิติที่สภาวะไม่สมดุล ระดับพลังงาน สมบัติของ
สารกึ่งตัวน า รอยต่อพีเอ็น ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ 
 Quantum mechanic basics, statistical quantities, non-equilibrium statistics, 
energy level, semiconductor properties, p-n junction, bipolar transistors. 
 
301 339 วัสดุศาสตร์เชิงค านวณ 3(3-0-6) 
 Computational Materials Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 102 และ 315 103 
 หลักการพ้ืนฐานของกลศาสตร์ควอนตัม วิธีการประมาณแบบฮาร์ทรี-ฟอค์กและการค านวณ
พลังงานยึดเหนี่ยวและสมบัติเชิงโมเลกุล ทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่นและการค านวณโครงสร้างอิเลกทรอ
นิคและสมบัติทางแสง หลักการพ้ืนฐานและการจ าลองเชิงโมเลกุล วิธีการจ าลองพลวัตเชิงโมเลกุลวิธีการ
จ าลองมอนติคาร์โล 
 Basic principle of quantum mechanics, Hartree-Fock approximation method 
and calculations of binding energy and molecular properties,  density functional theory 
and calculations of electronic structure and optical properties, basic principle and 
molecular simulation, application of molecular dynamic method, Monte Carlo methods. 
 

301 340 วัสดุแม่เหล็ก 3(3-0-6) 
 Magnetic Materials 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 103 และ 301 201 
 แนวคิดพ้ืนฐาน ประเภทของวัสดุตามสมบัติทางแม่เหล็ก สมบัติมหภาคของวัสดุแม่เหล็ก  
โมเมนต์แม่เหล็กของอะตอม ทฤษฎีของแม่เหล็กพาราและแม่เหล็กเฟอร์โร โดเมนแม่เหล็ก  พลังงาน         
ที่เก่ียวข้องกับปรากฏการณ์ทางแม่เหล็ก วัสดุแม่เหล็กอ่อนและแม่เหล็กแข็ง วัสดุแม่เหล็กส าหรับการจัดเก็บ
ข้อมูล 
 Basic concepts, classification of materials according to magnetic properties, 
macroscopic properties of magnetic materials, magnetic moments of atoms, theory of 
paramagnetism and ferromagnetism, magnetic domains, energy contributions to magnetic 
effects, soft and hard magnetic materials, magnetic materials for information storage. 
 

301 341 กระบวนการผลิตโลหะ 3(3-0-6) 
 Metal Processing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 301 302 
 การข้ึนรูปและการปรับแต่งรูปทรงของโลหะข้ันแนะน า  แผนภาพเฟสและกระบวนการแข็งตัว 
การเปลี่ยนเฟสแบบมีการแพร่และไม่มีการแพร่ในโลหะ การหล่อ สภาพหลอมเหลวและการไหลของ   
ความร้อน การเกิดนิวเคลียสและการเติบโต โครงสร้างเกรนและการลดขนาดเกรน จุดบกพร่อง           
จากการแข็งตัว งานพลาสติก การให้ความร้อน การใช้เครื่องจักรและการขึ้นรูปขั้นสุดท้าย การเชื่อม 
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 Introduction to forming and shaping of metals, phase diagrams and 
solidification, diffusional and diffusionless transformations in metals, casting, melt 
condition and heat flow, nucleation and growth, grain structure and grain refiner, 
defects from solidification, plastic working, heat treatment, machining and finishing , 
joining. 
301 342 การกัดกร่อน 3(3-0-6) 
 Corrosions 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 301 201 
 การกัดกร่อนเบื้องต้น หลักไฟฟ้าเคมีของการกัดกร่อน อุณหพลศาสตร์ของการกัดกร่อน            
คิเนติกและการประยุกต์ใช้หลักไฟฟ้าเคมีกับการกัดกร่อน ตัวอย่างหลักไฟฟ้าเคมีประยุกต์กับการกัดกร่อน 
รูปแบบของการกัดกร่อน การพังทลายจากการกัดกร่อน องค์ประกอบและเซลล์ การกัดกร่อนด้วยน้ า          
การกัดกร่อนด้วยสภาวะอากาศแวดล้อม การกัดกร่อนจากจุลชีพ การเลือกวัสดุและการออกแบบ         
การป้องกันการกัดกร่อนจากการกัดเซาะแบบแคโทดิก การเคลือบเพ่ือป้องกันการกัดเซาะ การกัดกร่อน
จากอุณหภูมิสูง 
 Corrosion basics, corrosion electrochemistry, corrosion thermodynamics, 
corrosion kinetics and applications of electrochemistry to corrosion, examples of applied 
electrochemistry to corrosion, forms of corrosion, corrosion failure, factors and cells,  
corrosion by water, atmospheric corrosion, microbiologically influenced corrosion, material 
selection and design, cathodic protection, protective coating, high temperature corrosion. 
 

301 343 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 Polymer Processing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 วิทยากระแสของพอลิเมอร์   การถ่ายโอนความร้อน กระบวนการขึ้นรูปแบบอัดรีด 
กระบวนการขึ้นรูปแบบฉีด กระบวนการขึ้นรูปแบบเป่า กระบวนการขึ้นรูปแบบกดอัด กระบวนการ       
ขึ้นรูปแบบเทอร์โมฟอร์มมิ่ง กระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน กระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนแบบรีด 
กระบวนการขึ้นรูปพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย การน าพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ 
 Polymer rheology, heat transfer, extrusion process, injection molding, blow 
molding, compression molding, thermoforming, rotation molding, calendering, fiber reinforced 
plastic, plastic recycling. 
 

301 345 เทคโนโลยียาง 3(3-0-6) 
 Rubber Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 บทน า ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ ยางเทอร์มอพลาสติก สารเคมี และสารเติมแต่ง   
ส าหรับยาง กระบวนการขึ้นรูปยาง การทดสอบ การน ากลับมาใช้ของยาง 
 Introduction, Natural Rubber, Synthetic Rubber, Thermoplastic Elastomer,  
Rubber Chemical and Additives, Processing of Rubber, testing, Rubber Recycling. 
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301 346 เทคโนโลยีกาว 3(3-0-6) 
 Adhesive Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 บทน า พ้ืนผิว และระหว่างพ้ืนผิวสัมผัส ทฤษฎีการยึด การตรวจสอบคุณลักษณะของพ้ืนผิว  
สมบัติทางเคมี และฟิสิกส์ของกาว  ประเภทของกาว การเตรียมพ้ืนผิว. การทดสอบการยึดติด 
 Introduction, surface and interface, Adhesion Theory, Surface characterization, 
Chemical and Physical Properties of Adhesives, Types of Adhesives, Surface Preparation,  
Adhesion testing. 
 

301 391 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 3 1(0-3-2) 
 Materials Science Laboratory III 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 การวัดขนาดอนุภาคด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์  การสังเคราะห์อนุภาคขนาดนาโน      
การวัดประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ การหล่อโลหะ การสร้างแผนภาพทีทีที 1 การสร้างแผนภาพทีทีที 2 
การสร้างแผนภาพทีทีที 3 การวัดครีพในชิ้นงานพอลิเมอร์ ทฤษฏีฟังก์ชันความหนาแน่น 
 Measuring size of particle by X-Ray Diffraction, nano-particle synthesis, 
measurements of solar cell efficiency, metal casting, TTT diagram construction I, TTT 
diagram construction II, TTT diagram construction III, TTT diagram construction IV, creep 
measurements in polymer, density functional theory. 
 

301 392 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 4 1(0-3-2) 
 Materials Science Laboratory IV 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การข้ึนรูปชิ้นงานเซรามิกด้วยเทคนิคการหล่อแบบน้ าสลิป การวัดค่าความหนาแน่น แบบกรีน
และการเผา การชุบเคลือบและการเผา การทดสอบโคน การปรับสภาพพ้ืนผิวของชิ้นงานด้วยฟิล์มต่างๆ 
อิเล็กโตรสปินนิง 1: โพลิเมอร์ไฟเบอร์ อิเล็กโตรสปินนิง 2: เซรามิคไฟเบอร์ การวัดความหนาของฟิล์มบาง
ด้วยเทคนิค อิลิปโซเมทรี การวัดค่าความจุไฟฟ้า-ความต่างศักย์ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์: พลศาสตร์       
เชิงโมเลกุล 
 Ceramic processing by slip molding technique, Green density measurements 
and sintering, plating and sintering, cone testing, adjusting material surface with various 
types of films, electrospinning I: polymer fiber, electrospinning II: ceramic fiber, film 
thickness measurement with ellipsometry technique, capacitor-voltage measurements, 
and computer laboratory: molecular dynamics 
 

301 431 เรื่องคัดสรรทางวัสดุศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Materials Science I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 เป็นหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 
 Currently interesting topics in materials science and nanotechnology. 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 165 

 

301 432 เรื่องคัดสรรทางวัสดุศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Materials Science II 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
 เป็นหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 

 Currently interesting topics in materials science and nanotechnology. 
  

301 491 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 1(0-3-2) 
 Seminar in Materials Science and Nanotechnology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การเลือกหัวข้อเรื่อง การค้นคว้าเอกสาร การน าเสนอและวิจารณ์ในหัวข้อทางวัสดุศาสตร์   
และนาโนเทคโนโลยี 
 Selecting topics, surveying of literatures, practice conducting a seminar and 
participate in discussion on recent interesting topics in materials science and nanotechnology. 
  

301 492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 4(0-12-6) 
 Project in Materials Science and Nanotechnology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ท าวิจัยในหัวข้อทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี วิเคราะห์และอภิปรายผล การเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ การน าเสนอโปสเตอร์และการสอบปากเปล่า 
 Research in the topics related to materials science and nanotechnology, 
interpretation and discussion of the results, final report writing, poster presentation and oral 
examination. 
  

301 493 สหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 7 หน่วยกิต 
 Cooperative Education in Materials Science and Nanotechnology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ หรือสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้อง    
กับสาขาวิชา โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น        
โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาและมีหน้าที่รับผิดชอบตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย จัดท ารายงานการปฏิบัติงานจริง
พร้อมทั้งน าเสนอต่อพนักงานสหกิจศึกษาของหน่วยงานนั้นและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
 Taking up actual practical training in industrial setup or industrial enterprise or 
government sectors which directly involve in the field of materials science and  
nanotechnology, student must work full time as 0ne of the employee of the enterprise 
and also taking full responsibility with the given task, writing the conclusive report to be 
presented to the appointed co-operative officer belonging to the enterprise as well as to 
the co-operative advisor from the university. 
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301 346 เทคโนโลยีกาว 3(3-0-6) 
 Adhesive Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 บทน า พ้ืนผิว และระหว่างพ้ืนผิวสัมผัส ทฤษฎีการยึด การตรวจสอบคุณลักษณะของพ้ืนผิว  
สมบัติทางเคมี และฟิสิกส์ของกาว  ประเภทของกาว การเตรียมพ้ืนผิว. การทดสอบการยึดติด 
 Introduction, surface and interface, Adhesion Theory, Surface characterization, 
Chemical and Physical Properties of Adhesives, Types of Adhesives, Surface Preparation,  
Adhesion testing. 
 

301 391 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 3 1(0-3-2) 
 Materials Science Laboratory III 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 การวัดขนาดอนุภาคด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์  การสังเคราะห์อนุภาคขนาดนาโน      
การวัดประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ การหล่อโลหะ การสร้างแผนภาพทีทีที 1 การสร้างแผนภาพทีทีที 2 
การสร้างแผนภาพทีทีที 3 การวัดครีพในชิ้นงานพอลิเมอร์ ทฤษฏีฟังก์ชันความหนาแน่น 
 Measuring size of particle by X-Ray Diffraction, nano-particle synthesis, 
measurements of solar cell efficiency, metal casting, TTT diagram construction I, TTT 
diagram construction II, TTT diagram construction III, TTT diagram construction IV, creep 
measurements in polymer, density functional theory. 
 

301 392 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 4 1(0-3-2) 
 Materials Science Laboratory IV 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การข้ึนรูปชิ้นงานเซรามิกด้วยเทคนิคการหล่อแบบน้ าสลิป การวัดค่าความหนาแน่น แบบกรีน
และการเผา การชุบเคลือบและการเผา การทดสอบโคน การปรับสภาพพ้ืนผิวของชิ้นงานด้วยฟิล์มต่างๆ 
อิเล็กโตรสปินนิง 1: โพลิเมอร์ไฟเบอร์ อิเล็กโตรสปินนิง 2: เซรามิคไฟเบอร์ การวัดความหนาของฟิล์มบาง
ด้วยเทคนิค อิลิปโซเมทรี การวัดค่าความจุไฟฟ้า-ความต่างศักย์ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์: พลศาสตร์       
เชิงโมเลกุล 
 Ceramic processing by slip molding technique, Green density measurements 
and sintering, plating and sintering, cone testing, adjusting material surface with various 
types of films, electrospinning I: polymer fiber, electrospinning II: ceramic fiber, film 
thickness measurement with ellipsometry technique, capacitor-voltage measurements, 
and computer laboratory: molecular dynamics 
 

301 431 เรื่องคัดสรรทางวัสดุศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Materials Science I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 เป็นหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 
 Currently interesting topics in materials science and nanotechnology. 
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301 432 เรื่องคัดสรรทางวัสดุศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Materials Science II 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
 เป็นหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 

 Currently interesting topics in materials science and nanotechnology. 
  

301 491 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 1(0-3-2) 
 Seminar in Materials Science and Nanotechnology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การเลือกหัวข้อเรื่อง การค้นคว้าเอกสาร การน าเสนอและวิจารณ์ในหัวข้อทางวัสดุศาสตร์   
และนาโนเทคโนโลยี 
 Selecting topics, surveying of literatures, practice conducting a seminar and 
participate in discussion on recent interesting topics in materials science and nanotechnology. 
  

301 492 โครงงานทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 4(0-12-6) 
 Project in Materials Science and Nanotechnology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ท าวิจัยในหัวข้อทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี วิเคราะห์และอภิปรายผล การเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ การน าเสนอโปสเตอร์และการสอบปากเปล่า 
 Research in the topics related to materials science and nanotechnology, 
interpretation and discussion of the results, final report writing, poster presentation and oral 
examination. 
  

301 493 สหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 7 หน่วยกิต 
 Cooperative Education in Materials Science and Nanotechnology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ หรือสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้อง    
กับสาขาวิชา โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น        
โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาและมีหน้าที่รับผิดชอบตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย จัดท ารายงานการปฏิบัติงานจริง
พร้อมทั้งน าเสนอต่อพนักงานสหกิจศึกษาของหน่วยงานนั้นและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
 Taking up actual practical training in industrial setup or industrial enterprise or 
government sectors which directly involve in the field of materials science and  
nanotechnology, student must work full time as 0ne of the employee of the enterprise 
and also taking full responsibility with the given task, writing the conclusive report to be 
presented to the appointed co-operative officer belonging to the enterprise as well as to 
the co-operative advisor from the university. 
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รายวิชาในภาควิชาชีววิทยา 
 

311 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 Biology I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 หลักการทางชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พลังงานกับชีวิต การสืบพันธุ์ระดับเซลล์
และพันธุศาสตร์ โครงสร้างและสรีรวิทยาของสัตว์ นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 Principles of biology, structure and function of cells, energy and life, cellular 
reproduction and genetics, structure and physiology of animals, ecology and environmental 
science. 
 

311 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2) 
 Biology Laboratory I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 101 
 การทดลองปฏิบัติการในเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พลังงานกับชีวิต การสืบพันธุ์
ระดับเซลล์และพันธุศาสตร์ โครงสร้างและสรีรวิทยาของสัตว์ นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 Laboratory experiments in structure and function of cells, energy and life, 
cellular reproduction and genetics, structure and physiology of animals, ecology and 
environmental science. 
 

311 103 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 Biology II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 วิวัฒนาการทางชีววิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 
เนื้อเยื่อพืชและสรีรวิทยาของพืช การสืบพันธุ์และการเจริญของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง โภชนาการ  
และการล าเลียงในพืช 
 Evolutionary biology, biodiversity, structure and function of plant cells, plant 
tissues and physiology, plant reproduction and development, photosynthesis, nutrition 
and transport in plants. 
 

311 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2) 
 Biology Laboratory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 103 
 การทดลองปฏิบัติการการวิวัฒนาการทางชีววิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง
และหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อพืชและสรีรวิทยาของพืช การสืบพันธุ์และการเจริญของพืช การสังเคราะห์  
ด้วยแสง โภชนาการและการล าเลียงในพืช 
 Laboratory experiments in evolutionary biology, biodiversity, structure and 
function of plant cells, plant tissues and physiology, plant reproduction and development, 
photosynthesis, nutrition and transport in plants. 
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311 109 การวาดภาพทางชีววิทยา 3(1-6-5) 
 Biological Drawing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 หลักและการฝึกทักษะในการวาดภาพสิ่งมีชีวิต ทั้งจากของจริงและจากกล้องจุลทรรศน์     
เพ่ือประกอบการศึกษาและงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มีการศึกษาภาคสนาม 
 Principles and practice in drawing of organisms from specimens and microscope 
for study and research in biological sciences, field trips. 
 

311 111 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
 Biology for Physical Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความรู้พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ล าดับโครงสร้างของ
สิ่งมีชีวิตจากเซลล์ไปถึงร่างกาย หลักการทางเคมีของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ์และการเจริญของสิ่งมีชีวิต 
สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืชและสัตว์ ชีววิทยาของจุลินทรีย์ พันธุศาสตร์และชีววิทย าระดับโมเลกุล 
นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 Basic knowledge in biology concerning human everyday life, structural order from 
cells to organisms, reproduction and development of organisms, principles of chemistry of 
life, basicphysiology of plants and animals, biology, of microorganisms, genetics and 
biotechnology, ecology and natural resource conservation. 
 

311 112 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1(0-3-2) 
 Biology for Physical Science Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311111 หรือรายวิชาควบ 311111 
 การทดลองปฏิบัติการให้สอดคล้องกับวิชา 311 111 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 
 Laboratory experiments to accompany 311 111 Biology for Physical Science. 
 

311 200 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 
 Research Methodology for Biological Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 หลักการพ้ืนฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  การสืบค้นข้อมูล  ขั้นตอนการวิจัยด้วย
ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์  จรรยาบรรณการวิจัย  เทคนิคและรูปแบบการเขียนรายงานวิจัย  การวางแผน
งานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล  วิธีการน าเสนอผลงานวิจัย 
 Fundamental of scientific research, information retrieval, scientific method for 
research, research ethics, techniques and style for research report, research planning and 
data analysis, research presentation. 
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รายวิชาในภาควิชาชีววิทยา 
 

311 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 Biology I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 หลักการทางชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พลังงานกับชีวิต การสืบพันธุ์ระดับเซลล์
และพันธุศาสตร์ โครงสร้างและสรีรวิทยาของสัตว์ นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 Principles of biology, structure and function of cells, energy and life, cellular 
reproduction and genetics, structure and physiology of animals, ecology and environmental 
science. 
 

311 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2) 
 Biology Laboratory I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 101 
 การทดลองปฏิบัติการในเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พลังงานกับชีวิต การสืบพันธุ์
ระดับเซลล์และพันธุศาสตร์ โครงสร้างและสรีรวิทยาของสัตว์ นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 Laboratory experiments in structure and function of cells, energy and life, 
cellular reproduction and genetics, structure and physiology of animals, ecology and 
environmental science. 
 

311 103 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 Biology II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 วิวัฒนาการทางชีววิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 
เนื้อเยื่อพืชและสรีรวิทยาของพืช การสืบพันธุ์และการเจริญของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง โภชนาการ  
และการล าเลียงในพืช 
 Evolutionary biology, biodiversity, structure and function of plant cells, plant 
tissues and physiology, plant reproduction and development, photosynthesis, nutrition 
and transport in plants. 
 

311 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2) 
 Biology Laboratory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 103 
 การทดลองปฏิบัติการการวิวัฒนาการทางชีววิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง
และหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อพืชและสรีรวิทยาของพืช การสืบพันธุ์และการเจริญของพืช การสังเคราะห์  
ด้วยแสง โภชนาการและการล าเลียงในพืช 
 Laboratory experiments in evolutionary biology, biodiversity, structure and 
function of plant cells, plant tissues and physiology, plant reproduction and development, 
photosynthesis, nutrition and transport in plants. 
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311 109 การวาดภาพทางชีววิทยา 3(1-6-5) 
 Biological Drawing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 หลักและการฝึกทักษะในการวาดภาพสิ่งมีชีวิต ทั้งจากของจริงและจากกล้องจุลทรรศน์     
เพ่ือประกอบการศึกษาและงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มีการศึกษาภาคสนาม 
 Principles and practice in drawing of organisms from specimens and microscope 
for study and research in biological sciences, field trips. 
 

311 111 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
 Biology for Physical Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความรู้พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ล าดับโครงสร้างของ
สิ่งมีชีวิตจากเซลล์ไปถึงร่างกาย หลักการทางเคมีของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ์และการเจริญของสิ่งมีชีวิต 
สรีรวิทยาเบ้ืองต้นของพืชและสัตว์ ชีววิทยาของจุลินทรีย์ พันธุศาสตร์และชีววิทย าระดับโมเลกุล 
นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 Basic knowledge in biology concerning human everyday life, structural order from 
cells to organisms, reproduction and development of organisms, principles of chemistry of 
life, basicphysiology of plants and animals, biology, of microorganisms, genetics and 
biotechnology, ecology and natural resource conservation. 
 

311 112 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1(0-3-2) 
 Biology for Physical Science Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311111 หรือรายวิชาควบ 311111 
 การทดลองปฏิบัติการให้สอดคล้องกับวิชา 311 111 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 
 Laboratory experiments to accompany 311 111 Biology for Physical Science. 
 

311 200 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 
 Research Methodology for Biological Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 หลักการพ้ืนฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  การสืบค้นข้อมูล  ขั้นตอนการวิจัยด้วย
ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์  จรรยาบรรณการวิจัย  เทคนิคและรูปแบบการเขียนรายงานวิจัย  การวางแผน
งานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล  วิธีการน าเสนอผลงานวิจัย 
 Fundamental of scientific research, information retrieval, scientific method for 
research, research ethics, techniques and style for research report, research planning and 
data analysis, research presentation. 
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311 201 ชีววิทยาภาคสนาม 2(2-0-4) 
 Field Biology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ 311 103 และ 311 104 
 ระบบนิเวศทางธรรมชาติ สังคมของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตามถิ่นที่อยู่แบบต่างๆ เช่น ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง 
ป่าเบญจพรรณ แม่น้ า ล าธาร ทะเลสาบ บึง บ่อ หาดทราย ป่าชายเลน งานวิจัยความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตในแต่ละถ่ินอาศัย การวางแผนการศึกษาด้วยตนเอง 
 Natural ecosystem, communities of organisms in different types of habitats, 
e.g., dry dipterocarp forest, dry evergreen forest, mixed deciduous forest, rivers, streams, 
lakes, swamps, ponds, sandy beaches, mangrove forest, researches on diversities of life in 
each habitat, self study plan. 
 

311 202 ปฏิบัติการชีววิทยาภาคสนาม 1(0-3-2) 
 Field Biology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311201 
 การทดลองปฏิบัติการเรื่องระบบนิเวศทางธรรมชาติ สังคมของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตามถิ่นที่อยู่แบบ
ต่างๆ เช่น ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ แม่น้ า ล าธาร ทะเลสาบ บึง บ่อ หาดทราย  ป่าชายเลน 
งานวิจัยความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแต่ละถิ่นอาศัย การวางแผนการศึกษาด้วยตนเอง และการศึกษา
ภาคสนาม 
 Laboratory experiments in natural ecosystem, communities of organisms in 
different types of habitats, e.g., dry dipterocarp forest, dry evergreen forest, mixed 
deciduous forest, rivers, streams, lakes, swamps, ponds, sandy beaches, mangrove forest, 
researches on diversities of life in each habitat, self study plan and field studies. 
 

311 203 การผลิตสื่อทางวิทยาศาสตร์ 2(1-3-4) 
 Scientific Media Production 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 วิทยาศาสตร์กับการสื่อสารด้านต่างๆ ประชาสัมพันธ์ ประเภทของสื่อ วิธีการเลือกใช้ 
เป้าหมายในการผลิต ผู้บริโภค ประเด็นของเรื่องราว การวางแผนการผลิต โครงร่าง โปรแกรม การเขียน
สคริปต์ ภาพและเสียง การบันทึกวิดิทัศน์ มัลติมีเดีย สังคมออนไลน์ จริยธรรม 
 Media, science and communication aspects, publicity, types of media, how to 
use, the goal of production, consumer, theme, production planning, framework,  program, 
script writing, image and sound, recording, video, multimedia, social network, ethics. 
 

311 244 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Elementary Genetics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 
 ประวัติของวิชาพันธุศาสตร์ การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ การถ่ายทอดพันธุกรรม
ตามกฎของเมนเดลและนอกเหนือกฎของเมนเดล สารพันธุกรรม การแสดงออกของจีน การควบคุม           
การท างานของจีน ความน่าจะเป็นที่ใช้ในพันธุศาสตร์ การกลายพันธุระดับจีนและโครโมโซม มัลติเพิลแอลลีล 
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การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยจีนที่อยู่นอกนิวเคลียส พันธุศาสตร์ของมนุษย์ พันธุศาสตร์
ของจุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ การถ่ายทอดลักษณะเชิงปริมาณ ลิงเกจและรีคอมบิเนชัน 
การก าหนดเพศและการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยจีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ พันธุวิศวกรรม
เบื้องต้นและความรูทางพันธุศาสตร์ที่ค้นพบใหม่ๆ 
 History of genetics, cell division and gametogenesis, Mendelian and Non-
Mendeliangenetics, genetic material, gene action, gene regulation, probability in genetics, 
genemutation and chromosome aberration, multiple alleles, cytoplasmic inheritance 
andmaternal effect, human genetics, microbial genetics, population genetics and evolution, 
quantitative inheritance, linkage and recombination, sex determination and sexlinked gene 
inheritance, elementary genetic engineering and current topics in genetics. 
 

311 245 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น 1(0-3-2) 
 Elementary Genetics Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 244 
 ฝึกหัดเทคนิคในการใช้แมลงหวี่เป็นวัสดุในการทดลองทางพันธุศาสตร์ ศึกษาการถ่ายทอด
พันธุกรรมลักษณะเดียวและสองลักษณะพร้อมกัน การทดสอบไค-สแควร์ การนับจ านวนโครโมโซมของเซลล์
ร่างกายและเซลล์สืบพันธุ์ เซ็กส์โครมาทิน พันธุศาสตร์ของมนุษย์ พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์          
เชิงปริมาณ การสกัดดีเอ็นเอเบื้องต้นและเจลอิเล็กโตรโฟริซิส 
 Basic technique in using Drosophila melanogaster for an experiment in genetics, 
monohybrid and dihybrid cross, Chi-square test, somatic and meiotic chromosome number, 
sex chromatin, human genetics, population genetics, quantitative genetics, basic DNA 
extraction and gel electrophoresis. 
 

311 245 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น 1(0-3-2) 
 Introductory Genetics Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวชิาควบ 311244 
 ศึกษาวิธีและกฎเกณฑ์การถ่ายทอดลักษณะในสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะในแมลงหวี่ การผสมที่
พิจารณาลักษณะเดียว และการผสมที่พิจารณาสองลักษณะ การแบ่งเซลล์ การศึกษาเรื่องคาริโอไทพ์ของ
พืชและสัตว์ การทดลองเพ่ือแสดงถึงการผ่าเหล่าในสิ่งมีชีวิต และการแปรผันที่เกิดขึ้นในแต่ละตัวและที่เกิด
ขึ้นกับกลุ่มสิ่งมีชีวิต 
 Experimental studies on basis of the transmission of heredity characteristic 
especially in Drosophila , monohybrid and dihybrid crosses ; cell division and the studies 
of chromosome and karyotypes in plant and animal cells ; experiments on mutation 
andon variations found in living individuals and populations. 
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311 201 ชีววิทยาภาคสนาม 2(2-0-4) 
 Field Biology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ 311 103 และ 311 104 
 ระบบนิเวศทางธรรมชาติ สังคมของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตามถิ่นที่อยู่แบบต่างๆ เช่น ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง 
ป่าเบญจพรรณ แม่น้ า ล าธาร ทะเลสาบ บึง บ่อ หาดทราย ป่าชายเลน งานวิจัยความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตในแต่ละถ่ินอาศัย การวางแผนการศึกษาด้วยตนเอง 
 Natural ecosystem, communities of organisms in different types of habitats, 
e.g., dry dipterocarp forest, dry evergreen forest, mixed deciduous forest, rivers, streams, 
lakes, swamps, ponds, sandy beaches, mangrove forest, researches on diversities of life in 
each habitat, self study plan. 
 

311 202 ปฏิบัติการชีววิทยาภาคสนาม 1(0-3-2) 
 Field Biology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311201 
 การทดลองปฏิบัติการเรื่องระบบนิเวศทางธรรมชาติ สังคมของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตามถิ่นที่อยู่แบบ
ต่างๆ เช่น ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ แม่น้ า ล าธาร ทะเลสาบ บึง บ่อ หาดทราย  ป่าชายเลน 
งานวิจัยความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแต่ละถิ่นอาศัย การวางแผนการศึกษาด้วยตนเอง และการศึกษา
ภาคสนาม 
 Laboratory experiments in natural ecosystem, communities of organisms in 
different types of habitats, e.g., dry dipterocarp forest, dry evergreen forest, mixed 
deciduous forest, rivers, streams, lakes, swamps, ponds, sandy beaches, mangrove forest, 
researches on diversities of life in each habitat, self study plan and field studies. 
 

311 203 การผลิตสื่อทางวิทยาศาสตร์ 2(1-3-4) 
 Scientific Media Production 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 วิทยาศาสตร์กับการสื่อสารด้านต่างๆ ประชาสัมพันธ์ ประเภทของสื่อ วิธีการเลือกใช้ 
เป้าหมายในการผลิต ผู้บริโภค ประเด็นของเรื่องราว การวางแผนการผลิต โครงร่าง โปรแกรม การเขียน
สคริปต์ ภาพและเสียง การบันทึกวิดิทัศน์ มัลติมีเดีย สังคมออนไลน์ จริยธรรม 
 Media, science and communication aspects, publicity, types of media, how to 
use, the goal of production, consumer, theme, production planning, framework,  program, 
script writing, image and sound, recording, video, multimedia, social network, ethics. 
 

311 244 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Elementary Genetics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 
 ประวัติของวิชาพันธุศาสตร์ การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ การถ่ายทอดพันธุกรรม
ตามกฎของเมนเดลและนอกเหนือกฎของเมนเดล สารพันธุกรรม การแสดงออกของจีน การควบคุม           
การท างานของจีน ความน่าจะเป็นที่ใช้ในพันธุศาสตร์ การกลายพันธุระดับจีนและโครโมโซม มัลติเพิลแอลลีล 
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การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยจีนที่อยู่นอกนิวเคลียส พันธุศาสตร์ของมนุษย์ พันธุศาสตร์
ของจุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ การถ่ายทอดลักษณะเชิงปริมาณ ลิงเกจและรีคอมบิเนชัน 
การก าหนดเพศและการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยจีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ พันธุวิศวกรรม
เบื้องต้นและความรูทางพันธุศาสตร์ที่ค้นพบใหม่ๆ 
 History of genetics, cell division and gametogenesis, Mendelian and Non-
Mendeliangenetics, genetic material, gene action, gene regulation, probability in genetics, 
genemutation and chromosome aberration, multiple alleles, cytoplasmic inheritance 
andmaternal effect, human genetics, microbial genetics, population genetics and evolution, 
quantitative inheritance, linkage and recombination, sex determination and sexlinked gene 
inheritance, elementary genetic engineering and current topics in genetics. 
 

311 245 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น 1(0-3-2) 
 Elementary Genetics Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 244 
 ฝึกหัดเทคนิคในการใช้แมลงหวี่เป็นวัสดุในการทดลองทางพันธุศาสตร์ ศึกษาการถ่ายทอด
พันธุกรรมลักษณะเดียวและสองลักษณะพร้อมกัน การทดสอบไค-สแควร์ การนับจ านวนโครโมโซมของเซลล์
ร่างกายและเซลล์สืบพันธุ์ เซ็กส์โครมาทิน พันธุศาสตร์ของมนุษย์ พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์          
เชิงปริมาณ การสกัดดีเอ็นเอเบื้องต้นและเจลอิเล็กโตรโฟริซิส 
 Basic technique in using Drosophila melanogaster for an experiment in genetics, 
monohybrid and dihybrid cross, Chi-square test, somatic and meiotic chromosome number, 
sex chromatin, human genetics, population genetics, quantitative genetics, basic DNA 
extraction and gel electrophoresis. 
 

311 245 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น 1(0-3-2) 
 Introductory Genetics Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวชิาควบ 311244 
 ศึกษาวิธีและกฎเกณฑ์การถ่ายทอดลักษณะในสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะในแมลงหวี่ การผสมที่
พิจารณาลักษณะเดียว และการผสมที่พิจารณาสองลักษณะ การแบ่งเซลล์ การศึกษาเรื่องคาริโอไทพ์ของ
พืชและสัตว์ การทดลองเพ่ือแสดงถึงการผ่าเหล่าในสิ่งมีชีวิต และการแปรผันที่เกิดขึ้นในแต่ละตัวและที่เกิด
ขึ้นกับกลุ่มสิ่งมีชีวิต 
 Experimental studies on basis of the transmission of heredity characteristic 
especially in Drosophila , monohybrid and dihybrid crosses ; cell division and the studies 
of chromosome and karyotypes in plant and animal cells ; experiments on mutation 
andon variations found in living individuals and populations. 
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311 270 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(3-0-6) 
 Invertebrates 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ 311 103 และ 311 104 
 สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ นิเวศวิทยาและการจ าแนกประเภท
ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง รวมทั้งคอร์เดตที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 
 Morphology, anatomy, physiology, reproduction ecology and classification of 
invertebrates and chordates without backbone. 
 

311 270 วิทยาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(3-0-6) 
 Invertebrate Zoology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311101 และ 311102 และ 311103 และ 311104 
 ศึกษารูปร่างลักษณะภายนอก ลักษณะภายใน รวมถึงสรีรวิทยา การสืบพันธุ์ นิเวศวิทยา และ
การจ าแนกหมวดหมู่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
 External morphology, anatomy, physiology, reproduction, ecology, and classification 
of invertebrate animals, including invertebrate chordates. 
 

311 271 ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 1(0-3-2) 
 Invertebrates Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 270 
 การทดลองปฏิบัติการศึกษาสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ 
นิเวศวิทยาและการจ าแนกประเภทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง รวมทั้งคอร์เดตที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 
 Laboratory experiments in morphology, anatomy, physiology, reproduction 
ecology and classification of invertebrates and chordates without backbone. 
 

311 271 วิทยาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง   1(0-3-0) 
 Invertebrate Zoology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311270 
 การศึกษาในห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับภาคบรรยาย ในวิชา 311 270 สัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลัง และมีการศึกษานอกสถานที่ 
 Laboratory experiments to accompany 311270 Invertebrate Zoology ; field trips. 
 

311 300 เทคนิคทางชีววิทยา 3(1-6-5) 
 Techniques in Biology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 หลักการเทคนิคทางชีววิทยา การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การเตรียมสไลด์เนื้อเยื่อสัตว์และ
พืช เพ่ือศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เทคนิคมาตรฐานส าหรับศึกษาวิจัยทางชีววิทยาและปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางชีววิทยา  และการท าสไลด์ถาวรของตัวอย่างสัตว์และพืช         
ด้วยเทคนิคต่างๆ เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
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 Principle of technique in biology including collecting, caring and preparing 
plant and animal tissues samples. Standard techniques for learning and research in 
Biology. Practicing in biological instruments and equipments in preparation of plant and 
animal samples with various techniques. 
 
311 304 เซลล์วิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 
 Cell and Molecular Biology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 244 และ 311 245 
 โครงสร้าง หน้าที่และพฤติกรรมของเซลล์และออร์แกแนลล์ภายในเซลล์ ชีวเคมี สรีรวิทยา
และพันธุกรรมระดับเซลล์ เทคนิคการศึกษาชีววิทยาของเซลล์ กระบวนการเจริญของเซลล์ 
 Structure, function and behavior of cells and cell organelles, biochemical, 
physiological and genetic aspects of cells, techniques for studying cell biology and 
developmental processes of cells. 
 

311 305 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล 1(0-3-2) 
 Cell and Molecular Biology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ  311 304 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคพ้ืนฐานที่ใช้ในการศึกษาจีน 
 A practical course introducing basic techniques in gene manipulation. 
 

311 306 การเพาะเล้ียงเซลล์และเนื้อเยือ่พืชและสัตว์ 2(2-0-4) 
 Plant and Animal Cell and Tissue Culture 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ 311 103 และ 311 104 
 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชและสัตว์ การเติบโตและการเจริญของเซลล์และเนื้อเยื่อที่
เพาะเลี้ยง ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตและการเจริญ การประยุกต์แนวปฏิบัติและการน าไปใช้ในอนาคต 
 Principles of plant and animal cell and tissue culture, growth and development of 
cultured cells and tissues, factors influencing growth and development, practical application 
and future prospects. 
 

311 307 ปฏิบัติการการเพาะเล้ียงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ 1(0-3-2) 
 Plant and Animal Cell and Tissue Culture Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 306 
 เทคนิคเบ้ืองต้นในการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การเตรียมอาหาร เทคนิค
ปลอดเชื้อ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ ปัจจัยทางเคมีและทางกายภาพที่มีผลต่อการเติบโตและการ
เจริญของเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ โครงงานและการน าเสนอผลการทดลอง 
 Basic techniques in plant and animal cell and tissue culture, preparation of 
media, aseptic techniques, tissue culture of plants and animals, chemical and physical 
factors affecting growth and development of cultured cells and tissues, individual projects 
and presentation of experimental results. 
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311 270 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(3-0-6) 
 Invertebrates 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ 311 103 และ 311 104 
 สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ นิเวศวิทยาและการจ าแนกประเภท
ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง รวมทั้งคอร์เดตที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 
 Morphology, anatomy, physiology, reproduction ecology and classification of 
invertebrates and chordates without backbone. 
 

311 270 วิทยาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(3-0-6) 
 Invertebrate Zoology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311101 และ 311102 และ 311103 และ 311104 
 ศึกษารูปร่างลักษณะภายนอก ลักษณะภายใน รวมถึงสรีรวิทยา การสืบพันธุ์ นิเวศวิทยา และ
การจ าแนกหมวดหมู่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
 External morphology, anatomy, physiology, reproduction, ecology, and classification 
of invertebrate animals, including invertebrate chordates. 
 

311 271 ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 1(0-3-2) 
 Invertebrates Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 270 
 การทดลองปฏิบัติการศึกษาสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ 
นิเวศวิทยาและการจ าแนกประเภทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง รวมทั้งคอร์เดตที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 
 Laboratory experiments in morphology, anatomy, physiology, reproduction 
ecology and classification of invertebrates and chordates without backbone. 
 

311 271 วิทยาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง   1(0-3-0) 
 Invertebrate Zoology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311270 
 การศึกษาในห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับภาคบรรยาย ในวิชา 311 270 สัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลัง และมีการศึกษานอกสถานที่ 
 Laboratory experiments to accompany 311270 Invertebrate Zoology ; field trips. 
 

311 300 เทคนิคทางชีววิทยา 3(1-6-5) 
 Techniques in Biology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 หลักการเทคนิคทางชีววิทยา การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การเตรียมสไลด์เนื้อเยื่อสัตว์และ
พืช เพ่ือศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เทคนิคมาตรฐานส าหรับศึกษาวิจัยทางชีววิทยาและปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางชีววิทยา  และการท าสไลด์ถาวรของตัวอย่างสัตว์และพืช         
ด้วยเทคนิคต่างๆ เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
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 Principle of technique in biology including collecting, caring and preparing 
plant and animal tissues samples. Standard techniques for learning and research in 
Biology. Practicing in biological instruments and equipments in preparation of plant and 
animal samples with various techniques. 
 
311 304 เซลล์วิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 
 Cell and Molecular Biology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 244 และ 311 245 
 โครงสร้าง หน้าที่และพฤติกรรมของเซลล์และออร์แกแนลล์ภายในเซลล์ ชีวเคมี สรีรวิทยา
และพันธุกรรมระดับเซลล์ เทคนิคการศึกษาชีววิทยาของเซลล์ กระบวนการเจริญของเซลล์ 
 Structure, function and behavior of cells and cell organelles, biochemical, 
physiological and genetic aspects of cells, techniques for studying cell biology and 
developmental processes of cells. 
 

311 305 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล 1(0-3-2) 
 Cell and Molecular Biology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ  311 304 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคพ้ืนฐานที่ใช้ในการศึกษาจีน 
 A practical course introducing basic techniques in gene manipulation. 
 

311 306 การเพาะเล้ียงเซลล์และเนื้อเยือ่พืชและสัตว์ 2(2-0-4) 
 Plant and Animal Cell and Tissue Culture 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ 311 103 และ 311 104 
 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชและสัตว์ การเติบโตและการเจริญของเซลล์และเนื้อเยื่อที่
เพาะเลี้ยง ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตและการเจริญ การประยุกต์แนวปฏิบัติและการน าไปใช้ในอนาคต 
 Principles of plant and animal cell and tissue culture, growth and development of 
cultured cells and tissues, factors influencing growth and development, practical application 
and future prospects. 
 

311 307 ปฏิบัติการการเพาะเล้ียงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ 1(0-3-2) 
 Plant and Animal Cell and Tissue Culture Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 306 
 เทคนิคเบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การเตรียมอาหาร เทคนิค
ปลอดเชื้อ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ ปัจจัยทางเคมีและทางกายภาพที่มีผลต่อการเติบโตและการ
เจริญของเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ โครงงานและการน าเสนอผลการทดลอง 
 Basic techniques in plant and animal cell and tissue culture, preparation of 
media, aseptic techniques, tissue culture of plants and animals, chemical and physical 
factors affecting growth and development of cultured cells and tissues, individual projects 
and presentation of experimental results. 
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311 308 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 2(2-0-4) 
 Biodiversity and Conservation 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ 311 103 และ 311 104 
 หลักของความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของพันธุกรรม ชนิด และนิเวศวิทยา 
ความหลากหลายภายในประชากร สาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและแนวโน้ม       
ในอนาคต การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพแบบยั่งยืนในประเทศไทย 
กรณีศึกษา 
 Principles of biodiversity, genetic, species and ecological diversities, diversity 
within populations, causes of the biodiversity loss and future prospect, sustainable 
conservation and utilization of biodiersity in Thailand, case studies. 
 

311 309 การใช้เครื่องมือทางชีววิทยา 2(1-3-4) 
 Instruments Usage in Biology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 หลักการและการท างานของเครื่องมือพ้ืนฐานและเครื่องมือที่ใช้ในงานเฉพาะด้านชนิดต่างๆ     
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการศึกษาวิจัยทางชีววิทยา ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์พ้ืนหลังสว่าง-พ้ืนหลังมืด กล้องจุลทรรศน์
เฟส-คอนทราสท์ กล้องจุลทรรศน์ฟลูเรสเซนซ์ กล้องจุลทรรศน์อินเวิร์ตเทส กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน   
เครื่องชั่ง เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องวัดการดูดกลืนแสง เครื่องวัดการดูดกลืนแสง  
โดยอะตอม เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี เครื่องแยกสารเหลวประสิทธิภาพสูง เครื่องวัดค่าชลศักย์ เครื่องวัด
อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง เครื่องเพรสเซอร์บอมบ์ เครื่องยิงอนุภาค เครื่องอิเล็กโทรโฟรีซิส เครื่องเพ่ิม
ปริมาณชิ้นส่วน ดีเอ็นเอ เป็นต้น การศึกษานอกสถานที ่
 Principles of instruments and operation of basic and specific instruments 
essential for biological research such as light microscope, dark field microscope, phase 
contrast microscope, fluorescence microscope, inverted microscope, electron microscope, 
balance, pH meter, centrifuge, spectrophotometer, atomic absorption spectroscopy, gas 
chromatography, highperformance liquid chromatography, osmometer, photosynthesis 
system, pressure bomb, gene gun, electrophoresis, thermalcycler etc., excursions. 
 

311 310 สรีรวิทยาของพืช 3(3-0-6) 
 Plant Physiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ 311 103 และ 311 104 
 หลักการของกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช การล าเลียงน้ าและธาตุอาหาร ธาตุอาหารพืช 
การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ การล าเลียงในโฟลเอ็มและการแบ่งสารอาหาร การสร้างสารอินทรีย์ 
จากแร่ธาตุ สรีรวิทยาภายใต้สภาวะกดดัน สารประกอบทุติยภูมิในพืช การเติบโตและการเจริญของพืช       
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ไฟโตโครมและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของพืช การควบคุมการออกดอก 
สรีรวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 
 Principles of physiology of plants, transport of water and solutes, mineral 
nutrients, photosynthesis, respiration, phloem transport and assimilate partitioning, 
assimilation of mineral nutrients, stress physiology, plant secondary metabolites, plant 
growth and development, plant growth regulators, phytochrome and morphogenesis, 
control of flowering, plant physiology and molecular biology. 
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311 311 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช 1(0-3-2) 
 Plant Physiology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 310 
 การทดลองปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช การล าเลียงน้ า
และธาตุอาหาร ธาตุอาหารพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ การล าเลียงในโฟลเอ็มและการแบ่ง
สารอาหาร การสร้างสารอินทรีย์จากแร่ธาตุ สรีรวิทยาภายใต้สภาวะกดดัน สารประกอบทุติยภูมิในพืช   
การเติบโตและการเจริญของพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชไฟโตโครมและการเปลี่ยนแปลง รูปร่าง
ของพืช การควบคุมการออกดอก สรีรวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 
 Laboratory experiments in principles of physiology of plants, transport of 
water and solutes, mineral nutrients, photosynthesis, respiration, phloem transport and 
assimilate partitioning, assimilation of mineral nutrients, stress physiology, plant secondary 
metabolites, plant growth and development, plant growth regulators, phytochrome and 
morphogenesis, control of flowering, plant physiology and molecular biology. 
 

311 316 สัณฐานวิทยาของพืช 3(3-0-6) 
 Plant Morphology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ 311 103 และ 311 104 
 พืชไม่มีระบบท่อล าเลียงและพืชที่มีระบบท่อล าเลียงขั้นแนะน า การจ าแนก ความสัมพันธ์   
เชิงวิวัฒนาการ โครงสร้างและการสืบพันธุ์ของพืชตัวอย่างในแต่ละสกุล 
 Non-vascular and vascular plants, classification, evolutionary relationships, 
structure and reproduction of representative genera. 
 

311 317 ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืช 1(0-3-2) 
 Plant Morphology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  รายวิชาควบ 311 316 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับรูปร่าง โครงสร้างทางร่างกายและการสืบพันธุ์ของพืชตัวอย่างในแต่ละสกุล
ของกลุ่มพืช 
 Laboratory work dealing with form, vegetative and reproductive structure of 
representative genera. 
 

311 318 อนุกรมวิธานพืช 3(3-0-6) 
 Plant Taxonomy 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ 311 103 และ 311 104 
 หลักในการจ าแนก การตั้งชื่อและการระบุพันธุ์ไม้โดยเฉพาะพืชดอก ความสัมพันธ์ของพืช
ลักษณะของวงศ์ ถิ่นก าเนิด การกระจายพันธุ์และความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ วิธีการสร้างและใช้รูปวิธาน 
 Principles of plant classification, nomenclature and identification with emphasis 
on flowering plants, relationship of plants, family characteristics, origin, distribution and 
economic importance, construction and use of keys. 
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311 308 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 2(2-0-4) 
 Biodiversity and Conservation 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ 311 103 และ 311 104 
 หลักของความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของพันธุกรรม ชนิด และนิเวศวิทยา 
ความหลากหลายภายในประชากร สาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและแนวโน้ม       
ในอนาคต การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพแบบยั่งยืนในประเทศไทย 
กรณีศึกษา 
 Principles of biodiversity, genetic, species and ecological diversities, diversity 
within populations, causes of the biodiversity loss and future prospect, sustainable 
conservation and utilization of biodiersity in Thailand, case studies. 
 

311 309 การใช้เครื่องมือทางชีววิทยา 2(1-3-4) 
 Instruments Usage in Biology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 หลักการและการท างานของเครื่องมือพ้ืนฐานและเครื่องมือที่ใช้ในงานเฉพาะด้านชนิดต่างๆ     
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการศึกษาวิจัยทางชีววิทยา ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์พ้ืนหลังสว่าง-พ้ืนหลังมืด กล้องจุลทรรศน์
เฟส-คอนทราสท์ กล้องจุลทรรศน์ฟลูเรสเซนซ์ กล้องจุลทรรศน์อินเวิร์ตเทส กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน   
เครื่องชั่ง เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องวัดการดูดกลืนแสง เครื่องวัดการดูดกลืนแสง  
โดยอะตอม เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี เครื่องแยกสารเหลวประสิทธิภาพสูง เครื่องวัดค่าชลศักย์ เครื่องวัด
อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง เครื่องเพรสเซอร์บอมบ์ เครื่องยิงอนุภาค เครื่องอิเล็กโทรโฟรีซิส เครื่องเพ่ิม
ปริมาณชิ้นส่วน ดีเอ็นเอ เป็นต้น การศึกษานอกสถานที ่
 Principles of instruments and operation of basic and specific instruments 
essential for biological research such as light microscope, dark field microscope, phase 
contrast microscope, fluorescence microscope, inverted microscope, electron microscope, 
balance, pH meter, centrifuge, spectrophotometer, atomic absorption spectroscopy, gas 
chromatography, highperformance liquid chromatography, osmometer, photosynthesis 
system, pressure bomb, gene gun, electrophoresis, thermalcycler etc., excursions. 
 

311 310 สรีรวิทยาของพืช 3(3-0-6) 
 Plant Physiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ 311 103 และ 311 104 
 หลักการของกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช การล าเลียงน้ าและธาตุอาหาร ธาตุอาหารพืช 
การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ การล าเลียงในโฟลเอ็มและการแบ่งสารอาหาร การสร้างสารอินทรีย์ 
จากแร่ธาตุ สรีรวิทยาภายใต้สภาวะกดดัน สารประกอบทุติยภูมิในพืช การเติบโตและการเจริญของพืช       
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ไฟโตโครมและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของพืช การควบคุมการออกดอก 
สรีรวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 
 Principles of physiology of plants, transport of water and solutes, mineral 
nutrients, photosynthesis, respiration, phloem transport and assimilate partitioning, 
assimilation of mineral nutrients, stress physiology, plant secondary metabolites, plant 
growth and development, plant growth regulators, phytochrome and morphogenesis, 
control of flowering, plant physiology and molecular biology. 

 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 173 

 

311 311 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช 1(0-3-2) 
 Plant Physiology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 310 
 การทดลองปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช การล าเลียงน้ า
และธาตุอาหาร ธาตุอาหารพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ การล าเลียงในโฟลเอ็มและการแบ่ง
สารอาหาร การสร้างสารอินทรีย์จากแร่ธาตุ สรีรวิทยาภายใต้สภาวะกดดัน สารประกอบทุติยภูมิในพืช   
การเติบโตและการเจริญของพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชไฟโตโครมและการเปลี่ยนแปลง รูปร่าง
ของพืช การควบคุมการออกดอก สรีรวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 
 Laboratory experiments in principles of physiology of plants, transport of 
water and solutes, mineral nutrients, photosynthesis, respiration, phloem transport and 
assimilate partitioning, assimilation of mineral nutrients, stress physiology, plant secondary 
metabolites, plant growth and development, plant growth regulators, phytochrome and 
morphogenesis, control of flowering, plant physiology and molecular biology. 
 

311 316 สัณฐานวิทยาของพืช 3(3-0-6) 
 Plant Morphology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ 311 103 และ 311 104 
 พืชไม่มีระบบท่อล าเลียงและพืชที่มีระบบท่อล าเลียงขั้นแนะน า การจ าแนก ความสัมพันธ์   
เชิงวิวัฒนาการ โครงสร้างและการสืบพันธุ์ของพืชตัวอย่างในแต่ละสกุล 
 Non-vascular and vascular plants, classification, evolutionary relationships, 
structure and reproduction of representative genera. 
 

311 317 ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืช 1(0-3-2) 
 Plant Morphology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  รายวิชาควบ 311 316 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับรูปร่าง โครงสร้างทางร่างกายและการสืบพันธุ์ของพืชตัวอย่างในแต่ละสกุล
ของกลุ่มพืช 
 Laboratory work dealing with form, vegetative and reproductive structure of 
representative genera. 
 

311 318 อนุกรมวิธานพืช 3(3-0-6) 
 Plant Taxonomy 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ 311 103 และ 311 104 
 หลักในการจ าแนก การตั้งชื่อและการระบุพันธุ์ไม้โดยเฉพาะพืชดอก ความสัมพันธ์ของพืช
ลักษณะของวงศ์ ถิ่นก าเนิด การกระจายพันธุ์และความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ วิธีการสร้างและใช้รูปวิธาน 
 Principles of plant classification, nomenclature and identification with emphasis 
on flowering plants, relationship of plants, family characteristics, origin, distribution and 
economic importance, construction and use of keys. 
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311 319 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช 1(0-3-2) 
 Plant Taxonomy Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 318 
 การออกภาคสนามและเทคนิคในการเก็บและรักษาตัวอย่างพันธุ์ไม้ การระบุพันธุ์ไม้ถึงวงศ์ สกุล 
และชนิดโดยอาศัยรูปวิธาน คู่มือและตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง 
 Field and herbarium techniques, identification to families, genera and species 
by means of artificial keys, manuals and herbarium specimens. 
 

311 320 พรรณไม้น้ า 2(2-0-4) 
 Aquatic Plants 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ 311 103 และ 311 104 
 ลักษณะทางอนุกรมวิธานของวงศ์และสกุลที่เป็นตัวแทนของพรรณไม้น้ าในประเทศไทย    
การจ าแนก ถิ่นก าเนิด นิเวศวิทยา และความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจของพืชดอก 
 Taxonomic characters of families and representative genera of aquatic plants 
in Thailand, classification, origin, ecology and economic importance of flowering plants. 
 

311 321 ปฏิบัติการพรรณไม้น้ า 1(0-3-2) 
 Aquatic Plants Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 320 
 สัณฐานวิทยาของพรรณไม้น้ าในประเทศไทย ทั้งไม้ดอก ไบรโอไฟต์ เฟิร์น รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอ่ืน
ขนาดใหญ่คล้ายพืชที่เจริญอยู่ในน้ าได้แก่สาหร่ายไฟ สาหร่ายสีเขียว เช่น เทา (Spirogyra) การระบุการเก็บ
รวบรวมและการรักษาตัวอย่างพรรณไม้น้ า การศึกษาภาคสนาม 
 Morphology of aquatic plants in Thailand, flowering plants, identification, 
collection and preservation, field studies. 
 

311 322 กายวิภาคศาสตร์ของพืช 3(2-3-6) 
 Plant Anatomy 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ 311 103 และ 311 104 
 เซลล์ เนื้อเยื่อและระบบเนื้อเยื่อของพืช พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์           
และเนื้อเยื่อในระยะต่างๆ ของการเติบโตและการเจริญของอวัยวะพืช การฝึกปฏิบัติการ 
 Plant cells, tissues and tissue systems, cell and tissue differentiation in stages 
of growth and development of plant organs, laboratory works. 
 

311 324 พฤกษศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Applied Botany 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ 311 103 และ 311 104 
 การประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าและพัฒนาการทางพฤกษศาสตร์ในปัจจุบันให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ การใช้ประโยชน์จากพืชอย่างคุ้มค่า การศึกษา
ภาคสนาม 

 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 175 

 

 Application of knowledge from current progress and development of plant 
science to provide new knowledge for furnishing the necessities of life, sustainable use of 
plants, field studies. 
 

311 348 พันธุศาสตร์มนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Genetics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 244 
 ความรู้พ้ืนฐานเรื่องดีเอ็นเอ โครโมโซมเซลล์พันธุศาสตร์และจีโนมของมนุษย์ การถ่ายทอด   
ทางพันธุกรรมของโรคและความผิดปกติพันธุกรรมในมนุษย์  โลหิตพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ของมะเร็ง    
พันธุศาสตร์เชิงภูมิคุ้มกันและเชิงชีวเคมี พันธุศาสตร์ประชากร เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์และการประยุกต์  
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอกับการประยุกต์ใช้ทางนิติวิทยาศาสตร์ และการให้ค าแนะน าปรึกษาทางพันธุศาสตร์ 
 Basics knowledge of human DNA, chromosome, cytogenetics and genome, 
genetic inheritance of human genetic disorders, hematogenetics, cancer genetics, 
immunological and biochemical genetics, population genetics, genetic technology and 
applications, DNA fingerprint and its application in forensics and genetic counseling. 
 

311 350 เซลล์พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Elementary Cytogenetics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 244 
 การแบ่งเซลล์และพฤติกรรมของโครโมโซม โครงสร้างของโครโมโซมในสิ่งมีชีวิตชั้นสูง
โครโมโซมที่มีลักษณะพิเศษ การก าหนดเพศและโครโมโซมเพศ การเปลี่ยนแปลงจ านวนและรูปร่าง      
ของโครโมโซม เทคนิคการศึกษาโครโมโซมและการย้อมแถบสีโครโมโซม โครโมโซมและความสัมพันธ์    
ทางวิวัฒนาการ การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ของพืช สัตว์ และมนุษย์ 
 Cell division and behavior of chromosome, chromosome structure in higher 
organisms, giant and lampbrush chromosome, sex-determination and sex chromosome, 
chromosome aberration, chromosome techniques and chromosome banding, chromosome 
and evolution, cytogenetics of plants, animals and human. 
311 351 ปฏิบัติการเซลล์พันธุศาสตร์เบื้องต้น 1(0-3-2) 
 Elementary Cytogenetics Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวชิาควบ 311 350 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์ 
 Laboratory techniques in cytogenetics. 
 

311 370 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(3-0-6) 
 Animal Physiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ 311 103 และ 311 104 
 หน้าที่และการควบคุมการท างานของระบบต่างๆ ของสัตว์ ตั้งแต่เยื่อหุ้มเซลล์จนถึงระบบอวัยวะ  
ได้แก่ ระบบประสาท กล้ามเนื้อ วงจรโลหิต หายใจ ย่อยอาหาร ขับถ่าย สืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ 
ความสัมพันธ์ของระบบเหล่านี้ การควบคุมอุณหภูมิและการรักษาภาวะธ ารงดุลของร่างกาย 
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311 319 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช 1(0-3-2) 
 Plant Taxonomy Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 318 
 การออกภาคสนามและเทคนิคในการเก็บและรักษาตัวอย่างพันธุ์ไม้ การระบุพันธุ์ไม้ถึงวงศ์ สกุล 
และชนิดโดยอาศัยรูปวิธาน คู่มือและตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง 
 Field and herbarium techniques, identification to families, genera and species 
by means of artificial keys, manuals and herbarium specimens. 
 

311 320 พรรณไม้น้ า 2(2-0-4) 
 Aquatic Plants 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ 311 103 และ 311 104 
 ลักษณะทางอนุกรมวิธานของวงศ์และสกุลที่เป็นตัวแทนของพรรณไม้น้ าในประเทศไทย    
การจ าแนก ถิ่นก าเนิด นิเวศวิทยา และความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจของพืชดอก 
 Taxonomic characters of families and representative genera of aquatic plants 
in Thailand, classification, origin, ecology and economic importance of flowering plants. 
 

311 321 ปฏิบัติการพรรณไม้น้ า 1(0-3-2) 
 Aquatic Plants Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 320 
 สัณฐานวิทยาของพรรณไม้น้ าในประเทศไทย ทั้งไม้ดอก ไบรโอไฟต์ เฟิร์น รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอ่ืน
ขนาดใหญ่คล้ายพืชที่เจริญอยู่ในน้ าได้แก่สาหร่ายไฟ สาหร่ายสีเขียว เช่น เทา (Spirogyra) การระบุการเก็บ
รวบรวมและการรักษาตัวอย่างพรรณไม้น้ า การศึกษาภาคสนาม 
 Morphology of aquatic plants in Thailand, flowering plants, identification, 
collection and preservation, field studies. 
 

311 322 กายวิภาคศาสตร์ของพืช 3(2-3-6) 
 Plant Anatomy 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ 311 103 และ 311 104 
 เซลล์ เนื้อเยื่อและระบบเนื้อเยื่อของพืช พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์           
และเนื้อเยื่อในระยะต่างๆ ของการเติบโตและการเจริญของอวัยวะพืช การฝึกปฏิบัติการ 
 Plant cells, tissues and tissue systems, cell and tissue differentiation in stages 
of growth and development of plant organs, laboratory works. 
 

311 324 พฤกษศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Applied Botany 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ 311 103 และ 311 104 
 การประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าและพัฒนาการทางพฤกษศาสตร์ในปัจจุบันให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ การใช้ประโยชน์จากพืชอย่างคุ้มค่า การศึกษา
ภาคสนาม 
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 Application of knowledge from current progress and development of plant 
science to provide new knowledge for furnishing the necessities of life, sustainable use of 
plants, field studies. 
 

311 348 พันธุศาสตร์มนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Genetics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 244 
 ความรู้พ้ืนฐานเรื่องดีเอ็นเอ โครโมโซมเซลล์พันธุศาสตร์และจีโนมของมนุษย์ การถ่ายทอด   
ทางพันธุกรรมของโรคและความผิดปกติพันธุกรรมในมนุษย์  โลหิตพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ของมะเร็ง    
พันธุศาสตร์เชิงภูมิคุ้มกันและเชิงชีวเคมี พันธุศาสตร์ประชากร เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์และการประยุกต์  
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอกับการประยุกต์ใช้ทางนิติวิทยาศาสตร์ และการให้ค าแนะน าปรึกษาทางพันธุศาสตร์ 
 Basics knowledge of human DNA, chromosome, cytogenetics and genome, 
genetic inheritance of human genetic disorders, hematogenetics, cancer genetics, 
immunological and biochemical genetics, population genetics, genetic technology and 
applications, DNA fingerprint and its application in forensics and genetic counseling. 
 

311 350 เซลล์พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Elementary Cytogenetics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 244 
 การแบ่งเซลล์และพฤติกรรมของโครโมโซม โครงสร้างของโครโมโซมในสิ่งมีชีวิตชั้นสูง
โครโมโซมที่มีลักษณะพิเศษ การก าหนดเพศและโครโมโซมเพศ การเปลี่ยนแปลงจ านวนและรูปร่าง      
ของโครโมโซม เทคนิคการศึกษาโครโมโซมและการย้อมแถบสีโครโมโซม โครโมโซมและความสัมพันธ์    
ทางวิวัฒนาการ การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ของพืช สัตว์ และมนุษย์ 
 Cell division and behavior of chromosome, chromosome structure in higher 
organisms, giant and lampbrush chromosome, sex-determination and sex chromosome, 
chromosome aberration, chromosome techniques and chromosome banding, chromosome 
and evolution, cytogenetics of plants, animals and human. 
311 351 ปฏิบัติการเซลล์พันธุศาสตร์เบื้องต้น 1(0-3-2) 
 Elementary Cytogenetics Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวชิาควบ 311 350 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์ 
 Laboratory techniques in cytogenetics. 
 

311 370 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(3-0-6) 
 Animal Physiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ 311 103 และ 311 104 
 หน้าที่และการควบคุมการท างานของระบบต่างๆ ของสัตว์ ตั้งแต่เยื่อหุ้มเซลล์จนถึงระบบอวัยวะ  
ได้แก่ ระบบประสาท กล้ามเนื้อ วงจรโลหิต หายใจ ย่อยอาหาร ขับถ่าย สืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ 
ความสัมพันธ์ของระบบเหล่านี้ การควบคุมอุณหภูมิและการรักษาภาวะธ ารงดุลของร่างกาย 
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 Functions and controls of animal systems from cell membrane to organ systems; 
nervous, muscular, circulatory, respiratory, digestive, excretory, reproductive and endocrine 
systems;  interrelationship among these systems, body thermal regulation and maintenance 
of homeostasis. 
 

311 371 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว์ 1(0-3-2) 
 Animal Physiology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวชิาควบ 311 370 
 การทดลองเพ่ือศึกษาสมบัติและกลไกการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์  สรีรวิทยา         
ของระบบอวัยวะ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ  ระบบวงจรโลหิตและระบบสืบพันธุ์        
แสดงวิธีการศึกษาและการท างานของอวัยวะของบางระบบด้วยวีดีทัศน์ เช่น การท างานของระบบประสาท 
การศึกษาการเกิดกระแสประสาท การท างานของไต และการท างานของระบบต่อมไร้ท่อ 
 Experimental studies on properties and transport mechanisms of cell membrane, 
physiology of organ systems; nervous, muscular, respiratory circulatory and reproduction 
system; video illustration of some system. 
 

311 380 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 3(3-0-6) 
 Vertebrates 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ  311 103 และ 311 104 
 ประวัติของสัตว์มีกระดูกสันหลัง คอร์เดตชั้นต่ า สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรม         
และการจ าแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบในความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสัตว์
มีกระดูกสันหลัง 
 History of vertebrates, lower chordates, morphology, physiology, behavior and 
classification of  vertebrates, comparative anatomy in relation to evolution of vertebrates. 
 

311 381 ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง 1(0-3-2) 
 Vertebrates Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 380 
 ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างภายนอกและภายในของสัตว์มีกระดูกสันหลัง การผ่าตัดสัตว์       
มีกระดูกสันหลังที่เป็นตัวแทนของแต่ละคลาส 
 Comparative studies of external and internal structure of vertebrates, dissection 
of representatives of each class of vertebrates. 
 

311 382 ชีววิทยาภูมิคุ้มกันขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Immunobiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ ภูมิคุ้มกันแบบจ าเพาะ       
พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการของระบบภูมิคุ้มกัน โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติระบบภูมิคุ้มกัน โรคเอดส์ 
ภูมิคุ้มกันของระบบสืบพันธุ์ ปัจจัยทางสรีระวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน 
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 Overview of the immune system, innate immunity, specific immunity, genetic 
aspects and evolution of the immune system, reproductive immunity, physiologic and 
environmental influences on the immune system. 
 

311 385 วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 3(3-0-0)
 Mammalogy 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319201 และ 319202 
 ศึกษาเก่ียวกับลักษณะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม การกระจายของสัตว์ชนิดนี้ การปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อม ศึกษาเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและพฤติกรรม รวมถึงการจ าแนกเป็นหมวดหมู่ การศึกษาจะ
เน้นหนักสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่พบในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 Studies of characteristics of mammals, their distribution , adaptation, ecology, 
behaviour and classification with an emphasis on local mammals of Thailand especially in 
the northeastern region. 
 

311 386 พฤติกรรมของสัตว์ 2(2-0-4) 
 Animal Behavior 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 101 และ 319 102 
 พฤติกรรมของสัตว์ เ พ่ือการอยู่รอด พ้ืนฐานทางสรีรวิทยา การจ าแนก พันธุกรรม            
และวิวัฒนาการ พฤติกรรมเชิงนิเวศวิทยา พฤติกรรมทางสังคมและความส าเร็จของพฤติกรรม 
 Animal behavior for survival, physiological basis, classification, genetics and 
evolution, ecological behavior, social behavior and importance of behavior. 
 

311 387 ปฏิบัติการพฤติกรรมของสัตว์ 1(0-3-2) 
 Animal Behavior Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวชิาควบ 311 386 
 ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์จากวีดิทัศน์  ค้นคว้าข้อมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมเของสัตว์               
ท าการทดลองเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ในห้องปฏิบัติการหรือในภาคสนาม เขียนรายงานและน าเสนอ
ด้วยปากเปล่า 
 Studies of animal behavior from video, literature review of animal behavior, 
experiments on animal behavior in the laboratory or the field, writing report and oral 
presentation. 
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 Functions and controls of animal systems from cell membrane to organ systems; 
nervous, muscular, circulatory, respiratory, digestive, excretory, reproductive and endocrine 
systems;  interrelationship among these systems, body thermal regulation and maintenance 
of homeostasis. 
 

311 371 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว์ 1(0-3-2) 
 Animal Physiology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวชิาควบ 311 370 
 การทดลองเพ่ือศึกษาสมบัติและกลไกการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์  สรีรวิทยา         
ของระบบอวัยวะ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ  ระบบวงจรโลหิตและระบบสืบพันธุ์        
แสดงวิธีการศึกษาและการท างานของอวัยวะของบางระบบด้วยวีดีทัศน์ เช่น การท างานของระบบประสาท 
การศึกษาการเกิดกระแสประสาท การท างานของไต และการท างานของระบบต่อมไร้ท่อ 
 Experimental studies on properties and transport mechanisms of cell membrane, 
physiology of organ systems; nervous, muscular, respiratory circulatory and reproduction 
system; video illustration of some system. 
 

311 380 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 3(3-0-6) 
 Vertebrates 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ  311 103 และ 311 104 
 ประวัติของสัตว์มีกระดูกสันหลัง คอร์เดตชั้นต่ า สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรม         
และการจ าแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบในความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสัตว์
มีกระดูกสันหลัง 
 History of vertebrates, lower chordates, morphology, physiology, behavior and 
classification of  vertebrates, comparative anatomy in relation to evolution of vertebrates. 
 

311 381 ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง 1(0-3-2) 
 Vertebrates Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 380 
 ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างภายนอกและภายในของสัตว์มีกระดูกสันหลัง การผ่าตัดสัตว์       
มีกระดูกสันหลังที่เป็นตัวแทนของแต่ละคลาส 
 Comparative studies of external and internal structure of vertebrates, dissection 
of representatives of each class of vertebrates. 
 

311 382 ชีววิทยาภูมิคุ้มกันขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Immunobiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ ภูมิคุ้มกันแบบจ าเพาะ       
พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการของระบบภูมิคุ้มกัน โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติระบบภูมิคุ้มกัน โรคเอดส์ 
ภูมิคุ้มกันของระบบสืบพันธุ์ ปัจจัยทางสรีระวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน 
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 Overview of the immune system, innate immunity, specific immunity, genetic 
aspects and evolution of the immune system, reproductive immunity, physiologic and 
environmental influences on the immune system. 
 

311 385 วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 3(3-0-0)
 Mammalogy 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319201 และ 319202 
 ศึกษาเก่ียวกับลักษณะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม การกระจายของสัตว์ชนิดนี้ การปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อม ศึกษาเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและพฤติกรรม รวมถึงการจ าแนกเป็นหมวดหมู่ การศึกษาจะ
เน้นหนักสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่พบในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 Studies of characteristics of mammals, their distribution , adaptation, ecology, 
behaviour and classification with an emphasis on local mammals of Thailand especially in 
the northeastern region. 
 

311 386 พฤติกรรมของสัตว์ 2(2-0-4) 
 Animal Behavior 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 101 และ 319 102 
 พฤติกรรมของสัตว์ เ พ่ือการอยู่รอด พ้ืนฐานทางสรีรวิทยา การจ าแนก พันธุกรรม            
และวิวัฒนาการ พฤติกรรมเชิงนิเวศวิทยา พฤติกรรมทางสังคมและความส าเร็จของพฤติกรรม 
 Animal behavior for survival, physiological basis, classification, genetics and 
evolution, ecological behavior, social behavior and importance of behavior. 
 

311 387 ปฏิบัติการพฤติกรรมของสัตว์ 1(0-3-2) 
 Animal Behavior Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวชิาควบ 311 386 
 ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์จากวีดิทัศน์  ค้นคว้าข้อมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมเของสัตว์               
ท าการทดลองเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ในห้องปฏิบัติการหรือในภาคสนาม เขียนรายงานและน าเสนอ
ด้วยปากเปล่า 
 Studies of animal behavior from video, literature review of animal behavior, 
experiments on animal behavior in the laboratory or the field, writing report and oral 
presentation. 
 

 

 

 
 
 
 



178

 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 178 

 

311 388 วิทยาสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน 3(3-0-6) 
 Herpetology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 หรือ 311 105 และ 311 106 หรือ  
311 107 และ 311 108 หรือ 311 111 และ 311 112 
 ชีววิทยาของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์ เลื้อยคลาน รวมทั้งกายวิภาคศาสตร์          
การสืบพันธุ์ การเจริญ วิวัฒนาการ การแพร่กระจาย การจัดจ าแนก สรีรวิทยา และนิเวศวิทยา 
 The biology of amphibians and reptiles including their anatomy, reproduction, 
development, evolution, distribution, classification, physiology and ecology. 
 

311 389 ปฏิบัติการวิทยาสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน 1(0-3-2) 
 Herpetology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวชิาควบ 311 388 
 ศึกษาชีววิทยาสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน สัณฐานวิทยา การแพร่กระจาย  
การจัดจ าแนก นิเวศวิทยา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาภาคสนาม 
 Studies of biology of amphibians and reptiles including their morphology, 
distribution, classification, ecology and research, field trips. 
 

311 401 ชีววิทยาการเจริญ 3(3-0-6) 
 Developmental Biology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 244 
 การเจริญและพัฒนาของสิ่งมีชีวิตในระดับเซลล์และระดับโมเลกุล การเจริญของสัตว์และพืช 
ผลของฮอร์โมนและสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญของสัตว์และพืช 
 Cellular and molecular developmental biology, animal and plant development 
and hormonal and environmental effects to animal and plant development. 
 

311 402 ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญ 1(0-3-2) 
 Developmental Biology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 401 
 การทดลองปฏิบัติการเกี่ยวกับการเจริญและพัฒนาของสิ่งมีชีวิตในระดับเซลล์และระดับโมเลกุล 
การเจริญของสัตว์และพืช ผลของฮอร์โมนและสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญของสัตว์และพืช 
 Laboratory experiments in cellular and molecular developmental biology, 
animal and plant development and hormonal and environmental effects to animal and 
plant development. 
 

311 404 ชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 
 Molecular Biology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล กลไกการถ่ายแบบและซ่อมแซมดีเอ็นเอ การควบคุมการแสดงออก
ของยีน กลไกการรวมยีน พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ เทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม การส่งถ่ายยีนในพืช      
และสัตว์ การประยุกต์ชีววิทยาระดับโมเลกุลส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช การแพทย์และการอุตสาหกรรม 
 Molecular genetics, DNA replication and repair mechanisms, control of gene 
expression, genetic recombination mechanisms, microbial genetics, recombinant DNA 
technology, gene transfer in plants and animals, application of molecular biology for crop 
improvement, medicine and industry. 
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311 406 ชีววิทยาทางทะเล 3(3-0-6) 
 Marine Biology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 270 และ 311 271 
 ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในทะเล ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมในมหาสมุทร  
การไหลเวียนของน้ า ระบบนิเวศในทะเล การปรับตัวทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของสัตว์ทะเล ผลผลิตทาง
ทะเล ห่วงโซ่อาหาร มลพิษในทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลเชิงการค้า 
 Biology of marine organisms, relationship between organisms and oceanic 
environmental factors, water circulation, marine ecosystem, morphological and physiological 
adaptation of marine animals, marine productivity, food chain, marine pollution and culture 
of marine animals for commercials. 
 

311 407 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
 Evolution 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 244 
 ประวัติการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วิน ความหลากหลาย       
ทางชีวภาพ  หลักฐานที่แสดงการเกิดกระบวนการวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์เชิงประชากร การกลายพันธุ์      
การคัดเลือกทางธรรมชาติ การเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ การปรับตัวและวิวัฒนาการร่วม วิวัฒนาการ         
เชิงชีววิทยาโมเลกุล ก าเนิดและวิวัฒนาการของอาณาจักรสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของมนุษย์ และหัวข้อ
ปัจจุบันของวิวัฒนาการ 
 Evolutionary history of life, Darwin’s evolutionary theory, biodiversity, evidence of 
evolutionary processes, population genetics, mutation, natural selection, speciation, 
adaptation and coevolution, molecular evolution, origin and evolution of kingdom of life, 
human evolution and current topics in evolution. 
 
311 408 เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช 3(3-0-6) 
 Plant Biotechnology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 หรือ 311 103 
 เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชดั้งเดิม เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชสมัยใหม่ หลักการของเทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนา การจัดการความรู้ โครงการจีโนม ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ  ผลผลิตพืชและการน าไปใช้
ประโยชน์ ความปลอดภัยและจริยธรรม ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและการลงทุน และการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 
 Conventional plant biotechnology, modern plant biotechnology, principle of 
technology, research and development,  knowledge management, genome project, DNA 
fingerprint, plant products and utilization, safety and ethics, plant biotechnology business 
and investment, and excursions. 
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311 388 วิทยาสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน 3(3-0-6) 
 Herpetology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 หรือ 311 105 และ 311 106 หรือ  
311 107 และ 311 108 หรือ 311 111 และ 311 112 
 ชีววิทยาของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์ เลื้อยคลาน รวมทั้งกายวิภาคศาสตร์          
การสืบพันธุ์ การเจริญ วิวัฒนาการ การแพร่กระจาย การจัดจ าแนก สรีรวิทยา และนิเวศวิทยา 
 The biology of amphibians and reptiles including their anatomy, reproduction, 
development, evolution, distribution, classification, physiology and ecology. 
 

311 389 ปฏิบัติการวิทยาสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน 1(0-3-2) 
 Herpetology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวชิาควบ 311 388 
 ศึกษาชีววิทยาสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน สัณฐานวิทยา การแพร่กระจาย  
การจัดจ าแนก นิเวศวิทยา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาภาคสนาม 
 Studies of biology of amphibians and reptiles including their morphology, 
distribution, classification, ecology and research, field trips. 
 

311 401 ชีววิทยาการเจริญ 3(3-0-6) 
 Developmental Biology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 244 
 การเจริญและพัฒนาของสิ่งมีชีวิตในระดับเซลล์และระดับโมเลกุล การเจริญของสัตว์และพืช 
ผลของฮอร์โมนและสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญของสัตว์และพืช 
 Cellular and molecular developmental biology, animal and plant development 
and hormonal and environmental effects to animal and plant development. 
 

311 402 ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญ 1(0-3-2) 
 Developmental Biology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 401 
 การทดลองปฏิบัติการเกี่ยวกับการเจริญและพัฒนาของสิ่งมีชีวิตในระดับเซลล์และระดับโมเลกุล 
การเจริญของสัตว์และพืช ผลของฮอร์โมนและสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญของสัตว์และพืช 
 Laboratory experiments in cellular and molecular developmental biology, 
animal and plant development and hormonal and environmental effects to animal and 
plant development. 
 

311 404 ชีววิทยาระดบัโมเลกุล 3(3-0-6) 
 Molecular Biology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล กลไกการถ่ายแบบและซ่อมแซมดีเอ็นเอ การควบคุมการแสดงออก
ของยีน กลไกการรวมยีน พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ เทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม การส่งถ่ายยีนในพืช      
และสัตว์ การประยุกต์ชีววิทยาระดับโมเลกุลส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช การแพทย์และการอุตสาหกรรม 
 Molecular genetics, DNA replication and repair mechanisms, control of gene 
expression, genetic recombination mechanisms, microbial genetics, recombinant DNA 
technology, gene transfer in plants and animals, application of molecular biology for crop 
improvement, medicine and industry. 
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311 406 ชีววิทยาทางทะเล 3(3-0-6) 
 Marine Biology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 270 และ 311 271 
 ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในทะเล ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมในมหาสมุทร  
การไหลเวียนของน้ า ระบบนิเวศในทะเล การปรับตัวทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของสัตว์ทะเล ผลผลิตทาง
ทะเล ห่วงโซ่อาหาร มลพิษในทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลเชิงการค้า 
 Biology of marine organisms, relationship between organisms and oceanic 
environmental factors, water circulation, marine ecosystem, morphological and physiological 
adaptation of marine animals, marine productivity, food chain, marine pollution and culture 
of marine animals for commercials. 
 

311 407 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
 Evolution 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 244 
 ประวัติการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วิน ความหลากหลาย       
ทางชีวภาพ  หลักฐานที่แสดงการเกิดกระบวนการวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์เชิงประชากร การกลายพันธุ์      
การคัดเลือกทางธรรมชาติ การเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ การปรับตัวและวิวัฒนาการร่วม วิวัฒนาการ         
เชิงชีววิทยาโมเลกุล ก าเนิดและวิวัฒนาการของอาณาจักรสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของมนุษย์ และหัวข้อ
ปัจจุบันของวิวัฒนาการ 
 Evolutionary history of life, Darwin’s evolutionary theory, biodiversity, evidence of 
evolutionary processes, population genetics, mutation, natural selection, speciation, 
adaptation and coevolution, molecular evolution, origin and evolution of kingdom of life, 
human evolution and current topics in evolution. 
 
311 408 เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช 3(3-0-6) 
 Plant Biotechnology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 หรือ 311 103 
 เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชดั้งเดิม เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชสมัยใหม่ หลักการของเทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนา การจัดการความรู้ โครงการจีโนม ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ  ผลผลิตพืชและการน าไปใช้
ประโยชน์ ความปลอดภัยและจริยธรรม ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและการลงทุน และการศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่
 Conventional plant biotechnology, modern plant biotechnology, principle of 
technology, research and development,  knowledge management, genome project, DNA 
fingerprint, plant products and utilization, safety and ethics, plant biotechnology business 
and investment, and excursions. 
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311 409 บรรพชีววิทยา 3(3-0-6) 
 Paleobiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 โลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในยุคทางธรณีวิทยา การก าเนิดของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย     
ของสิ่งมีชีวิตในยุคดึกด าบรรพ์ ระบบนิเวศ และสภาวะแวดล้อมในยุคดึกด าบรรพ์ของประเทศไทย 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การเกิดฟอสซิล และแหล่งที่พบฟอสซิล การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโบราณ 
และการ    สูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจ านวนมาก มีการศึกษาภาคสนาม 
 Earth and early lives in geological eras, origin of life, diversity of life in paleozoic 
world, paleoecology, the ancient environment of Thailand, evolution of organisms, 
fossilization and fossil records, environmental changes, mass extinction and field studies. 
 

311 416 ชี ว วิทยาของพืชชั้นต่ า 3(3-0-6) 
 Biology of Cryptograms 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ 311 103 และ 311 104 
 สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบ การสืบพันธุ์ การเติบโตและการเจริญ การกระจายพันธุ์ การจ าแนก 
การระบุ นิเวศวิทยา วิวัฒนาการและความส าคัญทางเศรษฐกิจของสาหร่าย ไลเคน เห็ดรา และ ไบรโอไฟต ์
 Comparative morphology, reproduction, growth and development, distribution, 
classification, identification, ecology, evolution and economic importance of algae, lichens, 
fungi and bryophytes. 
 

311 417 ปฏิบัติการชีววิทยาของพืชชั้นต่ า 1(0-3-2) 
 Biology of Cryptograms Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวชิาควบ 311 416 
 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาพืชชั้นต่ าในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม 
วิธีการศึกษาภาคสนาม การเก็บตัวอย่าง การจ าแนกและการระบุ  เทคนิคการเพาะเลี้ยง และเทคนิค
สมัยใหม่ที่ใช้ในการศึกษาพืชชั้นต่ าในกลุ่มของสาหร่าย เห็ดรา ไลเคนส์ และไบรโอไฟต์ การศึกษาภาคสนาม 
 Scientific instruments required for studying cryptogams in laboratory and fields, 
methods for field study, sample collection, classification and identification, culturing 
techniques, and modern techniques used for studying cryptogamic algae, fungi, lichens and 
bryophytes, field study. 
 

311 424 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
 Economic Botany 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ 311 103 และ 311 104 
 ชีวประวัติ ถิ่นก าเนิด การกระจายพันธุ์ สัณฐานวิทยาและการใช้ประโยชน์จากพืชอาหาร   
และพืชสมุนไพร พืชอุตสาหกรรมและพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย และเขตร้อน และการศึกษา ดูงาน    
นอกสถานที ่
 Life history, origin, distribution, morphology and uses of food and medicinal 
plants, industrial and economic plants in Thailand and the tropics and excursions. 
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311 454 แหล่งพันธุกรรมพืชและสัตว์ 2(2-0-4) 
 Plant and Animal Genetic Resources 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 244  
 ความส าคัญของแหล่งพันธุกรรมทางพืชและสัตว์ การเก็บรวบรวมความผันแปรทางพันธุกรรม
ของพันธุ์พืชป่าและพืชที่เพาะปลูก การศึกษาลักษณะ การประเมินผลเบื้องต้นและการอนุรักษ์เชื้อพันธุ์พืช
ในธนาคารจีนและอ่ืนๆ การอนุรักษ์เชื้อพันธุ์สัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพในรูปของการแช่แข็งน้ าเชื้อ     
และตัวอ่อน การโคลนนิ่ง การใช้เชื้อพันธุ์ส าหรับการปรับปรุงพันธุ์ 
 Importance of plant and animal genetic resources, collection of genetic variation 
of wild and cultivated plants, characterization, preliminary evaluation and conservation of 
plant germplasm in gene banks and others, biotechnology for conservation of animal 
germplasm such as cryopreservation of sperms and embryos, cloning  and uses of germplasm 
for genetic improvement 
 

311 455 ปฏิบัติการแหล่งพันธุกรรมพืชและสัตว์ 1(0-3-2) 
 Plant and Animal Genetic Resources Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวชิาควบ 311 454 
 การเก็บรวบรวมพันธุ์พืชและสัตว์ และการทัศนศึกษาในหน่วยงานของรัฐและเอกชนเทคนิค
พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมและอนุรักษ์ 
 Collection of plant and animal germplasm and field trips to private and 
government sectors, biological basis for collection and conservation. 
 

311 456 พันธุศาสตร์เชิงชีวสังคม 2(2-0-6) 
 Biosocial Genetics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 สรุปภาพรวมพันธุศาสตร์กับสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เวิลด์ไวด์เว็บด้านพันธุศาสตร์ 
การถ่ายทอดสารพันธุกรรมผ่านโครโมโซม ผลกระทบต่อสังคม การถ่ายทอดหน่วยของสารพันธุกรรมผ่านยีน 
ผลกระทบต่อสังคม การกลาย การเปลี่ยนแปลงในช่วงความต่อเนื่องของชีวิต ความผันแปรทางพันธุกรรม    
ของสิ่งมีชีวิตในสังคม พันธุวิศวกรรมกับสังคม ชีวจริยธรรมกับการวิจัยทางพันธุศาสตร์ การประยุกต์ความรู้
ทางพันธุศาสตร์ในสังคม ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับพันธุศาสตร์เชิงชีวสังคม 
 Brief overview on genetics and society, information technology and using the 
world-wide-web in genetics, transmission of hereditary material through the chromosomes: 
some social implications, transmission of units of hereditary material through the genes: some 
social implications, mutation; changes in continuation of life genetic variation of life in society, 
genetic engineering and society, bioethics and genetic research, application of genetic 
knowledges in society, current topics in biosocial genetics. 
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311 409 บรรพชีววิทยา 3(3-0-6) 
 Paleobiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 โลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในยุคทางธรณีวิทยา การก าเนิดของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย     
ของสิ่งมีชีวิตในยุคดึกด าบรรพ์ ระบบนิเวศ และสภาวะแวดล้อมในยุคดึกด าบรรพ์ของประเทศไทย 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การเกิดฟอสซิล และแหล่งที่พบฟอสซิล การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโบราณ 
และการ    สูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจ านวนมาก มีการศึกษาภาคสนาม 
 Earth and early lives in geological eras, origin of life, diversity of life in paleozoic 
world, paleoecology, the ancient environment of Thailand, evolution of organisms, 
fossilization and fossil records, environmental changes, mass extinction and field studies. 
 

311 416 ชี ว วิทยาของพืชชั้นต่ า 3(3-0-6) 
 Biology of Cryptograms 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ 311 103 และ 311 104 
 สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบ การสืบพันธุ์ การเติบโตและการเจริญ การกระจายพันธุ์ การจ าแนก 
การระบุ นิเวศวิทยา วิวัฒนาการและความส าคัญทางเศรษฐกิจของสาหร่าย ไลเคน เห็ดรา และ ไบรโอไฟต ์
 Comparative morphology, reproduction, growth and development, distribution, 
classification, identification, ecology, evolution and economic importance of algae, lichens, 
fungi and bryophytes. 
 

311 417 ปฏิบัติการชีววิทยาของพืชชั้นต่ า 1(0-3-2) 
 Biology of Cryptograms Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวชิาควบ 311 416 
 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาพืชชั้นต่ าในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม 
วิธีการศึกษาภาคสนาม การเก็บตัวอย่าง การจ าแนกและการระบุ  เทคนิคการเพาะเลี้ยง และเทคนิค
สมัยใหม่ที่ใช้ในการศึกษาพืชชั้นต่ าในกลุ่มของสาหร่าย เห็ดรา ไลเคนส์ และไบรโอไฟต์ การศึกษาภาคสนาม 
 Scientific instruments required for studying cryptogams in laboratory and fields, 
methods for field study, sample collection, classification and identification, culturing 
techniques, and modern techniques used for studying cryptogamic algae, fungi, lichens and 
bryophytes, field study. 
 

311 424 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
 Economic Botany 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 และ 311 103 และ 311 104 
 ชีวประวัติ ถิ่นก าเนิด การกระจายพันธุ์ สัณฐานวิทยาและการใช้ประโยชน์จากพืชอาหาร   
และพืชสมุนไพร พืชอุตสาหกรรมและพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย และเขตร้อน และการศึกษาดูงาน    
นอกสถานที่ 
 Life history, origin, distribution, morphology and uses of food and medicinal 
plants, industrial and economic plants in Thailand and the tropics and excursions. 
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311 454 แหล่งพันธุกรรมพืชและสัตว์ 2(2-0-4) 
 Plant and Animal Genetic Resources 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 244  
 ความส าคัญของแหล่งพันธุกรรมทางพืชและสัตว์ การเก็บรวบรวมความผันแปรทางพันธุกรรม
ของพันธุ์พืชป่าและพืชที่เพาะปลูก การศึกษาลักษณะ การประเมินผลเบื้องต้นและการอนุรักษ์เชื้อพันธุ์พืช
ในธนาคารจีนและอ่ืนๆ การอนุรักษ์เชื้อพันธุ์สัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพในรูปของการแช่แข็งน้ าเชื้อ     
และตัวอ่อน การโคลนนิ่ง การใช้เชื้อพันธุ์ส าหรับการปรับปรุงพันธุ์ 
 Importance of plant and animal genetic resources, collection of genetic variation 
of wild and cultivated plants, characterization, preliminary evaluation and conservation of 
plant germplasm in gene banks and others, biotechnology for conservation of animal 
germplasm such as cryopreservation of sperms and embryos, cloning  and uses of germplasm 
for genetic improvement 
 

311 455 ปฏิบัติการแหล่งพันธุกรรมพืชและสัตว์ 1(0-3-2) 
 Plant and Animal Genetic Resources Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวชิาควบ 311 454 
 การเก็บรวบรวมพันธุ์พืชและสัตว์ และการทัศนศึกษาในหน่วยงานของรัฐและเอกชนเทคนิค
พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมและอนุรักษ์ 
 Collection of plant and animal germplasm and field trips to private and 
government sectors, biological basis for collection and conservation. 
 

311 456 พันธุศาสตร์เชิงชีวสังคม 2(2-0-6) 
 Biosocial Genetics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 สรุปภาพรวมพันธุศาสตร์กับสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เวิลด์ไวด์เว็บด้านพันธุศาสตร์ 
การถ่ายทอดสารพันธุกรรมผ่านโครโมโซม ผลกระทบต่อสังคม การถ่ายทอดหน่วยของสารพันธุกรรมผ่านยีน 
ผลกระทบต่อสังคม การกลาย การเปลี่ยนแปลงในช่วงความต่อเนื่องของชีวิต ความผันแปรทางพันธุกรรม    
ของสิ่งมีชีวิตในสังคม พันธุวิศวกรรมกับสังคม ชีวจริยธรรมกับการวิจัยทางพันธุศาสตร์ การประยุกต์ความรู้
ทางพันธุศาสตร์ในสังคม ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับพันธุศาสตร์เชิงชีวสังคม 
 Brief overview on genetics and society, information technology and using the 
world-wide-web in genetics, transmission of hereditary material through the chromosomes: 
some social implications, transmission of units of hereditary material through the genes: some 
social implications, mutation; changes in continuation of life genetic variation of life in society, 
genetic engineering and society, bioethics and genetic research, application of genetic 
knowledges in society, current topics in biosocial genetics. 
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311 457 พันธุศาสตร์ประชากร 3(3-0-6) 
 Population Genetics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 244 
 ศัพท์ส าคัญทางพันธุศาสตร์ประชากรและสถิติ ชนิดและวิธีตรวจสอบความผันแปร           
ทางพันธุกรรม สภาพสมดุลประชากร การผสมแบบสุ่ม การผสมพันธุ์แบบไม่สุ่ม การเปลี่ยนแปลงความถี่ยีน 
การประยุกต์ใช้ค่าความผันแปรทางพันธุกรรม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานด้านพันธุศาสตร์
ประชากร 
 Technical terms in population genetics and statistics, types of genetic variation 
and investigation, population in equilibrium, random and non-random mating, change in 
gene frequency, Applications of genetic variations and computational programming in 
population genetics. 
 

311 482 มิญชวิทยา 3(3-0-6) 
 Histology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 370 และ 311  371 
 ศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคของโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบ
อวัยวะของมนุษย์ ได้แก่ เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อประสาท รวมทั้ง
เนื้อเยื่อในระบบอวัยวะรับความรู้สึก ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบผลิตเลือด        
และน้ าเหลือง ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ 
 Study in histology of structure and function of cells, tissues, organs, and organ 
system in human body. Including basic animal tissues of epithelium, connective, muscle, and 
nerve, and tissues of sense organs, integument, blood and lymph circulation, digestive, 
respiratory, urinary, endocrine and reproductive systems. 
 

311 483 ปฏิบัติการมิญชวิทยา 1(0-3-2) 
 Histology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวชิาควบ 311 482 
 ฝึกหัดนักศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ   
และอวัยวะของระบบภายในร่างกาย โดยศึกษาตัวอย่างจากสไลด์ถาวร เปรียบเทียบกับรายละเอียด       
จากหนังสือภาพ 
 Understanding structure and function of cells, tissue and organs inside body 
by comparing tissues from permanent slides with Histology Atlas Book. 
 

311 484 ปรสิตวิทยา 3(3-0-6) 
 Parasitology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 270 และ 311 271 
 สัณฐานวิทยาและลักษณะต่างๆ ของพยาธิ โปรโตซัวที่เป็นพยาธิ พยาธิตัวแบน พยาธิตัวกลม
และสัตว์ขาปล้องที่เป็นพยาธิ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวให้อาศัยกับพยาธิ พยาธิวิทยา อาการการวินิจฉัยโรค
และการป้องกันโรคของตัวให้อาศัย การควบคุมโรคระบาดและการป้องกัน 
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 Morphology and characteristics of parasites, parasitic protozoans, helminthes, 
nematodesand arthropods (ectoparasites), relationship between host and parasite, pathology, 
symptom, diagnosis and host defense, epidemic control and prevention. 
 

311 485 ปฏิบัติการปรสิตวิทยา 1(0-3-2) 
 Parasitology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 484 
 สัณฐานวิทยาของพยาธิในห้องปฏิบัติการและในธรรมชาติ พยาธิวิทยาของตัวให้อาศัยวงจร
ชีวิตของพยาธิ พาหะของพยาธิ ฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยโรคที่เกิดจากพยาธิ และการศึกษาภาคสนาม 
 Morphology of parasites in a laboratory and in nature, pathology of host, life 
cycle of parasites, vector of parasites, practice on diagnostic techniques and field studies. 
 

311 486 สังขวิทยาขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Malacology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 270  
 ชีววิทยาของสัตว์ไฟลัมมอลลัสกา สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา อนุกรมวิธาน 
และการประยุกต ์
 Biology of Phylum Mollusca, morphology, anatomy, physiology, systematics 
and applications. 
 

311 487 ปฏิบัติการสังขวิทยาขัน้แนะน า 1(0-3-2) 
 Introduction to Malacology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวชิาควบ 311 486 
 การศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในไฟลัมมอลลัสกา เกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของเปลือกโครงสร้าง
ของอวัยวะภายใน ระบบย่อยอาหาร ระบบสืบพันธุ์ และอนุกรมวิธาน ในห้องปฏิบัติการ และศึกษาภาคสนาม 
 Laboratory studies on the biology of invertebrate belonging to phylum Mollusca 
concerns with the choncology, mantle organs, digestive system, reproductive system, 
systematics and field study. 
 

311 488 วิทยาโปรโตซัว 3(2-3-6) 
 Protozoology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 270  และ  311 271 
 การเพาะเลี้ยง สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน วิวัฒนาการ วัฏจักรและ
ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่อยู่ในน้ าจืด น้ าเค็ม บนพ้ืนดินและชนิดของโปรโตซัวปรสิต 
 Culture, morphology, physiology, ecology, systematics, evolution, life cycles and 
hostparasitic protozoa relationships of fresh water, marine, terrestrial and parasitic protozoa. 
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311 457 พันธุศาสตร์ประชากร 3(3-0-6) 
 Population Genetics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 244 
 ศัพท์ส าคัญทางพันธุศาสตร์ประชากรและสถิติ ชนิดและวิธีตรวจสอบความผันแปร           
ทางพันธุกรรม สภาพสมดุลประชากร การผสมแบบสุ่ม การผสมพันธุ์แบบไม่สุ่ม การเปลี่ยนแปลงความถี่ยีน 
การประยุกต์ใช้ค่าความผันแปรทางพันธุกรรม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในงานด้านพันธุศาสตร์
ประชากร 
 Technical terms in population genetics and statistics, types of genetic variation 
and investigation, population in equilibrium, random and non-random mating, change in 
gene frequency, Applications of genetic variations and computational programming in 
population genetics. 
 

311 482 มิญชวิทยา 3(3-0-6) 
 Histology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 370 และ 311  371 
 ศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคของโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบ
อวัยวะของมนุษย์ ได้แก่ เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อประสาท รวมทั้ง
เนื้อเยื่อในระบบอวัยวะรับความรู้สึก ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบผลิตเลือด        
และน้ าเหลือง ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ 
 Study in histology of structure and function of cells, tissues, organs, and organ 
system in human body. Including basic animal tissues of epithelium, connective, muscle, and 
nerve, and tissues of sense organs, integument, blood and lymph circulation, digestive, 
respiratory, urinary, endocrine and reproductive systems. 
 

311 483 ปฏิบัติการมิญชวิทยา 1(0-3-2) 
 Histology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวชิาควบ 311 482 
 ฝึกหัดนักศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ   
และอวัยวะของระบบภายในร่างกาย โดยศึกษาตัวอย่างจากสไลด์ถาวร เปรียบเทียบกับรายละเอียด       
จากหนังสือภาพ 
 Understanding structure and function of cells, tissue and organs inside body 
by comparing tissues from permanent slides with Histology Atlas Book. 
 

311 484 ปรสิตวิทยา 3(3-0-6) 
 Parasitology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 270 และ 311 271 
 สัณฐานวิทยาและลักษณะต่างๆ ของพยาธิ โปรโตซัวที่เป็นพยาธิ พยาธิตัวแบน พยาธิตัวกลม
และสัตว์ขาปล้องที่เป็นพยาธิ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวให้อาศัยกับพยาธิ พยาธิวิทยา อาการการวินิจฉัยโรค
และการป้องกันโรคของตัวให้อาศัย การควบคุมโรคระบาดและการป้องกัน 
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 Morphology and characteristics of parasites, parasitic protozoans, helminthes, 
nematodesand arthropods (ectoparasites), relationship between host and parasite, pathology, 
symptom, diagnosis and host defense, epidemic control and prevention. 
 

311 485 ปฏิบัติการปรสิตวิทยา 1(0-3-2) 
 Parasitology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 484 
 สัณฐานวิทยาของพยาธิในห้องปฏิบัติการและในธรรมชาติ พยาธิวิทยาของตัวให้อาศัยวงจร
ชีวิตของพยาธิ พาหะของพยาธิ ฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยโรคที่เกิดจากพยาธิ และการศึกษาภาคสนาม 
 Morphology of parasites in a laboratory and in nature, pathology of host, life 
cycle of parasites, vector of parasites, practice on diagnostic techniques and field studies. 
 

311 486 สังขวิทยาขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Malacology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 270  
 ชีววิทยาของสัตว์ไฟลัมมอลลัสกา สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา อนุกรมวิธาน 
และการประยุกต ์
 Biology of Phylum Mollusca, morphology, anatomy, physiology, systematics 
and applications. 
 

311 487 ปฏิบัติการสังขวิทยาขัน้แนะน า 1(0-3-2) 
 Introduction to Malacology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวชิาควบ 311 486 
 การศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในไฟลัมมอลลัสกา เกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของเปลือกโครงสร้าง
ของอวัยวะภายใน ระบบย่อยอาหาร ระบบสืบพันธุ์ และอนุกรมวิธาน ในห้องปฏิบัติการ และศึกษาภาคสนาม 
 Laboratory studies on the biology of invertebrate belonging to phylum Mollusca 
concerns with the choncology, mantle organs, digestive system, reproductive system, 
systematics and field study. 
 

311 488 วิทยาโปรโตซัว 3(2-3-6) 
 Protozoology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 270  และ  311 271 
 การเพาะเลี้ยง สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน วิวัฒนาการ วัฏจักรและ
ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่อยู่ในน้ าจืด น้ าเค็ม บนพ้ืนดินและชนิดของโปรโตซัวปรสิต 
 Culture, morphology, physiology, ecology, systematics, evolution, life cycles and 
hostparasitic protozoa relationships of fresh water, marine, terrestrial and parasitic protozoa. 
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311 491 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-3-2) 
 Seminar in Biology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาวิชาเอกชีววิทยาชั้นปีที่ 4 
 การน าเสนอด้วยปากเปล่า และการเขียนรายงานเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยใหม่ๆในสาขาวิชาชีววิทยา
โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต่อคณะกรรมการสอบ และการเข้าร่วมสัมมนาโดยอาจารย์หรือวิทยากรรับเชิญ 
 Oral presentation and report writing on a current topics in the field of biology 
given by fourth year students to the board of examination of the department and seminars 
given by faculty members and guest speakers. 
 

311 494 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 3(0-9-5) 
 Research Project in Biology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาวิชาเอกชีววิทยาชั้นปีที่ 4 
 การศึกษารายบุคคล การค้นคว้าและทดลองวิจัยในหัวข้อทางชีววิทยา ภายใต้ความดูแล   
ของอาจารย์ที่ปรึกษา การเขียนรายงานและเสนอผลงาน 
 Individual study, literature searching and experimental investigation on a topic 
in the field of biology under the supervision of the supervisor, writing report and oral 
presentation. 
 

311 495 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 6 หน่วยกิต 
 Cooperative Education in Biology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาวิชาเอกชีววิทยาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป 
 ประสบการณ์และทักษะจากการฝึกปฏิบัติทางด้านชีววิทยาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
 Experiences and skills from training in biology in public and private sectors. 
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รายวิชาในภาควิชาเคมี 
 

312 101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
 General Chemistry I 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี    
 ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย
เทอร์โมไดนามิกส์ และระบบการถ่ายโอนอิเล็กตรอน 
 Stoichiochemistry, atomic structure, chemical bonding, gas, solid, liquid and 
solution, thermodynamic and electron transferring system. 
 

312 102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory I 
 เงื่อนไขรายวิชา : 312 101 หรือรายวิชาควบ 312 101  
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในวิชา 312 101 เคมีทั่วไป 1 
 Laboratory experiments to accompany 312 101 General Chemistry I 
 

312 103 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
 General Chemistry II 
 เงื่อนไขรายวิชา : 312 101 
 จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลอิออน ตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ ธาตุทรานซิชัน 
เคมีนิวเคลียร์ ความรู้เบื้องต้นทางเคมีอินทรีย์ และเคมีกับสิ่งแวดล้อม  
 Chemical kinetics, chemical equilibrium, ionic equilibrium, periodic table, 
representative elements, transition metals, nuclear chemistry, introduction to organic 
chemistry and environmental chemistry. 
 

312 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory II 
 เงื่อนไขรายวิชา : 312 102 หรือรายวิชาควบ 312 103  
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในวิชา 312 103 เคมีทั่วไป 2 

 Laboratory experiments to accompany 312 103 General Chemistry II  
 

312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 312 105 หรือรายวิชาควบ 312 107 
 หรือรายวิชาควบ 312 108 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและ
สารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี ระบบการถ่ายโอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมีและสมดุล
ไอออน ตารางธาตุและธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน สารเชิงซ้อนในสิ่งมีชีวิต เคมีนิวเคลียร์ มลพิษ
และสารมลพิษ 
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311 491 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-3-2) 
 Seminar in Biology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาวิชาเอกชีววิทยาชั้นปีที่ 4 
 การน าเสนอด้วยปากเปล่า และการเขียนรายงานเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยใหม่ๆในสาขาวิชาชีววิทยา
โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต่อคณะกรรมการสอบ และการเข้าร่วมสัมมนาโดยอาจารย์หรือวิทยากรรับเชิญ 
 Oral presentation and report writing on a current topics in the field of biology 
given by fourth year students to the board of examination of the department and seminars 
given by faculty members and guest speakers. 
 

311 494 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 3(0-9-5) 
 Research Project in Biology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาวิชาเอกชีววิทยาชั้นปีที่ 4 
 การศึกษารายบุคคล การค้นคว้าและทดลองวิจัยในหัวข้อทางชีววิทยา ภายใต้ความดูแล   
ของอาจารย์ที่ปรึกษา การเขียนรายงานและเสนอผลงาน 
 Individual study, literature searching and experimental investigation on a topic 
in the field of biology under the supervision of the supervisor, writing report and oral 
presentation. 
 

311 495 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 6 หน่วยกิต 
 Cooperative Education in Biology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาวิชาเอกชีววิทยาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป 
 ประสบการณ์และทักษะจากการฝึกปฏิบัติทางด้านชีววิทยาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
 Experiences and skills from training in biology in public and private sectors. 
 

  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
 
   
  

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 185 

 

รายวิชาในภาควิชาเคมี 
 

312 101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
 General Chemistry I 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี    
 ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย
เทอร์โมไดนามิกส์ และระบบการถ่ายโอนอิเล็กตรอน 
 Stoichiochemistry, atomic structure, chemical bonding, gas, solid, liquid and 
solution, thermodynamic and electron transferring system. 
 

312 102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory I 
 เงื่อนไขรายวิชา : 312 101 หรือรายวิชาควบ 312 101  
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในวิชา 312 101 เคมีทั่วไป 1 
 Laboratory experiments to accompany 312 101 General Chemistry I 
 

312 103 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
 General Chemistry II 
 เงื่อนไขรายวิชา : 312 101 
 จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลอิออน ตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ ธาตุทรานซิชัน 
เคมีนิวเคลียร์ ความรู้เบื้องต้นทางเคมีอินทรีย์ และเคมีกับสิ่งแวดล้อม  
 Chemical kinetics, chemical equilibrium, ionic equilibrium, periodic table, 
representative elements, transition metals, nuclear chemistry, introduction to organic 
chemistry and environmental chemistry. 
 

312 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory II 
 เงื่อนไขรายวิชา : 312 102 หรือรายวิชาควบ 312 103  
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในวิชา 312 103 เคมีทั่วไป 2 

 Laboratory experiments to accompany 312 103 General Chemistry II  
 

312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 312 105 หรือรายวิชาควบ 312 107 
 หรือรายวิชาควบ 312 108 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและ
สารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี ระบบการถ่ายโอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมีและสมดุล
ไอออน ตารางธาตุและธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน สารเชิงซ้อนในสิ่งมีชีวิต เคมีนิวเคลียร์ มลพิษ
และสารมลพิษ 
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 The laboratory experiments in stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, 
gas, solid, Liquid and solution, chemical thermodynamics, electron transferring system, 
chemical kinetics, chemical kinetics, chemical and ionic equilibrium, periodic table and 
representative elements, transition metals, nuclear chemistry, pollution and pollutant. 
 

312 108 เคมีหลักมูล 3(3-0-6) 
 Fundamental Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย       
อุณหพลศาสตร์เคมี ระบบการถ่ายโอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตาราง
ธาตุและธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน สารเชิงซ้อนในสิ่งมีชีวิต เคมีนิวเคลียร์ มลพิษและสารมลพิษ 
 Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, gas, solid,  Liquid and solution, 
chemical thermodynamics, electron transferring system, chemical kinetics, chemical kinetics, 
chemical and ionic equilibrium, periodic table and representative elements, transition metals, 
nuclear chemistry, pollution and pollutant. 
 

312 112 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Basic Organic Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ไฮบริไดเซชัน กรด -เบส ไฮโดรคาร์บอน อัลเคน อัลคีน         
อัลไคน์ อะโรมาติก สเทอริโอเคมี อัลคิลเฮไลด์ อัลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ อีพอกไซด์ อัลดีไฮด์ คีโทน     
กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ และเอมีน 
 Atomic structure Chemical bond Polarity of bond and molecule Functional 
groups Structural writing Alkanes Cycloalkanes Alkenes Diense Polyense Alkynes Benzene 
Aromatic compounds Alcohols and Phenols Ethers Epoxides Stereochemistry Organic 
helides Aldehydes and ketones Carboxylic acids and their derivatives Amines. 
 

312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 1(0-3-2) 
 Basic Organic Chemistry Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวชิาควบ 312 112 
 การตกผลึก การหาจุดหลอมเหลว จุดเดือดและการกลั่น โครมาโตรกราฟี การสกัด 
ไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตัวและไม่ อ่ิมตั ว  ส เตอริ โอเคมี  แอกอฮอล์และฟีนอล อัลดี ไฮด์และคี โทน                 
กรดคาร์บอกซิลิก เอมีน และการสกัดน้้ามันหอมระเหยจากพืช 
 Crytalization, Determination of Melting point, Boiling Point and Distillation, 
Element Analysis of Organic Compounds, Chromatography, Saturated and Unsaturated 
Hydrocarbons, Aromatic Hydrocarbons, Alcohol and Phenols, Aldehydes and Ketones, 
Carboxylic Acids, Amines. 
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312 123 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Biological Science I 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
 เรขาคณิตวิเคราะห์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดียว อนุพันธ์   
และการประยุกต ์อนุพันธ์ ปริพันธ์ 
 Analytic geometry, limits and continuity of real valued fuctions of one 
variable, derivatives and their applications, integrals. 
 

312 124 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Biological Science II 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
 เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ อนุพันธ์ย่อย ล้าดับและอนุกรมของจ้านวนจริง 
 Techniques  of  integration,  applications  of  integrals,  partial  derivatives,  
sequences  and series of real numbers. 
 

312 215 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry I 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
 พันธะโคเวเลนต์ การจ้าแนกประเภทสารประกอบอินทรีย์และการเรียกชื่อ สเตอริโอเคมี 
ไฮโดรคาร์บอนอะลิฟาติก ไฮโดรคาร์บอนอะโรมาติก แฮไลด์อินทรีย์ แอลกอฮอล์และฟีนอล อีเธอร์ อัลดีไฮด์
และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและ อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก เอมีน 
 Covalent bonding, classification and nomenclature, stereochemistry, aliphatic 
hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, organic halides, alcohols and phenols, ethers, 
aldehydes and ketones, carboxylic acids and their derivatives, amines. 
 

312 216 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-2) 
 Organic Chemistry Laboratory I 
 เงื่อนไขรายวิชา : 312 215 หรือรายวิชาควบ 312 215  
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 312 215 เคมีอินทรีย์ และการทดลองที่เกี่ยวกับวิธีการแยก
และการท้าให้บริสุทธิ์ 
 The laboratory experiments related to contents in 312 215 Organic Chemistry I 
and experiments on methods of separation and purification. 
 

312 217 เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry II 
 เงื่อนไขรายวิชา : 312 215  
 สเปกโทรสโกปี วิธีตรวจหากลไกปฏิกิริยา การแทนที่แบบอะลิฟาติกนิวคลีโอฟิลิก ปฏิกิริยา
การเติม ปฏิกิริยาการก้าจัด การจัดเรียงตัวใหม่ของโมเลกุล ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก สารประกอบ          
เฮเทอโรไซคลิก คาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน เพปไทด์ โปรตีน พอลิเมอร ์
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 The laboratory experiments in stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, 
gas, solid, Liquid and solution, chemical thermodynamics, electron transferring system, 
chemical kinetics, chemical kinetics, chemical and ionic equilibrium, periodic table and 
representative elements, transition metals, nuclear chemistry, pollution and pollutant. 
 

312 108 เคมีหลักมูล 3(3-0-6) 
 Fundamental Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย       
อุณหพลศาสตร์เคมี ระบบการถ่ายโอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตาราง
ธาตุและธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน สารเชิงซ้อนในสิ่งมีชีวิต เคมีนิวเคลียร์ มลพิษและสารมลพิษ 
 Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, gas, solid,  Liquid and solution, 
chemical thermodynamics, electron transferring system, chemical kinetics, chemical kinetics, 
chemical and ionic equilibrium, periodic table and representative elements, transition metals, 
nuclear chemistry, pollution and pollutant. 
 

312 112 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Basic Organic Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ไฮบริไดเซชัน กรด -เบส ไฮโดรคาร์บอน อัลเคน อัลคีน         
อัลไคน์ อะโรมาติก สเทอริโอเคมี อัลคิลเฮไลด์ อัลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ อีพอกไซด์ อัลดีไฮด์ คีโทน     
กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ และเอมีน 
 Atomic structure Chemical bond Polarity of bond and molecule Functional 
groups Structural writing Alkanes Cycloalkanes Alkenes Diense Polyense Alkynes Benzene 
Aromatic compounds Alcohols and Phenols Ethers Epoxides Stereochemistry Organic 
helides Aldehydes and ketones Carboxylic acids and their derivatives Amines. 
 

312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 1(0-3-2) 
 Basic Organic Chemistry Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวชิาควบ 312 112 
 การตกผลึก การหาจุดหลอมเหลว จุดเดือดและการกลั่น โครมาโตรกราฟี การสกัด 
ไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตัวและไม่ อ่ิมตั ว  ส เตอริ โอเคมี  แอกอฮอล์และฟีนอล อัลดี ไฮด์และคี โทน                 
กรดคาร์บอกซิลิก เอมีน และการสกัดน้้ามันหอมระเหยจากพืช 
 Crytalization, Determination of Melting point, Boiling Point and Distillation, 
Element Analysis of Organic Compounds, Chromatography, Saturated and Unsaturated 
Hydrocarbons, Aromatic Hydrocarbons, Alcohol and Phenols, Aldehydes and Ketones, 
Carboxylic Acids, Amines. 
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312 123 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Biological Science I 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
 เรขาคณิตวิเคราะห์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดียว อนุพันธ์   
และการประยุกต ์อนุพันธ์ ปริพันธ์ 
 Analytic geometry, limits and continuity of real valued fuctions of one 
variable, derivatives and their applications, integrals. 
 

312 124 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Biological Science II 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
 เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ อนุพันธ์ย่อย ล้าดับและอนุกรมของจ้านวนจริง 
 Techniques  of  integration,  applications  of  integrals,  partial  derivatives,  
sequences  and series of real numbers. 
 

312 215 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry I 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
 พันธะโคเวเลนต์ การจ้าแนกประเภทสารประกอบอินทรีย์และการเรียกชื่อ สเตอริโอเคมี 
ไฮโดรคาร์บอนอะลิฟาติก ไฮโดรคาร์บอนอะโรมาติก แฮไลด์อินทรีย์ แอลกอฮอล์และฟีนอล อีเธอร์ อัลดีไฮด์
และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและ อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก เอมีน 
 Covalent bonding, classification and nomenclature, stereochemistry, aliphatic 
hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, organic halides, alcohols and phenols, ethers, 
aldehydes and ketones, carboxylic acids and their derivatives, amines. 
 

312 216 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-2) 
 Organic Chemistry Laboratory I 
 เงื่อนไขรายวิชา : 312 215 หรือรายวิชาควบ 312 215  
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 312 215 เคมีอินทรีย์ และการทดลองที่เกี่ยวกับวิธีการแยก
และการท้าให้บริสุทธิ์ 
 The laboratory experiments related to contents in 312 215 Organic Chemistry I 
and experiments on methods of separation and purification. 
 

312 217 เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry II 
 เงื่อนไขรายวิชา : 312 215  
 สเปกโทรสโกปี วิธีตรวจหากลไกปฏิกิริยา การแทนที่แบบอะลิฟาติกนิวคลีโอฟิลิก ปฏิกิริยา
การเติม ปฏิกิริยาการก้าจัด การจัดเรียงตัวใหม่ของโมเลกุล ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก สารประกอบ          
เฮเทอโรไซคลิก คาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน เพปไทด์ โปรตีน พอลิเมอร ์
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 Spectroscopy, methods of determining reaction mechanisms, aliphatic 
nucleophilic substitution, addition reaction, elimination reactions, molecular rearrangments, 
pericyclic reactions, heterocyclic compounds, carbohydrates, lipids, amino acids, peptides, 
proteins, polymers. 
 

312 218 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-2) 
 Organic Chemistry Laboratory II 
 เงื่อนไขรายวิชา : 312 217 หรือรายวิชาควบ 312 217  
 การทดลองที่ เกี่ ยวกับวิ ธีการแยกและการท้าให้บริสุทธิ์  การเตรียมและปฏิกิริ ยา              
ของสารประกอบอะลิฟาติก และอะโรมาติกรวมไปถึงสีย้อมและพอลิเมอร์ 
 Laboratory experiments on methods of separation and purification, preparations 
and reactions of typical aliphatic and aromatic compounds including dyes and polymers. 
 

312 233 เคมีฟิสิกัล 3(2-3-6) 
 Physical Chemistry 
 เงื่อนไขรายวิชา : 312 101 และ 312 102 และ 312 103 และ 312 104  
 สถานะทางกายภาพของสสาร สมบัติของก๊าซ กฎข้อที่หนึ่งและข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์  
ฟังก์ชันสภาวะทางเทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลระหว่างเฟสสารละลาย นิยามต่างๆ เกี่ยวกับจลนพลศาสตร์เคมี 
กลไกการเกิดปฏิกิริยา ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา  ทฤษฎีการเกิดปฏิกิริยา การน้าเอา
จลนพลศาสตร์เคมีไปใช้ในปฏิกิริยาที่น่าสนใจ บทน้าเกี่ยวกับระบบเคมีไฟฟ้า เทอร์โมไดนามิกส์ของระบบ
เคมีไฟฟ้า อิเล็กโทรดที่ผันกลับได้ เทอร์โมไดนามิกส์ของเซลล์กัลวานิกที่ผันกลับได้ และการใช้ประโยชน์จากค่า
แรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ ภาคปฏิบัติเป็นการทดลองเกี่ยวกับสมบัติ ทางกายภาพและทางเคมีของของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส แผนภาพวัฏภาคของสถานะ การหาน้้าหนักโมเลกุล จลนพลศาสตร์ของสมการอย่างง่าย  
เทอร์โมเคมี และเคมีไฟฟ้า 
 Physical state of matters, properties of gases, first and second law of 
thermodynamics, thermodynamic state functions, phase equilibria, solutions, general 
concepts of chemical kinetics, mechanism of reaction, factors effect reaction rate, theories of 
reaction rates, some advanced topics in chemical kinetics, introduction to electrochemical 
system, thermodynamics of electrochemical system, reversible electrode, thermodynamics of 
reversible galvanic cell,  applications of emf measurements.  Practical experiments based 
upon physical and chemical properties of solid, liquid, phase diagrams, molecular weight 
determination, kinetics of simple reactions, thermochemistry. 
 

312 242 เคมีวิเคราะห์ 2 2(2-0-4) 
 Analytical Chemistry II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 312 101 และ 312 103 หรือ 312 105 
 เนื้อหาเก่ียวกับความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์โดยปริมาณ หลักการวิเคราะห์ ข้อมูลในเชิง
สถิติ การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์หาปริมาณโดยอาศัยหลักการวิเคราะห์โดยปริมาตรซึ่งจะ
เน้นเกี่ยวกับการไทเทรตและการวิเคราะห์โดยการชั่งน้้าหนัก ซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับการตกตะกอน 
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 Errors in quantitative analysis, statistical treatment of analytical data, fundamental 
of analytical chemistry concerning quantitative analysis based on volumetric methods with 
emphasis on titrations and gravimetric methos with special emphasis on precipitation. 
 

312 243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  2 1(0-3-2) 
 Analytical Chemistry Laboratory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ฝึกฝนให้นักศึกษาได้คุ้นเคยและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคที่ถูกต้องของการวิเคราะห์ โดยวิธีการ
วิเคราะห์โดยการวัดปริมาตรได้แก่การไทเทรตแบบต่าง ๆ และโดยการชั่งน้้าหนัก 
 A laboratory course to acquaint students with proper techniques in volumetric 
and gravimetric analysis. 
 

343 101 เคมี 3(3-0-6) 
 Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การเรียกชื่อตามระบบ IUPAC ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก๊ส  
ของแข็ง ของเหลว สารละลายและความร้อนของสารละลาย อุณหเคมี สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตุและ
สมบัติตามตารางธาตุ ธาตุแทรนสิชัน จลนพลศาสตร์เคม ีเคมีนิวเคลียร์ 
 IUPAC nomenclature, stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, gas, 
solid, liquid, solution and heat of solution, thermochemistry, chemical equilibrium, 
electrochemistry, periodic table and properties related to periodic table, transition element, 
chemical kinetics, nuclear chemistry. 
 

343 102 ปฏิบัติการเคมี 1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 101 หรือรายวิชาควบ 343 101 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในวิชา  343 101 เคมี 
 The laboratory experiments related to contents in 343 101 Chemistry 
 

343 121 เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6) 
 Inorganic Chemistry I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 101 
 โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอมและสัญลักษณ์ของเทอม โครงสร้างโมเลกุลและทฤษฎี 
พันธะ สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม สถานะของแข็งและเคมีวัสดุ เคมีกรดและเบส ปฏิกิริยาออกซิเดชันและ
รีดักชัน เคมีของธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
 Electronic structure of atom and term symbol, molecular structure and bonding 
theories, symmetry and group theory, solid-state and materials chemistry, acid-base 
chemistry, oxidation and reduction, chemistry of representative elements. 
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 Spectroscopy, methods of determining reaction mechanisms, aliphatic 
nucleophilic substitution, addition reaction, elimination reactions, molecular rearrangments, 
pericyclic reactions, heterocyclic compounds, carbohydrates, lipids, amino acids, peptides, 
proteins, polymers. 
 

312 218 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-2) 
 Organic Chemistry Laboratory II 
 เงื่อนไขรายวิชา : 312 217 หรือรายวิชาควบ 312 217  
 การทดลองที่ เกี่ ยวกับวิ ธีการแยกและการท้าให้บริสุทธิ์  การเตรียมและปฏิกิริ ยา              
ของสารประกอบอะลิฟาติก และอะโรมาติกรวมไปถึงสีย้อมและพอลิเมอร์ 
 Laboratory experiments on methods of separation and purification, preparations 
and reactions of typical aliphatic and aromatic compounds including dyes and polymers. 
 

312 233 เคมีฟิสิกัล 3(2-3-6) 
 Physical Chemistry 
 เงื่อนไขรายวิชา : 312 101 และ 312 102 และ 312 103 และ 312 104  
 สถานะทางกายภาพของสสาร สมบัติของก๊าซ กฎข้อที่หนึ่งและข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์  
ฟังก์ชันสภาวะทางเทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลระหว่างเฟสสารละลาย นิยามต่างๆ เกี่ยวกับจลนพลศาสตร์เคมี 
กลไกการเกิดปฏิกิริยา ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา  ทฤษฎีการเกิดปฏิกิริยา การน้าเอา
จลนพลศาสตร์เคมีไปใช้ในปฏิกิริยาที่น่าสนใจ บทน้าเกี่ยวกับระบบเคมีไฟฟ้า เทอร์โมไดนามิกส์ของระบบ
เคมีไฟฟ้า อิเล็กโทรดที่ผันกลับได้ เทอร์โมไดนามิกส์ของเซลล์กัลวานิกที่ผันกลับได้ และการใช้ประโยชน์จากค่า
แรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ ภาคปฏิบัติเป็นการทดลองเกี่ยวกับสมบัติ ทางกายภาพและทางเคมีของของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส แผนภาพวัฏภาคของสถานะ การหาน้้าหนักโมเลกุล จลนพลศาสตร์ของสมการอย่างง่าย  
เทอร์โมเคมี และเคมีไฟฟ้า 
 Physical state of matters, properties of gases, first and second law of 
thermodynamics, thermodynamic state functions, phase equilibria, solutions, general 
concepts of chemical kinetics, mechanism of reaction, factors effect reaction rate, theories of 
reaction rates, some advanced topics in chemical kinetics, introduction to electrochemical 
system, thermodynamics of electrochemical system, reversible electrode, thermodynamics of 
reversible galvanic cell,  applications of emf measurements.  Practical experiments based 
upon physical and chemical properties of solid, liquid, phase diagrams, molecular weight 
determination, kinetics of simple reactions, thermochemistry. 
 

312 242 เคมีวิเคราะห์ 2 2(2-0-4) 
 Analytical Chemistry II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 312 101 และ 312 103 หรือ 312 105 
 เนื้อหาเก่ียวกับความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์โดยปริมาณ หลักการวิเคราะห์ ข้อมูลในเชิง
สถิติ การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์หาปริมาณโดยอาศัยหลักการวิเคราะห์โดยปริมาตรซึ่งจะ
เน้นเกี่ยวกับการไทเทรตและการวิเคราะห์โดยการชั่งน้้าหนัก ซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับการตกตะกอน 
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 Errors in quantitative analysis, statistical treatment of analytical data, fundamental 
of analytical chemistry concerning quantitative analysis based on volumetric methods with 
emphasis on titrations and gravimetric methos with special emphasis on precipitation. 
 

312 243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  2 1(0-3-2) 
 Analytical Chemistry Laboratory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ฝึกฝนให้นักศึกษาได้คุ้นเคยและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคที่ถูกต้องของการวิเคราะห์ โดยวิธีการ
วิเคราะห์โดยการวัดปริมาตรได้แก่การไทเทรตแบบต่าง ๆ และโดยการชั่งน้้าหนัก 
 A laboratory course to acquaint students with proper techniques in volumetric 
and gravimetric analysis. 
 

343 101 เคมี 3(3-0-6) 
 Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การเรียกชื่อตามระบบ IUPAC ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก๊ส  
ของแข็ง ของเหลว สารละลายและความร้อนของสารละลาย อุณหเคมี สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตุและ
สมบัติตามตารางธาตุ ธาตุแทรนสิชัน จลนพลศาสตร์เคม ีเคมีนิวเคลียร์ 
 IUPAC nomenclature, stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, gas, 
solid, liquid, solution and heat of solution, thermochemistry, chemical equilibrium, 
electrochemistry, periodic table and properties related to periodic table, transition element, 
chemical kinetics, nuclear chemistry. 
 

343 102 ปฏิบัติการเคมี 1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 101 หรือรายวิชาควบ 343 101 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในวิชา  343 101 เคมี 
 The laboratory experiments related to contents in 343 101 Chemistry 
 

343 121 เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6) 
 Inorganic Chemistry I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 101 
 โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอมและสัญลักษณ์ของเทอม โครงสร้างโมเลกุลและทฤษฎี 
พันธะ สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม สถานะของแข็งและเคมีวัสดุ เคมีกรดและเบส ปฏิกิริยาออกซิเดชันและ
รีดักชัน เคมีของธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
 Electronic structure of atom and term symbol, molecular structure and bonding 
theories, symmetry and group theory, solid-state and materials chemistry, acid-base 
chemistry, oxidation and reduction, chemistry of representative elements. 
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343 122 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-2) 
 Inorganic Chemistry Laboratory I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 121 หรือรายวิชาควบ 343 121 
 การทดลองที่เก่ียวกับเนื้อหาในวิชา  343 121 เคมีอนินทรีย์ 1 
 Experiments are related to contents in 343 121 Inorganic Chemistry I 
 

343 141 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 Analytical Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 101 
 บทน้าที่เกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ทฤษฎี 
และการประยุกต์การวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นพ้ืนฐานของการวิเคราะห์โดยปริมาตรและการชั่งน้้าหนัก       
การวิเคราะห์โดยปริมาตรจะเน้นเกี่ยวกับการไทเทรตกรด-เบสในสารละลายน้้าและไม่ใช่น้้า การไทเทรต     
แบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรีดอกซ์ และการไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซ้อน การวิเคราะห์โดยการสกัด  
การตกตะกอนและการระเหย 
 Introduction to analytical chemistry, principles of analytical chemistry 
concerning quantitative analysis, statistical evaluation of analytical data, theories and 
applications of quantitative analysis concerning volumetry and gravimetry, acid-base and 
ionic equilibrium, volumetric methods emphasized on aqueous and non-aqueous       
acid-base titration, precipitation titration, redox titration and complexometric titration, 
extraction, precipitation and volatilization. 
 

343 142 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-2) 
 Analytical Chemistry Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 141 หรือรายวิชาควบ  343 141 
 การทดลองที่ฝึกฝนให้นักศึกษาได้คุ้นเคยและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคที่ถูกต้องของการหา
ปริมาณด้วยวิธีการวิเคราะห์โดยปริมาตร การชั่งน้้าหนัก และการสกัด 
 A laboratory course to acquaint students with proper techniques in quantitative 
methods of analysis by volumetric, gravimetric and extraction analysis. 
 

343 211 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 พันธะโคเวเลนต์ การจ้าแนกประเภทสารประกอบอินทรีย์และการเรียกชื่อ สเตอริโอเคมี  
ไฮโดรคาร์บอนแอลิฟาติก ไฮโดรคาร์บอนแอโรแมติก แฮไลด์ อินทรีย์ แอลกอฮอล์และฟีนอล อีเธอร์แอลดี
ไฮด์และคีโทน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก เอมีน 
 Covalent bonding, classification and nomenclature, stereochemistry, aliphatic 
hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, organic halides, alcohols and phenols, ethers, 
aldehydes and ketones, carboxylic acids and their derivatives, amines. 
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343 212 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-2) 
 Organic Chemistry Laboratory I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 211 หรือรายวิชาควบ 343 211 
 ปฏิบัติการที่เก่ียวกับเนื้อหาวิชา 343 211 เคมีอินทรีย์ 1 
 The laboratory experiments related to contents in 343 211 Organic Chemistry I 
 

343 213 เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 211 
 สเปกโทรสโกปี วิธีตรวจหากลไกปฏิกิริยา การแทนที่แบบแอลิฟาติกนิวคลีโอฟิลิก ปฏิกิริยา
การเติม ปฏิกิริยาการก้าจัด การจัดตัวใหม่เชิงโมเลกุล ปฏิกิริยาเพริไซคลิก สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก 
คาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน เพปไทด์ โปรตีน พอลิเมอร์ 
 Spectroscopy, methods of determining reaction mechanisms, aliphatic 
nucleophilic substitution, addition reaction, elimination reactions, molecular rearrangments, 
pericyclic reactions, heterocyclic compounds, carbohydrates, lipids, amino acids, peptides, 
proteins, polymers. 
 

343 214 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-2) 
 Organic Chemistry Laboratory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 หรือรายวิชาควบ  343 213 
 การทดลองที่เกี่ยวกับวิธีการแยกและการท้าให้บริสุทธิ์  การเตรียมและปฏิกิริยาของ
สารประกอบอะลิฟาติกและอะโรมาติกรวมไปถึงสีย้อมและพอลิเมอร์ 
 Laboratory experiments on methods of separation and purification , preparations 
and reactions of typical aliphatic and aromatic compounds including dyes and polymers. 
 

343 231 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
 Physical Chemistry I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 101 
 แก๊สอุดมคติ แก๊สจริง ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของแก๊ส  สมบัติการน้าพาของแก๊ส กฎข้อที่ 1, 2 
และ 3 ของอุณหพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี สมดุลวัฏภาค อุณหพลศาสตร์ของ
สารละลายที่ไม่น้าไฟฟ้า 
 Ideal gas, real gas, the kinetic molecular theory of gas, transport properties of 
gases, first, second and third laws of thermodynamics, chemical thermodynamics and 
chemical equilibria, phase equilibria, thermodynamics of non-electrolyte solutions. 
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343 122 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-2) 
 Inorganic Chemistry Laboratory I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 121 หรือรายวิชาควบ 343 121 
 การทดลองที่เก่ียวกับเนื้อหาในวิชา  343 121 เคมีอนินทรีย์ 1 
 Experiments are related to contents in 343 121 Inorganic Chemistry I 
 

343 141 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 Analytical Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 101 
 บทน้าที่เกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ทฤษฎี 
และการประยุกต์การวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นพ้ืนฐานของการวิเคราะห์โดยปริมาตรและการชั่งน้้าหนัก       
การวิเคราะห์โดยปริมาตรจะเน้นเกี่ยวกับการไทเทรตกรด-เบสในสารละลายน้้าและไม่ใช่น้้า การไทเทรต     
แบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรีดอกซ์ และการไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซ้อน การวิเคราะห์โดยการสกัด  
การตกตะกอนและการระเหย 
 Introduction to analytical chemistry, principles of analytical chemistry 
concerning quantitative analysis, statistical evaluation of analytical data, theories and 
applications of quantitative analysis concerning volumetry and gravimetry, acid-base and 
ionic equilibrium, volumetric methods emphasized on aqueous and non-aqueous       
acid-base titration, precipitation titration, redox titration and complexometric titration, 
extraction, precipitation and volatilization. 
 

343 142 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-2) 
 Analytical Chemistry Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 141 หรือรายวิชาควบ  343 141 
 การทดลองที่ฝึกฝนให้นักศึกษาได้คุ้นเคยและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคที่ถูกต้องของการหา
ปริมาณด้วยวิธีการวิเคราะห์โดยปริมาตร การชั่งน้้าหนัก และการสกัด 
 A laboratory course to acquaint students with proper techniques in quantitative 
methods of analysis by volumetric, gravimetric and extraction analysis. 
 

343 211 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 พันธะโคเวเลนต์ การจ้าแนกประเภทสารประกอบอินทรีย์และการเรียกชื่อ สเตอริโอเคมี  
ไฮโดรคาร์บอนแอลิฟาติก ไฮโดรคาร์บอนแอโรแมติก แฮไลด์ อินทรีย์ แอลกอฮอล์และฟีนอล อีเธอร์แอลดี
ไฮด์และคีโทน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก เอมีน 
 Covalent bonding, classification and nomenclature, stereochemistry, aliphatic 
hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, organic halides, alcohols and phenols, ethers, 
aldehydes and ketones, carboxylic acids and their derivatives, amines. 
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343 212 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-2) 
 Organic Chemistry Laboratory I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 211 หรือรายวิชาควบ 343 211 
 ปฏิบัติการที่เก่ียวกับเนื้อหาวิชา 343 211 เคมีอินทรีย์ 1 
 The laboratory experiments related to contents in 343 211 Organic Chemistry I 
 

343 213 เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 211 
 สเปกโทรสโกปี วิธีตรวจหากลไกปฏิกิริยา การแทนที่แบบแอลิฟาติกนิวคลีโอฟิลิก ปฏิกิริยา
การเติม ปฏิกิริยาการก้าจัด การจัดตัวใหม่เชิงโมเลกุล ปฏิกิริยาเพริไซคลิก สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก 
คาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน เพปไทด์ โปรตีน พอลิเมอร์ 
 Spectroscopy, methods of determining reaction mechanisms, aliphatic 
nucleophilic substitution, addition reaction, elimination reactions, molecular rearrangments, 
pericyclic reactions, heterocyclic compounds, carbohydrates, lipids, amino acids, peptides, 
proteins, polymers. 
 

343 214 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-2) 
 Organic Chemistry Laboratory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 หรือรายวิชาควบ  343 213 
 การทดลองที่เกี่ยวกับวิธีการแยกและการท้าให้บริสุทธิ์  การเตรียมและปฏิกิริยาของ
สารประกอบอะลิฟาติกและอะโรมาติกรวมไปถึงสีย้อมและพอลิเมอร์ 
 Laboratory experiments on methods of separation and purification , preparations 
and reactions of typical aliphatic and aromatic compounds including dyes and polymers. 
 

343 231 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
 Physical Chemistry I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 101 
 แก๊สอุดมคติ แก๊สจริง ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของแก๊ส  สมบัติการน้าพาของแก๊ส กฎข้อที่ 1, 2 
และ 3 ของอุณหพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี สมดุลวัฏภาค อุณหพลศาสตร์ของ
สารละลายที่ไม่น้าไฟฟ้า 
 Ideal gas, real gas, the kinetic molecular theory of gas, transport properties of 
gases, first, second and third laws of thermodynamics, chemical thermodynamics and 
chemical equilibria, phase equilibria, thermodynamics of non-electrolyte solutions. 
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343 232 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
 Physical Chemistry Laboratory I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 231 หรือรายวิชาควบ 343 231 
 การทดลองเก่ียวกับการวัดสมบัติทางกายภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันทางอุณหพลศาสตร์โดย
วิธีต่างๆ สมดุลวัฏภาค แบบของแข็ง-ของเหลว ของเหลว-ของเหลว ของเหลว-ไอ การละลายได้บางส่วนของ
ของเหลว การละลายได้ในกันและกัน และการรวมกันของโมเลกุล ไอโซเทอร์มการดูดซับ การตกตะกอนของ
คอลลอยด์ 
 Practical work based on physical properties measurements concerning 
thermodynamics functions by various methods; phase equilibria including solid-liquid, 
liquid-liquid, liquid-vapour, partially miscible liquid, mutual solubilities and molecular 
association, adsorption isotherm, coagulation of colloids. 
 

343 233 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
 Physical Chemistry II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 231 
 บทน้าและทฤษฎีพ้ืนฐานโฟโตเคมี การเปลี่ยนแปลงสถานะของอิเล็กตรอน กระบวนการ    
โฟโตเคมีเชิงกายภาพ โครงสร้างทางอิเล็กตรอนและการเปลี่ยนแปลงสถานะของอิเล็กตรอน สมบัติสถิตและ
สมบัติพลวัตของสถานะกระตุ้น แนวคิดทั่วไปของจลนพลศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา  
ทฤษฎีของอัตราปฏิกิริยา กฎอัตราและกลไกการเกิดปฏิกิริยา หัวข้อทางเคมีจลนพลศาสตร์ขั้นสูง การหา
อันดับของการเกิดปฏิกิริยา กลไกของปฏิกิริยาเคมี ทบทวนเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต สารละลายอิเล็กโทรไลต์  
และเซลล์เคมีไฟฟ้า 
 Introduction and fundamental theories of photochemistry, electronic transition, 
physical photochemical processes, electronic configuration and electronic transitions, static 
and dynamic properties of excited state, general concepts of chemical kinetics, factors 
affecting reaction rate, theories of reaction rates, rate law and reaction mechanism, topics in 
advanced chemical kinetics, determination of reaction order, mechanism of chemical 
reactions, a review of electrostatics, solution of electrolytes, electrochemical cells. 
 

343 234 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 
 Physical Chemistry Laboratory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 233 หรือรายวิชาควบ  343 233 
 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาใน 343 233 เช่น การหาความตึงผิวของของเหลว  การหา
ค่าคงที่อัตรา อันดับรวมของปฏิกิริยา พลังงานก่อกัมมันต์ โพลาริเมทรี การน้าไฟฟ้าและการหาค่าคงที่ของ  
อิเล็กโทรไลต์อ่อน การแตกตัวของอินดิเคเตอร์และกรดอ่อน ค่าคงท่ีการแตกตัวของกรดจากการท้า         
พีเอชไทเทรชัน 
 Practical work corresponded to the contents in 343 233 e.g., determination of the 
surface tension of liquids, determination of rate constant and overall order of reaction, 
activation energy, polarimetry, conductivity and dissociation constant of weak electrolyte, 
dissociation of indicator and weak acid by spectroscopic method, acid dissociation constant 
from pH titration. 
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343 261 การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย 1(1-0-2) 
 Safety Handling of Chemicals 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ประเภทสารเคมีอันตราย สัญลักษณ์และรหัสแสดงอันตราย วิธีการจัดเก็บสารเคมี การบ้าบัด
สารเคมีที่ใช้แล้วและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีที่อันตรายในห้องปฏิบัติการ
เคมีอินทรีย์ 
 Classification of hazardous materials, symbol and identification systems, 
administration and management of chemicals, waste treatment and laboratory safety, 
hazardous chemicals and hazardous reactions in organic chemistry laboratory.  
 

343 262 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1(1-0-2) 
 Research Methodology for Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูลวิทยาศาสตร์ การก้าหนดหัวข้อการวิจัย 
การสืบค้นวรรณกรรม การเขียนเค้าโครงการวิจัย การวางแผนการวิจัย การบันทึกผลการวิจัย การสรุปและ
วิจารณ์ผลการวิจัย การอ้างอิงเอกสาร การเขียนรายงาน การน้าเสนอผลงาน 
 Research methodology for science, search for scientific data, identification of 
research projects, literature review, proposal preparation, research planning, data collection, 
conclusion and discussion, literature citation, report writing, presentation. 
 

343 311 เคมีอินทรีย์ข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Organic Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 
 การก่อเกิดพันธะเดี่ยวระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับคาร์บอน การก่อเกิดพันธะคู่ระหว่าง
อะตอมของคาร์บอนกับคาร์บอน สารมัธยันตร์ที่มีความว่องไว บอเรนอินทรีย์ ไซเลนอินทรีย์ ออกซิเดชัน 
รีดักชัน โฟโตเคมี 
 Formation of carbon-carbon single bonds, formation of carbon-carbon double 
bonds, reactive intermediates, organoboranes, organosilanes, oxidation, reduction, 
photochemistry. 
 

343 312 การใช้สเปกโทรเมทรีในการระบุเอกลักษณ์ของสารประกอบอินทรีย์ 3(3-0-6) 
 Spectrometric Identification of Organic Compounds 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 311 
 ทฤษฎีพ้ืนฐานของอัลตราไวโอเลตวิสิเบิล อินฟราเรด นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ 
และแมสสเปกโทรเมทรี ซึ่งรวมลักษณะทั่วไปและการประยุกต์ในการระบุเอกลักษณ์ของสารประกอบ
อินทรีย์ 
 The basic theory of ultraviolet-visible, infrared, nuclear magnetic resonance 
and mass spectrometry including general features and applications to identification of 
organic compounds. 
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343 232 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
 Physical Chemistry Laboratory I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 231 หรือรายวิชาควบ 343 231 
 การทดลองเก่ียวกับการวัดสมบัติทางกายภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันทางอุณหพลศาสตร์โดย
วิธีต่างๆ สมดุลวัฏภาค แบบของแข็ง-ของเหลว ของเหลว-ของเหลว ของเหลว-ไอ การละลายได้บางส่วนของ
ของเหลว การละลายได้ในกันและกัน และการรวมกันของโมเลกุล ไอโซเทอร์มการดูดซับ การตกตะกอนของ
คอลลอยด์ 
 Practical work based on physical properties measurements concerning 
thermodynamics functions by various methods; phase equilibria including solid-liquid, 
liquid-liquid, liquid-vapour, partially miscible liquid, mutual solubilities and molecular 
association, adsorption isotherm, coagulation of colloids. 
 

343 233 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
 Physical Chemistry II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 231 
 บทน้าและทฤษฎีพ้ืนฐานโฟโตเคมี การเปลี่ยนแปลงสถานะของอิเล็กตรอน กระบวนการ    
โฟโตเคมีเชิงกายภาพ โครงสร้างทางอิเล็กตรอนและการเปลี่ยนแปลงสถานะของอิเล็กตรอน สมบัติสถิตและ
สมบัติพลวัตของสถานะกระตุ้น แนวคิดทั่วไปของจลนพลศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา  
ทฤษฎีของอัตราปฏิกิริยา กฎอัตราและกลไกการเกิดปฏิกิริยา หัวข้อทางเคมีจลนพลศาสตร์ขั้นสูง การหา
อันดับของการเกิดปฏิกิริยา กลไกของปฏิกิริยาเคมี ทบทวนเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต สารละลายอิเล็กโทรไลต์  
และเซลล์เคมีไฟฟ้า 
 Introduction and fundamental theories of photochemistry, electronic transition, 
physical photochemical processes, electronic configuration and electronic transitions, static 
and dynamic properties of excited state, general concepts of chemical kinetics, factors 
affecting reaction rate, theories of reaction rates, rate law and reaction mechanism, topics in 
advanced chemical kinetics, determination of reaction order, mechanism of chemical 
reactions, a review of electrostatics, solution of electrolytes, electrochemical cells. 
 

343 234 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 
 Physical Chemistry Laboratory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 233 หรือรายวิชาควบ  343 233 
 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาใน 343 233 เช่น การหาความตึงผิวของของเหลว  การหา
ค่าคงที่อัตรา อันดับรวมของปฏิกิริยา พลังงานก่อกัมมันต์ โพลาริเมทรี การน้าไฟฟ้าและการหาค่าคงที่ของ  
อิเล็กโทรไลต์อ่อน การแตกตัวของอินดิเคเตอร์และกรดอ่อน ค่าคงที่การแตกตัวของกรดจากการท้า         
พีเอชไทเทรชัน 
 Practical work corresponded to the contents in 343 233 e.g., determination of the 
surface tension of liquids, determination of rate constant and overall order of reaction, 
activation energy, polarimetry, conductivity and dissociation constant of weak electrolyte, 
dissociation of indicator and weak acid by spectroscopic method, acid dissociation constant 
from pH titration. 
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343 261 การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย 1(1-0-2) 
 Safety Handling of Chemicals 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ประเภทสารเคมีอันตราย สัญลักษณ์และรหัสแสดงอันตราย วิธีการจัดเก็บสารเคมี การบ้าบัด
สารเคมีที่ใช้แล้วและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีที่อันตรายในห้องปฏิบัติการ
เคมีอินทรีย์ 
 Classification of hazardous materials, symbol and identification systems, 
administration and management of chemicals, waste treatment and laboratory safety, 
hazardous chemicals and hazardous reactions in organic chemistry laboratory.  
 

343 262 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1(1-0-2) 
 Research Methodology for Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูลวิทยาศาสตร์ การก้าหนดหัวข้อการวิจัย 
การสืบค้นวรรณกรรม การเขียนเค้าโครงการวิจัย การวางแผนการวิจัย การบันทึกผลการวิจัย การสรุปและ
วิจารณ์ผลการวิจัย การอ้างอิงเอกสาร การเขียนรายงาน การน้าเสนอผลงาน 
 Research methodology for science, search for scientific data, identification of 
research projects, literature review, proposal preparation, research planning, data collection, 
conclusion and discussion, literature citation, report writing, presentation. 
 

343 311 เคมีอินทรีย์ข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Organic Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 
 การก่อเกิดพันธะเดี่ยวระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับคาร์บอน การก่อเกิดพันธะคู่ระหว่าง
อะตอมของคาร์บอนกับคาร์บอน สารมัธยันตร์ที่มีความว่องไว บอเรนอินทรีย์ ไซเลนอินทรีย์ ออกซิเดชัน 
รีดักชัน โฟโตเคมี 
 Formation of carbon-carbon single bonds, formation of carbon-carbon double 
bonds, reactive intermediates, organoboranes, organosilanes, oxidation, reduction, 
photochemistry. 
 

343 312 การใช้สเปกโทรเมทรีในการระบุเอกลักษณ์ของสารประกอบอินทรีย์ 3(3-0-6) 
 Spectrometric Identification of Organic Compounds 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 311 
 ทฤษฎีพ้ืนฐานของอัลตราไวโอเลตวิสิเบิล อินฟราเรด นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ 
และแมสสเปกโทรเมทรี ซึ่งรวมลักษณะทั่วไปและการประยุกต์ในการระบุเอกลักษณ์ของสารประกอบ
อินทรีย์ 
 The basic theory of ultraviolet-visible, infrared, nuclear magnetic resonance 
and mass spectrometry including general features and applications to identification of 
organic compounds. 
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343 321 เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6) 
 Inorganic Chemistry II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 121 
 ชนิดของลิแกนด์ การเรียกชื่อ โครงสร้างทางเรขาคณิต ไอโซเมอริซึม การเตรียม ความเสถียร 
และสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน ทฤษฎีการเกิดพันธะในสารประกอบ        
โคออร์ดิเนชัน อิเล็กทรอนิกสเปกตราของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน สมบัติทางแม่เหล็กของสารประกอบ 
โคออร์ดิเนชัน จลนพลศาสตร์และกลไกปฏิกิริยาของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน  การประยุกต์ใช้           
ของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน 
 Types of ligands, nomenclature, geometrical structures, isomerism, preparation, 
stability and thermodynamic aspects of coordination compounds, bonding theories in 
coordination compounds, electronic spectra of coordination compounds, magnetic properties 
of coordination compounds, kinetics and reaction mechanism of coordination compounds, 
application of coordination compounds. 
 

343 322 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-2) 
 Inorganic Chemistry Laboratory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 321 หรือรายวิชาควบ 343 321 
 การเตรียมและการวิเคราะห์สารประกอบโคออร์ดิเนชันโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และเทคนิค
ชั้นสูง การศึกษาสมบัติบางอย่างของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน 
 Preparation and characterization of coordination compounds using modern 
equipments and advanced techniques, study of some properties of coordination compounds. 
 

343 323 เคมีอนินทรีย์ข้ันสูง   3(3-0-6) 
 Advanced Inorganic Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343321 
 สารประกอบอนินทรีย์แบบโซ่ วงแหวน เคจ และคลัสเตอร์ เคมีของโลหะกลุ่มเอฟ เคมีออร์แก
โนเมทัลลิกขั้นแนะน้า การเร่งปฏิกิริยาและการประยุกต์ในอุตสาหกรรม  เคมีอนินทรีย์ชีวภาพ วัสดุนาโน 
วิทยาศาสตร์นาโน และเทคโนโลยีนาโน  
 Inorganic chains, rings, cages, and clusters, chemistry of the f-block metals, 
introduction to organometallic chemistry, catalysis and applications in industry, 
bioinorganic chemistry, nanomaterials, nanoscience and nanotechnology. 
 

343 331 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 1   3(3-0-6) 
 Advanced Physical Chemistry I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 233 
 พัฒนาการของทฤษฎีควอนตัม สัจจพจน์ในเคมีควอนตัมและสมการคลื่นของชเรอดิงเงอร์  
การใช้ทฤษฎีควอนตัมในระบบอย่างง่าย วิธีประมาณของทฤษฎีควอนตัม การใช้ทฤษฎีควอนตัมในอะตอม  
ที่มีอิเล็กตรอนหลายอนุภาค การประมาณพลังงานของระบบตามวิธีของฮาร์ททรีและฟ็อก ทฤษฎีของ  
พันธะเคมี (ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ และทฤษฎีออร์บิทัลของโมเลกุล ) การผสมกันของออร์บิทัล โมเลกุล
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ประเภทต่างๆ และสมบัติทางกายภาพที่สัมพันธ์กับการเกิดพันธะ นิยามและทฤษฎีบทของทฤษฎีกลุ่ม 
สมมาตรโมเลกุลและกลุ่มสมมาตร สมาชิกของสมมาตรและการกระท้าของสมมาตร ผลคูณของการกระท้า
ทางสมมาตร กลุ่มจุดของสมมาตร การแทนกลุ่ม 
 Development of quantum theory, postulate in quantum chemistry and an 
introduction to the SchrÖdinger wave equation, quantum mechanical treatment of some 
simple systems, approximation method in quantum chemistry, quantum mechanical 
treatment of many-electron atoms, the Hartree-Fock self consistent field method, theories 
of chemical bonding (valence bond theory and molecular orbital theory), hybridization, 
various types of molecules and physical properties associated with bonding, definitions 
and theorems of group theory, molecular symmetry and the symmetry groups, symmetry 
elements and symmetry operations, products of symmetry operations, the symmetry 
point group, representation of group. 
 

343 332 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 2   3(3-0-6) 
 Advanced Physical Chemistry II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 331 
  หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับสเปกโทรสโกปีของโมเลกุล ปรากฎการณ์ทางกายภาพที่เกิดขึ้นใน 
สเปกโทรสโกปีแบบต่างๆ ของโมเลกุล ไมโครเวฟสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี  รามานสเปก 
โทรสโกปี  อิเล็กทรอนิกสเปกโทรสโกปีของอะตอมและโมเลกุล  สปินเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี แนวคิด
ของอุณหพลศาสตร์สถิติ ระบบ  อองซอมเบิลและการกระจาย  ฟังก์ชันการแบ่งส่วน อุณหพลศาสตร์สถิติ
และกฎข้อที่ 2  การค้านวณฟังก์ชันการแบ่งส่วนและฟังก์ชัน อุณหพลศาสตร์ 
 Introduction to molecular spectroscopy, physical phenomena of various types 
of molecular spectroscopy, microwave spectroscopy, infrared spectroscopy, Raman 
spectroscopy, electronic spectroscopy of atoms and molecules, spin resonance 
spectroscopy, statistical thermodynamical concepts, systems,  ensembles and distribution, 
partition function, statistical thermodynamics and the second law,  calculation of the 
partition functions and thermodynamic functions. 
 

343 334 เคมีพื้นผิว   2(2-0-4)
 Surface Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 233 
  พ้ืนผิวและระหว่างผิว นิยามและหลักการ การหาค่าความตึงผิวต่างๆและความตึงระหว่างผิว 
อิทธิพลของอุณหภูมิ การดูดซับและการจัดเรียงตัวระหว่างผิว  การรวมตัวกันของคอลลอยด์ สมบัติและ
โครงสร้างของไมเซลล์ การแผ่ แผ่นบางขนาดโมเลกุลเดี่ยว ผิวระหว่างของแข็ง-แก๊ส การดูดซับเชิงกายภาพ
และการดูดซับเชิงเคมี ไอโซเทอร์มการดูดซับ สมการการดูดซับ ผิวระหว่างของแข็ง-ของเหลว มุมสัมผัสและ
การเปียก การลอยตัวของแร่ การซักฟอก การดูดซับจากสารละลาย 
                 Surface and interfaces, definition and principles, determination of different 
surfaces and interfacial tensions, temperature dependences, adsorption and orientation at 
interfaces, association of colloids, properties and structure of micelles, spreading, 
monomolecular films, solid-gaseous interface, physical adsorption and chemisorption, 
adsorption isotherm, isotherm equations, solid-liquid interface, contact angle and wetting, 
ore floatation, detergency, adsorption from solution. 
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343 321 เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6) 
 Inorganic Chemistry II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 121 
 ชนิดของลิแกนด์ การเรียกชื่อ โครงสร้างทางเรขาคณิต ไอโซเมอริซึม การเตรียม ความเสถียร 
และสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน ทฤษฎีการเกิดพันธะในสารประกอบ        
โคออร์ดิเนชัน อิเล็กทรอนิกสเปกตราของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน สมบัติทางแม่เหล็กของสารประกอบ 
โคออร์ดิเนชัน จลนพลศาสตร์และกลไกปฏิกิริยาของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน  การประยุกต์ใช้           
ของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน 
 Types of ligands, nomenclature, geometrical structures, isomerism, preparation, 
stability and thermodynamic aspects of coordination compounds, bonding theories in 
coordination compounds, electronic spectra of coordination compounds, magnetic properties 
of coordination compounds, kinetics and reaction mechanism of coordination compounds, 
application of coordination compounds. 
 

343 322 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-2) 
 Inorganic Chemistry Laboratory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 321 หรือรายวิชาควบ 343 321 
 การเตรียมและการวิเคราะห์สารประกอบโคออร์ดิเนชันโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และเทคนิค
ชั้นสูง การศึกษาสมบัติบางอย่างของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน 
 Preparation and characterization of coordination compounds using modern 
equipments and advanced techniques, study of some properties of coordination compounds. 
 

343 323 เคมีอนินทรีย์ข้ันสูง   3(3-0-6) 
 Advanced Inorganic Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343321 
 สารประกอบอนินทรีย์แบบโซ่ วงแหวน เคจ และคลัสเตอร์ เคมีของโลหะกลุ่มเอฟ เคมีออร์แก
โนเมทัลลิกขั้นแนะน้า การเร่งปฏิกิริยาและการประยุกต์ในอุตสาหกรรม  เคมีอนินทรีย์ชีวภาพ วัสดุนาโน 
วิทยาศาสตร์นาโน และเทคโนโลยีนาโน  
 Inorganic chains, rings, cages, and clusters, chemistry of the f-block metals, 
introduction to organometallic chemistry, catalysis and applications in industry, 
bioinorganic chemistry, nanomaterials, nanoscience and nanotechnology. 
 

343 331 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 1   3(3-0-6) 
 Advanced Physical Chemistry I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 233 
 พัฒนาการของทฤษฎีควอนตัม สัจจพจน์ในเคมีควอนตัมและสมการคลื่นของชเรอดิงเงอร์  
การใช้ทฤษฎีควอนตัมในระบบอย่างง่าย วิธีประมาณของทฤษฎีควอนตัม การใช้ทฤษฎีควอนตัมในอะตอม  
ที่มีอิเล็กตรอนหลายอนุภาค การประมาณพลังงานของระบบตามวิธีของฮาร์ททรีและฟ็อก ทฤษฎีของ  
พันธะเคมี (ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ และทฤษฎีออร์บิทัลของโมเลกุล ) การผสมกันของออร์บิทัล โมเลกุล
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ประเภทต่างๆ และสมบัติทางกายภาพที่สัมพันธ์กับการเกิดพันธะ นิยามและทฤษฎีบทของทฤษฎีกลุ่ม 
สมมาตรโมเลกุลและกลุ่มสมมาตร สมาชิกของสมมาตรและการกระท้าของสมมาตร ผลคูณของการกระท้า
ทางสมมาตร กลุ่มจุดของสมมาตร การแทนกลุ่ม 
 Development of quantum theory, postulate in quantum chemistry and an 
introduction to the SchrÖdinger wave equation, quantum mechanical treatment of some 
simple systems, approximation method in quantum chemistry, quantum mechanical 
treatment of many-electron atoms, the Hartree-Fock self consistent field method, theories 
of chemical bonding (valence bond theory and molecular orbital theory), hybridization, 
various types of molecules and physical properties associated with bonding, definitions 
and theorems of group theory, molecular symmetry and the symmetry groups, symmetry 
elements and symmetry operations, products of symmetry operations, the symmetry 
point group, representation of group. 
 

343 332 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 2   3(3-0-6) 
 Advanced Physical Chemistry II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 331 
  หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับสเปกโทรสโกปีของโมเลกุล ปรากฎการณ์ทางกายภาพที่เกิดขึ้นใน 
สเปกโทรสโกปีแบบต่างๆ ของโมเลกุล ไมโครเวฟสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี  รามานสเปก 
โทรสโกปี  อิเล็กทรอนิกสเปกโทรสโกปีของอะตอมและโมเลกุล  สปินเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี แนวคิด
ของอุณหพลศาสตร์สถิติ ระบบ  อองซอมเบิลและการกระจาย  ฟังก์ชันการแบ่งส่วน อุณหพลศาสตร์สถิติ
และกฎข้อที่ 2  การค้านวณฟังก์ชันการแบ่งส่วนและฟังก์ชัน อุณหพลศาสตร์ 
 Introduction to molecular spectroscopy, physical phenomena of various types 
of molecular spectroscopy, microwave spectroscopy, infrared spectroscopy, Raman 
spectroscopy, electronic spectroscopy of atoms and molecules, spin resonance 
spectroscopy, statistical thermodynamical concepts, systems,  ensembles and distribution, 
partition function, statistical thermodynamics and the second law,  calculation of the 
partition functions and thermodynamic functions. 
 

343 334 เคมีพื้นผิว   2(2-0-4)
 Surface Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 233 
  พ้ืนผิวและระหว่างผิว นิยามและหลักการ การหาค่าความตึงผิวต่างๆและความตึงระหว่างผิว 
อิทธิพลของอุณหภูมิ การดูดซับและการจัดเรียงตัวระหว่างผิว  การรวมตัวกันของคอลลอยด์ สมบัติและ
โครงสร้างของไมเซลล์ การแผ่ แผ่นบางขนาดโมเลกุลเดี่ยว ผิวระหว่างของแข็ง-แก๊ส การดูดซับเชิงกายภาพ
และการดูดซับเชิงเคมี ไอโซเทอร์มการดูดซับ สมการการดูดซับ ผิวระหว่างของแข็ง-ของเหลว มุมสัมผัสและ
การเปียก การลอยตัวของแร่ การซักฟอก การดูดซับจากสารละลาย 
                 Surface and interfaces, definition and principles, determination of different 
surfaces and interfacial tensions, temperature dependences, adsorption and orientation at 
interfaces, association of colloids, properties and structure of micelles, spreading, 
monomolecular films, solid-gaseous interface, physical adsorption and chemisorption, 
adsorption isotherm, isotherm equations, solid-liquid interface, contact angle and wetting, 
ore floatation, detergency, adsorption from solution. 
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343 335 การเร่งปฏิกิริยา   2(2-0-4) 
 Catalysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 233 
  ลักษณะทั่วไปของการเร่งปฏิกิริยา หลักการและการประยุกต์การเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์  
หลักการและการประยุกต์การเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์ หลักการและการประยุกต์กระบวนการเร่งปฏิกิริยา
แบบอ่ืนๆ เช่น การเร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์ การเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงและการเร่งปฏิกิริยาเชิงไฟฟ้า ตัวอย่าง
กระบวนการเชิงอุตสาหกรรมที่อาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาแบบต่าง ๆ 
                 General aspects of catalysis, principles and applications of heterogeneous 
catalysis, principles and applications of homogeneous catalysis, principles and applications 
of some other catalytic processes such as enzyme catalysis, photocatalysis and 
electrocatalysis; examples of industrial processes based on various catalysts. 
 

343 341 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 1 3(3-0-6) 
 Instrumental Analysis I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 141 
 หลักการ การประยุกต์ และเครื่องมือทางสเปกโทรสโกปีที่เกี่ยวกับการดูดกลืนแสงและ     
การคายแสงของอะตอมและโมเลกุล เช่น การดูดกลืนคลื่นแสงอัลตราไวโอเลต -วิสิเบิลและอินฟราเรด    
เนฟีโลเมทรี และเทอบิดิเมทรี โฟโตลูมิเนสเซนซ์ สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนแสงและคายแสงของอะตอม 
แมสสเปกโทรเมทรีและนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี 
 Principles, applications and instrumentation of optical spectroscopy such as 
absorption of ultraviolet, visible and infrared radiation, nephelometry and turbidimetry, 
photoluminescence, atomic absorption and emission spectroscopy, mass spectrometry 
and nuclear magnetic resonance spectroscopy. 
 

343 342 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 2 3(3-0-6) 
 Instrumental Analysis II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 341 
 หลักการ เครื่องมือ และการประยุกต์เทคนิคการแยกและเทคนิคทางโครมาโทกราฟี การสกัด 
ทฤษฎีทางโครมาโทกราฟี โครมาโทกราฟีของเหลว แก๊สโครมาโทกราฟี โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะ
สูง วิธีการวิเคราะห์เชิงไฟฟ้าเคมี ได้แก่ โพเทนชิโอเมทรี คอนดักโตเมทรี คูลอมเมทรี อิเล็กโทรกราวิเมทรี  
โพลาโรกราฟี  และโวลแทมเมทรี 
 Principles, instrumentation and applications of separation techniques and 
chromatography, extraction, chromatographic theories, liquid chromatography, gas 
chromatography and high performance liquid chromatography; electrochemical techniques 
such as potentiometry, conductometry, coulometry, electrogravimetry, polarography and 
voltammetry. 
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343 343 ปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 1(0-3-2) 
 Instrumental Analysis Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 342 หรือรายวิชาควบ 343 342 
 ศึกษาภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์วิธีวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับวิชา  
343 341 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 1 และ 343 342 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 2 
 Laboratory work on the applications of the instrumental methods of analysis 
mentioned in 343 341 Instrumental Analysis I and 343 342 Instrumental Analysis II. 
 

343 344 การวิเคราะห์และการบ าบัดสารมลพิษ   2(2-0-4) 
 Analysis and Treatment of Pollutants 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 341  
  แหล่งมลพิษ ผลกระทบ การควบคุม การวิเคราะห์และวิธีการบ้าบัดน้้า ตะกอน ดิน และ
มลพิษในอากาศ การสุ่มและการเก็บรักษาตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง  การวิเคราะห์สารมลพิษประเภทสา
รอนินทรีย์และสารอินทรีย์ในตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อม 
                  Source of pollutants, impact, control, analysis and treatment of water, 
sediment, soil, and air pollutants, sampling and preservation of samples, sample  
preparation, analysis of inorganic and organic pollutants in environmental samples. 
 

343 345 ปฏิบัติการการวิเคราะห์สารมลพิษ 1(0-3-2) 
 Analysis of Pollutants Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 344 หรือรายวิชาควบ 343 344 
 การท้าปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สารมลพิษในหัวข้อที่สัมพันธ์กับวิชา 313 344   
เคมีของสารมลพิษและการวิเคราะห์ 
 The laboratory work on chemical analysis of pollutants related to contents in 
343 344 chemistry of pollutants and analysis. 
 

343 346 การประกันคุณภาพในการวิเคราะห์เชิงเคมี 2(2-0-4) 
 Quality Assurance in Chemical Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 141 
 ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการเคมี มาตรฐานและข้อบังคับ หลักของห้องปฏิบัติการที่ดี 
การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการ การประกันคุณภาพและองค์กรมาตรฐานสากล การควบคุมคุณภาพ
และการประกันคุณภาพในเคมีวิเคราะห์ ได้แก่ การสุ่มตัวอย่าง การเลือกวิธีทดสอบ การวัดค่าความไม่
แน่นอนของการทดสอบทางเคมี การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องแก้ว การควบคุมคุณภาพของเครื่องมือ
วิเคราะห์ การสอบกลับได้ของการวัด การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบและกระบวนการประกัน
คุณภาพ 
 Quality system in chemical laboratory, standards and regulations, principles of 
god laboratory practice; internal quality assurance and International Organization for 
Standardization (ISO), quality assurance in analytical chemistry such as sampling, test 
method selection, measurement of uncertainties in chemical examination, calibration of 
glasswares, validation performance of analytical instruments, measurement traceability, 
method validation and quality assurance process. 
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343 335 การเร่งปฏิกิริยา   2(2-0-4) 
 Catalysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 233 
  ลักษณะทั่วไปของการเร่งปฏิกิริยา หลักการและการประยุกต์การเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์  
หลักการและการประยุกต์การเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์ หลักการและการประยุกต์กระบวนการเร่งปฏิกิริยา
แบบอ่ืนๆ เช่น การเร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์ การเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงและการเร่งปฏิกิริยาเชิงไฟฟ้า ตัวอย่าง
กระบวนการเชิงอุตสาหกรรมที่อาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาแบบต่าง ๆ 
                 General aspects of catalysis, principles and applications of heterogeneous 
catalysis, principles and applications of homogeneous catalysis, principles and applications 
of some other catalytic processes such as enzyme catalysis, photocatalysis and 
electrocatalysis; examples of industrial processes based on various catalysts. 
 

343 341 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 1 3(3-0-6) 
 Instrumental Analysis I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 141 
 หลักการ การประยุกต์ และเครื่องมือทางสเปกโทรสโกปีที่เกี่ยวกับการดูดกลืนแสงและ     
การคายแสงของอะตอมและโมเลกุล เช่น การดูดกลืนคลื่นแสงอัลตราไวโอเลต -วิสิเบิลและอินฟราเรด    
เนฟีโลเมทรี และเทอบิดิเมทรี โฟโตลูมิเนสเซนซ์ สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนแสงและคายแสงของอะตอม 
แมสสเปกโทรเมทรีและนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี 
 Principles, applications and instrumentation of optical spectroscopy such as 
absorption of ultraviolet, visible and infrared radiation, nephelometry and turbidimetry, 
photoluminescence, atomic absorption and emission spectroscopy, mass spectrometry 
and nuclear magnetic resonance spectroscopy. 
 

343 342 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 2 3(3-0-6) 
 Instrumental Analysis II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 341 
 หลักการ เครื่องมือ และการประยุกต์เทคนิคการแยกและเทคนิคทางโครมาโทกราฟี การสกัด 
ทฤษฎีทางโครมาโทกราฟี โครมาโทกราฟีของเหลว แก๊สโครมาโทกราฟี โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะ
สูง วิธีการวิเคราะห์เชิงไฟฟ้าเคมี ได้แก่ โพเทนชิโอเมทรี คอนดักโตเมทรี คูลอมเมทรี อิเล็กโทรกราวิเมทรี  
โพลาโรกราฟี  และโวลแทมเมทรี 
 Principles, instrumentation and applications of separation techniques and 
chromatography, extraction, chromatographic theories, liquid chromatography, gas 
chromatography and high performance liquid chromatography; electrochemical techniques 
such as potentiometry, conductometry, coulometry, electrogravimetry, polarography and 
voltammetry. 
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343 343 ปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 1(0-3-2) 
 Instrumental Analysis Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 342 หรือรายวิชาควบ 343 342 
 ศึกษาภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์วิธีวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับวิชา  
343 341 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 1 และ 343 342 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 2 
 Laboratory work on the applications of the instrumental methods of analysis 
mentioned in 343 341 Instrumental Analysis I and 343 342 Instrumental Analysis II. 
 

343 344 การวิเคราะห์และการบ าบัดสารมลพิษ   2(2-0-4) 
 Analysis and Treatment of Pollutants 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 341  
  แหล่งมลพิษ ผลกระทบ การควบคุม การวิเคราะห์และวิธีการบ้าบัดน้้า ตะกอน ดิน และ
มลพิษในอากาศ การสุ่มและการเก็บรักษาตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง  การวิเคราะห์สารมลพิษประเภทสา
รอนินทรีย์และสารอินทรีย์ในตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อม 
                  Source of pollutants, impact, control, analysis and treatment of water, 
sediment, soil, and air pollutants, sampling and preservation of samples, sample  
preparation, analysis of inorganic and organic pollutants in environmental samples. 
 

343 345 ปฏิบัติการการวิเคราะห์สารมลพิษ 1(0-3-2) 
 Analysis of Pollutants Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 344 หรือรายวิชาควบ 343 344 
 การท้าปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สารมลพิษในหัวข้อที่สัมพันธ์กับวิชา 313 344   
เคมีของสารมลพิษและการวิเคราะห์ 
 The laboratory work on chemical analysis of pollutants related to contents in 
343 344 chemistry of pollutants and analysis. 
 

343 346 การประกันคุณภาพในการวิเคราะห์เชิงเคมี 2(2-0-4) 
 Quality Assurance in Chemical Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 141 
 ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการเคมี มาตรฐานและข้อบังคับ หลักของห้องปฏิบัติการที่ดี 
การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการ การประกันคุณภาพและองค์กรมาตรฐานสากล การควบคุมคุณภาพ
และการประกันคุณภาพในเคมีวิเคราะห์ ได้แก่ การสุ่มตัวอย่าง การเลือกวิธีทดสอบ การวัดค่าความไม่
แน่นอนของการทดสอบทางเคมี การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องแก้ว การควบคุมคุณภาพของเครื่องมือ
วิเคราะห์ การสอบกลับได้ของการวัด การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบและกระบวนการประกัน
คุณภาพ 
 Quality system in chemical laboratory, standards and regulations, principles of 
god laboratory practice; internal quality assurance and International Organization for 
Standardization (ISO), quality assurance in analytical chemistry such as sampling, test 
method selection, measurement of uncertainties in chemical examination, calibration of 
glasswares, validation performance of analytical instruments, measurement traceability, 
method validation and quality assurance process. 
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343 351 หลักการในกระบวนการเคมี 3(3-0-6) 
 Principles in Chemical Processes 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 และ 343 233 
 หลักการค้านวณที่จะน้ามาใช้แก้ปัญหาในกระบวนการทางเคมี  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณสัมพันธ์และส่วนผสม สมดุลมวลสารและสมดุลพลังงาน  การถ่ายเทโมเมนตัม การถ่ายเทความ
ร้อน และการถ่ายเทมวลสาร ปฏิกิริยาในกระบวนการเคมี 
 Principles in calculations involving in chemical processes, correlation between 
stoichiometry and ingredients, mass balance and energy balance, momentum transfer, 
heat transfer, mass transfer, chemical reactions in chemical processes. 
 

343 352 เทคโนโลยีฮาร์ดดิสค์ไดรฟ์ และสารกึ่งตัวน า 3(3-0-6) 
 Hard Disk Drive and Semiconductor Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 และ 343 233 
 ฮาร์ดดิสต์ไดรฟ์และเซมิคอนดักเตอร์ หลักการทางแม่เหล็กไฟฟ้า เทคโนโลยีอ่านและเขียน 
กระบวน การผลิต การทดสอบฮาร์ดดิสต์ไดรฟ์และเซมิคอนดักเตอร์ และเทคโนโลยีในอนาคต 
 Hard disk drive and semiconductor, fundamental of magnetism, read and write 
technology, fabrication, testing hard disk drive and semiconductor and future technology. 
 

343 353 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 Polymer Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 และ 343 233 
 บทน้า การเกิดพอลิเมอร์แบบเติม การเกิดพอลิเมอร์แบบควบแน่น การเกิดพอลิเมอร์     
แบบโคออร์ดิเนต การเกิดพอลิเมอร์ร่วม พอลิเมอร์จากธรรมชาติ  น้้าหนักโมเลกุล และวิธีการวัดน้้าหนัก
โมเลกุล โครงสร้างและสัณฐาน วิทยา สมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแสง 
สมบัติทางเสียง 
 Introduction, addition polymerization, condensation polymerization, coordination 
polymerization, copolymerization, natural polymers, molecular weight and determination 
methods, structure and morphology, physical properties, mechanical properties, electrical 
properties, optical properties, acoustic properties. 
 

343 354 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 
 Polymer Processing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 และ 343 233 
 วิทยากระแสของพอลิ เมอร์  การถ่ายโอนความร้อน กระบวนการขึ้นรูปแบบอัดรีด  
กระบวนการขึ้นรูปแบบฉีด กระบวนการขึ้นรูปแบบเป่า กระบวนการขึ้นรูปแบบกดอัด กระบวนการ       
ขึ้นรูปแบบเทอร์โมฟอร์มมิ่ง กระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน กระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน  แบบรีด 
กระบวนการขึ้นรูปพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย การน้ากลับมาใช้ใหม่ของพลาสติก 
 Polymer rheology, heat transfer, extrusion process, injection molding, blow 
molding, compression molding, thermoforming, rotation molding, calendering, fiber reinforced 
plastic, plastic recycling. 
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343 355 เทคโนโลยีเส้นใย 2(2-0-4) 
 Fiber Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 และ 343 233 
 บทน้า โครงสร้างของเส้นใยพอลิเมอร์ กระบวนการผลิตเส้นใยแบบหลอม กระบวนการผลิต
เส้นใยแบบสารละลาย สาร finish ส้าหรับเส้นใย การดึงเส้นใย การวิเคราะห์เส้นใย การทดสอบเส้นใย   
เส้นใยพอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต เส้นใยไนลอน เส้นใยอะคริลิก เส้นใยพอลิโพรพิลีน เส้นใยเรยอน เส้นใย
ธรรมชาติ การย้อมสีเส้นใย การน้ากลับมาใช้ใหม่ของของเสียเส้นใย 
 Introduction, structure of polymeric fibers, melt-spinning processes, solution-
spinning processes, fiber finish, drawing of fibers, characterization of fibers, testing of fibers, 
poly(ethylene terephthalate) fibers, nylon fibers, acrylic fibers, polypropylene fibers, rayon 
fibers, natural fibers, dyeing textiles, reuse of fiber waste. 
 

343 361 วัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีนาโน 3(3-0-6) 
 Materials and Nanotechnology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 , 343 233 
 โครงสร้างอะตอมของวัสดุ การเปลี่ยนแปลงเฟส ประเภทของวัสดุ วัสดุนาโน สมบัติ        
ทางกายภาพ สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงความร้อน สมบัติพลวัต สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก        
การข้ึนรูปและการทดสอบ 
 Atomic structure of materials, phase transition, type of materials, nanomaterials, 
physical property, mechanical property, thermal property, dynamic property, electrical 
property, magnetic property, fabrication and testing. 
 

343 391 การฝึกงานทางเคมี 2(0-6-4) 
 Chemistry Training 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 Practical training in factories or governmental and private organization 
laboratories. 
 

343 411 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 3 2(0-6-4) 
 Organic Chemistry Laboratory III 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 311 
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารมัธยันตร์ที่มีความว่องไว วิธีการใหม่ๆ 
ในการสังเคราะห์และการแยกสารที่ได้จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบางชนิด เทคนิคแบบไมโคร สเกลและการใช้
หลักการเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการสังเคราะห์สาร การน้าเทคนิคและเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้เพ่ือ
ศึกษาและระบุเอกลักษณ์ของโมเลกุลอินทรีย์ 
 Laboratory experiments on reactions of reactive intermediates, modern 
methods of synthesis and isolation of some natural products, microscale techniques and 
implementation of the green chemistry concept in organic synthesis, the study and 
identification of organic molecules using modern instrumental techniques. 
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343 351 หลักการในกระบวนการเคมี 3(3-0-6) 
 Principles in Chemical Processes 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 และ 343 233 
 หลักการค้านวณที่จะน้ามาใช้แก้ปัญหาในกระบวนการทางเคมี  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณสัมพันธ์และส่วนผสม สมดุลมวลสารและสมดุลพลังงาน  การถ่ายเทโมเมนตัม การถ่ายเทความ
ร้อน และการถ่ายเทมวลสาร ปฏิกิริยาในกระบวนการเคมี 
 Principles in calculations involving in chemical processes, correlation between 
stoichiometry and ingredients, mass balance and energy balance, momentum transfer, 
heat transfer, mass transfer, chemical reactions in chemical processes. 
 

343 352 เทคโนโลยีฮาร์ดดิสค์ไดรฟ์ และสารกึ่งตัวน า 3(3-0-6) 
 Hard Disk Drive and Semiconductor Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 และ 343 233 
 ฮาร์ดดิสต์ไดรฟ์และเซมิคอนดักเตอร์ หลักการทางแม่เหล็กไฟฟ้า เทคโนโลยีอ่านและเขียน 
กระบวน การผลิต การทดสอบฮาร์ดดิสต์ไดรฟ์และเซมิคอนดักเตอร์ และเทคโนโลยีในอนาคต 
 Hard disk drive and semiconductor, fundamental of magnetism, read and write 
technology, fabrication, testing hard disk drive and semiconductor and future technology. 
 

343 353 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 Polymer Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 และ 343 233 
 บทน้า การเกิดพอลิเมอร์แบบเติม การเกิดพอลิเมอร์แบบควบแน่น การเกิดพอลิเมอร์     
แบบโคออร์ดิเนต การเกิดพอลิเมอร์ร่วม พอลิเมอร์จากธรรมชาติ  น้้าหนักโมเลกุล และวิธีการวัดน้้าหนัก
โมเลกุล โครงสร้างและสัณฐาน วิทยา สมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแสง 
สมบัติทางเสียง 
 Introduction, addition polymerization, condensation polymerization, coordination 
polymerization, copolymerization, natural polymers, molecular weight and determination 
methods, structure and morphology, physical properties, mechanical properties, electrical 
properties, optical properties, acoustic properties. 
 

343 354 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 
 Polymer Processing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 และ 343 233 
 วิทยากระแสของพอลิ เมอร์  การถ่ายโอนความร้อน กระบวนการขึ้นรูปแบบอัดรีด  
กระบวนการขึ้นรูปแบบฉีด กระบวนการขึ้นรูปแบบเป่า กระบวนการขึ้นรูปแบบกดอัด กระบวนการ       
ขึ้นรูปแบบเทอร์โมฟอร์มมิ่ง กระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน กระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน  แบบรีด 
กระบวนการขึ้นรูปพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย การน้ากลับมาใช้ใหม่ของพลาสติก 
 Polymer rheology, heat transfer, extrusion process, injection molding, blow 
molding, compression molding, thermoforming, rotation molding, calendering, fiber reinforced 
plastic, plastic recycling. 
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343 355 เทคโนโลยีเส้นใย 2(2-0-4) 
 Fiber Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 และ 343 233 
 บทน้า โครงสร้างของเส้นใยพอลิเมอร์ กระบวนการผลิตเส้นใยแบบหลอม กระบวนการผลิต
เส้นใยแบบสารละลาย สาร finish ส้าหรับเส้นใย การดึงเส้นใย การวิเคราะห์เส้นใย การทดสอบเส้นใย   
เส้นใยพอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต เส้นใยไนลอน เส้นใยอะคริลิก เส้นใยพอลิโพรพิลีน เส้นใยเรยอน เส้นใย
ธรรมชาติ การย้อมสีเส้นใย การน้ากลับมาใช้ใหม่ของของเสียเส้นใย 
 Introduction, structure of polymeric fibers, melt-spinning processes, solution-
spinning processes, fiber finish, drawing of fibers, characterization of fibers, testing of fibers, 
poly(ethylene terephthalate) fibers, nylon fibers, acrylic fibers, polypropylene fibers, rayon 
fibers, natural fibers, dyeing textiles, reuse of fiber waste. 
 

343 361 วัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีนาโน 3(3-0-6) 
 Materials and Nanotechnology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 , 343 233 
 โครงสร้างอะตอมของวัสดุ การเปลี่ยนแปลงเฟส ประเภทของวัสดุ วัสดุนาโน สมบัติ        
ทางกายภาพ สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงความร้อน สมบัติพลวัต สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก        
การข้ึนรูปและการทดสอบ 
 Atomic structure of materials, phase transition, type of materials, nanomaterials, 
physical property, mechanical property, thermal property, dynamic property, electrical 
property, magnetic property, fabrication and testing. 
 

343 391 การฝึกงานทางเคมี 2(0-6-4) 
 Chemistry Training 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 Practical training in factories or governmental and private organization 
laboratories. 
 

343 411 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 3 2(0-6-4) 
 Organic Chemistry Laboratory III 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 311 
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารมัธยันตร์ที่มีความว่องไว วิธีการใหม่ๆ 
ในการสังเคราะห์และการแยกสารที่ได้จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบางชนิด เทคนิคแบบไมโคร สเกลและการใช้
หลักการเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการสังเคราะห์สาร การน้าเทคนิคและเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้เพ่ือ
ศึกษาและระบุเอกลักษณ์ของโมเลกุลอินทรีย์ 
 Laboratory experiments on reactions of reactive intermediates, modern 
methods of synthesis and isolation of some natural products, microscale techniques and 
implementation of the green chemistry concept in organic synthesis, the study and 
identification of organic molecules using modern instrumental techniques. 



200

 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 200 

 

343 412 เคมีเฮเทอโรไซคลิก 2(2-0-4) 
 Heterocyclic Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 
 เคมีและวิธีการสังเคราะห์แผนใหม่ของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิกวงห้าเหลี่ยมและ         
หกเหลี่ยมที่มีเฮเทอโรอะตอมเพียง 1 อะตอม รวมทั้งเฮเทอโรไซเคิลที่มีเฮเทอโรอะตอม 2 อะตอม ทั้งที่  
เป็นอะตอมชนิดเดียวกัน และต่างชนิดกัน 
 Chemistry and modern synthetic methods of five and six membered heterocyclic 
compounds containing one heteroatom, including heterocycles possessing two heteroatoms 
of the same kind and mixed type. 
 

343 413 เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์ 2(2-0-4)  
 Physical Organic Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 
 การศึกษาเกี่ยวกับกลไกในปฏิกิริยาอินทรีย์โดยวิธีการทางจลนพลศาสตร์และวิธีการอ่ืนๆ 
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้นของพลังงานอิสระ 
 Determination of organic reaction mechanism using kinetic and non-kinetic 
methods, introduction to linear free energy relationship. 
 

343 414 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2(2-0-4) 
 Chemistry of Natural Products 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 311 
 การแยก ลักษณะเฉพาะเชิงโครงสร้าง และชีวสังเคราะห์ของสารประกอบที่ เกิดขึ้น           
ในธรรมชาติ 
 Isolation, structural characterization and biosyntheses of natural occurring 
compounds. 
 

343 415 การสังเคราะห์สารอินทรีย์ 2(2-0-4) 
 Organic Synthesis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 311 
 การออกแบบสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์โดยการวิเคราะห์แบบย้อนกลับ และการ
สังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ที่น่าสนใจ 
 Synthesis design of organic compounds using disconnection approach and 
synthesis of some interesting compounds. 
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343 416 เคมีออร์แกโนเมทัลลิก 2(2-0-4) 
 Organometallic Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 311 
 หลักการเบื้องต้นของการก่อพันธะและโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อน ออร์แกโนแทรนซิชัน   
ปฏิกิริยาการแทนที่ลิแกนด์ซึ่งโคออร์ดิเนตกับโลหะ ออกซิเดทีฟแอดดิชันและรีดักทีฟอิลิมิเนชัน ปฏิกิริยา   
การสอดแทรกภายในโมเลกุล ปฏิกิริยาการแทนที่แบบนิวคลีโอฟิลิกและอิเล็กโทรฟิ ลิกบนลิแกนด์             
ซึ่งโคออร์ดิเนตอยู่กับโลหะแทรนซิชัน การเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธุ์ในปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจน ตัวเร่ง     
ในปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันของพวกโอเลฟินและอะเซติเลชัน  การประยุกต์ของสารประกอบเชิงซ้อน      
ออร์แกโนแทรนซิชันในอินทรียสังเคราะห์ 
 Introduction to structure and bonding of organotransition metal complexes, 
ligand substitution reactions, oxidative addition and reduction elimination, intermolecular 
insertion reaction, nucleophilic and electrophilic attack on ligands coordinated to transition 
metals, homogeneous catalytic hydrogenation, catalytic polymerization of olefins and 
acetylation, application of organotransition metal complexes in organic synthesis. 
 

343 417 เคมีทางยาขั้นแนะน า 2(2-0-4) 
 Introduction to medicinal chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 
 ปฎิชีวนะในกลุ่มของเบตา-แลคแตม ยาซัลฟา ยาในกลุ่มที่ประกอบด้วยวงแหวนแอโรมาติก 
ยารักษามาลาเรีย การออกแบบยา การออกฤทธิ์ของยา การพัฒนาและการผลิตยา   ยาต้านไวรัสประเภท
ต่างๆ กลไกการออกทธิ์ การออกแบบปรับปรุงยาบางชนิด และหัวข้อเลือกสรรที่เกี่ยวข้อง 
 -lactam antibiotics, sulfonamide chemotherapeutics containing polycyclic 
aromatic ring, anti-malarial agents, drug design, drug action, drug development and 
production, antiviral agents, classifications, mechanism of actions, drug design and 
development, some selected topics regarding medicinal chemistry. 
 

343 418 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Organic Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 
 หัวข้อทางเคมีอินทรีย์ที่ก้าลังอยู่ในความสนใจ 
 Topics of current interest in organic chemistry. 
 

343 421 เคมีอนินทรีย์เชิงชีวภาพ 2(2-0-4) 
 Bioinorganic Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 321 
 ธาตุที่ส้าคัญในสิ่งมีชีวิต องค์ประกอบของเมทัลโลไบโอโมเลกุล การตรวจสอบคุณสมบัติ   
ของเมทัลโลไบโอโมเลกุล โครงสร้างและการท้างาน บทบาทของธาตุต่างๆ ในระบบชีวภาพ 
 The important elements in biology, the composition of  metallobiomolecules, 
the examination of the properties of metallobiomolecules, structures and functions, the 
role of elements in biological system. 
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343 412 เคมีเฮเทอโรไซคลิก 2(2-0-4) 
 Heterocyclic Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 
 เคมีและวิธีการสังเคราะห์แผนใหม่ของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิกวงห้าเหลี่ยมและ         
หกเหลี่ยมที่มีเฮเทอโรอะตอมเพียง 1 อะตอม รวมทั้งเฮเทอโรไซเคิลที่มีเฮเทอโรอะตอม 2 อะตอม ทั้งที่  
เป็นอะตอมชนิดเดียวกัน และต่างชนิดกัน 
 Chemistry and modern synthetic methods of five and six membered heterocyclic 
compounds containing one heteroatom, including heterocycles possessing two heteroatoms 
of the same kind and mixed type. 
 

343 413 เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์ 2(2-0-4)  
 Physical Organic Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 
 การศึกษาเกี่ยวกับกลไกในปฏิกิริยาอินทรีย์โดยวิธีการทางจลนพลศาสตร์และวิธีการอ่ืนๆ 
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้นของพลังงานอิสระ 
 Determination of organic reaction mechanism using kinetic and non-kinetic 
methods, introduction to linear free energy relationship. 
 

343 414 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2(2-0-4) 
 Chemistry of Natural Products 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 311 
 การแยก ลักษณะเฉพาะเชิงโครงสร้าง และชีวสังเคราะห์ของสารประกอบที่ เกิดขึ้น           
ในธรรมชาติ 
 Isolation, structural characterization and biosyntheses of natural occurring 
compounds. 
 

343 415 การสังเคราะห์สารอินทรีย์ 2(2-0-4) 
 Organic Synthesis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 311 
 การออกแบบสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์โดยการวิเคราะห์แบบย้อนกลับ และการ
สังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ที่น่าสนใจ 
 Synthesis design of organic compounds using disconnection approach and 
synthesis of some interesting compounds. 
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343 416 เคมีออร์แกโนเมทัลลิก 2(2-0-4) 
 Organometallic Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 311 
 หลักการเบื้องต้นของการก่อพันธะและโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อน ออร์แกโนแทรนซิชัน   
ปฏิกิริยาการแทนที่ลิแกนด์ซึ่งโคออร์ดิเนตกับโลหะ ออกซิเดทีฟแอดดิชันและรีดักทีฟอิลิมิเนชัน ปฏิกิริยา   
การสอดแทรกภายในโมเลกุล ปฏิกิริยาการแทนที่แบบนิวคลีโอฟิลิกและอิเล็กโทรฟิ ลิกบนลิแกนด์             
ซึ่งโคออร์ดิเนตอยู่กับโลหะแทรนซิชัน การเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธุ์ในปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจน ตัวเร่ง     
ในปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันของพวกโอเลฟินและอะเซติเลชัน  การประยุกต์ของสารประกอบเชิงซ้อน      
ออร์แกโนแทรนซิชันในอินทรียสังเคราะห์ 
 Introduction to structure and bonding of organotransition metal complexes, 
ligand substitution reactions, oxidative addition and reduction elimination, intermolecular 
insertion reaction, nucleophilic and electrophilic attack on ligands coordinated to transition 
metals, homogeneous catalytic hydrogenation, catalytic polymerization of olefins and 
acetylation, application of organotransition metal complexes in organic synthesis. 
 

343 417 เคมีทางยาขั้นแนะน า 2(2-0-4) 
 Introduction to medicinal chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 
 ปฎิชีวนะในกลุ่มของเบตา-แลคแตม ยาซัลฟา ยาในกลุ่มที่ประกอบด้วยวงแหวนแอโรมาติก 
ยารักษามาลาเรีย การออกแบบยา การออกฤทธิ์ของยา การพัฒนาและการผลิตยา   ยาต้านไวรัสประเภท
ต่างๆ กลไกการออกทธิ์ การออกแบบปรับปรุงยาบางชนิด และหัวข้อเลือกสรรที่เกี่ยวข้อง 
 -lactam antibiotics, sulfonamide chemotherapeutics containing polycyclic 
aromatic ring, anti-malarial agents, drug design, drug action, drug development and 
production, antiviral agents, classifications, mechanism of actions, drug design and 
development, some selected topics regarding medicinal chemistry. 
 

343 418 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Organic Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 
 หัวข้อทางเคมีอินทรีย์ที่ก้าลังอยู่ในความสนใจ 
 Topics of current interest in organic chemistry. 
 

343 421 เคมีอนินทรีย์เชิงชีวภาพ 2(2-0-4) 
 Bioinorganic Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 321 
 ธาตุที่ส้าคัญในสิ่งมีชีวิต องค์ประกอบของเมทัลโลไบโอโมเลกุล การตรวจสอบคุณสมบัติ   
ของเมทัลโลไบโอโมเลกุล โครงสร้างและการท้างาน บทบาทของธาตุต่างๆ ในระบบชีวภาพ 
 The important elements in biology, the composition of  metallobiomolecules, 
the examination of the properties of metallobiomolecules, structures and functions, the 
role of elements in biological system. 
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343 422 วิธีการเชิงฟิสิกส์ทางเคมีอนินทรีย์ 2(2-0-4)  
 Physical Methods in Inorganic Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 321 
 นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี  อิเล็กตรอนพาราแมกเนติกเรโซแนนซ์
สเปกโทรสโกปี สเปกโทรสโกปีการสั่น อิเล็กทรอนิกและโฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี สเปกโทรสโกปี 
การดูดกลืนรังสีเอกซ์ การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีทางรังสีเอกซ์ ไซคลิกโวลแทมเมทรี เป็นต้น 
 Nuclear magnetic resonance spectroscopy, electron paramagnetic resonance 
spectroscopy, vibrational spectroscopy, electronic and photoelectron spectroscopy, X-ray 
absorption spectroscopy, X-ray structural analysis, cyclic voltammetry, etc. 
 

343 423 เคมีของโมเลกุลขนาดใหญ่ 2(2-0-4) 
 Supramolecular Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 321 
 บทน้า การจับแคตไอออน การจับแอนไอออน การจับแคตไอออนและแอนไอออนพร้อมกัน 
การจับโมเลกุลที่เป็นกลาง การรวมตัวกันเอง การประยุกต ์
 Introduction, cation binding, anion binding, simultaneous cation and anion 
binding, neutral guest binding, self-assembly, applications. 
 

343 424 เคมีออร์แกโนแทรนสิชัน 2(2-0-4) 
 Organotransition Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 321 
 กฎ 18 อิเล็กตรอน ชนิดของลิแกนด์ การเกิดสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก การวิเคราะห์
สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก ปฏิกิริยาของสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก  การเร่ งปฏิกิริยา                
โดยสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก 
 The18-electron rule, type of ligands, formation of organometallic compounds 
with ligands, characterization of organometallic compounds, reaction of organometallic 
compounds, catalysis by organometallic compounds. 
 

343 425 เซรามิกส์ 2(2-0-4)
 Ceramics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 321 
 บทน้า โครงสร้างผลึกของเซรามิกส์  สมบัติของเซรามิกส์ ได้แก่สมบัติ ไดอิเล็กทริก           
เฟอร์โรอิเล็กทริก เพียโซอิเล็กทริก ความร้อน แสง แม่เหล็ก และการน้าไฟฟ้า การเตรียมและเทคนิค       
ที่ใช้ตรวจวิเคราะห์เซรามิกส์ การประยุกต์ใช้ของเซรามิกส์ 
 Introduction, crystal structure of ceramics, properties of ceramics including 
dielectric, ferroelectric, piezoelectric, thermal, optical, magnetic properties and conductivity, 
preparation and characterization techniques, applications of ceramics. 
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343 426 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Inorganic Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 321 
 หัวข้อทางเคมีอนินทรีย์ที่ก้าลังอยู่ในความสนใจ 
 Topicsofcurrentinterestininorganicchemistry. 
 

343 431 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Physical Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 331 
 หัวข้อทางเคมีเชิงฟิสิกส์ที่ก้าลังอยู่ในความสนใจ 
 Topics of currentinterestinphysicalchemistry. 
 

343 441 การวิเคราะห์ทางเคมีรังสีและรังสีเอกซ์ 2(2-0-4) 
 Radiochemical and X-ray Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 341 
 หลักการ ส่วนประกอบของเครื่องมือและการประยุกต์ของเทคนิคทางรังสีเอกซ์ การวิเคราะห์
โดยเทคนิคเชิงเคมีรังสีและความปลอดภัยจากรังสี 
 Principles, instrumentation and applications of X-ray, radiochemical techniques 
and radiosafety. 
 

343 442 การวิเคราะห์เชิงความร้อน 2(2-0-4) 
 Thermal Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 341 
 หลักการและส่วนประกอบของเครื่องมือ การจ้าแนกชนิดและการประยุกต์เทคนิคต่างๆ        
ที่เกี่ยวข้องกับการแปรเปลี่ยนอุณหภูมิ เช่น การวิเคราะห์โดยเทอร์โมแกรวิเมทริก ดิฟเฟอเรนเชียลเทอร์มอล 
ดิฟเฟอเรนเชียล สแกนนิงคาลอริเมทรี เทอร์โมเมคานิคอล ไดนามิกเมคานิคอล และไดอิเล็กทริก 
 Principles, instrumentation, classification and applications of thermal analysis such   
as thermogravimetric analysis, differential thermal analysis, differential scanning calorimetry, 
thermomechanical analysis, dymanic mechanical analysis, dielectric analysis. 
343 443 การวิเคราะห์โดยโครมาโทกราฟี 2(2-0-4) 
 Chromatographic Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343341 และ 343342 
 หลักการ เครื่องมือ และการประยุกต์ของแก๊สโครมาโทกราฟี โครมาโทกราฟีของเหลว
สมรรถนะสูง และเทคนิคแคบปิลารีอิเล็กโทรฟอรีซิส 
 Principles, instrumentation and applications of gas chromatography, 
highperformance liquidchromatography and capillaryel ectrophoresis. 
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343 422 วิธีการเชิงฟิสิกส์ทางเคมีอนินทรีย์ 2(2-0-4)  
 Physical Methods in Inorganic Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 321 
 นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี  อิเล็กตรอนพาราแมกเนติกเรโซแนนซ์
สเปกโทรสโกปี สเปกโทรสโกปีการสั่น อิเล็กทรอนิกและโฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี สเปกโทรสโกปี 
การดูดกลืนรังสีเอกซ์ การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีทางรังสีเอกซ์ ไซคลิกโวลแทมเมทรี เป็นต้น 
 Nuclear magnetic resonance spectroscopy, electron paramagnetic resonance 
spectroscopy, vibrational spectroscopy, electronic and photoelectron spectroscopy, X-ray 
absorption spectroscopy, X-ray structural analysis, cyclic voltammetry, etc. 
 

343 423 เคมีของโมเลกุลขนาดใหญ่ 2(2-0-4) 
 Supramolecular Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 321 
 บทน้า การจับแคตไอออน การจับแอนไอออน การจับแคตไอออนและแอนไอออนพร้อมกัน 
การจับโมเลกุลที่เป็นกลาง การรวมตัวกันเอง การประยุกต ์
 Introduction, cation binding, anion binding, simultaneous cation and anion 
binding, neutral guest binding, self-assembly, applications. 
 

343 424 เคมีออร์แกโนแทรนสิชัน 2(2-0-4) 
 Organotransition Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 321 
 กฎ 18 อิเล็กตรอน ชนิดของลิแกนด์ การเกิดสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก การวิเคราะห์
สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก ปฏิกิริยาของสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก  การเร่ งปฏิกิริยา                
โดยสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก 
 The18-electron rule, type of ligands, formation of organometallic compounds 
with ligands, characterization of organometallic compounds, reaction of organometallic 
compounds, catalysis by organometallic compounds. 
 

343 425 เซรามิกส์ 2(2-0-4)
 Ceramics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 321 
 บทน้า โครงสร้างผลึกของเซรามิกส์  สมบัติของเซรามิกส์ ได้แก่สมบัติ ไดอิเล็กทริก           
เฟอร์โรอิเล็กทริก เพียโซอิเล็กทริก ความร้อน แสง แม่เหล็ก และการน้าไฟฟ้า การเตรียมและเทคนิค       
ที่ใช้ตรวจวิเคราะห์เซรามิกส์ การประยุกต์ใช้ของเซรามิกส์ 
 Introduction, crystal structure of ceramics, properties of ceramics including 
dielectric, ferroelectric, piezoelectric, thermal, optical, magnetic properties and conductivity, 
preparation and characterization techniques, applications of ceramics. 
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343 426 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Inorganic Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 321 
 หัวข้อทางเคมีอนินทรีย์ที่ก้าลังอยู่ในความสนใจ 
 Topicsofcurrentinterestininorganicchemistry. 
 

343 431 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Physical Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 331 
 หัวข้อทางเคมีเชิงฟิสิกส์ที่ก้าลังอยู่ในความสนใจ 
 Topics of currentinterestinphysicalchemistry. 
 

343 441 การวิเคราะห์ทางเคมีรังสีและรังสีเอกซ์ 2(2-0-4) 
 Radiochemical and X-ray Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 341 
 หลักการ ส่วนประกอบของเครื่องมือและการประยุกต์ของเทคนิคทางรังสีเอกซ์ การวิเคราะห์
โดยเทคนิคเชิงเคมีรังสีและความปลอดภัยจากรังสี 
 Principles, instrumentation and applications of X-ray, radiochemical techniques 
and radiosafety. 
 

343 442 การวิเคราะห์เชิงความร้อน 2(2-0-4) 
 Thermal Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 341 
 หลักการและส่วนประกอบของเครื่องมือ การจ้าแนกชนิดและการประยุกต์เทคนิคต่างๆ        
ที่เกี่ยวข้องกับการแปรเปลี่ยนอุณหภูมิ เช่น การวิเคราะห์โดยเทอร์โมแกรวิเมทริก ดิฟเฟอเรนเชียลเทอร์มอล 
ดิฟเฟอเรนเชียล สแกนนิงคาลอริเมทรี เทอร์โมเมคานิคอล ไดนามิกเมคานิคอล และไดอิเล็กทริก 
 Principles, instrumentation, classification and applications of thermal analysis such   
as thermogravimetric analysis, differential thermal analysis, differential scanning calorimetry, 
thermomechanical analysis, dymanic mechanical analysis, dielectric analysis. 
343 443 การวิเคราะห์โดยโครมาโทกราฟี 2(2-0-4) 
 Chromatographic Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343341 และ 343342 
 หลักการ เครื่องมือ และการประยุกต์ของแก๊สโครมาโทกราฟี โครมาโทกราฟีของเหลว
สมรรถนะสูง และเทคนิคแคบปิลารีอิเล็กโทรฟอรีซิส 
 Principles, instrumentation and applications of gas chromatography, 
highperformance liquidchromatography and capillaryel ectrophoresis. 
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343 444 เซนเซอร์ทางเคมีและไบโอเซนเซอร์ 2(2-0-4) 
 Chemical Sensors and Biosensors 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 341 
 หลักการ เครื่องมือ และการประยุกต์ของเซนเซอร์ทางเคมีและไบโอเซนเซอร์  ที่อาศัยการ
ตรวจวัดด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าเคมีและเทคนิคทางสเปกโทรสโกปี 
 Principles, instrumentation and applications of chemical sensors and biosensors 
based on determination with electrochemistry and spectroscopy. 
 

343 445 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยเทคนิคที่อาศัยการไหล 2(2-0-4) 
 Chemical Analysis by Flow-Based Techniques 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 341 
 หลักการ เครื่องมือ การพัฒนาและการประยุกต์ของเทคนิคการวิเคราะห์ที่อาศัยหลักการไหล 
เช่น โฟลวอินเจคชันอะนาลิซิส ซีเควนเชียลอินเจคชัน อะนาลิซิสบีดอินเจคชันอะนาลิซิสซีเควนเชียลอินเจค
ชันโครมาโทกราฟี 
 Principles, instrumentation, development and applications of flow-based 
analytical techniques such as flow injection analysis, sequential injection analysis, 
bead injection analysis, sequential injection chromatography. 
 

343 446 เทคนิคการวิเคราะห์พื้นผิวขั้นพื้นฐาน 2(2-0-4) 
 Basic Surface Analysis Technique 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343341 
 ค้าจ้ากัดความและสมบัติทั่วไปของผิวหน้า แนวความคิดเบื้องต้นในการสร้างภาพของผิวหน้า
และสเปกโทรสโกปีที่ต้าแหน่งเฉพาะ การแสดงอัตลักษณ์ของผิวหน้าและฟิล์มบาง หลักการเกี่ยวกับ
สุญญากาศ และสุญญากาศสูงระดับอัลตรา การจ้าแนกเทคนิคการวิเคราะห์ผิวหน้า อิเล็กตรอนไมโครสโคปี 
สแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคป ทรานมิชชันอิเล็กตรอนไมโครสโคป อะตอมมิกฟอชไมโครสโคปี         
และเทคนิคอิเล็กตรอน สเปกโทรสโกปี อิเล็กตรอนสเปกโทรเมทรีส้าหรับการวิเคราะห์ทางเคมี              
โอเจอิเล็กตรอน สเปกโทรสโกปี แมสสเปกโทรสโกปีเชิงไอออนทุติยภูมิ  เครื่องชั่งระดับจุลภาค           
แบบผลึกควอซกับการสูญเสีย และรีโซแนนซ์ด้วยพลาสมอนที่ผิวหน้า 
 Definition and properties of material surface, basic concepts in surface imaging 
and localized spectroscopy, characterization of material surface and thinfilm, principle of 
vacuum and ultra high vacuum, classification of surface analytical technique, electron 
microscopy, scanning electron microscope, transmission electron microscopy, atomic forced 
microscopy and electron spectroscopic technique, electron spectroscopy for chemical 
analysis, Auger electron spectroscopy, secondary ion mass spectroscopy, quartz crystal 
microbalance with dissipation and surface plasmon resonance. 
 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 205 

 

343 447 เคมีกับพลังงานทางเลือก 2(2-0-4) 
 Chemistry and Alternative Energy 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 341 
 บทน้าเคมีกับพลังงานทดแทน พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ รูปแบบของพลังงานทดแทน 
เคมีกับพลังงานแก๊สชีวภาพ เคมีกับพลังงานไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง เคมีกับพลังงานเชื้อเพลิงเหลว 
เคมีกับพลังงานนิวเคลียร์ 
 Introduction to chemistry and alternative energy, alternative energy from nature, 
type of alternative energy, chemistry and biogas energy, chemistry and hydrogen fuel cell 
energy, chemistry and nuclear energy. 
 

343 448 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Analytical Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 341 
 เทคนิคการวิเคราะห์ที่ทันสมัยในเคมีวิเคราะห์  หลักการและการประยุกต์ หัวข้อทางเคมี
วิเคราะห์ที่ก้าลังอยู่ในความสนใจ 
 Modern techniques in analytical chemistry, principles and applications, topics 
of current interest in analytical chemistry. 
 

343 451 กระบวนการเคมีในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Chemical Processes in Industry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 และ 343 233 
 ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับกระบวนการในอุตสาหกรรม การขนถ่ายในระดับโมเลกุลและ       
แบบปั่นป่วน หลักการของการไหล กระบวนการแบบขั้นสมดุล การกลั่นและการสกัด กระบวนการถ่ายเท
มวลสาร การดูดซับแก๊ส การแยกโดยเยื่อเลือกผ่าน ถ่ายเทความร้อนและมวล การอบแห้ง การระเหยและ
ตกผลึก 
 Basic knowledge on processes in industries, molecular and turbulent transport, 
principle of fluidflow, equilibrium stage operation, distillation and extraction, mass transfer 
operation, gas absorption, membrane separation, simultaneous heat and mass transfer, 
drying, vaporation and crystallization. 
 

343 452 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 3(3-0-6) 
 Petrochemical Industry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 และ 343 233 
 บทน้า วัตถุดิบ กระบวนการแยกน้้ามันดิบ กระบวนการเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของน้้ามัน
เพ่ือเพ่ิมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ กระบวนการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของน้้ามันเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการ
ก้าจัดสารปนเปื้อนปิโตรเคมีจากมีเทน อีเทน โพรเทน บิวเทน เพนเทน เบนซีน 
 Introduction, raw materials, conversion process, chemical process for quality 
improvement, treating process, petrochemicals from methane, ethane, propane, butane, 
pentane and benzene. 
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343 444 เซนเซอร์ทางเคมีและไบโอเซนเซอร์ 2(2-0-4) 
 Chemical Sensors and Biosensors 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 341 
 หลักการ เครื่องมือ และการประยุกต์ของเซนเซอร์ทางเคมีและไบโอเซนเซอร์  ที่อาศัยการ
ตรวจวัดด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าเคมีและเทคนิคทางสเปกโทรสโกปี 
 Principles, instrumentation and applications of chemical sensors and biosensors 
based on determination with electrochemistry and spectroscopy. 
 

343 445 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยเทคนิคที่อาศัยการไหล 2(2-0-4) 
 Chemical Analysis by Flow-Based Techniques 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 341 
 หลักการ เครื่องมือ การพัฒนาและการประยุกต์ของเทคนิคการวิเคราะห์ที่อาศัยหลักการไหล 
เช่น โฟลวอินเจคชันอะนาลิซิส ซีเควนเชียลอินเจคชัน อะนาลิซิสบีดอินเจคชันอะนาลิซิสซีเควนเชียลอินเจค
ชันโครมาโทกราฟี 
 Principles, instrumentation, development and applications of flow-based 
analytical techniques such as flow injection analysis, sequential injection analysis, 
bead injection analysis, sequential injection chromatography. 
 

343 446 เทคนิคการวิเคราะห์พื้นผิวขั้นพื้นฐาน 2(2-0-4) 
 Basic Surface Analysis Technique 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343341 
 ค้าจ้ากัดความและสมบัติทั่วไปของผิวหน้า แนวความคิดเบื้องต้นในการสร้างภาพของผิวหน้า
และสเปกโทรสโกปีที่ต้าแหน่งเฉพาะ การแสดงอัตลักษณ์ของผิวหน้าและฟิล์มบาง หลักการเกี่ยวกับ
สุญญากาศ และสุญญากาศสูงระดับอัลตรา การจ้าแนกเทคนิคการวิเคราะห์ผิวหน้า อิเล็กตรอนไมโครสโคปี 
สแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคป ทรานมิชชันอิเล็กตรอนไมโครสโคป อะตอมมิกฟอชไมโครสโคปี         
และเทคนิคอิเล็กตรอน สเปกโทรสโกปี อิเล็กตรอนสเปกโทรเมทรีส้าหรับการวิเคราะห์ทางเคมี              
โอเจอิเล็กตรอน สเปกโทรสโกปี แมสสเปกโทรสโกปีเชิงไอออนทุติยภูมิ  เครื่องชั่งระดับจุลภาค           
แบบผลึกควอซกับการสูญเสีย และรีโซแนนซ์ด้วยพลาสมอนที่ผิวหน้า 
 Definition and properties of material surface, basic concepts in surface imaging 
and localized spectroscopy, characterization of material surface and thinfilm, principle of 
vacuum and ultra high vacuum, classification of surface analytical technique, electron 
microscopy, scanning electron microscope, transmission electron microscopy, atomic forced 
microscopy and electron spectroscopic technique, electron spectroscopy for chemical 
analysis, Auger electron spectroscopy, secondary ion mass spectroscopy, quartz crystal 
microbalance with dissipation and surface plasmon resonance. 
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343 447 เคมีกับพลังงานทางเลือก 2(2-0-4) 
 Chemistry and Alternative Energy 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 341 
 บทน้าเคมีกับพลังงานทดแทน พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ รูปแบบของพลังงานทดแทน 
เคมีกับพลังงานแก๊สชีวภาพ เคมีกับพลังงานไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง เคมีกับพลังงานเชื้อเพลิงเหลว 
เคมีกับพลังงานนิวเคลียร์ 
 Introduction to chemistry and alternative energy, alternative energy from nature, 
type of alternative energy, chemistry and biogas energy, chemistry and hydrogen fuel cell 
energy, chemistry and nuclear energy. 
 

343 448 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Analytical Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 341 
 เทคนิคการวิเคราะห์ที่ทันสมัยในเคมีวิเคราะห์  หลักการและการประยุกต์ หัวข้อทางเคมี
วิเคราะห์ที่ก้าลังอยู่ในความสนใจ 
 Modern techniques in analytical chemistry, principles and applications, topics 
of current interest in analytical chemistry. 
 

343 451 กระบวนการเคมีในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Chemical Processes in Industry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 และ 343 233 
 ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับกระบวนการในอุตสาหกรรม การขนถ่ายในระดับโมเลกุลและ       
แบบปั่นป่วน หลักการของการไหล กระบวนการแบบขั้นสมดุล การกลั่นและการสกัด กระบวนการถ่ายเท
มวลสาร การดูดซับแก๊ส การแยกโดยเยื่อเลือกผ่าน ถ่ายเทความร้อนและมวล การอบแห้ง การระเหยและ
ตกผลึก 
 Basic knowledge on processes in industries, molecular and turbulent transport, 
principle of fluidflow, equilibrium stage operation, distillation and extraction, mass transfer 
operation, gas absorption, membrane separation, simultaneous heat and mass transfer, 
drying, vaporation and crystallization. 
 

343 452 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 3(3-0-6) 
 Petrochemical Industry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 และ 343 233 
 บทน้า วัตถุดิบ กระบวนการแยกน้้ามันดิบ กระบวนการเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของน้้ามัน
เพ่ือเพ่ิมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ กระบวนการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของน้้ามันเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการ
ก้าจัดสารปนเปื้อนปิโตรเคมีจากมีเทน อีเทน โพรเทน บิวเทน เพนเทน เบนซีน 
 Introduction, raw materials, conversion process, chemical process for quality 
improvement, treating process, petrochemicals from methane, ethane, propane, butane, 
pentane and benzene. 
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343 453 เคมีและเทคโนโลยียาง 2(2-0-4) 
 Chemistry and Technology of Rubber 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 และ 343 233 
 บทน้า ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ ยางเทอร์มอพลาสติก สารเคม ีและสารเติมแต่งส้าหรับยาง 
กระบวนการขึ้นรูปยาง การทดสอบ การน้ากลับมาใช้ของยาง 
 Introduction, natural rubber, synthetic rubber, thermoplastic elastomer, rubber 
chemical and additives, processing of rubber, testing, rubber recycling. 
 

343 454 เคมีและเทคโนโลยีกาว 2(2-0-4) 
 Chemistry and Technology of Adhesives 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 และ 343 233 
 บทน้า พ้ืนผิวและระหว่างพ้ืนผิวสัมผัส ทฤษฎีการยึด การตรวจสอบคุณลักษณะของพ้ืนผิว 
สมบัติทางเคมี และฟิสิกส์ของกาว ประเภทของกาว การเตรียมพ้ืนผิว การทดสอบการยึดติด 
 Introduction, surface and interface, adhesion theory, surface characterization, 
chemical and physical properties of adhesives, types of adhesives, surface preparation, 
adhesion testing. 
 

343 461 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือส าหรับวัสดุ 1(0-3-2) 
 Instrumental Analysis for Materials 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 341 
 การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบเติมและควบแน่น การขึ้นรูปยางและพลาสติก การขึ้นรูปเส้นใย 
สมบัติด้านการไหล การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชัน สมบัติเชิงความร้อน สมบัติเชิงกล สมบัติพลวัต สมบัติทาง
แม่เหล็ก การวิเคราะห์พ้ืนผิว และการย่อยสลาย 
 Addition and condensation polymerization, fabrication of rubber and plastics, 
fabrication of fiber, flow property, analysis of functional group, thermal property, mechanical 
property, dynamic property, magnetic property, analysis of surface and degradation. 
 

343 491 สัมมนาทางเคมี 1(0-3-2) 
 Seminar in Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 331 และ 343 342 
 การศึกษาและท้าความเข้าใจ บทความใหม่ๆ ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติทางเคมี        
การน้าเสนอด้วยปากเปล่าและรายงานต่อหน้าชั้นเรียนและคณะกรรมการประเมินผล 
 Study the selected recent publication from international chemistry journals, oral 
presentation and report the contents of the paper to the evaluating committee and 
classmates. 
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343 498 สหกิจศึกษาทางเคมี 6(0-18-12) 
 Co-operative Education in Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การปฏิบัติงานเต็มเวลาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทางอาชีพส้าหรับเคมีในหน่วยงานเอกชนหรือ
ภาครัฐโดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 Full-time participation for professional internship in chemistry in private or 
governmental organizations approved by the department for one semester. 
 

343 499 โครงงานวิจัย 2(0-6-4) 
 Research Project 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การค้นคว้าและทดลองวิจัยในหัวข้อทางเคมี ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา การเขียน
รายงานและเสนอผลงาน 
 Literature searching and experimental investigation on interesting topic of 
chemistry research under the supervision of the staffs, report preparation and oral 
presentation. 
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343 453 เคมีและเทคโนโลยียาง 2(2-0-4) 
 Chemistry and Technology of Rubber 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 และ 343 233 
 บทน้า ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ ยางเทอร์มอพลาสติก สารเคม ีและสารเติมแต่งส้าหรับยาง 
กระบวนการขึ้นรูปยาง การทดสอบ การน้ากลับมาใช้ของยาง 
 Introduction, natural rubber, synthetic rubber, thermoplastic elastomer, rubber 
chemical and additives, processing of rubber, testing, rubber recycling. 
 

343 454 เคมีและเทคโนโลยีกาว 2(2-0-4) 
 Chemistry and Technology of Adhesives 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 213 และ 343 233 
 บทน้า พ้ืนผิวและระหว่างพ้ืนผิวสัมผัส ทฤษฎีการยึด การตรวจสอบคุณลักษณะของพ้ืนผิว 
สมบัติทางเคมี และฟิสิกส์ของกาว ประเภทของกาว การเตรียมพ้ืนผิว การทดสอบการยึดติด 
 Introduction, surface and interface, adhesion theory, surface characterization, 
chemical and physical properties of adhesives, types of adhesives, surface preparation, 
adhesion testing. 
 

343 461 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือส าหรับวัสดุ 1(0-3-2) 
 Instrumental Analysis for Materials 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 341 
 การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบเติมและควบแน่น การขึ้นรูปยางและพลาสติก การขึ้นรูปเส้นใย 
สมบัติด้านการไหล การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชัน สมบัติเชิงความร้อน สมบัติเชิงกล สมบัติพลวัต สมบัติทาง
แม่เหล็ก การวิเคราะห์พ้ืนผิว และการย่อยสลาย 
 Addition and condensation polymerization, fabrication of rubber and plastics, 
fabrication of fiber, flow property, analysis of functional group, thermal property, mechanical 
property, dynamic property, magnetic property, analysis of surface and degradation. 
 

343 491 สัมมนาทางเคมี 1(0-3-2) 
 Seminar in Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 343 331 และ 343 342 
 การศึกษาและท้าความเข้าใจ บทความใหม่ๆ ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติทางเคมี        
การน้าเสนอด้วยปากเปล่าและรายงานต่อหน้าชั้นเรียนและคณะกรรมการประเมินผล 
 Study the selected recent publication from international chemistry journals, oral 
presentation and report the contents of the paper to the evaluating committee and 
classmates. 
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343 498 สหกิจศึกษาทางเคมี 6(0-18-12) 
 Co-operative Education in Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การปฏิบัติงานเต็มเวลาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทางอาชีพส้าหรับเคมีในหน่วยงานเอกชนหรือ
ภาครัฐโดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 Full-time participation for professional internship in chemistry in private or 
governmental organizations approved by the department for one semester. 
 

343 499 โครงงานวิจัย 2(0-6-4) 
 Research Project 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การค้นคว้าและทดลองวิจัยในหัวข้อทางเคมี ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา การเขียน
รายงานและเสนอผลงาน 
 Literature searching and experimental investigation on interesting topic of 
chemistry research under the supervision of the staffs, report preparation and oral 
presentation. 
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รายวิชาในภาควิชาฟิสิกส ์
 

315 102 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
 General Physics I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ทฤษฎีและการประยุกต์ของแรงและการเคลื่อนที่ การคงตัวของโมเมนตัมและพลังงาน     
การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งแกร็ง กลศาสตร์ของของไหล ทฤษฏี
สัมพันธภาพพิเศษ ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ อันตรกิริยาโน้มถ่วง 
 Theories and applications of force and motion, conservation of momentum 
and energy, oscillations, system of particles, motion of rigid bodies, fluid mechanics, 
special theory of relativity, heat and thermodynamics, gravitational interaction. 
 

315 103 ฟิสิกส์ท่ัวไป 2 3(3-0-6) 
 General Physics II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 102 
 อันตรกิริยาทางไฟฟ้า อันตรกิริยาทางแม่เหล็ก ทฤษฎีและการประยุกต์ของสนามไฟฟ้าสถิติ
และสนามแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลา กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์การเคลื่อนที่  
แบบคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ทฤษฏีควอนตัมเบื้องต้น โครงสร้างของอะตอม นิวเคลียส    
และอนุภาคมูลฐาน 
 Electrical interaction, magnetic interaction, theories and applications of 
electrostatic field and magnetostatic field, time varying electromagnetic field, electric 
current and electronics, wave, introduction to quantum theory, atomic structure, nuclei and 
elementary particles. 
 

315 106 ฟิสิกส์ข้ันแนะน า 3(3-0-0) 
 Introductory Physics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ทฤษฎีและการประยุกต์ของกลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์
กระแสไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ เสียง ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์อะตอม กัมมันตภาพรังสี 
 Theories and applications of mechanics, fluid mechanics, heat and 
thermodynamics, electric current electronics, acoustics, optics, physics, atomic radio activity. 
 

315 161 หลักการของฟิสิกส์เชิงค านวณ 3(3-0-6) 
 Principle of Computational Physics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 103 
 ระบบปฏิบัติการ ตัวแปลภาษา (ซี ฟอร์แทรน ปาสคาล) โครงสร้างโปรแกรม ชนิดข้อมูล 
ค าสั่งในการควบคุมโปรแกรม วิธีด าเนินการและฟังก์ชัน การอ่านและเขียนข้อมูล (แฟ้มข้อมูล) การแสดงผล
ข้อมูลโดยใช้ พีจีพลอต การเขียนโปรแกรมคณิตศาสตร์ (แมทแคต และแมทแลบ) การแสดงกราฟ        
โดยใช้โปรแกรมแมทแคต การวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์โดยใช้แมทแคต พ้ืนฐานการประมวลผลภาพ
โดยใช้โปรแกรมแมทแคต 
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 Operating system, compilers (C, Fortran, Pascal), program structure, data type, 
control statements, procedure and function, input/output facilities (file I/O), data visualization 
using PGplot, Mathematical programming (MathCAD and MatLab), graphic and visualization 
using MathCAD, mathematical data analysis using MathCAD, basic image processing using 
MathCAD. 
 

315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี 
 การทดลองฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 เกี่ยวกับ การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล การรวมแรงย่อย     
โมดูลลัสแบบของยัง ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย เครื่องชั่งความถ่วงจ าเพาะ การวัดความหนืดของของเหลว   
โดยใช้กฏของสโตกส์ พลศาสตร์การหมุน สัมประสิทธิ์ของการขยายตัวตามเส้น การสั่นพ้องในท่ออากาศ 
และการทดลองของเมลด์ 
 Genaral physics laboratory I related to measurement and data analysis, 
composition of forces, Young’s modulus, simple pendulum, westphal specific gravity 
balance, measurement of viscosity of liquid by Stoke’s law, rotational dynamics, 
coefficient of linear expansion, resonance in air columns, and Meld’s experiment. 
 

315 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการลงทะเบียน 315 181 
 การทดลองฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2 เกี่ยวกับ วีทสโตนบริดจ์ แทนเจนต์แกลวานอมิเตอร์ วงจร RC 
มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป การหาความยาวโฟกัสของกระจกเว้าและกระจกนูน การหาความยาวโฟกัสของ
เลนส์เว้าและเลนส์นูน การหาค่าดัชนีหักเหของของเหลวโดยใช้เลนส์นูนและกระจกราบ สเปกโตรมิเตอร์ 
และ วงแหวนของนิวตัน 
 General Physics Laboratory II related to wheatstone bridge, tangent 
galvanometer, RC circuit, multimeter,  oscilloscope, to determine the focal lengths of 
concave and convex spherical mirrors, to determine the focal lengths of concave and 
convex lens, determination of the refractive index of liquid by using a convex lens and a 
plane mirror, spectrometer, and Newton’s ring. 
 

315 201 ฟิสิกส์ของสสาร 3(3-0-6) 
 Physics of Matters 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 103 หรือ 315 121 
 ศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติทั่วๆไปของสสารทางกลศาสตร์ การยืดหยุ่น แม่เหล็กและไฟฟ้า 
 General properties of materials in mechanical aspect, flexibility, magnetic and 
electricity 
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รายวิชาในภาควิชาฟิสิกส ์
 

315 102 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
 General Physics I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ทฤษฎีและการประยุกต์ของแรงและการเคลื่อนที่ การคงตัวของโมเมนตัมและพลังงาน     
การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งแกร็ง กลศาสตร์ของของไหล ทฤษฏี
สัมพันธภาพพิเศษ ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ อันตรกิริยาโน้มถ่วง 
 Theories and applications of force and motion, conservation of momentum 
and energy, oscillations, system of particles, motion of rigid bodies, fluid mechanics, 
special theory of relativity, heat and thermodynamics, gravitational interaction. 
 

315 103 ฟิสิกส์ท่ัวไป 2 3(3-0-6) 
 General Physics II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 102 
 อันตรกิริยาทางไฟฟ้า อันตรกิริยาทางแม่เหล็ก ทฤษฎีและการประยุกต์ของสนามไฟฟ้าสถิติ
และสนามแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลา กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์การเคลื่อนที่  
แบบคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ทฤษฏีควอนตัมเบื้องต้น โครงสร้างของอะตอม นิวเคลียส    
และอนุภาคมูลฐาน 
 Electrical interaction, magnetic interaction, theories and applications of 
electrostatic field and magnetostatic field, time varying electromagnetic field, electric 
current and electronics, wave, introduction to quantum theory, atomic structure, nuclei and 
elementary particles. 
 

315 106 ฟิสิกส์ข้ันแนะน า 3(3-0-0) 
 Introductory Physics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ทฤษฎีและการประยุกต์ของกลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์
กระแสไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ เสียง ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์อะตอม กัมมันตภาพรังสี 
 Theories and applications of mechanics, fluid mechanics, heat and 
thermodynamics, electric current electronics, acoustics, optics, physics, atomic radio activity. 
 

315 161 หลักการของฟิสิกส์เชิงค านวณ 3(3-0-6) 
 Principle of Computational Physics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 103 
 ระบบปฏิบัติการ ตัวแปลภาษา (ซี ฟอร์แทรน ปาสคาล) โครงสร้างโปรแกรม ชนิดข้อมูล 
ค าสั่งในการควบคุมโปรแกรม วิธีด าเนินการและฟังก์ชัน การอ่านและเขียนข้อมูล (แฟ้มข้อมูล) การแสดงผล
ข้อมูลโดยใช้ พีจีพลอต การเขียนโปรแกรมคณิตศาสตร์ (แมทแคต และแมทแลบ) การแสดงกราฟ        
โดยใช้โปรแกรมแมทแคต การวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์โดยใช้แมทแคต พ้ืนฐานการประมวลผลภาพ
โดยใช้โปรแกรมแมทแคต 
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 Operating system, compilers (C, Fortran, Pascal), program structure, data type, 
control statements, procedure and function, input/output facilities (file I/O), data visualization 
using PGplot, Mathematical programming (MathCAD and MatLab), graphic and visualization 
using MathCAD, mathematical data analysis using MathCAD, basic image processing using 
MathCAD. 
 

315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี 
 การทดลองฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 เกี่ยวกับ การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล การรวมแรงย่อย     
โมดูลลัสแบบของยัง ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย เครื่องชั่งความถ่วงจ าเพาะ การวัดความหนืดของของเหลว   
โดยใช้กฏของสโตกส์ พลศาสตร์การหมุน สัมประสิทธิ์ของการขยายตัวตามเส้น การสั่นพ้องในท่ออากาศ 
และการทดลองของเมลด์ 
 Genaral physics laboratory I related to measurement and data analysis, 
composition of forces, Young’s modulus, simple pendulum, westphal specific gravity 
balance, measurement of viscosity of liquid by Stoke’s law, rotational dynamics, 
coefficient of linear expansion, resonance in air columns, and Meld’s experiment. 
 

315 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการลงทะเบียน 315 181 
 การทดลองฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2 เกี่ยวกับ วีทสโตนบริดจ์ แทนเจนต์แกลวานอมิเตอร์ วงจร RC 
มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป การหาความยาวโฟกัสของกระจกเว้าและกระจกนูน การหาความยาวโฟกัสของ
เลนส์เว้าและเลนส์นูน การหาค่าดัชนีหักเหของของเหลวโดยใช้เลนส์นูนและกระจกราบ สเปกโตรมิเตอร์ 
และ วงแหวนของนิวตัน 
 General Physics Laboratory II related to wheatstone bridge, tangent 
galvanometer, RC circuit, multimeter,  oscilloscope, to determine the focal lengths of 
concave and convex spherical mirrors, to determine the focal lengths of concave and 
convex lens, determination of the refractive index of liquid by using a convex lens and a 
plane mirror, spectrometer, and Newton’s ring. 
 

315 201 ฟิสิกส์ของสสาร 3(3-0-6) 
 Physics of Matters 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 103 หรือ 315 121 
 ศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติทั่วๆไปของสสารทางกลศาสตร์ การยืดหยุ่น แม่เหล็กและไฟฟ้า 
 General properties of materials in mechanical aspect, flexibility, magnetic and 
electricity 
 

  



210

 

 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 210 

 

315 203 กลศาสตร์ทฤษฎี 3(3-0-6) 
 Theoretical Mechanics 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  315 103 และ 314 121 หรือ 315 200 
 แรงสู่ศูนย์กลาง การเคลื่อนที่ของระบบของอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง ระบบโคออร์ดิเนตเคลื่อนที่ 
สมการของลากรางจ์ สมการของแฮมิลตัน 
 Central forces, motion of a system of particles, rigid bodies, moving coordinate 
systems, Lagrange's equation, Hamilton's equation. 
 

315 204 ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Physics 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  315 103 หรือ รายวิชาควบ 315 200 
 ก าเนิดของทฤษฎีควอนตัม แบบจ าลองอะตอม กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น และทฤษฎี
สัมพัทธภาพพิเศษ 
 The origin of quantum theory, atomic models, an introductory quantum 
mechanics and special relativity. 
 

315 205 วัสดุศาสตร์ขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Materials Sciences 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 103 หรือ 315 105 หรือ 315 106 หรือ 315 112  
                                            หรือ 315 121 
 บทน า โครงสร้างอะตอม และพันธะระหว่างอะตอม โครงสร้างของผลึกของแข็ง              
ความไม่สมบูรณ์ของของแข็ง สมบัติเชิงกลของวัสดุ เฟสไดอะแกรม โลหะและโลหะอัลลอย เซรามิกส์      
พอลิเมอร ์สารประกอบคอมโพสิท การกัดกร่อนและผุพังของวัสดุ สมบัติอื่นๆ ของวัสดุ 

 Introduction, atomic structure and interatomic bonding, structure of crystalline 
solids, imperfections in solids, mechanical properties of materials, phase diagrams, metals 
and metal alloys,ceramics,polymers,composite,corrosion and degradation of materials, 
other properties of materials. 
 

315 206 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6) 
 Quantum Mechanics I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 260 หรือ รายวิชาควบ 315 260 
 สัจพจน์ของกลศาสตร์ควอนตัม ปริภูมิฮิลเบิร์ต และตัวด าเนินการเฮอร์มิเชียน หลักการ
รวมกันได้ และความสัมพันธ์คอมมิวเตเตอร์ ทฤษฎีการอนุรักษ์และแพริตี ปัญหาในหนึ่งมิติ  ปัญหาในสอง
มิติ โมเมนตัมเชิงมุม ปัญหาในสามมิติ 
 Postulates of Quantum Mechanics, Hilbert space and Hermitian operators, 
superposition principle and commutator relations, conservation theory and parity, one 
dimensional problems, two dimensional problems, angular momentum, three 
dimensional problems. 
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315 221 ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น 3(3-0-6) 
 Physics of Vibration and Waves 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 103 หรือ 315 121 
 การสั่นโดยอิสระของระบบที่มีหนึ่งและหลายดีกรีออฟฟรีดอม การสั่นที่มีการหน่วง        
และกระตุ้น การสั่นพ้อง การสะท้อน โมดูเลชันของคลื่นดลและขบวนคลื่น คลื่นน้ า และคลื่นเดอบรอยล์ 

 Free oscillation of systems with one and many degrees of freedom, 
damped and forced oscillations, resonance, reflection, modulation of pulse and traveling 
wave, water wave, and de Broglie wave. 
 

315 231 ทัศนศาสตร์ 1 2(2-0-4) 
 Optics I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 103 
 การแพร่ขยายและความเ ร็วแสง ทัศนศาสตร์ เชิ ง เรขาคณิต หลักของ เฟอร์แมท              
และการประยุกต์การใช้วิธี เมทริกในทัศนศาสตร์ของรังสีใกล้แกน ช่องเปิดและตัวจ ากัดล าแสง      
ความคลาด ปริซึม การกระจาย เส้นใยแสง ทัศนอุปกรณ์ ทัศนศาสตร์เชิงฟิสิกส์ การแทรกสอด           
การเลี้ยวเบนแบบเฟราวน์โฮเฟอร์  การเลี้ยวเบนแบบเฟรส์เนล  โฮโลกราฟฟี และโพลาไรเซชัน 

 Propagation and velocity of light, geometrical optics, Fermat’s principle and 
its application, matrix method in paraxial optics, stops and apertures, aberrations, prism, 
dispersion, fiber optics, optical instruments, physical optics, interference, Fraunhofer 
diffraction, Fresnel diffraction, holography and polarization. 
 

315 241 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ 3(3-0-6) 
 Thermodynamics and Statistical Physics 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  315 203 หรือรายวิชาควบ 315 203 
 พลังงานในฟิสิกส์เชิงอุณหภูมิ สมดุลเชิงความร้อน ก๊าซอุดมคติ ทฤษฎีการแบ่งกั้นโดยเท่ากัน
ของพลังงาน ความร้อนและงาน งานจากการอัด ความจุความร้อน  กฎข้อที่สอง ระบบที่มีสองสถานะ 
แบบจ าลองของแข็งของไอน์สไตน์ ระบบที่มีอันตรกิริยาระหว่างกัน ระบบขนาดใหญ่ เอนโทรปี อุณหภูมิ 
เอนโทรปีและความร้อน แม่เหล็กแบบพารา สมดุลเชิงกลและความดัน สมดุลเชิงการแพร่และศักย์เคมี 
เครื่องท าความร้อน เครื่องท าความเย็น เครื่องท าความร้อนสภาพจริง เครื่องท าความเย็นสภาพจริง 
พลังงานอิสระและงานที่มีให้ การเปลี่ยนเฟสของสสารบริสุทธิ์ การเปลี่ยนเฟสของของผสม สารละลายเจือ
จาง สมดุลเชิงเคมี สถิติแบบโบลตซ์มานน์ แฟคเตอร์ของโบลตซ์มานน์ ค่าเฉลี่ย การกระจายอัตราเร็ว     
ของแมกซ์เวลล์ ฟังก์ชันการแบ่งกั้นและพลังงานอิสระ ฟังก์ชันการแบ่งกั้นส าหรับระบบผสม สถิติ          
แบบควอนตัม แฟคเตอร์ของกิบส์ โบซอนและเฟอร์มิออน เฟอร์มิก๊าซที่มีสภาพซ้อนสถานะ  การแผ่รังสี    
ของวัตถุด า ทฤษฎีเดอบายของของแข็ง การควบแน่นของโบส-ไอน์สไตน์ 
 Energy in thermal physics, thermal equilibrium, ideal gas, equipartition of 
energy, heat and work, compression work, heat capacities, the second law, two-State 
systems, the Einstein model of a solid, interacting systems, large systems, the ideal gas, 
entropy, temperature, entropy and heat, paramagnetism, mechanical equilibrium and 
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315 203 กลศาสตร์ทฤษฎี 3(3-0-6) 
 Theoretical Mechanics 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  315 103 และ 314 121 หรือ 315 200 
 แรงสู่ศูนย์กลาง การเคลื่อนที่ของระบบของอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง ระบบโคออร์ดิเนตเคลื่อนที่ 
สมการของลากรางจ์ สมการของแฮมิลตัน 
 Central forces, motion of a system of particles, rigid bodies, moving coordinate 
systems, Lagrange's equation, Hamilton's equation. 
 

315 204 ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Physics 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  315 103 หรือ รายวิชาควบ 315 200 
 ก าเนิดของทฤษฎีควอนตัม แบบจ าลองอะตอม กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น และทฤษฎี
สัมพัทธภาพพิเศษ 
 The origin of quantum theory, atomic models, an introductory quantum 
mechanics and special relativity. 
 

315 205 วัสดุศาสตร์ขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Materials Sciences 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 103 หรือ 315 105 หรือ 315 106 หรือ 315 112  
                                            หรือ 315 121 
 บทน า โครงสร้างอะตอม และพันธะระหว่างอะตอม โครงสร้างของผลึกของแข็ง              
ความไม่สมบูรณ์ของของแข็ง สมบัติเชิงกลของวัสดุ เฟสไดอะแกรม โลหะและโลหะอัลลอย เซรามิกส์      
พอลิเมอร ์สารประกอบคอมโพสิท การกัดกร่อนและผุพังของวัสดุ สมบัติอื่นๆ ของวัสดุ 

 Introduction, atomic structure and interatomic bonding, structure of crystalline 
solids, imperfections in solids, mechanical properties of materials, phase diagrams, metals 
and metal alloys,ceramics,polymers,composite,corrosion and degradation of materials, 
other properties of materials. 
 

315 206 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6) 
 Quantum Mechanics I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 260 หรือ รายวิชาควบ 315 260 
 สัจพจน์ของกลศาสตร์ควอนตัม ปริภูมิฮิลเบิร์ต และตัวด าเนินการเฮอร์มิเชียน หลักการ
รวมกันได้ และความสัมพันธ์คอมมิวเตเตอร์ ทฤษฎีการอนุรักษ์และแพริตี ปัญหาในหนึ่งมิติ  ปัญหาในสอง
มิติ โมเมนตัมเชิงมุม ปัญหาในสามมิติ 
 Postulates of Quantum Mechanics, Hilbert space and Hermitian operators, 
superposition principle and commutator relations, conservation theory and parity, one 
dimensional problems, two dimensional problems, angular momentum, three 
dimensional problems. 
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315 221 ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น 3(3-0-6) 
 Physics of Vibration and Waves 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 103 หรือ 315 121 
 การสั่นโดยอิสระของระบบที่มีหนึ่งและหลายดีกรีออฟฟรีดอม การสั่นที่มีการหน่วง        
และกระตุ้น การสั่นพ้อง การสะท้อน โมดูเลชันของคลื่นดลและขบวนคลื่น คลื่นน้ า และคลื่นเดอบรอยล์ 

 Free oscillation of systems with one and many degrees of freedom, 
damped and forced oscillations, resonance, reflection, modulation of pulse and traveling 
wave, water wave, and de Broglie wave. 
 

315 231 ทัศนศาสตร์ 1 2(2-0-4) 
 Optics I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 103 
 การแพร่ขยายและความเร็ วแสง ทัศนศาสตร์ เชิ ง เรขาคณิต  หลักของ เฟอร์แมท              
และการประยุกต์การใช้วิธี เมทริกในทัศนศาสตร์ของรังสีใกล้แกน ช่องเปิดและตัวจ ากัดล าแสง      
ความคลาด ปริซึม การกระจาย เส้นใยแสง ทัศนอุปกรณ์ ทัศนศาสตร์เชิงฟิสิกส์ การแทรกสอด           
การเลี้ยวเบนแบบเฟราวน์โฮเฟอร์  การเลี้ยวเบนแบบเฟรส์เนล  โฮโลกราฟฟี และโพลาไรเซชัน 

 Propagation and velocity of light, geometrical optics, Fermat’s principle and 
its application, matrix method in paraxial optics, stops and apertures, aberrations, prism, 
dispersion, fiber optics, optical instruments, physical optics, interference, Fraunhofer 
diffraction, Fresnel diffraction, holography and polarization. 
 

315 241 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ 3(3-0-6) 
 Thermodynamics and Statistical Physics 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  315 203 หรือรายวิชาควบ 315 203 
 พลังงานในฟิสิกส์เชิงอุณหภูมิ สมดุลเชิงความร้อน ก๊าซอุดมคติ ทฤษฎีการแบ่งกั้นโดยเท่ากัน
ของพลังงาน ความร้อนและงาน งานจากการอัด ความจุความร้อน  กฎข้อที่สอง ระบบที่มีสองสถานะ 
แบบจ าลองของแข็งของไอน์สไตน์ ระบบที่มีอันตรกิริยาระหว่างกัน ระบบขนาดใหญ่ เอนโทรปี อุณหภูมิ 
เอนโทรปีและความร้อน แม่เหล็กแบบพารา สมดุลเชิงกลและความดัน สมดุลเชิงการแพร่และศักย์เคมี 
เครื่องท าความร้อน เครื่องท าความเย็น เครื่องท าความร้อนสภาพจริง เครื่องท าความเย็นสภาพจริง 
พลังงานอิสระและงานที่มีให้ การเปลี่ยนเฟสของสสารบริสุทธิ์ การเปลี่ยนเฟสของของผสม สารละลายเจือ
จาง สมดุลเชิงเคมี สถิติแบบโบลตซ์มานน์ แฟคเตอร์ของโบลตซ์มานน์ ค่าเฉลี่ย การกระจายอัตราเร็ว     
ของแมกซ์เวลล์ ฟังก์ชันการแบ่งกั้นและพลังงานอิสระ ฟังก์ชันการแบ่งกั้นส าหรับระบบผสม สถิติ          
แบบควอนตัม แฟคเตอร์ของกิบส์ โบซอนและเฟอร์มิออน เฟอร์มิก๊าซที่มีสภาพซ้อนสถานะ  การแผ่รังสี    
ของวัตถุด า ทฤษฎีเดอบายของของแข็ง การควบแน่นของโบส-ไอน์สไตน์ 
 Energy in thermal physics, thermal equilibrium, ideal gas, equipartition of 
energy, heat and work, compression work, heat capacities, the second law, two-State 
systems, the Einstein model of a solid, interacting systems, large systems, the ideal gas, 
entropy, temperature, entropy and heat, paramagnetism, mechanical equilibrium and 
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pressure, diffusive equilibrium and chemical potential, heat engine, refrigerators, real heat 
engines, real refrigerators, free energy and available work, phase transformations of pure 
substances, phase transformations of mixtures, diluted solution, chemical equilibrium, 
Boltzmann statistics, the Boltzmann factor, average value, the Maxwell speed distribution, 
partition functions and free energy, partition functions for composite systems, quantum 
statistics, the Gibbs factor, bosons and fermions, degenerate Fermi gases, blackbody 
radiation, Debye theory of solids, Bose-Einstein condensation. 
 

315 260 คณิตวิธีทางฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
 Mathematical Methods in Physics 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  321 221 และ 321 231 หรือ 314 231 
 การวิ เคราะห์ เวกเตอร์  อนุกรมฟูริ เยร์  ฟังก์ชันพิเศษ สมการเชิงอนุ พันธ์ส่วนย่อย              
และอินทิกรัลทรานสฟอร์มต่าง ๆ 
 Vector analysis, Fourier series, special function, partial differential equation 
and integral transforms. 
 

315 280 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 3(3-2-6) 
 Electricity and Basic Electronics 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  315 103 
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สามเฟส  
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้า ทรานซิสเตอร์ ไอซี ทรานดิวเซอร์ และสิ่งประดิษฐ์
สารกึ่งตัวน าอ่ืนๆ สายน าสัญญาณ แหล่งจ่ายไฟตรง โอเปอเรชันนอลแอมปลิฟายเออร์ การขยายสัญญาณ
และกระบวนการปรับแต่งสัญญาณ ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบตัวเลข รหัส การใช้งานไอซีดิจิตอล DAC 
ADC การอินเตอร์เฟสอย่างง่าย มาตรฐาน และโปรโตคอลที่นิยมใช้กับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  
ปฏิบัติการ  มีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาข้างบน 
 Analysis of DC and AC circuits, three-phase AC circuits, electrical measurements, 
apparatus used in electrical circuits; transistors; IC’s; transducers, semiconductor devices, 
transmission lines; DC power supply, operational amplifier, signal amplification and signal 
processing; digital electronics, number systems, code, utilization of digital IC’s, DAC, ADC; 
simple interfacing, standards and protocol for scientific instrumentations. Practical sessions will 
be related to the contents described above. 
 

315 281 การถ่ายภาพ 3(2-3-5) 
 Photography 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  315 103 หรือ 315 200 
 หลักทางฟิสิกส์เกี่ยวกับระบบแสงของกล้องถ่ายรูปในกรณีทั่วไป อิมัลชันและระบบ        
ความไวของฟิล์ม กล้องถ่ายรูป เอ็กซ์โพสเซอร์ โฟโตกราฟิกคอมโปซิชัน  แผ่นกรองแสง ไฟแว้บ สารเคมี   
และสูตรน้ ายา การล้างฟิล์มขาวด า การอัดภาพขาวด า การขยายภาพ และปัญหาพิเศษ 
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 Physical principles concerning optical system of a camera in general, emulsion 
and film speed system, cameras, exposure, photographic composition, filter, flash, chemicals 
and formula, processing black and white films, processing black and white papercontact 
printing, enlargement and special problems. 
 
315 283 วิทยาศาสตร์พลังงานขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Energy Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 103 หรือ 315 106 หรือ 315 121 หรือ 315 112 หรือ 315 200 
 วิกฤติการณ์พลังงาน สภาพการณ์ปัจจุบัน พลังงานที่ยั่งยืน ศักยภาพและปัญหาของแหล่ง
พลังงานต่างๆ แหล่งพลังงานที่เกิดขึ้น ใหม่ได้ และที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ได้ เชื้อเพลิงฟอสซิล ถ่านหิน น้ ามัน 
ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ พลังงานจากใต้ธรณี พลังงานจากน้ า พลังงานจากลม ชีวเชื้อเพลิง พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานนิวเคลียร์ การกักเก็บและเก็บเกี่ยวพลังงาน 
 Energy crisis: global warming, sustainable energy, potential and problems of 
various energy sources. Renewable and nonrenewable energy sources: fossil fuels, coal, 
petroleum and natural gas. Geothermal energy. Hydropower: wind power, biofuels, solar 
energy, nuclear energy, energy storage options, energy harvesters. 
 

315 284 อุตุนิยมวิทยา 3(3-0-6) 
 Meteorology 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 321 122 และ 315 103 หรือ 315 105 หรือ 315 112 หรือ  
  315 114 หรือ 315 200  
 บรรยากาศ โครงสร้างของบรรยากาศ กาลอากาศ และองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยา 
ภูมิอากาศ และสภาพบังคับภูมิอากาศ เสถียรภาพของอากาศ แผนที่อากาศและการพยากรณ์อากาศ 
 Atmosphere, structure of atmosphere, weather and meteorological elements, 
climate and climate controls, stability of the air, weather charts and weather predictions.  
 

315 285 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1 1(0-3-2) 
 Intermediate Physics Laboratory I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 103 หรือ 315 121 
 ความคลาดเคลื่อนและการหาค่าความชันของกราฟ คุณลักษณะเฉพาะของหัววัดรังสี        
แบบไกเกอร์มูลเลอร์ การวัดสนามแม่เหล็กของขดลวดเฮล์มโฮลท์ซ สมบัติทั่วไปของไมโครเวฟ สนามไฟฟ้า 
ฮีสเตอริซิสในวัสดุแม่เหล็ก วงจรRLC สนามแม่เหล็กของขดลวดโซลินอยด์ยาว กระจกของลอยด์และปริซึม
คู่ของเฟรสเนล และ การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในผลึกเดี่ยว NaCl หรือ LiF 
 Error and slope determination, characteristic of Geiger-Mueller counters, 
magnetic field measurement of a Helmholtz coils, general property of a microwave, 
electric field, hyterisis in magnetic material, RLC circuit, magnetic field of a long solenoid, 
Lloyd’s mirror and Fresnel’s biprism, and X-ray diffraction in NaCl or LiF single crystal. 
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pressure, diffusive equilibrium and chemical potential, heat engine, refrigerators, real heat 
engines, real refrigerators, free energy and available work, phase transformations of pure 
substances, phase transformations of mixtures, diluted solution, chemical equilibrium, 
Boltzmann statistics, the Boltzmann factor, average value, the Maxwell speed distribution, 
partition functions and free energy, partition functions for composite systems, quantum 
statistics, the Gibbs factor, bosons and fermions, degenerate Fermi gases, blackbody 
radiation, Debye theory of solids, Bose-Einstein condensation. 
 

315 260 คณิตวิธีทางฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
 Mathematical Methods in Physics 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  321 221 และ 321 231 หรือ 314 231 
 การวิ เคราะห์ เวกเตอร์  อนุกรมฟูริ เยร์  ฟังก์ชันพิเศษ สมการเชิงอนุ พันธ์ส่วนย่อย              
และอินทิกรัลทรานสฟอร์มต่าง ๆ 
 Vector analysis, Fourier series, special function, partial differential equation 
and integral transforms. 
 

315 280 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 3(3-2-6) 
 Electricity and Basic Electronics 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  315 103 
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สามเฟส  
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้า ทรานซิสเตอร์ ไอซี ทรานดิวเซอร์ และสิ่งประดิษฐ์
สารกึ่งตัวน าอ่ืนๆ สายน าสัญญาณ แหล่งจ่ายไฟตรง โอเปอเรชันนอลแอมปลิฟายเออร์ การขยายสัญญาณ
และกระบวนการปรับแต่งสัญญาณ ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบตัวเลข รหัส การใช้งานไอซีดิจิตอล DAC 
ADC การอินเตอร์เฟสอย่างง่าย มาตรฐาน และโปรโตคอลที่นิยมใช้กับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  
ปฏิบัติการ  มีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาข้างบน 
 Analysis of DC and AC circuits, three-phase AC circuits, electrical measurements, 
apparatus used in electrical circuits; transistors; IC’s; transducers, semiconductor devices, 
transmission lines; DC power supply, operational amplifier, signal amplification and signal 
processing; digital electronics, number systems, code, utilization of digital IC’s, DAC, ADC; 
simple interfacing, standards and protocol for scientific instrumentations. Practical sessions will 
be related to the contents described above. 
 

315 281 การถ่ายภาพ 3(2-3-5) 
 Photography 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  315 103 หรือ 315 200 
 หลักทางฟิสิกส์เกี่ยวกับระบบแสงของกล้องถ่ายรูปในกรณีทั่วไป อิมัลชันและระบบ        
ความไวของฟิล์ม กล้องถ่ายรูป เอ็กซ์โพสเซอร์ โฟโตกราฟิกคอมโปซิชัน  แผ่นกรองแสง ไฟแว้บ สารเคมี   
และสูตรน้ ายา การล้างฟิล์มขาวด า การอัดภาพขาวด า การขยายภาพ และปัญหาพิเศษ 
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 Physical principles concerning optical system of a camera in general, emulsion 
and film speed system, cameras, exposure, photographic composition, filter, flash, chemicals 
and formula, processing black and white films, processing black and white papercontact 
printing, enlargement and special problems. 
 
315 283 วิทยาศาสตร์พลังงานขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Energy Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 103 หรือ 315 106 หรือ 315 121 หรือ 315 112 หรือ 315 200 
 วิกฤติการณ์พลังงาน สภาพการณ์ปัจจุบัน พลังงานที่ยั่งยืน ศักยภาพและปัญหาของแหล่ง
พลังงานต่างๆ แหล่งพลังงานที่เกิดขึ้น ใหม่ได้ และที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ได้ เชื้อเพลิงฟอสซิล ถ่านหิน น้ ามัน 
ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ พลังงานจากใต้ธรณี พลังงานจากน้ า พลังงานจากลม ชีวเชื้อเพลิง พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานนิวเคลียร์ การกักเก็บและเก็บเกี่ยวพลังงาน 
 Energy crisis: global warming, sustainable energy, potential and problems of 
various energy sources. Renewable and nonrenewable energy sources: fossil fuels, coal, 
petroleum and natural gas. Geothermal energy. Hydropower: wind power, biofuels, solar 
energy, nuclear energy, energy storage options, energy harvesters. 
 

315 284 อุตุนิยมวิทยา 3(3-0-6) 
 Meteorology 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 321 122 และ 315 103 หรือ 315 105 หรือ 315 112 หรือ  
  315 114 หรือ 315 200  
 บรรยากาศ โครงสร้างของบรรยากาศ กาลอากาศ และองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยา 
ภูมิอากาศ และสภาพบังคับภูมิอากาศ เสถียรภาพของอากาศ แผนที่อากาศและการพยากรณ์อากาศ 
 Atmosphere, structure of atmosphere, weather and meteorological elements, 
climate and climate controls, stability of the air, weather charts and weather predictions.  
 

315 285 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1 1(0-3-2) 
 Intermediate Physics Laboratory I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 103 หรือ 315 121 
 ความคลาดเคลื่อนและการหาค่าความชันของกราฟ คุณลักษณะเฉพาะของหัววัดรังสี        
แบบไกเกอร์มูลเลอร์ การวัดสนามแม่เหล็กของขดลวดเฮล์มโฮลท์ซ สมบัติทั่วไปของไมโครเวฟ สนามไฟฟ้า 
ฮีสเตอริซิสในวัสดุแม่เหล็ก วงจรRLC สนามแม่เหล็กของขดลวดโซลินอยด์ยาว กระจกของลอยด์และปริซึม
คู่ของเฟรสเนล และ การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในผลึกเดี่ยว NaCl หรือ LiF 
 Error and slope determination, characteristic of Geiger-Mueller counters, 
magnetic field measurement of a Helmholtz coils, general property of a microwave, 
electric field, hyterisis in magnetic material, RLC circuit, magnetic field of a long solenoid, 
Lloyd’s mirror and Fresnel’s biprism, and X-ray diffraction in NaCl or LiF single crystal. 
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315 287 อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-5) 
 Electronics  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 103 หรือรายวิชาควบ 315 221  
 ฉนวน ตัวน า และสารกึ่งตัวน า ไดโอด ทรานซิสเตอร์ การวิเคราะห์วงจร  โอเปอร์เรชันนอล
แอมปลิไฟเออร์ ดิจิตอลลอจิก วงจรคอมบิเนตอเรียล วงจรซีเควลเชียล วงจรดิจิตอลอินติเกรทเซอร์กิต   
และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาอย่างน้อย 8 การทดลอง  

 Insulators, conductors and semi-conductors, diode, transistor, circuits analysis, 
operational amplifiers, digital logic, combinatorial circuits, sequential circuits, digital 
integrated circuits and at least 8 electronic experiments. 

 

315 313 กลศาสตร์ควอนตัม 2 3(3-0-6) 
 Quantum Mechanics II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 206 หรือ 315 312 
 กลศาสตร์แมทริกซ์  การประยุกต์กับอะตอม  ทฤษฎีการรบกวน ทฤษฎีการกระเจิงใน 3 มิติ 

 Matrix mechanics, application to atom, perturbation theory, scattering theory 
in 3-dimension. 
 

315 323 การสั่นพ้องแม่เหล็กนิวเคลียร์ขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Nuclear Magnetic Resonance 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 260 
 ฟิสิกส์ของสปิน ฟิสิกส์ของการสั่นพ้องแม่เหล็กนิวเคลียร์ ล าดับของพัลส์  ส่วนประกอบ     
ของเครื่องสั่นพ้องแม่เหล็กนิวเคลียร์ สเปกโตรสโกปีโดยใช้การสั่นพ้องแม่เหล็กนิวเคลียร์และเทคนิคข้ันสูง 
 Spin physics, NMR physics, pulse sequences, NMR hardware, NMR 
spectroscopy and advanced techniques. 
 
 

315 286 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2 1(0-3-2) 
 Intermediate Physics Laboratory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 285 
 การหาค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวของของเหลว    การวัดค่าความจุโดยใช้หลอดวาวแสง    
ปรากฏการณ์ฮอลล์ในสารกึ่งตัวน า ขอบการดูดกลืนรังสีเอกซ์ของ In, Zr และ CuSo4 เครื่องจักรสเตอร์ลิง  
การหาค่าอัตราส่วนประจุต่อมวลของอิเล็กตรอน สมมูลย์ของจูล ครึ่งชีวิตและค่าคงที่ของการสลายตัว       
และฮาล์ฟธิกเนส และสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีเชิงเส้น 
 Surface tension determination of a liquid, capacitance measurement by using 
fluorescent lamp, Hall effect in semiconductor, X-ray absorption edge of In, Zr and CuSO4, 
Stirling’s engine, determination of charge to mass ratio of electron, Joule equivalent,      
half-life and decay constant, and half thickness and linear absorption coefficient. 
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315 324 การสร้างภาพด้วยการสั่นพ้องแม่เหล็กนิวเคลียร์ขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Nuclear Magnetic Resonance Imaging 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 260 
 หลักของการสร้างภาพ พ้ืนฐานของเทคนิคการสร้างภาพ วิธีการสร้างภาพ  อุปกรณ์ในการ
สร้างภาพ เทคนิคการสร้างภาพแบบรวดเร็ว การสร้างภาพของไหลและภาพหลอดเลือด การสร้างภาพด้วย
เทคนิคการก าทอนซ้อนของโปรตอนและอิเล็กตรอนและความปลอดภัยในการใช้งาน 
 Imaging principles, basic imaging techniques, imaging methods, imaging 
hardware, fast imaging techniques, flow imaging and MR angiography, proton-electron 
double resonance imaging (PEDRI) and safety uses. 
 
315 325 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electromagnetic Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา :   315 103 หรือ 315 260  
 สนามไฟฟ้าสถิต สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสคงที่ การเหนี่ยวน า สมการของแมกซ์เวลล์ 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติและการประยุกต์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ท่อน าคลื่น 

 Electrostatic field, magnetic fields of steady currents, induction, Maxwell's 
equations, electromagnetic waves, properties and applications of electromagnetic waves, 
waveguides. 
 

315 331 ทัศนศาสตร์ 2 2(2-0-4) 
 Optics II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 231 
 การแกะรอยรังสีทางทัศนศาสตร์ ทฤษฎีความคลาด ความคลาดเอกรงค์และความคลาดสี   
การเกิดและการแก้ไขความคลาดในระบบทัศนศาสตร์ การปลดปล่อย การดูดกลืน การกระเจิง  โพลาไรเซชัน 
ออพทิคอลแอคติวิตี  ทัศนศาสตร์เชิงฟูเรียร์ ทฤษฎีโคฮีเรนซ์เบื้องต้นและโฮโลกราฟฟี 
 Optical raytracing, aberration theory, monochromatic and chromatic aberration, 
occurrence and control of aberrations in optical systems, emission, absorption, scattering, 
polarization, optical activity, Fourier Optics, basics of coherence theory and holography. 
 

315 342 ฟิสิกส์สุขภาพ 3(3-0-6) 
 Health Physics 
 เงื่อนไขของรายวิชา:  315 103 หรือ 315 200 
 วิทยาศาสตร์นิว เคลียร์  และการได้รับรังสีของมนุษย์  การแผ่รั งสี  กฎการสลายตัว            
ของการแผ่รังสีในสิ่งแวดล้อม อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร ผลทางชีววิทยาของรังสี การป้องกันอันตราย
จากต้นก าเนิดรังสีที่อยู่ภายนอกร่างกาย อันตรายจากต้นก าเนิดรังสีที่อยู่ภายในร่างกาย การควบคุม       
การปนเปื้อนทางรังสี 

 Nuclear science and radiation exposure of  human, radiation, decay laws of 
the radiation in environmental, interactions of radiation to matter, biological effects of 
radiation, external radiation safety, internal radiation hazard, contamination control of 
radiation. 
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315 287 อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-5) 
 Electronics  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 103 หรือรายวิชาควบ 315 221  
 ฉนวน ตัวน า และสารกึ่งตัวน า ไดโอด ทรานซิสเตอร์ การวิเคราะห์วงจร  โอเปอร์เรชันนอล
แอมปลิไฟเออร์ ดิจิตอลลอจิก วงจรคอมบิเนตอเรียล วงจรซีเควลเชียล วงจรดิจิตอลอินติเกรทเซอร์กิต   
และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาอย่างน้อย 8 การทดลอง  

 Insulators, conductors and semi-conductors, diode, transistor, circuits analysis, 
operational amplifiers, digital logic, combinatorial circuits, sequential circuits, digital 
integrated circuits and at least 8 electronic experiments. 

 

315 313 กลศาสตร์ควอนตัม 2 3(3-0-6) 
 Quantum Mechanics II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 206 หรือ 315 312 
 กลศาสตร์แมทริกซ์  การประยุกต์กับอะตอม  ทฤษฎีการรบกวน ทฤษฎีการกระเจิงใน 3 มิติ 

 Matrix mechanics, application to atom, perturbation theory, scattering theory 
in 3-dimension. 
 

315 323 การสั่นพ้องแม่เหล็กนิวเคลียร์ขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Nuclear Magnetic Resonance 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 260 
 ฟิสิกส์ของสปิน ฟิสิกส์ของการสั่นพ้องแม่เหล็กนิวเคลียร์ ล าดับของพัลส์  ส่วนประกอบ     
ของเครื่องสั่นพ้องแม่เหล็กนิวเคลียร์ สเปกโตรสโกปีโดยใช้การสั่นพ้องแม่เหล็กนิวเคลียร์และเทคนิคข้ันสูง 
 Spin physics, NMR physics, pulse sequences, NMR hardware, NMR 
spectroscopy and advanced techniques. 
 
 

315 286 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2 1(0-3-2) 
 Intermediate Physics Laboratory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 285 
 การหาค่าสัมประสิทธิ์ความตึงผิวของของเหลว    การวัดค่าความจุโดยใช้หลอดวาวแสง    
ปรากฏการณ์ฮอลล์ในสารกึ่งตัวน า ขอบการดูดกลืนรังสีเอกซ์ของ In, Zr และ CuSo4 เครื่องจักรสเตอร์ลิง  
การหาค่าอัตราส่วนประจุต่อมวลของอิเล็กตรอน สมมูลย์ของจูล ครึ่งชีวิตและค่าคงที่ของการสลายตัว       
และฮาล์ฟธิกเนส และสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีเชิงเส้น 
 Surface tension determination of a liquid, capacitance measurement by using 
fluorescent lamp, Hall effect in semiconductor, X-ray absorption edge of In, Zr and CuSO4, 
Stirling’s engine, determination of charge to mass ratio of electron, Joule equivalent,      
half-life and decay constant, and half thickness and linear absorption coefficient. 
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315 324 การสร้างภาพด้วยการสั่นพ้องแม่เหล็กนิวเคลียร์ขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Nuclear Magnetic Resonance Imaging 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 260 
 หลักของการสร้างภาพ พ้ืนฐานของเทคนิคการสร้างภาพ วิธีการสร้างภาพ  อุปกรณ์ในการ
สร้างภาพ เทคนิคการสร้างภาพแบบรวดเร็ว การสร้างภาพของไหลและภาพหลอดเลือด การสร้างภาพด้วย
เทคนิคการก าทอนซ้อนของโปรตอนและอิเล็กตรอนและความปลอดภัยในการใช้งาน 
 Imaging principles, basic imaging techniques, imaging methods, imaging 
hardware, fast imaging techniques, flow imaging and MR angiography, proton-electron 
double resonance imaging (PEDRI) and safety uses. 
 
315 325 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electromagnetic Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา :   315 103 หรือ 315 260  
 สนามไฟฟ้าสถิต สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสคงที่ การเหนี่ยวน า สมการของแมกซ์เวลล์ 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติและการประยุกต์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ท่อน าคลื่น 

 Electrostatic field, magnetic fields of steady currents, induction, Maxwell's 
equations, electromagnetic waves, properties and applications of electromagnetic waves, 
waveguides. 
 

315 331 ทัศนศาสตร์ 2 2(2-0-4) 
 Optics II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 231 
 การแกะรอยรังสีทางทัศนศาสตร์ ทฤษฎีความคลาด ความคลาดเอกรงค์และความคลาดสี   
การเกิดและการแก้ไขความคลาดในระบบทัศนศาสตร์ การปลดปล่อย การดูดกลืน การกระเจิง  โพลาไรเซชัน 
ออพทิคอลแอคติวิตี  ทัศนศาสตร์เชิงฟูเรียร์ ทฤษฎีโคฮีเรนซ์เบื้องต้นและโฮโลกราฟฟี 
 Optical raytracing, aberration theory, monochromatic and chromatic aberration, 
occurrence and control of aberrations in optical systems, emission, absorption, scattering, 
polarization, optical activity, Fourier Optics, basics of coherence theory and holography. 
 

315 342 ฟิสิกส์สุขภาพ 3(3-0-6) 
 Health Physics 
 เงื่อนไขของรายวิชา:  315 103 หรือ 315 200 
 วิทยาศาสตร์นิว เคลียร์  และการได้รับรังสีของมนุษย์  การแผ่รั งสี  กฎการสลายตัว            
ของการแผ่รังสีในสิ่งแวดล้อม อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร ผลทางชีววิทยาของรังสี การป้องกันอันตราย
จากต้นก าเนิดรังสีที่อยู่ภายนอกร่างกาย อันตรายจากต้นก าเนิดรังสีที่อยู่ภายในร่างกาย การควบคุม       
การปนเปื้อนทางรังสี 

 Nuclear science and radiation exposure of  human, radiation, decay laws of 
the radiation in environmental, interactions of radiation to matter, biological effects of 
radiation, external radiation safety, internal radiation hazard, contamination control of 
radiation. 
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315 343 เครื่องมือและเทคนิคทางนิวเคลียร์ 3(3-0-6) 
 Nuclear Instrumentation and Techniques 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 287 และ 315 346 
 หลักการท างานและการใช้งานอุปกรณ์ทางนิวเคลียร์ เครื่องวัดรังสี เครื่องขยายสัญญาณ 
เครื่องจ ากัดขนาดของสัญญาณ เครื่องวิเคราะห์แบบช่องเดียว เครื่องวิเคราะห์แบบหลายช่อง เทคนิค     
ทางนิวเคลียร์ เทคนิคสุญญากาศ การเร่งอนุภาค เทคนิคทางแรงดันไฟสูง สเปคโตรสโคปีของรังสีอัลฟา     
เบตา แกมมา และนิวตรอน การวัดแองกูลาร์คอร์รีเลชัน และการวิเคราะห์โดยการก่อกัมมันต์ด้วยนิวตรอน 
การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์กับเครื่องมือทางนิวเคลียร์ 

 Principles and usages of nuclear instruments, nuclear radiation detectors, 
amplifiers, discriminators, single-channel analyzer, multichannel analyzer, nuclear 
techniques, vacuum technique, particle acceleration, high voltage techniques, alpha, beta, 
gamma-rays and neutron spectroscopy, angular correlation measurement and neutron 
activation analysis, electronics applications in nuclear instruments. 
 

315 345 ฟิสิกส์รังส ี 3(3-0-6) 
 Radiation Physics  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 346 
 หลักการพ้ืนฐานของอะตอมและนิวเคลียร์ กฎการสลายตัว การสลายตัวให้รังสีแอลฟา รังสีเบตา 
และการปลดปล่อยรังสีแกมมา อันตรกริยาระหว่างรังสีแกมมา รังสีเบตา รังสีแอลฟาและรังสีนิวตรอนกับสสาร 
ต้นก าเนิดรังสี การน ารังสีไปใช้ในทางการแพทย์ การวัดปริมาณก าหนดของรังสี 
 Study of the basic principles of atoms and nuclei, decay law, alpha and beta 
disintegration and gamma emission, interactions of alpha, beta, gamma and neutron 
radiation with matter, radiation sources, medical application of radiation, radiation dose 
measurement. 
 

315 346 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 2(2-0-4) 
 Nuclear Physics I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 206 

สมบัติทั่วไปของนิวเคลียส การวิเคราะห์สมบัติของแรงและศักย์นิวเคลียร์จาก ดิวเทอรอน 
การกระเจิงของ ดิวเทอรอนและนิวคลีออน-นิวคลีออน นิวเคลียร์เชลล์โมเดล การแปลงรูปของนิวเคลียส 
พลังงานนิวเคลียร์ 
 General properties of nucleus, deduction of nuclear force and potential from 
the deuteron and nucleon-nucleon scattering, the shell model, nuclear transformations, 
nuclear energy. 
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315 347 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2 2(2-0-4) 
 Nuclear Physics II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 346  
 ทฤษฎีการสลายตัวให้อนุภาคอัลฟา เบตา และรังสีแกมมา ทฤษฎีของการเกิดปฏิกริยา
นิวเคลียร์ การใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ และการใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์ในการวิเคราะห์ 
 Theory of alpha beta and gamma decay, theory of nuclear reaction, application 
of nuclear energy for peace and nuclear analytical technique. 
 

315 355 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1 2(2-0-4) 
 Solid State Physics I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 241 
 พ้ืนฐานด้านผลึกศาสตร์ซึ่งรวมถึงโครงสร้างผลึกและแลตทิซส่วนกลับ ทฤษฎีการเลี้ยวเบนรังสี
เอกซ์โดยผลึก ทฤษฎีความจุความร้อนของของแข็ง การสั่นสะเทือนแลตทิซ ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระและ
ทฤษฎีแถบพลังงานส าหรับของแข็งขั้นแนะน า 

 The fundamental of crystallography including crystal structure and 
reciprocal lattice. X-ray diffraction theory, heat capacity theory of solids, lattice vibration, 
introduction to free electron and energy band theory of solids. 
 

315 356 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 2 2(2-0-4) 
 Solid State Physics II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 206 และ 315 355 
 ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระ ทฤษฎีแถบพลังงานอิเล็กตรอน และการค านวณแถบพลังงาน ฟิสิกส์
ของสารกึ่งตัวน าและรอยต่อพี-เอ็น สมบัติเชิงแสงของผลึกของแข็ง 
 Free electron theory, electron energy band theory and energy band calculation, 
physics of semiconductor and p-n junction, optical properties of crystalline solids. 
 

315 361 วิธีการทางฟิสิกส์ทฤษฏี 3(3-0-6) 
 Methods of Theoretical Physics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 260 
 เทคนิคการแก้ปัญหาฟิสิกส์โดยวิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเชิงซ้อน เทคนิคเชิงตัวเลขรวม      
การแก้สมการฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรโดยวิธีท าซ้ า การประมาณค่าในช่ วง การหาปริพันธ์ การหาอนุพันธ์         
การหาผลเฉลยของชุดสมการเชิงเส้นโดยวิธีท าซ้ าและวิธีโดยใช้เมทริกซ์ การค านวณค่าไอเกนของเมทริกซ์    
การแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  และการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยในปัญหาค่าขอบโดยวิธีผลต่างอันตะ     
การวิเคราะห์เชิงซ้อน รวมฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน การส่งคงรูป อนุกรมเทเลอร์ อนุกรม     
ลอเรนท์ เทคนิคการหาปริพันธ์โดยวิธี โคชีอินทิกรัลและโดยใช้เรซิดิว  การแก้ปัญหาทฤษฎีศักย์โดยวิธี        
การส่งคงรูป  
 Techniques for solving physics problems by numerical and complex analysis. The 
numerical techniques include solution of equations of one variable function by iteration, 
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315 343 เครื่องมือและเทคนิคทางนิวเคลียร์ 3(3-0-6) 
 Nuclear Instrumentation and Techniques 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 287 และ 315 346 
 หลักการท างานและการใช้งานอุปกรณ์ทางนิวเคลียร์ เครื่องวัดรังสี เครื่องขยายสัญญาณ 
เครื่องจ ากัดขนาดของสัญญาณ เครื่องวิเคราะห์แบบช่องเดียว เครื่องวิเคราะห์แบบหลายช่อง เทคนิค     
ทางนิวเคลียร์ เทคนิคสุญญากาศ การเร่งอนุภาค เทคนิคทางแรงดันไฟสูง สเปคโตรสโคปีของรังสีอัลฟา     
เบตา แกมมา และนิวตรอน การวัดแองกูลาร์คอร์รีเลชัน และการวิเคราะห์โดยการก่อกัมมันต์ด้วยนิวตรอน 
การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์กับเครื่องมือทางนิวเคลียร์ 

 Principles and usages of nuclear instruments, nuclear radiation detectors, 
amplifiers, discriminators, single-channel analyzer, multichannel analyzer, nuclear 
techniques, vacuum technique, particle acceleration, high voltage techniques, alpha, beta, 
gamma-rays and neutron spectroscopy, angular correlation measurement and neutron 
activation analysis, electronics applications in nuclear instruments. 
 

315 345 ฟิสิกส์รังส ี 3(3-0-6) 
 Radiation Physics  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 346 
 หลักการพ้ืนฐานของอะตอมและนิวเคลียร์ กฎการสลายตัว การสลายตัวให้รังสีแอลฟา รังสีเบตา 
และการปลดปล่อยรังสีแกมมา อันตรกริยาระหว่างรังสีแกมมา รังสีเบตา รังสีแอลฟาและรังสีนิวตรอนกับสสาร 
ต้นก าเนิดรังสี การน ารังสีไปใช้ในทางการแพทย์ การวัดปริมาณก าหนดของรังสี 
 Study of the basic principles of atoms and nuclei, decay law, alpha and beta 
disintegration and gamma emission, interactions of alpha, beta, gamma and neutron 
radiation with matter, radiation sources, medical application of radiation, radiation dose 
measurement. 
 

315 346 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 2(2-0-4) 
 Nuclear Physics I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 206 

สมบัติทั่วไปของนิวเคลียส การวิเคราะห์สมบัติของแรงและศักย์นิวเคลียร์จาก ดิวเทอรอน 
การกระเจิงของ ดิวเทอรอนและนิวคลีออน-นิวคลีออน นิวเคลียร์เชลล์โมเดล การแปลงรูปของนิวเคลียส 
พลังงานนิวเคลียร์ 
 General properties of nucleus, deduction of nuclear force and potential from 
the deuteron and nucleon-nucleon scattering, the shell model, nuclear transformations, 
nuclear energy. 
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315 347 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2 2(2-0-4) 
 Nuclear Physics II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 346  
 ทฤษฎีการสลายตัวให้อนุภาคอัลฟา เบตา และรังสีแกมมา ทฤษฎีของการเกิดปฏิกริยา
นิวเคลียร์ การใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ และการใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์ในการวิเคราะห์ 
 Theory of alpha beta and gamma decay, theory of nuclear reaction, application 
of nuclear energy for peace and nuclear analytical technique. 
 

315 355 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1 2(2-0-4) 
 Solid State Physics I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 241 
 พ้ืนฐานด้านผลึกศาสตร์ซึ่งรวมถึงโครงสร้างผลึกและแลตทิซส่วนกลับ ทฤษฎีการเลี้ยวเบนรังสี
เอกซ์โดยผลึก ทฤษฎีความจุความร้อนของของแข็ง การสั่นสะเทือนแลตทิซ ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระและ
ทฤษฎีแถบพลังงานส าหรับของแข็งขั้นแนะน า 

 The fundamental of crystallography including crystal structure and 
reciprocal lattice. X-ray diffraction theory, heat capacity theory of solids, lattice vibration, 
introduction to free electron and energy band theory of solids. 
 

315 356 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 2 2(2-0-4) 
 Solid State Physics II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 206 และ 315 355 
 ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระ ทฤษฎีแถบพลังงานอิเล็กตรอน และการค านวณแถบพลังงาน ฟิสิกส์
ของสารกึ่งตัวน าและรอยต่อพี-เอ็น สมบัติเชิงแสงของผลึกของแข็ง 
 Free electron theory, electron energy band theory and energy band calculation, 
physics of semiconductor and p-n junction, optical properties of crystalline solids. 
 

315 361 วิธีการทางฟิสิกส์ทฤษฏี 3(3-0-6) 
 Methods of Theoretical Physics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 260 
 เทคนิคการแก้ปัญหาฟิสิกส์โดยวิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเชิงซ้อน เทคนิคเชิงตัวเลขรวม      
การแก้สมการฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรโดยวิธีท าซ้ า การประมาณค่าในช่ วง การหาปริพันธ์ การหาอนุพันธ์         
การหาผลเฉลยของชุดสมการเชิงเส้นโดยวิธีท าซ้ าและวิธีโดยใช้เมทริกซ์ การค านวณค่าไอเกนของเมทริกซ์    
การแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  และการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยในปัญหาค่าขอบโดยวิธีผลต่างอันตะ     
การวิเคราะห์เชิงซ้อน รวมฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน การส่งคงรูป อนุกรมเทเลอร์ อนุกรม     
ลอเรนท์ เทคนิคการหาปริพันธ์โดยวิธี โคชีอินทิกรัลและโดยใช้เรซิดิว  การแก้ปัญหาทฤษฎีศักย์โดยวิธี        
การส่งคงรูป  
 Techniques for solving physics problems by numerical and complex analysis. The 
numerical techniques include solution of equations of one variable function by iteration, 
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interpolation, integration, differentiation, solving linear equations by iteration and by using 
matrix, calculating eigenvalues of a matrix, solving ordinary differential equations, and solving 
partial differential equations in boundary valued problem by finite difference method.  
Complex analysis includes analytic functions, functions of complex variables, conformal 
mapping, Taylor series, Laurent series, integration techniques using Cauchy’s integral and using 
residues, solving potential theory problems using conformal mapping.  
 

315 362 วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับฟิสิกส์ 1 2(2-0-4) 
 Numerical Methods for Physics I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 206 
 การประมาณการสมการเชิงอนุพันธ์ การหาค่าราก การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การประยุกต์
ปัญหาทางฟิสิกส์เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต เคออส และระบบสุริยะ 
 Differential equation approximation, root finding, numerical Integration,   
applications in physical problems such as projectile motion, oscillatory motion, Chaos and 
the solar system. 
 

315 363 วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับฟิสิกส์ 2 2(2-0-4) 
 Numerical Methods for Physics II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 362 
 การแปลงฟูริเยร์ การสุ่มตัวเลข การแก้ระบบเชิงเส้น การประกอบข้อมูล การประยุกต์ปัญหา
ทางฟิสิกส์เช่น ศักย์และสนาม คลื่น ระบบสุ่ม กลศาสตร์เชิงสถิติ และพลศาสตร์เชิงโมเลกุล 
 Fourier transformation, generation of random number, solving linear system, 
and data fitting, applications in physical problems such as potential and field, wave, 
random system, statistical mechanics and molecular dynamics. 
 

315 364 การค านวณสมรรถนะสูง 1 3(3-0-6) 
 High Performance Computing I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 161 และ 315 362 
 ลินุกซ์ขั้นแนะน า การสร้างเครือข่ายพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์อัลกอริธึม โปรแกรมลินุกซ์ขั้นสูง 
โครงงาน 
 Introduction to Linux, basic networking, computer algorithms, advanced Linux 
programming, and project. 
 

315 371 ดาราศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Astronomy 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 103 หรือ 315 200 
 ประวัติดาราศาสตร์ ระบบพิกัดต าแหน่ง เวลา ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ และวิวัฒนาการของ
ดาวฤกษ์ กาแลคซี ความรู้ปัจจุบันเกี่ยวกับเอกภพ โครงสร้างและวิวัฒนาการของเอกภพ ความสัมพันธ์
ระหว่างดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สาขาอ่ืน 
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 History of astronomy, coordinates system, time, solar system, stellar and 
stellar evolution, galaxy, contemporary knowledge about the universe, structure and 
evolution of the universe, relation of astronomy to other fields of science. 
 

315 372 ดาราศาสตร์ทรงกลม 3(3-0-6) 
 Spherical Astronomy 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 103 หรือ 315 200 
 ตรีโกณมิติที่เก่ียวกับทรงกลม ทรงกลมท้องฟ้า การหักเห เวลา ความคลาด การหมุนควง และ
พารัลแลกซ์การส่าย 
 Trigonometry of a sphere, celestial sphere, refraction, time, aberration, precession 
and nutation parallax. 
 

315 373 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 1 2(2-0-4) 
 Astrophysics I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 203  315 204 และ 315 241 
 ความรู้พ้ืนฐานของดาราศาสตร์และการศึกษาเอกภพในปัจจุบัน ทรงกลมท้องฟ้า ระบบ
โคออร์ดิเนตท้องฟ้า กลศาสตร์ท้องฟ้า ระบบสุริยะ สเปกโตรสโคปีและโฟโตเมตรีของดาวฤกษ์ ระบบดาวคู่  
ดาวแปรแสง วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ กาแลกซี เอกภพวิทยาขั้นพ้ืนฐาน 
 Basic knowledge of astronomy and current views of the universe, celestial 
sphere, coordinate systems, celestial mechanics, solar system, stellar spectroscopy and 
photometry, binary stars, variable stars, stellar evolution, galaxies, elementary cosmology. 
 

315 374 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 2 2(2-0-4) 
 Astrophysics II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 373 และ 315 346 
 โครงสร้างพลศาสตร์ภายในดาว ความสมดุลของพลังงาน การส่งผ่านพลังงานและการแผ่รังสี 
ฟิสิกส์ภายในดาวฤกษ์ การสังเคราะห์ธาตุ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ แบบจ าลองของดาวแคระขาว         
ดาวนิวตรอน และหลุมด า  
 Dynamical structure in stars, energy balance, energy and radiation transfer, 
physics of stellar interiors, nucleo systhesis, stellar evolution, white dwarf models, neutron 
stars and black holes.  
 

315 375 สัมพัทธภาพทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Relativity 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 373 
 การสร้างกฎเกณฑ์ ในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป และการทดลอง เพ่ือทดสอบทฤษฎี 

 Formulation of the general relativity theory, and experimental verifications of 
the theory. 
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interpolation, integration, differentiation, solving linear equations by iteration and by using 
matrix, calculating eigenvalues of a matrix, solving ordinary differential equations, and solving 
partial differential equations in boundary valued problem by finite difference method.  
Complex analysis includes analytic functions, functions of complex variables, conformal 
mapping, Taylor series, Laurent series, integration techniques using Cauchy’s integral and using 
residues, solving potential theory problems using conformal mapping.  
 

315 362 วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับฟิสิกส์ 1 2(2-0-4) 
 Numerical Methods for Physics I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 206 
 การประมาณการสมการเชิงอนุพันธ์ การหาค่าราก การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การประยุกต์
ปัญหาทางฟิสิกส์เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต เคออส และระบบสุริยะ 
 Differential equation approximation, root finding, numerical Integration,   
applications in physical problems such as projectile motion, oscillatory motion, Chaos and 
the solar system. 
 

315 363 วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับฟิสิกส์ 2 2(2-0-4) 
 Numerical Methods for Physics II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 362 
 การแปลงฟูริเยร์ การสุ่มตัวเลข การแก้ระบบเชิงเส้น การประกอบข้อมูล การประยุกต์ปัญหา
ทางฟิสิกส์เช่น ศักย์และสนาม คลื่น ระบบสุ่ม กลศาสตร์เชิงสถิติ และพลศาสตร์เชิงโมเลกุล 
 Fourier transformation, generation of random number, solving linear system, 
and data fitting, applications in physical problems such as potential and field, wave, 
random system, statistical mechanics and molecular dynamics. 
 

315 364 การค านวณสมรรถนะสูง 1 3(3-0-6) 
 High Performance Computing I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 161 และ 315 362 
 ลินุกซ์ขั้นแนะน า การสร้างเครือข่ายพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์อัลกอริธึม โปรแกรมลินุกซ์ขั้นสูง 
โครงงาน 
 Introduction to Linux, basic networking, computer algorithms, advanced Linux 
programming, and project. 
 

315 371 ดาราศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Astronomy 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 103 หรือ 315 200 
 ประวัติดาราศาสตร์ ระบบพิกัดต าแหน่ง เวลา ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ และวิวัฒนาการของ
ดาวฤกษ์ กาแลคซี ความรู้ปัจจุบันเกี่ยวกับเอกภพ โครงสร้างและวิวัฒนาการของเอกภพ ความสัมพันธ์
ระหว่างดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สาขาอ่ืน 
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 History of astronomy, coordinates system, time, solar system, stellar and 
stellar evolution, galaxy, contemporary knowledge about the universe, structure and 
evolution of the universe, relation of astronomy to other fields of science. 
 

315 372 ดาราศาสตร์ทรงกลม 3(3-0-6) 
 Spherical Astronomy 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 103 หรือ 315 200 
 ตรีโกณมิติที่เก่ียวกับทรงกลม ทรงกลมท้องฟ้า การหักเห เวลา ความคลาด การหมุนควง และ
พารัลแลกซ์การส่าย 
 Trigonometry of a sphere, celestial sphere, refraction, time, aberration, precession 
and nutation parallax. 
 

315 373 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 1 2(2-0-4) 
 Astrophysics I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 203  315 204 และ 315 241 
 ความรู้พ้ืนฐานของดาราศาสตร์และการศึกษาเอกภพในปัจจุบัน ทรงกลมท้องฟ้า ระบบ
โคออร์ดิเนตท้องฟ้า กลศาสตร์ท้องฟ้า ระบบสุริยะ สเปกโตรสโคปีและโฟโตเมตรีของดาวฤกษ์ ระบบดาวคู่  
ดาวแปรแสง วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ กาแลกซี เอกภพวิทยาขั้นพ้ืนฐาน 
 Basic knowledge of astronomy and current views of the universe, celestial 
sphere, coordinate systems, celestial mechanics, solar system, stellar spectroscopy and 
photometry, binary stars, variable stars, stellar evolution, galaxies, elementary cosmology. 
 

315 374 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 2 2(2-0-4) 
 Astrophysics II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 373 และ 315 346 
 โครงสร้างพลศาสตร์ภายในดาว ความสมดุลของพลังงาน การส่งผ่านพลังงานและการแผ่รังสี 
ฟิสิกส์ภายในดาวฤกษ์ การสังเคราะห์ธาตุ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ แบบจ าลองของดาวแคระขาว         
ดาวนิวตรอน และหลุมด า  
 Dynamical structure in stars, energy balance, energy and radiation transfer, 
physics of stellar interiors, nucleo systhesis, stellar evolution, white dwarf models, neutron 
stars and black holes.  
 

315 375 สัมพัทธภาพทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Relativity 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 373 
 การสร้างกฎเกณฑ์ ในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป และการทดลอง เพ่ือทดสอบทฤษฎี 

 Formulation of the general relativity theory, and experimental verifications of 
the theory. 
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315 384 การเขียนแบบทางวิทยาศาสตร์และการปฎิบัติงานในโรงฝึกงาน 3(1-6-6) 
 Scientific Drawing and Workshop Practice 
 เงื่อนไขของรายวิชา :   ไม่มี 
 ทักษะการเขียนแบบขั้นพื้นฐาน การเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวตอร์ ทักษะโรงงานทั่วไป 
เครื่องมือโรงงานความเที่ยงสูงส าหรับสร้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
 Basic drawing skills, computer software based drawing, general workshop skills, 
and high precision tools for the construction of scientific apparatus. 
 

315 385 การประมวลผลภาพเชิงวิทยาศาสตร์ขั้นแนะน า 3(2-3-5) 
 Introduction to Scientific Image Processing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 260 
 การรับรู้ในเชิงการมองเห็น ภาพดิจิตอล การเกิดภาพในเชิงเรขาคณิต การแปลงผลภาพ   
การกรองข้อมูลภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลภาพในเชิงปริมาณ และการแยกส่วนองค์ประกอบย่อยของภาพ 
 Visual perception, digital image, imaging geometry, image transform, image 
filtering, quantitative analysis of image data and segmentation of image. 
 

315 389 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์และการประสาน 3(2-3-5) 
 Digital Electronics and Interfacing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 287 
 การเข้ารหัสและถอดรหัส ไมโครโปรเซสเซอร์ ดิจิตอลซิกแนลโปรเซสเซอร์ ความจ า แอดเดรส 
ระบบบัส การขับบัส การมัลติเพลกซ์สัญญาณ การแปลงดิจิตอลเป็นอันนาลอก และอัลนาลอกเป็นดิจิตอล 
ซอฟท์แวร์ส าหรับการประสาน เทคนิคและมาตรฐานการติดต่อสื่อสารข้อมูล การออกแบบและสร้างวงจร
ประสาน ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาอย่างน้อย 8 คาบการทดลอง 
 Coding and decoding, microprocessor, digital signal processors, memory, address, 
bus system, bus driving, signal multiplexing, digital to analog and analog to digital conversions, 
software for interfacing, data communication standard and techniques, design and 
construction of interface, at least 8 experiments related to the content. 
 

315 390 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-5) 
 Analog Electronics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 287 
 แหล่งจ่ายไฟตรง ทรานส์ดิวเซอร์และระบบควบคุม การออกแบบวงจรขยายสัญญาณ  วงจร
เปรียบเทียบ และตรวจสอบระดับสัญญาณ ไอซีออสซิลเลเตอร์ วงจรกรองสัญญาณ การควบคุมมอนิเตอร์ 
วิทยุ โทรทัศน์ และระบบเครื่องเสียง 
 DC power supplies, transducers and control amplifier design, comparators and 
level-detector, IC oscillators, filter circuit, motor control, radio, TV and audio systems. 
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315 393 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1 1(0-3-2) 
 Advanced Physics Laboratory I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 286 
 การทดลองฟิสิกส์ขั้นสูงทางด้านทัศนศาสตร์ ผลของสนามแม่เหล็กต่อการโพลาไรเซชัน     
ของแสงที่ผ่านสาร (ปรากฏการฟาราเดย์) กลศาสตร์ควอนตัม และฟิสิกส์นิวเคลียร์ การหาจุดโนดัล       
และความยาวโฟกัสยังผลของเลนส์หนา การสร้างโฮโลแกรม การใช้อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์แบบไมเคิลสันใน
การวัดค่าความยาวคลื่นและดัชนีหักเหของอากาศและแก้ว การใช้อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์แบบเฟบรีย์เพอร์โร
ในการวัดการแยกของเส้นสเปกตรัม การศึกษาสเปกตรัมของอะตอมและผลของสนามแม่เหล็กต่อสเปกตรัม
ของอะตอม (ปรากฏการณ์ซีมาน)  การวัดรังสีแกมมาและสเปกตรัมพลังงานของอนุภาคอัลฟาด้วยเคร่ือง
วิเคราะห์สัญญาณแบบช่องเดียวและแบบหลายช่องสัญญาณเพ่ือการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ 
 Experiments at advanced level in optics, effect of magnetic field on 
polarization of light passing through a material (Faraday’s effect), quantum mechanics, 
and nuclear physics, determination of nodal points and effective focal length of a thick 
lens, constructing a hologram, using Michelson interferometer to measure wavelength and 
refractive indices of air and glass, using Fabry Perot interferometer to measure splitting in 
spectral lines, atomic spectra and effect of magnetic field on atomic spectra (Zeeman’s 
effect), measurements of gamma ray and energy spectrum of alpha particles using single 
channel analyzer and multi-channel analyzer for data collection and analysis. 
 

315 394 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2 1(0-3-2) 
 Advanced Physics Laboratory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 393 
 การทดลองทางฟิสิกส์ขั้นสูงทางด้านฟิสิกส์ของวัสดุของแข็ง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสายส่ง 
กลศาสตร์ควอนตัม และฟิสิกส์นิวเคลียร์ การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกโดยการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์          
และอิเล็กตรอน การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกจ าลองโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ การศึกษาสมบัติของสารกึ่งตัวน า 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสายส่งแบบตัวน าคู่ร่วมแกน การน าคลื่นไมโครเวฟในท่อน าคลื่น การศึกษาผลของ
สนามแม่ เหล็กต่อสปินของอิเล็กตรอนและต่อสปินของนิว เคลียสโดยวิธีแมกเนติกเรโซแนนซ์ 
(อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์ (ESR) และนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ (NMR)) การหาประสิทธิภาพของ
หัววัดเยอรเมเนียมประสิทธิภาพสูง และการทดลองเลือกจาก การเตรียมฟิล์มบางโดยวิธีสปัตเตอรริงและ
การวิเคราะห์ความหนาของฟิล์ม การวิเคราะห์ปริมาณธาตุในสารโดยวิธีเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนส์           
การวัดเวลาการผ่อนคลายของนิวเคลียสไฮโดรเจนในของเหลวโดยวิธีนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
แบบพัลซ์ 
 Experiments at advanced level on physics of solid materials, electromagnetic 
waves in transmission lines, quantum mechanics and nuclear physics, analysis of crystal 
structure using X-ray diffraction and electron diffraction methods, analysis of crystal 
model using microwave, study of properties of semiconductor material; electromagnetic 
waves in a coaxial transmission line; propagation of microwave in a waveguide, effect of 
magnetic field on electron spin and nuclear spin using magnetic resonance method 
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315 384 การเขียนแบบทางวิทยาศาสตร์และการปฎิบัติงานในโรงฝึกงาน 3(1-6-6) 
 Scientific Drawing and Workshop Practice 
 เงื่อนไขของรายวิชา :   ไม่มี 
 ทักษะการเขียนแบบขั้นพื้นฐาน การเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวตอร์ ทักษะโรงงานทั่วไป 
เครื่องมือโรงงานความเที่ยงสูงส าหรับสร้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
 Basic drawing skills, computer software based drawing, general workshop skills, 
and high precision tools for the construction of scientific apparatus. 
 

315 385 การประมวลผลภาพเชิงวิทยาศาสตร์ขั้นแนะน า 3(2-3-5) 
 Introduction to Scientific Image Processing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 260 
 การรับรู้ในเชิงการมองเห็น ภาพดิจิตอล การเกิดภาพในเชิงเรขาคณิต การแปลงผลภาพ   
การกรองข้อมูลภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลภาพในเชิงปริมาณ และการแยกส่วนองค์ประกอบย่อยของภาพ 
 Visual perception, digital image, imaging geometry, image transform, image 
filtering, quantitative analysis of image data and segmentation of image. 
 

315 389 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์และการประสาน 3(2-3-5) 
 Digital Electronics and Interfacing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 287 
 การเข้ารหัสและถอดรหัส ไมโครโปรเซสเซอร์ ดิจิตอลซิกแนลโปรเซสเซอร์ ความจ า แอดเดรส 
ระบบบัส การขับบัส การมัลติเพลกซ์สัญญาณ การแปลงดิจิตอลเป็นอันนาลอก และอัลนาลอกเป็นดิจิตอล 
ซอฟท์แวร์ส าหรับการประสาน เทคนิคและมาตรฐานการติดต่อสื่อสารข้อมูล การออกแบบและสร้างวงจร
ประสาน ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาอย่างน้อย 8 คาบการทดลอง 
 Coding and decoding, microprocessor, digital signal processors, memory, address, 
bus system, bus driving, signal multiplexing, digital to analog and analog to digital conversions, 
software for interfacing, data communication standard and techniques, design and 
construction of interface, at least 8 experiments related to the content. 
 

315 390 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-5) 
 Analog Electronics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 287 
 แหล่งจ่ายไฟตรง ทรานส์ดิวเซอร์และระบบควบคุม การออกแบบวงจรขยายสัญญาณ  วงจร
เปรียบเทียบ และตรวจสอบระดับสัญญาณ ไอซีออสซิลเลเตอร์ วงจรกรองสัญญาณ การควบคุมมอนิเตอร์ 
วิทยุ โทรทัศน์ และระบบเครื่องเสียง 
 DC power supplies, transducers and control amplifier design, comparators and 
level-detector, IC oscillators, filter circuit, motor control, radio, TV and audio systems. 
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315 393 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1 1(0-3-2) 
 Advanced Physics Laboratory I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 286 
 การทดลองฟิสิกส์ขั้นสูงทางด้านทัศนศาสตร์ ผลของสนามแม่เหล็กต่อการโพลาไรเซชัน     
ของแสงที่ผ่านสาร (ปรากฏการฟาราเดย์) กลศาสตร์ควอนตัม และฟิสิกส์นิวเคลียร์ การหาจุดโนดัล       
และความยาวโฟกัสยังผลของเลนส์หนา การสร้างโฮโลแกรม การใช้อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์แบบไมเคิลสันใน
การวัดค่าความยาวคลื่นและดัชนีหักเหของอากาศและแก้ว การใช้อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์แบบเฟบรีย์เพอร์โร
ในการวัดการแยกของเส้นสเปกตรัม การศึกษาสเปกตรัมของอะตอมและผลของสนามแม่เหล็กต่อสเปกตรัม
ของอะตอม (ปรากฏการณ์ซีมาน)  การวัดรังสีแกมมาและสเปกตรัมพลังงานของอนุภาคอัลฟาด้วยเครื่อง
วิเคราะห์สัญญาณแบบช่องเดียวและแบบหลายช่องสัญญาณเพ่ือการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ 
 Experiments at advanced level in optics, effect of magnetic field on 
polarization of light passing through a material (Faraday’s effect), quantum mechanics, 
and nuclear physics, determination of nodal points and effective focal length of a thick 
lens, constructing a hologram, using Michelson interferometer to measure wavelength and 
refractive indices of air and glass, using Fabry Perot interferometer to measure splitting in 
spectral lines, atomic spectra and effect of magnetic field on atomic spectra (Zeeman’s 
effect), measurements of gamma ray and energy spectrum of alpha particles using single 
channel analyzer and multi-channel analyzer for data collection and analysis. 
 

315 394 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2 1(0-3-2) 
 Advanced Physics Laboratory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 393 
 การทดลองทางฟิสิกส์ขั้นสูงทางด้านฟิสิกส์ของวัสดุของแข็ง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสายส่ง 
กลศาสตร์ควอนตัม และฟิสิกส์นิวเคลียร์ การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกโดยการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์          
และอิเล็กตรอน การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกจ าลองโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ การศึกษาสมบัติของสารกึ่งตัวน า 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสายส่งแบบตัวน าคู่ร่วมแกน การน าคลื่นไมโครเวฟในท่อน าคลื่น การศึกษาผลของ
สนามแม่ เหล็กต่อสปินของอิเล็กตรอนและต่อสปินของนิว เคลียสโดยวิธีแมกเนติกเรโซแนนซ์ 
(อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์ (ESR) และนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ (NMR)) การหาประสิทธิภาพของ
หัววัดเยอรเมเนียมประสิทธิภาพสูง และการทดลองเลือกจาก การเตรียมฟิล์มบางโดยวิธีสปัตเตอรริงและ
การวิเคราะห์ความหนาของฟิล์ม การวิเคราะห์ปริมาณธาตุในสารโดยวิธีเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนส์           
การวัดเวลาการผ่อนคลายของนิวเคลียสไฮโดรเจนในของเหลวโดยวิธีนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
แบบพัลซ์ 
 Experiments at advanced level on physics of solid materials, electromagnetic 
waves in transmission lines, quantum mechanics and nuclear physics, analysis of crystal 
structure using X-ray diffraction and electron diffraction methods, analysis of crystal 
model using microwave, study of properties of semiconductor material; electromagnetic 
waves in a coaxial transmission line; propagation of microwave in a waveguide, effect of 
magnetic field on electron spin and nuclear spin using magnetic resonance method 
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(electron spin resonance (ESR) and nuclear magnetic resonance (NMR)), determination of 
efficiency of High Performance Germanium (HPGe), and an optional experiment on 
preparation of thin film by sputtering method and film thickness analysis, quantitative 
analysis of elements in material using X-ray fluorescence (XRF), measurement of 
relaxation times of  1H in liquid using pulsed Nuclear Magnetic Resonance (NMR). 
 

315 403 ระบบมาตรฐานคุณภาพส าหรับนักวิทยาศาสตร์  2(2-0-4) 
 Quality Standard System for Scientists 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความหมายและความส าคัญของคุณภาพ องค์ประกอบของระบบบริหารคุณภาพ ความส าคัญ
และโครงสร้างของระบบมาตรฐาน ISO 9000 ระบบคุณภาพและการประยุกต์ ระบบเอกสารและการ
ตรวจสอบ 
 Difinition and significance of quality , component parts of management , 
importance and structure of ISO 9000 quality standard , quality systems and their 
implementation , document systems and quality audit. 

 

315 422 สวนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Acoustics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 103 หรือ 315 112 หรือ 315 200 
 คลื่นเสียงและสมการ การเคลื่อนที่และการส่งผ่านของคลื่นเสียงผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน     
ตัวกรองและตัวขยายก้อง การน าเอาวิชาสวนศาสตร์ไปใช้ในทางสถาปัตยกรรม 
 Sound wave and equation, propagation and transmission of sound wave 
through different media, filter and resonator, architectural application of acoustics. 
315 425 ทัศนศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)  
 Applied Optics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 231 หรือ 315 331 หรือ 315 321 
 ทฤษฎีเชิงเรขาคณิตของระบบทัศนศาสตร์ วิธีการออกแบบเลนส์ เลนส์แก้ความคลาดสี    
เลนส์ใกล้ตาและเลนส์ใกล้วัตถุของระบบกล้องจุลทัศน์ ระบบทัศนอุปกรณ์ประเภทปริซึมส าหรับหักเหแสง
และกระจายแสง ทัศนศาสตร์ของการมองเห็น โฮโลกราฟีและระบบการตรวจสอบแบบไม่ท าลาย          
โดยวิธีโฮโลกราฟี  การสร้างโฮโลแกรมโดยคอมพิวเตอร์ เกรตติงเลี้ยวเบนแสง การกระเจิงและการประยุกต์ 
เส้นใยน าแสงและการประยุกต์ 
 Geometrical theory of optical system, method of lens design, achromatic 
doublet lens, eye piece and microscope objectives, prismatic instrument for refractometry 
and spectroscopy, visaul optics, holography and holographic interferometry, computer 
generated hologram (CGH), diffraction grating, scattering and its applications, fiber optics 
and its applications. 
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315 442 ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน  3(3-0-6) 
 Elementary Particle Physics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315312 
 อนุภาคพ้ืนฐาน ควอนตัมนัมเบอร์รวมทั้งสปิน พาริตี ไอโซโธปิกสปิน สเตรนจ์เนส แบรีออน/
เลปตอนนัมเบร์ อนุภาครีโซแนนซ์ ควากโมเดล 
 Elementary particles, quantum numbers including spin, parity, isotopic spin, 
strangeness baryon/lepton number, resonance particles, quark model. 
 

315 445 ฟิสิกส์และเทคโนโลยีของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า 3(3-0-6) 
 Physics and Technology of Semiconductor Devices 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 355 หรือ 315 351  
 โครงสร้างของผลึก, การปลูกผลึกสารกึ่งตัวน า, กลศาสตร์ควอนตัมพ้ืนฐาน, การประยุกต์
สมการชโรดิงเจอร์ในสารกึ่งตัวน า, ทฤษฎีควอนตัมของแข็ง, แถบพลังงาน, ประจุพาหะในสารกึ่งตัวน า,   
สารกึ่งตัวน าอินทรินซิค, สารกึ่งตัวน าเอกซ์ทรินซิค, ปรากฎการณ์ขนส่งประจุ, สมบัติทางแสงของสารกึ่ง
ตัวน า, เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของสารกึ่งตัวน า, โครงสร้างของสารกึ่งตัวน าในระดับนาโนเมตร 

 Crystal structures, semiconductor fabrications, basic quantum mechanics, 
applications of Schrödinger equation in semiconductors, quantum theory of solids, energy 
band, charge carriers in semiconductors, extrinsic and intrinsic semiconductors, charge 
transport, optical properties of semiconductors, technology of semiconductor devices, 
semiconductor nanostructures. 
 

315 461 ฟิสิกส์ทฤษฎี 3(3-0-6) 
 Theoretical Physics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 313 
 ประวัติและวิวัฒนาการที่ส าคัญตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันของฟิสิกส์ทฤษฎี กฎการเคลื่อนที่       
ของนิวตันและกฎความโน้มถ่วง สมการแม็กซ์เวลล์และทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า กลศาสตร์ทฤษฎี อุณหพล
ศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ จุดเริ่มต้นของแนวคิดของกลศาสตร์ควอนตัม ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ และ
ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป 
 History and the important development in theoretical physics, Newton’s laws 
of motion and gravity, Maxwell’s equations and electromagnetic theory, theoretical 
mechanics, thermodynamics and statistical physics, the origins of the concept of quantum 
mechanics, special relativity and general relativity. 
 

315 463 วิธีสมมาตร 3(3-0-6) 
 Symmetry Method 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 206 หรือ 315 312 
 การประยุกต์ของทฤษฎีกรุปในกลศาสตร์ควอนตัม สมมาตรของแฮมิลโตเนียน  และฟังก์ชัน
คลื่นแบบซ้อนสถานะ ตัวแทนกรุปและตัวแทนเออรีดิวซ์ซิเบิล โรเทชันกรุปและโมเมนตัมเชิงมุม การควบคู่
แบบวิกเนอร์และตัวแทนสปิน สมมาตรแบบเวอร์ชันและเปอมิวเตชัน กฎการเลือก ทฤษฎีการรบกวน 
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(electron spin resonance (ESR) and nuclear magnetic resonance (NMR)), determination of 
efficiency of High Performance Germanium (HPGe), and an optional experiment on 
preparation of thin film by sputtering method and film thickness analysis, quantitative 
analysis of elements in material using X-ray fluorescence (XRF), measurement of 
relaxation times of  1H in liquid using pulsed Nuclear Magnetic Resonance (NMR). 
 

315 403 ระบบมาตรฐานคุณภาพส าหรับนักวิทยาศาสตร์  2(2-0-4) 
 Quality Standard System for Scientists 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความหมายและความส าคัญของคุณภาพ องค์ประกอบของระบบบริหารคุณภาพ ความส าคัญ
และโครงสร้างของระบบมาตรฐาน ISO 9000 ระบบคุณภาพและการประยุกต์ ระบบเอกสารและการ
ตรวจสอบ 
 Difinition and significance of quality , component parts of management , 
importance and structure of ISO 9000 quality standard , quality systems and their 
implementation , document systems and quality audit. 

 

315 422 สวนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Acoustics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 103 หรือ 315 112 หรือ 315 200 
 คลื่นเสียงและสมการ การเคลื่อนที่และการส่งผ่านของคลื่นเสียงผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน     
ตัวกรองและตัวขยายก้อง การน าเอาวิชาสวนศาสตร์ไปใช้ในทางสถาปัตยกรรม 
 Sound wave and equation, propagation and transmission of sound wave 
through different media, filter and resonator, architectural application of acoustics. 
315 425 ทัศนศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)  
 Applied Optics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 231 หรือ 315 331 หรือ 315 321 
 ทฤษฎีเชิงเรขาคณิตของระบบทัศนศาสตร์ วิธีการออกแบบเลนส์ เลนส์แก้ความคลาดสี    
เลนส์ใกล้ตาและเลนส์ใกล้วัตถุของระบบกล้องจุลทัศน์ ระบบทัศนอุปกรณ์ประเภทปริซึมส าหรับหักเหแสง
และกระจายแสง ทัศนศาสตร์ของการมองเห็น โฮโลกราฟีและระบบการตรวจสอบแบบไม่ท าลาย          
โดยวิธีโฮโลกราฟี  การสร้างโฮโลแกรมโดยคอมพิวเตอร์ เกรตติงเลี้ยวเบนแสง การกระเจิงและการประยุกต์ 
เส้นใยน าแสงและการประยุกต์ 
 Geometrical theory of optical system, method of lens design, achromatic 
doublet lens, eye piece and microscope objectives, prismatic instrument for refractometry 
and spectroscopy, visaul optics, holography and holographic interferometry, computer 
generated hologram (CGH), diffraction grating, scattering and its applications, fiber optics 
and its applications. 
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315 442 ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน  3(3-0-6) 
 Elementary Particle Physics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315312 
 อนุภาคพ้ืนฐาน ควอนตัมนัมเบอร์รวมทั้งสปิน พาริตี ไอโซโธปิกสปิน สเตรนจ์เนส แบรีออน/
เลปตอนนัมเบร์ อนุภาครีโซแนนซ์ ควากโมเดล 
 Elementary particles, quantum numbers including spin, parity, isotopic spin, 
strangeness baryon/lepton number, resonance particles, quark model. 
 

315 445 ฟิสิกส์และเทคโนโลยีของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน า 3(3-0-6) 
 Physics and Technology of Semiconductor Devices 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 355 หรือ 315 351  
 โครงสร้างของผลึก, การปลูกผลึกสารกึ่งตัวน า, กลศาสตร์ควอนตัมพ้ืนฐาน, การประยุกต์
สมการชโรดิงเจอร์ในสารกึ่งตัวน า, ทฤษฎีควอนตัมของแข็ง, แถบพลังงาน, ประจุพาหะในสารกึ่งตัวน า,   
สารกึ่งตัวน าอินทรินซิค, สารกึ่งตัวน าเอกซ์ทรินซิค, ปรากฎการณ์ขนส่งประจุ, สมบัติทางแสงของสารกึ่ง
ตัวน า, เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของสารกึ่งตัวน า, โครงสร้างของสารกึ่งตัวน าในระดับนาโนเมตร 

 Crystal structures, semiconductor fabrications, basic quantum mechanics, 
applications of Schrödinger equation in semiconductors, quantum theory of solids, energy 
band, charge carriers in semiconductors, extrinsic and intrinsic semiconductors, charge 
transport, optical properties of semiconductors, technology of semiconductor devices, 
semiconductor nanostructures. 
 

315 461 ฟิสิกส์ทฤษฎี 3(3-0-6) 
 Theoretical Physics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 313 
 ประวัติและวิวัฒนาการที่ส าคัญตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันของฟิสิกส์ทฤษฎี กฎการเคลื่อนที่       
ของนิวตันและกฎความโน้มถ่วง สมการแม็กซ์เวลล์และทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า กลศาสตร์ทฤษฎี อุณหพล
ศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ จุดเริ่มต้นของแนวคิดของกลศาสตร์ควอนตัม ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ และ
ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป 
 History and the important development in theoretical physics, Newton’s laws 
of motion and gravity, Maxwell’s equations and electromagnetic theory, theoretical 
mechanics, thermodynamics and statistical physics, the origins of the concept of quantum 
mechanics, special relativity and general relativity. 
 

315 463 วิธีสมมาตร 3(3-0-6) 
 Symmetry Method 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 206 หรือ 315 312 
 การประยุกต์ของทฤษฎีกรุปในกลศาสตร์ควอนตัม สมมาตรของแฮมิลโตเนียน  และฟังก์ชัน
คลื่นแบบซ้อนสถานะ ตัวแทนกรุปและตัวแทนเออรีดิวซ์ซิเบิล โรเทชันกรุปและโมเมนตัมเชิงมุม การควบคู่
แบบวิกเนอร์และตัวแทนสปิน สมมาตรแบบเวอร์ชันและเปอมิวเตชัน กฎการเลือก ทฤษฎีการรบกวน 
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 Applications of group theory to quantum mechanics, symmetries of Hamiltonian 
and degenerate wave functions, group representations and irreducible representations, 
rotation group and angular momentum, Wigner coupling and spin representations, inversion 
and permutation symmetry, selection rules, perturbation theory. 
 

315 465 การค านวณสมรรถนะสูง 2 3(3-0-6) 
 High Performance Computing II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 364 
 การค านวณแบบคู่ขนาน เชลล์โปรแกรมมิง ระบบคิว โปรแกรม MPI และโครงงาน 
 Parallel computing platform, shell programming, queuing system, MPI 
programming and project. 
 

315 473 เอกภพวิทยายุคใหม่ขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Modern Cosmology 
 เงื่อนไขของรายวิชา :   315 375 
 ความรู้ปัจจุบันเกี่ยวกับเอกภพจากการศึกษาภาคสังเกตการณ์และทฤษฎี เมตริกของฟรีด
มานน์-โรเบิร์ตสัน วอล์กเกอร์ พลศาสตร์ของการขยายตัวของเอกภพ การวัดระยะทางของวัตถุในเอกภพ 
เอกภพยุคเริ่มแรก รังสีคอสมิกไมโครเวฟพ้ืนหลัง การเกิดโครงสร้าง วิวัฒนาการของเอกภพ 
 Current understanding of the universe from observational and theoretical 
cosmology, Friedmann-Robertson-Walker metric, dynamics of cosmic expansion, distance 
scales in cosmology, the early universe, cosmic microwave background radiation, structure 
formation, evolution of the universe 
 

315 491 สัมมนาทางฟิสิกส์        1(1-0-2) 
 Seminar in Physics  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4 
 ทักษะการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย การสืบค้นและอ้างอิงเอกสาร การน าเสนอ และ 
ร่วมวิจารณ์บทความหรืองานวิจัยต่างๆ ในสาขาวิชาฟิสิกส์  
 Oral presentation skills, literature search and referencing, presentation and 
discussion of research papers or research works in physics. 
 

315 494 โครงการวิจัยทางฟิสิกส์  1 2(0-6-12) 
 Research Project in Physics I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4 ที่เลือกเรียนแผนปกติ 
 โครงการวิจัยทางฟิสิกส์ การพิจารณาเอกสาร การเขียนโครงการวิจัย การรายงานความก้าวหน้า 

 A research project in physics, literature review, proposal writing, interim report. 
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315 495 โครงการวิจัยทางฟิสิกส์  2 2(0-6-12) 
 Research Project in Physics II 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4 ที่เลือกเรียนแผนปกติ 
 โครงการวิจัยทางฟิสิกส์  การด าเนินโครงการ การเขียนรายงาน การน าเสนอโครงการวิจัย 
 A research project in physics, researching, report writing, presentation. 
 

315 496 สหกิจศึกษาทางด้านฟิสิกส์ 7 หน่วยกิต 
 Cooperative Education in Physics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4 ที่เลือกเรียนแผนสหกิจศึกษา 
 ปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานสถานประกอบการหรือสถานที่ราชการ           
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงาน      
ของหน่วยงานนั้น โดยปฏิบัติงานเต็มเวลา และมีหน้าที่รับผิดชอบตามหัวข้อที่ ได้รับมอบหมาย          
จัดท ารายงานการปฏิบัติงานจริงพร้อมทั้งน าเสนอต่อพนักงานสหกิจศึกษาจากหน่วยงานนั้น และอาจารย์    
ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
 Actual training in industrial enterprise or government sectors which directly 
involve in the field of physics, students must work full-time as one of the employees of 
that enterprise and also take full responsibility with the given tasks, writing final reports to 
be presented to the appointed co-operative officer belonging to the enterprises as well as 
to the co-operative advisors. 
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 Applications of group theory to quantum mechanics, symmetries of Hamiltonian 
and degenerate wave functions, group representations and irreducible representations, 
rotation group and angular momentum, Wigner coupling and spin representations, inversion 
and permutation symmetry, selection rules, perturbation theory. 
 

315 465 การค านวณสมรรถนะสูง 2 3(3-0-6) 
 High Performance Computing II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 315 364 
 การค านวณแบบคู่ขนาน เชลล์โปรแกรมมิง ระบบคิว โปรแกรม MPI และโครงงาน 
 Parallel computing platform, shell programming, queuing system, MPI 
programming and project. 
 

315 473 เอกภพวิทยายุคใหม่ขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Modern Cosmology 
 เงื่อนไขของรายวิชา :   315 375 
 ความรู้ปัจจุบันเกี่ยวกับเอกภพจากการศึกษาภาคสังเกตการณ์และทฤษฎี เมตริกของฟรีด
มานน์-โรเบิร์ตสัน วอล์กเกอร์ พลศาสตร์ของการขยายตัวของเอกภพ การวัดระยะทางของวัตถุในเอกภพ 
เอกภพยุคเริ่มแรก รังสีคอสมิกไมโครเวฟพ้ืนหลัง การเกิดโครงสร้าง วิวัฒนาการของเอกภพ 
 Current understanding of the universe from observational and theoretical 
cosmology, Friedmann-Robertson-Walker metric, dynamics of cosmic expansion, distance 
scales in cosmology, the early universe, cosmic microwave background radiation, structure 
formation, evolution of the universe 
 

315 491 สัมมนาทางฟิสิกส์        1(1-0-2) 
 Seminar in Physics  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4 
 ทักษะการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย การสืบค้นและอ้างอิงเอกสาร การน าเสนอ และ 
ร่วมวิจารณ์บทความหรืองานวิจัยต่างๆ ในสาขาวิชาฟิสิกส์  
 Oral presentation skills, literature search and referencing, presentation and 
discussion of research papers or research works in physics. 
 

315 494 โครงการวิจัยทางฟิสิกส์  1 2(0-6-12) 
 Research Project in Physics I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4 ที่เลือกเรียนแผนปกติ 
 โครงการวิจัยทางฟิสิกส์ การพิจารณาเอกสาร การเขียนโครงการวิจัย การรายงานความก้าวหน้า 

 A research project in physics, literature review, proposal writing, interim report. 
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315 495 โครงการวิจัยทางฟิสิกส์  2 2(0-6-12) 
 Research Project in Physics II 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4 ที่เลือกเรียนแผนปกติ 
 โครงการวิจัยทางฟิสิกส์  การด าเนินโครงการ การเขียนรายงาน การน าเสนอโครงการวิจัย 
 A research project in physics, researching, report writing, presentation. 
 

315 496 สหกิจศึกษาทางด้านฟิสิกส์ 7 หน่วยกิต 
 Cooperative Education in Physics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4 ที่เลือกเรียนแผนสหกิจศึกษา 
 ปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานสถานประกอบการหรือสถานที่ราชการ           
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงาน      
ของหน่วยงานนั้น โดยปฏิบัติงานเต็มเวลา และมีหน้าที่รับผิดชอบตามหัวข้อที่ ได้รับมอบหมาย          
จัดท ารายงานการปฏิบัติงานจริงพร้อมทั้งน าเสนอต่อพนักงานสหกิจศึกษาจากหน่วยงานนั้น และอาจารย์    
ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
 Actual training in industrial enterprise or government sectors which directly 
involve in the field of physics, students must work full-time as one of the employees of 
that enterprise and also take full responsibility with the given tasks, writing final reports to 
be presented to the appointed co-operative officer belonging to the enterprises as well as 
to the co-operative advisors. 
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รายวิชาในภาควิชาสถิติ 
 

316 201 สถิติขั้นต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความหมายและขอบข่ายของสถิติ ข้อมูลและระดับการจัด วิธีการเก็บข้อมูลและการน าเสนอ 
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการกระจาย ความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มและการแจกแจงบางแบบ      
การแจกแจงของตัวสถิต ิการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น 
 Meaning of statistic, data and measurement, procedures for collecting and 
presentation of data, Measure of central tendency and dispersion, probability, random 
variables and distribution, sampling distribution, estimation and testing hypothesis, 
introduction to linear regression and correlation. 
 

316 202 สถิติพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Statistics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 112 หรือ 314 122 
 ความหมายและขอบข่ายของสถิติ  ข้อมูลและระดับการวัด ทบทวนวิธีการทางสถิติ         
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณ         
ค่าการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น 
 Meaning of statistics, data and measurement, method of statistics, probability, 
random variable and probability distributions, sampling distribution, estimation, testing 
hypothesis, analysis of variance, linear regression and correlation. 
 

316 203 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1 3(3-0-6)  
 Statistical Analysis I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความหมายและระเบียบวิธีสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย        
ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน 
 Meaning and method of statistics, measures of central tendency, measures of 
dispersion, probability and probability distributions, estimation and hypothesis testing. 
 

316 204 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Elementary Statistics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความหมายและขอบข่ายของสถิติ ข้อมูลและระดับการวัด วิธีการทางสถิติ ความน่าจะเป็น  
ตัวแปรเชิงสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณ       
ค่าการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจ าแนก การวิเคราะห์     
การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น 
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 Meaning of statistics, data and measurement, method of statistics, probability, 
random variable, probability distribution, sampling distribution, estimation, testing hypothesis, 
analysis of variance, categorical data analysis, linear regression and correlation. 
 

316 207 ความน่าจะเป็นและสถิติ   3(3-0-6) 
 Probability and Statistics 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
 ความหมายของสถิติ ข้อมูลและระดับการวัด ขั้นตอนการเก็บข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการวัดการกระจาย ความน่าจะเป็น ตัวแปรเชิงสุ่มและการแจกแจง 
ความน่าจะเป็น การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์      
ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจ าแนก การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น          
สถิติโดยไม่ใช้พารามิเตอร์ 
 Meaning of statistics, data and measurement, procedures for collecting and 
presentation of data, measure of central tendency and dispersion, probability, random 
variable and distribution, sampling distribution, estimation and testing hypothesis, analysis 
of variance, categorical data analysis, linear regression and correlation, nonparametric 
statistics 
 

316 211 ทฤษฎีเชิงสถิติ 1 3(3-0-6) 
 Statistical Theory I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 323 121# 
 ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรเชิงสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่ม       
การแจกแจงร่วมและการแจกแจงเดี่ยว โมเมนต์และฟังก์ชันเวียนบังเกิด การแจกแจงของฟังก์ชัน          
ของตัวแปรเชิงสุ่ม ทฤษฎีลิมิต 
 Probability theory, random variables and their probability distributions, joint 
and marginal distributions, moments and generating functions, distributions of functions of 
random variables, limit theorems. 
 

316 231 สถิติทางชีววิทยา 3(2-2-0) 
 Biometrics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 202 
 การประยุกต์ของสถิติในการวิจัยทางชีววิทยา หลักการทดลองการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบมีปัจจัยเดี่ยวและปัจจัยซ้ า การแปลงข้อมูล การเปรียบเทียบหลายชั้นเชิงซ้อน การวิเคราะห์         
ความแปรปรวนแบบแฟคทอเรียล การออกแบบการทดลองข้อมูล แบบสปลิทพลอท การทดสอบ         
แบบไม่อิงพารามิเตอร์ การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงพหูคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
 Application of statistics in biological research principles of experiment, analysis 
of variance with one factor and multiple factors, multiple comparisons, data experiment 
and split plot design, nonparametric test, multiple regression and correlation, analysis      
of covariance. 
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รายวิชาในภาควิชาสถิติ 
 

316 201 สถิติขั้นต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความหมายและขอบข่ายของสถิติ ข้อมูลและระดับการจัด วิธีการเก็บข้อมูลและการน าเสนอ 
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการกระจาย ความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มและการแจกแจงบางแบบ      
การแจกแจงของตัวสถิต ิการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น 
 Meaning of statistic, data and measurement, procedures for collecting and 
presentation of data, Measure of central tendency and dispersion, probability, random 
variables and distribution, sampling distribution, estimation and testing hypothesis, 
introduction to linear regression and correlation. 
 

316 202 สถิติพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Statistics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 112 หรือ 314 122 
 ความหมายและขอบข่ายของสถิติ  ข้อมูลและระดับการวัด ทบทวนวิธีการทางสถิติ         
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณ         
ค่าการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น 
 Meaning of statistics, data and measurement, method of statistics, probability, 
random variable and probability distributions, sampling distribution, estimation, testing 
hypothesis, analysis of variance, linear regression and correlation. 
 

316 203 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1 3(3-0-6)  
 Statistical Analysis I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความหมายและระเบียบวิธีสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย        
ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน 
 Meaning and method of statistics, measures of central tendency, measures of 
dispersion, probability and probability distributions, estimation and hypothesis testing. 
 

316 204 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Elementary Statistics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความหมายและขอบข่ายของสถิติ ข้อมูลและระดับการวัด วิธีการทางสถิติ ความน่าจะเป็น  
ตัวแปรเชิงสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณ       
ค่าการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจ าแนก การวิเคราะห์     
การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น 
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 Meaning of statistics, data and measurement, method of statistics, probability, 
random variable, probability distribution, sampling distribution, estimation, testing hypothesis, 
analysis of variance, categorical data analysis, linear regression and correlation. 
 

316 207 ความน่าจะเป็นและสถิติ   3(3-0-6) 
 Probability and Statistics 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
 ความหมายของสถิติ ข้อมูลและระดับการวัด ขั้นตอนการเก็บข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการวัดการกระจาย ความน่าจะเป็น ตัวแปรเชิงสุ่มและการแจกแจง 
ความน่าจะเป็น การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์      
ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจ าแนก การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น          
สถิติโดยไม่ใช้พารามิเตอร์ 
 Meaning of statistics, data and measurement, procedures for collecting and 
presentation of data, measure of central tendency and dispersion, probability, random 
variable and distribution, sampling distribution, estimation and testing hypothesis, analysis 
of variance, categorical data analysis, linear regression and correlation, nonparametric 
statistics 
 

316 211 ทฤษฎีเชิงสถิติ 1 3(3-0-6) 
 Statistical Theory I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 323 121# 
 ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรเชิงสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่ม       
การแจกแจงร่วมและการแจกแจงเดี่ยว โมเมนต์และฟังก์ชันเวียนบังเกิด การแจกแจงของฟังก์ชัน          
ของตัวแปรเชิงสุ่ม ทฤษฎีลิมิต 
 Probability theory, random variables and their probability distributions, joint 
and marginal distributions, moments and generating functions, distributions of functions of 
random variables, limit theorems. 
 

316 231 สถิติทางชีววิทยา 3(2-2-0) 
 Biometrics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 202 
 การประยุกต์ของสถิติในการวิจัยทางชีววิทยา หลักการทดลองการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบมีปัจจัยเดี่ยวและปัจจัยซ้ า การแปลงข้อมูล การเปรียบเทียบหลายชั้นเชิงซ้อน การวิเคราะห์         
ความแปรปรวนแบบแฟคทอเรียล การออกแบบการทดลองข้อมูล แบบสปลิทพลอท การทดสอบ         
แบบไม่อิงพารามิเตอร์ การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงพหูคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
 Application of statistics in biological research principles of experiment, analysis 
of variance with one factor and multiple factors, multiple comparisons, data experiment 
and split plot design, nonparametric test, multiple regression and correlation, analysis      
of covariance. 
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316 232 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 3(3-0-6) 

 Statistical Analysis II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 203#  
 การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์  การวิเคราะห์ข้อมูล   
เชิงจ าแนก การวิเคราะห์และการตัดสินใจเชิงสถิติ อนุกรมเวลาและเลขดัชนี 
 Analysis of variance, regression and correlation analysis, analysis of categorical 
data, statistical analysis and decision, time series, index numbers. 
 

316 241 การจัดการข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 202# หรือ 316 203# หรือ 316 204# หรือ 316 205#  
  หรือ 316 206# หรือ 316 207# 
 โครงสร้างและระบบข้อมูลในการจัดการงานขององค์กร นโยบาย มาตรการ และการควบคุม
การด าเนินงานเกี่ยวกับคุณภาพและความเชื่อถือได้ของข้อมูล  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล      
ภายในองค์กร การเก็บรักษาและการค้นคืนข้อมูล การจัดการข้อมูลและสารสนเทศภายในองค์กร แนวคิด
ของคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล วิธีการน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ เน้นกรณีศึกษา 
 Structure of organization and data system in organization management, policy, 
measure and control of operation in quality and reliable of data, security of data in 
organization, store and retrieve data, data and information management for organization, 
concept in data warehouse and data mining, data and information present method, case 
study.  
 

316 261 การเสี่ยงและการประกันภัย 3(3-0-6) 
 Risk and Insurance 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การเสี่ยงและการประกันภัยขั้นแนะน า แผนการประกันภัยขั้นพ้ืนฐาน เบี้ยประกันภัย      
และปัจจัยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกัน สัญญาประกันชีวิต การก าหนดตัวผู้รับผลประโยชน์และสิทธิ    
การเลือกวิธีรับเงินประกันต่างๆ สิทธิของเจ้าของสิทธิ์ การประกันชีวิตในทางอุตสาหกรรม  การประกัน
สุขภาพ เบ้ียรายปี การประกันชีวิตกลุ่ม และการประกันวินาศภัยต่าง ๆ การจ่ายเงินผลประโยชน์         
แบบประกันชนิดพิเศษ  
 Introduction to risk and insurance, basic insurance plans, premium and factors 
using in calculation, life insurance contract, beneficiary designations and the settlement 
options, the ownership right, industrial life insurance, health insurance, annuity, group life 
insurance, other non-life insurance, the payment of benefits, special policies.  
 

316 262 สถิติประกันภัย 3(3-0-6) 
 Insurance Statistics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 261# 
 สถิติประกันภัยเบื้องต้น ตารางมรณะ เงินรายปีตลอดชีพ เบี้ยประกันชีวิต และเงินส ารอง 
ส าหรับการประกันชีวิตขั้น พ้ืนฐาน ระบบเงินส ารองโดยวิธี พิ เศษอ่ืน มูลค่าของการไม่ เสียสิทธิ์              
และเบี้ยประกันรวม 
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 Elementary of insurance statistics, mortality tables, life annuities, premiums 
and reserves for basic life insurance policies, modified reserve systems, nonforfeiture 
values and gross premiums. 
 

316 311 ทฤษฎีเชิงสถิติ 2 3(3-0-6) 
 Statistical Theory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 211# 
 การประมาณค่าพารามิเตอร์ วิธีหาตัวประมาณ สมบัติของตัวประมาณ ตัวประมาณแบบเบย์ 
การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ 
 Parametric estimation, methods of finding estimators, properties of estimators, 
bayes estimators, interval estimation, tests of statistical hypotheses. 
 

316 312 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงสถิติและเกม 3(3-0-6) 
 Statistical Decision Analysis and Games 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 203# 
 องค์ประกอบของปัญหาการตัดสินใจเชิงสถิติ การวิเคราะห์การตัดสินใจโดยไม่ใช้สารสนเทศ  
ที่มีก่อนแล้ว การวิเคราะห์การตัดสินใจโดยใช้สารสนเทศที่มีก่อนแล้ว  การวิเคราะห์การตัดสินใจ           
โดยปรับปรุงสารสนเทศที่มีอยู่ก่อนแล้ว การวิเคราะห์การตัดสินใจก่อนปรับปรุงสารสนเทศ การวิเคราะห์
การตัดสินใจแบบอนุบรรพ การวิเคราะห์การตัดสินใจโดยใช้ยูทิลิตี้ การตัดสินใจและเกมส์ 
 Elements of statistical decision problems, decision analysis without prior 
information, prior decision analysis, posterior decision analysis, preposterior decision 
analysis, sequential decision analysis, decision analysis by utility, decision and games. 
 

316 331 เทคนิคการชักตัวอย่าง 3(3-0-6) 
 Sampling Techniques 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 203# 
 แนวคิดและประโยชน์ของการส ารวจด้วยตัวอย่าง การชักตัวอย่างแบบใช้และไม่ใช้        
ความน่าจะเป็น การชักตัวอย่างแบบสุ่มเชิงเดียว การชักตัวอย่างแบบมีระบบ การชักตัวอย่างแบบแบ่งเป็น
ชั้นภูมิ การชักตัวอย่างแบบเกาะกลุ่มชั้นเดียวและหลายชั้น ตัวประมาณค่าแบบอัตราส่วน ตัวประมาณค่า
แบบการถดถอย การชักตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นแตกต่างกัน ความคลาดเคลื่อนในการส ารวจ      
ด้วยตัวอย่าง 
 Concepts and advantages of sample survey, probability and nonprobability 
sampling, simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, single-stage 
and multi-stage cluster sampling, ratio estimator, regression estimator, varying probability 
sampling, error in sample survey. 
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316 232 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 3(3-0-6) 

 Statistical Analysis II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 203#  
 การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์  การวิเคราะห์ข้อมูล   
เชิงจ าแนก การวิเคราะห์และการตัดสินใจเชิงสถิติ อนุกรมเวลาและเลขดัชนี 
 Analysis of variance, regression and correlation analysis, analysis of categorical 
data, statistical analysis and decision, time series, index numbers. 
 

316 241 การจัดการข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 202# หรือ 316 203# หรือ 316 204# หรือ 316 205#  
  หรือ 316 206# หรือ 316 207# 
 โครงสร้างและระบบข้อมูลในการจัดการงานขององค์กร นโยบาย มาตรการ และการควบคุม
การด าเนินงานเกี่ยวกับคุณภาพและความเชื่อถือได้ของข้อมูล  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล      
ภายในองค์กร การเก็บรักษาและการค้นคืนข้อมูล การจัดการข้อมูลและสารสนเทศภายในองค์กร แนวคิด
ของคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล วิธีการน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ เน้นกรณีศึกษา 
 Structure of organization and data system in organization management, policy, 
measure and control of operation in quality and reliable of data, security of data in 
organization, store and retrieve data, data and information management for organization, 
concept in data warehouse and data mining, data and information present method, case 
study.  
 

316 261 การเสี่ยงและการประกันภัย 3(3-0-6) 
 Risk and Insurance 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การเสี่ยงและการประกันภัยขั้นแนะน า แผนการประกันภัยขั้นพ้ืนฐาน เบี้ยประกันภัย      
และปัจจัยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกัน สัญญาประกันชีวิต การก าหนดตัวผู้รับผลประโยชน์และสิทธิ    
การเลือกวิธีรับเงินประกันต่างๆ สิทธิของเจ้าของสิทธิ์ การประกันชีวิตในทางอุตสาหกรรม  การประกัน
สุขภาพ เบี้ยรายปี การประกันชีวิตกลุ่ม และการประกันวินาศภัยต่าง ๆ การจ่ายเงินผลประโยชน์         
แบบประกันชนิดพิเศษ  
 Introduction to risk and insurance, basic insurance plans, premium and factors 
using in calculation, life insurance contract, beneficiary designations and the settlement 
options, the ownership right, industrial life insurance, health insurance, annuity, group life 
insurance, other non-life insurance, the payment of benefits, special policies.  
 

316 262 สถิติประกันภัย 3(3-0-6) 
 Insurance Statistics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 261# 
 สถิติประกันภัยเบื้องต้น ตารางมรณะ เงินรายปีตลอดชีพ เบี้ยประกันชีวิต และเงินส ารอง 
ส าหรับการประกันชีวิตขั้น พ้ืนฐาน ระบบเงินส ารองโดยวิธี พิ เศษอ่ืน มูลค่าของการไม่ เสียสิทธิ์              
และเบี้ยประกันรวม 
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 Elementary of insurance statistics, mortality tables, life annuities, premiums 
and reserves for basic life insurance policies, modified reserve systems, nonforfeiture 
values and gross premiums. 
 

316 311 ทฤษฎีเชิงสถิติ 2 3(3-0-6) 
 Statistical Theory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 211# 
 การประมาณค่าพารามิเตอร์ วิธีหาตัวประมาณ สมบัติของตัวประมาณ ตัวประมาณแบบเบย์ 
การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ 
 Parametric estimation, methods of finding estimators, properties of estimators, 
bayes estimators, interval estimation, tests of statistical hypotheses. 
 

316 312 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงสถิติและเกม 3(3-0-6) 
 Statistical Decision Analysis and Games 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 203# 
 องค์ประกอบของปัญหาการตัดสินใจเชิงสถิติ การวิเคราะห์การตัดสินใจโดยไม่ใช้สารสนเทศ  
ที่มีก่อนแล้ว การวิเคราะห์การตัดสินใจโดยใช้สารสนเทศที่มีก่อนแล้ว  การวิเคราะห์การตัดสินใจ           
โดยปรับปรุงสารสนเทศที่มีอยู่ก่อนแล้ว การวิเคราะห์การตัดสินใจก่อนปรับปรุงสารสนเทศ การวิเคราะห์
การตัดสินใจแบบอนุบรรพ การวิเคราะห์การตัดสินใจโดยใช้ยูทิลิตี้ การตัดสินใจและเกมส์ 
 Elements of statistical decision problems, decision analysis without prior 
information, prior decision analysis, posterior decision analysis, preposterior decision 
analysis, sequential decision analysis, decision analysis by utility, decision and games. 
 

316 331 เทคนิคการชักตัวอย่าง 3(3-0-6) 
 Sampling Techniques 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 203# 
 แนวคิดและประโยชน์ของการส ารวจด้วยตัวอย่าง การชักตัวอย่างแบบใช้และไม่ใช้        
ความน่าจะเป็น การชักตัวอย่างแบบสุ่มเชิงเดียว การชักตัวอย่างแบบมีระบบ การชักตัวอย่างแบบแบ่งเป็น
ชั้นภูมิ การชักตัวอย่างแบบเกาะกลุ่มชั้นเดียวและหลายชั้น ตัวประมาณค่าแบบอัตราส่วน ตัวประมาณค่า
แบบการถดถอย การชักตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นแตกต่างกัน ความคลาดเคลื่อนในการส ารวจ      
ด้วยตัวอย่าง 
 Concepts and advantages of sample survey, probability and nonprobability 
sampling, simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, single-stage 
and multi-stage cluster sampling, ratio estimator, regression estimator, varying probability 
sampling, error in sample survey. 
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316 332 การออกแบบการทดลอง 1 3(3-0-6) 
 Experimental Designs I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 232# 
 หลักการวางแผนการทดลองและข้อสมมติเบื้องต้น การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
การเปรียบเทียบพหุคูณ แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบรูณ์ แบบลาตินสแควร์และแผนการทดลอง       
ที่เกี่ยวข้อง แผนการทดลองแบบบล็อกไม่สมบรูณ์ แผนการทดลองแบบแฟกตอเรียล การวิเคราะห์           
แบบโควาเรียนซ ์กฎส าหรับผลบวกก าลังสองและค่าเฉลี่ยก าลังสองคาดหวัง 
 Principle of experimental designs and their basic assumptions, one-way 
classification analysis of variance, multiple comparison, randomized complete block design, 
latin squares and related design, incomplete block design, factorial design, analysis of 
covariance, rules for sums of squares and expected mean squares. 
 

316 334 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 3(3-0-6) 
 Nonparametric Statistics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 232# 
 แนวคิดและประโยชน์ของสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์  การอนุมานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ 
แสดงต าแหน่ง และพารามิเตอร์แสดงการกระจายที่ขึ้นอยู่กับกรณีที่มีหนึ่งตัวอย่าง  กรณีที่มีสอง          
หรือมากกว่าสองตัวอย่างที่เป็นอิสระและสัมพันธ์กัน การทดสอบความสุ่ม  การทดสอบความเป็นอิสระ  
และความคล้ายคลึงกัน การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเส้นอย่างง่าย 
 Concepts and advantages of nonparametric statistics, inferences concerning 
location and scale parameters based on one sample two samples or more independent 
and related samples, test for randomness, test for independence and homogeneity, 
goodness of fit tests, association analysis, simple linear regression analysis. 
 

316 335 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจ าแนก 3(3-0-6) 
 Categorical Data Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 232# 
 ข้อมูลเชิงจ าแนก การวิเคราะห์ข้อมูลในตารางการจรแบบสองทาง และสามทาง ตัวแบบ    
เชิงเส้นวางนัยทั่วไป การถดถอยโลจิสติก ตัวแบบลอกลิเนียร์ ตัวแบบโลจิท 
 Categorical data, analysis of two-way and three-way contingency tables, 
generalized linear model, logistic regression, loglinear model, logit model. 
 

316 336 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ 3(3-0-6) 
 Exploratory Data Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 232# 
 การน าเสนอและสรุปผลชุดของข้อมูล การแปลงข้อมูล เส้นต้านทาน การวิเคราะห์ข้อมูล    
ในตารางสองทาง และสามทาง การตรวจสอบค่าคงเหลือ การประมาณค่า และการถดถอยแบบแกร่ง 
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 Displaying and summarizing batches of data, transforming data, resistant line, analysis 
of two- and three-way tables, examining residuals, robust estimation and regression. 
316 337 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0-6) 
 Statistical Quality Control 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 203# หรือรายวิชาที่เทียบเท่า 
 แนวคิดของการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมคุณภาพ การประเมินความสามารถ         
ของกระบวนการ การเลือกตัวอย่างเพ่ือการยอมรับผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบเพ่ือการยอมรับผลิตภัณฑ์     
ที่มีการผลิตต่อเนื่อง การจัดการคุณภาพรวม 
 Concepts of quality control, control charts, process capability assessment, 
acceptance sampling, acceptance inspection for continuous production, total quality 
management. 
 

316 342   การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Information Systems Analysis and Design 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 241# 
 ความหมายของระบบสารสนเทศ  และประเภทของระบบสารสนเทศภายในองค์กร
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคนิคเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณทางสถิติในการวิเคราะห์   
และออกแบบระบบ  การวิเคราะห์ด้านความเป็นไปได้  ความต้องการของผู้ใช้  จุดเด่นและปัญหาของระบบ
การออกแบบระบบสารสนเทศ  การออกแบบการน าเข้าและการควบคุมข้อมูล  การจัดการฐานข้อมูล    
ระบบเครือข่าย วิธีการทดสอบระบบ การน าระบบไปใช้ การประเมินผลและการจัดท าคู่มือ กรณีศึกษา 
 Meaning of information systems, type of information systems in organization, 
process of information systems development using qualitative and quantitative statistical 
techniques in analysis and design system, feasibility study, user requirement, strange and 
weakness of systems, information systems design, design input and control, database 
management, network systems, testing systems, implementation, evaluation and 
documentation, case study. 
 

316 351   เทคนิคการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Demographic Analysis Techniques 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 หลั กก าร และวิ ธี ก า รที่ ใ ช้ ใ น กา รศึ กษ าทา งปร ะช ากร  ทฤษฎี  แล ะ พัฒนากา ร                    
ทางประชากรศาสตร์ แหล่งข้อมูลและการแปลข้อมูล โครงสร้างและองค์ประกอบของประชากร           
การเปลี่ยนแปลงทางประชากร ภาวะเจริญพันธุ์ และการวางแผนครอบครัว การย้ายถิ่นและการกระจายตัว
ของประชากร ภาวการณ์ตายและตารางชีพ การประมาณและการฉายภาพประชากรในอนาคต นโยบาย
และแผนพัฒนาด้านประชากรของประเทศต่างๆ 
 Principles and methods employed in population studies, theory and 
development  of demography, data and interpretations of data, population structure and 
composition, population change, fertility and family planning, migration and population 
distribution, mortality and life tables, estimation and projection of population in the 
future, policy and development plan on population in various countries. 
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316 332 การออกแบบการทดลอง 1 3(3-0-6) 
 Experimental Designs I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 232# 
 หลักการวางแผนการทดลองและข้อสมมติเบื้องต้น การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
การเปรียบเทียบพหุคูณ แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบรูณ์ แบบลาตินสแควร์และแผนการทดลอง       
ที่เกี่ยวข้อง แผนการทดลองแบบบล็อกไม่สมบรูณ์ แผนการทดลองแบบแฟกตอเรียล การวิเคราะห์           
แบบโควาเรียนซ ์กฎส าหรับผลบวกก าลังสองและค่าเฉลี่ยก าลังสองคาดหวัง 
 Principle of experimental designs and their basic assumptions, one-way 
classification analysis of variance, multiple comparison, randomized complete block design, 
latin squares and related design, incomplete block design, factorial design, analysis of 
covariance, rules for sums of squares and expected mean squares. 
 

316 334 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 3(3-0-6) 
 Nonparametric Statistics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 232# 
 แนวคิดและประโยชน์ของสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์  การอนุมานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ 
แสดงต าแหน่ง และพารามิเตอร์แสดงการกระจายที่ขึ้นอยู่กับกรณีที่มีหนึ่งตัวอย่าง  กรณีที่มีสอง          
หรือมากกว่าสองตัวอย่างที่เป็นอิสระและสัมพันธ์กัน การทดสอบความสุ่ม  การทดสอบความเป็นอิสระ  
และความคล้ายคลึงกัน การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเส้นอย่างง่าย 
 Concepts and advantages of nonparametric statistics, inferences concerning 
location and scale parameters based on one sample two samples or more independent 
and related samples, test for randomness, test for independence and homogeneity, 
goodness of fit tests, association analysis, simple linear regression analysis. 
 

316 335 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจ าแนก 3(3-0-6) 
 Categorical Data Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 232# 
 ข้อมูลเชิงจ าแนก การวิเคราะห์ข้อมูลในตารางการจรแบบสองทาง และสามทาง ตัวแบบ    
เชิงเส้นวางนัยทั่วไป การถดถอยโลจิสติก ตัวแบบลอกลิเนียร์ ตัวแบบโลจิท 
 Categorical data, analysis of two-way and three-way contingency tables, 
generalized linear model, logistic regression, loglinear model, logit model. 
 

316 336 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ 3(3-0-6) 
 Exploratory Data Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 232# 
 การน าเสนอและสรุปผลชุดของข้อมูล การแปลงข้อมูล เส้นต้านทาน การวิเคราะห์ข้อมูล    
ในตารางสองทาง และสามทาง การตรวจสอบค่าคงเหลือ การประมาณค่า และการถดถอยแบบแกร่ง 
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 Displaying and summarizing batches of data, transforming data, resistant line, analysis 
of two- and three-way tables, examining residuals, robust estimation and regression. 
316 337 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0-6) 
 Statistical Quality Control 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 203# หรือรายวิชาที่เทียบเท่า 
 แนวคิดของการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมคุณภาพ การประเมินความสามารถ         
ของกระบวนการ การเลือกตัวอย่างเพ่ือการยอมรับผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบเพ่ือการยอมรับผลิตภัณฑ์     
ที่มีการผลิตต่อเนื่อง การจัดการคุณภาพรวม 
 Concepts of quality control, control charts, process capability assessment, 
acceptance sampling, acceptance inspection for continuous production, total quality 
management. 
 

316 342   การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Information Systems Analysis and Design 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 241# 
 ความหมายของระบบสารสนเทศ  และประเภทของระบบสารสนเทศภายในองค์กร
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคนิคเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณทางสถิติในการวิเคราะห์   
และออกแบบระบบ  การวิเคราะห์ด้านความเป็นไปได้  ความต้องการของผู้ใช้  จุดเด่นและปัญหาของระบบ
การออกแบบระบบสารสนเทศ  การออกแบบการน าเข้าและการควบคุมข้อมูล  การจัดการฐานข้อมูล    
ระบบเครือข่าย วิธีการทดสอบระบบ การน าระบบไปใช้ การประเมินผลและการจัดท าคู่มือ กรณีศึกษา 
 Meaning of information systems, type of information systems in organization, 
process of information systems development using qualitative and quantitative statistical 
techniques in analysis and design system, feasibility study, user requirement, strange and 
weakness of systems, information systems design, design input and control, database 
management, network systems, testing systems, implementation, evaluation and 
documentation, case study. 
 

316 351   เทคนิคการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Demographic Analysis Techniques 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 หลั กก าร และวิ ธี ก า รที่ ใ ช้ ใ น กา รศึ กษ าทา งปร ะช ากร  ทฤษฎี  แล ะ พัฒนากา ร                    
ทางประชากรศาสตร์ แหล่งข้อมูลและการแปลข้อมูล โครงสร้างและองค์ประกอบของประชากร           
การเปลี่ยนแปลงทางประชากร ภาวะเจริญพันธุ์ และการวางแผนครอบครัว การย้ายถิ่นและการกระจายตัว
ของประชากร ภาวการณ์ตายและตารางชีพ การประมาณและการฉายภาพประชากรในอนาคต นโยบาย
และแผนพัฒนาด้านประชากรของประเทศต่างๆ 
 Principles and methods employed in population studies, theory and 
development  of demography, data and interpretations of data, population structure and 
composition, population change, fertility and family planning, migration and population 
distribution, mortality and life tables, estimation and projection of population in the 
future, policy and development plan on population in various countries. 
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316 371   การวิจัยด าเนินการ 3(3-0-6) 
 Operations Research 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 201# หรือ 316 202# หรือ 316 203# หรือ 316 204#  
  หรือ 316 205# หรือ 316 206# หรือ 316 207# 
 ก าหนดการเชิงเส้น ทฤษฎีการขนส่ง ทฤษฎีจัดงาน การวิเคราะห์เครือข่าย ทฤษฎีแถวคอย 
ทฤษฎีพัสดุคงคลัง กระบวนการมาร์คอฟ โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับแก้ปัญหาทางการวิจัยด าเนินการ 
 Linear programming, transportation theory, assignment theory, network 
analysis, queuing theory, inventory theory, markov process, package software for solving 
operations research problems. 
 

316 372   การจ าลองเชิงสถิติ 3(2-2-5) 
 Statistical Simulation 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 371# และ 322 113# 
 การจ าลองเชิงสถิติขั้นแนะน า ระเบียบวิธีการจ าลอง การสร้างเลขสุ่มเทียม การทดสอบ 
ตัวเลขสุ่มเชิงสถิติ การสร้างตัวแปรสุ่ม การสร้างเหตุการณ์สุ่ม ตัวอย่างตัวแบบจ าลอง การตรวจสอบ              
ตัวแบบจ าลอง ประสิทธิภาพของการจ าลอง การวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการจ าลอง การออกแบบการทดลอง
เพ่ือหานโยบายที่เหมาะสม การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาการจ าลองเชิงสถิติ 
 Introduction to statistical simulation, simulation methodology, generation of 
pseudo-random numbers, statistical tests of random numbers, generation of random 
variables, generation of random events, examples of simulation models, validation of 
simulation models. Efficiency of simulation models, analyzing simulation outputs, design 
of the simulation experiments, using package software for solving statistical simulation. 
 

316 373 การวิจัยด าเนินการและการจ าลองแบบระบบงานขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Operation Research and Simulation Modeling 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 201 หรือ 316 202  หรือ 316 207  
 การโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย การโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์ความไว   
การวิเคราะห์เครือข่าย ทฤษฎีการขนส่ง ทฤษฎีการมอบหมายงาน ทฤษฎีแถวคอยและการประยุกต์   
ทฤษฎีสินค้าคงคลัง การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาการวิจัยด าเนินการ และการจ าลองระบบ 
 Mathematical programming including linear programming, sensitivity analysis, 
network analysis, transportation theory, assignment theory, queuing theory and applications, 
inventory theory, using package software for solving operations research problems and 
systems simulation. 
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316 431 การวิเคราะห์การถดถอย 3(3-0-6) 
 Regression Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 232# 
 การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ การถดถอยแบบโพลีโนเมียล           
ตัวแปรอิสระเชิงคุณภาพ การเลือกตัวแปรอิสระ การถดถอยแบบไม่เชิงเส้น การตรวจสอบตัวแบบการถดถอย 
 Simple linear regression, multiple linear regression, polynomial regression, 
qualitative independent variables, selection of independent variables, nonlinear regression, 
regression diagnostics. 
 

316 432   การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3(3-0-6) 
 Multivariate Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 232# 
 ลักษณะของการวิเคราะห์หลายตัวแปร การแจกแจงหลายตัวแปรแบบปกติ การอนุมานเกี่ยวกับ
ค่าเฉลี่ยในหลายตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนในหลายตัวแปร การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก       
การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบแคนนอนนิคัล การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม การวิเคราะห์     
การจ าแนก 
 Aspects of multivariate analysis, multivariate normal distribution, inferences 
about multivariate means, multivariate analysis of variance, principal component analysis, 
factor analysis, canonical correlation analysis, cluster analysis, discriminant analysis. 
 

316 433   การออกแบบการทดลอง 2 3(3-0-6) 
 Experimental Design II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 332#  
 แผนการทดลองแบบ 2k และ 3k แฟกตอเรียล การทดลองแบบแฟกตอเรียลเศษส่วน แผนการ
ทดลองแบบเนสเต็ดและสปลิดพล็อต วิทยาระเบียบวิธีผิวตอบสนอง แผนการทดลองแบบอื่นๆ 
 2k and 3k factorial designs, fractional factorial designs, nested and split plot 
designs, response surface methodology, other designs.  
 

316 434   เทคนิคการพยากรณ์ 3(3-0-6) 
 Forecasting Techniques 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 232#  
 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาขั้นแนะน า เทคนิคการปรับเรียบ แบบการกรองที่ปรับได้ ตัวแบบ
เชิงฤดูกาลของวินเตอร์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเชิงแบบฉบับ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาโดยวิธีบอกซ์     
และเจนกินส์ กรณีศึกษา 
 Introduction to time series analysis, smoothing techniques, adaptive filtering, 
Winter's seasonal model, classical time series analysis, Box-Jenkins time series analysis, 
case study. 
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316 371   การวิจัยด าเนินการ 3(3-0-6) 
 Operations Research 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 201# หรือ 316 202# หรือ 316 203# หรือ 316 204#  
  หรือ 316 205# หรือ 316 206# หรือ 316 207# 
 ก าหนดการเชิงเส้น ทฤษฎีการขนส่ง ทฤษฎีจัดงาน การวิเคราะห์เครือข่าย ทฤษฎีแถวคอย 
ทฤษฎีพัสดุคงคลัง กระบวนการมาร์คอฟ โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับแก้ปัญหาทางการวิจัยด าเนินการ 
 Linear programming, transportation theory, assignment theory, network 
analysis, queuing theory, inventory theory, markov process, package software for solving 
operations research problems. 
 

316 372   การจ าลองเชิงสถิติ 3(2-2-5) 
 Statistical Simulation 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 371# และ 322 113# 
 การจ าลองเชิงสถิติขั้นแนะน า ระเบียบวิธีการจ าลอง การสร้างเลขสุ่มเทียม การทดสอบ 
ตัวเลขสุ่มเชิงสถิติ การสร้างตัวแปรสุ่ม การสร้างเหตุการณ์สุ่ม ตัวอย่างตัวแบบจ าลอง การตรวจสอบ              
ตัวแบบจ าลอง ประสิทธิภาพของการจ าลอง การวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการจ าลอง การออกแบบการทดลอง
เพ่ือหานโยบายที่เหมาะสม การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาการจ าลองเชิงสถิติ 
 Introduction to statistical simulation, simulation methodology, generation of 
pseudo-random numbers, statistical tests of random numbers, generation of random 
variables, generation of random events, examples of simulation models, validation of 
simulation models. Efficiency of simulation models, analyzing simulation outputs, design 
of the simulation experiments, using package software for solving statistical simulation. 
 

316 373 การวิจัยด าเนินการและการจ าลองแบบระบบงานขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Operation Research and Simulation Modeling 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 201 หรือ 316 202  หรือ 316 207  
 การโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย การโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์ความไว   
การวิเคราะห์เครือข่าย ทฤษฎีการขนส่ง ทฤษฎีการมอบหมายงาน ทฤษฎีแถวคอยและการประยุกต์   
ทฤษฎีสินค้าคงคลัง การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาการวิจัยด าเนินการ และการจ าลองระบบ 
 Mathematical programming including linear programming, sensitivity analysis, 
network analysis, transportation theory, assignment theory, queuing theory and applications, 
inventory theory, using package software for solving operations research problems and 
systems simulation. 
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316 431 การวิเคราะห์การถดถอย 3(3-0-6) 
 Regression Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 232# 
 การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ การถดถอยแบบโพลีโนเมียล           
ตัวแปรอิสระเชิงคุณภาพ การเลือกตัวแปรอิสระ การถดถอยแบบไม่เชิงเส้น การตรวจสอบตัวแบบการถดถอย 
 Simple linear regression, multiple linear regression, polynomial regression, 
qualitative independent variables, selection of independent variables, nonlinear regression, 
regression diagnostics. 
 

316 432   การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3(3-0-6) 
 Multivariate Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 232# 
 ลักษณะของการวิเคราะห์หลายตัวแปร การแจกแจงหลายตัวแปรแบบปกติ การอนุมานเกี่ยวกับ
ค่าเฉลี่ยในหลายตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนในหลายตัวแปร การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก       
การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบแคนนอนนิคัล การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม การวิเคราะห์     
การจ าแนก 
 Aspects of multivariate analysis, multivariate normal distribution, inferences 
about multivariate means, multivariate analysis of variance, principal component analysis, 
factor analysis, canonical correlation analysis, cluster analysis, discriminant analysis. 
 

316 433   การออกแบบการทดลอง 2 3(3-0-6) 
 Experimental Design II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 332#  
 แผนการทดลองแบบ 2k และ 3k แฟกตอเรียล การทดลองแบบแฟกตอเรียลเศษส่วน แผนการ
ทดลองแบบเนสเต็ดและสปลิดพล็อต วิทยาระเบียบวิธีผิวตอบสนอง แผนการทดลองแบบอื่นๆ 
 2k and 3k factorial designs, fractional factorial designs, nested and split plot 
designs, response surface methodology, other designs.  
 

316 434   เทคนิคการพยากรณ์ 3(3-0-6) 
 Forecasting Techniques 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 232#  
 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาขั้นแนะน า เทคนิคการปรับเรียบ แบบการกรองที่ปรับได้ ตัวแบบ
เชิงฤดูกาลของวินเตอร์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเชิงแบบฉบับ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาโดยวิธีบอกซ์     
และเจนกินส์ กรณีศึกษา 
 Introduction to time series analysis, smoothing techniques, adaptive filtering, 
Winter's seasonal model, classical time series analysis, Box-Jenkins time series analysis, 
case study. 
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316 436   ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย 3(3-0-6) 
 Research Methodology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 203# 
 ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย           
การคัดเลือกปัญหาในการวิจัย  ทฤษฎีและสมมติฐานการออกแบบงานวิจัย  การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการควบคุมคุณภาพข้อมูล  การประมวลผล              
และวิเคราะห์ข้อมูล  การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลรายงานการวิจัย 
คุณลักษณะและจรรยาบรรณของนักวิจัยที่ดี และการใช้ระเบียบวิธีวิทยาในแขนงอ่ืน 
 Meaning, essential and advantages of research, types and process of research, 
theory and hypothesis of research designs, writing the report proposal, tool construction 
for data collecting and data quality control, processing and analysis data, choice of 
appropriate statistics, writing the research report, evaluation of the research report, 
qualification and ethics of good research and application of research methodology to 
other fields. 
 

316 441   การประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ 3(1-4-4) 
 Statistical Data Processing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 232# และ 316 241# 
 กระบวนการในการจัดการข้อลงจากงานสนาม และกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ การแปรผลทางสถิติและน าเสนอสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 Process of data management from field work, process in statistical data analysis, 
interpreting and presentation using statistical package programs. 
 

316 442 การพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติ 3(1-4-4) 
 Statistical Package Development 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 232 # และ 316 241 # 
 ทบทวนแนวคิดและความหมายของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล    
การออกแบบฐานข้อมูลและการประยุกต์ แนวคิดของวิศวกรรมชุดค าสั่งและการน าไปใช้ มุ่งเน้นการพัฒนา
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ  
 Review concept and meaning of database system, architecture of database 
system, database design and applications, concept of software engineering and 
implementation, emphasis statistical package development.  
 

316 443 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(1-4-4) 
 Information Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 241# 
 แนวคิดและความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระบบรักษาความปลอดภัยของการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Concept and meaning of information technology, communications and computer 
networks, security system of communications and computer networks, development of 
information technology system. 
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316 471 ก าหนดการเชิงเส้น 3(3-0-6) 
 Linear Programming 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 371# 
 การสร้างก าหนดการเชิงเส้น ทฤษฎีของก าหนดการเชิงเส้น การแก้ปัญหาการก าหนดการเชิงเส้น 
ด้วยวิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาการก าหนดการเชิงเส้นแบบพิเศษ ซิมเพล็กซ์ควบคู่ ปัญหาคู่ วิธีการ   
รีไวซ์ซิมเพล็กซ์ การวิเคราะห์ความไว ก าหนดการเชิงเส้นจ านวนเต็ม โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับแก้ปัญหา
การก าหนดการเชิงเส้น 
 Linear programming formulation, theory of linear programming, solving linear 
programming by graph and simplex method, special types of linear programming problem, 
dual simplex, dual problem, revised simplex procedure, sensitivity analysis, integer linear 
programming, package software for solving linear programming problems.  
 

316 472 ทฤษฎีแถวคอย 3(3-0-6) 
 Queuing Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 371# 
 ระบบแถวคอย กระบวนการเกิดบริสุทธิ์ กระบวนการดับบริสุทธิ์ กระบวนการเกิดและดับ    
การมาเป็นกลุ่ม รูปแบบระบบแถวคอยที่มีหนึ่งหน่วยบริการ รูปแบบระบบแถวคอยที่มีหลายหน่วยบริการ 
การจ าลองระบบแถวคอย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับแก้ปัญหาระบบแถวคอย 
 Queuing system, pure birth process, pure death process, birth and death 
process, bulk arrival, single server model, multiple servers model, simulation of queuing 
system, package software for solving queuing problems. 
 

316 473 ทฤษฎีพัสดุคงคลัง 3(3-0-6) 
 Inventory Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 371# 
 แนวคิดเก่ียวกับระบบพัสดุคงคลัง ระบบเชิงก าหนด ระบบความน่าจะเป็น ระบบพัสดุคงคลัง 
นโยบายการสั่งซื้อหรือผลิตพัสดุหลายประเภทพร้อมกัน การจ าลองระบบพัสดุคงคลัง โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับแก้ปัญหาทางทฤษฎีพัสดุคงคลัง 
 Concept in inventory system, deterministic systems, probabilistic systems, 
inventory systems, policy of multi commodity-single installation, simulation of inventory 
systems, package software for solving inventory problems. 
 

316 491 สัมมนาทางสถิติ 1(1-0-2) 
 Seminar in Statistics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การน าเสนอผลงานและวิจารณ์บทความในงานของสารสนเทศเชิงสถิติและสาขาวิชา          
ที่เก่ียวข้อง 
 Presentation and discussion of papers or research works in statistical information 
and related field. 
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316 436   ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย 3(3-0-6) 
 Research Methodology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 203# 
 ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย           
การคัดเลือกปัญหาในการวิจัย  ทฤษฎีและสมมติฐานการออกแบบงานวิจัย  การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการควบคุมคุณภาพข้อมูล  การประมวลผล              
และวิเคราะห์ข้อมูล  การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลรายงานการวิจัย 
คุณลักษณะและจรรยาบรรณของนักวิจัยที่ดี และการใช้ระเบียบวิธีวิทยาในแขนงอ่ืน 
 Meaning, essential and advantages of research, types and process of research, 
theory and hypothesis of research designs, writing the report proposal, tool construction 
for data collecting and data quality control, processing and analysis data, choice of 
appropriate statistics, writing the research report, evaluation of the research report, 
qualification and ethics of good research and application of research methodology to 
other fields. 
 

316 441   การประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ 3(1-4-4) 
 Statistical Data Processing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 232# และ 316 241# 
 กระบวนการในการจัดการข้อลงจากงานสนาม และกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ การแปรผลทางสถิติและน าเสนอสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 Process of data management from field work, process in statistical data analysis, 
interpreting and presentation using statistical package programs. 
 

316 442 การพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติ 3(1-4-4) 
 Statistical Package Development 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 232 # และ 316 241 # 
 ทบทวนแนวคิดและความหมายของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล    
การออกแบบฐานข้อมูลและการประยุกต์ แนวคิดของวิศวกรรมชุดค าสั่งและการน าไปใช้ มุ่งเน้นการพัฒนา
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ  
 Review concept and meaning of database system, architecture of database 
system, database design and applications, concept of software engineering and 
implementation, emphasis statistical package development.  
 

316 443 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(1-4-4) 
 Information Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 241# 
 แนวคิดและความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระบบรักษาความปลอดภัยของการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Concept and meaning of information technology, communications and computer 
networks, security system of communications and computer networks, development of 
information technology system. 
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316 471 ก าหนดการเชิงเส้น 3(3-0-6) 
 Linear Programming 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 371# 
 การสร้างก าหนดการเชิงเส้น ทฤษฎีของก าหนดการเชิงเส้น การแก้ปัญหาการก าหนดการเชิงเส้น 
ด้วยวิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาการก าหนดการเชิงเส้นแบบพิเศษ ซิมเพล็กซ์ควบคู่ ปัญหาคู่ วิธีการ   
รีไวซ์ซิมเพล็กซ์ การวิเคราะห์ความไว ก าหนดการเชิงเส้นจ านวนเต็ม โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับแก้ปัญหา
การก าหนดการเชิงเส้น 
 Linear programming formulation, theory of linear programming, solving linear 
programming by graph and simplex method, special types of linear programming problem, 
dual simplex, dual problem, revised simplex procedure, sensitivity analysis, integer linear 
programming, package software for solving linear programming problems.  
 

316 472 ทฤษฎีแถวคอย 3(3-0-6) 
 Queuing Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 371# 
 ระบบแถวคอย กระบวนการเกิดบริสุทธิ์ กระบวนการดับบริสุทธิ์ กระบวนการเกิดและดับ    
การมาเป็นกลุ่ม รูปแบบระบบแถวคอยที่มีหนึ่งหน่วยบริการ รูปแบบระบบแถวคอยที่มีหลายหน่วยบริการ 
การจ าลองระบบแถวคอย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับแก้ปัญหาระบบแถวคอย 
 Queuing system, pure birth process, pure death process, birth and death 
process, bulk arrival, single server model, multiple servers model, simulation of queuing 
system, package software for solving queuing problems. 
 

316 473 ทฤษฎีพัสดุคงคลัง 3(3-0-6) 
 Inventory Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 371# 
 แนวคิดเก่ียวกับระบบพัสดุคงคลัง ระบบเชิงก าหนด ระบบความน่าจะเป็น ระบบพัสดุคงคลัง 
นโยบายการสั่งซื้อหรือผลิตพัสดุหลายประเภทพร้อมกัน การจ าลองระบบพัสดุคงคลัง โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับแก้ปัญหาทางทฤษฎีพัสดุคงคลัง 
 Concept in inventory system, deterministic systems, probabilistic systems, 
inventory systems, policy of multi commodity-single installation, simulation of inventory 
systems, package software for solving inventory problems. 
 

316 491 สัมมนาทางสถิติ 1(1-0-2) 
 Seminar in Statistics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การน าเสนอผลงานและวิจารณ์บทความในงานของสารสนเทศเชิงสถิติและสาขาวิชา          
ที่เก่ียวข้อง 
 Presentation and discussion of papers or research works in statistical information 
and related field. 
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316 493 โครงงานทางสถิติ 1 3(0-6-3) 
 Statistical Project I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรบันักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่  4 
 นักศึกษาจะต้องจัดท าโครงงาน ในหวัข้อที่เกี่ยวข้องกับสถิติ ระบุวิธีการวิเคราะห์ และกระบวนการ 
ในการด าเนินการ  สรุปผลการเก็บรวบรวมข้อมูล และการจัดการระบบข้อมูล โดยจัดท าเป็นรายงานและ
น าเสนอโครงงานด้วยการสอบปากเปล่า 
 Students must do their project about Statistics, specify analysis and process 
method, conclusion result of data collection and data system management, prepare 
reports and examination on oral presentation project. 
 

316 494   โครงงานทางสถิติ 2   3(0-6-3) 
 Statistical Project II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรบันักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่  4 
 นักศึกษาจะต้องท าโครงงานต่อเนื่องมาจากโครงงานทางสถิติ 1 พัฒนาข้อมูลเป็นระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้ นักศึกษาจะต้องจัดท ารายงาน และน าเสนอผลของโครงงาน 
ด้วยการสอบปากเปล่า 
 Students must do their projects continued from Statistical project 1, develop 
to complete data and information system and can use, prepare reports and presentation, 
oral examination on their projects. 
 

316 495   สหกิจศึกษาทางสถิติ 6(0-18-9) 
 Co-operative Education in Statistics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรบันักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่  4 
 การปฏิบัติงานเต็มเวลาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทางอาชีพ  ส าหรับสถิติหรือสถิติประยุกต์         
ในหน่วยงานเอกชนหรือภาครัฐที่ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา เป็นระยะเวลา  1 ภาคการศึกษา 
 Full-time participation for professional internship in statistics or applied statistics 
in private or governmental organizations approved by the department for one semester. 
 

326 311 ตัวแบบทางสถิติ 3(2-2-5) 
 Statistical Model 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 203# 
 การพยากรณเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณขั้นแนะน า การประยุกต์ทางธุรกิจโดยการวิเคราะห์
ความถดถอยอย่างง่ายและเชิงพหุ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบคลาสสิก เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา
แบบปรับให้เรียบ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาโดยวิธีของบอกซ์และเจนกินส ์  การวางแผนสารสนเทศ   
ส าหรับการพยากรณ์ และการประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูป 
 Introduction to qualitative and quantitative forecasting, application of business by 
simple and multiple regression analysis, classical time series analysis, smoothing techniques, 
Box-Jenkins time series analysis, information planning for forecasting and package software 
application. 
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326 332 การจัดการโซอุปทานและโลจีสติกส์ 3(3-0-6) 
 Supply Chain and Logistics Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 371# 
 การจัดการโซอุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ การบริการลูกค้า ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการโลจิสติกส์ การจัดการสินค้าคงคลัง และวัสดุ การขนสง การจัดซื้อ โลจิสติกส์โลก องคกรโลจิสติกส์  
ที่มีประสิทธิภาพ วิธีควบคุมการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส การน ากลยุทธโลจิสติกส์ไปปฏิบัติ 
 Supply chain management, logistics management, customer service, information 
system for logistics management, inventory and material management, transportations, 
purchasing, world logistics. 
 

326 334 สารสนเทศสถิติเพื่อการบริหารเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 
 Statistical Information for Strategic Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 203# 
 ความส าคัญของสารสนเทศสถิติ การท ารูปแบบเชิงกลยุทธ์ การใช้ทางกลยุทธ์ การติดตาม
ประเมินผลทางกลยุทธ์ ดวยเครื่องมือหลายชนิดและเทคนิคการวิเคราะห์ และกรณีศึกษา 
 Important of statistical information, strategic formulation, strategic 
implementation, strategic evaluation by many tool and analysis techniques and case study. 
 

326 331 การจัดการความรู้และการจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) 
 Knowledge Management and Risk Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 203# 
 ความหมายของการจัดการความรู้  ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ 
แบบจ าลองต่างๆ ของการจัดการความรู้ ระบบการจัดการความรู้ วัฏจักรการพัฒนา การแบ่งปันความรู ้   
ในองค์กร ประยุกต์การจัดการความรู้เข้ากับหน้าที่ อ่ืนๆ ทางธุรกิจในการบริหารองค์กร การจัดการ     
ความเสี่ยงในองค์กร ประเภทและแหล่งความเสี่ยง ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง       
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยง เทคโนโลยีส าหรับการจัดการความรู ความเสี่ยง          
และกรณีศึกษา 
 The meaning of knowledge management, relation between data,  information   
and   knowledge,  model  of knowledge management, development cycle knowledge 
management system, sharing knowledge in organization, type and source of risk, step of 
risk management, level of risk, evaluation and analysis of risk, risk management plan, 
technology for knowledge, risk management and case study. 

326 335 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
 Customer Relationship Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 203# 
 บทน าและความส าคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กลยุทธ์เกี่ยวกับลูกค้าและการตลาด  
เทคโนโลยีและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กระบวนการการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
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316 493 โครงงานทางสถิติ 1 3(0-6-3) 
 Statistical Project I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรบันักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่  4 
 นักศึกษาจะต้องจัดท าโครงงาน ในหวัข้อที่เกี่ยวข้องกับสถิติ ระบุวิธีการวิเคราะห์ และกระบวนการ 
ในการด าเนินการ  สรุปผลการเก็บรวบรวมข้อมูล และการจัดการระบบข้อมูล โดยจัดท าเป็นรายงานและ
น าเสนอโครงงานด้วยการสอบปากเปล่า 
 Students must do their project about Statistics, specify analysis and process 
method, conclusion result of data collection and data system management, prepare 
reports and examination on oral presentation project. 
 

316 494   โครงงานทางสถิติ 2   3(0-6-3) 
 Statistical Project II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรบันักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่  4 
 นักศึกษาจะต้องท าโครงงานต่อเนื่องมาจากโครงงานทางสถิติ 1 พัฒนาข้อมูลเป็นระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้ นักศึกษาจะต้องจัดท ารายงาน และน าเสนอผลของโครงงาน 
ด้วยการสอบปากเปล่า 
 Students must do their projects continued from Statistical project 1, develop 
to complete data and information system and can use, prepare reports and presentation, 
oral examination on their projects. 
 

316 495   สหกิจศึกษาทางสถิติ 6(0-18-9) 
 Co-operative Education in Statistics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรบันักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่  4 
 การปฏิบัติงานเต็มเวลาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทางอาชีพ  ส าหรับสถิติหรือสถิติประยุกต์         
ในหน่วยงานเอกชนหรือภาครัฐที่ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา เป็นระยะเวลา  1 ภาคการศึกษา 
 Full-time participation for professional internship in statistics or applied statistics 
in private or governmental organizations approved by the department for one semester. 
 

326 311 ตัวแบบทางสถิติ 3(2-2-5) 
 Statistical Model 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 203# 
 การพยากรณเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณขั้นแนะน า การประยุกต์ทางธุรกิจโดยการวิเคราะห์
ความถดถอยอย่างง่ายและเชิงพหุ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบคลาสสิก เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา
แบบปรับให้เรียบ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาโดยวิธีของบอกซ์และเจนกินส ์  การวางแผนสารสนเทศ   
ส าหรับการพยากรณ์ และการประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูป 
 Introduction to qualitative and quantitative forecasting, application of business by 
simple and multiple regression analysis, classical time series analysis, smoothing techniques, 
Box-Jenkins time series analysis, information planning for forecasting and package software 
application. 
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326 332 การจัดการโซอุปทานและโลจีสติกส์ 3(3-0-6) 
 Supply Chain and Logistics Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 371# 
 การจัดการโซอุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ การบริการลูกค้า ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการโลจิสติกส์ การจัดการสินค้าคงคลัง และวัสดุ การขนสง การจัดซื้อ โลจิสติกส์โลก องคกรโลจิสติกส์  
ที่มีประสิทธิภาพ วิธีควบคุมการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส การน ากลยุทธโลจิสติกส์ไปปฏิบัติ 
 Supply chain management, logistics management, customer service, information 
system for logistics management, inventory and material management, transportations, 
purchasing, world logistics. 
 

326 334 สารสนเทศสถิติเพื่อการบริหารเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 
 Statistical Information for Strategic Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 203# 
 ความส าคัญของสารสนเทศสถิติ การท ารูปแบบเชิงกลยุทธ์ การใช้ทางกลยุทธ์ การติดตาม
ประเมินผลทางกลยุทธ์ ดวยเครื่องมือหลายชนิดและเทคนิคการวิเคราะห์ และกรณีศึกษา 
 Important of statistical information, strategic formulation, strategic 
implementation, strategic evaluation by many tool and analysis techniques and case study. 
 

326 331 การจัดการความรู้และการจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) 
 Knowledge Management and Risk Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 203# 
 ความหมายของการจัดการความรู้  ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ 
แบบจ าลองต่างๆ ของการจัดการความรู้ ระบบการจัดการความรู้ วัฏจักรการพัฒนา การแบ่งปันความรู ้   
ในองค์กร ประยุกต์การจัดการความรู้เข้ากับหน้าที่ อ่ืนๆ ทางธุรกิจในการบริหารองค์กร การจัดการ     
ความเสี่ยงในองค์กร ประเภทและแหล่งความเสี่ยง ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง       
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยง เทคโนโลยีส าหรับการจัดการความรู ความเสี่ยง          
และกรณีศึกษา 
 The meaning of knowledge management, relation between data,  information   
and   knowledge,  model  of knowledge management, development cycle knowledge 
management system, sharing knowledge in organization, type and source of risk, step of 
risk management, level of risk, evaluation and analysis of risk, risk management plan, 
technology for knowledge, risk management and case study. 

326 335 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
 Customer Relationship Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 203# 
 บทน าและความส าคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กลยุทธ์เกี่ยวกับลูกค้าและการตลาด  
เทคโนโลยีและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กระบวนการการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
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 Introduction and importance of customer relationship management developing 
customer relationship management and marketing strategies, customer relationship 
management technology, implementation and operation of customer relationship 
management, customer relationship management. 
 

326 341 การจัดการคุณภาพขอมูล 3(2-2-5) 
 Data Quality Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 203# 
 กรอบงานการจัดการคุณภาพข้อมูล มิติคุณภาพข้อมูล ข้อมูลแสดงลักษณะเฉพาะ 
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้อมูล การติดตามคุณภาพข้อมูล ซอฟแวร์การจัดการคุณภาพข้อมูล 
 Data quality management frame work, data quality dimensions, data quality 
profile, data quality improvement process, data quality following, data quality management 
software. 
 

 

 

 

326 342 การประเมินสมรรถนะของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Performance Evaluation of Information Systems 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 203# 
 ภาพรวมของการประเมินสมรรถนะ เทคนิคการประเมินสมรรถนะ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้
ในการวัดจริง เกณฑ ์หรือมาตรวัดสมรรถนะ การก าหนดคุณลักษณะและตัวชี้วัดของภาระงานในระบบ    
การวัดผลด าเนินงานตามแนวทางความเป ็นไปได้ในการบริหาร การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะหข ้อมูล
เพ่ือประเมินระบบ การแปลความหมายของสมรรถนะ และการปรับใช้ในองคก์ร 
 Overview of performance evaluation, performance evaluation techniques, 
measurement techniques and tools, performance criteria/metric, system workload 
characterization and key performance index, measurement of operation result through 
administration tendency, collection of data, analyzing data for evaluate system, interpretation 
performance and implementation in organization. 

326 343 คลังข้อมูลและการท าเหมืองขอมูล 3(2-2-5)  
 Data Warehouse and Data Mining 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 241# 
 แนวคิดของคลังข้อมูลและมาร์ทข้อมูล คิวบ์ข้อมูลขั้นแนะน า โครงสร้ างรูปแบบต่างๆ        
การประมวลผลเชิงวิเคราะหออนไลน์ในฐานข้อมูลแบบพหุมิติ การสรางคลังข้อมูล แนวคิดของการท า
เหมืองขอ้มูล ตัวแบบการท าเหมืองข้อมูล ขั้นตอนการท าเหมืองขอ้มูล กรณีศึกษา 
 Concept of data warehouse and data mart, introduction to data cubes, various 
types of schemas on-line analytical processing (OLAP) in multidimensional database, data 
warehouse implementation, data mining concepts data mining model, data mining 
process, case study. 
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326 493 โครงงานทางสารสนเทศสถิติ 2 3(0-6-3) 
 Statistical information Project II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ชั้นปที่ 4      
 นักศึกษาจะต้องท าโครงงานตอเนื่องมาจากโครงงานทางสารสนเทศสถิติ 1 ให ้เป ็นระบบ 
ข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์  และสามารถใชงานได นักศึกษาจะตองจัดท ารายงาน และน าเสนอผล        
ของโครงงานดวยการสอบปากเปล่า 
 Students must do a project continued from Statistical Information project I, 
develop to complete data and information system and can use, prepare reports and 
presentation, oral examination on their projects. 

326 492 โครงงานทางสารสนเทศสถิติ 1 3(0-6-3) 
 Statistical information Project I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ชั้นปที่ 4 ที่จัดท าโครงงาน 
 ในหัวข้อที่เกี่ยวของกับสารสนเทศสถิติ ระเบียบวิธีการวิเคราะห์และกระบวนการการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล บริหารจัดการระบบข้อมูล จัดท าเปนรายงาน น าเสนอโครงงานด้วยการสอบปากเปล่า 
 The project on a topic related to the statistical information, analytical 
methods and processes, data collection, management information systems, prepare 
reports and examination on oral presentation project. 

326 495 สหกิจศึกษาทางสารสนเทศสถิติ   6 หน่วยกิต 
 Co-operative Education in  Statistical Information 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ชั้นปีที่ 4 
 การปฏิบัติงานเต็มเวลาที่เกี่ยวข้องกับการฝ ึกทางอาชีพ ส าหรับสถิติและสารสนเทศสถิติ     
ในหน่วยงานภาครัฐหรือ โดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 Full-time participation for professional internship in statistics or statistical 
information in private or governmental organizations approved by the department for one 
semester. 

326 491 สัมมนาทางสารสนเทศสถิติ 1(1-0-2) 
 Seminar in Statistical Information 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี่ 
 การน าเสนอผลงาน และวิจารณ์บทความ หรือผลงานวิ จัยในสาขาสารสนเทศสถิติ            
และวิชาที่เก่ียวของ 
 Presentation and discussion of papers or research works in statistical 
information and related field. 
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 Introduction and importance of customer relationship management developing 
customer relationship management and marketing strategies, customer relationship 
management technology, implementation and operation of customer relationship 
management, customer relationship management. 
 

326 341 การจัดการคุณภาพขอมูล 3(2-2-5) 
 Data Quality Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 203# 
 กรอบงานการจัดการคุณภาพข้อมูล มิติคุณภาพข้อมูล ข้อมูลแสดงลักษณะเฉพาะ 
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้อมูล การติดตามคุณภาพข้อมูล ซอฟแวร์การจัดการคุณภาพข้อมูล 
 Data quality management frame work, data quality dimensions, data quality 
profile, data quality improvement process, data quality following, data quality management 
software. 
 

 

 

 

326 342 การประเมินสมรรถนะของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Performance Evaluation of Information Systems 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 203# 
 ภาพรวมของการประเมินสมรรถนะ เทคนิคการประเมินสมรรถนะ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้
ในการวัดจริง เกณฑ์หรือมาตรวัดสมรรถนะ การก าหนดคุณลักษณะและตัวชี้วัดของภาระงานในระบบ    
การวัดผลด าเนินงานตามแนวทางความเป็นไปได้ในการบริหาร การเก็บรวมรวมข ้อมูล การวิเคราะหข ้อมูล
เพ่ือประเมินระบบ การแปลความหมายของสมรรถนะ และการปรับใช้ในองคก์ร 
 Overview of performance evaluation, performance evaluation techniques, 
measurement techniques and tools, performance criteria/metric, system workload 
characterization and key performance index, measurement of operation result through 
administration tendency, collection of data, analyzing data for evaluate system, interpretation 
performance and implementation in organization. 

326 343 คลังข้อมูลและการท าเหมืองขอมูล 3(2-2-5)  
 Data Warehouse and Data Mining 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 241# 
 แนวคิดของคลังข้อมูลและมาร์ทข้อมูล คิวบ์ข้อมูลขั้นแนะน า โครงสร้ างรูปแบบต่างๆ        
การประมวลผลเชิงวิเคราะหออนไลน ์ในฐานข้อมูลแบบพหุมิติ การสรางคลังข้อมูล แนวคิดของการท า
เหมืองขอ้มูล ตัวแบบการท าเหมืองข้อมูล ขั้นตอนการท าเหมืองขอ้มูล กรณีศึกษา 
 Concept of data warehouse and data mart, introduction to data cubes, various 
types of schemas on-line analytical processing (OLAP) in multidimensional database, data 
warehouse implementation, data mining concepts data mining model, data mining 
process, case study. 
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326 493 โครงงานทางสารสนเทศสถิติ 2 3(0-6-3) 
 Statistical information Project II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ชั้นปที่ 4      
 นักศึกษาจะต้องท าโครงงานตอเนื่องมาจากโครงงานทางสารสนเทศสถิติ 1 ให ้เป ็นระบบ 
ข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์  และสามารถใชงานได นักศึกษาจะตองจัดท ารายงาน และน าเสนอผล        
ของโครงงานดวยการสอบปากเปล่า 
 Students must do a project continued from Statistical Information project I, 
develop to complete data and information system and can use, prepare reports and 
presentation, oral examination on their projects. 

326 492 โครงงานทางสารสนเทศสถิติ 1 3(0-6-3) 
 Statistical information Project I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ชั้นปที่ 4 ที่จัดท าโครงงาน 
 ในหัวข้อที่เกี่ยวของกับสารสนเทศสถิติ ระเบียบวิธีการวิเคราะห์และกระบวนการการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล บริหารจัดการระบบข้อมูล จัดท าเปนรายงาน น าเสนอโครงงานด้วยการสอบปากเปล่า 
 The project on a topic related to the statistical information, analytical 
methods and processes, data collection, management information systems, prepare 
reports and examination on oral presentation project. 

326 495 สหกิจศึกษาทางสารสนเทศสถิติ   6 หน่วยกิต 
 Co-operative Education in  Statistical Information 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ชั้นปีที่ 4 
 การปฏิบัติงานเต็มเวลาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทางอาชีพ ส าหรับสถิติและสารสนเทศสถิติ     
ในหน่วยงานภาครัฐหรือ โดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 Full-time participation for professional internship in statistics or statistical 
information in private or governmental organizations approved by the department for one 
semester. 

326 491 สัมมนาทางสารสนเทศสถิติ 1(1-0-2) 
 Seminar in Statistical Information 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี่ 
 การน าเสนอผลงาน และวิจารณ์บทความ หรือผลงานวิจัยในสาขาสารสนเทศสถิติ            
และวิชาที่เก่ียวของ 
 Presentation and discussion of papers or research works in statistical 
information and related field. 
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รายวิชาในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 

317 211 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101, 311 102, 311 103, 311 104 หรือ 311 107, 311 108 
  หรือ 311 113 และ 311 114 และ 311 115 และ 311 116 
 หลักการท างานและการเตรียมตัวอย่างส าหรับกล้องจุลทรรศน์ชนิดต่างๆ การเรียกชื่อและการ
จัดจ าแนกประเภทของแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และสาหร่าย โภชนาการ การเจริญ การตายและการท าลาย
จุลินทรีย์ เมแทบอลิซึมและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ ภูมิคุ้มกันวิทยาและโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ จุลชีววิทยา
ของดิน น้ า น้ าเสีย อาหาร นม และอุตสาหกรรม 
 Working principle and slide sample preparation of various types of microscope, 
nomenclature and classification of bacteria, fungi, viruses and algae, nutrition, growth, death 
and destruction of microorganisms, metabolism and microbial genetics, immunology and 
microbial disease, microbial/ogy of soil, waste water food, milk and industry. 
 

317 212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-2) 
 General Microbiology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือรายวิชาควบ 317 211 
 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาขั้นแนะน า การใช้กล้องจุลทรรศน์  การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
และการจ ากัดเชื้อ เทคนิคบางอย่างทางจุลชีววิทยา การแจงนับจ านวนจุลินทรีย์ การศึกษาเชื้อรา การย้อมสี
แบคทีเรีย การท าลายและการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ 
 Introduction to the use of microbiological laboratory, the use of microscope, 
media preparation and sterilization, essential microbiological techniques, enumeration of 
microorganisms, study of fungi, bacteria staining, destruction and inhibition of microorganisms. 
 

317 213 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
 Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 หลักการท างานของกล้องจุลทรรศน์ชนิดต่างๆ หลักการส าหรับการปลอดเชื้อ การเก็บรักษา
เชื้อจุลินทรีย์ การเรียกชื่อ การจัดจ าแนกประเภทของแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และสาหร่าย โภชนาการ    
การเจริญ การตาย และการท าลายจุลินทรีย์ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ ภูมิคุ้มกันวิทยา โรคที่
เกิดจากจุลินทรีย์ จุลชีววิทยาของดิน น้ า น้ าเสีย อาหาร นม และอุตสาหกรรม 
 Principle of various types of microscope, aseptic techniques, microbial 
preservation, nomenclature and classification of bacteria, fungi, viruses and algae, 
nutrition, growth, death and destruction of microorganisms, metabolism and microbial 
genetics, immunology and microbial disease, microbiology of soil, water, waste water, 
food, milk and industry.  
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317 214 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-2) 
 Microbiology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 213 หรือรายวิชาควบ 317 213 
 การใช้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาขั้นแนะน า การใช้กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
และการท าให้ปลอดเชื้อ เทคนิคที่จ าเป็นทางจุลชีววิทยา การแจงนับจ านวนจุลินทรีย์ การศึกษาเชื้อรา   
การย้อมสีแบคทีเรีย การท าลายและการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ สมบัติเฉพาะทางชีวเคมีบางประการ
ของแบคทีเรีย ปฏิกิริยาการตกตะกอน และการจับกลุ่ม การตรวจจุลินทรีย์จากดิน และน้ าดื่ม การตรวจหา
จุลินทรีย์ในน้ านมและอาหาร 
 Introduction to the use of microbiological laboratory, the use of microscope, 
media preparation and sterilization, essential microbiological techniques, enumeration of 
microorganisms, study of fungi, bacterial staining, destruction and inhibition of  
microorganisms, study in some biochemical characteristics of bacteria, precipitation and 
agglutination reactions, determination of microorganisms from soil, drinking water, milk 
and food. 
 

317 215 วิทยาเห็ดรา 3(3-0-6) 
 Mycology  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101, 311 102, 311 103, 311 104 
 สัณฐานวิทยาทั่วไป สรีรวิทยา เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์และการสืบพันธุ์ของเชื้อรา การจัด
จ าแนกประเภทของเชื้อราในอาณาจักรโปรตอกติสตา สตรามิโนไพลา และฟังไจ  ความส าคัญของเชื้อรา 
ทางการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ของเชื้อรากับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 
 General morphology, physiology, metabolism, genetics and reproduction of 
fungi, classification of fungi in Kingdom Protoctista, Straminopila and Fungi, importance of 
fungi in medicine, agriculture and industry, fungal relationship among other living 
organisms. 
  

317 216 ปฏิบัติการวิทยาเห็ดรา 1(0-3-2) 
 Mycology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 215 หรือรายวิชาควบ 317 215 
 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เทคนิคการศึกษาเชื้อรา การเจริญและการสร้างสปอร์ของเชื้อรา 
การแยกเชื้อราจากธรรมชาติ การเก็บรักษา การศึกษาราเมือกและราน้ า การเพาะเห็ด ไฟลัมไซโกมัยโคตา  
ไฟลัมแอสโคมัยโคตา ไฟลัมเบสิดิโอมัยโคตา และไฟลัมดิวเทอร์โรมัยโคตา 
 Preparation of medium, technique for fungal study, fungal gowth and spore 
formation, isolation of fungi from nature, maintenance of fungi, study of slime mold and 
water mold, mushroom production, phylum zygomycota, phylum ascomycota, phylum 
basidiomycota, phylum deuteromycota. 
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รายวิชาในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 

317 211 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101, 311 102, 311 103, 311 104 หรือ 311 107, 311 108 
  หรือ 311 113 และ 311 114 และ 311 115 และ 311 116 
 หลักการท างานและการเตรียมตัวอย่างส าหรับกล้องจุลทรรศน์ชนิดต่างๆ การเรียกชื่อและการ
จัดจ าแนกประเภทของแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และสาหร่าย โภชนาการ การเจริญ การตายและการท าลาย
จุลินทรีย์ เมแทบอลิซึมและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ ภูมิคุ้มกันวิทยาและโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ จุลชีววิทยา
ของดิน น้ า น้ าเสีย อาหาร นม และอุตสาหกรรม 
 Working principle and slide sample preparation of various types of microscope, 
nomenclature and classification of bacteria, fungi, viruses and algae, nutrition, growth, death 
and destruction of microorganisms, metabolism and microbial genetics, immunology and 
microbial disease, microbial/ogy of soil, waste water food, milk and industry. 
 

317 212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-2) 
 General Microbiology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือรายวิชาควบ 317 211 
 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาขั้นแนะน า การใช้กล้องจุลทรรศน์  การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
และการจ ากัดเชื้อ เทคนิคบางอย่างทางจุลชีววิทยา การแจงนับจ านวนจุลินทรีย์ การศึกษาเชื้อรา การย้อมสี
แบคทีเรีย การท าลายและการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ 
 Introduction to the use of microbiological laboratory, the use of microscope, 
media preparation and sterilization, essential microbiological techniques, enumeration of 
microorganisms, study of fungi, bacteria staining, destruction and inhibition of microorganisms. 
 

317 213 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
 Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 หลักการท างานของกล้องจุลทรรศน์ชนิดต่างๆ หลักการส าหรับการปลอดเชื้อ การเก็บรักษา
เชื้อจุลินทรีย์ การเรียกชื่อ การจัดจ าแนกประเภทของแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และสาหร่าย โภชนาการ    
การเจริญ การตาย และการท าลายจุลินทรีย์ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ ภูมิคุ้มกันวิทยา โรคที่
เกิดจากจุลินทรีย์ จุลชีววิทยาของดิน น้ า น้ าเสีย อาหาร นม และอุตสาหกรรม 
 Principle of various types of microscope, aseptic techniques, microbial 
preservation, nomenclature and classification of bacteria, fungi, viruses and algae, 
nutrition, growth, death and destruction of microorganisms, metabolism and microbial 
genetics, immunology and microbial disease, microbiology of soil, water, waste water, 
food, milk and industry.  
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317 214 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-2) 
 Microbiology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 213 หรือรายวิชาควบ 317 213 
 การใช้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาขั้นแนะน า การใช้กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
และการท าให้ปลอดเชื้อ เทคนิคที่จ าเป็นทางจุลชีววิทยา การแจงนับจ านวนจุลินทรีย์ การศึกษาเชื้อรา   
การย้อมสีแบคทีเรีย การท าลายและการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ สมบัติเฉพาะทางชีวเคมีบางประการ
ของแบคทีเรีย ปฏิกิริยาการตกตะกอน และการจับกลุ่ม การตรวจจุลินทรีย์จากดิน และน้ าดื่ม การตรวจหา
จุลินทรีย์ในน้ านมและอาหาร 
 Introduction to the use of microbiological laboratory, the use of microscope, 
media preparation and sterilization, essential microbiological techniques, enumeration of 
microorganisms, study of fungi, bacterial staining, destruction and inhibition of  
microorganisms, study in some biochemical characteristics of bacteria, precipitation and 
agglutination reactions, determination of microorganisms from soil, drinking water, milk 
and food. 
 

317 215 วิทยาเห็ดรา 3(3-0-6) 
 Mycology  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101, 311 102, 311 103, 311 104 
 สัณฐานวิทยาทั่วไป สรีรวิทยา เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์และการสืบพันธุ์ของเชื้อรา การจัด
จ าแนกประเภทของเชื้อราในอาณาจักรโปรตอกติสตา สตรามิโนไพลา และฟังไจ  ความส าคัญของเชื้อรา 
ทางการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ของเชื้อรากับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 
 General morphology, physiology, metabolism, genetics and reproduction of 
fungi, classification of fungi in Kingdom Protoctista, Straminopila and Fungi, importance of 
fungi in medicine, agriculture and industry, fungal relationship among other living 
organisms. 
  

317 216 ปฏิบัติการวิทยาเห็ดรา 1(0-3-2) 
 Mycology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 215 หรือรายวิชาควบ 317 215 
 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เทคนิคการศึกษาเชื้อรา การเจริญและการสร้างสปอร์ของเชื้อรา 
การแยกเชื้อราจากธรรมชาติ การเก็บรักษา การศึกษาราเมือกและราน้ า การเพาะเห็ด ไฟลัมไซโกมัยโคตา  
ไฟลัมแอสโคมัยโคตา ไฟลัมเบสิดิโอมัยโคตา และไฟลัมดิวเทอร์โรมัยโคตา 
 Preparation of medium, technique for fungal study, fungal gowth and spore 
formation, isolation of fungi from nature, maintenance of fungi, study of slime mold and 
water mold, mushroom production, phylum zygomycota, phylum ascomycota, phylum 
basidiomycota, phylum deuteromycota. 
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317 271 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา 2(1-3-4) 
 Instrumental Usage in Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 214 # 
 หลักการ วิธีปฏิบัติ และการเตรียมสารตัวอย่างเพื่อใช้กับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการทาง  
จุลชีววิทยา เครื่องชั่ง ตู้บ่มเชื้อ เตาอบอากาศ เครื่องนึ่งอัดไอ ตู้ปลอดเชื้อ เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง 
เครื่องหมุนเหวี่ยง เครื่องอิเล็กโทรโฟริซิส เครื่องไลโอฟิไลเซอร์ เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ เครื่องแก๊ส
โครมาโตกราฟฟี กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ห้องและตู้บ่มเลี้ยงเชื้อ   
ในสภาพไร้ออกซิเจน เครื่องโครมาโตกราฟฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง เครื่องระเหยสารแบบหมุน 
เครื่องเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ในอาหารเหลวแบบต่อเนื่อง 
 Principles, practices and sample preparations for instruments used in 
microbiological laboratory : balances, incubators, hot air oven, autoclaves, laminar air-flow 
cabinet, pH meters, centrifuges, electrophoresis, lyophilizers, spectrophotometers, gas 
chromatographies, fluorescence microscopes, electron microscopes, anaerobic chamber 
and incubator, high performance liquid chromatographies, rotary evaporator, and 
continuous culturing devices. 
 

317 311 วิทยาไวรัส 2(2-0-4) 
 Virology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214, 362 328# 
  หรือรายวิชาควบ 362 328 
 ธรรมชาติของไวรัสท าลายแบคทีเรีย ไวรัสของพืชและไวรัส ของสัตว์  อนุกรมวิธาน           
การเพ่ิมจ านวนและพันธุศาสตร์ของไวรัส การเพาะเลี้ยงเชื้อ การสอบปริมาณและการวิเคราะห์ไวรัส 
ปฏิกิริยาการรบกวนกันระหว่างไวรัส การควบคุมและพยาธิก าเนิดของการติดเชื้อไวรัส การป้องกัน       
ของร่างกายต่อการติดเชื้อไวรัส 
 Nature of bacteriophages, plant and animal viruses, taxonomy, multiplication 
and genetics of viruses, cultivation, assay and analysis of viruses, viral interference, control 
and pathogenesis of viral infection, host defense against viral infection. 
 

317 312 ปฏิบัติการวิทยาไวรัส 1(0-3-2) 
 Virology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 311 หรือรายวิชาควบ 317 311 
 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การแยกไวรัสท าลายแบคทีเรียจากธรรมชาติ  การหาปริมาณ
ของไวรัสท าลายแบคทีเรีย การฉีดเชื้อไวรัสและการเก็บเกี่ยวเชื้อไวรัสจากช่องทางต่างๆ ของไข่ไก่ฟัก 
การเตรียมอุปกรณ์และอาหารเพื่อเพาะเลี้ยงเซลล์ การเพาะเลี้ยงเซลล์ชนิดปฐมภูมิและชนิดต่อเนื่อง 
การเลี้ยงไวรัสและการตรวจผลการเจริญของไวรัสในเซลล์เพาะเลี้ยง  การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัส
ทางห้องปฏิบัติการ 
 Electron microscope, isolation of bacteriophage from nature, titration of 
bacteriophage, inoculation and harvesting of virus from various routes of embryonated 
egg, preparation of equipments and media for cell culture, preparation of primary and 
continuous cell culture, inoculation and analysis of virus in cell culture, lab diagnosis of 
viral infection. 
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317 313 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 
 Microbial Physiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 โครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์และหน้าที่ การเจริญของจุลินทรีย์และการควบคุม การขนส่งสาร
ผ่านเข้าออกของเซลล์จุลินทรีย์  การสร้างพลังงานเอทีพี เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ออโตโทรบ              
สารคาร์โบไฮเดรต ไขมัน สเทอรอล และสารประกอบไนโตรเจน กระบวนการสร้างกรดอะมิโน พิวรีน     
และพิริมิดีน การควบคุมเมแทบอลิซึม 
 Structure in microbial cell and its function, microbial growth and its control, 
transportation in and out of microbial cell, adenosine triphosphate (ATP) generation, 
metabolism of the autotrophs, carbohydrate, fat, sterol, and nitrogen compounds, amino 
acids, purine and pyrimidine production, control of metabolisms. 
 

317 314 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 1(0-3-2) 
 Microbial Physiology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 313 หรือรายวิชาควบ 317 313 
 เม็ดสี โพรไดจิ โอซิน โครงสร้างของเซลล์แบคที เรีย กราฟการเจริญของแบคทีเรีย               
โปรโตพลาสของแบคทีเรีย เอนไซม์ดีไฮโดรจีเนสและเบต้ากาแลคโตซิเดสของจุลินทรีย์ การเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมทางสรีรวิทยาตามอายุของจุลินทรีย์ ผลของอุณหภูมิ ความชื้นและค่าวอเทอร์แอคทิวิตีต่อการเจริญ
ของจุลินทรีย์ อิทธิพลของรังสีอัลตราไวโอเลตและโฟโตรีแอคติเวชันต่อการรอดชีวิตของจุลินทรีย์ 
 Prodigiosin pigment, bacterial cell structure, bacterial growth curve, bacterial 
protoplast, microbial dehydrogenase and beta-galactosidase enzymes, physiological 
changes relevant to microbial age, effects of temperature, humidity and water activity on 
microbial growth, effects of ultraviolet radiation and photoreactivation on survival of 
microorganisms. 
 

317 315 วิทยาแบคทีเรียแบบมีระบบ 1(1-0-2) 
 Systematic Bacteriology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214  
 หลักการก าหนดชื่อแบคทีเรีย การจัดจ าแนกประเภทแบคทีเรีย การแสดงเอกลักษณ์ โดเมน
อาร์คีอา และโดเมนแบคทีเรีย 
 Principle of bacterial nomenclature, classification, identification, Domain 
Archaea and Domain Bacteria. 
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317 271 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา 2(1-3-4) 
 Instrumental Usage in Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 214 # 
 หลักการ วิธีปฏิบัติ และการเตรียมสารตัวอย่างเพื่อใช้กับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการทาง  
จุลชีววิทยา เครื่องชั่ง ตู้บ่มเชื้อ เตาอบอากาศ เครื่องนึ่งอัดไอ ตู้ปลอดเชื้อ เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง 
เครื่องหมุนเหวี่ยง เครื่องอิเล็กโทรโฟริซิส เครื่องไลโอฟิไลเซอร์ เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ เครื่องแก๊ส
โครมาโตกราฟฟี กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ห้องและตู้บ่มเลี้ยงเชื้อ   
ในสภาพไร้ออกซิเจน เครื่องโครมาโตกราฟฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง เครื่องระเหยสารแบบหมุน 
เครื่องเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ในอาหารเหลวแบบต่อเนื่อง 
 Principles, practices and sample preparations for instruments used in 
microbiological laboratory : balances, incubators, hot air oven, autoclaves, laminar air-flow 
cabinet, pH meters, centrifuges, electrophoresis, lyophilizers, spectrophotometers, gas 
chromatographies, fluorescence microscopes, electron microscopes, anaerobic chamber 
and incubator, high performance liquid chromatographies, rotary evaporator, and 
continuous culturing devices. 
 

317 311 วิทยาไวรัส 2(2-0-4) 
 Virology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214, 362 328# 
  หรือรายวิชาควบ 362 328 
 ธรรมชาติของไวรัสท าลายแบคทีเรีย ไวรัสของพืชและไวรัส ของสัตว์  อนุกรมวิธาน           
การเพ่ิมจ านวนและพันธุศาสตร์ของไวรัส การเพาะเลี้ยงเชื้อ การสอบปริมาณและการวิเคราะห์ไวรัส 
ปฏิกิริยาการรบกวนกันระหว่างไวรัส การควบคุมและพยาธิก าเนิดของการติดเชื้อไวรัส การป้องกัน       
ของร่างกายต่อการติดเชื้อไวรัส 
 Nature of bacteriophages, plant and animal viruses, taxonomy, multiplication 
and genetics of viruses, cultivation, assay and analysis of viruses, viral interference, control 
and pathogenesis of viral infection, host defense against viral infection. 
 

317 312 ปฏิบัติการวิทยาไวรัส 1(0-3-2) 
 Virology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 311 หรือรายวิชาควบ 317 311 
 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การแยกไวรัสท าลายแบคทีเรียจากธรรมชาติ  การหาปริมาณ
ของไวรัสท าลายแบคทีเรีย การฉีดเชื้อไวรัสและการเก็บเกี่ยวเชื้อไวรัสจากช่องทางต่างๆ ของไข่ไก่ฟัก 
การเตรียมอุปกรณ์และอาหารเพื่อเพาะเลี้ยงเซลล์ การเพาะเลี้ยงเซลล์ชนิดปฐมภูมิและชนิดต่อเนื่อง 
การเลี้ยงไวรัสและการตรวจผลการเจริญของไวรัสในเซลล์เพาะเลี้ยง  การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัส
ทางห้องปฏิบัติการ 
 Electron microscope, isolation of bacteriophage from nature, titration of 
bacteriophage, inoculation and harvesting of virus from various routes of embryonated 
egg, preparation of equipments and media for cell culture, preparation of primary and 
continuous cell culture, inoculation and analysis of virus in cell culture, lab diagnosis of 
viral infection. 
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317 313 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 
 Microbial Physiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 โครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์และหน้าที่ การเจริญของจุลินทรีย์และการควบคุม การขนส่งสาร
ผ่านเข้าออกของเซลล์จุลินทรีย์  การสร้างพลังงานเอทีพี เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ออโตโทรบ              
สารคาร์โบไฮเดรต ไขมัน สเทอรอล และสารประกอบไนโตรเจน กระบวนการสร้างกรดอะมิโน พิวรีน     
และพิริมิดีน การควบคุมเมแทบอลิซึม 
 Structure in microbial cell and its function, microbial growth and its control, 
transportation in and out of microbial cell, adenosine triphosphate (ATP) generation, 
metabolism of the autotrophs, carbohydrate, fat, sterol, and nitrogen compounds, amino 
acids, purine and pyrimidine production, control of metabolisms. 
 

317 314 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 1(0-3-2) 
 Microbial Physiology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 313 หรือรายวิชาควบ 317 313 
 เม็ดสี โพรไดจิ โอซิน โครงสร้างของเซลล์แบคที เรีย กราฟการเจริญของแบคทีเรีย               
โปรโตพลาสของแบคทีเรีย เอนไซม์ดีไฮโดรจีเนสและเบต้ากาแลคโตซิเดสของจุลินทรีย์ การเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมทางสรีรวิทยาตามอายุของจุลินทรีย์ ผลของอุณหภูมิ ความชื้นและค่าวอเทอร์แอคทิวิตีต่อการเจริญ
ของจุลินทรีย์ อิทธิพลของรังสีอัลตราไวโอเลตและโฟโตรีแอคติเวชันต่อการรอดชีวิตของจุลินทรีย์ 
 Prodigiosin pigment, bacterial cell structure, bacterial growth curve, bacterial 
protoplast, microbial dehydrogenase and beta-galactosidase enzymes, physiological 
changes relevant to microbial age, effects of temperature, humidity and water activity on 
microbial growth, effects of ultraviolet radiation and photoreactivation on survival of 
microorganisms. 
 

317 315 วิทยาแบคทีเรียแบบมีระบบ 1(1-0-2) 
 Systematic Bacteriology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214  
 หลักการก าหนดชื่อแบคทีเรีย การจัดจ าแนกประเภทแบคทีเรีย การแสดงเอกลักษณ์ โดเมน
อาร์คีอา และโดเมนแบคทีเรีย 
 Principle of bacterial nomenclature, classification, identification, Domain 
Archaea and Domain Bacteria. 
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317 316 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียแบบมีระบบ 2(0-6-3) 
 Systematic Bacteriology Laboratory  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 315 หรือรายวิชาควบ 317 315 
 เทคนิคการส่งเสริมการเจริญและการแยกเชื้อแบคทีเรียให้อยู่ในสภาพบริสุทธิ์ ลักษณะ      
ของโคโลนีแบคทีเรียบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดต่างๆ เทคนิคการเตรียมตัวอย่างแบคทีเรียเพ่ือศึกษาโดยใช้    
กล้องจุลทรรศน์ การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน การตรวจสอบความไวของเชื้อแบคทีเรีย    
ต่อสารปฏิชีวนะ การเก็บรักษาเชื้อแบคทีเรีย การทดสอบความสามารถของเชื้อแบคทีเรียในการใช้   
สารคาร์โบไฮเดรต การทดสอบการสร้างเอนไซม์ของจุลินทรีย์ การทดสอบอิมวิก  การเจริญในสิ่งแวดล้อม  
ที่เป็นพิษ และการทดสอบทางชีวเคมีอ่ืนๆ การแสดงเอกลักษณ์แบคทีเรียในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอี  
และแบคทีเรียไม่ทราบชื่อ การแยกเชื้อและลักษณะของสกุลสเตรปโตมัยซีส ไรโซเบียม และแบคทีเรีย   
กรดแลคติค 
 Enrichment culture and bacterial isolation techniques, characteristic of 
colonial morphology on different media, microscopic techniques for bacterial study, 
cultivation of anaerobic bacteria, antibiotic susceptibility test, maintenance of bacteria, 
microbial utilization of carbohydrates, microbial enzyme action test, IMViC test, growth 
in toxic environment and other routine biochemical test, identification of Enterobacteriaceae 
and unknown bacteria, isolation and characteristic of Streptomyces, Rhzobium, 
Bradyrhizobium and lactic acid bacteria.  
 

317 321 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 
 Microbial Genetics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 โครงสร้างและหน้าที่ของจีโนมและอาร์เอ็นเอในจุลินทรีย์ การสังเคราะห์โปรตีน พันธุศาสตร์
ของแบคทีเรีย พันธุศาสตร์ของเชื้อรา พันธุศาสตร์ของแบคเทอร์โอฟาจและไวรัส การกลายและการ
ซ่อมแซมดีเอ็นเอท่ีเสียหาย วิศวกรรมพันธุศาสตร์และการประยุกต์ 
 Structure and function of genome and RNA in microorganisms, protein 
synthesis, bacterial genetics, fungal genetics, bacteriophage and viral genetics, mutation 
and repairing of damaged DNA, genetic engineering and its applications, current topics in 
microbial genetics. 
 

317 322 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 1(0-3-2) 
 Microbial Genetics Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 321 หรือรายวิชาควบ 317 321 
 การน าพลาสมิดเข้าสู ่เซลล์แบคทีเรียและเซลล์ยีสต์ การสกัดโครโมโซมและพลาสมิด   
จากเซลล์แบคทีเรีย การตรวจสอบแถบชิ้นดีเอ็นเอด้วยการท าอะกาโรสเจลอีเล็กโทรโฟริซิส การกลาย
ด้วยแสงอัลตราไวโอเลตและสารเคมี ไบโออินฟอร์เมติกโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Bacterial and yeast transformation, chromosome and plasmid extraction from 
bacterial cells, examination of DNA fragment by agarose gel electrophoresis, mutation by 
ultraviolet and chemical means, bioinformatics by information technology. 
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317 331 สารทุติยภูมิจากจุลินทรีย์ 2(2-0-4) 
 Microbial Secondary Metabolites 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 จุลินทรีย์ที่ผลิตสารเมแทโบไลต์ทุติยภูมิ วิถีทางเมแทโบไลท์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
สารทุติยภูมิของจุลินทรีย์ การผลิตสารเมแทโบไลต์ทุติยภูมิในทางอุตสาหกรรม และการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างของสารเมแทโบไลต์ทุติยภูมิโดยใช้จุลินทรีย์ 
 Microorganisms that produce secondary metabolites, metabolic pathways 
related to microbial secondary metabolite production, industrial production of secondary 
metabolite, biotransformation of secondary metabolite. 
 

317 332 ปฏิบัติการสารทุติยภูมิจากจุลินทรีย์ 1(0-3-2) 
 Microbial Secondary Metabolites Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 331 หรือรายวิชาควบ 317 331  
 จุลชีววิทยาของสารเมแทโบไลต์ทุติยภูมิและกระบวนการท าให้บริสุทธิ์ของเชื้อรา            
และแบคทีเรีย การศึกษาการผลิตสารทุติยภูมิจากเชื้อราและแบคทีเรีย การแปลงให้สารเคมีอยู่ในสภาพ    
ที่บริสุทธิ์ การใช้จุลินทรีย์ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของเมแทโบไลต์สารทุติยภูมิ การปรับเปลี่ยน
พันธุกรรมของจุลินทรีย์เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการผลิตในทางอุตสาหกรรม 
 Microbiology of secondary metabolites from fungi and bacteria, study on the 
production and purification process of secondary metabolites from fungi and bacteria, 
biotransformation of chemical structure using microorganisms, manipulating microbial 
genes to increase secondary metabolites production at industrial scale.  
 

317 341 ปุ๋ยจุลินทรีย์ 2(2-0-4) 
 Microbial Fertilizer 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 วัฏจักรไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  Rhizobium, 
Beijerinckia, Azospirillum, Acetobacter diazotrophicus, Azoarcus spp. แบคทีเรียละลาย
หินฟอสเฟต วีเอไมโคไรซ่า เอ๊คโตไมโคไรซ่า แบคทีเรียละลายโพแทสเซียม จุลินทรีย์สร้างสารส่งเสริม
การเจริญเติบโตของพืช การท าหัวเชื้ออีเอ็ม และการท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ การท าปุ๋ยหมัก  
 Nitrogen, phosphorus, potassium cycle and involving microorganisms such as 
Rhizobium, Beijerinckia, Azospirillum, Acetobacter diazotrophicus, Azoarcus spp., 
phosphate solubilizing bacteria, VA mycorhiza, ectomycorhiza, potassium solubilizing 
bacteria, plant growth promoting bacteria, production of  EM, organic liquid fertilizer and 
compost. 
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317 316 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียแบบมีระบบ 2(0-6-3) 
 Systematic Bacteriology Laboratory  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 315 หรือรายวิชาควบ 317 315 
 เทคนิคการส่งเสริมการเจริญและการแยกเชื้อแบคทีเรียให้อยู่ในสภาพบริสุทธิ์ ลักษณะ      
ของโคโลนีแบคทีเรียบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดต่างๆ เทคนิคการเตรียมตัวอย่างแบคทีเรียเพ่ือศึกษาโดยใช้    
กล้องจุลทรรศน์ การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน การตรวจสอบความไวของเชื้อแบคทีเรีย    
ต่อสารปฏิชีวนะ การเก็บรักษาเชื้อแบคทีเรีย การทดสอบความสามารถของเชื้อแบคทีเรียในการใช้   
สารคาร์โบไฮเดรต การทดสอบการสร้างเอนไซม์ของจุลินทรีย์ การทดสอบอิมวิก  การเจริญในสิ่งแวดล้อม  
ที่เป็นพิษ และการทดสอบทางชีวเคมีอ่ืนๆ การแสดงเอกลักษณ์แบคทีเรียในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอี  
และแบคทีเรียไม่ทราบชื่อ การแยกเชื้อและลักษณะของสกุลสเตรปโตมัยซีส ไรโซเบียม และแบคทีเรีย   
กรดแลคติค 
 Enrichment culture and bacterial isolation techniques, characteristic of 
colonial morphology on different media, microscopic techniques for bacterial study, 
cultivation of anaerobic bacteria, antibiotic susceptibility test, maintenance of bacteria, 
microbial utilization of carbohydrates, microbial enzyme action test, IMViC test, growth 
in toxic environment and other routine biochemical test, identification of Enterobacteriaceae 
and unknown bacteria, isolation and characteristic of Streptomyces, Rhzobium, 
Bradyrhizobium and lactic acid bacteria.  
 

317 321 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 
 Microbial Genetics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 โครงสร้างและหน้าที่ของจีโนมและอาร์เอ็นเอในจุลินทรีย์ การสังเคราะห์โปรตีน พันธุศาสตร์
ของแบคทีเรีย พันธุศาสตร์ของเชื้อรา พันธุศาสตร์ของแบคเทอร์โอฟาจและไวรัส การกลายและการ
ซ่อมแซมดีเอ็นเอท่ีเสียหาย วิศวกรรมพันธุศาสตร์และการประยุกต์ 
 Structure and function of genome and RNA in microorganisms, protein 
synthesis, bacterial genetics, fungal genetics, bacteriophage and viral genetics, mutation 
and repairing of damaged DNA, genetic engineering and its applications, current topics in 
microbial genetics. 
 

317 322 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 1(0-3-2) 
 Microbial Genetics Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 321 หรือรายวิชาควบ 317 321 
 การน าพลาสมิดเข้าสู ่เซลล์แบคทีเรียและเซลล์ยีสต์ การสกัดโครโมโซมและพลาสมิด   
จากเซลล์แบคทีเรีย การตรวจสอบแถบชิ้นดีเอ็นเอด้วยการท าอะกาโรสเจลอีเล็กโทรโฟริซิส การกลาย
ด้วยแสงอัลตราไวโอเลตและสารเคมี ไบโออินฟอร์เมติกโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Bacterial and yeast transformation, chromosome and plasmid extraction from 
bacterial cells, examination of DNA fragment by agarose gel electrophoresis, mutation by 
ultraviolet and chemical means, bioinformatics by information technology. 
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317 331 สารทุติยภูมิจากจุลินทรีย์ 2(2-0-4) 
 Microbial Secondary Metabolites 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 จุลินทรีย์ที่ผลิตสารเมแทโบไลต์ทุติยภูมิ วิถีทางเมแทโบไลท์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
สารทุติยภูมิของจุลินทรีย์ การผลิตสารเมแทโบไลต์ทุติยภูมิในทางอุตสาหกรรม และการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างของสารเมแทโบไลต์ทุติยภูมิโดยใช้จุลินทรีย์ 
 Microorganisms that produce secondary metabolites, metabolic pathways 
related to microbial secondary metabolite production, industrial production of secondary 
metabolite, biotransformation of secondary metabolite. 
 

317 332 ปฏิบัติการสารทุติยภูมิจากจุลินทรีย์ 1(0-3-2) 
 Microbial Secondary Metabolites Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 331 หรือรายวิชาควบ 317 331  
 จุลชีววิทยาของสารเมแทโบไลต์ทุติยภูมิและกระบวนการท าให้บริสุทธิ์ของเชื้อรา            
และแบคทีเรีย การศึกษาการผลิตสารทุติยภูมิจากเชื้อราและแบคทีเรีย การแปลงให้สารเคมีอยู่ในสภาพ    
ที่บริสุทธิ์ การใช้จุลินทรีย์ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของเมแทโบไลต์สารทุติยภูมิ การปรับเปลี่ยน
พันธุกรรมของจุลินทรีย์เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการผลิตในทางอุตสาหกรรม 
 Microbiology of secondary metabolites from fungi and bacteria, study on the 
production and purification process of secondary metabolites from fungi and bacteria, 
biotransformation of chemical structure using microorganisms, manipulating microbial 
genes to increase secondary metabolites production at industrial scale.  
 

317 341 ปุ๋ยจุลินทรีย์ 2(2-0-4) 
 Microbial Fertilizer 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 วัฏจักรไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  Rhizobium, 
Beijerinckia, Azospirillum, Acetobacter diazotrophicus, Azoarcus spp. แบคทีเรียละลาย
หินฟอสเฟต วีเอไมโคไรซ่า เอ๊คโตไมโคไรซ่า แบคทีเรียละลายโพแทสเซียม จุลินทรีย์สร้างสารส่งเสริม
การเจริญเติบโตของพืช การท าหัวเชื้ออีเอ็ม และการท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ การท าปุ๋ยหมัก  
 Nitrogen, phosphorus, potassium cycle and involving microorganisms such as 
Rhizobium, Beijerinckia, Azospirillum, Acetobacter diazotrophicus, Azoarcus spp., 
phosphate solubilizing bacteria, VA mycorhiza, ectomycorhiza, potassium solubilizing 
bacteria, plant growth promoting bacteria, production of  EM, organic liquid fertilizer and 
compost. 
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317 342 ปฏิบัติการปุ๋ยจุลินทรีย์ 1(0-3-2) 
 Microbial Fertilizer Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 341 หรือรายวิชาควบ 317 341  
 การแยกเชื้อและผลิต Azotobacter, Rhizobium จากดินบริเวณรากพืช การวิเคราะห์การ
ตรึงไนโตรเจน โดยวิธีการรีดิวส์แก๊สอะเซททีลีน การแยกเชื้อและผลิตแบคทีเรียละลายหินฟอสเฟต        
การผลิตหัวเชื้ออีเอ็ม และการควบคุมคุณภาพ การท าปุ๋ยน้ าชีวภาพจากขยะในครัวเรือน การทดสอบ
ประสิทธิภาพของสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากแบคทีเรีย (PGPB) ในปุ๋ยน้ าชีวภาพ การวิเคราะห์
วัดความเสร็จสมบูรณ์ของปุ๋ยหมัก 
 Isolation and production of Azotobacter, Rhizbium, from soil surrounding plant 
roots, analysis of nitrogen fixation by acetylene reduction method, isolation and 
production of phosphate solubilizing bacteria, EM production and quality control, 
production of household organic liquid fertilizer, effective evaluation of plant growth 
promoting bacterial (PGPB) substance  in organic liquid fertilizer, analysis of composting 
maturity.  
 

317 343 ธาตุอาหารพืช และจุลชีววิทยาของดิน 2(2-0-4)
 Plant Nutrients and Soil Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213 
 การเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารหลักไนโตรเจน ธาตุอาหารหลักฟอสฟอรัส ธาตุอาหาร
หลักโพแทสเซียม ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม องค์ประกอบในดิน และชนิดของดิน ความอุดม
สมบูรณ์ของดินกับการเจริญเติบโตของพืช การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชนิดของจุลินทรีย์ในดิน 
บทบาทของจุลินทรีย์ในดิน จุลินทรีย์ในดินรอบรากพืช จุลินทรีย์ในดินเค็ม จุลินทรีย์ในดินที่เป็นกรด การ
บ าบัดดินปนเปื้อนด้วยจุลินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ การประยุกต์ใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจที่
ส าคัญ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธาตุอาหารพืช ดิน และจุลินทรีย์ 
 Plant growth; macro-nutrients N, P, K; micro-nutrients and supplement 
nutrients; composition and type of soil: fertile soil and the growth of plants; 
evaluation of fertile soil;  type of microorganisms in soil; role of microorganism in 
soil; microbes in rhizosphere; microbes in saline soil; microbes in acid soil; 
bioremediation contaminated soil by microbes; chemical fertilizer; organic fertilizer 
and bio-fertilizer; application of fertilizer on major crops; scientific report in the 
field of plant nutrients, soil and microorganisms . 
 

317 351 จุลชีววิทยาทางน ้า 2(2-0-4) 
 Aquatic Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 บทน าเกี่ยวกับจุลชีววิทยาทางน้ า เทคนิคเกี่ยวกับการเก็บน้ าทางจุลชีววิทยา การศึกษา
คุณภาพน้ าทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ การหมุนเวียนของแร่ธาตุและสารอาหารในระบบนิเวศวิทยา     
ทางน้ า จุลชีววิทยาน้ าจืด จุลชีววิทยาน้ ากร่อยและทะเล จุลินทรีย์ในน้ าใต้ดิน จุลินทรีย์ในพ้ืนที่เปียก     
และจุลินทรีย์ชายน้ า จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมที่ เครียด จุลินทรีย์ที่ เกี่ยวข้องกับน้ าดื่ม คุณภาพน้ า           
และจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคที่เก่ียวข้องกับน้ า มลพิษทางน้ า สารมลพิษ ยูโทรฟิเคชัน และการบ าบัดน้ าเสีย 
จุลินทรีย์กับปลาและสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 
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 Introduction, historical background & importance of microorganisms in water, 
sampling method: surface and bottom systems, physioco-chemical and biological 
parameter for analysis of  water  quality, biogeochemical cycles in fresh, ocean waters 
and sediments, cycling of elements in the aquatic environment, freshwater 
microbiology, marine microbiology, Groundwater microbiology, wetland and swamp  
microbiology (marshes, swamps, estuaries, glades, bogs and fens; microbial  process  in 
salt-marsh sediments), microbial life in extreme  environment, extreme environments, 
cold and freezing environments, microbiology of high temperature environments (hot 
springs, hydrothermal vents), microbiology of drinking water, good quality water and  
typical water quality standards, water-borne pathogens and diseases, water pollution, 
water pollutant and major sources of water pollution, eutrophication, wastewater  
microbiology and waste treatment, microorganisms from the fish and other aquatic 
animal: host species, bacterial and disease, identification of fish bacterial pathogens. 
 

317 352 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน ้า 1(0-3-2) 
 Aquatic Microbiology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 351 หรือรายวิชาควบ 317 351  
 ศึกษาปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน้ า ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับเก็บตัวอย่าง การนับจ านวน
แบคทีเรียโดยใช้กล้องฟลูออเรสเซนต์พ้ืนผิว การสังเกตแบคทีเรีย บนผิวหน้าสิ่งมีชีวิตพวกพืชโดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์ การแยกไซยาโนแบคทีเรีย การนับจ านวนแบคทีเรียโดยวิธีการกรอง การนับจ านวนโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียฟีคอลโคลิฟอร์มและอีโคไล การนับจ านวนฟีคอลสเตรปและซูโดโมแนส และการวัดปริมาณบีโอดี 
 Introduction to aquatic microbiology, water sampling method and field 
measurement, numeration of aquatic bacteria by epifluorescence, observation of epiphyte 
bacteria using microscope, enrichment  and isolation  of cyanobacteria, Total bacterial 
count  by membrane filter method, enumeration of total coliform , fecal coliform  and 
Escherichia coli, enumeration of  fecal streptococci  and Pseudomonas aeruginosa, 
Biochemical Oxygen Demand (BOD) measurement.  
 

317 353 จุลชีววิทยาอากาศ  2(2-0-4) 
 Aeromicrobiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 บทน าเกี่ยวกับจุลชีววิทยาอากาศ อากาศที่เป็นสิ่งแวดล้อมของจุลินทรีย์และการปรับตัวของ
จุลินทรีย์ต่อสภาพต่างๆของอากาศ  บทบาทของจุลินทรีย์ในอากาศ จุลินทรีย์ที่พบในอากาศและการเกิด
โรคไบโอแอโรซอล ในอากาศและบรรยากาศ  การรอดชีวิตและการกระจายของจุลินทรีย์ที่พบในไบโอแอโรซอล 
การควบคุมจุลินทรีย์ที่พบในอากาศ จุลชีววิทยาของผนังอาคาร ทั้งด้านในและนอก แหล่ง-การเคลื่อนย้าย
และการสะสมของไบโอแอโรซอล งานวิจัยที่เกี่ยวกับจุลชีววิทยาอากาศ 

 Introduction to aeromicrobiology, air: medium for microbes and adaptation to 
different conditions of air, role of air-borne microbes, air-borne microbes and bioaerosol 
formation in air and atmosphere, survival and dispersal of microbes found in bioaerosol, 
control of air-borne microbes, microbiology of inside and outside wall, source transfer and 
accumulation of bioaerosol, researches in aeromicrobiology. 
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317 342 ปฏิบัติการปุ๋ยจุลินทรีย์ 1(0-3-2) 
 Microbial Fertilizer Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 341 หรือรายวิชาควบ 317 341  
 การแยกเชื้อและผลิต Azotobacter, Rhizobium จากดินบริเวณรากพืช การวิเคราะห์การ
ตรึงไนโตรเจน โดยวิธีการรีดิวส์แก๊สอะเซททีลีน การแยกเชื้อและผลิตแบคทีเรียละลายหินฟอสเฟต        
การผลิตหัวเชื้ออีเอ็ม และการควบคุมคุณภาพ การท าปุ๋ยน้ าชีวภาพจากขยะในครัวเรือน การทดสอบ
ประสิทธิภาพของสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากแบคทีเรีย (PGPB) ในปุ๋ยน้ าชีวภาพ การวิเคราะห์
วัดความเสร็จสมบูรณ์ของปุ๋ยหมัก 
 Isolation and production of Azotobacter, Rhizbium, from soil surrounding plant 
roots, analysis of nitrogen fixation by acetylene reduction method, isolation and 
production of phosphate solubilizing bacteria, EM production and quality control, 
production of household organic liquid fertilizer, effective evaluation of plant growth 
promoting bacterial (PGPB) substance  in organic liquid fertilizer, analysis of composting 
maturity.  
 

317 343 ธาตุอาหารพืช และจุลชีววิทยาของดิน 2(2-0-4)
 Plant Nutrients and Soil Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213 
 การเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารหลักไนโตรเจน ธาตุอาหารหลักฟอสฟอรัส ธาตุอาหาร
หลักโพแทสเซียม ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม องค์ประกอบในดิน และชนิดของดิน ความอุดม
สมบูรณ์ของดินกับการเจริญเติบโตของพืช การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชนิดของจุลินทรีย์ในดิน 
บทบาทของจุลินทรีย์ในดิน จุลินทรีย์ในดินรอบรากพืช จุลินทรีย์ในดินเค็ม จุลินทรีย์ในดินที่เป็นกรด การ
บ าบัดดินปนเปื้อนด้วยจุลินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ การประยุกต์ใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจที่
ส าคัญ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธาตุอาหารพืช ดิน และจุลินทรีย์ 
 Plant growth; macro-nutrients N, P, K; micro-nutrients and supplement 
nutrients; composition and type of soil: fertile soil and the growth of plants; 
evaluation of fertile soil;  type of microorganisms in soil; role of microorganism in 
soil; microbes in rhizosphere; microbes in saline soil; microbes in acid soil; 
bioremediation contaminated soil by microbes; chemical fertilizer; organic fertilizer 
and bio-fertilizer; application of fertilizer on major crops; scientific report in the 
field of plant nutrients, soil and microorganisms . 
 

317 351 จุลชีววิทยาทางน ้า 2(2-0-4) 
 Aquatic Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 บทน าเกี่ยวกับจุลชีววิทยาทางน้ า เทคนิคเกี่ยวกับการเก็บน้ าทางจุลชีววิทยา การศึกษา
คุณภาพน้ าทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ การหมุนเวียนของแร่ธาตุและสารอาหารในระบบนิเวศวิทยา     
ทางน้ า จุลชีววิทยาน้ าจืด จุลชีววิทยาน้ ากร่อยและทะเล จุลินทรีย์ในน้ าใต้ดิน จุลินทรีย์ในพ้ืนที่เปียก     
และจุลินทรีย์ชายน้ า จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมที่ เครียด จุลินทรีย์ที่ เกี่ยวข้องกับน้ าดื่ม คุณภาพน้ า           
และจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคที่เก่ียวข้องกับน้ า มลพิษทางน้ า สารมลพิษ ยูโทรฟิเคชัน และการบ าบัดน้ าเสีย 
จุลินทรีย์กับปลาและสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 
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 Introduction, historical background & importance of microorganisms in water, 
sampling method: surface and bottom systems, physioco-chemical and biological 
parameter for analysis of  water  quality, biogeochemical cycles in fresh, ocean waters 
and sediments, cycling of elements in the aquatic environment, freshwater 
microbiology, marine microbiology, Groundwater microbiology, wetland and swamp  
microbiology (marshes, swamps, estuaries, glades, bogs and fens; microbial  process  in 
salt-marsh sediments), microbial life in extreme  environment, extreme environments, 
cold and freezing environments, microbiology of high temperature environments (hot 
springs, hydrothermal vents), microbiology of drinking water, good quality water and  
typical water quality standards, water-borne pathogens and diseases, water pollution, 
water pollutant and major sources of water pollution, eutrophication, wastewater  
microbiology and waste treatment, microorganisms from the fish and other aquatic 
animal: host species, bacterial and disease, identification of fish bacterial pathogens. 
 

317 352 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน ้า 1(0-3-2) 
 Aquatic Microbiology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 351 หรือรายวิชาควบ 317 351  
 ศึกษาปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน้ า ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับเก็บตัวอย่าง การนับจ านวน
แบคทีเรียโดยใช้กล้องฟลูออเรสเซนต์พ้ืนผิว การสังเกตแบคทีเรีย บนผิวหน้าสิ่งมีชีวิตพวกพืชโดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์ การแยกไซยาโนแบคทีเรีย การนับจ านวนแบคทีเรียโดยวิธีการกรอง การนับจ านวนโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียฟีคอลโคลิฟอร์มและอีโคไล การนับจ านวนฟีคอลสเตรปและซูโดโมแนส และการวัดปริมาณบีโอดี 
 Introduction to aquatic microbiology, water sampling method and field 
measurement, numeration of aquatic bacteria by epifluorescence, observation of epiphyte 
bacteria using microscope, enrichment  and isolation  of cyanobacteria, Total bacterial 
count  by membrane filter method, enumeration of total coliform , fecal coliform  and 
Escherichia coli, enumeration of  fecal streptococci  and Pseudomonas aeruginosa, 
Biochemical Oxygen Demand (BOD) measurement.  
 

317 353 จุลชีววิทยาอากาศ  2(2-0-4) 
 Aeromicrobiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 บทน าเกี่ยวกับจุลชีววิทยาอากาศ อากาศที่เป็นสิ่งแวดล้อมของจุลินทรีย์และการปรับตัวของ
จุลินทรีย์ต่อสภาพต่างๆของอากาศ  บทบาทของจุลินทรีย์ในอากาศ จุลินทรีย์ที่พบในอากาศและการเกิด
โรคไบโอแอโรซอล ในอากาศและบรรยากาศ  การรอดชีวิตและการกระจายของจุลินทรีย์ที่พบในไบโอแอโรซอล 
การควบคุมจุลินทรีย์ที่พบในอากาศ จุลชีววิทยาของผนังอาคาร ทั้งด้านในและนอก แหล่ง-การเคลื่อนย้าย
และการสะสมของไบโอแอโรซอล งานวิจัยที่เกี่ยวกับจุลชีววิทยาอากาศ 

 Introduction to aeromicrobiology, air: medium for microbes and adaptation to 
different conditions of air, role of air-borne microbes, air-borne microbes and bioaerosol 
formation in air and atmosphere, survival and dispersal of microbes found in bioaerosol, 
control of air-borne microbes, microbiology of inside and outside wall, source transfer and 
accumulation of bioaerosol, researches in aeromicrobiology. 
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317 354 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล  2(2-0-4)
 Senitary Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 บทน าเกี่ยวกับจุลชีววิทยาสุขาภิบาลการก าจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่ง
ชุมชน โดยกระบวนการทางชีววิทยา ศึกษากระบวนการเมตาโบลิซึมของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการก าจัด
ของเสียและน้ าเสีย การตรวจสอบทางจุลชีววิทยาเกี่ยวกับมาตรฐานน้ าดื่มและน้ าทิ้งรวมทั้งเครื่องใช้ในการ
บริโภคและอุปโภค การควบคุมและการก าจัดการแพร่ของโรค การรักษาความสะอาด และการก าจัด
จุลินทรีย์โดยยาฆ่าเชื้องานวิจัยที่เกี่ยวกับจุลชีววิทยาสุขาภิบาล 
 Introduction to sanitary microbiology, waste disposal from industrial and 
communal source by biological processes, metabolism of microbes involving in waste and 
wastewater treatment, microbiological examinations of water and utensils according to 
water and wastewater standards, control and refusal of dissemination of diseases, cleaning 
and disinfection utilizing chemicals, reseaches in sanitary microbiology. 
 

317 371 การจัดการและประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 2(2-0-4) 
 Microbiological Laboratory Management and Quality Assurance 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ มาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ
และสอบเทียบตามระบบ ISO/IEC 17025 การสอบเทียบเครื่องชั่ง เครื่องแก้วตวง เทอร์โมมิเตอร์  
เทอร์โมคัพเพิล เครื่องมือที่ใช้ความร้อน การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด การควบคุมคุณภาพ
ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ทดสอบทางจุลชีววิทยา      
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ 
 General principle of quality management; standard quality system comply 
with ISO/IEC 17025, calibration of balance, volumetric glassware, thermometer,  
thermocouple, heat conducting instruments, uncertainty of measurements, internal  
quality control in microbiological laboratory, method validation for microbiological testing, 
internal quality audit. 
 

317 372 การตีความและการเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4) 
 Scientific Papers Interpretation and Writing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การอ่าน การเขียนและความเข้าใจในเนื้ อหาของบทความวิทยาศาสตร์ที่ตี พิมพ์               
เป็นภาษาอังกฤษ การประเมินตนเองถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ แนะน าเทคนิคการอ่าน        
เพ่ือให้ได้ความเข้าใจตามที่ผู้เขียนต้องการน าเสนออย่างถูกต้อง เทคนิคการอ่านให้ได้เนื้อหาจากวารสาร    
โดยย่อและรวดเร็ว เทคนิคการเขียนรายงานผลการวิจัยในรูปของวารสารภาษาอังกฤษ แนะน า       
หลักการเขียนโครงการวิจัย พร้อมเทคนิคการน าเสนอโครงการวิจัย 
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 Reading, writing and comprehensive skills for English scientific published 
papers, self evaluation of English usage, presenting reading techniques to fully  
understand the context of the literature envisage by the writer, reading techniques for 
rapid comprehension on the written literature, writing technique presenting research 
outcome in the form of English literature, guidance on research proposal writing  and 
oral presentation. 
 

317 373 สถิติและระเบียบวิธีการวิจัย 3(3-0-6) 
 Statistics  and  Research Methodology in Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความสัมพันธ์ของการวิจัยกับสถิติ จรรยาบรรณของการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ และแนวปฏิบัติ 
ขั้นตอนของการท าวิจัย สถิติที่ใช้ในทางจุลชีววิทยา การวางแผนการทดลองที่ใช้ในทางจุลชีววิทยา 
และการวางแผนหาจุดที่เหมาะสม 
 Research methodology related to statistics, scientific ethics and code of 
conduct, steps in research process, statistics use in microbiology, experimental design use 
in microbiology, optimal designs for regression models. 
 

317 374 การใช้คอมพิวเตอร์ส้าหรับจุลชีววิทยา  2(1-3-2) 
 Computer Application for Microbiology 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะในสาขาจุลชีววิทยา 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการศึกษาทางจุลชีววิทยา   ภาคปฏิบัติการเป็นการฝึกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปตาม
เนื้อหาของภาคบรรยาย 
 Introduction to computer usage in microbiology, programs for sciences particular 
in microbiology, data analysis and study in microbiology, practice using programs 
computer in laboratory following lecture courses. 
 

317 411 ไซยาโนแบคทีเรีย 2(2-0-4) 
 Cyanobacteria 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับไซยาโนแบคทีเรีย อนุกรมวิธาน พันธุศาสตร์ เมแทบอลิซึม          
และสรีรวิทยา บทบาทของไซยาโนแบคทีเรียในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การทรัพยากรแหล่งน้ า      
การท าให้น้ าสะอาด การบ าบัดน้ าเสีย การใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ า ความสัมพันธ์ของไซยาโนแบคทีเรีย
กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 
 Basic knowledges of cyanobacteria, taxonomy, genetics, metabolisms and 
physiology, roles of cyanobacteria in agriculture, industry, water resource, water 
purification, waste water treatment, use as an indicator of water quality,  relationship of 
cyanobacteria with other organisms. 
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317 354 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล  2(2-0-4)
 Senitary Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 บทน าเกี่ยวกับจุลชีววิทยาสุขาภิบาลการก าจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่ง
ชุมชน โดยกระบวนการทางชีววิทยา ศึกษากระบวนการเมตาโบลิซึมของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการก าจัด
ของเสียและน้ าเสีย การตรวจสอบทางจุลชีววิทยาเกี่ยวกับมาตรฐานน้ าดื่มและน้ าทิ้งรวมทั้งเครื่องใช้ในการ
บริโภคและอุปโภค การควบคุมและการก าจัดการแพร่ของโรค การรักษาความสะอาด และการก าจัด
จุลินทรีย์โดยยาฆ่าเชื้องานวิจัยที่เกี่ยวกับจุลชีววิทยาสุขาภิบาล 
 Introduction to sanitary microbiology, waste disposal from industrial and 
communal source by biological processes, metabolism of microbes involving in waste and 
wastewater treatment, microbiological examinations of water and utensils according to 
water and wastewater standards, control and refusal of dissemination of diseases, cleaning 
and disinfection utilizing chemicals, reseaches in sanitary microbiology. 
 

317 371 การจัดการและประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 2(2-0-4) 
 Microbiological Laboratory Management and Quality Assurance 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ มาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ
และสอบเทียบตามระบบ ISO/IEC 17025 การสอบเทียบเครื่องชั่ง เครื่องแก้วตวง เทอร์โมมิเตอร์  
เทอร์โมคัพเพิล เครื่องมือที่ใช้ความร้อน การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด การควบคุมคุณภาพ
ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ทดสอบทางจุลชีววิทยา      
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ 
 General principle of quality management; standard quality system comply 
with ISO/IEC 17025, calibration of balance, volumetric glassware, thermometer,  
thermocouple, heat conducting instruments, uncertainty of measurements, internal  
quality control in microbiological laboratory, method validation for microbiological testing, 
internal quality audit. 
 

317 372 การตีความและการเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4) 
 Scientific Papers Interpretation and Writing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การอ่าน การเขียนและความเข้าใจในเนื้ อหาของบทความวิทยาศาสตร์ที่ตี พิมพ์               
เป็นภาษาอังกฤษ การประเมินตนเองถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ แนะน าเทคนิคการอ่าน        
เพ่ือให้ได้ความเข้าใจตามที่ผู้เขียนต้องการน าเสนออย่างถูกต้อง เทคนิคการอ่านให้ได้เนื้อหาจากวารสาร    
โดยย่อและรวดเร็ว เทคนิคการเขียนรายงานผลการวิจัยในรูปของวารสารภาษาอังกฤษ แนะน า       
หลักการเขียนโครงการวิจัย พร้อมเทคนิคการน าเสนอโครงการวิจัย 
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 Reading, writing and comprehensive skills for English scientific published 
papers, self evaluation of English usage, presenting reading techniques to fully  
understand the context of the literature envisage by the writer, reading techniques for 
rapid comprehension on the written literature, writing technique presenting research 
outcome in the form of English literature, guidance on research proposal writing  and 
oral presentation. 
 

317 373 สถิติและระเบียบวิธีการวิจัย 3(3-0-6) 
 Statistics  and  Research Methodology in Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความสัมพันธ์ของการวิจัยกับสถิติ จรรยาบรรณของการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ และแนวปฏิบัติ 
ขั้นตอนของการท าวิจัย สถิติที่ใช้ในทางจุลชีววิทยา การวางแผนการทดลองที่ใช้ในทางจุลชีววิทยา 
และการวางแผนหาจุดที่เหมาะสม 
 Research methodology related to statistics, scientific ethics and code of 
conduct, steps in research process, statistics use in microbiology, experimental design use 
in microbiology, optimal designs for regression models. 
 

317 374 การใช้คอมพิวเตอร์ส้าหรับจุลชีววิทยา  2(1-3-2) 
 Computer Application for Microbiology 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะในสาขาจุลชีววิทยา 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการศึกษาทางจุลชีววิทยา   ภาคปฏิบัติการเป็นการฝึกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปตาม
เนื้อหาของภาคบรรยาย 
 Introduction to computer usage in microbiology, programs for sciences particular 
in microbiology, data analysis and study in microbiology, practice using programs 
computer in laboratory following lecture courses. 
 

317 411 ไซยาโนแบคทีเรีย 2(2-0-4) 
 Cyanobacteria 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับไซยาโนแบคทีเรีย อนุกรมวิธาน พันธุศาสตร์  เมแทบอลิซึม          
และสรีรวิทยา บทบาทของไซยาโนแบคทีเรียในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การทรัพยากรแหล่งน้ า      
การท าให้น้ าสะอาด การบ าบัดน้ าเสีย การใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ า ความสัมพันธ์ของไซยาโนแบคทีเรีย
กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 
 Basic knowledges of cyanobacteria, taxonomy, genetics, metabolisms and 
physiology, roles of cyanobacteria in agriculture, industry, water resource, water 
purification, waste water treatment, use as an indicator of water quality,  relationship of 
cyanobacteria with other organisms. 
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317 412 วิทยาไลเคน  2(2-0-4) 
 Lichenology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 บทน า ประวัติความเป็นมา การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตที่รวมเป็นไลเคน สัณฐานวิทยาและ
โครงสร้าง การเจริญและการสืบพันธุ์ นิเวศวิทยาไลเคน วิวัฒนาการและการศึกษาซาก การจัดจ าแนก    
การใช้ประโยชน์จากไลเคน 
 Introduction to course of lichenology, history, association of photobionts and 
mycobionts in lichens, morphology and structure, growth and reproduction, ecology, 
evolution and fossil studies, lichen classification, utilization of lichens. 
 

317 413 การเตรียมความพร้อมในการท้าสหกิจทางจลุชีววิทยาและการท้างาน       2(2-6-4) 
 Preparations for Cooperative Educations in microbiology and works 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 บทน าเกี่ยวกับหลักการเตรียมความพร้อมในการท าสหกิจและการท างาน การบริหารจัดการ
เชื้อจุลินทรีย์ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (จุลชีววิทยา) และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกบัการป้องกันและระงับอัคคีภัย การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ
การตัดสินใจ การเขียนแผนการท างาน การเขียนรายงานความก้าวหน้าและการน าเสนอ การเลือกงานหรือ
โครงงานสหกิจศึกษา การสมัครงานและการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเพ่ือท าสหกิจศึกษา เทคนิคการ
สัมภาษณ์งานและการพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 5ส 
วัฒนธรรมองค์กร การเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ 
 Introduction to course of preparation for Cooperative educations in microbiology 
and works, management of microorganisms following laws of pathogenic organisms and 
poison from animals, standard of safety and health, working environment with bio-safety 
(microorganisms), and fire safety, creative thinking and innovation, solving problems and 
making decision, writing project plan, progress reports and presentation, choosing jobs or  
cooperative project, job application and preparing yourself for cooperative educations, 
technique in job interview and personality development, English usage and communication, 
5S, culture of organization, preparation to be trader. 
 

317 421 วิศวกรรมพันธุศาสตร์ 2(2-0-4) 
 Genetic Engineering 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 321, 317 322  
 โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ การเตรียมดีเอ็นเอส าหรับการตัดต่อจีน ชนิดของพาหะ   
และเอนไซม์ที่ใช้ในการตัดต่อจีน การน าเข้าและตรวจหาดีเอ็นเอลูกผสมในเซลล์เจ้าบ้าน การประยุกต์จีน  
ตัดต่อในการเกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม ข้อบังคับเพ่ือความปลอดภัยของการท าวิจัยจีนตัดต่อ 
 Structure and function of DNA, DNA preparation for gene cloning, types of 
vectors and enzymes involve in gene clonings, transformation and detection of 
recombinant DNA in host cell, applications of recombinant DNA in agricultures, industries 
and environments, safety regulations in working with recombinant DNA. 
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317 422 ปฏิบัติการวิศวกรรมพันธุศาสตร์ 1(0-3-2) 
 Genetic Engineering Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 421 หรือรายวิชาควบ 317 421 
 การเตรียมเซลล์แบคทีเรียเพ่ือการสกัดโครโมโซมและพลาสมิด การเตรียมคอมพิเทนเซลล์
พร้อมส าหรับการรับพลาสมิดดีเอ็นเอ การค านวณความเข้มข้นยาปฏิชีวนะเพ่ือใช้ผสมในอาหารเลี้ยงเชื้อ
ส าหรับคัดเลือกเซลล์แบคทีเรียต้านยาปฏิชีวนะ การเลือกใช้เอนไซม์ตัดจ าเพาะส าหรับการตัดสายดีเอ็นเอ 
เทคนิคการเตรียมอะกาโรสเจลและการท าอิเล็คโตรโฟรีซิสส าหรับการแยกขนาดแถบดีเอ็นเอ 
 Bacterial cell preparation for isolation of chromosomal and plasmid DNA, 
competent cells preparations for uptake of plasmid DNA, antibiotic calculation for 
addition into medium use for isolation of antibiotic resistant bacterial recipients, restriction 
enzymes selection useful for digestion of DNA strands, technique of agarose gel 
preparation and electrophoresis for DNA fragment size analysis. 
 

317 431 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ กระบวนการหมัก
แบบกะและแบบต่อเนื่อง จลนพลศาสตร์การเจริญของจุลินทรีย์และเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ในระหว่าง
การหมัก อุปกรณ์และการท างานและการออกแบบเครื่ องปฏิกรณ์ชีวภาพ องค์ประกอบของสับสเตรท 
ผลผลิตที่ได้จากเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โปรตีนเซลล์เดี่ยว         
ชีวเชื้อเพลิง เอนไซม์จากจุลินทรีย์  กรดอินทรีย์ กรดอะมิโน สารปฏิชีวนะ วิตามิน สเตียรอยด์              
และผลิตภัณฑ์ใหม่อ่ืนๆ 
 Application of microorganisms for microbial products production in industrial 
scale, batch and continuous fermentation processes, microbial growth kinetics and their 
metabolism during fermentation, instruments and operation of bioreactor and bioreactor 
design, substrate composition, products obtained from microbial metabolisms in industries 
such as alcohol, single cell protein, biofuel, microbial enzymes, organic acids, amino acids, 
antibiotics, vitamins, steroid and other new products. 
 

317 432 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 1(0-3-2) 
 Industrial Microbiology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 431 หรือรายวิชาควบ 317 431 
 การศึกษาการเจริญของจุลินทรีย์ในกระบวนการหมักแบบกะและกะป้อน การผลิตเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การผลิตอาหารหมักดองระดับอุตสาหกรรมบางชนิด การผลิตโปรตีนเซลล์เดียว การผลิตกรด
อินทรีย์ การผลิตกรดอะมิโน การตรึงเซลล์และเอนไซม์ การผลิตเอนไซม์จากจุลินทรีย์ 

Study of microbial growth in batch and fed-batch fermentation, production of 
alcohol beverage, production of some fermented food in industry, production of single 
cell protein, production of organic acid, production of amino acid, microbial cell and 
enzyme immobilization, production of enzyme from microorganisms. 
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317 412 วิทยาไลเคน  2(2-0-4) 
 Lichenology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 บทน า ประวัติความเป็นมา การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตที่รวมเป็นไลเคน สัณฐานวิทยาและ
โครงสร้าง การเจริญและการสืบพันธุ์ นิเวศวิทยาไลเคน วิวัฒนาการและการศึกษาซาก การจัดจ าแนก    
การใช้ประโยชน์จากไลเคน 
 Introduction to course of lichenology, history, association of photobionts and 
mycobionts in lichens, morphology and structure, growth and reproduction, ecology, 
evolution and fossil studies, lichen classification, utilization of lichens. 
 

317 413 การเตรียมความพร้อมในการท้าสหกิจทางจลุชีววิทยาและการท้างาน       2(2-6-4) 
 Preparations for Cooperative Educations in microbiology and works 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 บทน าเกี่ยวกับหลักการเตรียมความพร้อมในการท าสหกิจและการท างาน การบริหารจัดการ
เชื้อจุลินทรีย์ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (จุลชีววิทยา) และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกบัการป้องกันและระงับอัคคีภัย การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ
การตัดสินใจ การเขียนแผนการท างาน การเขียนรายงานความก้าวหน้าและการน าเสนอ การเลือกงานหรือ
โครงงานสหกิจศึกษา การสมัครงานและการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเพ่ือท าสหกิจศึกษา เทคนิคการ
สัมภาษณ์งานและการพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 5ส 
วัฒนธรรมองค์กร การเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ 
 Introduction to course of preparation for Cooperative educations in microbiology 
and works, management of microorganisms following laws of pathogenic organisms and 
poison from animals, standard of safety and health, working environment with bio-safety 
(microorganisms), and fire safety, creative thinking and innovation, solving problems and 
making decision, writing project plan, progress reports and presentation, choosing jobs or  
cooperative project, job application and preparing yourself for cooperative educations, 
technique in job interview and personality development, English usage and communication, 
5S, culture of organization, preparation to be trader. 
 

317 421 วิศวกรรมพันธุศาสตร์ 2(2-0-4) 
 Genetic Engineering 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 321, 317 322  
 โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ การเตรียมดีเอ็นเอส าหรับการตัดต่อจีน ชนิดของพาหะ   
และเอนไซม์ที่ใช้ในการตัดต่อจีน การน าเข้าและตรวจหาดีเอ็นเอลูกผสมในเซลล์เจ้าบ้าน การประยุกต์จีน  
ตัดต่อในการเกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม ข้อบังคับเพ่ือความปลอดภัยของการท าวิจัยจีนตัดต่อ 
 Structure and function of DNA, DNA preparation for gene cloning, types of 
vectors and enzymes involve in gene clonings, transformation and detection of 
recombinant DNA in host cell, applications of recombinant DNA in agricultures, industries 
and environments, safety regulations in working with recombinant DNA. 
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317 422 ปฏิบัติการวิศวกรรมพันธุศาสตร์ 1(0-3-2) 
 Genetic Engineering Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 421 หรือรายวิชาควบ 317 421 
 การเตรียมเซลล์แบคทีเรียเพ่ือการสกัดโครโมโซมและพลาสมิด การเตรียมคอมพิเทนเซลล์
พร้อมส าหรับการรับพลาสมิดดีเอ็นเอ การค านวณความเข้มข้นยาปฏิชีวนะเพ่ือใช้ผสมในอาหารเลี้ยงเชื้อ
ส าหรับคัดเลือกเซลล์แบคทีเรียต้านยาปฏิชีวนะ การเลือกใช้เอนไซม์ตัดจ าเพาะส าหรับการตัดสายดีเอ็นเอ 
เทคนิคการเตรียมอะกาโรสเจลและการท าอิเล็คโตรโฟรีซิสส าหรับการแยกขนาดแถบดีเอ็นเอ 
 Bacterial cell preparation for isolation of chromosomal and plasmid DNA, 
competent cells preparations for uptake of plasmid DNA, antibiotic calculation for 
addition into medium use for isolation of antibiotic resistant bacterial recipients, restriction 
enzymes selection useful for digestion of DNA strands, technique of agarose gel 
preparation and electrophoresis for DNA fragment size analysis. 
 

317 431 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ กระบวนการหมัก
แบบกะและแบบต่อเนื่อง จลนพลศาสตร์การเจริญของจุลินทรีย์และเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ในระหว่าง
การหมัก อุปกรณ์และการท างานและการออกแบบเครื่ องปฏิกรณ์ชีวภาพ องค์ประกอบของสับสเตรท 
ผลผลิตที่ได้จากเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โปรตีนเซลล์เดี่ยว         
ชีวเชื้อเพลิง เอนไซม์จากจุลินทรีย์  กรดอินทรีย์ กรดอะมิโน สารปฏิชีวนะ วิตามิน สเตียรอยด์              
และผลิตภัณฑ์ใหม่อ่ืนๆ 
 Application of microorganisms for microbial products production in industrial 
scale, batch and continuous fermentation processes, microbial growth kinetics and their 
metabolism during fermentation, instruments and operation of bioreactor and bioreactor 
design, substrate composition, products obtained from microbial metabolisms in industries 
such as alcohol, single cell protein, biofuel, microbial enzymes, organic acids, amino acids, 
antibiotics, vitamins, steroid and other new products. 
 

317 432 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 1(0-3-2) 
 Industrial Microbiology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 431 หรือรายวิชาควบ 317 431 
 การศึกษาการเจริญของจุลินทรีย์ในกระบวนการหมักแบบกะและกะป้อน การผลิตเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การผลิตอาหารหมักดองระดับอุตสาหกรรมบางชนิด การผลิตโปรตีนเซลล์เดียว การผลิตกรด
อินทรีย์ การผลิตกรดอะมิโน การตรึงเซลล์และเอนไซม์ การผลิตเอนไซม์จากจุลินทรีย์ 

Study of microbial growth in batch and fed-batch fermentation, production of 
alcohol beverage, production of some fermented food in industry, production of single 
cell protein, production of organic acid, production of amino acid, microbial cell and 
enzyme immobilization, production of enzyme from microorganisms. 
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317 433 จุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์นม 3(3-0-6) 
 Food and Dairy Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 จุลินทรีย์ที่ส าคัญในอาหารและนม หลักการของการเสื่อมเสียของอาหารและการถนอมอาหาร 
การถนอมอาหารโดยใช้สารถนอมอาหาร อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ า การท าแห้งและการฉายรังสี อาหาร
หมัก จุลชีววิทยาของอาหารกระป๋อง เนื้อสัตว์ปีก ไข่และผลิตภัณฑ์ไข่ อาหารทะเล อาหารแช่แข็ง เนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ผัก  ผลไม้ ธัญพืช น้ าตาลและผลิตภัณฑ์น้ าตาล น้ านมและผลิตภัณฑ์นม จุลินทรีย์
บ่งชี้คุณภาพของอาหาร โรคอาหารเป็นพิษ โรคติดเชื้อทางอาหาร อาหารที่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรม 
มาตรฐานทางจุลชีววิทยาในการผลิตอาหาร การประกันคุณภาพอาหารในระบบ GMP/CODEX           
และ HACCP 
 Important microorganisms in food and milk, principles of food spoilage and 
preservation, the use of preservatives, high and low temperature, drying and irradiation in 
food preservation, fermented foods, microbiology of canned foods, poultry, egg & egg 
products, seafood, frozen foods, meat & meat products, vegetables, fruits, cereals, sugar & 
sugar products, milk & milk products, indicator microorganism for food quality, food 
poisoning, food infections, genetically modified foods, microbiological standard in food   
production, food quality assurance in compliance  with GMP/CODEX and HACCP. 
 

317 434 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์นม 1(0-3-2) 
 Food and Dairy Microbiology Laboratory  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 316 หรือรายวิชาควบ 317 316, 317 433  
  หรือรายวิชาควบ 317 433 
 การเก็บและเตรียมตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ที่เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพ
อาหาร การถนอมอาหารด้วยสารถนอมอาหารและจุลินทรีย์ ค่าดีและซีในการถนอมอาหารด้วยความร้อน 
จุลชีววิทยาของอาหารแช่แข็ง อาหารกระป๋อง นม และผลิตภัณฑ์นม อาหารเป็นพิษและโรคติดเชื้อ        
ทางอาหาร การตรวจสอบอุปกรณ์และพ้ืนผิวท างานในโรงงานอาหาร 
 Collection and sample preparation for microbiological analyses, food indicator 
microorganisms, preservation of food using food preservatives and microorganisms, D- and 
Z-values in preserving food by heat, microbiology of frozen foods, canned foods, milk and 
milk products, food poisoning and food infection, examination of equipments and working 
surfaces in food factories. 
 

317 435 เอนไซม์จากจุลินทรีย์ 2(2-0-4) 
 Microbial Enzyme 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 ความรู้ ทั่ ว ไป  คุณสมบัติ ในการ เป็นตั ว เ ร่ ง  การก าหนดชื่ อ  การจ าแนกประเภท                
และความจ าเพาะของเอนไซม์ ชนิดของความจ าเพาะ บริเวณเร่งและกิจกรรมของเอนไซม์ เอนไซม์        
จากจุลินทรีย์ การท าเอนไซม์ให้บริสุทธิ์ จลนพลศาสตร์และผลของตัวยับยั้งต่อการท างานของเอนไซม์     
การตรึงรูปเอนไซม์จากจุลินทรีย์และการประยุกต์  
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 General aspects, catalytic properties, nomenclature, classification and specificity 
of enzyme, types of specificity, active sites and enzyme activities, enzymes from 
microorganism, enzyme purification, enzyme kinetics and affect of enzyme inhibitor, 
immobilized microbial enzyme and their applications.  
 

317 436 ปฏิบัติการเอนไซม์จากจุลินทรีย์ 1(0-3-2) 
 Microbial Enzyme Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 435 หรือรายวิชาควบ 317 435 
 เทคนิคพ้ืนฐานการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการศึกษาเอนไซม์ การคัดเลือกจุลินทรีย์        
ที่สามารถผลิตเอนไซม์ การวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ การท าเอนไซม์      
ให้บริสุทธิ์ และการตรึงเอนไซม์ 
 Basic technique for enzyme study, screening of enzyme producing 
microorganisms, enzyme assay, enzyme kinetics, purification of enzyme and immobilization 
of enzyme. 
 

317 437 เทคโนโลยีจุลินทรีย์ 2(2-0-4) 
 Microbial Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 จุลินทรีย์กับเทคโนโลยี จุลินทรีย์ที่มีความส าคัญทางเทคโนโลยีชีวภาพ สมบัติเฉพาะ         
ของสารพันธุกรรมและโปรตีน ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์           
ด้านการแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ใหม่เพ่ือ      
การผลิตสารเสริมชีวนะ การผลิตวัคซีน การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการผลิตพลังงานชีวภาพ 
จุลินทรีย์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของฟาจดิสเพลย์ ยีสต์ทูไฮบริดซิสเต็ม และเทคโนโลยีนาโน 
 Microorganism and technology, Importance of microorganism in biotechnology, 
characteristics of microbial genomics and proteomics, biodiversity of microorganism, roles of 
microorganism in biotechnology of medicine, agriculture, industry and environment, 
development technology of new microbial strain for production of probiotics, vaccine, 
bioactive compound and bioenergy, microorganism and modern technology of phage display, 
yeast-two hybrid system and nanotechnology. 
 

317 438 เชื อเพลิงชีวภาพจากจุลินทรีย์ 2(2-0-4) 
 Microbial Biofuel  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 หลักการของกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากจุลินทรีย์  ชนิดและเมทาบอลิสม    
ของจุลินทรีย์ที่สามารถใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ การผลิตน้ ามันจากจุลินทรีย์เพื่อใช้เป้นวัตถุดิบส าหรับ
การผลิตไบโอดีเซล การผลิตไบโอเอธานนอลและไบโอบิวทานอล การผลิตแก๊สชีวภาพและการผลิต  
ไบโอไฮโดรเจนและการน าเชื้อเพลิงชีวภาพไปใช้ประโยชน์ 
 Principle of microbial biofuel production processes, biofuel's producing 
microorganisms and their metaboilsm, microbial oils production for preparing raw material 
for biodlesel production, bioethanol and biobutanul production, biogas and biohydrogen 
production and utilization of biofuel. 
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317 433 จุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์นม 3(3-0-6) 
 Food and Dairy Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 จุลินทรีย์ที่ส าคัญในอาหารและนม หลักการของการเสื่อมเสียของอาหารและการถนอมอาหาร 
การถนอมอาหารโดยใช้สารถนอมอาหาร อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ า การท าแห้งและการฉายรังสี อาหาร
หมัก จุลชีววิทยาของอาหารกระป๋อง เนื้อสัตว์ปีก ไข่และผลิตภัณฑ์ไข่ อาหารทะเล อาหารแช่แข็ง เนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ผัก  ผลไม้ ธัญพืช น้ าตาลและผลิตภัณฑ์น้ าตาล น้ านมและผลิตภัณฑ์นม จุลินทรีย์
บ่งชี้คุณภาพของอาหาร โรคอาหารเป็นพิษ โรคติดเชื้อทางอาหาร อาหารที่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรม 
มาตรฐานทางจุลชีววิทยาในการผลิตอาหาร การประกันคุณภาพอาหารในระบบ GMP/CODEX           
และ HACCP 
 Important microorganisms in food and milk, principles of food spoilage and 
preservation, the use of preservatives, high and low temperature, drying and irradiation in 
food preservation, fermented foods, microbiology of canned foods, poultry, egg & egg 
products, seafood, frozen foods, meat & meat products, vegetables, fruits, cereals, sugar & 
sugar products, milk & milk products, indicator microorganism for food quality, food 
poisoning, food infections, genetically modified foods, microbiological standard in food   
production, food quality assurance in compliance  with GMP/CODEX and HACCP. 
 

317 434 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์นม 1(0-3-2) 
 Food and Dairy Microbiology Laboratory  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 316 หรือรายวิชาควบ 317 316, 317 433  
  หรือรายวิชาควบ 317 433 
 การเก็บและเตรียมตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ที่เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพ
อาหาร การถนอมอาหารด้วยสารถนอมอาหารและจุลินทรีย์ ค่าดีและซีในการถนอมอาหารด้วยความร้อน 
จุลชีววิทยาของอาหารแช่แข็ง อาหารกระป๋อง นม และผลิตภัณฑ์นม อาหารเป็นพิษและโรคติดเชื้อ        
ทางอาหาร การตรวจสอบอุปกรณ์และพ้ืนผิวท างานในโรงงานอาหาร 
 Collection and sample preparation for microbiological analyses, food indicator 
microorganisms, preservation of food using food preservatives and microorganisms, D- and 
Z-values in preserving food by heat, microbiology of frozen foods, canned foods, milk and 
milk products, food poisoning and food infection, examination of equipments and working 
surfaces in food factories. 
 

317 435 เอนไซม์จากจุลินทรีย์ 2(2-0-4) 
 Microbial Enzyme 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 ความรู้ ทั่ ว ไป  คุณสมบัติ ในการ เป็นตั ว เ ร่ ง  การก าหนดชื่ อ  การจ าแนกประเภท                
และความจ าเพาะของเอนไซม์ ชนิดของความจ าเพาะ บริเวณเร่งและกิจกรรมของเอนไซม์ เอนไซม์        
จากจุลินทรีย์ การท าเอนไซม์ให้บริสุทธิ์ จลนพลศาสตร์และผลของตัวยับยั้งต่อการท างานของเอนไซม์     
การตรึงรูปเอนไซม์จากจุลินทรีย์และการประยุกต์  
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 General aspects, catalytic properties, nomenclature, classification and specificity 
of enzyme, types of specificity, active sites and enzyme activities, enzymes from 
microorganism, enzyme purification, enzyme kinetics and affect of enzyme inhibitor, 
immobilized microbial enzyme and their applications.  
 

317 436 ปฏิบัติการเอนไซม์จากจุลินทรีย์ 1(0-3-2) 
 Microbial Enzyme Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 435 หรือรายวิชาควบ 317 435 
 เทคนิคพ้ืนฐานการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการศึกษาเอนไซม์ การคัดเลือกจุลินทรีย์        
ที่สามารถผลิตเอนไซม์ การวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ การท าเอนไซม์      
ให้บริสุทธิ์ และการตรึงเอนไซม์ 
 Basic technique for enzyme study, screening of enzyme producing 
microorganisms, enzyme assay, enzyme kinetics, purification of enzyme and immobilization 
of enzyme. 
 

317 437 เทคโนโลยีจุลินทรีย์ 2(2-0-4) 
 Microbial Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 จุลินทรีย์กับเทคโนโลยี จุลินทรีย์ที่มีความส าคัญทางเทคโนโลยีชีวภาพ สมบัติเฉพาะ         
ของสารพันธุกรรมและโปรตีน ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์           
ด้านการแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ใหม่เพ่ือ      
การผลิตสารเสริมชีวนะ การผลิตวัคซีน การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการผลิตพลังงานชีวภาพ 
จุลินทรีย์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของฟาจดิสเพลย์ ยีสต์ทูไฮบริดซิสเต็ม และเทคโนโลยีนาโน 
 Microorganism and technology, Importance of microorganism in biotechnology, 
characteristics of microbial genomics and proteomics, biodiversity of microorganism, roles of 
microorganism in biotechnology of medicine, agriculture, industry and environment, 
development technology of new microbial strain for production of probiotics, vaccine, 
bioactive compound and bioenergy, microorganism and modern technology of phage display, 
yeast-two hybrid system and nanotechnology. 
 

317 438 เชื อเพลิงชีวภาพจากจุลินทรีย์ 2(2-0-4) 
 Microbial Biofuel  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 หลักการของกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากจุลินทรีย์  ชนิดและเมทาบอลิสม    
ของจุลินทรีย์ที่สามารถใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ การผลิตน้ ามันจากจุลินทรีย์เพื่อใช้เป้นวัตถุดิบส าหรับ
การผลิตไบโอดีเซล การผลิตไบโอเอธานนอลและไบโอบิวทานอล การผลิตแก๊สชีวภาพและการผลิต  
ไบโอไฮโดรเจนและการน าเชื้อเพลิงชีวภาพไปใช้ประโยชน์ 
 Principle of microbial biofuel production processes, biofuel's producing 
microorganisms and their metaboilsm, microbial oils production for preparing raw material 
for biodlesel production, bioethanol and biobutanul production, biogas and biohydrogen 
production and utilization of biofuel. 
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317 439 ปฏิบัติการเชื อเพลิงชีวภาพจากจุลินทรีย์ 1(0-3-2) 
 Microbial Biofuel Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 438 หรือรายวิชาควบ 317 438 
 การศึกษาภาคปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตน้ ามันจากจุลินทรีย์เพ่ือใช้ในการผลิตไบโอดีเซล  
การผลิตไบโอเอธานอล การผลิตไบโอบิวทานอล การผลิตแก๊สชีวภาพและการผลิตไบโอไฮโดรเจน 
 Pracical study of microbial oils production for biodiesel production, bioethanol 
and bilbutanol production, biogas and biohydrogen production. 
 

317 451 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 
 Environmental Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม ระเบียบวิธีในการเฝ้าสังเกตกิจกรรมของจุลินทรีย์ 
จุลชีววิทยาของปิโตรเลียม การอยู่รอดของจุลินทรีย์ในอากาศ การย่อยสลายของสารมลพิษบางชนิดโดย
จุลินทรีย์ และการใช้ชีววิธีในการควบคุม 
 Interactions between microorganisms and environment, methods for monitoring 
microbial activities, petroleum microbiology, survival of airborne microorganisms, microbial 
degradation of selected pollutants and biocontrol. 
 

317 452 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Environmental Microbiology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 451 หรือรายวิชาควบ 317 451 
 การนับจ านวนแบคทีเรียที่มีอยู่ในแหล่งธรรมชาติ การตรวจหาจุลินทรีย์ที่เป็นตัวบ่งชี้     
คุณภาพน้ า การศึกษาแบคทีเรียสังเคราะห์แสง การควบคุมศัตรูพืชด้วยเชื้อบาซิลัส การศึกษาการย่อยสลาย
น้ ามันปิโตรเลียมในดินและน้ าด้วยวิธีทางชีวภาพ การใช้สาหร่ายเป็นตัวบ่งชี้ธรรมชาติ การวิเคราะห์น้ า     
โดยการหาค่าดีโอ ซีโอดี บีโอดี การศึกษาแบคทีเรียที่อาศัยอยู่บริเวณรอบรากพืชและการใช้ปุ๋ยหมัก 
 Methods of bacterial enumeration in environmental samples, detection of 
indicator microorganisms in fresh water, study of photosynthetic bacteria, pest control by 
Bacillus sp., measurement of petroleum biodegradation in soil and water, algae detection 
as a bioindicator, water analysis : DO, COD, BOD, study of microbial rhizosphere and 
phyllosphere, microbial compositing of organic waste. 
 

317 453 จุลชีววิทยาทางน ้า 2(2-0-2) 
 Aquatic Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211, 317 212 
 ส ม บั ติ ท า ง ก า ย ภ า พแ ล ะ ท า ง เ ค มี ข อ ง น้ า ใ น แ ห ล่ ง น้ า ต่ า ง ๆ  จุ ลิ น ท รี ย์ ที่ พ บ                        
และผลของสภาพแวดล้อมต่อการเจริญของจุลินทรีย์ในน้ าและบริเวณเบนทิก ความสัมพันธ์ระหว่าง
จุลินทรีย์กับสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ า บทบาทและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในน้ า การจัดแบ่งหมวดหมู่         
ของคุณภาพน้ าตามชนิดของจุลินทรีย์ การใช้จุลินทรีย์เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ า มลภาวะทางน้ า ภาวะ    
ของแหล่งน้ า การควบคุมและยูโทรฟีเคชั่นของแหล่งน้ า 
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 Physical  and  chemical  properties  of  water  in  various  water  resources;  
resident  microorganisms and environmental effect on microbial growth in water and 
benthic zone;  relationship  of  microorganisms  within  aquatic  environment;  roles  and  
activities of  aquatic microorganisms;  classifying  of  water  quality  in  accordance  with  
the  types  of microorganisms;  the  use  of  microoganisms  as  indices  of  water  quality;  
water  pollution; conditions of water resource; control and eutrophication of water 
resources. 
 

317 454 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน ้า 1(0-3-3) 
 Aquatic Microbiology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 453 หรือรายวิชาควบ 317 453 
 ศึกษาในห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับวิชา 317 453 
 Laboratory techniques to accompany 317 453 
 

317 491 สัมมนา 1(0-3-6) 
 Seminar 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 
 แนะน าวิธีการศึกษาวิชาสัมมนา วิธีค้นคว้าข้อมูลต่างๆ และการน าเสนอรายงาน น าเสนอเรื่อง
ทางจุลชีววิทยาที่เป็นความรู้ใหม่ อภิปราย วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นโดยอาจารย์และนักศึกษา 
 Orientation of Seminar course, information searching method and presentation, 
presenting recent microbiological publications, critical discussion by staffs and students. 
 

317 492 เค้าโครงงานวิจัย 1(0-3-6) 
 Project Proposal 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 
 อบรมจริยธรรมส าหรับนักวิจัย การศึกษารายบุคคล การค้นหาวรรณกรรม การน าเสนอ
โครงการและการทดลองวิจัยในหัวข้อทางจุลชีววิทยา ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
นั้นๆ ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ โดยนักศึกษา คณาจารย์ในภาควิชาจุลชีววิทยา 
 Morality training for responsible researcher, individual studies, literature search, 
research proposal and experimental performing on microbiological topics under the 
supervision of the supervisor, critical discussion by staff and students. 
 

317 493 โครงการวิจัย 2(0-6-12) 
 Research Project 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 
 การท าวิจัยโดยอาศัยการสรุปวิธีการในแนวทางความเป็นไปได้จากวิชา 317 492 เค้าโครงงานวิจัย 
หรือจากวิชา 317 495 สหกิจศึกษาทางด้านจุลชีววิทยา ด าเนินการวิจัยเน้นปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 
การอภิปรายระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย น าเสนอต่อที่ประชุม และเขียนผลงาน
เป็นรูปเล่มสมบูรณ์ 
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317 439 ปฏิบัติการเชื อเพลิงชีวภาพจากจุลินทรีย์ 1(0-3-2) 
 Microbial Biofuel Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 438 หรือรายวิชาควบ 317 438 
 การศึกษาภาคปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตน้ ามันจากจุลินทรีย์เพ่ือใช้ในการผลิตไบโอดีเซล  
การผลิตไบโอเอธานอล การผลิตไบโอบิวทานอล การผลิตแก๊สชีวภาพและการผลิตไบโอไฮโดรเจน 
 Pracical study of microbial oils production for biodiesel production, bioethanol 
and bilbutanol production, biogas and biohydrogen production. 
 

317 451 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 
 Environmental Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213, 317 212 หรือ 317 214 
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม ระเบียบวิธีในการเฝ้าสังเกตกิจกรรมของจุลินทรีย์ 
จุลชีววิทยาของปิโตรเลียม การอยู่รอดของจุลินทรีย์ในอากาศ การย่อยสลายของสารมลพิษบางชนิดโดย
จุลินทรีย์ และการใช้ชีววิธีในการควบคุม 
 Interactions between microorganisms and environment, methods for monitoring 
microbial activities, petroleum microbiology, survival of airborne microorganisms, microbial 
degradation of selected pollutants and biocontrol. 
 

317 452 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Environmental Microbiology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 451 หรือรายวิชาควบ 317 451 
 การนับจ านวนแบคทีเรียที่มีอยู่ในแหล่งธรรมชาติ การตรวจหาจุลินทรีย์ที่เป็นตัวบ่งชี้     
คุณภาพน้ า การศึกษาแบคทีเรียสังเคราะห์แสง การควบคุมศัตรูพืชด้วยเชื้อบาซิลัส การศึกษาการย่อยสลาย
น้ ามันปิโตรเลียมในดินและน้ าด้วยวิธีทางชีวภาพ การใช้สาหร่ายเป็นตัวบ่งชี้ธรรมชาติ การวิเคราะห์น้ า     
โดยการหาค่าดีโอ ซีโอดี บีโอดี การศึกษาแบคทีเรียที่อาศัยอยู่บริเวณรอบรากพืชและการใช้ปุ๋ยหมัก 
 Methods of bacterial enumeration in environmental samples, detection of 
indicator microorganisms in fresh water, study of photosynthetic bacteria, pest control by 
Bacillus sp., measurement of petroleum biodegradation in soil and water, algae detection 
as a bioindicator, water analysis : DO, COD, BOD, study of microbial rhizosphere and 
phyllosphere, microbial compositing of organic waste. 
 

317 453 จุลชีววิทยาทางน ้า 2(2-0-2) 
 Aquatic Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211, 317 212 
 ส ม บั ติ ท า ง ก า ย ภ า พแ ล ะ ท า ง เ ค มี ข อ ง น้ า ใ น แ ห ล่ ง น้ า ต่ า ง ๆ  จุ ลิ น ท รี ย์ ที่ พ บ                        
และผลของสภาพแวดล้อมต่อการเจริญของจุลินทรีย์ในน้ าและบริเวณเบนทิก ความสัมพันธ์ระหว่าง
จุลินทรีย์กับสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ า บทบาทและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในน้ า การจัดแบ่งหมวดหมู่         
ของคุณภาพน้ าตามชนิดของจุลินทรีย์ การใช้จุลินทรีย์เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ า มลภาวะทางน้ า ภาวะ    
ของแหล่งน้ า การควบคุมและยูโทรฟีเคชั่นของแหล่งน้ า 
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 Physical  and  chemical  properties  of  water  in  various  water  resources;  
resident  microorganisms and environmental effect on microbial growth in water and 
benthic zone;  relationship  of  microorganisms  within  aquatic  environment;  roles  and  
activities of  aquatic microorganisms;  classifying  of  water  quality  in  accordance  with  
the  types  of microorganisms;  the  use  of  microoganisms  as  indices  of  water  quality;  
water  pollution; conditions of water resource; control and eutrophication of water 
resources. 
 

317 454 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน ้า 1(0-3-3) 
 Aquatic Microbiology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 453 หรือรายวิชาควบ 317 453 
 ศึกษาในห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับวิชา 317 453 
 Laboratory techniques to accompany 317 453 
 

317 491 สัมมนา 1(0-3-6) 
 Seminar 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 
 แนะน าวิธีการศึกษาวิชาสัมมนา วิธีค้นคว้าข้อมูลต่างๆ และการน าเสนอรายงาน น าเสนอเรื่อง
ทางจุลชีววิทยาที่เป็นความรู้ใหม่ อภิปราย วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นโดยอาจารย์และนักศึกษา 
 Orientation of Seminar course, information searching method and presentation, 
presenting recent microbiological publications, critical discussion by staffs and students. 
 

317 492 เค้าโครงงานวิจัย 1(0-3-6) 
 Project Proposal 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 
 อบรมจริยธรรมส าหรับนักวิจัย การศึกษารายบุคคล การค้นหาวรรณกรรม การน าเสนอ
โครงการและการทดลองวิจัยในหัวข้อทางจุลชีววิทยา ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
นั้นๆ ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ โดยนักศึกษา คณาจารย์ในภาควิชาจุลชีววิทยา 
 Morality training for responsible researcher, individual studies, literature search, 
research proposal and experimental performing on microbiological topics under the 
supervision of the supervisor, critical discussion by staff and students. 
 

317 493 โครงการวิจัย 2(0-6-12) 
 Research Project 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 
 การท าวิจัยโดยอาศัยการสรุปวิธีการในแนวทางความเป็นไปได้จากวิชา 317 492 เค้าโครงงานวิจัย 
หรือจากวิชา 317 495 สหกิจศึกษาทางด้านจุลชีววิทยา ด าเนินการวิจัยเน้นปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 
การอภิปรายระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย น าเสนอต่อที่ประชุม และเขียนผลงาน
เป็นรูปเล่มสมบูรณ์ 
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 Actual research activities following the analysis and conclusion of proposal 
from 317 492 Project Proposal or from 317 495 Cooperative Education in Microbiology; 
discuss the outcome of research work between students and advisors, present the work 
to the departmental committee for approval, writing up actual report for final submission. 
 

317 495 สหกิจศึกษาทางด้านจุลชีววิทยา 6(0-18-9) 
 Cooperative Education in Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ที่สามารถไปปฏิบัติงาน
  ที่โรงงานอุตสาหกรรมเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 ปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ราชการ         
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาจุลชีววิทยาโดยตรง โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานหรือ
ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น โดยปฏิบัติงานอย่างเต็มเวลา และมีหน้าที่รับผิดชอบตามหัวข้อ                 
ที่ได้รับมอบหมาย จัดท ารายงานการปฏิบัติงานจริงพร้อมทั้งน าเสนอต่อพนักงานสหกิจศึกษาจากหน่วยงาน
นั้น และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
 Taking up actual practical training in industrial setups or industrial enterprise or 
government sectors which directly involve in the field of microbiology, students must 
work full-time as one of the employees of that enterprise and also taking full 
responsibility with the given task, writing conclusive reports to be presented to the 
appointed co-operative officer belonging to the enterprises as well as to the co-operative 
advisors from the university. 
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รายวิชาในภาควิชาชีวเคมี 
 

318 201 โครงสร้างและหน้าที่ขององค์ประกอบของเซลล์ 2(2-0-4) 
 Structure and Function of Cell Organelles 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนะน าเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาเซลล์ สิ่งแวดล้อมของเซลล์ เยื่อเซลล์ ไซโตพลาสซึม 
นิวเคลียส และขอบเขตนิวเคลียส 
 Introduction to biochemical techniques, cellular environment, biological 
membrane, cytoplasm, nucleus and nuclear zone. 
 

318 304 ชีวฟิสิกส์พื้นฐาน 2(2-0-4) 
 Fundamental Biophysics  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 สมบัติทางกายภาพของสารชีวมหโมเลกุลซึ่งก าหนดชีวพฤติกรรม การวิเคราะห์โครงสร้าง   
เชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือศึกษาสมบัติทางกายภาพของสารมหโมเลกุล ความสัมพันธ์เชิงพลังงานระหว่าง
สารชีวโมเลกุลกับระบบ การเกิดปฏิสัมพันธ์ของสารชีวโมเลกุล 
 Physical properties of biomacromolecules that determine their biological 
behaviors, characteristically quantitative or qualitative approaches to study the physical 
properties of macromolecules, Energy relationships between biomacromolecules and the 
systems, biomolecular interactions. 
 

318 305 ชีวเคมี 3(3-0-6) 
 Biochemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 312 112 หรือ 312 217 หรือ 313 213 
 เคมีของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์และโคเอนไซม์ ชีวพลังงานและกลยุทธของเมแทบอลิซึม   
และการควบคุม เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต การขนส่งอิเล็กตรอนและออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชัน   
และการสังเคราะห์แสง เมแทบอลิซึมของลิปิด เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน เมแทบอลิซึมของกรดนิวคลีอิก 
การสังเคราะห์ดีเอ็นเอ และการแสดงออกของยีน 
 Chemistry of biomolecules, enzymes and coenzymes, bioenergetics and the 
strategy of metabolism and regulation, carbohydrate metabolism, electron transport and 
oxidative phosphorylation, and photosynthesis, lipid metabolism, amino acid metabolism, 
nucleic acid metabolism, DNA synthesis and gene expression. 
 

318 306 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-2) 
 Biochemistry Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 312 217, 312218, รายวิชาควบ 318 305  
 ปฏิบัติการซึ่งเก่ียวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาบรรยาย 318 305 ชีวเคมี  
 Laboratory related to contents of 318 305 Biochemistry Laboratory. 
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 Actual research activities following the analysis and conclusion of proposal 
from 317 492 Project Proposal or from 317 495 Cooperative Education in Microbiology; 
discuss the outcome of research work between students and advisors, present the work 
to the departmental committee for approval, writing up actual report for final submission. 
 

317 495 สหกิจศึกษาทางด้านจุลชีววิทยา 6(0-18-9) 
 Cooperative Education in Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ที่สามารถไปปฏิบัติงาน
  ที่โรงงานอุตสาหกรรมเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 ปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ราชการ         
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาจุลชีววิทยาโดยตรง โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานหรือ
ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น โดยปฏิบัติงานอย่างเต็มเวลา และมีหน้าที่รับผิดชอบตามหัวข้อ                 
ที่ได้รับมอบหมาย จัดท ารายงานการปฏิบัติงานจริงพร้อมทั้งน าเสนอต่อพนักงานสหกิจศึกษาจากหน่วยงาน
นั้น และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
 Taking up actual practical training in industrial setups or industrial enterprise or 
government sectors which directly involve in the field of microbiology, students must 
work full-time as one of the employees of that enterprise and also taking full 
responsibility with the given task, writing conclusive reports to be presented to the 
appointed co-operative officer belonging to the enterprises as well as to the co-operative 
advisors from the university. 
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รายวิชาในภาควิชาชีวเคมี 
 

318 201 โครงสร้างและหน้าที่ขององค์ประกอบของเซลล์ 2(2-0-4) 
 Structure and Function of Cell Organelles 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนะน าเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาเซลล์ สิ่งแวดล้อมของเซลล์ เยื่อเซลล์ ไซโตพลาสซึม 
นิวเคลียส และขอบเขตนิวเคลียส 
 Introduction to biochemical techniques, cellular environment, biological 
membrane, cytoplasm, nucleus and nuclear zone. 
 

318 304 ชีวฟิสิกส์พื้นฐาน 2(2-0-4) 
 Fundamental Biophysics  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 สมบัติทางกายภาพของสารชีวมหโมเลกุลซึ่งก าหนดชีวพฤติกรรม การวิเคราะห์โครงสร้าง   
เชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือศึกษาสมบัติทางกายภาพของสารมหโมเลกุล ความสัมพันธ์เชิงพลังงานระหว่าง
สารชีวโมเลกุลกับระบบ การเกิดปฏิสัมพันธ์ของสารชีวโมเลกุล 
 Physical properties of biomacromolecules that determine their biological 
behaviors, characteristically quantitative or qualitative approaches to study the physical 
properties of macromolecules, Energy relationships between biomacromolecules and the 
systems, biomolecular interactions. 
 

318 305 ชีวเคมี 3(3-0-6) 
 Biochemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 312 112 หรือ 312 217 หรือ 313 213 
 เคมีของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์และโคเอนไซม์ ชีวพลังงานและกลยุทธของเมแทบอลิซึม   
และการควบคุม เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต การขนส่งอิเล็กตรอนและออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชัน   
และการสังเคราะห์แสง เมแทบอลิซึมของลิปิด เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน เมแทบอลิซึมของกรดนิวคลีอิก 
การสังเคราะห์ดีเอ็นเอ และการแสดงออกของยีน 
 Chemistry of biomolecules, enzymes and coenzymes, bioenergetics and the 
strategy of metabolism and regulation, carbohydrate metabolism, electron transport and 
oxidative phosphorylation, and photosynthesis, lipid metabolism, amino acid metabolism, 
nucleic acid metabolism, DNA synthesis and gene expression. 
 

318 306 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-2) 
 Biochemistry Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 312 217, 312218, รายวิชาควบ 318 305  
 ปฏิบัติการซึ่งเก่ียวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาบรรยาย 318 305 ชีวเคมี  
 Laboratory related to contents of 318 305 Biochemistry Laboratory. 
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318 315 เทคนิคทางชีวเคมี 3(3-0-6) 
 Biochemical Techniques 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 บัฟเฟอร์ สเปกโทรโฟโตเมตรี การหมุนเหวี่ยง การแยกส่วนเซลล์ การท าแห้งเยือกแข็ง 
และเครื่องท าข้นสปีดแวค โครมาโทรกราฟีแบบดูดซับ โครมาโทรกราฟีแบบคอลัมน์ โครมาโตกราฟีแบบ
แก๊ส โครมาโทรกราฟีแบบของเหลวความดันสูง การเคลื่อนสู่ขั้วไฟฟ้าบนเจล เทคนิคทางวิทยาภูมิคุ้มกัน 
การหาล าดับกรดอะมิโน และการสังเคราะห์โพลีเปบไทด์ 
 Buffer, spectrophotometry, centrifugation, cell fractionation, lyophilization and 
speed vac concentration, adsorption chromatography, column chromatography, gas 
chromatography, high pressure liquid chromatography (HPLC), gel electrophoresis, 
immunological technique, amino acid sequencing and polypeptide synthesis.  
 

318 316 ปฏิบัติการเทคนิคทางชีวเคมี 2(0-6-3) 
 Biochemical Technique Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 318 315 
 ส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ปฏิบัติการซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวิชา
บรรยาย 318 315 เทคนิคทางชีวเคมี 
 Laboratory related to contents of 318 315 Biochemical Techniques. 
  

318 402 ชีวเคมีแบบเข้ม 1 3(3-0-6) 
 Intensive Biochemistry I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 318 305 
 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแนวคิดทางชีวเคมี บทบาทของน้ าและอิเล็กโตรไลต์       
ในกระบวนการทางชีวเคมี การเกิดโครงรูปของโปรตีน เอนไซม์และกลไกในการท างาน เยื่อหุ้ม            
และการขนส่งสารผ่านเยื่อหุ้ม ชีวพลังงานและการผลิตและการใช้พลังงานภายในเซลล์ เมแทบอลิซึม     
ของชีวโมเลกุลและการควบคุม ชีวเคมีของเลือด 
 The process of science and biochemical concept, role of water and electrolyte in 
biochemical process, protein conformation, enzyme and its mechanism, membrane and 
membrane transport, bioenergetics and production and utilization of energy in cells, 
metabolism of biomolecules and their regulation, biochemistry of blood. 
   

318 403 ชีวเคมีแบบเข้ม 2 3(3-0-6) 
 Intensive Biochemistry II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 318 305 
 การจ าลองตัวดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีนและการควบคุม การกลายและการซ่อมแซม      
ดีเอ็นเอ วัฏจักรของเซลล์ มะเร็งและโปรแกรมการตายของเซลล์ การสื่อสารของเซลล์ ฮอร์โมน อนุมูลอิสระ
ในสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรตีน การตกผลึกโปรตีน 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 259 

 

 DNA replication, gene expression and regulation, DNA mutation and repair, cell 
cycle, cancer and apoptosis, cell signaling, hormone, free radicals in living organisms, 
protein-protein interaction, protein crystallization. 
318 430 ชีวเคมีของอาหาร 3(3-0-6) 
 Food Biochemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ชีวเคมีของอาหารและวิทยาศาสตร์การอาหาร  บทบาทของน้ าต่ออาหาร อาหาร และ
ผลิตภัณฑ์อาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร สิ่งเติมในอาหาร เอนไซม์และบทบาทของเอนไซม์
ต่ออาหาร การเสื่อมสภาพของอาหารทั้งทางชีวภาพ ทางกายภาพ และทางชีวเคมี 
 Biochemistry of food and food science, water and its role in food, food and 
food products, food quality and safety, food additives, enzyme and their roles in food, 
physical, biological and biochemical deterioration of food. 
 

318 433 ฝึกงานด้านชีวเคมี 1(0-6-3) 
 Practical Training in Biochemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป 
 ฝึกงานด้านชีวเคมีในหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชน (การประเมินผลการศึกษาให้เป็น
สัญลักษณ์ S หรือ U) 
 Biochemical training in government or private section. (Grads S or U will be 
given on assessment). 
 

318 434 ชีวเคมีเชิงโภชนาการ 3(3-0-6) 
 Nutritional Biochemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การย่อยและการดูดซึม สารอาหารซึ่งต้านหรือหลบเลี่ยงการย่อย พลังงานจากเมแทบอลิซึม 
เมแทบอลิซึมโภชนาการกับการประยุกต์ใช้ทางสุขภาพของสารอาหาร กลุ่มและตารางของอาหาร คุณค่า
ทางโภชนาการ การเติบโตและพัฒนาการ โภชนาการกับกายภาพที่แตกต่างของร่างกาย อาหารกับการออก
ก าลังและกีฬา การขาดอาหาร 
 Digestion and absorption, nutrients that resist or escape digestion, energy 
metabolism, nutrition metabolism and health application of nutrients, food groups and food 
tables, nutritional assessment, growth and development, nutrition at different physiological 
stage, nutrition in exercise and sport, malnutrition. 
 

318 435 ปฏิบัติการชีวเคมีเชิงโภชนาการ 1(0-3-2) 
 Nutritional Biochemistry Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 318 201  และรายวิชาควบ 318 434 
 ปฏิบัติการซึ่งเก่ียวข้องกับเนื้อหาในวิชาบรรยาย 318 434 ชีวเคมีเชิงโภชนาการ 
 Laboratory related to contents of 318 434 Nutritional Biochemistry. 
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318 315 เทคนิคทางชีวเคมี 3(3-0-6) 
 Biochemical Techniques 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 บัฟเฟอร์ สเปกโทรโฟโตเมตรี การหมุนเหวี่ยง การแยกส่วนเซลล์ การท าแห้งเยือกแข็ง 
และเครื่องท าข้นสปีดแวค โครมาโทรกราฟีแบบดูดซับ โครมาโทรกราฟีแบบคอลัมน์ โครมาโตกราฟีแบบ
แก๊ส โครมาโทรกราฟีแบบของเหลวความดันสูง การเคลื่อนสู่ขั้วไฟฟ้าบนเจล เทคนิคทางวิทยาภูมิคุ้มกัน 
การหาล าดับกรดอะมิโน และการสังเคราะห์โพลีเปบไทด์ 
 Buffer, spectrophotometry, centrifugation, cell fractionation, lyophilization and 
speed vac concentration, adsorption chromatography, column chromatography, gas 
chromatography, high pressure liquid chromatography (HPLC), gel electrophoresis, 
immunological technique, amino acid sequencing and polypeptide synthesis.  
 

318 316 ปฏิบัติการเทคนิคทางชีวเคมี 2(0-6-3) 
 Biochemical Technique Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 318 315 
 ส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ปฏิบัติการซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวิชา
บรรยาย 318 315 เทคนิคทางชีวเคมี 
 Laboratory related to contents of 318 315 Biochemical Techniques. 
  

318 402 ชีวเคมีแบบเข้ม 1 3(3-0-6) 
 Intensive Biochemistry I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 318 305 
 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแนวคิดทางชีวเคมี บทบาทของน้ าและอิเล็กโตรไลต์        
ในกระบวนการทางชีวเคมี การเกิดโครงรูปของโปรตีน เอนไซม์และกลไกในการท างาน เยื่อหุ้ม            
และการขนส่งสารผ่านเยื่อหุ้ม ชีวพลังงานและการผลิตและการใช้พลังงานภายในเซลล์ เมแทบอลิซึม     
ของชีวโมเลกุลและการควบคุม ชีวเคมีของเลือด 
 The process of science and biochemical concept, role of water and electrolyte in 
biochemical process, protein conformation, enzyme and its mechanism, membrane and 
membrane transport, bioenergetics and production and utilization of energy in cells, 
metabolism of biomolecules and their regulation, biochemistry of blood. 
   

318 403 ชีวเคมีแบบเข้ม 2 3(3-0-6) 
 Intensive Biochemistry II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 318 305 
 การจ าลองตัวดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีนและการควบคุม การกลายและการซ่อมแซม      
ดีเอ็นเอ วัฏจักรของเซลล์ มะเร็งและโปรแกรมการตายของเซลล์ การสื่อสารของเซลล์ ฮอร์โมน อนุมูลอิสระ
ในสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรตีน การตกผลึกโปรตีน 
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 DNA replication, gene expression and regulation, DNA mutation and repair, cell 
cycle, cancer and apoptosis, cell signaling, hormone, free radicals in living organisms, 
protein-protein interaction, protein crystallization. 
318 430 ชีวเคมีของอาหาร 3(3-0-6) 
 Food Biochemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ชีวเคมีของอาหารและวิทยาศาสตร์การอาหาร  บทบาทของน้ าต่ออาหาร อาหาร และ
ผลิตภัณฑ์อาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร สิ่งเติมในอาหาร เอนไซม์และบทบาทของเอนไซม์
ต่ออาหาร การเสื่อมสภาพของอาหารทั้งทางชีวภาพ ทางกายภาพ และทางชีวเคมี 
 Biochemistry of food and food science, water and its role in food, food and 
food products, food quality and safety, food additives, enzyme and their roles in food, 
physical, biological and biochemical deterioration of food. 
 

318 433 ฝึกงานด้านชีวเคมี 1(0-6-3) 
 Practical Training in Biochemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป 
 ฝึกงานด้านชีวเคมีในหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชน (การประเมินผลการศึกษาให้เป็น
สัญลักษณ์ S หรือ U) 
 Biochemical training in government or private section. (Grads S or U will be 
given on assessment). 
 

318 434 ชีวเคมีเชิงโภชนาการ 3(3-0-6) 
 Nutritional Biochemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การย่อยและการดูดซึม สารอาหารซึ่งต้านหรือหลบเลี่ยงการย่อย พลังงานจากเมแทบอลิซึม 
เมแทบอลิซึมโภชนาการกับการประยุกต์ใช้ทางสุขภาพของสารอาหาร กลุ่มและตารางของอาหาร คุณค่า
ทางโภชนาการ การเติบโตและพัฒนาการ โภชนาการกับกายภาพที่แตกต่างของร่างกาย อาหารกับการออก
ก าลังและกีฬา การขาดอาหาร 
 Digestion and absorption, nutrients that resist or escape digestion, energy 
metabolism, nutrition metabolism and health application of nutrients, food groups and food 
tables, nutritional assessment, growth and development, nutrition at different physiological 
stage, nutrition in exercise and sport, malnutrition. 
 

318 435 ปฏิบัติการชีวเคมีเชิงโภชนาการ 1(0-3-2) 
 Nutritional Biochemistry Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 318 201  และรายวิชาควบ 318 434 
 ปฏิบัติการซึ่งเก่ียวข้องกับเนื้อหาในวิชาบรรยาย 318 434 ชีวเคมีเชิงโภชนาการ 
 Laboratory related to contents of 318 434 Nutritional Biochemistry. 
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318 441 ไบโอนาโนเทคโนโลยีขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Bionanotechnology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ค าจ ากัดความของไบโอนาโนเทคโนโลยี การออกแบบสารชีวโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพ 
หลักการทางโครงสร้างและหน้าที่พ้ืนฐานของชีวโมเลกุล การประยุกต์ใช้ไบโอนาโนเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 Definition of bionanotechnology, biomolecular design and biotechnology, 
structural and functional principles of biomolecules, current bionanotechnology applications. 
 

318 442 ชีวเคมีเชิงเกษตรและอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Agricultural and Industrial Biochemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 318 305 
 การประยุกต์ความรู้ชีว เคมี ในงานด้านเกษตรและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเกษตร            
และอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เกี่ยวข้องกัน  เนื้อหาครอบคลุมการน าวัตถุดิบทางการ
เกษตรด้านพืช เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ข้าว พืชน้ ามัน ยูคาลิปตัส มาแปรรูปในอุตสาหกรรมน้ าตาล         
เอทานอล แป้ง พลังงานชีวภาพ และเยื่อกระดาษ เป็นต้น ด้านสัตว์ เช่น เนื้อและไข่ในอุตสาหกรรมอาหาร 
รวมถึงการพัฒนาชุดวินิจฉัยทางการแพทย์และการเกษตร  การบ าบัดมลพิษทางน้ า และการศึกษาดูงาน   
ในภาครัฐและเอกชน 
 Application of biochemistry knowledge to agriculture and industry, especially 
to relating agriculture and industry in the Northeast. The contents cover conversions of 
agricultural raw plant materials in sugar, ethanol, starch, bio-energy, and paper pulp 
industries; for instances, sugarcane, cassava, rice, oilseed plant, eucalyptus, and domestic 
animals and egg for food industries. Includings are development of diagnostic kits for 
medicine and agriculture, waste water treatments, and site visits at governmental and 
private sectors. 
 

318 443 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชีวเคมี 1(1-0-2) 
 English for Biochemistry Student 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 การอ่านทางวิทยาศาสตร์ การฝึกอ่านเอาเรื่อง เทคนิคการเขียน การฝึกเขียนทางวิทยาศาสตร์ 
เทคนิคการฟัง เทคนิคการน าเสนอ การฝึกน าเสนองานวิจัย 
 Scientific reading, comprehensive reading practice, writing technique, scientific 
writing practice, techniques in listening, techniques in presentation, research presentation 
practice. 
  

318 444 เทคนิคทางชีวเคมีประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Techniques in Applied Biochemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 318 305 
 เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (พีซีอาร์) การประยุกต์ใช้แมสสเปคโทรสโคปีด้านโปรติโอมิกส์  
ไมโครแอเรย์ในด้านดีเอ็นเอ ไมโครแอเรย์ในด้านโปรตีน โปรตีนเรืองแสงในงานวิจัย สิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรม (จีเอ็มโอ) เทคโนโลยีการตรึงเซลล์และเอนไซม์ ไบโอเซนเซอร์ เทคโนโลยีชีวบ าบัด 
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 Polymerase chain reaction (PCR) techniques, application of mass spectroscopy 
in proteomics, DNA microarray, protein microarray, fluorescent protein in research work, 
gene modified organisms (GMOs), immobilized cell and enzyme technology, biosensor, 
bioremediation technology. 
 

318 451 พันธุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Genetic Engineering 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 318 305 
 เทคโนโลยีดีเอ็นเอลูกผสมและการใช้ประโยชน์ทั้งในโพรแคริโอตและยูแคริโอต รวมทั้ง
ทบทวนการถ่ายแบบดีเอ็นเอและการแสดงออกของยีน  รายละเอียดของกระบวนการโคลนยีน            
และการใช้ประโยชน์ใน เซลล์โพรแคริโอต ยีสต์ รา  พืชชั้นสูงและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 
 Recombinant DNA technology and its applications in both prokaryote and 
eukaryote , including  review of  DNA replication  and gene  expression and details of gene 
cloning process and its applications  in  prokaryotic  cell, yeast,  fungus, higher  plant  and  
mammal. 
 

318 452 ปฏิบัติการทางพันธุวิศวกรรม 2(0-6-3) 
 Genetic Engineering Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 318 451  
 ปฏิบัติการซึ่งเก่ียวข้องกับเนื้อหาในวิชาบรรยาย 318 451 พันธุวิศวกรรม 
 Laboratory related to contents of 318 451 Genetic Engineering. 
 

318 491 สัมมนาทางชีวเคมี 1 1(0-3-2) 
 Biochemical Seminar I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 318 305 
 การน าเสนอและอภิปรายของนักศึกษาหน้าชั้นเรียนพ้ืนฐาน ในหัวข้อของงานวิจัยทางด้าน
ชีวเคมี หรือด้านที่ใกล้เคียง ที่น่าสนใจ (การประเมินผลการศึกษาให้เป็นสัญลักษณ์ S หรือ U) 
 Basic presentation and discussion by students on recent topics in research 
works relating to biochemistry or related field. (Grade S or U will be given on assessment). 
 

318 492 สัมมนาทางชีวเคมี 2 1(0-3-2) 
 Biochemical Seminar II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 318 305 
 การน าเสนอและอภิปรายของนักศึกษาหน้าชั้นเรียน ในหัวข้อสมัยใหม่ของงานวิจัยทางด้าน
ชีวเคมี หรือด้านที่ใกล้เคียง ที่น่าสนใจ (การประเมินผลการศึกษาให้เป็นสัญลักษณ์ S หรือ U) 
 Presentation and discussion by students on recent topics in research works 
relating to biochemistry or related field. (Grade S or U will be given on assessment). 
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318 441 ไบโอนาโนเทคโนโลยีขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Bionanotechnology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ค าจ ากัดความของไบโอนาโนเทคโนโลยี การออกแบบสารชีวโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพ 
หลักการทางโครงสร้างและหน้าที่พ้ืนฐานของชีวโมเลกุล การประยุกต์ใช้ไบโอนาโนเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 Definition of bionanotechnology, biomolecular design and biotechnology, 
structural and functional principles of biomolecules, current bionanotechnology applications. 
 

318 442 ชีวเคมีเชิงเกษตรและอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Agricultural and Industrial Biochemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 318 305 
 การประยุกต์ความรู้ชีว เคมี ในงานด้านเกษตรและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเกษตร            
และอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เกี่ยวข้องกัน  เนื้อหาครอบคลุมการน าวัตถุดิบทางการ
เกษตรด้านพืช เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ข้าว พืชน้ ามัน ยูคาลิปตัส มาแปรรูปในอุตสาหกรรมน้ าตาล         
เอทานอล แป้ง พลังงานชีวภาพ และเยื่อกระดาษ เป็นต้น ด้านสัตว์ เช่น เนื้อและไข่ในอุตสาหกรรมอาหาร 
รวมถึงการพัฒนาชุดวินิจฉัยทางการแพทย์และการเกษตร  การบ าบัดมลพิษทางน้ า และการศึกษาดูงาน    
ในภาครัฐและเอกชน 
 Application of biochemistry knowledge to agriculture and industry, especially 
to relating agriculture and industry in the Northeast. The contents cover conversions of 
agricultural raw plant materials in sugar, ethanol, starch, bio-energy, and paper pulp 
industries; for instances, sugarcane, cassava, rice, oilseed plant, eucalyptus, and domestic 
animals and egg for food industries. Includings are development of diagnostic kits for 
medicine and agriculture, waste water treatments, and site visits at governmental and 
private sectors. 
 

318 443 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชีวเคมี 1(1-0-2) 
 English for Biochemistry Student 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 การอ่านทางวิทยาศาสตร์ การฝึกอ่านเอาเรื่อง เทคนิคการเขียน การฝึกเขียนทางวิทยาศาสตร์ 
เทคนิคการฟัง เทคนิคการน าเสนอ การฝึกน าเสนองานวิจัย 
 Scientific reading, comprehensive reading practice, writing technique, scientific 
writing practice, techniques in listening, techniques in presentation, research presentation 
practice. 
  

318 444 เทคนิคทางชีวเคมีประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Techniques in Applied Biochemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 318 305 
 เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (พีซีอาร์) การประยุกต์ใช้แมสสเปคโทรสโคปีด้านโปรติโอมิกส์  
ไมโครแอเรย์ในด้านดีเอ็นเอ ไมโครแอเรย์ในด้านโปรตีน โปรตีนเรืองแสงในงานวิจัย สิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรม (จีเอ็มโอ) เทคโนโลยีการตรึงเซลล์และเอนไซม์ ไบโอเซนเซอร์ เทคโนโลยีชีวบ าบัด 
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 Polymerase chain reaction (PCR) techniques, application of mass spectroscopy 
in proteomics, DNA microarray, protein microarray, fluorescent protein in research work, 
gene modified organisms (GMOs), immobilized cell and enzyme technology, biosensor, 
bioremediation technology. 
 

318 451 พันธุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Genetic Engineering 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 318 305 
 เทคโนโลยีดีเอ็นเอลูกผสมและการใช้ประโยชน์ทั้งในโพรแคริโอตและยูแคริโอต รวมทั้ง
ทบทวนการถ่ายแบบดีเอ็นเอและการแสดงออกของยีน  รายละเอียดของกระบวนการโคลนยีน            
และการใช้ประโยชน์ใน เซลล์โพรแคริโอต ยีสต์ รา  พืชชั้นสูงและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 
 Recombinant DNA technology and its applications in both prokaryote and 
eukaryote , including  review of  DNA replication  and gene  expression and details of gene 
cloning process and its applications  in  prokaryotic  cell, yeast,  fungus, higher  plant  and  
mammal. 
 

318 452 ปฏิบัติการทางพันธุวิศวกรรม 2(0-6-3) 
 Genetic Engineering Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 318 451  
 ปฏิบัติการซึ่งเก่ียวข้องกับเนื้อหาในวิชาบรรยาย 318 451 พันธุวิศวกรรม 
 Laboratory related to contents of 318 451 Genetic Engineering. 
 

318 491 สัมมนาทางชีวเคมี 1 1(0-3-2) 
 Biochemical Seminar I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 318 305 
 การน าเสนอและอภิปรายของนักศึกษาหน้าชั้นเรียนพ้ืนฐาน ในหัวข้อของงานวิจัยทางด้าน
ชีวเคมี หรือด้านที่ใกล้เคียง ที่น่าสนใจ (การประเมินผลการศึกษาให้เป็นสัญลักษณ์ S หรือ U) 
 Basic presentation and discussion by students on recent topics in research 
works relating to biochemistry or related field. (Grade S or U will be given on assessment). 
 

318 492 สัมมนาทางชีวเคมี 2 1(0-3-2) 
 Biochemical Seminar II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 318 305 
 การน าเสนอและอภิปรายของนักศึกษาหน้าชั้นเรียน ในหัวข้อสมัยใหม่ของงานวิจัยทางด้าน
ชีวเคมี หรือด้านที่ใกล้เคียง ที่น่าสนใจ (การประเมินผลการศึกษาให้เป็นสัญลักษณ์ S หรือ U) 
 Presentation and discussion by students on recent topics in research works 
relating to biochemistry or related field. (Grade S or U will be given on assessment). 
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318 494 โครงการวิจัย 1 2(0-6-3) 
 Research Project I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 318 315 และ 318 316  
 เขียนข้อเสนอโครงการ กระบวนการศึกษา เรียนรู้กระบวนการหรือวิธีการท าวิจัย คุณธรรม  
ในการท าวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญาและการท างานโครงงานวิจัยที่เหมาะสมเบื้องต้นโดยมีอาจารย์       
ในภาควิชาเป็นที่ปรึกษาหลัก โดยอาจจะมีอาจารย์จากภาควิชาหรือคณะอ่ืนในสาขาที่เกี่ยวข้อง            
เป็นที่ปรึกษาร่วม เพ่ือเป็นการเตรียมนักศึกษาส าหรับเข้าสู่วิชา 318 495 สหกิจศึกษาทางชีวเคมี หรือ     
318 499 โครงการวิจัย 2 โดยการสอบผ่านการเขียนและเสนอเค้าโครงโครงการวิจัย รวมทั้งมีผลการศึกษา
เบื้องต้น ถือเป็นการสอบผ่านวิชานี้ (การประเมินผลการศึกษาให้เป็นสัญลักษณ์ S หรือ U) 
 Writing of research proposal, studying process, learns how to do research, ethics 
in research, intellectual property and preparation of a research project under academic staff 
guidance. To prepare student before attending 318 495 Co-operative Education in 
Biochemistry or 318 499 Research Project II. Evaluate by project proposal writing and 
defending including preliminary results.(Grade S or U will be given on assessment). 
 

318 495 สหกิจศึกษาทางชีวเคมี 6(0-18-9) 
 Co-operative Education in Biochemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ท าวิจัยด้านชีวเคมีในหน่วยงานเอกชน หรือภาครัฐ โดยนักศึกษาต้องอยู่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
ดังเช่นผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบงานหลักตามหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
พร้อมทั้งจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ที่ได้รับมอบหมาย  (การประเมินผล
การศึกษาให้เป็นสัญลักษณ์ S หรือ U) 
 Doing real biochemical researches in private sectors or governmental 
organizations, students have to work as full time employees, doing works assigned from 
the head of organizations or any appointed persons, doing conclusive report and present 
to advisor and the appointed person (Grade S or U will be given on assessment). 
 

318 499 โครงการวิจัย 2 4(0-12-6) 
 Research Project II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 318 494 หรือรายวิชาร่วม 318 494 
 การศึกษาเน้นการท างานโครงการวิจัยจริงที่เหมาะสมโดยมีอาจารย์ในภาควิชาเป็น     
ที่ปรึกษาหลักอาจจะมีอาจารย์จากภาควิชาหรือคณะอื่นในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นที่ปรึกษาร่วม  
(การประเมินผลการศึกษาให้เป็นสัญลักษณ์ S หรือ U) 
 Doing of actual research project under academic staff guidance. (Grade S or U 
will be given on assessment). 
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รายวิชาในภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

319 099 การฝึกงาน 0 (0-0-0) 
 Practical Training 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือต้องได้รับอนุญาตจากภาควิชา 
 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทุกคนจะต้องผ่านการฝึกงานในหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา หน่วยงานที่รับฝึกจะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการจัดฝึกงาน       
ที่แต่งตั้งโดยภาควิชา เกณฑ์การฝึกงานและการประเมินผลให้เป็นไปตามแนวทางของภาควิชาฯ โดยมี
ชั่วโมงการฝึกงานไม่น้อยกว่า 75 ชั่วโมง 
 Each student has to pass the practical training course in a related field in        
a government department  or  a  private  company,  the  work  site  must  be  approved  
by  the  department committee, the training criteria and evaluation of the training are 
required to comply with the department guidelines, the training period must not be     
less than 75 hours. 
 

319 101 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
 Ecology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างพืช และสัตว์กับสิ่งแวดล้อม ห่วงโซ่อาหาร ปิรามิดอาหาร และวัฎจักร
ของสารที่เกี่ยวข้อง ปัญหาทางนิเวศวิทยาของมนุษย์ที่ส าคัญต่อนิเวศวิทยาทั่วไป การจ าแนกระบบ
นิเวศวิทยา 
 The relationship of plants and animals to the environments, food chains, food 
pyramids, and cycles will be considered, aspects of human ecology and its significance to 
the whole of ecology will be included, analysis of different ecosystems. 
 

319 102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-2) 
 Ecology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 101 หรือรายวิชาควบ 319 101 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับระบบนิเวศดิน น้ า ป่าไม้ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสัตว์กับสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งน านักศึกษาออกปฏิบัติการภาคสนามเพ่ือศึกษาสภาพต่าง ๆ ตามธรรมชาติ 
 Practice of soil ecosystem, aquatic  ecosystem, forest ecosystem, the relationship 
of plants and animals to the environments,  field trips to different locations will be arranged. 
 

319 201 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนก 3(3-0-6) 
 Biodiversity Conservation and Classification 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  311 101, 311 102 
 ประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนก ประโยชน์ของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สาเหตุที่ต้องมีการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สาเหตุและผลกระทบของการเสื่อม
โทรมความหลากหลายทางชีวภาพ ทิศทางและนโยบายของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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318 494 โครงการวิจัย 1 2(0-6-3) 
 Research Project I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 318 315 และ 318 316  
 เขียนข้อเสนอโครงการ กระบวนการศึกษา เรียนรู้กระบวนการหรือวิธีการท าวิจัย คุณธรรม  
ในการท าวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญาและการท างานโครงงานวิจัยที่เหมาะสมเบื้องต้นโดยมีอาจารย์       
ในภาควิชาเป็นที่ปรึกษาหลัก โดยอาจจะมีอาจารย์จากภาควิชาหรือคณะอ่ืนในสาขาที่เกี่ยวข้อง            
เป็นที่ปรึกษาร่วม เพ่ือเป็นการเตรียมนักศึกษาส าหรับเข้าสู่วิชา 318 495 สหกิจศึกษาทางชีวเคมี หรือ     
318 499 โครงการวิจัย 2 โดยการสอบผ่านการเขียนและเสนอเค้าโครงโครงการวิจัย รวมท้ังมีผลการศึกษา
เบื้องต้น ถือเป็นการสอบผ่านวิชานี้ (การประเมินผลการศึกษาให้เป็นสัญลักษณ์ S หรือ U) 
 Writing of research proposal, studying process, learns how to do research, ethics 
in research, intellectual property and preparation of a research project under academic staff 
guidance. To prepare student before attending 318 495 Co-operative Education in 
Biochemistry or 318 499 Research Project II. Evaluate by project proposal writing and 
defending including preliminary results.(Grade S or U will be given on assessment). 
 

318 495 สหกิจศึกษาทางชีวเคมี 6(0-18-9) 
 Co-operative Education in Biochemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ท าวิจัยด้านชีวเคมีในหน่วยงานเอกชน หรือภาครัฐ โดยนักศึกษาต้องอยู่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
ดังเช่นผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบงานหลักตามหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
พร้อมทั้งจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ที่ได้รับมอบหมาย  (การประเมินผล
การศึกษาให้เป็นสัญลักษณ์ S หรือ U) 
 Doing real biochemical researches in private sectors or governmental 
organizations, students have to work as full time employees, doing works assigned from 
the head of organizations or any appointed persons, doing conclusive report and present 
to advisor and the appointed person (Grade S or U will be given on assessment). 
 

318 499 โครงการวิจัย 2 4(0-12-6) 
 Research Project II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 318 494 หรือรายวิชาร่วม 318 494 
 การศึกษาเน้นการท างานโครงการวิจัยจริงที่เหมาะสมโดยมีอาจารย์ในภาควิชาเป็น     
ที่ปรึกษาหลักอาจจะมีอาจารย์จากภาควิชาหรือคณะอื่นในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นที่ปรึกษาร่วม  
(การประเมินผลการศึกษาให้เป็นสัญลักษณ์ S หรือ U) 
 Doing of actual research project under academic staff guidance. (Grade S or U 
will be given on assessment). 
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รายวิชาในภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

319 099 การฝึกงาน 0 (0-0-0) 
 Practical Training 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือต้องได้รับอนุญาตจากภาควิชา 
 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทุกคนจะต้องผ่านการฝึกงานในหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา หน่วยงานที่รับฝึกจะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการจัดฝึกงาน       
ที่แต่งตั้งโดยภาควิชา เกณฑ์การฝึกงานและการประเมินผลให้เป็นไปตามแนวทางของภาควิชาฯ โดยมี
ชั่วโมงการฝึกงานไม่น้อยกว่า 75 ชั่วโมง 
 Each student has to pass the practical training course in a related field in        
a government department  or  a  private  company,  the  work  site  must  be  approved  
by  the  department committee, the training criteria and evaluation of the training are 
required to comply with the department guidelines, the training period must not be     
less than 75 hours. 
 

319 101 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
 Ecology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างพืช และสัตว์กับสิ่งแวดล้อม ห่วงโซ่อาหาร ปิรามิดอาหาร และวัฎจักร
ของสารที่เกี่ยวข้อง ปัญหาทางนิเวศวิทยาของมนุษย์ที่ส าคัญต่อนิเวศวิทยาทั่วไป การจ าแนกระบบ
นิเวศวิทยา 
 The relationship of plants and animals to the environments, food chains, food 
pyramids, and cycles will be considered, aspects of human ecology and its significance to 
the whole of ecology will be included, analysis of different ecosystems. 
 

319 102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-2) 
 Ecology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 101 หรือรายวิชาควบ 319 101 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับระบบนิเวศดิน น้ า ป่าไม้ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสัตว์กับสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งน านักศึกษาออกปฏิบัติการภาคสนามเพ่ือศึกษาสภาพต่าง ๆ ตามธรรมชาติ 
 Practice of soil ecosystem, aquatic  ecosystem, forest ecosystem, the relationship 
of plants and animals to the environments,  field trips to different locations will be arranged. 
 

319 201 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนก 3(3-0-6) 
 Biodiversity Conservation and Classification 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  311 101, 311 102 
 ประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนก ประโยชน์ของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สาเหตุที่ต้องมีการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สาเหตุและผลกระทบของการเสื่อม
โทรมความหลากหลายทางชีวภาพ ทิศทางและนโยบายของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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 Types of biodiversity and classification, usefulness of  biodiversity, reasons for 
biodiversity conservation, causes and consequences of  diminishing biodiversity,  trends 
and policies in biodiversity conservation. 
 

319 202 ปฏิบัติการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนก 2(0-6-4) 
 Biodiversity Conservation Classification Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 
 องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนก  การวิเคราะห์หาความ
หลากหลายทางชนิดพันธุ์  ดัชนีความคล้ายคลึงทางด้านชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนก ประโยชน์ของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เหตุผลที่ต้องอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สาเหตุและผลกระทบของการเสื่อมโทรมความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทิศทางและนโยบายของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 Components of biodiversity and classification, analysis of species biodiversity, 
biological similarity index, biodiversity of Thailand, biodiversity convention, biodiversity 
and climate change, types of biodiversity and classification, usefulness of biodiversity, 
reasons to conserve biodiversity,  causes and effects of biodiversity deterioration, trends 
and policies in biodiversity conservation. 
 

319 231 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี 
 สมดุลตามธรรมชาติในระบบนิเวศ ปัญหาของสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษในอากาศในดิน น้ าเสีย 
สิ่งสกปรก เหตุร าคาญซึ่งเกิดจากเสียง ปัญหาประชากร ความเสื่อมโทรมทางสังคมและเศรษฐกิจ 
ความสัมพันธ์ของปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจ าวัน การป้องกัน และการแก้ปัญหารวมทั้งการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 Natural ecosystem, environmental problems and pollution including air pollution, 
water pollution, solid wastes and noise pollution. The growth of human population. Social 
problems, legal and economic aspects of environmental degradation. Means of protection 
and natural resources conservation. 
 

319 232 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Environmental Science Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 231 หรือรายวิชาร่วม 319 231 
 ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ รวมทั้งแนวทางการป้องกัน แก้ไขและจัดการปัญหาเหล่านี้   
มีการน านักศึกษาออกศึกษาในภาคสนามในเรื่องที่สอดคล้องกับหัวข้อการบรรยายวิชา 319 231    
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 Important environmental problems, ways to protect, solve and manage these 
problems, laboratories and field studies in relation to contents in 319 231 Environmental 
Science are required. 
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319 241 การใช้สารเคมีและเครื่องมือ 2(2-0-4) 
 Chemicals and Equipment Usage 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 232 
 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมี เกรดและฉลาก
ของสารเคมี หลักการของเครื่องมือวิเคราะห์ที่จ าเป็นในการติดตามวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน              
ในห้องปฏิบัติการ 
 Safety in environmental science laboratory, chemicals usage, grade and label 
of chemicals, principles of analytical equipment for environmental quality monitoring, 
standards in laboratory. 
 

319 242 ปฏิบัติการการใช้สารเคมีและเครื่องมือ 1(0-3-2) 
 Chemicals and Equipment Usage Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 241 หรือรายวิชาร่วม 319 241 
 ภาคปฏิบัติที่สอดคล้องกับหัวข้อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
การใช้สารเคมี  เกรดและฉลากของสารเคมี หลักการของเครื่องมือวิเคราะห์ที่จ าเป็นในการติดตามวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานในห้องปฏิบัติการ 
 Practical study to safety in environmental science laboratory, chemicals usage, 
grade and label of chemicals, principles of analytical equipment for environmental quality 
monitoring, standards in laboratory, field trips and special projects are required. 
 

319 311 นิเวศวิทยาภาคพื้นและเทคนิคการรับรู้ระยะไกล 2(2-0-4) 
 Land Ecology and Remote Sensing Technique 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 102 
 แผนและนโยบายการพัฒนาในเชิงนิเวศวิทยาภาคพ้ืนเน้นหนักด้านข้อมูลพ้ืนฐานสิ่งแวดล้อม
ในชนบท รวมทั้งการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์ในด้านการเกษตร การปศุสัตว์ ป่าไม้และการปลูกป่าทดแทน 
และแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ การวิเคราะห์การใช้พ้ืนที่ภายใต้อิทธิพลภาวะสังคมและเศรษฐกิจ             
มีการจัดกรณีศึกษาในภาคสนาม 
 Extensive planning and development policy in terms of land ecology with 
emphasis on various aspects of basic environmental data in rural areas; landuse patterns in 
agriculture, lifestock, vegetation and replantation, and human settlements will be included; 
landuse analysis in association with social and economic aspects will be discussed; field case 
study will be arranged. 
 

319 312 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาภาคพื้นและเทคนิคการรับรู้ระยะไกล 1(0-3-2) 
 Land Ecology and Remote Sensing Technique Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 311 หรือรายวิชาร่วม 319 311 
 ปฏิบัติการภาคสนามตามหัวข้อที่สอดคล้องกับวิชา 319  311 นิเวศวิทยาภาคพ้ืนและเทคนิค  
การส ารวจระยะไกลโดยเน้นหนักในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกรณีศึกษาปัญหาพิเศษ 
 Field laboratory study corresponding to the topics in the course 319 311 Land 
Ecology and Remote Sensing subject with special case studies. 
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 Types of biodiversity and classification, usefulness of  biodiversity, reasons for 
biodiversity conservation, causes and consequences of  diminishing biodiversity,  trends 
and policies in biodiversity conservation. 
 

319 202 ปฏิบัติการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนก 2(0-6-4) 
 Biodiversity Conservation Classification Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101 และ 311 102 
 องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนก  การวิเคราะห์หาความ
หลากหลายทางชนิดพันธุ์  ดัชนีความคล้ายคลึงทางด้านชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนก ประโยชน์ของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เหตุผลที่ต้องอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สาเหตุและผลกระทบของการเสื่อมโทรมความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทิศทางและนโยบายของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 Components of biodiversity and classification, analysis of species biodiversity, 
biological similarity index, biodiversity of Thailand, biodiversity convention, biodiversity 
and climate change, types of biodiversity and classification, usefulness of biodiversity, 
reasons to conserve biodiversity,  causes and effects of biodiversity deterioration, trends 
and policies in biodiversity conservation. 
 

319 231 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี 
 สมดุลตามธรรมชาติในระบบนิเวศ ปัญหาของสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษในอากาศในดิน น้ าเสีย 
สิ่งสกปรก เหตุร าคาญซึ่งเกิดจากเสียง ปัญหาประชากร ความเสื่อมโทรมทางสังคมและเศรษฐกิจ 
ความสัมพันธ์ของปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจ าวัน การป้องกัน และการแก้ปัญหารวมทั้งการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 Natural ecosystem, environmental problems and pollution including air pollution, 
water pollution, solid wastes and noise pollution. The growth of human population. Social 
problems, legal and economic aspects of environmental degradation. Means of protection 
and natural resources conservation. 
 

319 232 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Environmental Science Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 231 หรือรายวิชาร่วม 319 231 
 ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ รวมทั้งแนวทางการป้องกัน แก้ไขและจัดการปัญหาเหล่านี้   
มีการน านักศึกษาออกศึกษาในภาคสนามในเรื่องที่สอดคล้องกับหัวข้อการบรรยายวิชา 319 231    
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 Important environmental problems, ways to protect, solve and manage these 
problems, laboratories and field studies in relation to contents in 319 231 Environmental 
Science are required. 
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319 241 การใช้สารเคมีและเครื่องมือ 2(2-0-4) 
 Chemicals and Equipment Usage 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 232 
 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมี เกรดและฉลาก
ของสารเคมี หลักการของเครื่องมือวิเคราะห์ที่จ าเป็นในการติดตามวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน              
ในห้องปฏิบัติการ 
 Safety in environmental science laboratory, chemicals usage, grade and label 
of chemicals, principles of analytical equipment for environmental quality monitoring, 
standards in laboratory. 
 

319 242 ปฏิบัติการการใช้สารเคมีและเครื่องมือ 1(0-3-2) 
 Chemicals and Equipment Usage Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 241 หรือรายวิชาร่วม 319 241 
 ภาคปฏิบัติที่สอดคล้องกับหัวข้อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
การใช้สารเคมี  เกรดและฉลากของสารเคมี หลักการของเครื่องมือวิเคราะห์ที่จ าเป็นในการติดตามวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานในห้องปฏิบัติการ 
 Practical study to safety in environmental science laboratory, chemicals usage, 
grade and label of chemicals, principles of analytical equipment for environmental quality 
monitoring, standards in laboratory, field trips and special projects are required. 
 

319 311 นิเวศวิทยาภาคพื้นและเทคนิคการรับรู้ระยะไกล 2(2-0-4) 
 Land Ecology and Remote Sensing Technique 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 102 
 แผนและนโยบายการพัฒนาในเชิงนิเวศวิทยาภาคพ้ืนเน้นหนักด้านข้อมูลพ้ืนฐานสิ่งแวดล้อม
ในชนบท รวมทั้งการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์ในด้านการเกษตร การปศุสัตว์ ป่าไม้และการปลูกป่าทดแทน 
และแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ การวิเคราะห์การใช้พ้ืนที่ภายใต้อิทธิพลภาวะสังคมและเศรษฐกิจ             
มีการจัดกรณีศึกษาในภาคสนาม 
 Extensive planning and development policy in terms of land ecology with 
emphasis on various aspects of basic environmental data in rural areas; landuse patterns in 
agriculture, lifestock, vegetation and replantation, and human settlements will be included; 
landuse analysis in association with social and economic aspects will be discussed; field case 
study will be arranged. 
 

319 312 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาภาคพื้นและเทคนิคการรับรู้ระยะไกล 1(0-3-2) 
 Land Ecology and Remote Sensing Technique Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 311 หรือรายวิชาร่วม 319 311 
 ปฏิบัติการภาคสนามตามหัวข้อที่สอดคล้องกับวิชา 319  311 นิเวศวิทยาภาคพ้ืนและเทคนิค  
การส ารวจระยะไกลโดยเน้นหนักในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกรณีศึกษาปัญหาพิเศษ 
 Field laboratory study corresponding to the topics in the course 319 311 Land 
Ecology and Remote Sensing subject with special case studies. 
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319 321 นิเวศวิทยาของพืช 2(2-0-4) 
 Plant Ecology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 102 
 สังคมพืชความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสิ่งแวดล้อม หลักการของสังคมพืช ที่อยู่อาศัยและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมพืช 
 Plant communities; relationship between plant and their environment; 
concepts of plant community, structure, habitat and community dynamics. 

 

319 322 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของพืช 1(0-3-2) 
 Plant Ecology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 321 หรือรายวิชาร่วม 319 321 
 สังคมพืชในบริเวณต่าง ๆ กันในธรรมชาติ มีการน านักศึกษาออกศึกษาในภาคสนาม 
 Practical study of plant communities in different localities; field trips are required. 
 

319 323 นิเวศวิทยาของสัตว์ 2(2-0-4) 
 Animal Ecology  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 102 
 สภาพแวดล้อมเฉพาะตัวของสัตว์ หลักการทั่วไปของวิชาสัตวนิเวศวิทยาซึ่งได้แก่ โครงสร้าง
และพัฒนาการของประชากรสัตว์ การแก่งแย่ง การแลกเปลี่ยนถ่ายเทพลังงาน ปฏิสัมพันธ์และการปรับตัว
ต่อแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อม 

 Animal micro-environment; principles of animal ecology including structure 
and development of animal populations, competition, energy exchange, interaction and 
adaptation to environmental stresses. 
 

319 324 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของสัตว์ 1(0-3-2) 
 Animal Ecology Laboratory  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 323 หรือรายวิชาร่วม 319 323 
 โครงสร้างและประชากรของสัตว์ในธรรมชาติ เทคนิคการศึกษาความสัมพันธ์ของสัตว์ในระบบ
นิเวศ มีการน านักศึกษาออกฝึกภาคสนาม 

 Structure and animal populations in different natural location, technical study 
of the relationship of animal in the ecosystem, field trips are required. 
 

319 325 การควบคุมโดยชีววิธี 3(3-0-6) 
 Biological Control 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 102 
 ประวัติ และขอบเขตของการควบคุมโดยชีววิธี คุณสมบัติและข้อควรค านึงของตัวควบคุม   
การตรวจสอบก่อนน าไปใช้ประโยชน์ การขยายพันธุ์ และการตั้งตัวได้ของตัวควบคุม การใช้ปรสิต เชื้อ โรค    
และตัวห้ าเป็นตัวควบคุมโดยชีววิธี การควบคุมโดยชีววิธีกับสิ่งแวดล้อม 
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 Historical development and scope of biological control, biological characteristics 
of biological control agents, introduction, culture and establishment programme, use of 
parasites, pathogens and predators as biological control agents, biological control and 
environment. 
 

319 326 ปฏิบัติการการควบคุมโดยชีววิธี 1(0-3-2) 
 Biological Control Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 325 หรือรายวิชาร่วม 319 325 
 บทบาทของตัวเบียน ตัวห้ า และเชื้อโรคในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี  
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศัตรูธรรมชาติและโฮส นักศึกษาทุกคนจะต้องไปศึกษางานภาคสนาม      
และงานพิเศษเพ่ิมขึ้น 
 Role of parasites, predators and pathogens in biological control of insect pests 
and weeds; relationship  between  natural  enemies  and  hosts;  field  trips  and  special  
projects  are required. 
 

319 331 มลพิษทางน้ า 2(2-0-4) 
 Water Pollution 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 231 
 แหล่ง ปริมาณ ลักษณะ และผลเสียหายของมลพิษทางน้ า  ชีววิทยาของน้ าเสีย มาตรฐาน
คุณภาพน้ า กระบวนการบ าบัดน้ าเสียทั้งกระบวนการทางกายภาพ กระบวนการทางเคมี กระบวนการ
ทางช ีวภาพ และกระบวนการทางกายภาพ -เคมี การบ าบ ัดและก าจัดสล ัดจ ์ การบ าบัดน้ า เส ีย          
แบบธรรมชาติ 
 Sources, amount, characteristics and effects of water pollution, wastewater 
biology, water quality standards, wastewater treatment processes including physical, 
chemical, biological and physico-chemical treatments, sludge treatment and disposal, 
natural wastewater treatment. 
 

319 332 ปฏิบัติการมลพิษทางน้ า 1(0-3-2) 
 Water Pollution Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 331หรือรายวิชาร่วม 319 331 
 ศึกษาภาคปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างน้ าเสีย การเก็บรักษาตัวอย่างน้ าเสีย การวิเคราะห์
คุณภาพน้ าและมีการศึกษาภาคสนามและการท าโครงการศึกษา 
 Practical study to wastewater collection, storage of wastewater, analysis of 
water quality, field studies and special projects are included. 
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319 321 นิเวศวิทยาของพืช 2(2-0-4) 
 Plant Ecology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 102 
 สังคมพืชความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสิ่งแวดล้อม หลักการของสังคมพืช ที่อยู่อาศัยและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมพืช 
 Plant communities; relationship between plant and their environment; 
concepts of plant community, structure, habitat and community dynamics. 

 

319 322 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของพืช 1(0-3-2) 
 Plant Ecology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 321 หรือรายวิชาร่วม 319 321 
 สังคมพืชในบริเวณต่าง ๆ กันในธรรมชาติ มีการน านักศึกษาออกศึกษาในภาคสนาม 
 Practical study of plant communities in different localities; field trips are required. 
 

319 323 นิเวศวิทยาของสัตว์ 2(2-0-4) 
 Animal Ecology  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 102 
 สภาพแวดล้อมเฉพาะตัวของสัตว์ หลักการทั่วไปของวิชาสัตวนิเวศวิทยาซึ่งได้แก่ โครงสร้าง
และพัฒนาการของประชากรสัตว์ การแก่งแย่ง การแลกเปลี่ยนถ่ายเทพลังงาน ปฏิสัมพันธ์และการปรับตัว
ต่อแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อม 

 Animal micro-environment; principles of animal ecology including structure 
and development of animal populations, competition, energy exchange, interaction and 
adaptation to environmental stresses. 
 

319 324 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของสัตว์ 1(0-3-2) 
 Animal Ecology Laboratory  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 323 หรือรายวิชาร่วม 319 323 
 โครงสร้างและประชากรของสัตว์ในธรรมชาติ เทคนิคการศึกษาความสัมพันธ์ของสัตว์ในระบบ
นิเวศ มีการน านักศึกษาออกฝึกภาคสนาม 

 Structure and animal populations in different natural location, technical study 
of the relationship of animal in the ecosystem, field trips are required. 
 

319 325 การควบคุมโดยชีววิธี 3(3-0-6) 
 Biological Control 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 102 
 ประวัติ และขอบเขตของการควบคุมโดยชีววิธี คุณสมบัติและข้อควรค านึงของตัวควบคุม   
การตรวจสอบก่อนน าไปใช้ประโยชน์ การขยายพันธุ์ และการตั้งตัวได้ของตัวควบคุม การใช้ปรสิต เชื้อ โรค    
และตัวห้ าเป็นตัวควบคุมโดยชีววิธี การควบคุมโดยชีววิธีกับสิ่งแวดล้อม 
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 Historical development and scope of biological control, biological characteristics 
of biological control agents, introduction, culture and establishment programme, use of 
parasites, pathogens and predators as biological control agents, biological control and 
environment. 
 

319 326 ปฏิบัติการการควบคุมโดยชีววิธี 1(0-3-2) 
 Biological Control Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 325 หรือรายวิชาร่วม 319 325 
 บทบาทของตัวเบียน ตัวห้ า และเชื้อโรคในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี  
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศัตรูธรรมชาติและโฮส นักศึกษาทุกคนจะต้องไปศึกษางานภาคสนาม      
และงานพิเศษเพ่ิมขึ้น 
 Role of parasites, predators and pathogens in biological control of insect pests 
and weeds; relationship  between  natural  enemies  and  hosts;  field  trips  and  special  
projects  are required. 
 

319 331 มลพิษทางน้ า 2(2-0-4) 
 Water Pollution 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 231 
 แหล่ง ปริมาณ ลักษณะ และผลเสียหายของมลพิษทางน้ า  ชีววิทยาของน้ าเสีย มาตรฐาน
คุณภาพน้ า กระบวนการบ าบัดน้ าเสียทั้งกระบวนการทางกายภาพ กระบวนการทางเคมี กระบวนการ
ทางช ีวภาพ และกระบวนการทางกายภาพ -เคมี การบ าบ ัดและก าจัดสล ัดจ ์ การบ าบัดน้ า เส ีย          
แบบธรรมชาติ 
 Sources, amount, characteristics and effects of water pollution, wastewater 
biology, water quality standards, wastewater treatment processes including physical, 
chemical, biological and physico-chemical treatments, sludge treatment and disposal, 
natural wastewater treatment. 
 

319 332 ปฏิบัติการมลพิษทางน้ า 1(0-3-2) 
 Water Pollution Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 331หรือรายวิชาร่วม 319 331 
 ศึกษาภาคปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างน้ าเสีย การเก็บรักษาตัวอย่างน้ าเสีย การวิเคราะห์
คุณภาพน้ าและมีการศึกษาภาคสนามและการท าโครงการศึกษา 
 Practical study to wastewater collection, storage of wastewater, analysis of 
water quality, field studies and special projects are included. 
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319 333 ขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 Solid Wastes and Industrial Wastes 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 232 
 ส่วนประกอบของขยะ แหล่งของขยะ ระบบรวบรวม และระบบการก าจัดขยะในรูปแบบต่างๆ 
การน าขยะจากการอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ การจัดการขยะในเขตชุมชนและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
เบื้องต้น ความหมายของของเสียอันตราย ลักษณะและประเภทของของเสียอันตราย พิษวิทยาเบื้องต้น   
การลดปริมาณของของเสียอันตราย และการเคลื่อนย้ายของเสียอันตราย กากของเสียอุตสาหกรรม      
และการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 
 The composition of wastes, sources of solid wastes, collection systems and 
alternatives for treatment and disposal, potential for salvage and reuse of industrial 
wastes, urban solid wastes management and basic of cost analysis, definition of hazardous 
wastes, basic toxicology, waste minimization, transportation of hazardous wastes, 
industrial waste and industrial waste management. 
 

319 334 ปฏิบัติการขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม 1(0-3-2) 
 Solid Wastes and Industrail Wastes Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 333 หรือรายวิชาร่วม 319 333 
 ปฏิบัติการในหัวข้อส่วนประกอบของขยะ แหล่ งของขยะ ระบบรวบรวม และระบบ          
การก าจัดขยะในรูปแบบต่างๆ การน าขยะจากการอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ การจัดการขยะในเขตชุมชน
และการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น มีการดูงานหรือปฏิบัติการนอกสถานที่ 
 Practical study the composition of wastes, sources of solid wastes, collection 
systems and alternatives for treatment and disposal, potential for salvage and reuse of 
industrial wastes, urban solid wastes  management, basic of cost analysis, excursions or 
field studies are required. 
 

319 335 หลักมูลมลพิษทางอากาศ 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Air Pollution 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 232 
 ส่วนประกอบที่ส าคัญของมลพิษทางอากาศ อุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ  
ชั้นบรรยากาศ แหล่งที่มาของมลพิษทางอากาศ ประเภทของมลพิษทางอากาศ ผลกระทบของมลพิษ     
ทางอากาศ การวัดสารมลพิษทางอากาศ การควบคุมทางวิศวกรรมส าหรับสารมลพิษทางอากาศ  
และมีการดูงานนอกสถานที ่
 Elements of air pollution, meteorology, atmosphere, sources of air pollutants, 
classification of air pollutants, effects of air pollutants, measurement of air pollutants, 
control of particulates and gaseous pollutants. Excursion is required. 
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319 336 ปฏิบัติการหลักมูลมลพิษทางอากาศ 1(0-3-2) 
 Fundamentals of Air Pollution Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 335 หรือรายวิชาร่วม 319 335 
 ภาคปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศและการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาควบคู่   
ไปกับรายวิชา 319 335 หลักมูลมลพิษทางอากาศ มีการฝึกภาคสนามและมีการศึกษาดูงานปฏิบัติการ  
นอกสถานที่ 
 Practical study to accompany the course 319 335 Fundamental of Air Pollution. 
Field trips and special projects are required.  
 

319 337 ดินเสื่อมและมลพิษทางดิน 2(2-0-4) 
 Soil Deterioration and Pollution 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 232 
 สมบัติของดินทางกายภาพ และเคมี การแลกเปลี่ยนประจุของดิน อินทรียวัตถุในดิน ธาตุอาหาร
ในดิน ความสัมพันธ์ระหว่างดินและพืช การชะล้างพังทลาย การกลายเป็นทะเลทราย ดินเค็มสารพิษในดิน   
พิษตกค้างของวัตถุมีพิษในดิน การบ าบัดดินที่ปนเปื้อนด้วยกระบวนการทางชีวภาพ และมีการดูงานนอก
สถานที ่
 The physico-chemical properties of soils, ion exchange, soil organic matters, 
soil-plants relationship, soil erosion, soil desertification, toxic substances in soils, pesticide  
residues in soils and soil bioremediation. Excursion is required.  
 

319 338 ปฏิบัติการดินเสื่อมและมลพิษทางดิน 1(0-3-2) 
 Soil Deterioration and Pollution Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 337 หรือรายวิชาร่วม 319 337 
 ปฏิบัติการสภาพมลพิษของสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับวิชา 319 337 ดินเสื่อมและมลพิษทางดิน      
มีการฝึกภาคสนามและการท าโครงการศึกษา 
 Practical study to accompany the course 319 337 Soil Deterioration and 
Pollution, field trips and special projects are required.  
 

319 339 มลพิษทางอากาศ 3(3-0-6) 
 Air Pollution 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 231 
 หลักการพ้ืนฐานด้านฟิสิกส์และเคมีของบรรยากาศ การเกิด การเปลี่ยนรูป การเคลื่อนย้าย     
และการก าจัดสารมลพิษทางอากาศ ปัญหาของโฟโตเคมิคัลสมอก ปรากฏการณ์เรือนกระจกเนื่องจาก
คาร์บอนไดออกไซด์ ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง โอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์ ภาวะฝนกรด และสภาพ     
การมองเห็น เทคนิคการวิเคราะห์กาซและอนุภาค การจ าลองแบบเชิงตัวเลขของมลพิษทางอากาศ สุขภาพ
และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากมลพิษทางอากาศ มลพิษเสียงและการสั่นสะเทือน  มีการศึกษา
ภาคปฏิบัติควบคู่กับการฟังปาฐกถาและการศึกษาภาคสนาม 
 Basic concepts in physics and chemistry of the atmosphere; production, 
transformation, transport, and removal of air pollutants; problems of photochemical 
smog, greenhouse effect & climate change, stratospheric ozone, acid rain, and visibility, 
analytical techniques for gases and particles, numerical simulation of air pollution, health 
and environmental effects of air pollution, noise pollution and vibration; field survey, 
seminar and excursion are required. 
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319 333 ขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 Solid Wastes and Industrial Wastes 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 232 
 ส่วนประกอบของขยะ แหล่งของขยะ ระบบรวบรวม และระบบการก าจัดขยะในรูปแบบต่างๆ 
การน าขยะจากการอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ การจัดการขยะในเขตชุมชนและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
เบื้องต้น ความหมายของของเสียอันตราย ลักษณะและประเภทของของเสียอันตราย พิษวิทยาเบ้ืองต้น   
การลดปริมาณของของเสียอันตราย และการเคลื่อนย้ายของเสียอันตราย กากของเสียอุตสาหกรรม      
และการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 
 The composition of wastes, sources of solid wastes, collection systems and 
alternatives for treatment and disposal, potential for salvage and reuse of industrial 
wastes, urban solid wastes management and basic of cost analysis, definition of hazardous 
wastes, basic toxicology, waste minimization, transportation of hazardous wastes, 
industrial waste and industrial waste management. 
 

319 334 ปฏิบัติการขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม 1(0-3-2) 
 Solid Wastes and Industrail Wastes Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 333 หรือรายวิชาร่วม 319 333 
 ปฏิบัติการในหัวข้อส่วนประกอบของขยะ แหล่ งของขยะ ระบบรวบรวม และระบบ          
การก าจัดขยะในรูปแบบต่างๆ การน าขยะจากการอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ การจัดการขยะในเขตชุมชน
และการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น มีการดูงานหรือปฏิบัติการนอกสถานที่ 
 Practical study the composition of wastes, sources of solid wastes, collection 
systems and alternatives for treatment and disposal, potential for salvage and reuse of 
industrial wastes, urban solid wastes  management, basic of cost analysis, excursions or 
field studies are required. 
 

319 335 หลักมูลมลพิษทางอากาศ 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Air Pollution 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 232 
 ส่วนประกอบที่ส าคัญของมลพิษทางอากาศ อุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ  
ชั้นบรรยากาศ แหล่งที่มาของมลพิษทางอากาศ ประเภทของมลพิษทางอากาศ ผลกระทบของมลพิษ     
ทางอากาศ การวัดสารมลพิษทางอากาศ การควบคุมทางวิศวกรรมส าหรับสารมลพิษทางอากาศ  
และมีการดูงานนอกสถานที ่
 Elements of air pollution, meteorology, atmosphere, sources of air pollutants, 
classification of air pollutants, effects of air pollutants, measurement of air pollutants, 
control of particulates and gaseous pollutants. Excursion is required. 
 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 269 

 

319 336 ปฏิบัติการหลักมูลมลพิษทางอากาศ 1(0-3-2) 
 Fundamentals of Air Pollution Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 335 หรือรายวิชาร่วม 319 335 
 ภาคปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศและการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาควบคู่   
ไปกับรายวิชา 319 335 หลักมูลมลพิษทางอากาศ มีการฝึกภาคสนามและมีการศึกษาดูงานปฏิบัติการ  
นอกสถานที ่
 Practical study to accompany the course 319 335 Fundamental of Air Pollution. 
Field trips and special projects are required.  
 

319 337 ดินเสื่อมและมลพิษทางดิน 2(2-0-4) 
 Soil Deterioration and Pollution 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 232 
 สมบัติของดินทางกายภาพ และเคมี การแลกเปลี่ยนประจุของดิน อินทรียวัตถุในดิน ธาตุอาหาร
ในดิน ความสัมพันธ์ระหว่างดินและพืช การชะล้างพังทลาย การกลายเป็นทะเลทราย ดินเค็มสารพิษในดิน   
พิษตกค้างของวัตถุมีพิษในดิน การบ าบัดดินที่ปนเปื้อนด้วยกระบวนการทางชีวภาพ และมีการดูงานนอก
สถานที ่
 The physico-chemical properties of soils, ion exchange, soil organic matters, 
soil-plants relationship, soil erosion, soil desertification, toxic substances in soils, pesticide  
residues in soils and soil bioremediation. Excursion is required.  
 

319 338 ปฏิบัติการดินเสื่อมและมลพิษทางดิน 1(0-3-2) 
 Soil Deterioration and Pollution Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 337 หรือรายวิชาร่วม 319 337 
 ปฏิบัติการสภาพมลพิษของสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับวิชา 319 337 ดินเสื่อมและมลพิษทางดิน      
มีการฝึกภาคสนามและการท าโครงการศึกษา 
 Practical study to accompany the course 319 337 Soil Deterioration and 
Pollution, field trips and special projects are required.  
 

319 339 มลพิษทางอากาศ 3(3-0-6) 
 Air Pollution 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 231 
 หลักการพ้ืนฐานด้านฟิสิกส์และเคมีของบรรยากาศ การเกิด การเปลี่ยนรูป การเคลื่อนย้าย     
และการก าจัดสารมลพิษทางอากาศ ปัญหาของโฟโตเคมิคัลสมอก ปรากฏการณ์เรือนกระจกเนื่องจาก
คาร์บอนไดออกไซด์ ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง โอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์ ภาวะฝนกรด และสภาพ     
การมองเห็น เทคนิคการวิเคราะห์กาซและอนุภาค การจ าลองแบบเชิงตัวเลขของมลพิษทางอากาศ สุขภาพ
และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากมลพิษทางอากาศ มลพิษเสียงและการสั่นสะเทือน  มีการศึกษา
ภาคปฏิบัติควบคู่กับการฟังปาฐกถาและการศึกษาภาคสนาม 
 Basic concepts in physics and chemistry of the atmosphere; production, 
transformation, transport, and removal of air pollutants; problems of photochemical 
smog, greenhouse effect & climate change, stratospheric ozone, acid rain, and visibility, 
analytical techniques for gases and particles, numerical simulation of air pollution, health 
and environmental effects of air pollution, noise pollution and vibration; field survey, 
seminar and excursion are required. 
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319 341 มลพิษสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Pollution 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 231 
 ศึกษาลักษณะของมลพิษโดยทั่วไป รวมทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า มลพิษดิน ของเสีย  
และมลพิษเสียง การแก้ปัญหามลพิษบางประเภท การป้องกันและการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
 Study of pollution in general including air, water, soil, solid wastes and noise, 
treatment of selected problems, protection and conservation of natural environment, 
environmental problems occurring in Thailand, the role of ecology in pollution regulation and 
control. 
 

319 342 ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Environmental Pollution Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 343 หรือรายวิชาร่วม 319 343 
 ศึกษาภาคปฏิบัติการสภาพมลพิษของสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับวิชา 319 335 มลพิษสิ่งแวดล้อม  
มีการฝึกภาคสนามและการท าโครงการศึกษา 
 Practical study to accompany the course 319 311 Environmental Pollution. 
Field trips and special projects are required. 
 

319 343 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Environmental and Health Impact Assessment 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 231 
 ความหมาย หลักการ และกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เทคนิค วิธีการ และ
แนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดัชนีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ         
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรการควบคุม ป้องกัน ลด และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 Definition, principles and processes of environmental impact assessment, 
techniques, methods, and ways for preparing environment impact assessment report, index 
and law concerning environmental impact assessment, public participation, measures in 
controlling, prevention, mitigation and solving environmental impacts. 
 

319 351 หลักเศรษฐศาสตร์ส าหรับนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 
 Principles of Economics for Environmental Scientists 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 บทน าสู่ เศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ ความร่อยหลอ        
ของทรัพยากรและตัวเลือก พฤติกรรมการบริโภค ผลประโยชน์กับต้นทุน อุปสงค์และอุปทาน ระบบตลาด
ทั้งตลาดผลผลิตและตลาดปัจจัย ดุลยภาพของตลาด การบริหารจัดการและปัญหาทางเศรษฐศาสตร์       
ความล้มเหลวของตลาด สินค้าสาธารณะกับสิ่งแวดล้อม ทางเลือกของสังคม ความไม่เท่าเทียมของรายได้
และความยากจน กรณีศึกษาของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ โศกนาฏกรรมของส่วนรวม  
กับขอบเขตสิทธิการใช้ทรัพยากร คุณค่าบริการของระบบนิเวศ และต้นทุนที่ไม่ถูกรวมในกระบวนการผลิต 
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 Introduction to economics and the economy, economic perspectives, scarcity 
and choice, consumption behavior, benefits and costs, demand and supply, market 
systems both product and resource markets, market equilibrium, government and 
economic problems, market failure, public goods and the environment, public choice, 
income inequality and poverty, case studies of environmental problems relating to 
economics, tragedy of the commons and property rights regimes, value of ecosystem 
services, and externality. 
 

319 352 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Biology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 102 
 การเปลี่ยนแปลงของลักษณะสมดุลในระบบนิเวศในธรรมชาติ อิทธิพลของสภาพแวดล้อม   
ต่อความคงตัวของสังคม คุณสมบัติและความกว้างของสิ่งมีชีวิต ตลอดจนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพในประเทศไทย การเกิดมลพิษและแนวทางการควบคุม 
 Dynamic equilibrium in natural ecosystem, influences of environmental 
disturbance upon community stability, diversity and other characteristics; adaptation to 
environmental changes of living organisms, bioenvironmental problems occurring in 
Thailand, role of ecology in pollution regulation and control. 
 

319 353 ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Environmental Biology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 352 หรือรายวิชาร่วม 319 352 
 ภาคปฏิบัติการสภาพมลพิษของสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับวิชา 319 352 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม     
มีการฝึกภาคสนามและการท าโครงการศึกษา 
 Practical study to accompany the course 319 352 Environmental Biology. 
Field trips and special projects are required.  
 

319 391 การเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Preparation for Co-operation Education in Environmenal Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ภาคปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษา 
 Practical study in order to preparation for Co-operation Education in 
Environmenal Science. 
 

319 392 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Research Methodology in Environmental Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 รูปแบบส าหรับโครงสร้างของแผนงานในการด า เนินงานวิ จัยทางด้านวิทยาศาสตร์            
การค้นคว้าและการเขียนรายงาน  การตรวจเอกสาร การน าความรู้จากการตรวจเอกสารมาใช้ในการ



271 

 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 270 

 

319 341 มลพิษสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Pollution 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 231 
 ศึกษาลักษณะของมลพิษโดยทั่วไป รวมทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า มลพิษดิน ของเสีย  
และมลพิษเสียง การแก้ปัญหามลพิษบางประเภท การป้องกันและการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
 Study of pollution in general including air, water, soil, solid wastes and noise, 
treatment of selected problems, protection and conservation of natural environment, 
environmental problems occurring in Thailand, the role of ecology in pollution regulation and 
control. 
 

319 342 ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Environmental Pollution Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 343 หรือรายวิชาร่วม 319 343 
 ศึกษาภาคปฏิบัติการสภาพมลพิษของสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับวิชา 319 335 มลพิษสิ่งแวดล้อม  
มีการฝึกภาคสนามและการท าโครงการศึกษา 
 Practical study to accompany the course 319 311 Environmental Pollution. 
Field trips and special projects are required. 
 

319 343 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Environmental and Health Impact Assessment 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 231 
 ความหมาย หลักการ และกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เทคนิค วิธีการ และ
แนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดัชนีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ         
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรการควบคุม ป้องกัน ลด และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 Definition, principles and processes of environmental impact assessment, 
techniques, methods, and ways for preparing environment impact assessment report, index 
and law concerning environmental impact assessment, public participation, measures in 
controlling, prevention, mitigation and solving environmental impacts. 
 

319 351 หลักเศรษฐศาสตร์ส าหรับนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 
 Principles of Economics for Environmental Scientists 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 บทน าสู่ เศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ ความร่อยหลอ        
ของทรัพยากรและตัวเลือก พฤติกรรมการบริโภค ผลประโยชน์กับต้นทุน อุปสงค์และอุปทาน ระบบตลาด
ทั้งตลาดผลผลิตและตลาดปัจจัย ดุลยภาพของตลาด การบริหารจัดการและปัญหาทางเศรษฐศาสตร์       
ความล้มเหลวของตลาด สินค้าสาธารณะกับสิ่งแวดล้อม ทางเลือกของสังคม ความไม่เท่าเทียมของรายได้
และความยากจน กรณีศึกษาของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ โศกนาฏกรรมของส่วนรวม  
กับขอบเขตสิทธิการใช้ทรัพยากร คุณค่าบริการของระบบนิเวศ และต้นทุนที่ไม่ถูกรวมในกระบวนการผลิต 
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 Introduction to economics and the economy, economic perspectives, scarcity 
and choice, consumption behavior, benefits and costs, demand and supply, market 
systems both product and resource markets, market equilibrium, government and 
economic problems, market failure, public goods and the environment, public choice, 
income inequality and poverty, case studies of environmental problems relating to 
economics, tragedy of the commons and property rights regimes, value of ecosystem 
services, and externality. 
 

319 352 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Biology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 102 
 การเปลี่ยนแปลงของลักษณะสมดุลในระบบนิเวศในธรรมชาติ อิทธิพลของสภาพแวดล้อม   
ต่อความคงตัวของสังคม คุณสมบัติและความกว้างของสิ่งมีชีวิต ตลอดจนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพในประเทศไทย การเกิดมลพิษและแนวทางการควบคุม 
 Dynamic equilibrium in natural ecosystem, influences of environmental 
disturbance upon community stability, diversity and other characteristics; adaptation to 
environmental changes of living organisms, bioenvironmental problems occurring in 
Thailand, role of ecology in pollution regulation and control. 
 

319 353 ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Environmental Biology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 352 หรือรายวิชาร่วม 319 352 
 ภาคปฏิบัติการสภาพมลพิษของสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับวิชา 319 352 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม     
มีการฝึกภาคสนามและการท าโครงการศึกษา 
 Practical study to accompany the course 319 352 Environmental Biology. 
Field trips and special projects are required.  
 

319 391 การเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Preparation for Co-operation Education in Environmenal Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ภาคปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษา 
 Practical study in order to preparation for Co-operation Education in 
Environmenal Science. 
 

319 392 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Research Methodology in Environmental Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 รูปแบบส าหรับโครงสร้างของแผนงานในการด า เนินงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์            
การค้นคว้าและการเขียนรายงาน  การตรวจเอกสาร การน าความรู้จากการตรวจเอกสารมาใช้ในการ
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จัดสร้างปัญหาหรือสมมุติฐานที่มีลักษณะจ าเพาะ การวางแผนส าหรับงานศึกษาวิจัยและงานทดลองวิจัย 
การน าวิธีและกระบวนการมาใช้ในงานวิจัย การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลการศึกษา  
หรือทดลอง การเขียนรายงานเชิงวิทยาศาสตร์ และการเสนอผลงานทดลอง 

 A conceptual framework in scientific research work, searching and reviewing 
literature, formulating specific problems or hypotheses, planning for observational and 
experimental studies, applying procedures for research work, collecting and analyzing 
data, interpreting results, writing up scientific report, presenting research work. 
 

319 401 ปักษีวิทยา 3(3-0-6) 
 Ornithology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 101 
 บทน า (วิวัฒนาการ ท าความรู้จักนก ปักษีวิทยาในปัจจุบัน) ผิวหนัง ขนนก กระดูก กล้ามเนื้อ 
การบินและการปรับตัวเพ่ือการบิน ระบบทางเดินอาหาร อาหารและอุปนิสัยในการกินอาหาร ระบบหายใจ 
ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบประสาทสมองและฮอร์โมน พฤติกรรม การอพยพ นิเวศวิทยา การอนุรักษ์ 
การจ าแนกออกเป็นหมวดหมู่และอนุกรมวิธาน 
 Introduction (evolution, learning about birds, ornithology today), skin, feathers, 
bones, muscles, flight and adaptation for flight, digestive system, food and feeding habits, 
respiratory system, circulatory system, nervous system, brain and hormones, behavior, 
migration, ecology, conservation, classification and taxonomy. 
 

319 402 ปฏิบัติการปักษีวิทยา 1(0-3-2) 
 Ornithology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 401 หรือรายวิชาเรียนร่วม 319 401 
 ลักษณะภายนอกของนก กายวิภาคของนก การหาจ านวนประชากร ความเหมือนของชุมชน
นกในสถานที่ต่างๆ อนุกรมวิธาน 
 External morphology of birds, anatomy of birds, population census, similarity of 
bird communities in various places, and taxonomy of birds. 
 

319 403 นิเวศวิทยาสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ 3(3-0-6) 
 Wildlife Ecology and Conservation 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 101 
 บทน า  ปัจจัยที่สัตว์ป่าต้องการในการด ารงชีพ ผลผลิตของสัตว์ป่าและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลผลิต ปัจจัยที่ท าลายสัตว์ป่า สัตว์สงวนและสัตว์คุ้มครอง อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
หลักการอนุรักษ์และจัดการสัตว์ป่า การศึกษาสภาพนิเวศวิทยาของสัตว์ป่านอกสถานที่ การอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 Introduction, factors that wildlife need for their living, productivity and factors that 
influence it, factors that destroy wildlife, wildlife preservation and protection, national park 
and wildlife sanctuaries, principles of wildlife conservation and  management, excursion on 
wildlife ecology studies are required. 
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319 404 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสัตว์ป่า  และการอนุรักษ์ 1(0-3-2) 
 Wildlife Ecology and Conservation Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 403 หรือรายวิชาร่วม 319 403 
 ภาคปฏิบัติการควบคู่ไปกับวิชา  319  403  นิเวศวิทยาสัตว์ป่า  มีการฝึกภาคสนาม และการท า
โครงการศึกษา 
 Practical study to accompany the course 319 403 Wildlife Ecology. Field trips 
and special projects are required. 
 

319 421 หลักนิเวศวิทยามนุษย์ 3(3-0-6) 
 Principles of Human Ecology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 101 
 ปรัชญาของนิเวศวิทยามนุษย์  ทฤษฎีนิเวศวิทยามนุษย์ขั้นพ้ืนฐานและทฤษฎีแนวใหม่        
การเปลี่ยนแปลงนิเวศวิทยาในเขตเมือง และเขตชานเมือง  ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ทรัพยากร และมลพิษ  
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของประชากรมนุษย์ต่อระบบนิเวศ 
 Philosophy of human ecology, basic and alternative theories of human 
ecology, ecological changes  in  suburban  areas,  human  relationships  with  resources  
and  pollution, environmental dynamics and effects of human population change on 
ecosystems. 
 

319 422 นิเวศวิทยาป่าไม้ขั้นแนะน า 3(2-3-6) 
 Introduction to Forest Ecology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 101 
 ความหมายของระบบนิเวศป่าไม้ การกระจายตัวของป่าไม้ในโลก องค์ประกอบ โครงสร้าง
และบทบาทหน้าที่ของป่าไม้ ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ชีวิตพืช ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสัตว์ พลวัตของป่า 
ประเภทของป่าไม้ในเขตร้อนและการวิเคราะห์ป่าไม้  ความส าคัญของป่าไม้ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่า
ไม้ และแนวทางการอนุรักษ์ป่าไม้ในปัจจุบัน การศึกษาภาคปฏิบัติควบคู่กับการฟังปาฐกถาและการศึกษา
ภาคสนาม 
 Definition of forest ecosystems, world’s forest distribution, forest composition, 
structure and function, environmental factors, plant life, interconnections between plants 
and  animals, forest dynamics, types of tropical forests and forest analysis, importance of 
forests, use of forest resources, and current forest conservation approaches, field survey, 
seminar and excursion required. 
 

319 441 การจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 232 
 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ระบบสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์ กระบวนการพ้ืนฐาน          
ในการพัฒนาโครงการทางสิ่งแวดล้อม การบริหาร นโยบายการจัดการและการวางแผนสิ่งแวดล้อม       
การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับโครงการพัฒนา การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
ในการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนา นิเวศวิทยาการอนุรักษ์และการพัฒนา 



273 

 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 272 

 

จัดสร้างปัญหาหรือสมมุติฐานที่มีลักษณะจ าเพาะ การวางแผนส าหรับงานศึกษาวิจัยและงานทดลองวิจัย 
การน าวิธีและกระบวนการมาใช้ในงานวิจัย การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลการศึกษา  
หรือทดลอง การเขียนรายงานเชิงวิทยาศาสตร์ และการเสนอผลงานทดลอง 

 A conceptual framework in scientific research work, searching and reviewing 
literature, formulating specific problems or hypotheses, planning for observational and 
experimental studies, applying procedures for research work, collecting and analyzing 
data, interpreting results, writing up scientific report, presenting research work. 
 

319 401 ปักษีวิทยา 3(3-0-6) 
 Ornithology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 101 
 บทน า (วิวัฒนาการ ท าความรู้จักนก ปักษีวิทยาในปัจจุบัน) ผิวหนัง ขนนก กระดูก กล้ามเนื้อ 
การบินและการปรับตัวเพ่ือการบิน ระบบทางเดินอาหาร อาหารและอุปนิสัยในการกินอาหาร ระบบหายใจ 
ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบประสาทสมองและฮอร์โมน พฤติกรรม การอพยพ นิเวศวิทยา การอนุรักษ์ 
การจ าแนกออกเป็นหมวดหมู่และอนุกรมวิธาน 
 Introduction (evolution, learning about birds, ornithology today), skin, feathers, 
bones, muscles, flight and adaptation for flight, digestive system, food and feeding habits, 
respiratory system, circulatory system, nervous system, brain and hormones, behavior, 
migration, ecology, conservation, classification and taxonomy. 
 

319 402 ปฏิบัติการปักษีวิทยา 1(0-3-2) 
 Ornithology Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 401 หรือรายวิชาเรียนร่วม 319 401 
 ลักษณะภายนอกของนก กายวิภาคของนก การหาจ านวนประชากร ความเหมือนของชุมชน
นกในสถานที่ต่างๆ อนุกรมวิธาน 
 External morphology of birds, anatomy of birds, population census, similarity of 
bird communities in various places, and taxonomy of birds. 
 

319 403 นิเวศวิทยาสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ 3(3-0-6) 
 Wildlife Ecology and Conservation 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 101 
 บทน า  ปัจจัยที่สัตว์ป่าต้องการในการด ารงชีพ ผลผลิตของสัตว์ป่าและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลผลิต ปัจจัยที่ท าลายสัตว์ป่า สัตว์สงวนและสัตว์คุ้มครอง อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
หลักการอนุรักษ์และจัดการสัตว์ป่า การศึกษาสภาพนิเวศวิทยาของสัตว์ป่านอกสถานที่ การอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 Introduction, factors that wildlife need for their living, productivity and factors that 
influence it, factors that destroy wildlife, wildlife preservation and protection, national park 
and wildlife sanctuaries, principles of wildlife conservation and  management, excursion on 
wildlife ecology studies are required. 
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319 404 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสัตว์ป่า  และการอนุรักษ์ 1(0-3-2) 
 Wildlife Ecology and Conservation Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 403 หรือรายวิชาร่วม 319 403 
 ภาคปฏิบัติการควบคู่ไปกับวิชา  319  403  นิเวศวิทยาสัตว์ป่า  มีการฝึกภาคสนาม และการท า
โครงการศึกษา 
 Practical study to accompany the course 319 403 Wildlife Ecology. Field trips 
and special projects are required. 
 

319 421 หลักนิเวศวิทยามนุษย์ 3(3-0-6) 
 Principles of Human Ecology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 101 
 ปรัชญาของนิเวศวิทยามนุษย์  ทฤษฎีนิเวศวิทยามนุษย์ขั้นพ้ืนฐานและทฤษฎีแนวใหม่        
การเปลี่ยนแปลงนิเวศวิทยาในเขตเมือง และเขตชานเมือง  ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ทรัพยากร และมลพิษ  
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของประชากรมนุษย์ต่อระบบนิเวศ 
 Philosophy of human ecology, basic and alternative theories of human 
ecology, ecological changes  in  suburban  areas,  human  relationships  with  resources  
and  pollution, environmental dynamics and effects of human population change on 
ecosystems. 
 

319 422 นิเวศวิทยาป่าไม้ขั้นแนะน า 3(2-3-6) 
 Introduction to Forest Ecology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 101 
 ความหมายของระบบนิเวศป่าไม้ การกระจายตัวของป่าไม้ในโลก องค์ประกอบ โครงสร้าง
และบทบาทหน้าท่ีของป่าไม้ ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ชีวิตพืช ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสัตว์ พลวัตของป่า 
ประเภทของป่าไม้ในเขตร้อนและการวิเคราะห์ป่าไม้  ความส าคัญของป่าไม้ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่า
ไม้ และแนวทางการอนุรักษ์ป่าไม้ในปัจจุบัน การศึกษาภาคปฏิบัติควบคู่กับการฟังปาฐกถาและการศึกษา
ภาคสนาม 
 Definition of forest ecosystems, world’s forest distribution, forest composition, 
structure and function, environmental factors, plant life, interconnections between plants 
and  animals, forest dynamics, types of tropical forests and forest analysis, importance of 
forests, use of forest resources, and current forest conservation approaches, field survey, 
seminar and excursion required. 
 

319 441 การจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 232 
 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ระบบสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์ กระบวนการพ้ืนฐาน          
ในการพัฒนาโครงการทางสิ่งแวดล้อม การบริหาร นโยบายการจัดการและการวางแผนสิ่งแวดล้อม       
การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับโครงการพัฒนา การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
ในการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนา นิเวศวิทยาการอนุรักษ์และการพัฒนา 
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 Environment and development, environmental system and analysis, basic 
process in environmental project development, environmental administrative, policy and  
planing, environmental management, appropriate technology for development project, 
public relation and participation in environmental impact management from development 
project, ecological conservation and development. 
 

319 442 ปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Environmental Management Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 441 หรือรายวิชาร่วม 319 441 
 ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับหัวข้อในวิชา 319 441การจัดการสิ่งแวดล้อม  และมีการ          
ฝึกภาคสนามและโครงการพิเศษ 
 Practical study to accompany the course 319 441 Environmental Management. 
Field trips and special projects are required. 
 

319 443 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Laws 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 231 
 แนวนโยบายแห่งชาติเกี่ยวกับการพิทักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
กฎหมายเกี่ยวกับนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันมลพิษ 
และปัญหาในเรื่องนั้นๆ 
 National policy on the environment and natural resources protection, laws 
and regulations in policy and environmental management, natural resources conservation, 
pollution prevention and their related problems. 
 

319 444 พลังงานและการอนุรักษ์ 2(2-0-4) 
 Energy and Conservation 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แหล่งที่มา ประเภท และแนวทางใช้ประโยชน์ของพลังงานประเภทต่างๆ สถานการณ์ทางด้าน
พลังงานของโลกและของประเทศไทย ปัญหาที่เกิดจากการใช้พลังงานและแนวทางการแก้ปัญหา นโยบาย
และแผนงานด้านพลังงานของประเทศไทย พลังงานส าหรับอนาคต และการอนุรักษ์พลังงาน 
 Sources, types and ways of energy usage; energy situation of the world and 
Thailand; problems form energy usage and their solution; policy and plan of energy 
inThailand; energy for the future; energy conservation. 
 

319 445 ปฏิบัติการพลังงานและการอนุรักษ์ 1(0-3-2) 
 Energy and Conservation Laboratory  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 444 หรือรายวิชาร่วม 319 444 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในวิชา 319 444 พลังงานและการอนุรักษ์ 
 Laboratory experiments to accompany 319 444 Energy and Conservation. 
Field trips are required. 
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319 451 นิเวศเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Ecological Economics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 351 
 หลักนิ เวศวิทยาเบื้องต้น ความสัมพันธ์ของมนุษย์ -สิ่ งแวดล้อม ข้อขัดแย้ งปัจจุบัน            
ของมนุษยชาติ กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ พัฒนาการร่วมยุคเริ่มต้นของศาสตร์วิชาเศรษฐศาสตร์  และ
นิเวศวิทยา บูรณาการของนิเวศวิทยาและเศรษฐศาสตร์ หลักการแนวความคิดของนิเวศเศรษฐศาสตร์ เช่น 
ความยั่งยืน การกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และ
นโยบายองค์กร และเครื่องมือสู่ความยั่งยืน 
 Ecology and economics, principles of ecological economics, sustainability, 
equitable distribution, and effective allocation of natural resources, and policies, institutions, 
and instruments. 
 

319 452 พิษนิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
 Ecotoxicology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 231 
 หลักการพิษวิทยา การปนเปื้อนของสารเคมีที่ก่อพิษ การทดสอบพิษ เส้นทางการรับสัมผัส
สารพิษ รูปแบบของการเกิดพิษ ผลกระทบของสารเคมีที่มีการปนเปื้อนต่อสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์     
ทีไ่ม่มีกระดูกสันหลัง การวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารเคมี ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเป็นพิษ  
การทดสอบพิษวิทยาของระบบนิเวศ การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นทางนิเวศวิทยา 
 Toxicology principle, chemical contamination, toxicity testing, routes of 
exposure, mode of action, effect of chemical contamination to vertebrate and invertebrate, 
chemical contamination analysis, environmental factors influencing ecotoxicity, ecotoxicity 
testing, basic ecological risk assessment. 
 

319 453 การบ าบัดของเสียทางชีววิทยา 2(2-0-4)  
 Biological Waste Treatment 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 232 
 องค์ประกอบของของเสีย  แหล่งและผลกระทบของของเสียต่อสิ่งแวดล้อมการป้องกัน      
การควบคุม และการก าจัดของเสียโดยใช้กระบวนการทางชีววิทยา 
 Composition of waste, sources and effects of waste on the environment, 
prevention, control and treatment of wastes using biological processes. 
 

319 454 ปฏิบัติการการบ าบัดของเสียทางชีววิทยา 1(0-3-2)  
 Biological Waste Treatment Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 453 หรือรายวิชาร่วม 319 453 
 ปฏิบัติการป้องกัน การควบคุมและการก าจัดของเสียโดยกระบวนการทางชีววิทยา           
ให้สอดคล้องกับหัวข้อในวิชา 319 453 การก าจัดของเสียโดยกระบวนการทางชีววิทยา มีการศึกษานอก
สถานที่ 
 Practical study of biological disposal and treatment of wastes to accompany 
the course 319 453 Biological Waste Treatment. Field trips are required. 
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 Environment and development, environmental system and analysis, basic 
process in environmental project development, environmental administrative, policy and  
planing, environmental management, appropriate technology for development project, 
public relation and participation in environmental impact management from development 
project, ecological conservation and development. 
 

319 442 ปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Environmental Management Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 441 หรือรายวิชาร่วม 319 441 
 ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับหัวข้อในวิชา 319 441การจัดการสิ่งแวดล้อม  และมีการ          
ฝึกภาคสนามและโครงการพิเศษ 
 Practical study to accompany the course 319 441 Environmental Management. 
Field trips and special projects are required. 
 

319 443 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Laws 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 231 
 แนวนโยบายแห่งชาติเกี่ยวกับการพิทักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
กฎหมายเกี่ยวกับนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันมลพิษ 
และปัญหาในเรื่องนั้นๆ 
 National policy on the environment and natural resources protection, laws 
and regulations in policy and environmental management, natural resources conservation, 
pollution prevention and their related problems. 
 

319 444 พลังงานและการอนุรักษ์ 2(2-0-4) 
 Energy and Conservation 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แหล่งที่มา ประเภท และแนวทางใช้ประโยชน์ของพลังงานประเภทต่างๆ สถานการณ์ทางด้าน
พลังงานของโลกและของประเทศไทย ปัญหาที่เกิดจากการใช้พลังงานและแนวทางการแก้ปัญหา นโยบาย
และแผนงานด้านพลังงานของประเทศไทย พลังงานส าหรับอนาคต และการอนุรักษ์พลังงาน 
 Sources, types and ways of energy usage; energy situation of the world and 
Thailand; problems form energy usage and their solution; policy and plan of energy 
inThailand; energy for the future; energy conservation. 
 

319 445 ปฏิบัติการพลังงานและการอนุรักษ์ 1(0-3-2) 
 Energy and Conservation Laboratory  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 444 หรือรายวิชาร่วม 319 444 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในวิชา 319 444 พลังงานและการอนุรักษ์ 
 Laboratory experiments to accompany 319 444 Energy and Conservation. 
Field trips are required. 
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319 451 นิเวศเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Ecological Economics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 351 
 หลักนิ เวศวิทยาเบื้องต้น ความสัมพันธ์ของมนุษย์ -สิ่ งแวดล้อม ข้อขัดแย้ งปัจจุบัน            
ของมนุษยชาติ กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ พัฒนาการร่วมยุคเริ่มต้นของศาสตร์วิชาเศรษฐศาสตร์  และ
นิเวศวิทยา บูรณาการของนิเวศวิทยาและเศรษฐศาสตร์ หลักการแนวความคิดของนิเวศเศรษฐศาสตร์ เช่น 
ความยั่งยืน การกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และ
นโยบายองค์กร และเครื่องมือสู่ความยั่งยืน 
 Ecology and economics, principles of ecological economics, sustainability, 
equitable distribution, and effective allocation of natural resources, and policies, institutions, 
and instruments. 
 

319 452 พิษนิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
 Ecotoxicology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 231 
 หลักการพิษวิทยา การปนเปื้อนของสารเคมีที่ก่อพิษ การทดสอบพิษ เส้นทางการรับสัมผัส
สารพิษ รูปแบบของการเกิดพิษ ผลกระทบของสารเคมีที่มีการปนเปื้อนต่อสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์     
ทีไ่ม่มีกระดูกสันหลัง การวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารเคมี ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเป็นพิษ  
การทดสอบพิษวิทยาของระบบนิเวศ การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นทางนิเวศวิทยา 
 Toxicology principle, chemical contamination, toxicity testing, routes of 
exposure, mode of action, effect of chemical contamination to vertebrate and invertebrate, 
chemical contamination analysis, environmental factors influencing ecotoxicity, ecotoxicity 
testing, basic ecological risk assessment. 
 

319 453 การบ าบัดของเสียทางชีววิทยา 2(2-0-4)  
 Biological Waste Treatment 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 232 
 องค์ประกอบของของเสีย  แหล่งและผลกระทบของของเสียต่อสิ่งแวดล้อมการป้องกัน      
การควบคุม และการก าจัดของเสียโดยใช้กระบวนการทางชีววิทยา 
 Composition of waste, sources and effects of waste on the environment, 
prevention, control and treatment of wastes using biological processes. 
 

319 454 ปฏิบัติการการบ าบัดของเสียทางชีววิทยา 1(0-3-2)  
 Biological Waste Treatment Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 453 หรือรายวิชาร่วม 319 453 
 ปฏิบัติการป้องกัน การควบคุมและการก าจัดของเสียโดยกระบวนการทางชีววิทยา           
ให้สอดคล้องกับหัวข้อในวิชา 319 453 การก าจัดของเสียโดยกระบวนการทางชีววิทยา มีการศึกษานอก
สถานที่ 
 Practical study of biological disposal and treatment of wastes to accompany 
the course 319 453 Biological Waste Treatment. Field trips are required. 
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319 491 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Seminar in Enviroumental Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องได้รับอนุญาตจากภาควิชา 
 การสัมมนาและการเขียนรายงานในหัวข้อทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับสูง 
 Oral presentation and report writing of advanced topics in Environmental Science. 
 

319 492 โครงการวิจัย  2(0-6-4) 
 Research Project 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 392 
 การวิจัยและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนิเวศวิทยา 
การศึกษาหัวข้องานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ และอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบ การเขียนข้อเสนอโครงการและ
การวางแผนการท างาน การวิพากษ์วรรณกรรม การทดลองปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล
การศึกษา เพื่อให้มีประสบการณ์ในการท าการวิจัย การน าเสนอผลการวิเคราะห์ ในรูปของการเสนอผลงาน
แบบปากเปล่าและรายงาน 
 Research and analysis of problems pertaining to environmental science and 
ecology, study of research topic proposed by the student under consent of project 
advisor, research proposal writing and research planning, literature review, experiments, 
experimental data analysis and conclusion in order to gain experience in research, the 
results will be presented both as oral and written report. 
 

319 494 ปัญหาพิเศษ 1(0-3-2) 
 Special Problems 
 เงื่อนไขของรายวิชา : โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 วิจัยและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนิเวศวิทยา        
การเขียนโครงการและการวางแผนการท างาน  วิพากษ์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการทดลองปฏิบัติการ
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือก่อให้เกิดความช านาญ หรือศึกษาแนวโน้มความเป็นไปได้ของงานวิจัยนั้นๆ ที่มีมูลฐาน   
จากหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ  และอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบ การน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของรายงาน 
 Research  and  analysis  of  problems  pertaining  to  environmental  science  
and  ecology, writing  of  research  proposals  and  research  planning,  literature  review  
and  basic experimental practice to gain experience or feasibility study of research project 
based upon the topics proposed by students and with the agreement of the project 
advisor. 
 

319 495 สหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6(0-18-9) 
 Co-operative Education in Environmental Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 391 
 วิจัยด้ านวิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้อมในหน่วยงานเอกชนหรือภาครัฐ  โดยนักศึกษา              
ต้องอยู่ปฏิบัติงานเต็มเวลาเช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบงานหลัก            
ตามหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 Research in real environmental or ecological science in private sectors or 
governmental organizations, students have to work as full time employees, doing works 
assigned from the head of organizations or any appointed personels, doing conclusive 
report and present to advisor and the appointed personel. 
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รายวิชาในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

322 112 การเขียนโปรแกรมข้ันแนะน า 3(2-2-5) 
 Introduction to Programming 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นแนะน า การแก้ปัญหา การคิดเชิงตรรก ชนิดข้อมูล ตัวแปร 
โครงสร้างควบคุม การน าเข้า/การส่งออก แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส วัตถุ การห่อหุ้ม  
การซ่อนสารสนเทศ และส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก 
 Introduction to computer programming: problem solving, logical thinking, data 
types, variables, control structure, input/output, concepts of object-oriented programming: 
classes, objects, encapsulation, information hiding and graphical user interfaces. 
 

322 113 วิทยาการคอมพิวเตอร์หลักมูล  3(2-2-5) 
 Fundamental Computer Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การศึกษาพ้ืนฐานการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ข้อมูลและรหัสที่
ใช้แทนข้อมูล การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล ส่วนประกอบที่ส าคัญและความสัมพันธ์ระหว่างส่วน
ต่างๆ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูล หลักการเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต 
ระบบปฎิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง การเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น การเขียนผังงานและรหัสจ าลอง ฝึกหัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษาที่เหมาะสม จริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและจรรยาบรรณในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
 Fundamental computer system, hardware and software, data representation, 
organizing data for computer data processing, file organization, overview of database system, 
concept of computer network and internet, operating system software, application software, 
problem solving and structural programming, overview of computer programming, 
flowcharting concept, pseudo-code, programming in a computer language, computer ethic.  
 

322 114 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Structured Programming for Computer Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนะน าการเขียนโปรแกรมภาษาซี  แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนค าสั่ง การสร้าง    
ผังงาน โครงสร้างโปรแกรม การคิดเชิงตรรกะ ชนิดข้อมูล การก าหนดตัวแปร ประโยคเงื่อนไข ค าสั่งควบคุม   
การใช้แถวล าดับและสายอักขระ การน าเข้า/การส่งออก ฟังก์ชัน การจัดการหน่วยความจ าพลวัต  
โปรแกรมประยุกต ์การแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรม 
 Introduction to programming in C language, concepts of procedural programming: 
flowchart, program structure, logical thinking, data types, variable declarations, conditional 
statements, control statements, array and string operations,  input/output, functions, dynamic 
memory allocation, application program, problem solving with programming. 
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319 491 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Seminar in Enviroumental Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องได้รับอนุญาตจากภาควิชา 
 การสัมมนาและการเขียนรายงานในหัวข้อทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับสูง 
 Oral presentation and report writing of advanced topics in Environmental Science. 
 

319 492 โครงการวิจัย  2(0-6-4) 
 Research Project 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 392 
 การวิจัยและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนิเวศวิทยา 
การศึกษาหัวข้องานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ และอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบ การเขียนข้อเสนอโครงการและ
การวางแผนการท างาน การวิพากษ์วรรณกรรม การทดลองปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล
การศึกษา เพื่อให้มีประสบการณ์ในการท าการวิจัย การน าเสนอผลการวิเคราะห์ ในรูปของการเสนอผลงาน
แบบปากเปล่าและรายงาน 
 Research and analysis of problems pertaining to environmental science and 
ecology, study of research topic proposed by the student under consent of project 
advisor, research proposal writing and research planning, literature review, experiments, 
experimental data analysis and conclusion in order to gain experience in research, the 
results will be presented both as oral and written report. 
 

319 494 ปัญหาพิเศษ 1(0-3-2) 
 Special Problems 
 เงื่อนไขของรายวิชา : โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 วิจัยและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนิเวศวิทยา        
การเขียนโครงการและการวางแผนการท างาน  วิพากษ์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการทดลองปฏิบัติการ
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือก่อให้เกิดความช านาญ หรือศึกษาแนวโน้มความเป็นไปได้ของงานวิจัยนั้นๆ ที่มีมูลฐาน   
จากหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ  และอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบ การน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของรายงาน 
 Research  and  analysis  of  problems  pertaining  to  environmental  science  
and  ecology, writing  of  research  proposals  and  research  planning,  literature  review  
and  basic experimental practice to gain experience or feasibility study of research project 
based upon the topics proposed by students and with the agreement of the project 
advisor. 
 

319 495 สหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6(0-18-9) 
 Co-operative Education in Environmental Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 319 391 
 วิจัยด้ านวิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้อมในหน่วยงานเอกชนหรือภาครัฐ  โดยนักศึกษา              
ต้องอยู่ปฏิบัติงานเต็มเวลาเช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบงานหลัก            
ตามหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 Research in real environmental or ecological science in private sectors or 
governmental organizations, students have to work as full time employees, doing works 
assigned from the head of organizations or any appointed personels, doing conclusive 
report and present to advisor and the appointed personel. 
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รายวิชาในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

322 112 การเขียนโปรแกรมข้ันแนะน า 3(2-2-5) 
 Introduction to Programming 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นแนะน า การแก้ปัญหา การคิดเชิงตรรก ชนิดข้อมูล ตัวแปร 
โครงสร้างควบคุม การน าเข้า/การส่งออก แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส วัตถุ การห่อหุ้ม  
การซ่อนสารสนเทศ และส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก 
 Introduction to computer programming: problem solving, logical thinking, data 
types, variables, control structure, input/output, concepts of object-oriented programming: 
classes, objects, encapsulation, information hiding and graphical user interfaces. 
 

322 113 วิทยาการคอมพิวเตอร์หลักมูล  3(2-2-5) 
 Fundamental Computer Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การศึกษาพ้ืนฐานการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ข้อมูลและรหัสที่
ใช้แทนข้อมูล การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล ส่วนประกอบที่ส าคัญและความสัมพันธ์ระหว่างส่วน
ต่างๆ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูล หลักการเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต 
ระบบปฎิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง การเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น การเขียนผังงานและรหัสจ าลอง ฝึกหัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษาที่เหมาะสม จริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและจรรยาบรรณในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
 Fundamental computer system, hardware and software, data representation, 
organizing data for computer data processing, file organization, overview of database system, 
concept of computer network and internet, operating system software, application software, 
problem solving and structural programming, overview of computer programming, 
flowcharting concept, pseudo-code, programming in a computer language, computer ethic.  
 

322 114 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Structured Programming for Computer Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนะน าการเขียนโปรแกรมภาษาซี  แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนค าสั่ง การสร้าง    
ผังงาน โครงสร้างโปรแกรม การคิดเชิงตรรกะ ชนิดข้อมูล การก าหนดตัวแปร ประโยคเงื่อนไข ค าสั่งควบคุม   
การใช้แถวล าดับและสายอักขระ การน าเข้า/การส่งออก ฟังก์ชัน การจัดการหน่วยความจ าพลวัต  
โปรแกรมประยุกต ์การแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรม 
 Introduction to programming in C language, concepts of procedural programming: 
flowchart, program structure, logical thinking, data types, variable declarations, conditional 
statements, control statements, array and string operations,  input/output, functions, dynamic 
memory allocation, application program, problem solving with programming. 
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322 117 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 
 Computer Programming I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นแนะน า ผังงาน ซูโดโค้ด การแก้ปัญหา การคิดเชิงตรรก  
ชนิดข้อมูล  ตัวแปร โครงสร้างควบคุม อาร์เรย์ ฟังก์ชัน การน าเข้า/การส่งออก ไฟล์ 
 Introduction to computer programming: flowchart, pseudocode, problem 
solving, logical thinking, data types, variables, control structure, array, function, 
input/output, file. 

 

322 118 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 
 Computer Programming II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 117 
 ภาษาและเทคโนโลยีจาวาขั้นแนะน า การออกแบบ การท าให้ เกิดผล การทดสอบ            
และการแก้ไขข้อผิดพลาด เทคนิคของการเขียนโปรแกรมของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  และภาษา
โปรแกรมจาวา 
 Introduction to Java programming, design coding, testing, error exception, object-
oriented programming concept and java programming language. 
 

322 123 องค์ประกอบและระบบคอมพิวเตอร์หลักมูล 3(3-0-6) 
 Fundamentals  of  Computer System and Organization 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 วงจรตรรกะแบบดิจิตัลและชิ้นส่วนแบบดิจิตัล การแทนข้อมูล หน่วยประมวลผลและหน่วย
ค านวณ ชนิดของโปรเซสเซอร์และชุดค าสั่ง การอ้างอิงต าแหน่งและการแทนชุดค าสั่ง หน่วยความจ า      
และอุปกรณ์เก็บข้อมูล หน่วยความจ าแบบกายภาพและการอ้างอิงต าแหน่ง หน่วยความจ าเสมือน       
และการอ้างอิงต าแหน่ง สถาปัตยกรรมของบัส หน่วยรับ-ส่งข้อมูล ระบบปฏิบัติการและซอฟท์แวร์
สนับสนุน อัลกอริทึมเบื้องต้นและการวัดประสิทธิภาพ 
 Digital logic circuit and digital components, data representation, processors and 
computational engines, processor types and instruction sets, operand addressing and 
instruction representation, memory and storage, physical memory and addressing, virtual 
memory and addressing, bus architectures, programmed and interrupt driven I/O,                  
a programmer’s view of devices, I/O and buffering, operating systems and supporting 
softwares, elementary algorithmics and efficiency measurement. 
 

322 131 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  
 Human-Computer Interaction 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวความคิดและรูปแบบของการโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของผู้ใช้
และผู้พัฒนาระบบ กระบวนการออกแบบระบบในส่วนติดต่อผู้ใช้ ปัจจัยที่ส าคัญในกระบวนการออกแบบ
และการประเมินผลของการโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบตัวป้อนเข้า การออกแบบ
ส่วนแสดงผลลัพธ์  และการตอบสนองในรูปแบบต่างๆ การประยุกต์ เทคนิค การโต้ ตอบผู้ ใช้                   
ในเกมคอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อมแบบเสมือนจริง การพัฒนาคู่มือผู้ใช้ 
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 Concept of human-computer interaction in user interface and development, user 
interface design model, importance factor of design process and evaluate human-computer 
interaction, input and output design, type of interaction, applied game application by HCI, 
virtual environment, user manual development. 
 

322 132 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ  3(2-2-5) 
 Web Application Development 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  
 วิชานี้จะแนะน าเทคโนโลยีเว็บ และท าให้สามารถสร้างเว็บแอพพลิเคชันได้ เนื้อหาที่สอนจะ
เริ่มจากภาษามาร์คอัพ (แอชทีเอ็มแอล) การจัดรูปแบบเว็บด้วยซีเอสเอส การเขียนโปรแกรมบนเว็บด้วย
ภาษาจาวาสคริปต์ การจัดการแบบจ าลองโครงสร้างวัตถุเอกสาร การสร้างกราฟิกและแอนนิเมชันด้วยแคน
วาส การขอต าแหน่งทางภูมิศาสตร์บนเว็บ การเขียนโปรแกรมบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยภาษาพีเอ็ชพี การเขียน
โปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล การับส่งข้อมูลบนเว็บแบบไม่ประสานเวลา การใช้คุกกี้และเซสชัน เรสฟูลเว็บ
เซอร์วิส การแปลงเว็บแอพพลิเคชันเป็นแอพพลิเคชันบนมือถือด้วยกรอบงานแบบไฮบริดจ์ 
 This class will introduce to the Web technologies and give experience creating 
Web applications. In the process student will learn about markup languages (HTML), 
cascade style sheet (CSS), scripting languages (JavaScript), document object model (HTML 
DOM), graphic and animation with canvas, geo-location, server-side script with PHP 
language, database programming, asynchronous web (Ajax), cookies and session, RESTful 
web services, and convert web application to mobile application from hybrid application 
framework. 
 

322 161 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นแนะน า 3(2-2-5) 
 Introduction to Information and Communication Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ระบบคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์        
และการประมวลผลข้อมูล  โครงสร้างของระบบประมวลผลข้อมูล  การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลแบบต่างๆ 
หลักการเกี่ยวกับการเครือข่ายคอมพิวเตอร์  วิธีการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  การเขียนผังงาน  และรหัส
ล าลอง  ภาษาต่างๆที่ใช้เขียนโปรแกรม  ระบบปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม 
 Computer system, hardware and software, data collecting, analyzing and 
processing, structure of data processing, file organization, flowcharting, pseudocode, computer 
program languages, operating system programming, and practice in computer programming.  
 

322 162 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นแนะน า 3(2-2-5) 
 Introduction to Computer Organization and Architecture 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การสร้างองค์ประกอบฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย หน่วยประมวลผลกลาง 
หน่วยความจ า หน่วยควบคุมและอุปกรณ์ไอ/โอ การเข้ารหัสและการแทนตัวเลข  ตรรกะเชิงดิจิทัลเกี่ยวกับ
เกตและพีชคณิตบูลลีน วงจรตรรกะเชิงดิจิตัลแบบพ้ืนฐาน หน่วยความจ า เช่น ฟลิป -ฟลอป และรีจีสเตอร์ 
เป็นต้น  ภาษาเครื่องเชิงแบบแผนประกอบด้วย รูปแบบค าสั่ง โครงสร้างที่อยู่ ชนิดของค าสั่ง  การควบคุม
กระแสค าสั่ง  
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322 117 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 
 Computer Programming I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นแนะน า ผังงาน ซูโดโค้ด การแก้ปัญหา การคิดเชิงตรรก  
ชนิดข้อมูล  ตัวแปร โครงสร้างควบคุม อาร์เรย์ ฟังก์ชัน การน าเข้า/การส่งออก ไฟล์ 
 Introduction to computer programming: flowchart, pseudocode, problem 
solving, logical thinking, data types, variables, control structure, array, function, 
input/output, file. 

 

322 118 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 
 Computer Programming II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 117 
 ภาษาและเทคโนโลยีจาวาขั้นแนะน า การออกแบบ การท าให้ เกิดผล การทดสอบ            
และการแก้ไขข้อผิดพลาด เทคนิคของการเขียนโปรแกรมของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  และภาษา
โปรแกรมจาวา 
 Introduction to Java programming, design coding, testing, error exception, object-
oriented programming concept and java programming language. 
 

322 123 องค์ประกอบและระบบคอมพิวเตอร์หลักมูล 3(3-0-6) 
 Fundamentals  of  Computer System and Organization 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 วงจรตรรกะแบบดิจิตัลและชิ้นส่วนแบบดิจิตัล การแทนข้อมูล หน่วยประมวลผลและหน่วย
ค านวณ ชนิดของโปรเซสเซอร์และชุดค าสั่ง การอ้างอิงต าแหน่งและการแทนชุดค าสั่ง หน่วยความจ า      
และอุปกรณ์เก็บข้อมูล หน่วยความจ าแบบกายภาพและการอ้างอิงต าแหน่ง หน่วยความจ าเสมือน       
และการอ้างอิงต าแหน่ง สถาปัตยกรรมของบัส หน่วยรับ-ส่งข้อมูล ระบบปฏิบัติการและซอฟท์แวร์
สนับสนุน อัลกอริทึมเบื้องต้นและการวัดประสิทธิภาพ 
 Digital logic circuit and digital components, data representation, processors and 
computational engines, processor types and instruction sets, operand addressing and 
instruction representation, memory and storage, physical memory and addressing, virtual 
memory and addressing, bus architectures, programmed and interrupt driven I/O,                  
a programmer’s view of devices, I/O and buffering, operating systems and supporting 
softwares, elementary algorithmics and efficiency measurement. 
 

322 131 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  
 Human-Computer Interaction 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวความคิดและรูปแบบของการโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของผู้ใช้
และผู้พัฒนาระบบ กระบวนการออกแบบระบบในส่วนติดต่อผู้ใช้ ปัจจัยที่ส าคัญในกระบวนการออกแบบ
และการประเมินผลของการโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบตัวป้อนเข้า การออกแบบ
ส่วนแสดงผลลัพธ์  และการตอบสนองในรูปแบบต่างๆ การประยุกต์ เทคนิค การโต้ ตอบผู้ ใช้                   
ในเกมคอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อมแบบเสมือนจริง การพัฒนาคู่มือผู้ใช้ 
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 Concept of human-computer interaction in user interface and development, user 
interface design model, importance factor of design process and evaluate human-computer 
interaction, input and output design, type of interaction, applied game application by HCI, 
virtual environment, user manual development. 
 

322 132 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ  3(2-2-5) 
 Web Application Development 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  
 วิชานี้จะแนะน าเทคโนโลยีเว็บ และท าให้สามารถสร้างเว็บแอพพลิเคชันได้ เนื้อหาที่สอนจะ
เริ่มจากภาษามาร์คอัพ (แอชทีเอ็มแอล) การจัดรูปแบบเว็บด้วยซีเอสเอส การเขียนโปรแกรมบนเว็บด้วย
ภาษาจาวาสคริปต์ การจัดการแบบจ าลองโครงสร้างวัตถุเอกสาร การสร้างกราฟิกและแอนนิเมชันด้วยแคน
วาส การขอต าแหน่งทางภูมิศาสตร์บนเว็บ การเขียนโปรแกรมบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยภาษาพีเอ็ชพี การเขียน
โปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล การับส่งข้อมูลบนเว็บแบบไม่ประสานเวลา การใช้คุกกี้และเซสชัน เรสฟูลเว็บ
เซอร์วิส การแปลงเว็บแอพพลิเคชันเป็นแอพพลิเคชันบนมือถือด้วยกรอบงานแบบไฮบริดจ์ 
 This class will introduce to the Web technologies and give experience creating 
Web applications. In the process student will learn about markup languages (HTML), 
cascade style sheet (CSS), scripting languages (JavaScript), document object model (HTML 
DOM), graphic and animation with canvas, geo-location, server-side script with PHP 
language, database programming, asynchronous web (Ajax), cookies and session, RESTful 
web services, and convert web application to mobile application from hybrid application 
framework. 
 

322 161 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นแนะน า 3(2-2-5) 
 Introduction to Information and Communication Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ระบบคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์        
และการประมวลผลข้อมูล  โครงสร้างของระบบประมวลผลข้อมูล  การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลแบบต่างๆ 
หลักการเกี่ยวกับการเครือข่ายคอมพิวเตอร์  วิธีการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  การเขียนผังงาน  และรหัส
ล าลอง  ภาษาต่างๆที่ใช้เขียนโปรแกรม  ระบบปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม 
 Computer system, hardware and software, data collecting, analyzing and 
processing, structure of data processing, file organization, flowcharting, pseudocode, computer 
program languages, operating system programming, and practice in computer programming.  
 

322 162 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นแนะน า 3(2-2-5) 
 Introduction to Computer Organization and Architecture 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การสร้างองค์ประกอบฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย หน่วยประมวลผลกลาง 
หน่วยความจ า หน่วยควบคุมและอุปกรณ์ไอ/โอ การเข้ารหัสและการแทนตัวเลข  ตรรกะเชิงดิจิทัลเกี่ยวกับ
เกตและพีชคณิตบูลลีน วงจรตรรกะเชิงดิจิตัลแบบพ้ืนฐาน หน่วยความจ า เช่น ฟลิป -ฟลอป และรีจีสเตอร์ 
เป็นต้น  ภาษาเครื่องเชิงแบบแผนประกอบด้วย รูปแบบค าสั่ง โครงสร้างที่อยู่ ชนิดของค าสั่ง  การควบคุม
กระแสค าสั่ง  



280

 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 280 

 

 Hardware components of computer systems including the central processing 
unit, the memory unit, the control unit and I/O devices, coding and representation of 
numbers, the digital logic related to gates and Boolean algebra, basic digital logic circuits, 
memory i.e. flip-flop and register etc, conventional machine language including instruction 
format, address structure, instruction types and flow of control. 
  

322 212 โครงสร้างข้อมูล 3(3-0-6) 
 Data Structure 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322112 หรือ 322 113 หรือ 322 114 หรือ 322 117 หรือ 322 161 
 หลักของขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น แถวล าดับ เรียงทับซ้อน แถวคอย แถวคอย
สองด้าน รายการโยง รายการวง รายการโยงคู่ รายการหลายตัวโยง โครงสร้างข้อมูลไม่เชิงเส้น โครงสร้าง
รูปต้นไม้และกราฟ เทคนิคการเรียงล าดับและการสืบค้นข้อมูล 
 Fundamental of algorithms, linear data structures:  arrays, stacks, queues, deques, 
linked lists, circular lists, doubly linked lists, multilinked lists, non-linear data structures; tree 
structure and graphs, sorting and searching techniques. 
 

322 213 ฝึกปฏิบัติการส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(1-4-4) 
 Workshop for Computer Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องได้รับการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรม  
 Practical problem solving with programming.  

 

322 216   ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูล       1(0-2-1) 
 Data Structure Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  
 การฝึกปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม และ การโจทย์ปัญหาด้วยโครงสร้างข้อมูล ครอบคลุม
เนื้อหาที่เรียนในวิชา 322 212 โครงสร้างข้อมูล 
 Laboratory exercises for programming and problem solving with data structure, 
covering topics in 322 212 Data 
 

322 217   การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      1(0-2-1) 
 Computer Programming Contest 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  
 หลักการพ้ืนฐาน: ฝึกปฏิบัติการดังนี้ การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ า ฝึกโจทย์ทางด้านต่างๆ 
เช่น โจทย์คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โจทย์ทางด้านโครงสร้างข้อมูล โจทย์ทางด้านการจัดเรียงและการค้นหา  
โจทย์ทางด้านการประมวลสายอักษร โจทย์ทางด้านเทคนิคการแก้ปัญหา เช่น การโปรแกรมแบบไดนามิค, 
แบบละโมบ และแบบการแบ่งแยกเพ่ือเอาชนะ เป็นต้น 
  Principle: to put the following issues in to practice: iterative programming, 
mathematical related problems, data structure related problems, sorting and searching 
problems, string manipulation problems, problem design techniques such as dynamic 
programming, greedy, divide and conquer, etc.    
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322 219 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 Object-Oriented Programming 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 112 หรือ 322 113 หรือ 322 114 หรือ 322 117 
 แนะน ากระบวนทัศน์ของภาษาโปรแกรม ข้อมูลนามธรรม กระบวนงานนามธรรม ชนิดข้อมูล
นามธรรม วัตถุ คลาส คอนสทรัคเตอร์ ดีสทรัคเตอร์ การห่อหุ้ม การซ่อนสารสนเทศ การส่งข่าวสาร      
การประกอบ อะเรย์วัตถุ ความสามารถในการมองเห็น การทับซ้อนตัวด าเนินการ การสืบทอด          
ภาวะพหุสัณฐาน คลาสนามธรรม อินเทอร์เฟส การโปรแกรมแบบโครงร่างร่วม การจัดห่อของคลาส 
 Introduction to paradigm of programming language, Data abstraction, procedural 
abstraction, abstract data type, object, class, constructor, destructor, encapsulation, 
information hiding, message passing, composition, array of objects, visibility, operator 
overloading, inheritance, polymorphism, abstract class, interface, generic programming, class 
package. 
  

322 221 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
 Operating Systems   
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 161 หรือ 322 114  
 ระบบปฏิบัติการขั้นแนะน า การจัดการกระบวนการ กระบวนการ การจัดก าหนดการซีพียู   
การประสานเวลากระบวนการ การติดตาย การจัดการหน่วยเก็บข้อมูล การจัดการหน่วยความจ า     
หน่วยความจ าเสมือน การจัดการหน่วยเก็บรอง ระบบแฟ้มและการอารักขา ระบบแบบกระจายขั้นแนะน า 
และการปฏิบัติบนระบบปฏิบัติการ 
 Introduction to operating system, process management; process, CPU 
scheduling, process synchronization, deadlock, storage management; memory management, 
virtual memory, secondary storage management, file and protection system, introduction to 
distributed system and operating system laboratories. 
 

322 222 เครือข่าย 1 3(2-2-5) 
 Network I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 แนะน าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การค านวณเลขฐานที่ใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบระดับชั้นหรือเลเยอร์ ระดับชั้นกายภาพ สื่อตัวน าสัญญาณ ลักษณะของ      
การส่งสัญญาณ ระดับชั้นดาต้าลิงก์ มาตรฐานอีเทอร์เน็ต เครือข่ายแบบท้องถิ่น หรือแลน การควบคุม    
การท างานของสวิทช์ ระดับชั้นทรานส์พอร์ต มาตรฐานทีซีพี ไอพี โพรโตคอล ไอพี การค้นหาเส้นทางบน
เครือข่าย โพรโตคอลทีซีพี ตัวอย่างชั้นแอพพลิเคชั่น 
 Introduction to computer networks, binary calculation in computer networks, 
compute network technology, layer systems, physical layer, media, signal transmission, 
datalink layer, ethernet, local area networks (LAN), switch control, transport layer, transmission 
control protocol (TCP) internet protocol (IP) standard, internet protocol (IP), network routing, 
transmission control protocol (TCP), application layer examples.  
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 Hardware components of computer systems including the central processing 
unit, the memory unit, the control unit and I/O devices, coding and representation of 
numbers, the digital logic related to gates and Boolean algebra, basic digital logic circuits, 
memory i.e. flip-flop and register etc, conventional machine language including instruction 
format, address structure, instruction types and flow of control. 
  

322 212 โครงสร้างข้อมูล 3(3-0-6) 
 Data Structure 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322112 หรือ 322 113 หรือ 322 114 หรือ 322 117 หรือ 322 161 
 หลักของขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น แถวล าดับ เรียงทับซ้อน แถวคอย แถวคอย
สองด้าน รายการโยง รายการวง รายการโยงคู่ รายการหลายตัวโยง โครงสร้างข้อมูลไม่เชิงเส้น โครงสร้าง
รูปต้นไม้และกราฟ เทคนิคการเรียงล าดับและการสืบค้นข้อมูล 
 Fundamental of algorithms, linear data structures:  arrays, stacks, queues, deques, 
linked lists, circular lists, doubly linked lists, multilinked lists, non-linear data structures; tree 
structure and graphs, sorting and searching techniques. 
 

322 213 ฝึกปฏิบัติการส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(1-4-4) 
 Workshop for Computer Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องได้รับการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรม  
 Practical problem solving with programming.  

 

322 216   ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูล       1(0-2-1) 
 Data Structure Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  
 การฝึกปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม และ การโจทย์ปัญหาด้วยโครงสร้างข้อมูล ครอบคลุม
เนื้อหาที่เรียนในวิชา 322 212 โครงสร้างข้อมูล 
 Laboratory exercises for programming and problem solving with data structure, 
covering topics in 322 212 Data 
 

322 217   การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      1(0-2-1) 
 Computer Programming Contest 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  
 หลักการพ้ืนฐาน: ฝึกปฏิบัติการดังนี้ การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ า ฝึกโจทย์ทางด้านต่างๆ 
เช่น โจทย์คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โจทย์ทางด้านโครงสร้างข้อมูล โจทย์ทางด้านการจัดเรียงและการค้นหา  
โจทย์ทางด้านการประมวลสายอักษร โจทย์ทางด้านเทคนิคการแก้ปัญหา เช่น การโปรแกรมแบบไดนามิค, 
แบบละโมบ และแบบการแบ่งแยกเพ่ือเอาชนะ เป็นต้น 
  Principle: to put the following issues in to practice: iterative programming, 
mathematical related problems, data structure related problems, sorting and searching 
problems, string manipulation problems, problem design techniques such as dynamic 
programming, greedy, divide and conquer, etc.    
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322 219 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 Object-Oriented Programming 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 112 หรือ 322 113 หรือ 322 114 หรือ 322 117 
 แนะน ากระบวนทัศน์ของภาษาโปรแกรม ข้อมูลนามธรรม กระบวนงานนามธรรม ชนิดข้อมูล
นามธรรม วัตถุ คลาส คอนสทรัคเตอร์ ดีสทรัคเตอร์ การห่อหุ้ม การซ่อนสารสนเทศ การส่งข่าวสาร      
การประกอบ อะเรย์วัตถุ ความสามารถในการมองเห็น การทับซ้อนตัวด าเนินการ การสืบทอด          
ภาวะพหุสัณฐาน คลาสนามธรรม อินเทอร์เฟส การโปรแกรมแบบโครงร่างร่วม การจัดห่อของคลาส 
 Introduction to paradigm of programming language, Data abstraction, procedural 
abstraction, abstract data type, object, class, constructor, destructor, encapsulation, 
information hiding, message passing, composition, array of objects, visibility, operator 
overloading, inheritance, polymorphism, abstract class, interface, generic programming, class 
package. 
  

322 221 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
 Operating Systems   
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 161 หรือ 322 114  
 ระบบปฏิบัติการขั้นแนะน า การจัดการกระบวนการ กระบวนการ การจัดก าหนดการซีพียู   
การประสานเวลากระบวนการ การติดตาย การจัดการหน่วยเก็บข้อมูล การจัดการหน่วยความจ า     
หน่วยความจ าเสมือน การจัดการหน่วยเก็บรอง ระบบแฟ้มและการอารักขา ระบบแบบกระจายขั้นแนะน า 
และการปฏิบัติบนระบบปฏิบัติการ 
 Introduction to operating system, process management; process, CPU 
scheduling, process synchronization, deadlock, storage management; memory management, 
virtual memory, secondary storage management, file and protection system, introduction to 
distributed system and operating system laboratories. 
 

322 222 เครือข่าย 1 3(2-2-5) 
 Network I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 แนะน าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การค านวณเลขฐานที่ใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบระดับชั้นหรือเลเยอร์ ระดับชั้นกายภาพ สื่อตัวน าสัญญาณ ลักษณะของ      
การส่งสัญญาณ ระดับชั้นดาต้าลิงก์ มาตรฐานอีเทอร์เน็ต เครือข่ายแบบท้องถิ่น หรือแลน การควบคุม    
การท างานของสวิทช์ ระดับชั้นทรานส์พอร์ต มาตรฐานทีซีพี ไอพี โพรโตคอล ไอพี การค้นหาเส้นทางบน
เครือข่าย โพรโตคอลทีซีพี ตัวอย่างชั้นแอพพลิเคชั่น 
 Introduction to computer networks, binary calculation in computer networks, 
compute network technology, layer systems, physical layer, media, signal transmission, 
datalink layer, ethernet, local area networks (LAN), switch control, transport layer, transmission 
control protocol (TCP) internet protocol (IP) standard, internet protocol (IP), network routing, 
transmission control protocol (TCP), application layer examples.  
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322 223 เครือข่าย 2 3(2-2-5) 
 Network II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 222 
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โพรโตคอลที่ใช้เลือกเส้นทาง การเลือกเส้นทาง     
แบบมัลติคาสต์ และการควบคุมความแออัดบนอินเทอร์เน็ต การหลีกเลี่ยงความหนาแน่น โพรโตคอลการ
เปลี่ยนแปลงค่าที่อยู่ การสนับสนุนสื่อผสมบนอินเทอร์เน็ต เครือข่ายแบบวงกว้าง และการบริหารจัดการ
เครือข่าย และความม่ันคงและปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 Computer network and internet, routing protocols, multicast routing, congestion 
control on internet, congestion avoidance, network address translation (NAT), wide area 
network (WAN), network management, computer network security. 
 

322 224 ตรรกะดิจิตัลและคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟส 3(2-2-5) 
 Digital Logic and Computer Interfacing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 122 หรือ 322 123 หรือ 322 162 
 พ้ืนฐานเกี่ยวกับวงจรดิจิตัลอิเล็กทรอนิกส์ ประตูตรรกะและพีชคณิตแบบบูลีน หลักการลดรูป
ฟังก์ชันตรรกะให้ง่าย การเข้ารหัสและการถอดรหัส ฟลิปฟลอป วงจรตรรกะเชิงล าดับ  วงจรค านวณ     
ทางคณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรมส าหรับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟส การอินเทอร์เฟสแบบอนุกรม       
การอินเทอร์ เฟสแบบขนาน การอินเทอร์ เฟสแบบขนานของการแปลงดิจิ ตัลไปเป็นอนาล็อก                     
การอินเทอร์เฟสแบบขนานของการแปลงอนาล็อกไปเป็นดิจิตัล 
 Fundamental of digital electronic circuits, logic gate and boolean algebra, 
simplification of logic function, encoder and decoder, flip-flop, sequential logic circuits, 
arithmetic circuits, computer interface programming, serial interfacing, parallel interfacing, 
digital to analogue parallel interfacing, analogue to digital parallel interfacing. 
 

322 231     หลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์    3(2-2-5) 
 Principles of Software Design and Development 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 219 หรือ 322 251 หรือวิชาอ่ืนที่เทียบเท่า 
 การมองถึงการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ แนวคิดเชิงวัตถุ ลักษณะประจ า พฤติกรรมและระเบียบวิธี 
การห่อหุ้มและการซ่อนสารสนเทศ คลาส ภาวะรูปร่างหลายแบบ ความสัมพันธ์และความเก่ียวข้องเชิงวัตถุ 
วงจรชีวิตการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ ระเบียบวิธีการเชิงวัตถุ แบบอย่าง กรอบงาน ภาษาการท าแบบจ าลอง     
ให้เป็นหนึ่งเดียว การวิเคราะห์เชิงวัตถุ การออกแบบเชิงวัตถุ คุณภาพของซอฟต์แวร์และการทดสอบ เครื่องมือ
ส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 Overview of object-oriented systems development; object concepts: attributes, 
behavior and methods, encapsulation and information hiding, class, polymorphism, object 
relationships and associations; object-oriented systems development life cycle; object-
oriented methodologies: patterns, frameworks; unified modeling language; object-oriented 
analysis; object-oriented design; software quality and testing; tools for software 
development. 
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322 232 ภูมิสารสนเทศขั้นแนะน า 3(2-3-6) 
 Introduction to Geoinformatics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความหมายและองค์ประกอบของภูมิสารสนเทศศาสตร์ แผนที ่และการอ่านแผนที่      
ระบบพิกัดอ้างอิง การรับรู้จากระยะไกล ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก ความหมายและองค์ประกอบ
ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงสร้าง
ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย การสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ความคลาดเคลื่อน     
ของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที ่ การแสดงผลข้อมูล การประยุกต์ใช้    
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวโน้ม
ของภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 Definition and component of geo-informatics, map and map reading, geo-
reference system, remote sensing, global positioning system, definition and component of 
geographic information system (gis), gis database and database management system, 
spatial and attribute data structure, gis database creation, error of gis data, spatial data 
analysis, applications of gis for natural resource and environment planning and 
management, trend of geo-informatics. 
 

322 234 การรับรู้ระยะไกลขั้นแนะน า 3(2-3-6) 
 Introduction to Remote Sensing 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 102 หรือ 322 103 หรือ 322 112 หรือ 322 113  
  หรือ 322 114 หรือ 322 117 หรือ 322 161 
 แนวคิดการรับรู้จากระยะไกลขั้นแนะน า แหล่งพลังงาน ความสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
วิวัฒนาการของการรับรู้ระยะไกล ดาวเทียมส ารวจโลก แนวคิดของการแปลภาพถ่าย การวิเคราะห์ข้อมูล
ดาวเทียมเชิงตัวเลข การประยุกต์การรับรู้ระยะไกลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม    
เรียนและปฏิบัติ 
 Introduction to remote sensing concepts, source of energy, electromagnetic 
reflectance, spectral reflectance of the objects, remote sensing evolution, earth observation 
satellite, concept of photo-interpretation, digital image processing, remote sensing application 
to natural resource and environment management, lecture and practice. 
 

322 235 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 Software Testing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 212 
 แนะน าการทดสอบซอฟต์แวร์เบื ้องต้น  ตัวอย่างปัญหาและการทดสอบซอฟต์แวร์        
โดยวิธีการทดสอบค่าขอบเขต วิธีการทดสอบแบบแบ่งกลุ่มคลาสเท่ากัน วิธีการทดสอบโดยใช้พื้นฐาน
ตารางการตัดสินใจ ทบทวนบทบาทและหน้าที่ของการทดสอบซอฟต์แวร์ วิธีการทดสอบแบบมีเส้นทาง 
ว ิธ ีการทดสอบกระแสงานของข้อมูล ว ิธ ีการทดสอบโครง สร ้าง ว ิธ ีการทดสอบแบบบูรณาการ         
หรือการรวมเข้าด้วยกัน วิธีการทดสอบแบบยอมรับและการสร้างข้อผิดพลาดให้ระบบ เครื่องมือในการ
ทดสอบและการวางแผนการทดสอบในองค์กร 
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322 223 เครือข่าย 2 3(2-2-5) 
 Network II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 222 
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โพรโตคอลที่ใช้เลือกเส้นทาง การเลือกเส้นทาง     
แบบมัลติคาสต์ และการควบคุมความแออัดบนอินเทอร์เน็ต การหลีกเลี่ยงความหนาแน่น โพรโตคอลการ
เปลี่ยนแปลงค่าที่อยู่ การสนับสนุนสื่อผสมบนอินเทอร์เน็ต เครือข่ายแบบวงกว้าง และการบริหารจัดการ
เครือข่าย และความม่ันคงและปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 Computer network and internet, routing protocols, multicast routing, congestion 
control on internet, congestion avoidance, network address translation (NAT), wide area 
network (WAN), network management, computer network security. 
 

322 224 ตรรกะดิจิตัลและคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟส 3(2-2-5) 
 Digital Logic and Computer Interfacing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 122 หรือ 322 123 หรือ 322 162 
 พ้ืนฐานเกี่ยวกับวงจรดิจิตัลอิเล็กทรอนิกส์ ประตูตรรกะและพีชคณิตแบบบูลีน หลักการลดรูป
ฟังก์ชันตรรกะให้ง่าย การเข้ารหัสและการถอดรหัส ฟลิปฟลอป วงจรตรรกะเชิงล าดับ  วงจรค านวณ     
ทางคณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรมส าหรับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟส การอินเทอร์เฟสแบบอนุกรม       
การอินเทอร์ เฟสแบบขนาน การอินเทอร์ เฟสแบบขนานของการแปลงดิจิตัล ไปเป็นอนาล็อก                     
การอินเทอร์เฟสแบบขนานของการแปลงอนาล็อกไปเป็นดิจิตัล 
 Fundamental of digital electronic circuits, logic gate and boolean algebra, 
simplification of logic function, encoder and decoder, flip-flop, sequential logic circuits, 
arithmetic circuits, computer interface programming, serial interfacing, parallel interfacing, 
digital to analogue parallel interfacing, analogue to digital parallel interfacing. 
 

322 231     หลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์    3(2-2-5) 
 Principles of Software Design and Development 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 219 หรือ 322 251 หรือวิชาอ่ืนที่เทียบเท่า 
 การมองถึงการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ แนวคิดเชิงวัตถุ ลักษณะประจ า พฤติกรรมและระเบียบวิธี 
การห่อหุ้มและการซ่อนสารสนเทศ คลาส ภาวะรูปร่างหลายแบบ ความสัมพันธ์และความเก่ียวข้องเชิงวัตถุ 
วงจรชีวิตการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ ระเบียบวิธีการเชิงวัตถุ แบบอย่าง กรอบงาน ภาษาการท าแบบจ าลอง     
ให้เป็นหนึ่งเดียว การวิเคราะห์เชิงวัตถุ การออกแบบเชิงวัตถุ คุณภาพของซอฟต์แวร์และการทดสอบ เครื่องมือ
ส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 Overview of object-oriented systems development; object concepts: attributes, 
behavior and methods, encapsulation and information hiding, class, polymorphism, object 
relationships and associations; object-oriented systems development life cycle; object-
oriented methodologies: patterns, frameworks; unified modeling language; object-oriented 
analysis; object-oriented design; software quality and testing; tools for software 
development. 
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322 232 ภูมิสารสนเทศขั้นแนะน า 3(2-3-6) 
 Introduction to Geoinformatics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความหมายและองค์ประกอบของภูมิสารสนเทศศาสตร์ แผนที ่และการอ่านแผนที่      
ระบบพิกัดอ้างอิง การรับรู้จากระยะไกล ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก ความหมายและองค์ประกอบ
ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงสร้าง
ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย การสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ความคลาดเคลื่อน     
ของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที ่ การแสดงผลข้อมูล การประยุกต์ใช้    
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวโน้ม
ของภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 Definition and component of geo-informatics, map and map reading, geo-
reference system, remote sensing, global positioning system, definition and component of 
geographic information system (gis), gis database and database management system, 
spatial and attribute data structure, gis database creation, error of gis data, spatial data 
analysis, applications of gis for natural resource and environment planning and 
management, trend of geo-informatics. 
 

322 234 การรับรู้ระยะไกลขั้นแนะน า 3(2-3-6) 
 Introduction to Remote Sensing 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 102 หรือ 322 103 หรือ 322 112 หรือ 322 113  
  หรือ 322 114 หรือ 322 117 หรือ 322 161 
 แนวคิดการรับรู้จากระยะไกลขั้นแนะน า แหล่งพลังงาน ความสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
วิวัฒนาการของการรับรู้ระยะไกล ดาวเทียมส ารวจโลก แนวคิดของการแปลภาพถ่าย การวิเคราะห์ข้อมูล
ดาวเทียมเชิงตัวเลข การประยุกต์การรับรู้ระยะไกลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม    
เรียนและปฏิบัติ 
 Introduction to remote sensing concepts, source of energy, electromagnetic 
reflectance, spectral reflectance of the objects, remote sensing evolution, earth observation 
satellite, concept of photo-interpretation, digital image processing, remote sensing application 
to natural resource and environment management, lecture and practice. 
 

322 235 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 Software Testing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 212 
 แนะน าการทดสอบซอฟต์แวร์เบื ้องต้น  ตัวอย่างปัญหาและการทดสอบซอฟต์แวร์        
โดยวิธีการทดสอบค่าขอบเขต วิธีการทดสอบแบบแบ่งกลุ่มคลาสเท่ากัน วิธีการทดสอบโดยใช้พื้นฐาน
ตารางการตัดสินใจ ทบทวนบทบาทและหน้าที่ของการทดสอบซอฟต์แวร์ วิธีการทดสอบแบบมีเส้นทาง 
ว ิธ ีการทดสอบกระแสงานของข้อมูล ว ิธ ีการทดสอบโครง สร ้าง ว ิธ ีการทดสอบแบบบูรณาการ         
หรือการรวมเข้าด้วยกัน วิธีการทดสอบแบบยอมรับและการสร้างข้อผิดพลาดให้ระบบ เครื่องมือในการ
ทดสอบและการวางแผนการทดสอบในองค์กร 
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 Introduction to software testing, examples and boundary value testing, 
equivalence class testing, decision table-based testing, retrospective on functional 
testing, path testing, unit&Integration testing, acceptance testing and mutation testing, 
organizational approaches to testing, peer reviews, standard documentation for software 
testing. 
 

322 236 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Application Programming 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 161  หรือ 322 112 หรือ 322 113 หรือ 322 114   
  หรือ 322 117 หรือ 322 118 
 แนะน าอินเตอร์เน็ต และบริการเวบ สร้างเว็บเพจด้วยภาษาแอชทีเอ็มแอล ภาษาจาวาสคริปต์  
การจัดรูปแบบด้วยซีเอสเอส (CSS) ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลพ้ืนฐาน การเขียนโปรแกรมบนเวบเซริฟท์เวอร์       
ด้วยภาษาพี เอ็ช พี 
 Introduction to internet and web service, creating webpage with HTML and 
javascript, cascade style sheet (CSS), basics of XML, server-side script with PHP language. 
 

322 238 ระบบจัดการฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) 
 Database Management System and Database Design 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 212 และ 322 114 
 แนวคิดระบบจัดการฐานข้อมูลขั้นแนะน า รูปแบบข้อมูลและภาษา ทฤษฎีฐานข้อมูล        
เชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูล การจัดระเบียบแฟ้ม การประมวลผลข้อค าถาม การควบคุม        
ภาวะพร้อมกัน การย้อนกลับและการกู้คืน บูรณภาพและความต้องกัน ทัศนะการท าให้เกิดผล ความมั่นคง    
ของฐานข้อมูล เทคนิคการท าให้เกิดผลส าหรับระบบฐานข้อมูล 
 Introduction to database management system and database design  concepts, 
data models and languages, relational database theory, database design, file organization, 
query processing, concurrency control, rollback and recovery, integrity and consistency, and 
view implementation, database security, implementation techniques for database systems. 
 

322 239 โปรแกรมประยุกต์กับระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 Database Application 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล     
การท างานติดต่อประสานงานของผู ้ใช้ การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์เพื่อการใช้งานกับฐานข้อมูล        
การจัดการติดต่อกับฐานข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การโคลนนิ่งโปรแกรมประยุกต์กับฐานข้อมูล  
 Database application installation, architecture of database application,         
user database application untilities, database application configuration for databases, 
database management, Cloning database application. 
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322 251 การเขียนโปรแกรมจาวา 3(2-2-5) 
 Programming in Java 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 112 หรือ 322 113 หรือ 322 114 หรือ 322 117 หรือ 322 161 
 ภาษาและเทคโนโลยีจาวาขั้นแนะน า การออกแบบ การท าให้เกิดผล การทดสอบ           
และการแก้ไขข้อผิดพลาด เทคนิคของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และภาษาโปรแกรมจาวา 
 Introduction to java language and technology, design, implementation, testing, 
and debugging, techniques of object-oriented programming, and java programming 
language.  
 

322 252 การเขียนโปรแกรมจาวาขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Programming in Java 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 251 
 เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และลักษณะเฉพาะของภาษาโปรแกรมจาวา แอ็ปเพล็ด 
โปรแกรมส าเร็จรูป การจัดการเหตุการณ์ การท างานหลายอย่างด้วยการเขียนโปรแกรมแบบพร้อมกัน       
การติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก เคร่ืองมือภาพเคลื่อนไหว การเขียนโปรแกรมข่ายงาน การรับ -ให้บริการ    
การเรียกใช้วิธีการระยะไกล และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล 
 Techniques of object-oriented programming and characteristics of Java 
programming language: applets, packages, event handling and multithreading with 
concurrent programming; graphical user interface, animation tools, network programming, 
client/server, remote method invocation, and database connectivity. 
 

322 253    หลักภาษาโปรแกรม 3(2-2-5) 
 Principles of Programming Languages 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322219 หรือวิชาอ่ืนที่เทียบเท่า 
 หลักการออกแบบภาษาโปรแกรม , การอธิบายไวยากรณ์เชิงแบบแผน ความหมาย          
การวิเคราะห์ค าศัพท์ และไวยากรณ์ ภาษาเชิงกระบวนค าสั่ง ตัวแปร ชนิดข้อมูล นิพจน์ แนวคิดการเขียน
โปรแกรมเชิงโครงสร้าง กระบวนค าสั่ง ฟังก์ชัน การสั่งผ่านพารามิเตอร์ ภาษาเชิงวัตถุ ภาษาเชิงหน้าที่ 
ภาษาเชิงตรรกะ 
 Principles of programming languages Design, formal methods of describing Syntax, 
semantic; Lexical and Syntax Analysis, procedural languages: variable, data types, expressions; 
structured programming concepts: procedures, functions, parameter passing; object-oriented 
languages; Functional Programming language, Logic Programming Languages. 
 

322 254 การเขียนโปรแกรมสคริปต์    3(2-2-5) 
 Script Programming 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  
 การเขียนโปรแกรมสคริปต์คอมพิวเตอร์ขั้นแนะน า กระบวนการแก้ปัญหา การคิดเชิงตรรก  
ชนิดข้อมูล  ตัวแปร โครงสร้างควบคุม อาร์เรย์ ฟังก์ชัน การน าเข้า/การส่งออก การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
การเชื่อมต่อผู้ใช้กราฟิก และการประยุกต์ใช้เว็บ 
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 Introduction to software testing, examples and boundary value testing, 
equivalence class testing, decision table-based testing, retrospective on functional 
testing, path testing, unit&Integration testing, acceptance testing and mutation testing, 
organizational approaches to testing, peer reviews, standard documentation for software 
testing. 
 

322 236 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Application Programming 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 161  หรือ 322 112 หรือ 322 113 หรือ 322 114   
  หรือ 322 117 หรือ 322 118 
 แนะน าอินเตอร์เน็ต และบริการเวบ สร้างเว็บเพจด้วยภาษาแอชทีเอ็มแอล ภาษาจาวาสคริปต์  
การจัดรูปแบบด้วยซีเอสเอส (CSS) ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลพ้ืนฐาน การเขียนโปรแกรมบนเวบเซริฟท์เวอร์       
ด้วยภาษาพี เอ็ช พี 
 Introduction to internet and web service, creating webpage with HTML and 
javascript, cascade style sheet (CSS), basics of XML, server-side script with PHP language. 
 

322 238 ระบบจัดการฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) 
 Database Management System and Database Design 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 212 และ 322 114 
 แนวคิดระบบจัดการฐานข้อมูลขั้นแนะน า รูปแบบข้อมูลและภาษา ทฤษฎีฐานข้อมูล        
เชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูล การจัดระเบียบแฟ้ม การประมวลผลข้อค าถาม การควบคุม        
ภาวะพร้อมกัน การย้อนกลับและการกู้คืน บูรณภาพและความต้องกัน ทัศนะการท าให้เกิดผล ความมั่นคง    
ของฐานข้อมูล เทคนิคการท าให้เกิดผลส าหรับระบบฐานข้อมูล 
 Introduction to database management system and database design  concepts, 
data models and languages, relational database theory, database design, file organization, 
query processing, concurrency control, rollback and recovery, integrity and consistency, and 
view implementation, database security, implementation techniques for database systems. 
 

322 239 โปรแกรมประยุกต์กับระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 Database Application 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล     
การท างานติดต่อประสานงานของผู ้ใช้ การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์เพื่อการใช้งานกับฐานข้อมูล        
การจัดการติดต่อกับฐานข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การโคลนนิ่งโปรแกรมประยุกต์กับฐานข้อมูล  
 Database application installation, architecture of database application,         
user database application untilities, database application configuration for databases, 
database management, Cloning database application. 
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322 251 การเขียนโปรแกรมจาวา 3(2-2-5) 
 Programming in Java 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 112 หรือ 322 113 หรือ 322 114 หรือ 322 117 หรือ 322 161 
 ภาษาและเทคโนโลยีจาวาขั้นแนะน า การออกแบบ การท าให้ เกิดผล การทดสอบ           
และการแก้ไขข้อผิดพลาด เทคนิคของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และภาษาโปรแกรมจาวา 
 Introduction to java language and technology, design, implementation, testing, 
and debugging, techniques of object-oriented programming, and java programming 
language.  
 

322 252 การเขียนโปรแกรมจาวาขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Programming in Java 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 251 
 เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และลักษณะเฉพาะของภาษาโปรแกรมจาวา แอ็ปเพล็ด 
โปรแกรมส าเร็จรูป การจัดการเหตุการณ์ การท างานหลายอย่างด้วยการเขียนโปรแกรมแบบพร้อมกัน       
การติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก เครื่องมือภาพเคลื่อนไหว การเขียนโปรแกรมข่ายงาน การรับ -ให้บริการ    
การเรียกใช้วิธีการระยะไกล และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล 
 Techniques of object-oriented programming and characteristics of Java 
programming language: applets, packages, event handling and multithreading with 
concurrent programming; graphical user interface, animation tools, network programming, 
client/server, remote method invocation, and database connectivity. 
 

322 253    หลักภาษาโปรแกรม 3(2-2-5) 
 Principles of Programming Languages 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322219 หรือวิชาอ่ืนที่เทียบเท่า 
 หลักการออกแบบภาษาโปรแกรม , การอธิบายไวยากรณ์เชิงแบบแผน ความหมาย          
การวิเคราะห์ค าศัพท์ และไวยากรณ์ ภาษาเชิงกระบวนค าสั่ง ตัวแปร ชนิดข้อมูล นิพจน์ แนวคิดการเขียน
โปรแกรมเชิงโครงสร้าง กระบวนค าสั่ง ฟังก์ชัน การสั่งผ่านพารามิเตอร์ ภาษาเชิงวัตถุ ภาษาเชิงหน้าที่ 
ภาษาเชิงตรรกะ 
 Principles of programming languages Design, formal methods of describing Syntax, 
semantic; Lexical and Syntax Analysis, procedural languages: variable, data types, expressions; 
structured programming concepts: procedures, functions, parameter passing; object-oriented 
languages; Functional Programming language, Logic Programming Languages. 
 

322 254 การเขียนโปรแกรมสคริปต์    3(2-2-5) 
 Script Programming 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  
 การเขียนโปรแกรมสคริปต์คอมพิวเตอร์ขั้นแนะน า กระบวนการแก้ปัญหา การคิดเชิงตรรก  
ชนิดข้อมูล  ตัวแปร โครงสร้างควบคุม อาร์เรย์ ฟังก์ชัน การน าเข้า/การส่งออก การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
การเชื่อมต่อผู้ใช้กราฟิก และการประยุกต์ใช้เว็บ 
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            Introduction to script programming, problem solving process, logical thinking, 
data type, variable, control structure, array, function, input/output, object oriented 
programming, graphical user interface, and web applications. 
 

322 261 เครือข่ายการสื่อสารไร้สายและโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) 
 Wireless and Mobile Communication Networks 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 122 หรือ 322 162 หรือ 322 123  
 ความรู้ พ้ืนฐานของระบบเครือข่ายเซลลูลาร์  การแพร่สัญญาณของคลื่นวิทยุบนระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เทคนิคการใช้ช่องสัญญาณร่วมกัน เช่น เอฟดีเอ็มเอ ทีดีเอ็มเอและซีดีเอ็มเอ การจัดสรร
ช่องสัญญาณและการควบคุมการเรียกเข้า เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลลูลาร์ มาตรฐานของเครือข่าย
ไร้สาย เช่น ทีซีพี โมบายไอพี ไอพีวี 6 ความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สายและเทคโนโลยีไร้สายในปัจจุบัน 
เช่น เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 
 Fundamental of cellular network system, mobile radio propagation, multiple 
division technique such as FDMA, TDMA and CDMA, cellular mobile network, wireless 
network standard such as TCP, MobileIP, and IPv6, wireless network security and current 
wireless technology such as wireless sensor network. 
 

322 262 เครือข่ายไร้สาย 3(2-2-5) 
 Wireless Networks 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 117 หรือ 322 118 และ 322 162 หรือ 322 114 
 แนะน าเครือข่ายไร้สาย พ้ืนฐานด้านกายภาพ สื่อสัญญาณความถี่  การแพร่กระจาย         
ของสัญญาณการมอตดูเลตและเข้ารหัสสัญญาณ การผสมสัญญาณ พ้ืนฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
มาตรฐานเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย เครือข่ายไร้สายแบบท้องถิ่น เครือข่ายไร้สายแบบส่วนตัว เครือข่าย  
ไร้สายแบบระบบตรวจจับ การค้นหาเส้นทางบนเครือข่ายไร้สาย เทคโนโลยีระบบเซลลูลาร์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตบนเครือข่ายไร้สาย ความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย 
 Introduction to wireless networks, fundamental to physical, frequency media, 
radio propagation, modulation and coding, multiplexing, fundamental to computer 
networks, wireless networking technology standards, wireless local area networks (WLANs), 
wireless personal area networks (WPANs), sensor networks, ad hoc routing, cellular 
networks, mobile internet protocol (MobileIP), wireless network security. 
 

322 263   ระบบส่ือสารดิจิตัล 3(2-2-5)  
 Digital Communication Systems 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 122 หรือ 322 162 หรือ 322 123   
 ความรู้พ้ืนฐานของระบบสื่อสารดิจิตัล ระบบดิจิตัล สัญญาณดิจิตัล ตัวแปรสุ่ม กระบวนการ
สุ่ม การมอดูเลตเชิงขนาด การมอดูเลตเชิงมุม การส่งพัลส์เบสแบนด์ การส่งสัญญาณดิจิตัลในพาสแบนด์  
รหัสแก้ไขความผิดพลาด การออกแบบระบบสื่อสารดิจิตัล ระบบสื่อสารสเปรดสเปกตรัม ระบบมัลติเพลกซ์
ความถี่ตั้งฉากหรือโอเอฟดีเอ็ม 
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 Fundamental of digital communication systems, digital systems, digital signals, 
random variables, random processes, amplitude modulation, angle modulation, pulse 
baseband transmission, passband digital signal transmission, error correcting code, digital 
communication system design, spread spectrum communication systems, Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing (OFDM) systems. 
 

322 265 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ   3(2-2-5) 
 Mobile Application Development 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  
 กระบวนการในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ หลักการในการออกแบบ การเขียน
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ 
 Process of mobile application development, design principle, coding for the 
application to run on mobile device.  
 

322 275  เอ็กซ์เอ็มแอลส าหรับเทคโนโลยีเว็บและการประยุกต์              3(2-2-5) 
 XML Towards Web Technologies and Applications 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  
 เทคโนโลยี XML ขั้นแนะน า การสร้างและการใช้งาน Namespaces การสร้างเอกสาร XML 
ที่มีการควบคุมความถูกต้องด้วย DTD และ XML Schemas การสร้างและการใช้งาน Cascading Style 
Sheets (CSS) การเชื่อมโยงข้อมูล XML การประมวลผลเอกสาร XML ด้วย XSLT การจัดการเอกสาร 
XML ด้วยภาษาทางเว็บผ่านทางมาตรฐาน Document Object Model (DOM) การเรียกข้อมูลด้วย 
XQuery  การประยุกต์ใช้งาน XML กับเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส เอแจ็กซ์ (AJAX) ขั้นแนะน า 
 Introduction to XML Technologies, Working with Namespaces, Creating a valid 
XML Document using Document Type Definition (DTD) and XML Schemas, Displaying XML 
documents using Cascading Style Sheets (CSS), Data Binding, XSLT, Working with 
Document Object Model (DOM), XQuery, Applying XML to Web Services, Introduction to 
Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) 
 

322 311 ทฤษฎีการค านวณ 3(3-0-6) 
 Theory of Computation 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 212 และ 322 114 
 คณิตศาสตร์และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง แนวคิดพ้ืนฐานของภาษา ไวยากรณ์ ออโตมาตา      
ไฟไนท์ออโตมาตา ภาษาปกติ ไวยากรณ์ปกติ นิพจน์ปกติ วิธีปั้มปิ้งเลมม่าส าหรับภาษาปกติ ภาษาไม่พ่ึงบริบท 
ไวยากรณ์ไม่พ่ึงบริบท วิธีปั้มปิ้งเลมม่าส าหรับภาษาไม่พ่ึงบริบท การแปลงไวยากรณ์ ออโตมาตาแบบกดลง 
เครื่องทัวริ่ง ข้อจ ากัดของการค านวณแบบขั้นตอนวิธี 
 Mathematical preliminaries, notation, and basic concepts languages, grammar,   
automata, finite automata, regular languages, regular grammars, regular expressions, 
pumping lemma for regular languages, context-free languages, context-free grammar,  
pumping lemma for context-free languages, transforming grammar, pushdown automata, 
Turing machine, limits of algorithmic computation. 
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            Introduction to script programming, problem solving process, logical thinking, 
data type, variable, control structure, array, function, input/output, object oriented 
programming, graphical user interface, and web applications. 
 

322 261 เครือข่ายการสื่อสารไร้สายและโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) 
 Wireless and Mobile Communication Networks 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 122 หรือ 322 162 หรือ 322 123  
 ความรู้ พ้ืนฐานของระบบเครือข่ายเซลลูลาร์  การแพร่สัญญาณของคลื่นวิทยุบนระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เทคนิคการใช้ช่องสัญญาณร่วมกัน เช่น เอฟดีเอ็มเอ ทีดีเอ็มเอและซีดีเอ็มเอ การจัดสรร
ช่องสัญญาณและการควบคุมการเรียกเข้า เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลลูลาร์ มาตรฐานของเครือข่าย
ไร้สาย เช่น ทีซีพี โมบายไอพี ไอพีวี 6 ความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สายและเทคโนโลยีไร้สายในปัจจุบัน 
เช่น เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 
 Fundamental of cellular network system, mobile radio propagation, multiple 
division technique such as FDMA, TDMA and CDMA, cellular mobile network, wireless 
network standard such as TCP, MobileIP, and IPv6, wireless network security and current 
wireless technology such as wireless sensor network. 
 

322 262 เครือข่ายไร้สาย 3(2-2-5) 
 Wireless Networks 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 117 หรือ 322 118 และ 322 162 หรือ 322 114 
 แนะน าเครือข่ายไร้สาย พ้ืนฐานด้านกายภาพ สื่อสัญญาณความถี่  การแพร่กระจาย         
ของสัญญาณการมอตดูเลตและเข้ารหัสสัญญาณ การผสมสัญญาณ พ้ืนฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
มาตรฐานเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย เครือข่ายไร้สายแบบท้องถิ่น เครือข่ายไร้สายแบบส่วนตัว เครือข่าย  
ไร้สายแบบระบบตรวจจับ การค้นหาเส้นทางบนเครือข่ายไร้สาย เทคโนโลยีระบบเซลลูลาร์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตบนเครือข่ายไร้สาย ความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย 
 Introduction to wireless networks, fundamental to physical, frequency media, 
radio propagation, modulation and coding, multiplexing, fundamental to computer 
networks, wireless networking technology standards, wireless local area networks (WLANs), 
wireless personal area networks (WPANs), sensor networks, ad hoc routing, cellular 
networks, mobile internet protocol (MobileIP), wireless network security. 
 

322 263   ระบบส่ือสารดิจิตัล 3(2-2-5)  
 Digital Communication Systems 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 122 หรือ 322 162 หรือ 322 123   
 ความรู้พ้ืนฐานของระบบสื่อสารดิจิตัล ระบบดิจิตัล สัญญาณดิจิตัล ตัวแปรสุ่ม กระบวนการ
สุ่ม การมอดูเลตเชิงขนาด การมอดูเลตเชิงมุม การส่งพัลส์เบสแบนด์ การส่งสัญญาณดิจิตัลในพาสแบนด์  
รหัสแก้ไขความผิดพลาด การออกแบบระบบสื่อสารดิจิตัล ระบบสื่อสารสเปรดสเปกตรัม ระบบมัลติเพลกซ์
ความถี่ตั้งฉากหรือโอเอฟดีเอ็ม 
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 Fundamental of digital communication systems, digital systems, digital signals, 
random variables, random processes, amplitude modulation, angle modulation, pulse 
baseband transmission, passband digital signal transmission, error correcting code, digital 
communication system design, spread spectrum communication systems, Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing (OFDM) systems. 
 

322 265 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ   3(2-2-5) 
 Mobile Application Development 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  
 กระบวนการในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ หลักการในการออกแบบ การเขียน
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ 
 Process of mobile application development, design principle, coding for the 
application to run on mobile device.  
 

322 275  เอ็กซ์เอ็มแอลส าหรับเทคโนโลยีเว็บและการประยุกต์              3(2-2-5) 
 XML Towards Web Technologies and Applications 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  
 เทคโนโลยี XML ขั้นแนะน า การสร้างและการใช้งาน Namespaces การสร้างเอกสาร XML 
ที่มีการควบคุมความถูกต้องด้วย DTD และ XML Schemas การสร้างและการใช้งาน Cascading Style 
Sheets (CSS) การเชื่อมโยงข้อมูล XML การประมวลผลเอกสาร XML ด้วย XSLT การจัดการเอกสาร 
XML ด้วยภาษาทางเว็บผ่านทางมาตรฐาน Document Object Model (DOM) การเรียกข้อมูลด้วย 
XQuery  การประยุกต์ใช้งาน XML กับเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส เอแจ็กซ์ (AJAX) ขั้นแนะน า 
 Introduction to XML Technologies, Working with Namespaces, Creating a valid 
XML Document using Document Type Definition (DTD) and XML Schemas, Displaying XML 
documents using Cascading Style Sheets (CSS), Data Binding, XSLT, Working with 
Document Object Model (DOM), XQuery, Applying XML to Web Services, Introduction to 
Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) 
 

322 311 ทฤษฎีการค านวณ 3(3-0-6) 
 Theory of Computation 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 212 และ 322 114 
 คณิตศาสตร์และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง แนวคิดพ้ืนฐานของภาษา ไวยากรณ์ ออโตมาตา      
ไฟไนท์ออโตมาตา ภาษาปกติ ไวยากรณ์ปกติ นิพจน์ปกติ วิธีปั้มปิ้งเลมม่าส าหรับภาษาปกติ ภาษาไม่พ่ึงบริบท 
ไวยากรณ์ไม่พ่ึงบริบท วิธีปั้มปิ้งเลมม่าส าหรับภาษาไม่พ่ึงบริบท การแปลงไวยากรณ์ ออโตมาตาแบบกดลง 
เครื่องทัวริ่ง ข้อจ ากัดของการค านวณแบบขั้นตอนวิธี 
 Mathematical preliminaries, notation, and basic concepts languages, grammar,   
automata, finite automata, regular languages, regular grammars, regular expressions, 
pumping lemma for regular languages, context-free languages, context-free grammar,  
pumping lemma for context-free languages, transforming grammar, pushdown automata, 
Turing machine, limits of algorithmic computation. 
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322 312 วิทยาการค านวณ 3(3-0-6) 
 Computational Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 114 หรือ 322 117 หรือ 322 112 
 การแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ขั้นแนะน า การสร้างข้อปัญหาและการวิเคราะห์         
การแก้ปัญหาเชิงค านวณ การสร้างตัวแบบและการจ าลอง การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และเชิงตัวเลข    
การค านวณประสิทธิภาพสูง เรขภาพ การท าให้เห็นได้ การเขียนโปรแกรม 
 Introduction to scientific problem solving, formulation and analysis of problems, 
problem solving computationally, simulations and modeling, mathematical and numerical 
analysis, high-performance computing, graphics, visualization, programming. 
 

322 325 ระบบปฏิบัติการและการเขียนโปรแกรมซีสเต็มคอล 3(2-2-5) 
 Operating Systems and System Calls Programming 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 122 หรือ (322 123 และ 322 114) 
 ระบบปฏิบัติการขั้นแนะน ากระบวนการ การจัดก าหนดการซีพียู การประสานเวลา
กระบวนการ การติดตาย การจัดการหน่วยความจ า หน่วยความจ าเสมือน การจัดการหน่วยเก็บรอง    
ระบบแฟ้มและการอารักขา การเขียนโปรแกรมเชลล์ การเขียนโปรแกรมซีสเต็มคอล 
 Introduction to operating system, process, CPU scheduling, process 
synchronization, deadlock, memory  management, virtual memory, secondary 
storage management, file and protection system, shell programming, system calls 
programming. 
 

322 326 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Network 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 122 หรือ (322 123 และ 322 114) 
 อุปกรณ์ สื ่อ และระบบเครือข่ายขั ้นแนะน า ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เครือข่าย โครงรูป    
แบบเครือข่าย การประยุกต์เครือข่าย การแทนรหัสข้อมูล การวิเคราะห์ต้นทุนต่อผลประโยชน์ ระบบ
แบบกระจายและระบบรวมศูนย์ สถาปัตยกรรม ทอพอโลยี และโพรโทคอล การติดตั้งและการด าเนินการ
ของบริดจ์ อุปกรณ์ลัดเส้นทางและเกตเวย์ การวิเคราะห์สมรรถนะของเครือข่าย ภาวะส่วนตัว ความมั่นคง 
และความน่าเชื่อถือ การติดตั้งและโครงรูปแบบของเครือข่ายแลนและแวน การเฝ้าสังเกตเครือข่าย       
การจัดการโทรคมนาคม และมาตรฐานการสื่อสาร อินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต 
 Introduction to network devices, media, systems , network hardware and 
software, network applications, coding of data, cost/benefit analysis, distributed versus 
centralized systems, architectures, topologies and protocols, installation and operation of 
bridges, routers and gateways, network performance analysis, privacy, security, reliability, 
installation and configuration of LAN and WAN networks , monitoring of networks , 
management of telecommunications, and communications standards , intranet and 
internet. 
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322 327 ความม่ันคงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Network Security 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 222 หรือ 322 326 หรือ 322 322 หรือ 322 363 
 แนะน าแนวคิดความมั่นคงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีจ านวน การโจมตีความมั่นคง  
ของโพรโทคอล ทีซีพี/ไอพี การโจมตีความมั่นคงบนระบบปฏิบัติการ การเข้ารหัสลับ โหมดความมั่นคง  
ของการด าเนินการ แฮช และการย่อยของข้อมูล ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างพ้ืนฐาน  กุญแจแบบสาธารณะ 
การพิสูจน์ตัวจริง การอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล และการท าบัญชีรายชื่อการเข้าใช้ข้อมูล เคอร์เบอรอส     
ความมั่นคงของโพรโทคอลไอพี ความมั่นคงบนเครือข่ายเว็บ ความมั่นคงของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
เครือข่ายเสมือนจริง ไฟร์วอลล์ ความมั่นคงของเครือข่ายไร้สายแบบท้องถิ่น จรรยาบรรณของระบบ     
ความมั่นคงเครือข่าย 
 Introduction to computer network security, number theory, Transmission 
Control Protocol (TCP)/ Internet Protocol (IP) security attacks, operating system security 
attacks, secret key cryptography, security modes of operation, hashes and message digest, 
public key algorithm and infrastructure, Authentication Authorization Accounting (AAA), 
Kerberos, IP security (IPsec), web security, electronic mail security, Virtual Private Networks 
(VPNs), firewall, Wireless Local Area Networks (WLANs) security, ethics in network security. 
 

322 328 การโปรแกรมภาษาวีเอชดีเอล 3(2-2-5) 
 VHDL Programming 
 เงื่อนไขของรายวิชา : (322 114 หรือ 322 117) และ 322 224 
 หลักการเขียนโปรแกรมภาษาวีเอชดีเอล การโปรแกรมภาษาวีเอชดีเอลส าหรับการออกแบบ
ระบบดิจิตัล เครื่องมือส าหรับการจ าลองและการสังเคราะห์ การประยุกต์บนชิปเอฟพีจีเอ 
 Principle of VHDL programming, VHDL programming for digital system design, 
simulation and synthesis tools, Application on FPGA chip. 
 

322 329    โครงแบบเครือข่าย 3(2-2-5) 
 Network Configurations 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 222 หรือ 322 326 หรือ 322 322 หรือ 322 363 
 แนะน าการทดลองทางด้านอินเทอร์เน็ต ลีนุกซ์ เครื่องมือวิเคราะห์โพรโทคอลเครือข่าย 
ระบบปฏิบัติการอินเทอร์เน็ต การปรับแต่งโครงแบบไอพี โครงแบบเราท์เตอร์ โครงแบบโพรโทคอล      
การค้นหาเส้นทาง โครงแบบโพรโทคอลในชั้นทรานสปอร์ต โครงแบบโพรโทคอลในชั้นแอปพลิเคชัน     
โครงแบบการจัดการเครือข่าย โครงแบบมัลติคาสท์ โครงแบบการจ าลองเครือข่าย 

 Introduction to internet laboratory, linux, network  protocol analyzer, internet 
operating system, IP configuration, router configuration, routing protocol configuration, 
transport layer protocol configuration, application layer protocol configuration, network 
management configuration, multicast configuration, network simulation configuration. 
 

 

 



289 

 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 288 

 

322 312 วิทยาการค านวณ 3(3-0-6) 
 Computational Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 114 หรือ 322 117 หรือ 322 112 
 การแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ขั้นแนะน า การสร้างข้อปัญหาและการวิเคราะห์         
การแก้ปัญหาเชิงค านวณ การสร้างตัวแบบและการจ าลอง การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และเชิงตัวเลข    
การค านวณประสิทธิภาพสูง เรขภาพ การท าให้เห็นได้ การเขียนโปรแกรม 
 Introduction to scientific problem solving, formulation and analysis of problems, 
problem solving computationally, simulations and modeling, mathematical and numerical 
analysis, high-performance computing, graphics, visualization, programming. 
 

322 325 ระบบปฏิบัติการและการเขียนโปรแกรมซีสเต็มคอล 3(2-2-5) 
 Operating Systems and System Calls Programming 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 122 หรือ (322 123 และ 322 114) 
 ระบบปฏิบัติการขั้นแนะน ากระบวนการ การจัดก าหนดการซีพียู การประสานเวลา
กระบวนการ การติดตาย การจัดการหน่วยความจ า หน่วยความจ าเสมือน การจัดการหน่วยเก็บรอง    
ระบบแฟ้มและการอารักขา การเขียนโปรแกรมเชลล์ การเขียนโปรแกรมซีสเต็มคอล 
 Introduction to operating system, process, CPU scheduling, process 
synchronization, deadlock, memory  management, virtual memory, secondary 
storage management, file and protection system, shell programming, system calls 
programming. 
 

322 326 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Network 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 122 หรือ (322 123 และ 322 114) 
 อุปกรณ์ สื ่อ และระบบเครือข่ายขั ้นแนะน า ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เครือข่าย โครงรูป    
แบบเครือข่าย การประยุกต์เครือข่าย การแทนรหัสข้อมูล การวิเคราะห์ต้นทุนต่อผลประโยชน์ ระบบ
แบบกระจายและระบบรวมศูนย์ สถาปัตยกรรม ทอพอโลยี และโพรโทคอล การติดตั้งและการด าเนินการ
ของบริดจ์ อุปกรณ์ลัดเส้นทางและเกตเวย์ การวิเคราะห์สมรรถนะของเครือข่าย ภาวะส่วนตัว ความมั่นคง 
และความน่าเชื่อถือ การติดตั้งและโครงรูปแบบของเครือข่ายแลนและแวน การเฝ้าสังเกตเครือข่าย       
การจัดการโทรคมนาคม และมาตรฐานการสื่อสาร อินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต 
 Introduction to network devices, media, systems , network hardware and 
software, network applications, coding of data, cost/benefit analysis, distributed versus 
centralized systems, architectures, topologies and protocols, installation and operation of 
bridges, routers and gateways, network performance analysis, privacy, security, reliability, 
installation and configuration of LAN and WAN networks , monitoring of networks , 
management of telecommunications, and communications standards , intranet and 
internet. 
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322 327 ความม่ันคงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Network Security 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 222 หรือ 322 326 หรือ 322 322 หรือ 322 363 
 แนะน าแนวคิดความมั่นคงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีจ านวน การโจมตีความมั่นคง  
ของโพรโทคอล ทีซีพี/ไอพี การโจมตีความมั่นคงบนระบบปฏิบัติการ การเข้ารหัสลับ โหมดความมั่นคง  
ของการด าเนินการ แฮช และการย่อยของข้อมูล ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างพ้ืนฐาน  กุญแจแบบสาธารณะ 
การพิสูจน์ตัวจริง การอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล และการท าบัญชีรายชื่อการเข้าใช้ข้อมูล เคอร์เบอรอส     
ความมั่นคงของโพรโทคอลไอพี ความมั่นคงบนเครือข่ายเว็บ ความมั่นคงของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
เครือข่ายเสมือนจริง ไฟร์วอลล์ ความมั่นคงของเครือข่ายไร้สายแบบท้องถิ่น จรรยาบรรณของระบบ     
ความมั่นคงเครือข่าย 
 Introduction to computer network security, number theory, Transmission 
Control Protocol (TCP)/ Internet Protocol (IP) security attacks, operating system security 
attacks, secret key cryptography, security modes of operation, hashes and message digest, 
public key algorithm and infrastructure, Authentication Authorization Accounting (AAA), 
Kerberos, IP security (IPsec), web security, electronic mail security, Virtual Private Networks 
(VPNs), firewall, Wireless Local Area Networks (WLANs) security, ethics in network security. 
 

322 328 การโปรแกรมภาษาวีเอชดีเอล 3(2-2-5) 
 VHDL Programming 
 เงื่อนไขของรายวิชา : (322 114 หรือ 322 117) และ 322 224 
 หลักการเขียนโปรแกรมภาษาวีเอชดีเอล การโปรแกรมภาษาวีเอชดีเอลส าหรับการออกแบบ
ระบบดิจิตัล เครื่องมือส าหรับการจ าลองและการสังเคราะห์ การประยุกต์บนชิปเอฟพีจีเอ 
 Principle of VHDL programming, VHDL programming for digital system design, 
simulation and synthesis tools, Application on FPGA chip. 
 

322 329    โครงแบบเครือข่าย 3(2-2-5) 
 Network Configurations 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 222 หรือ 322 326 หรือ 322 322 หรือ 322 363 
 แนะน าการทดลองทางด้านอินเทอร์เน็ต ลีนุกซ์ เครื่องมือวิเคราะห์โพรโทคอลเครือข่าย 
ระบบปฏิบัติการอินเทอร์เน็ต การปรับแต่งโครงแบบไอพี โครงแบบเราท์เตอร์ โครงแบบโพรโทคอล      
การค้นหาเส้นทาง โครงแบบโพรโทคอลในชั้นทรานสปอร์ต โครงแบบโพรโทคอลในชั้นแอปพลิเคชัน     
โครงแบบการจัดการเครือข่าย โครงแบบมัลติคาสท์ โครงแบบการจ าลองเครือข่าย 

 Introduction to internet laboratory, linux, network  protocol analyzer, internet 
operating system, IP configuration, router configuration, routing protocol configuration, 
transport layer protocol configuration, application layer protocol configuration, network 
management configuration, multicast configuration, network simulation configuration. 
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322 331 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ   3(3-0-6) 
 Computer Application in Business 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 233 หรือ 322 238 หรือ 322 336 
 การบัญชีขั้นแนะน า  การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  บัญชีเงินเดือน การรับใบสั่งซื้อ  
การออกใบก ากับสินค้า การพยากรณ์และการควบคุมสินค้าคงคลัง บัญชีลูกหนี้ ระบบการจัดซื้อและการรับ
สินค้า บัญชีเจ้าหนี้ การรับช าระเงิน การพิมพ์เช็คและการกระทบยอดเช็ค การวิเคราะห์การขาย สินทรัพย์
ประจ าและค่าเสื่อมราคา บัญชีแยกประเภททั่วไปและการออกรายงานการเงิน 
 Introduction to accounting, computer application in business, payroll, order 
filling, invoicing, inventory forecasting and control, account receivable, purchasing and 
receiving system, account payable, cash receipt, check writhing and check reconciliation, 
sale analysis, fixed assets and depreciation, general ledger and financial statement. 
 

322 332 คอมพิวเตอร์เรขภาพ    3(2-2-5)  
 Computer Graphics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 112 หรือ 322 114 หรือ 322 117 
 ระบบสร้างจุดและวาดเส้น เทคนิคการแสดงภาพและฮาร์ดแวร์ในการแสดงภาพ พิกัด
โครงสร้างข้อมูลเชิงกราฟและฟังก์ชัน ขั้นตอนวิธีในการมอง การแปลงค่าในระบบสองมิติ เทคนิคกราฟิก  
เชิงโต้ตอบ ภาษากราฟิกขั้นแนะน า กราฟิกในระบบสามมิติ การวาดระยะให้ได้ความลึก การแปลงภาพและ
การแรเงา 
 Line and point plotting systems, techniques and hardware of displaying, 
coordinates graphical data structure and function, viewing algorithms, two dimensional 
transformation, interactive graphic techniques, introduction to graphic language, 3-D 
graphics, perspective depth, projective transformation, and shading.  
 

322 333 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Database Systems 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 233 หรือ 322 238 หรือ 322 336 
 ตัวแบบข้อมูลที่ดีกว่าส าหรับการประยุกต์ข้ันสูงและเครื่องมือ-เทคนิคตัวแบบ วิธีการออกแบบ    
เชิงโครงสร้างและเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ โครงสร้างเชิงวัตถุ ล าดับชั้นคลาส การรับทอดหลายรูปแบบ         
การยืดขยายการประมวลผลสืบค้นเชิงวัตถุไปยังตัวแบบเชิงความสัมพันธ์  เครื่องมือเคส การเข้ารหัส     
แบบวินโดว์และจียูไอ และการน าไปใช้ การก่อเกิดรหัส-การประยุกต์ การวางแผนการรับ-ให้บริการ      
การทดสอบและการติดตั้ง การแปลงระบบ การอบรม -การบูรณาการผู้ใช้ และการทบทวนให้เกิดผล   
ปลาย ฐานข้อมูลแบบกระจาย และสถาปัตยกรรมการรับ-ให้บริการฐานข้อมูลแบบคาดการณ์ การสร้าง
คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล เทคโนโลยีและการประยุกต์ฐานข้อมูลที่เกิดใหม่ 
 Enhanced data  models  for  advanced appl icat ions  and model ing 
tools/techniques, structured and object design approaches , object-oriented databases, 
object structures, class hierarchy, multiple inheritance, object-oriented query processing 
extensions to the relational model, CASE tools , windows/GUI coding and/or 
implementation, code/application generation, client -server planning, testing, and 
installation, system conversion, end user training/integration and post implementation 
review, distributed databases and client-server architecture, deductive databases, data 
warehousing and data mining; emerging database technologies and applications. 
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322 334 การพัฒนาการประยุกต์แบบรับ-ให้บริการ 3(2-2-5) 
 Client/Server Application Development 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดของการประยุกต์แบบรับ-ให้บริการ วิธีการพัฒนาการประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต       
ในกระบวนทัศน์แบบรับ-ให้บริการ ภาษาในการต่อประสาน การเรียกใช้วิธีระยะไกล การเชื่อมต่อฐานข้อมูล 
และบริการตั้งชื่อและสารบบ 
 Client/server application concepts, application development methods for 
Internet-based applications in client/server paradigms: interface definition languages, 
remote method invocation, database connections, and naming and directory services. 
 

322 335 ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Animation  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 332 

 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบภาพเคลื่อนไหว ภาษาส าหรับภาพเคลื่อนไหว ความเป็นจริงเสมือน 
วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหว กฎขั้นพ้ืนฐานของการเคลื่อนไหว ระบบกรอบหลัก การแปลงโครงสร้างภาพ 
การเร่งการจ าลอง ข้อก าหนดการเคลื่อนที่ เทคนิคและขั้นตอนวิธี ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ 
จลนพลศาสตร์และพลศาสตร์ 

 Computer assisted animation, animation language, virtual reality, methods of 
controlling animation, basic rules of animation, key-frame system, morphing, simulation 
accelerations, motion specification, computer animation techniques and algorithms, 
kinetics and dynamics. 
 

322 336 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 3(2-2-5) 
 Database Systems and Design 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดระบบจัดการฐานข้อมูล รูปแบบข้อมูลและภาษา ทฤษฎีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์       
การออกแบบฐานข้อมูล การจัดระเบียบแฟ้ม การประมวลผลข้อค าถาม การควบคุมภาวะพร้อมกัน      
การย้อนกลับและการกู้คืน บูรณภาพและความต้องกัน ทัศนะการท าให้เกิดผล ความมั่นคงของฐานข้อมูล 
เทคนิคการท าให้เกิดผลส าหรับระบบฐานข้อมูล 
 DBMS concepts, data models and languages, relational database theory, 
database design, file organization, query processing, concurrency control, rollback and 
recovery, integrity and consistency, and view implementation, database security, 
implementation techniques for database systems. 
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322 331 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ   3(3-0-6) 
 Computer Application in Business 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 233 หรือ 322 238 หรือ 322 336 
 การบัญชีขั้นแนะน า  การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  บัญชีเงินเดือน การรับใบสั่งซื้อ  
การออกใบก ากับสินค้า การพยากรณ์และการควบคุมสินค้าคงคลัง บัญชีลูกหนี้ ระบบการจัดซื้อและการรับ
สินค้า บัญชีเจ้าหนี้ การรับช าระเงิน การพิมพ์เช็คและการกระทบยอดเช็ค การวิเคราะห์การขาย สินทรัพย์
ประจ าและค่าเสื่อมราคา บัญชีแยกประเภททั่วไปและการออกรายงานการเงิน 
 Introduction to accounting, computer application in business, payroll, order 
filling, invoicing, inventory forecasting and control, account receivable, purchasing and 
receiving system, account payable, cash receipt, check writhing and check reconciliation, 
sale analysis, fixed assets and depreciation, general ledger and financial statement. 
 

322 332 คอมพิวเตอร์เรขภาพ    3(2-2-5)  
 Computer Graphics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 112 หรือ 322 114 หรือ 322 117 
 ระบบสร้างจุดและวาดเส้น เทคนิคการแสดงภาพและฮาร์ดแวร์ในการแสดงภาพ พิกัด
โครงสร้างข้อมูลเชิงกราฟและฟังก์ชัน ขั้นตอนวิธีในการมอง การแปลงค่าในระบบสองมิติ เทคนิคกราฟิก  
เชิงโต้ตอบ ภาษากราฟิกขั้นแนะน า กราฟิกในระบบสามมิติ การวาดระยะให้ได้ความลึก การแปลงภาพและ
การแรเงา 
 Line and point plotting systems, techniques and hardware of displaying, 
coordinates graphical data structure and function, viewing algorithms, two dimensional 
transformation, interactive graphic techniques, introduction to graphic language, 3-D 
graphics, perspective depth, projective transformation, and shading.  
 

322 333 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Database Systems 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 233 หรือ 322 238 หรือ 322 336 
 ตัวแบบข้อมูลที่ดีกว่าส าหรับการประยุกต์ข้ันสูงและเครื่องมือ-เทคนิคตัวแบบ วิธีการออกแบบ    
เชิงโครงสร้างและเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ โครงสร้างเชิงวัตถุ ล าดับชั้นคลาส การรับทอดหลายรูปแบบ         
การยืดขยายการประมวลผลสืบค้นเชิงวัตถุไปยังตัวแบบเชิงความสัมพันธ์  เครื่องมือเคส การเข้ารหัส     
แบบวินโดว์และจียูไอ และการน าไปใช้ การก่อเกิดรหัส-การประยุกต์ การวางแผนการรับ-ให้บริการ      
การทดสอบและการติดตั้ง การแปลงระบบ การอบรม -การบูรณาการผู้ใช้ และการทบทวนให้เกิดผล   
ปลาย ฐานข้อมูลแบบกระจาย และสถาปัตยกรรมการรับ-ให้บริการฐานข้อมูลแบบคาดการณ์ การสร้าง
คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล เทคโนโลยีและการประยุกต์ฐานข้อมูลที่เกิดใหม่ 
 Enhanced data  models  for  advanced appl icat ions  and model ing 
tools/techniques, structured and object design approaches , object-oriented databases, 
object structures, class hierarchy, multiple inheritance, object-oriented query processing 
extensions to the relational model, CASE tools , windows/GUI coding and/or 
implementation, code/application generation, client -server planning, testing, and 
installation, system conversion, end user training/integration and post implementation 
review, distributed databases and client-server architecture, deductive databases, data 
warehousing and data mining; emerging database technologies and applications. 
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322 334 การพัฒนาการประยุกต์แบบรับ-ให้บริการ 3(2-2-5) 
 Client/Server Application Development 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดของการประยุกต์แบบรับ-ให้บริการ วิธีการพัฒนาการประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต       
ในกระบวนทัศน์แบบรับ-ให้บริการ ภาษาในการต่อประสาน การเรียกใช้วิธีระยะไกล การเชื่อมต่อฐานข้อมูล 
และบริการตั้งชื่อและสารบบ 
 Client/server application concepts, application development methods for 
Internet-based applications in client/server paradigms: interface definition languages, 
remote method invocation, database connections, and naming and directory services. 
 

322 335 ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Animation  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 332 

 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบภาพเคลื่อนไหว ภาษาส าหรับภาพเคลื่อนไหว ความเป็นจริงเสมือน 
วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหว กฎขั้นพ้ืนฐานของการเคลื่อนไหว ระบบกรอบหลัก การแปลงโครงสร้างภาพ 
การเร่งการจ าลอง ข้อก าหนดการเคลื่อนที่ เทคนิคและขั้นตอนวิธี ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ 
จลนพลศาสตร์และพลศาสตร์ 

 Computer assisted animation, animation language, virtual reality, methods of 
controlling animation, basic rules of animation, key-frame system, morphing, simulation 
accelerations, motion specification, computer animation techniques and algorithms, 
kinetics and dynamics. 
 

322 336 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 3(2-2-5) 
 Database Systems and Design 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดระบบจัดการฐานข้อมูล รูปแบบข้อมูลและภาษา ทฤษฎีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์       
การออกแบบฐานข้อมูล การจัดระเบียบแฟ้ม การประมวลผลข้อค าถาม การควบคุมภาวะพร้อมกัน      
การย้อนกลับและการกู้คืน บูรณภาพและความต้องกัน ทัศนะการท าให้เกิดผล ความมั่นคงของฐานข้อมูล 
เทคนิคการท าให้เกิดผลส าหรับระบบฐานข้อมูล 
 DBMS concepts, data models and languages, relational database theory, 
database design, file organization, query processing, concurrency control, rollback and 
recovery, integrity and consistency, and view implementation, database security, 
implementation techniques for database systems. 
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322 339 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 1(0-2-2) 
 Database Systems and Design Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การทดลองปฏิบัติการให้สอดคล้องกับวิชา 322 238 ระบบจัดการฐานข้อมูลและการออกแบบ
ฐานข้อมูล หรือวิชา 322 336 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 
 Laboratory experiments to accompany 322 238 Database Management System 
and Database Design or 322 336 Database systems and design. 
 

322 341 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 212 
 ตรรกะทางปัญญาประดิษฐ์ การแทนปัญหา ระบบการผลิต การค้นหา การแทนความรู้          
องค์ความรู้แบบฟัสซี  ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรม ตัวแบบปัญญาประดิษฐ์ เครือข่ายประสาท ภาษาโปรแกรม
ทางปัญญาประดิษฐ์ 
 Logic in artificial intelligence, problem representation, production systems, 
search, knowledge representation, fuzzy knowledge, genetic algorithm, AI models,  
neural networks, programming languages for AI. 
 

322 342 การเรียนรู้ของเครื่องจักร 3(3-0-6) 
 Machine Learning 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 114 หรือ 322 117 หรือ 322 112 
 การเรียนรู้ของเครื่องจักรขั้นแนะน า การเรียนรู้แบบมีผู้สอนและการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน 
การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ โครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้แบบเบยส์ ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงค านวณ     
การเรียนรู้จากกรณีตัวอย่าง ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ชุดกฎการเรียนรู้ การเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ การผสม
การเรียนรู้เชิงอุปนัยและวิเคราะห์ การเรียนรู้แบบเสริมแรง การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่องจักร 
 Introduction to machine learning, supervised and unsupervised learning, 
decision tree learning, artificial neural networks, Bayesian learning, computational learning 
theory, instance-based learning, genetic algorithms, learning sets of rules, analytical 
learning, combining inductive and analytical learning, reinforcement learning, applications 
for machine learning. 
 

322 351 การแปลภาษาโปรแกรม 3(2-2-5) 
 Translation of Programming Languages 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 212 
 โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม หลักการของแอสเซมเบลอร์    
ตัวแปลโปรแกรม อินเทอร์พรีเตอร์ โครงสร้างของคอมไพเลอร์ วากยสัมพันธ์และความหมาย ตัวกราดตรวจ 
ตารางสัญลักษณ์ เทคนิคการวิเคราะห์ การแจงส่วน การสร้างรหัสและรหัสที่เหมาะที่สุด 
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 Structure of computer languages and programming, principles of assemblers, 
compilers, and interpreters, structure of compilers, syntax and semantics, scanners, 
symbol tables, techniques of analysis, parsing, code generation and optimization codes. 
 

322 352 การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี    3(3-0-6) 
 Analysis of Algorithms 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 212 และ 322 114 
 การได้มาและการวิเคราะห์ของขั้นตอนวิธีที่มีประสิทธิภาพ การเปรียบเทียบขั้นตอนวิธีที่แตกต่าง 
เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ความซับซ้อน การผสาน การเรียงล าดับ การค้นหา ทรี เซท กราฟ 
ปัญหาเชิงวิธีจัดหมู่ การพิสูจน์ความถูกต้อง 
 Derivation and analysis of efficient algorithms, comparison of different algorithms, 
mathematical tools, complexity analysis, merging, sorting, searching, trees, sets, graphs, 
combinatorial problems, proof of correctness. 
 

322 354 การออกแบบตัวแปลภาษา 3(2-2-5) 
 Compiler Design 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 311 
 แนวคิดตัวแปลภาษา แนะน าทฤษฎีออโตมาต้า การวิเคราะห์ศัพท์ การวิเคราะห์ไวยากรณ์ 
การวิเคราะห์ความหมาย ตรวจสอบชนิดข้อมูล ขั้นตอนวิธีการแปล การสร้างรหัสค าสั ่งระดับกลาง   
การผลิตรหัสค าสั่ง การท าชุดค าสั่งเหมาะสม เครื่องมือส าหรับการออกแบบตัวแปลภาษา 
 Compiler concepts, introduction to automata theory, lexical analysis syntax, 
analysis, semantic analyzer, type checking, intermediate code generating, code generating, 
compile algorithms, code optimization, tools for compiler design. 
 

322 361 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 
 Computer Systems Architecture 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 122 หรือ 322 123 หรือ 322 162 
 วงจรตรรกะแบบดิจ ิตัลและชิ ้นส่วนแบบดิจิต ัล การแทนข้อมูล การส่งถ่ายรีจิสเตอร์        
และการด าเนินการระดับจุลภาค การออกแบบคอมพิวเตอร์อย่างง่าย การควบคุมที ่ถ ูกโปรแกรม      
ระดับจุลภาค หน่วยประมวลผลกลาง การท างานแบบไปป์ไลน์และแบบเวกเตอร์ การค านวณ           
เชิงคอมพิวเตอร์ การรับ-ส่งข้อมูล หน่วยความจ าหลัก สถาปัตยกรรมแบบมัลติโพรเซสเซอร์ การวัด
ประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ 
 Digital logic circuit and digital components, data representation, register 
transfer and microoperations, basic computer organization and design, microprogrammed 
control, central processing unit, pipeline and vector processing, computer arithmetic, 
input-output organization, memory organization, multiprocessor architectures, computer 
systems performance evaluation. 
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322 339 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 1(0-2-2) 
 Database Systems and Design Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การทดลองปฏิบัติการให้สอดคล้องกับวิชา 322 238 ระบบจัดการฐานข้อมูลและการออกแบบ
ฐานข้อมูล หรือวิชา 322 336 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 
 Laboratory experiments to accompany 322 238 Database Management System 
and Database Design or 322 336 Database systems and design. 
 

322 341 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 212 
 ตรรกะทางปัญญาประดิษฐ์ การแทนปัญหา ระบบการผลิต การค้นหา การแทนความรู้          
องค์ความรู้แบบฟัสซี  ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรม ตัวแบบปัญญาประดิษฐ์ เครือข่ายประสาท ภาษาโปรแกรม
ทางปัญญาประดิษฐ์ 
 Logic in artificial intelligence, problem representation, production systems, 
search, knowledge representation, fuzzy knowledge, genetic algorithm, AI models,  
neural networks, programming languages for AI. 
 

322 342 การเรียนรู้ของเครื่องจักร 3(3-0-6) 
 Machine Learning 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 114 หรือ 322 117 หรือ 322 112 
 การเรียนรู้ของเครื่องจักรขั้นแนะน า การเรียนรู้แบบมีผู้สอนและการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน 
การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ โครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้แบบเบยส์ ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงค านวณ     
การเรียนรู้จากกรณีตัวอย่าง ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ชุดกฎการเรียนรู้ การเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ การผสม
การเรียนรู้เชิงอุปนัยและวิเคราะห์ การเรียนรู้แบบเสริมแรง การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่องจักร 
 Introduction to machine learning, supervised and unsupervised learning, 
decision tree learning, artificial neural networks, Bayesian learning, computational learning 
theory, instance-based learning, genetic algorithms, learning sets of rules, analytical 
learning, combining inductive and analytical learning, reinforcement learning, applications 
for machine learning. 
 

322 351 การแปลภาษาโปรแกรม 3(2-2-5) 
 Translation of Programming Languages 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 212 
 โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม หลักการของแอสเซมเบลอร์    
ตัวแปลโปรแกรม อินเทอร์พรีเตอร์ โครงสร้างของคอมไพเลอร์ วากยสัมพันธ์และความหมาย ตัวกราดตรวจ 
ตารางสัญลักษณ์ เทคนิคการวิเคราะห์ การแจงส่วน การสร้างรหัสและรหัสที่เหมาะที่สุด 
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 Structure of computer languages and programming, principles of assemblers, 
compilers, and interpreters, structure of compilers, syntax and semantics, scanners, 
symbol tables, techniques of analysis, parsing, code generation and optimization codes. 
 

322 352 การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี    3(3-0-6) 
 Analysis of Algorithms 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 212 และ 322 114 
 การได้มาและการวิเคราะห์ของขั้นตอนวิธีที่มีประสิทธิภาพ การเปรียบเทียบขั้นตอนวิธีที่แตกต่าง 
เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ความซับซ้อน การผสาน การเรียงล าดับ การค้นหา ทรี เซท กราฟ 
ปัญหาเชิงวิธีจัดหมู่ การพิสูจน์ความถูกต้อง 
 Derivation and analysis of efficient algorithms, comparison of different algorithms, 
mathematical tools, complexity analysis, merging, sorting, searching, trees, sets, graphs, 
combinatorial problems, proof of correctness. 
 

322 354 การออกแบบตัวแปลภาษา 3(2-2-5) 
 Compiler Design 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 311 
 แนวคิดตัวแปลภาษา แนะน าทฤษฎีออโตมาต้า การวิเคราะห์ศัพท์ การวิเคราะห์ไวยากรณ์ 
การวิเคราะห์ความหมาย ตรวจสอบชนิดข้อมูล ขั้นตอนวิธีการแปล การสร้างรหัสค าสั ่งระดับกลาง   
การผลิตรหัสค าสั่ง การท าชุดค าสั่งเหมาะสม เครื่องมือส าหรับการออกแบบตัวแปลภาษา 
 Compiler concepts, introduction to automata theory, lexical analysis syntax, 
analysis, semantic analyzer, type checking, intermediate code generating, code generating, 
compile algorithms, code optimization, tools for compiler design. 
 

322 361 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 
 Computer Systems Architecture 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 122 หรือ 322 123 หรือ 322 162 
 วงจรตรรกะแบบดิจ ิตัลและชิ ้นส่วนแบบดิจิต ัล การแทนข้อมูล การส่งถ่ายรีจิสเตอร์        
และการด าเนินการระดับจุลภาค การออกแบบคอมพิวเตอร์อย่างง่าย การควบคุมที ่ถ ูกโปรแกรม      
ระดับจุลภาค หน่วยประมวลผลกลาง การท างานแบบไปป์ไลน์และแบบเวกเตอร์ การค านวณ           
เชิงคอมพิวเตอร์ การรับ-ส่งข้อมูล หน่วยความจ าหลัก สถาปัตยกรรมแบบมัลติโพรเซสเซอร์ การวัด
ประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ 
 Digital logic circuit and digital components, data representation, register 
transfer and microoperations, basic computer organization and design, microprogrammed 
control, central processing unit, pipeline and vector processing, computer arithmetic, 
input-output organization, memory organization, multiprocessor architectures, computer 
systems performance evaluation. 
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322 362 สมรรถนะระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Systems Performance 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 122 หรือ 322 123 หรือ 322 162 
 เครื่องมือและเทคนิคที่จ าเป็นในการสร้างและวิเคราะห์สมรรถนะแบบจ าลองของระบบ
คอมพิวเตอร์ ข่ายงานสื่อสาร และระบบการผลิต เทคนิคทางสถิติของการวัดและการประเมินสมรรถนะ 
ของระบบคอมพิวเตอร์ กลยุทธ์ในการเลือกและการปรับแต่งระบบ 
 Introduction to tools and techniques needed to construct and analyze 
performance models of systems, computer systems, communication networks, and 
manufacturing systems, statistical techniques of computer system performance 
evaluation and measurement, system selection and tuning strategies.  
 

322 364 การเขียนโปรแกรมแบบขนาน    3(2-2-5) 
 Parallel Programming 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  
 การออกแบบ และการพัฒนาโปรแกรมแบบขนานส าหรับคอมพิวเตอร์แบบขนานประเภทต่างๆ  
แบบจ าลองการเขียนโปรแกรมต่างๆ ตามประเภทของเครื่องและการประยุกต์ใช้งาน แบบจ าลอง ต้นทุน  
การแก้ที่ผิดและการประเมินคุณภาพการท างานของโปรแกรมแบบขนาน  พร้อมด้วยตัวอย่างจากการ
ประยุกต ์
 Issues in the design and development of parallel programs for various types of 
parallel computers, various programming models according to both machine types and 
application area, cost models, debugging and performance evaluation of parallel programs 
with actual application examples. 
 

322 371 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 Software Engineering 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ภาพรวมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แบบจ าลองกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ วิศวกรรมระบบ     
การบริหารจัดการโครงการผลิตซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการ แบบจ าลองการวิเคราะห์ แบบจ าลอง
เชิงวัตถุ วิศวกรรมการออกแบบ การออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้ การทดสอบและบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 
การประมาณค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ การจัดการความเสี่ยง 
 Introduction to software engineering, software process model, system engineering, 
software project management, requirement engineering, analysis model, object oriented 
model, design engineering, user interface design, software testing and maintenance, software 
cost estimation, risk management. 
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322 372 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6) 
 Systems Analysis and Design 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 212 และ (322 336 หรือ 322 238) หรือ 322 212 หรือ 322339 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัตถุและการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ การพัฒนาข้อเสนอ
โครงการและการจัดการโครงการ การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ความต้องการ  แบบจ าลอง Use Case 
แบบจ าลองล าดับเหตุการณ์ของระบบ แบบจ าลองโดเมน ทางเลือกส าหรับการพัฒนาระบบใหม่          
การออกแบบสถาปัตยกรรม แบบจ าลองโต้ตอบ แบบจ าลองคลาส การออกแบบคลาสโดยใช้แบบแผน 
GRASP การออกแบบฐานข้อมูล การพัฒนาซอฟต์แวร์ การติดตั้งและการบ ารุงรักษาระบบ กรณีศึกษา :   
การพัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์ 
 Introduction to object technology and object-oriented system development, 
project proposal development, project management, data gathering and requirement 
analysis, use case model, scenario model, domain model, system development 
alternatives, architecture design, interaction model, class model, class modeling using 
GRASP, database design, software coding, implementation and maintenance, case study: 
online registration system. 
 

322 373 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 Electronic Commerce  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 236 หรือ 322 238 
 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพ้ืนฐาน ค าศัพท์ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หลักมูลการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐานโครงสร้างการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือฐานเว็บส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ซอฟต์แวร์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาษาโปรแกรมบนเว็บ การคุกคามความมั่นคงของการพาณิชย์
อิเลคทรอนิกส์ การท าให้เกิดความมั่นคงในการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์  ระบบการช าระเงินอิเลคทรอนิคส์  
กลยุทธ์ทางการตลาด การขาย การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย กลยุทธ์ส าหรับการซื้ อ        
และการสนับสนุน การปรับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  สภาวะแวดล้อมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมาย จรรยาบรรณ และภาษี การวางแผนธุรกิจส าหรับท าให้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกิดผล     
ระบบส านักงานส่วนเหลือเพ่ือสนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 Introduction of electronic commerce, electronic business terminology, 
foundations of electronic commerce, infrastructure for electronic commerce, web-based 
tools for electronic commerce, electronic commerce software, programming languages of 
the web, security threats to electronic commerce, implementing security for electronic 
commerce, electronic payment systems, strategies for marketing, sales, advertising and 
promotion, strategies for purchasing and support activities, electronic data interchange, 
environment of electronic commerce, legal, ethical, and tax issues, business plan for 
implementing electronic commerce, back office systems for supporting electronic 
commerce.  
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322 362 สมรรถนะระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Systems Performance 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 122 หรือ 322 123 หรือ 322 162 
 เครื่องมือและเทคนิคที่จ าเป็นในการสร้างและวิเคราะห์สมรรถนะแบบจ าลองของระบบ
คอมพิวเตอร์ ข่ายงานสื่อสาร และระบบการผลิต เทคนิคทางสถิติของการวัดและการประเมินสมรรถนะ 
ของระบบคอมพิวเตอร์ กลยุทธ์ในการเลือกและการปรับแต่งระบบ 
 Introduction to tools and techniques needed to construct and analyze 
performance models of systems, computer systems, communication networks, and 
manufacturing systems, statistical techniques of computer system performance 
evaluation and measurement, system selection and tuning strategies.  
 

322 364 การเขียนโปรแกรมแบบขนาน    3(2-2-5) 
 Parallel Programming 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  
 การออกแบบ และการพัฒนาโปรแกรมแบบขนานส าหรับคอมพิวเตอร์แบบขนานประเภทต่างๆ  
แบบจ าลองการเขียนโปรแกรมต่างๆ ตามประเภทของเครื่องและการประยุกต์ใช้งาน แบบจ าลอง ต้นทุน  
การแก้ที่ผิดและการประเมินคุณภาพการท างานของโปรแกรมแบบขนาน  พร้อมด้วยตัวอย่างจากการ
ประยุกต ์
 Issues in the design and development of parallel programs for various types of 
parallel computers, various programming models according to both machine types and 
application area, cost models, debugging and performance evaluation of parallel programs 
with actual application examples. 
 

322 371 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 Software Engineering 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ภาพรวมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แบบจ าลองกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ วิศวกรรมระบบ     
การบริหารจัดการโครงการผลิตซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการ แบบจ าลองการวิเคราะห์ แบบจ าลอง
เชิงวัตถุ วิศวกรรมการออกแบบ การออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้ การทดสอบและบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 
การประมาณค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ การจัดการความเสี่ยง 
 Introduction to software engineering, software process model, system engineering, 
software project management, requirement engineering, analysis model, object oriented 
model, design engineering, user interface design, software testing and maintenance, software 
cost estimation, risk management. 
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322 372 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6) 
 Systems Analysis and Design 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 212 และ (322 336 หรือ 322 238) หรือ 322 212 หรือ 322339 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัตถุและการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ การพัฒนาข้อเสนอ
โครงการและการจัดการโครงการ การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ความต้องการ  แบบจ าลอง Use Case 
แบบจ าลองล าดับเหตุการณ์ของระบบ แบบจ าลองโดเมน ทางเลือกส าหรับการพัฒนาระบบใหม่          
การออกแบบสถาปัตยกรรม แบบจ าลองโต้ตอบ แบบจ าลองคลาส การออกแบบคลาสโดยใช้แบบแผน 
GRASP การออกแบบฐานข้อมูล การพัฒนาซอฟต์แวร์ การติดตั้งและการบ ารุงรักษาระบบ กรณีศึกษา :   
การพัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์ 
 Introduction to object technology and object-oriented system development, 
project proposal development, project management, data gathering and requirement 
analysis, use case model, scenario model, domain model, system development 
alternatives, architecture design, interaction model, class model, class modeling using 
GRASP, database design, software coding, implementation and maintenance, case study: 
online registration system. 
 

322 373 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 Electronic Commerce  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 236 หรือ 322 238 
 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพ้ืนฐาน ค าศัพท์ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หลักมูลการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐานโครงสร้างการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือฐานเว็บส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ซอฟต์แวร์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาษาโปรแกรมบนเว็บ การคุกคามความมั่นคงของการพาณิชย์
อิเลคทรอนิกส์ การท าให้เกิดความมั่นคงในการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์  ระบบการช าระเงินอิเลคทรอนิคส์  
กลยุทธ์ทางการตลาด การขาย การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย กลยุทธ์ส าหรับการซื้ อ        
และการสนับสนุน การปรับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  สภาวะแวดล้อมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมาย จรรยาบรรณ และภาษี การวางแผนธุรกิจส าหรับท าให้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกิดผล     
ระบบส านักงานส่วนเหลือเพ่ือสนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 Introduction of electronic commerce, electronic business terminology, 
foundations of electronic commerce, infrastructure for electronic commerce, web-based 
tools for electronic commerce, electronic commerce software, programming languages of 
the web, security threats to electronic commerce, implementing security for electronic 
commerce, electronic payment systems, strategies for marketing, sales, advertising and 
promotion, strategies for purchasing and support activities, electronic data interchange, 
environment of electronic commerce, legal, ethical, and tax issues, business plan for 
implementing electronic commerce, back office systems for supporting electronic 
commerce.  
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322 374 การประมวลผลภาพ 3(2-2-5) 
 Image Processing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 112 หรือ 322 113 หรือ 322 114 หรือ 322 117 หรือ 322 161 
 พ้ืนฐานระบบภาพดิจิทัล การแปลงความเข้มและการกรองภาพในเชิงพ้ืนที่ การกรองภาพ   
ในเชิงความถี่ การฟ้ืนฟูภาพ การประมวลผลภาพเชิงสัณฐานวิทยา การแบ่งย่อยภาพ การประยุกต์              
การประมวลผลภาพทางการแพทย์ การปฏิบัติการประมวลผลภาพทางการแพทย์ 
 Digital image fundamentals, intensity transformations and spatial filtering, 
filtering in the frequency domain, image restoration, morphological image processing,  
image segmentation, applications of medical image processing, medical image processing  
laboratory. 
 

322 375 เทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอลและการประยุกต์ 3(2-2-5) 
 XML Technologies and Applications 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 ส่วนประกอบพ้ืนฐานของ XML วากยสัมพันธ์ การนิยามชนิดเอกสาร เค้าร่าง XML เค้าร่าง XSD 
แบบจ าลองเอกสารและ XSLT ตัวแทนความหมายในเทอมของ RDF ตัวแบบ XML ที่ใช้ตรรกศาสตร์        
และทฤษฎี DDT ความสัมพันธ์กับฐานข้อมูล การประยุกต์ทางคณิตศาสตร์ ธุรกิจ และออนโทโลยี 
 Basic components of XML: syntax, document type definition (DTD), XML 
schema, XML schema definition(XSD), document object model(DOM), XML stylesheet 
language transformation (XSLT), semantics representation in terms of resource description 
framework (RDF), XML models using logic and declarative description theory (DDT), 
relationships with databases, applications in mathematics, business and ontology. 
 

322 376 ความม่ันคงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Information and Communication Technology Security 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ระบบความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน 
เทคนิคการเข้ารหัส ทฤษฎีตัวเลขเบื้องต้น รหัสกุญแจสาธารณะ การจัดการกุญแจ ฟังก์ชั่นแฮส ลายเซ็น              
ดิจิตัลและโพรโทคอลการพิสูจน์ทราบตัวตน ความปลอดภัยของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยของ
โพรโทคอลไอพี ความปลอดภัยบนเครือข่ายเว็บ ไวรัส เวิร์ม ไฟร์วอลล์ การบริหารความปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer security and information and communication technology, encryption 
techniques, introduction to number theory, public key algorithm, key management, hash 
function, digital signature and authentication protocol, electronic mail security, Internet 
Protocol (IP) security (IPsec), web security, virus, worm, firewall, information technology 
security management, computer security law. 
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322 379 การจัดการความรู้ 3(3-0-6) 
 Knowledge Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 สถานะปัจจุบันของการจัดการความรู้ แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้  การจัดการความรู้ 
ในระบบธุรกิจ บุคลากรในการจัดการความรู้และทุนมนุษย์ การประเมินสมรรถนะของระบบการจัดการ
ความรู้ ทุนปัญญา ตัวแทนอัจฉริยะ โปรแกรมกลุ่ม กลุ่มความรู้ การท าเหมืองข้อมูลระบบฐานความรู้    
การจัดการความรู้ในอุตสาหกรรม และการจัดการความรู้ในหน่วยงานของรัฐ 
 Current state of knowledge management, knowledge management strategy, 
knowledge management in the enterprise, people in knowledge management and human 
capital, performance evaluation of a knowledge management system, intellectual capital, 
intelligent agents, groupware, knowledge covey, data mining, knowledge-based systems, 
knowledge management in industry, and knowledge management in government 
agencies. 
 

322 381 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Strategic Planning of Information Systems 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ยุทธศาสตร์ขององค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ วัฏจักรการวางแผน 
องค์ประกอบของแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การก าหนดกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ การวางแผนขีดความสามารถของกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ          
การวางแผนโครงสร้างพ้ืนฐาน การวางแผนทรัพยากรบุคคลเพ่ือการพัฒนา  การน าไปใช้การติดตามและ 
การประเมินผลระบบสารสนเทศ 
 Organization strategies and information technology, strategic plans, planning 
cycle, components of strategic plans, information systems strategic analysis, information 
technology trend, determining the information systems strategy, capacity planning, 
infrastructure planning, human resource planning and development, implementing, 
monitoring and evaluating information systems. 
 

322 382 นวัตกรรมกระบวนการ 3(3-0-6) 
 Process Innovation 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวความคิดต่างๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมกระบวนการ การเลือกกระบวนการส าหรับนวัตกรรม 
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการท านวัตกรรมกระบวนการ กระบวนการและสารสนเทศ          
การสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการ ความเข้าใจและการปรับปรุงกระบวนการเดิม การออกแบบ
กระบวนการและการน ากระบวนการใหม่ประยุกต์ในองค์กร นวัตกรรมกระบวนการกับการจัดการ        
การเปลี่ยนแปลงในองค์กร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในนวัตกรรมกระบวนการ และกรณีศึกษา 
 Process innovation concepts, selecting processes for innovation, information   
technology as an enabler of process innovation, processes and information, creating a 
process vision, understanding and improving existing processes, process design and 
implementation, process innovation and change management, implementing process 
innovation with information technology, and cases. 
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322 374 การประมวลผลภาพ 3(2-2-5) 
 Image Processing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 112 หรือ 322 113 หรือ 322 114 หรือ 322 117 หรือ 322 161 
 พ้ืนฐานระบบภาพดิจิทัล การแปลงความเข้มและการกรองภาพในเชิงพ้ืนที่ การกรองภาพ   
ในเชิงความถี่ การฟ้ืนฟูภาพ การประมวลผลภาพเชิงสัณฐานวิทยา การแบ่งย่อยภาพ การประยุกต์              
การประมวลผลภาพทางการแพทย์ การปฏิบัติการประมวลผลภาพทางการแพทย์ 
 Digital image fundamentals, intensity transformations and spatial filtering, 
filtering in the frequency domain, image restoration, morphological image processing,  
image segmentation, applications of medical image processing, medical image processing  
laboratory. 
 

322 375 เทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอลและการประยุกต์ 3(2-2-5) 
 XML Technologies and Applications 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 ส่วนประกอบพ้ืนฐานของ XML วากยสัมพันธ์ การนิยามชนิดเอกสาร เค้าร่าง XML เค้าร่าง XSD 
แบบจ าลองเอกสารและ XSLT ตัวแทนความหมายในเทอมของ RDF ตัวแบบ XML ที่ใช้ตรรกศาสตร์        
และทฤษฎี DDT ความสัมพันธ์กับฐานข้อมูล การประยุกต์ทางคณิตศาสตร์ ธุรกิจ และออนโทโลยี 
 Basic components of XML: syntax, document type definition (DTD), XML 
schema, XML schema definition(XSD), document object model(DOM), XML stylesheet 
language transformation (XSLT), semantics representation in terms of resource description 
framework (RDF), XML models using logic and declarative description theory (DDT), 
relationships with databases, applications in mathematics, business and ontology. 
 

322 376 ความม่ันคงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Information and Communication Technology Security 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ระบบความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน 
เทคนิคการเข้ารหัส ทฤษฎีตัวเลขเบื้องต้น รหัสกุญแจสาธารณะ การจัดการกุญแจ ฟังก์ชั่นแฮส ลายเซ็น              
ดิจิตัลและโพรโทคอลการพิสูจน์ทราบตัวตน ความปลอดภัยของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยของ
โพรโทคอลไอพี ความปลอดภัยบนเครือข่ายเว็บ ไวรัส เวิร์ม ไฟร์วอลล์ การบริหารความปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
 Computer security and information and communication technology, encryption 
techniques, introduction to number theory, public key algorithm, key management, hash 
function, digital signature and authentication protocol, electronic mail security, Internet 
Protocol (IP) security (IPsec), web security, virus, worm, firewall, information technology 
security management, computer security law. 
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322 379 การจัดการความรู้ 3(3-0-6) 
 Knowledge Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 สถานะปัจจุบันของการจัดการความรู้ แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้  การจัดการความรู้ 
ในระบบธุรกิจ บุคลากรในการจัดการความรู้และทุนมนุษย์ การประเมินสมรรถนะของระบบการจัดการ
ความรู้ ทุนปัญญา ตัวแทนอัจฉริยะ โปรแกรมกลุ่ม กลุ่มความรู้ การท าเหมืองข้อมูลระบบฐานความรู้    
การจัดการความรู้ในอุตสาหกรรม และการจัดการความรู้ในหน่วยงานของรัฐ 
 Current state of knowledge management, knowledge management strategy, 
knowledge management in the enterprise, people in knowledge management and human 
capital, performance evaluation of a knowledge management system, intellectual capital, 
intelligent agents, groupware, knowledge covey, data mining, knowledge-based systems, 
knowledge management in industry, and knowledge management in government 
agencies. 
 

322 381 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Strategic Planning of Information Systems 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ยุทธศาสตร์ขององค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ วัฏจักรการวางแผน 
องค์ประกอบของแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การก าหนดกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ การวางแผนขีดความสามารถของกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ          
การวางแผนโครงสร้างพ้ืนฐาน การวางแผนทรัพยากรบุคคลเพ่ือการพัฒนา  การน าไปใช้การติดตามและ 
การประเมินผลระบบสารสนเทศ 
 Organization strategies and information technology, strategic plans, planning 
cycle, components of strategic plans, information systems strategic analysis, information 
technology trend, determining the information systems strategy, capacity planning, 
infrastructure planning, human resource planning and development, implementing, 
monitoring and evaluating information systems. 
 

322 382 นวัตกรรมกระบวนการ 3(3-0-6) 
 Process Innovation 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวความคิดต่างๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมกระบวนการ การเลือกกระบวนการส าหรับนวัตกรรม 
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการท านวัตกรรมกระบวนการ กระบวนการและสารสนเทศ          
การสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการ ความเข้าใจและการปรับปรุงกระบวนการเดิม การออกแบบ
กระบวนการและการน ากระบวนการใหม่ประยุกต์ในองค์กร นวัตกรรมกระบวนการกับการจัดการ        
การเปลี่ยนแปลงในองค์กร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในนวัตกรรมกระบวนการ และกรณีศึกษา 
 Process innovation concepts, selecting processes for innovation, information   
technology as an enabler of process innovation, processes and information, creating a 
process vision, understanding and improving existing processes, process design and 
implementation, process innovation and change management, implementing process 
innovation with information technology, and cases. 
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322 391 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 
 Research Methodology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การศึกษาความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค์ การต้ังค าถาม และประเภทของงานวิจัย 
กระบวนการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย สถิติเบื้องต้น การทดลอง การสรุปผลงานวิจัย การเขียนรายงาน การเขียนบทความวิจัย การ
น าเสนอ การอ้างอิง และมารยาทและจริยธรรมในการท าวิจัย 
 Study in meaning or semantic significant objective questioning and category      
for research methodology, review article and related work, research proposal writing, 
introduction to statistic, experimental study, research summary, report writing, research 
writing, proposal presentation, reference, and research ethics. 
  

 
322 421 ปฎิบัติการระบบข่ายงานและระบบปฎิบัติการ 3(1-4-4) 
 Networking and Operating Systems Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การปฏิบัติการระบบข่ายงานและระบบปฏิบัติการ การติดตั้งและโครงรูปแบบฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ และระบบด าเนินการทางเครือข่ายชนิดต่างๆ บนแพลตฟอร์มหลัก 
 Laboratory exercises in networking and operating systems; installation and 
configuration of hardware, software, and various network operating systems on major 
platforms. 
 

322 422 ระบบฝังตัว 3(2-2-5) 
 Embedded Systems 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 328 
 สถาปัตยกรรมของระบบฝังตัว การเขียนโปรแกรมแบบฝังตัว การท างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ส าหรับระบบฝังตัว, การประยุกต์ของระบบฝังตัว 
 Embedded system architecture, embedded programming, integration of 
hardware and software for embedded systems, applications of embedded system.  
 

322 431 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 112 หรือ 322 113 หรือ 322 114 หรือ 322 117 
 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตขั้นแนะน า องค์ประกอบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต โทโปโลยีอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เครือข่ายใยแมงมุม โปรโตคอล
เฮชทีทีพี เทียร์ (1 เทียร์ 2 เทียร์ 3 เทียร์) ภาษาตระกูลมารค์อัพ (html, xml, xhtml) กระบวนการพัฒนา
เว็บด้วยหลักการวิศวกรรมเว็บ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการเขียนโปรแกรมบนเว็บ  (Client-side 
and Server-side programming) แนะน าเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 
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 Introduction to internet technologies, internet components and internetworking, 
internet topology, internal architecture of an ISP, world wide web, HTTP protocol, tiers      
(1 tier, 2 tier, 3 tier), mark up languages (html, xml, xhtml), web development process using 
web engineering, electronic commerce, principle of web programming (client-side and 
server-side programming), introduction to web services. 
 

322 432   เทคโนโลยีการออกแบบเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Design Technologies 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการท าเว็บ การตั้งค่าสีเว็บ การก าหนดพ้ืนหลัง การจัดวางต าแหน่ง 
การจัดการเกี่ยวกับขนาดตัวอักษร การใช้โปรแกรมช่วยในการสร้างเว็บด้วยครีมเอฟเวอร์ การออกแบบ  
แบนเนอรเ์ว็บด้วยโฟโต้ช็อบ ภาพเคลื่อนไหวด้วยแฟลชแอนนิเมชั่น 
 Overview of web design, color setting, background, content layout, font size, 
create web by dreamweaver, photoshop web design, flash animation. 
  

322 433 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 3(2-2-5) 
 Web Services Technology  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การแนะน าเว็บเซอร์วิสกับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ โพรโตคอลมาตรฐานของระบบให้บริการ
ผ่านเว็บ สถาปัตยกรรม SOA และเทคโนโลยีต่างๆ ภาษาอธิบายเว็บเซอร์วิส การเขียนโปรแกรม         
ด้วยภาษาด็อทเนท การประกอบเว็บเซอร์วิสกับธุรกิจอ่ืน โปรแกรมประยุกต์เว็บเซอร์วิส 
 Introduction to web services and applications, standard protocol of services, 
SOA architecture and technologies, web services description language (WSDL), web 
services programming (NET), composite web services, and web services applications. 
 

322 434 ระบบการจัดการเนื้อหา 3(2-2-5) 
 Content Management System 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 พ้ืนฐานการจัดการเนื้อหา, การเตรียมเนื้อหาบนเว็บไซต์ การวางแผนโครงสร้างเว็บไซต์,    
การท าภาพเพ่ือเว็บไซต์, การท า flash banner และ flash gallery ส าหรับเว็บไซต์ การสร้าง Meta tags, 
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับระบบการจัดการเนื้อหา Jommla, Drupal, Wordpress และ Mambo. 
 Fundamental of content management: content preparation on website, 
planning website structure, image for website, flash banner, flash gallery, meta tags, CMS 
applications: jommla, drupal, wordpress, mambo. 
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322 391 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 
 Research Methodology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การศึกษาความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค์ การตั้งค าถาม และประเภทของงานวิจัย 
กระบวนการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย สถิติเบื้องต้น การทดลอง การสรุปผลงานวิจัย การเขียนรายงาน การเขียนบทความวิจัย การ
น าเสนอ การอ้างอิง และมารยาทและจริยธรรมในการท าวิจัย 
 Study in meaning or semantic significant objective questioning and category      
for research methodology, review article and related work, research proposal writing, 
introduction to statistic, experimental study, research summary, report writing, research 
writing, proposal presentation, reference, and research ethics. 
  

 
322 421 ปฎิบัติการระบบข่ายงานและระบบปฎิบัติการ 3(1-4-4) 
 Networking and Operating Systems Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การปฏิบัติการระบบข่ายงานและระบบปฏิบัติการ การติดตั้งและโครงรูปแบบฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ และระบบด าเนินการทางเครือข่ายชนิดต่างๆ บนแพลตฟอร์มหลัก 
 Laboratory exercises in networking and operating systems; installation and 
configuration of hardware, software, and various network operating systems on major 
platforms. 
 

322 422 ระบบฝังตัว 3(2-2-5) 
 Embedded Systems 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 328 
 สถาปัตยกรรมของระบบฝังตัว การเขียนโปรแกรมแบบฝังตัว การท างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ส าหรับระบบฝังตัว, การประยุกต์ของระบบฝังตัว 
 Embedded system architecture, embedded programming, integration of 
hardware and software for embedded systems, applications of embedded system.  
 

322 431 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 112 หรือ 322 113 หรือ 322 114 หรือ 322 117 
 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตขั้นแนะน า องค์ประกอบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต โทโปโลยีอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เครือข่ายใยแมงมุม โปรโตคอล
เฮชทีทีพี เทียร์ (1 เทียร์ 2 เทียร์ 3 เทียร์) ภาษาตระกูลมารค์อัพ (html, xml, xhtml) กระบวนการพัฒนา
เว็บด้วยหลักการวิศวกรรมเว็บ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการเขียนโปรแกรมบนเว็บ  (Client-side 
and Server-side programming) แนะน าเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 
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 Introduction to internet technologies, internet components and internetworking, 
internet topology, internal architecture of an ISP, world wide web, HTTP protocol, tiers      
(1 tier, 2 tier, 3 tier), mark up languages (html, xml, xhtml), web development process using 
web engineering, electronic commerce, principle of web programming (client-side and 
server-side programming), introduction to web services. 
 

322 432   เทคโนโลยีการออกแบบเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Design Technologies 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการท าเว็บ การตั้งค่าสีเว็บ การก าหนดพ้ืนหลัง การจัดวางต าแหน่ง 
การจัดการเกี่ยวกับขนาดตัวอักษร การใช้โปรแกรมช่วยในการสร้างเว็บด้วยครีมเอฟเวอร์ การออกแบบ  
แบนเนอรเ์ว็บด้วยโฟโต้ช็อบ ภาพเคลื่อนไหวด้วยแฟลชแอนนิเมชั่น 
 Overview of web design, color setting, background, content layout, font size, 
create web by dreamweaver, photoshop web design, flash animation. 
  

322 433 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 3(2-2-5) 
 Web Services Technology  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การแนะน าเว็บเซอร์วิสกับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ โพรโตคอลมาตรฐานของระบบให้บริการ
ผ่านเว็บ สถาปัตยกรรม SOA และเทคโนโลยีต่างๆ ภาษาอธิบายเว็บเซอร์วิส การเขียนโปรแกรม         
ด้วยภาษาด็อทเนท การประกอบเว็บเซอร์วิสกับธุรกิจอ่ืน โปรแกรมประยุกต์เว็บเซอร์วิส 
 Introduction to web services and applications, standard protocol of services, 
SOA architecture and technologies, web services description language (WSDL), web 
services programming (NET), composite web services, and web services applications. 
 

322 434 ระบบการจัดการเนื้อหา 3(2-2-5) 
 Content Management System 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 พ้ืนฐานการจัดการเนื้อหา, การเตรียมเนื้อหาบนเว็บไซต์ การวางแผนโครงสร้างเว็บไซต์,    
การท าภาพเพ่ือเว็บไซต์, การท า flash banner และ flash gallery ส าหรับเว็บไซต์ การสร้าง Meta tags, 
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับระบบการจัดการเนื้อหา Jommla, Drupal, Wordpress และ Mambo. 
 Fundamental of content management: content preparation on website, 
planning website structure, image for website, flash banner, flash gallery, meta tags, CMS 
applications: jommla, drupal, wordpress, mambo. 
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322 435 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  
 Human-Computer Interaction 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวความคิดและรูปแบบของการโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของผู้ใช้
และผู้พัฒนาระบบ กระบวนการออกแบบระบบในส่วนติดต่อผู้ใช้ ปัจจัยที่ส าคัญในกระบวนการออกแบบ
และการประเมินผลของการโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบตัวป้อนเข้า การออกแบบ
ส่วนแสดงผลลัพธ์  และการตอบสนองในรูปแบบต่างๆ การประยุกต์ เทคนิค การโต้ตอบผู้ ใช้                   
ในเกมคอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อมแบบเสมือนจริง การพัฒนาคู่มือผู้ใช้ 
 Concept of human-computer interaction in user interface and development, 
user interface design model, importance factor of design process and evaluate human-
computer interaction, input and output design, type of interaction, applied game application 
by HCI, virtual environment, user manual development. 
 

322 436   เทคโนโลยีเว็บแบบสื่อความหมาย  3(2-2-5) 
             Semantic Web Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  
 แนะน าเทคโนโลยีเว็บแบบสื่อความหมาย เอกสารเว็บที่มีโครงสร้างในรูปแบบของ XML การ
อธิบายทรัพยากรบนเว็บด้วย RDF แนวคิดเกี่ยวกับออนโทโลยี ภาษา OWL ที่ใช้อธิบายเว็บออนโทโลยี 
ความสามารถในการสืบค้นและการอนุมาน การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเว็บแบบสื่อความหมาย 
                 Introduction to semantic web technologies, structured web document in XML, 
describing web resources in RDF, ontology concept, OWL-ontology web language, query 
and reasoning capability, applications for semantic web technologies. 
322 441 โครงข่ายประสาท 3(3-0-6) 
 Neural Networks  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 112  หรือ 322 114 หรือ  322 117  หรือ 322 104 
 โครงข่ายประสาทเทียมขั้นแนะน า การแบ่งแยกเชิงเส้น การเรียนรู้แบบเพอร์เซบตรอน      
การเรียนรู้แบบมีผู้สอน เพอร์เซบตรอนหลายชั้นแบบแพร่ย้อนกลับ โครงข่ายประสานแบบฟังก์ชันแนวรัศมี 
เครื่องสนับสนุนแบบเวคเตอร์ ระบบการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน และการประยุกต ์

 Introduction to artificial neural networks, linearly separable, perceptron learning 
supervised learning, backpropagation multilayer perceptron, radial basis function networks, 
support vector machine, unsupervised learning, and applications. 
 

322 461 สถาปัตยกรรมข่ายงาน 3(3-0-6) 
 Network Architecture 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 322 หรือ  322 326 หรือ 322 161 
 การออกแบบตัวสลับ ข่ายงานความเร็วสูงเฉพาะที่ ข่ายงานบริเวณวิทยาเขตและบริเวณกว้าง 
ข่ายงานแบบใช้คลื่นแสงและแบบใช้แสงน า ข่ายงานไร้สาย ข่ายงานดาวเทียม การจัดการข่ายงาน         
การประยุกต์ใช้ และเครือข่ายความเร็วสูง 
 Switch designs, high speed local network, campus and wide area networks, 
light wave and photonic networks, wireless networks, satellite networks, network 
management, application, and high speed networks. 
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322 462 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต   3(2-2-5) 
 Internetworking 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 322  หรือ 322 326 หรือ 322 363 หรือ 322 222 
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โพรโทคอลที่ใช้เลือกเส้นทาง การเลือกเส้นทาง
แบบมัลติแคสท์และการควบคุมความแออัดบนอินเทอร์เน็ต การหลีกเลี่ยงความหนาแน่น การจัดการ
แถวคอย  การควบคุมการยอมให้เข้า และโพรโทคอลควบคุมการส่งข้อมูล  การสนับสนุนสื่อผสม           
บนอินเทอร์เน็ต โพรโทคอลแบบทันทีและโพรโทคอลส าหรับการจองทรัพยากร หัวขัอขั้นสูงในเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
 Computer networks and internet, routing protocols, multicast routing, and 
congestion control on internet, congestion avoidance, queue management, admission 
control, and transport control protocol, multimedia support on internet, real-time 
protocol and resource reservation protocol, advanced topics in computer networks. 
 

322 471 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Management of Information Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร การปรับปรุงกลยุทธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การด าเนินการและการบ ารุงรักษา สารสนเทศสถาปัตยกรรม     
และวิสัยทัศน์ทางสารสนเทศ การวางแผนระบบสารสนเทศ การจัดการเชิงธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการสารสนเทศในอนาคต 
 Information technology components, computer system, computer software, 
telecommunication and network, for mulating and implementing information technology 
in the organization, aligning IT strategy with business strategy, operations and 
maintenance, information vision and architecture, information system planning, business 
management of information technology, managing information in the future. 
 

322 473 การพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการโครงการ 3(3-0-6) 
 Software Development and Project Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การจัดการโครงการ บริบทของการจัดการโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                
กลุ่มกระบวนการจัดการโครงการ การจัดการโครงการแบบบูรณาการ  การจัดการขอบเขตของโครงการ    
การจัดการเวลาของโครงการ การจัดการค่าใช้จ่ายของโครงการ การจัดการคุณภาพของโครงการ          
การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการการสื่อสาร การจัดการความเสี่ยง และการจัดซื้อจัดจ้า ง ตัวแบบ
ความสามารถที่มีวุฒิภาวะขั้นแนะน า ตัวแบบความสามารถที่มีวุฒิภาวะระดับ 2 ตัวแบบฝึกปฏิบัติที่ดี
ส าหรับกระบวนการ การวางแผนโครงการ การติดตามและการควบคุมโครงการ การจัดการความต้องการ 
และการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 
 Project management, project management and information technology 
context, project management process groups, project integration management, project 
scope management, project time management, project cost management, project quality 
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322 435 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  
 Human-Computer Interaction 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวความคิดและรูปแบบของการโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของผู้ใช้
และผู้พัฒนาระบบ กระบวนการออกแบบระบบในส่วนติดต่อผู้ใช้ ปัจจัยที่ส าคัญในกระบวนการออกแบบ
และการประเมินผลของการโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบตัวป้อนเข้า การออกแบบ
ส่วนแสดงผลลัพธ์  และการตอบสนองในรูปแบบต่างๆ การประยุกต์ เทคนิค การโต้ตอบผู้ ใช้                   
ในเกมคอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อมแบบเสมือนจริง การพัฒนาคู่มือผู้ใช้ 
 Concept of human-computer interaction in user interface and development, 
user interface design model, importance factor of design process and evaluate human-
computer interaction, input and output design, type of interaction, applied game application 
by HCI, virtual environment, user manual development. 
 

322 436   เทคโนโลยีเว็บแบบสื่อความหมาย  3(2-2-5) 
             Semantic Web Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  
 แนะน าเทคโนโลยีเว็บแบบสื่อความหมาย เอกสารเว็บที่มีโครงสร้างในรูปแบบของ XML การ
อธิบายทรัพยากรบนเว็บด้วย RDF แนวคิดเกี่ยวกับออนโทโลยี ภาษา OWL ที่ใช้อธิบายเว็บออนโทโลยี 
ความสามารถในการสืบค้นและการอนุมาน การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเว็บแบบสื่อความหมาย 
                 Introduction to semantic web technologies, structured web document in XML, 
describing web resources in RDF, ontology concept, OWL-ontology web language, query 
and reasoning capability, applications for semantic web technologies. 
322 441 โครงข่ายประสาท 3(3-0-6) 
 Neural Networks  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 112  หรือ 322 114 หรือ  322 117  หรือ 322 104 
 โครงข่ายประสาทเทียมขั้นแนะน า การแบ่งแยกเชิงเส้น การเรียนรู้แบบเพอร์เซบตรอน      
การเรียนรู้แบบมีผู้สอน เพอร์เซบตรอนหลายชั้นแบบแพร่ย้อนกลับ โครงข่ายประสานแบบฟังก์ชันแนวรัศมี 
เครื่องสนับสนุนแบบเวคเตอร์ ระบบการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน และการประยุกต ์

 Introduction to artificial neural networks, linearly separable, perceptron learning 
supervised learning, backpropagation multilayer perceptron, radial basis function networks, 
support vector machine, unsupervised learning, and applications. 
 

322 461 สถาปัตยกรรมข่ายงาน 3(3-0-6) 
 Network Architecture 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 322 หรือ  322 326 หรือ 322 161 
 การออกแบบตัวสลับ ข่ายงานความเร็วสูงเฉพาะที่ ข่ายงานบริเวณวิทยาเขตและบริเวณกว้าง 
ข่ายงานแบบใช้คลื่นแสงและแบบใช้แสงน า ข่ายงานไร้สาย ข่ายงานดาวเทียม การจัดการข่ายงาน         
การประยุกต์ใช้ และเครือข่ายความเร็วสูง 
 Switch designs, high speed local network, campus and wide area networks, 
light wave and photonic networks, wireless networks, satellite networks, network 
management, application, and high speed networks. 
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322 462 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต   3(2-2-5) 
 Internetworking 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 322  หรือ 322 326 หรือ 322 363 หรือ 322 222 
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โพรโทคอลที่ใช้เลือกเส้นทาง การเลือกเส้นทาง
แบบมัลติแคสท์และการควบคุมความแออัดบนอินเทอร์เน็ต การหลีกเลี่ยงความหนาแน่น การจัดการ
แถวคอย  การควบคุมการยอมให้เข้า และโพรโทคอลควบคุมการส่งข้อมูล  การสนับสนุนสื่อผสม           
บนอินเทอร์เน็ต โพรโทคอลแบบทันทีและโพรโทคอลส าหรับการจองทรัพยากร หัวขัอขั้นสูงในเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
 Computer networks and internet, routing protocols, multicast routing, and 
congestion control on internet, congestion avoidance, queue management, admission 
control, and transport control protocol, multimedia support on internet, real-time 
protocol and resource reservation protocol, advanced topics in computer networks. 
 

322 471 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Management of Information Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร การปรับปรุงกลยุทธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การด าเนินการและการบ ารุงรักษา สารสนเทศสถาปัตยกรรม     
และวิสัยทัศน์ทางสารสนเทศ การวางแผนระบบสารสนเทศ การจัดการเชิงธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการสารสนเทศในอนาคต 
 Information technology components, computer system, computer software, 
telecommunication and network, for mulating and implementing information technology 
in the organization, aligning IT strategy with business strategy, operations and 
maintenance, information vision and architecture, information system planning, business 
management of information technology, managing information in the future. 
 

322 473 การพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการโครงการ 3(3-0-6) 
 Software Development and Project Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การจัดการโครงการ บริบทของการจัดการโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                
กลุ่มกระบวนการจัดการโครงการ การจัดการโครงการแบบบูรณาการ  การจัดการขอบเขตของโครงการ    
การจัดการเวลาของโครงการ การจัดการค่าใช้จ่ายของโครงการ การจัดการคุณภาพของโครงการ          
การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการการสื่อสาร การจัดการความเสี่ยง และการจัดซื้อจัดจ้า ง ตัวแบบ
ความสามารถที่มีวุฒิภาวะขั้นแนะน า ตัวแบบความสามารถที่มีวุฒิภาวะระดับ 2 ตัวแบบฝึกปฏิบัติที่ดี
ส าหรับกระบวนการ การวางแผนโครงการ การติดตามและการควบคุมโครงการ การจัดการความต้องการ 
และการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 
 Project management, project management and information technology 
context, project management process groups, project integration management, project 
scope management, project time management, project cost management, project quality 
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management, project human resource management, project communications management, 
project risk management and project procurement management, introduction to capability 
maturity model Integration (CMMI), process area best practices: project planning; project 
monitoring and control; requirement management; process and product quality assurance. 
 

322 474 การค้นคืนข้อมูลสารสนเทศแบบทันสมัย 3(3-0-6) 
 Modern Information Retrieval 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 238 หรือ 322 336 
 การค้นคืนข้อมูลสารสนเทศขั้นแนะน า การจ าลอง การประเมินผลการค้นคืน เอกสาร       
การจ าแนกประเภทข้อความ การท าดัชนีและการสืบค้น การค้นคืนข้อมูลแบบขนานและการกระจาย     
การค้นคืนข้อมูลเวบ เวบครอว์เลอร์ การค้นคืนข้อมูลสื่อประสม 
 Introduction to information retrieval, Modeling, Retrieval Evaluation, Query 
Expansion, Documents, Text Classification, Indexing and Searching, Parallel and Distributed 
IR, Web Retrieval, Web Crawling, Multimedia Information Retrieval. 
 

322 475 การท าเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Mining 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 336 หรือ (322 238 และ 322 339) 
 แนะน าการท าเหมืองข้อมูลเบื้องต้น แอพพลิเคชันคลังข้อมูล การเตรียมเหมืองข้อมูล การท า
เหมืองความสัมพันธ์ การท าเหมืองโดยต้นไม้ตัดสินใจ การปัจจัยด้วยเครือข่ายแบบเบย์ การวิเคราะห์      
การจัดกลุ่มข้อมูล เครือข่ายประสาทเทียม การจัดกลุ่มเชิงอินแสตนต์ 
 Introduction to Data Mining, data warehouse and application,             
data preprocessing, association mining, decision tree, baysian network, cluster analysis, 
neural network, instance clustering. 
 

322 477 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Technology Entrepreneurship 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการศึกษาไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
 ศึกษากระบวนการในการเริ ่มต้นเป็นผู ้ประกอบการ คุณลักษณะของผู ้ประกอบการ                   
ที่ประสบความส าเร็จที่ควรมี การประเมินและการตระหนักถึงโอกาสของธุรกิจ กลยุทธ์ส าหรับก่อตั ้ง      
และพัฒนาการลงทุนทางธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการลงทุนแบบใหม่ๆ      
การลงทุนส าหรับวิสาหกิจของกลางและขนาดย่อม รวมทั้งการลงทุนในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น  
 Study the entrepreneurial process, types of attributes tha t successful 
entrepreneurial people tend to have, opportunity recognition and evaluation, strategies 
for establishing and developing entrepreneurial business ventures, apply generally         
to newly formed ventures, existing small to medium size growth-oriented ventures,       
and entrepreneurial ventures within larger organizations. 
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322 478 การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
 Software Process Improvement 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 161 หรือ 322 112 หรือ 322 117 หรือ 322 114 หรือ 322 118 
 กระบวนทัศน์การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์  กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ กรอบการปรับปรุงกระบวนการ    
ตามมาตรฐาน CMMI การพัฒนาและการจัดการความต้องการ ปฏิบัติการการพัฒนาความต้องการ  
และคุณลักษณะของความต้องการซอฟต์แวร์ ปฏิบัต ิการวางแผนโครงการ ค าตอบเชิงเทคนิค         
และการบ ูรณาการผลิตภ ัณฑ์ การตรวจสอบความถ ูกต ้องตามข้อก าหนดและการตรวจสอบ          
ความต้องการของผู้ใช้งาน การติดตามและการก ากับดูแล การจัดการด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 
การประกันคุณภาพของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ 
 Paradigm of software development process  improvement, software 
development process, software development methodology, software development  
management, software process improvement, CMMI process improvement framework, 
requirement development and requirement management, requirement and software 
requirement specification (SRS) development workshop, project planning workshop, 
technical solution and product integration, verification and validation, project monitoring 
and control, configuration management, process and product quality assurance. 
 

322 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1(1-0-2) 
 Seminar in Information and Communication Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การน าเสนอและอภิปรายความก้าวหน้าในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่น่าสนใจ 
 Presentation and discussion on interesting advanced topics in Information and 
Communication Technology. 
 

322 498 โครงงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  ระดับปริญญาตรี  1 3(0-9-6) 
 Undergraduate Research Project for Computer Science I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 นักศึกษาจะต้องน าความรู้เกี่ยวกับกระบวนการท าวิจัยมาปฏิบัติจริงในรูปของโครงงานวิจัย 
ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ออกแบบจนถึงการพัฒนาโปรแกรมหรือระบบงานที่ใช้งานได้จริงหรืองานวิจัย  
รวมทั้งการจัดท ารูปเล่มรายงานและน าเสนอโครงงานวิจัยของนักศึกษา 
 Students must do a specific project in which students apply the knowledge 
about research methodology acquired to design and develop a concrete program or 
system or research. The students must prepare reports and give presentation on their 
research projects. 
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management, project human resource management, project communications management, 
project risk management and project procurement management, introduction to capability 
maturity model Integration (CMMI), process area best practices: project planning; project 
monitoring and control; requirement management; process and product quality assurance. 
 

322 474 การค้นคืนข้อมูลสารสนเทศแบบทันสมัย 3(3-0-6) 
 Modern Information Retrieval 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 238 หรือ 322 336 
 การค้นคืนข้อมูลสารสนเทศขั้นแนะน า การจ าลอง การประเมินผลการค้นคืน เอกสาร       
การจ าแนกประเภทข้อความ การท าดัชนีและการสืบค้น การค้นคืนข้อมูลแบบขนานและการกระจาย     
การค้นคืนข้อมูลเวบ เวบครอว์เลอร์ การค้นคืนข้อมูลสื่อประสม 
 Introduction to information retrieval, Modeling, Retrieval Evaluation, Query 
Expansion, Documents, Text Classification, Indexing and Searching, Parallel and Distributed 
IR, Web Retrieval, Web Crawling, Multimedia Information Retrieval. 
 

322 475 การท าเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Mining 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 336 หรือ (322 238 และ 322 339) 
 แนะน าการท าเหมืองข้อมูลเบื้องต้น แอพพลิเคชันคลังข้อมูล การเตรียมเหมืองข้อมูล การท า
เหมืองความสัมพันธ์ การท าเหมืองโดยต้นไม้ตัดสินใจ การปัจจัยด้วยเครือข่ายแบบเบย์ การวิเคราะห์      
การจัดกลุ่มข้อมูล เครือข่ายประสาทเทียม การจัดกลุ่มเชิงอินแสตนต์ 
 Introduction to Data Mining, data warehouse and application,             
data preprocessing, association mining, decision tree, baysian network, cluster analysis, 
neural network, instance clustering. 
 

322 477 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Technology Entrepreneurship 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการศึกษาไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
 ศึกษากระบวนการในการเริ ่มต้นเป็นผู ้ประกอบการ คุณลักษณะของผู ้ประกอบการ                   
ที่ประสบความส าเร็จที่ควรมี การประเมินและการตระหนักถึงโอกาสของธุรกิจ กลยุทธ์ส าหรับก่อตั ้ง      
และพัฒนาการลงทุนทางธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการลงทุนแบบใหม่ๆ      
การลงทุนส าหรับวิสาหกิจของกลางและขนาดย่อม รวมทั้งการลงทุนในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น  
 Study the entrepreneurial process, types of attributes tha t successful 
entrepreneurial people tend to have, opportunity recognition and evaluation, strategies 
for establishing and developing entrepreneurial business ventures, apply generally         
to newly formed ventures, existing small to medium size growth-oriented ventures,       
and entrepreneurial ventures within larger organizations. 
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322 478 การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
 Software Process Improvement 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 161 หรือ 322 112 หรือ 322 117 หรือ 322 114 หรือ 322 118 
 กระบวนทัศน์การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์  กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ กรอบการปรับปรุงกระบวนการ    
ตามมาตรฐาน CMMI การพัฒนาและการจัดการความต้องการ ปฏิบัติการการพัฒนาความต้องการ  
และคุณลักษณะของความต้องการซอฟต์แวร์ ปฏิบัต ิการวางแผนโครงการ ค าตอบเชิงเทคนิค         
และการบ ูรณาการผลิตภ ัณฑ์ การตรวจสอบความถ ูกต ้องตามข้อก าหนดและการตรวจสอบ          
ความต้องการของผู้ใช้งาน การติดตามและการก ากับดูแล การจัดการด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 
การประกันคุณภาพของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ 
 Paradigm of software development process  improvement, software 
development process, software development methodology, software development  
management, software process improvement, CMMI process improvement framework, 
requirement development and requirement management, requirement and software 
requirement specification (SRS) development workshop, project planning workshop, 
technical solution and product integration, verification and validation, project monitoring 
and control, configuration management, process and product quality assurance. 
 

322 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1(1-0-2) 
 Seminar in Information and Communication Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การน าเสนอและอภิปรายความก้าวหน้าในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่น่าสนใจ 
 Presentation and discussion on interesting advanced topics in Information and 
Communication Technology. 
 

322 498 โครงงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  ระดับปริญญาตรี  1 3(0-9-6) 
 Undergraduate Research Project for Computer Science I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 นักศึกษาจะต้องน าความรู้เกี่ยวกับกระบวนการท าวิจัยมาปฏิบัติจริงในรูปของโครงงานวิจัย 
ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ออกแบบจนถึงการพัฒนาโปรแกรมหรือระบบงานที่ใช้งานได้จริงหรืองานวิจัย  
รวมทั้งการจัดท ารูปเล่มรายงานและน าเสนอโครงงานวิจัยของนักศึกษา 
 Students must do a specific project in which students apply the knowledge 
about research methodology acquired to design and develop a concrete program or 
system or research. The students must prepare reports and give presentation on their 
research projects. 
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322 499 โครงงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  ระดับปริญญาตรี  2 3(0-9-6) 
 Undergraduate  Research Project for Computer Science II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 498 
 ท าโครงงานวิจัยต่อเนื่องมาจากโครงงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  ระดับปริญญาตรี  1 
ให้เป็นโปรแกรมหรือระบบที่เสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้จริง นักศึกษาจะต้องจัดท ารายงานและ
น าเสนอโครงงานวิจัยของนักศึก 
 The research project that continued from undergraduate research project for 
computer science  I and develop to a concrete program or system that can really use. 
The prepare reports and give presentation on their research projects. 
 

322 494 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 3(0-9-6) 
 Computer Project I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 นักศึกษาจะต้องท าโครงงานขึ้นมา 1 โครงงาน โดยให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
เพ่ือออกแบบและพัฒนาโปรแกรมหรือระบบงานที่ใช้งานได้จริง นักศึกษาจะต้องวิเคราะห์ปัญหา      
ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาและออกแบบระบบโดยใช้หลักการต่างๆ ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย อัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยี
สารสนเทศอ่ืนๆ นักศึกษาจะเป็นคนเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะเป็นผู้แนะน าให้ค าปรึกษานักศึกษา       
ไปตลอดการพัฒนาโครงงาน นักศึกษาจะต้องจัดท ารายงานและน าเสนอโครงงานซึ่งเป็นการสอบปากเปล่า
เกี่ยวกับโครงงานของนักศึกษา 
 Students must do a specific project which is applied the knowledge and skill 
to practically design and develop a program or system. The students must analyze the 
problem, define the solution and design the system using the various computer science 
concepts such as data communication and networking, algorithm and data structures, 
artificial intelligence, database system concepts, and other information technologies. The 
advisor will guide students throughout the course of project development. The students 
must prepare reports and give presentation including oral exam on their projects. 
 

322 495  สหกิจศึกษา 6(0-18-9) 
 Co-operative Education 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การปฏิบัติงานเต็มเวลาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในหน่วยงานของเอกชนหรือรัฐโดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา เป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา 
 Full-time participation for professional internship in computer science or 
information technology in private or governmental organizations approved by the 
department for one semester. 
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322 496 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 3(0-9-6) 
 Computer Project II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 494 
 โครงงานต่อเนื่องมาจากโครงงานคอมพิวเตอร์ 1 ให้เป็นโปรแกรมหรือระบบที่เสร็จสมบูรณ์
และสามารถใช้งานได้จริง นักศึกษาจะต้องจัดท ารายงานและน าเสนอโครงงานซึ่งเป็นการสอบปากเปล่า
เกี่ยวกับโครงงานของนักศึกษา 
 The project continues from computer project I, which focuses on development 
and usability of the program or system completely. The students must prepare reports 
and give presentation including oral exam on their projects. 
 

324 201 หลักมูลภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Geo-informatics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ค าจ ากัดความ องค์ประกอบ ระบบการท างาน   
และศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบ
ก าหนดต าแหน่งบนโลก หลักการพื้นฐานจัดท าแผนที่เชิงเลข และหลักการพื้นฐานการรังวัดที่ดิน 
 Evolution in Geo-informatics technology, definition, component, working 
system and potential of application of remote sensing, geographic information system and 
global positioning system, digital mapping basic, cadastral survey basic. 
 

324 202 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3(2-3-6) 
 Introduction to Geographic Information System 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนะน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พ้ืนฐานทางแผนที่และระบบพิกัดอ้างอิง แบบจ าลอง
ข้อมูลทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การแปลงรูปเชิงเรขาคณิต การน าเข้าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การน าเข้า
และจัดการข้อมูลคุณลักษณะ การแสดงข้อมูลและการจัดท าแผนที่ การใช้ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
เวกเตอร์ แรสเตอร์ และลักษณะทางภูมิประเทศ การประมาณค่าเชิงพ้ืนที่ แบบจ าลองและการสร้าง
แบบจ าลองทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ พจนานุกรมข้อมูลและเมตะดาต้า 
 Introduction to geographic information system (GIS), map basics and coordinate 
systems, GIS data model, geometric transformation, spatial data input, attribute data input 
and management, data display and cartography, data exploration, vector data analysis, 
raster data analysis, terrain analysis, spatial interpolation, GIS model and modeling, 
metadata and dictionary. 
 

324 203 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
 Geo-informatics for Daily Life 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความหมายและองค ์ประกอบของภ ูม ิสารสนเทศศาสตร ์ ภ ูม ิสารสนเทศศาสตร์            
และชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยี กูเกิลเอิร์ท การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านอินเทอร์เน็ต 
การประยุกต์ใช้ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก ความตระหนักและการรับมือกับภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย  
ภัยแล้ง ดินถล่ม และแผ่นดินไหว 
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322 499 โครงงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  ระดับปริญญาตรี  2 3(0-9-6) 
 Undergraduate  Research Project for Computer Science II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 498 
 ท าโครงงานวิจัยต่อเนื่องมาจากโครงงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  ระดับปริญญาตรี  1 
ให้เป็นโปรแกรมหรือระบบที่เสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้จริง นักศึกษาจะต้องจัดท ารายงานและ
น าเสนอโครงงานวิจัยของนักศึก 
 The research project that continued from undergraduate research project for 
computer science  I and develop to a concrete program or system that can really use. 
The prepare reports and give presentation on their research projects. 
 

322 494 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 3(0-9-6) 
 Computer Project I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 นักศึกษาจะต้องท าโครงงานขึ้นมา 1 โครงงาน โดยให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
เพ่ือออกแบบและพัฒนาโปรแกรมหรือระบบงานที่ใช้งานได้จริง นักศึกษาจะต้องวิเคราะห์ปัญหา      
ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาและออกแบบระบบโดยใช้หลักการต่างๆ ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย อัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยี
สารสนเทศอ่ืนๆ นักศึกษาจะเป็นคนเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะเป็นผู้แนะน าให้ค าปรึกษานักศึกษา       
ไปตลอดการพัฒนาโครงงาน นักศึกษาจะต้องจัดท ารายงานและน าเสนอโครงงานซึ่งเป็นการสอบปากเปล่า
เกี่ยวกับโครงงานของนักศึกษา 
 Students must do a specific project which is applied the knowledge and skill 
to practically design and develop a program or system. The students must analyze the 
problem, define the solution and design the system using the various computer science 
concepts such as data communication and networking, algorithm and data structures, 
artificial intelligence, database system concepts, and other information technologies. The 
advisor will guide students throughout the course of project development. The students 
must prepare reports and give presentation including oral exam on their projects. 
 

322 495  สหกิจศึกษา 6(0-18-9) 
 Co-operative Education 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การปฏิบัติงานเต็มเวลาท่ีเก่ียวข้องกับอาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในหน่วยงานของเอกชนหรือรัฐโดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา เป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา 
 Full-time participation for professional internship in computer science or 
information technology in private or governmental organizations approved by the 
department for one semester. 
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322 496 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 3(0-9-6) 
 Computer Project II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 494 
 โครงงานต่อเนื่องมาจากโครงงานคอมพิวเตอร์ 1 ให้เป็นโปรแกรมหรือระบบที่เสร็จสมบูรณ์
และสามารถใช้งานได้จริง นักศึกษาจะต้องจัดท ารายงานและน าเสนอโครงงานซึ่งเป็นการสอบปากเปล่า
เกี่ยวกับโครงงานของนักศึกษา 
 The project continues from computer project I, which focuses on development 
and usability of the program or system completely. The students must prepare reports 
and give presentation including oral exam on their projects. 
 

324 201 หลักมูลภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Geo-informatics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ค าจ ากัดความ องค์ประกอบ ระบบการท างาน   
และศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบ
ก าหนดต าแหน่งบนโลก หลักการพื้นฐานจัดท าแผนที่เชิงเลข และหลักการพื้นฐานการรังวัดที่ดิน 
 Evolution in Geo-informatics technology, definition, component, working 
system and potential of application of remote sensing, geographic information system and 
global positioning system, digital mapping basic, cadastral survey basic. 
 

324 202 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3(2-3-6) 
 Introduction to Geographic Information System 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนะน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พ้ืนฐานทางแผนที่และระบบพิกัดอ้างอิง แบบจ าลอง
ข้อมูลทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การแปลงรูปเชิงเรขาคณิต การน าเข้าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การน าเข้า
และจัดการข้อมูลคุณลักษณะ การแสดงข้อมูลและการจัดท าแผนที่ การใช้ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
เวกเตอร์ แรสเตอร์ และลักษณะทางภูมิประเทศ การประมาณค่าเชิงพ้ืนที่ แบบจ าลองและการสร้าง
แบบจ าลองทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ พจนานุกรมข้อมูลและเมตะดาต้า 
 Introduction to geographic information system (GIS), map basics and coordinate 
systems, GIS data model, geometric transformation, spatial data input, attribute data input 
and management, data display and cartography, data exploration, vector data analysis, 
raster data analysis, terrain analysis, spatial interpolation, GIS model and modeling, 
metadata and dictionary. 
 

324 203 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
 Geo-informatics for Daily Life 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความหมายและองค ์ประกอบของภ ูม ิสารสนเทศศาสตร ์ ภ ูม ิสารสนเทศศาสตร์            
และชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยี กูเกิลเอิร์ท การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านอินเทอร์เน็ต 
การประยุกต์ใช้ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก ความตระหนักและการรับมือกับภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย  
ภัยแล้ง ดินถล่ม และแผ่นดินไหว 
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 Definition and component of Geo-informatics, Geo-informatics and daily life, 
Google earth technology, Geographic information system applications, global positioning 
system applications, awareness and coping with disasters such as flood, drought, andslide, 
and earthquake. 
 

324 211 หลักมูลการรับรู้จากระยะไกล 3(2-3-6) 
 Fundamentals of Remote Sensing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดการส ารวจจากระยะไกลขั้นแนะน า แหล่งพลังงาน การสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า      
การสะท้อนของวัตถุ วิวัฒนาการขอ. 
งการรับรู้จากระยะไกล ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดการแปลภาพถ่าย การประมวลผลภาพ
เชิงตัวเลข การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 Introduction to remote sensing concept, sources of energy, electromagnetic 
reflectance, spectral reflectance of object, remote sensing evolution, earth resource 
observation satellite, concept of photo-interpretation and digital image processing, remote 
sensing application to natural resources and environmental management. 
 

324 221 ธรณีวิทยาขั้นแนะน า 2(2-0-4) 
 Introduction to Geology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แร่และหิน กระบวนการทางธรณีวิทยา ธรณีประวัติและซากดึกด าบรรพ์ โครงสร้างธรณีวิทยา 
ธรณีสัณฐานวิทยา ธรณีวิทยาของประเทศไทย แผนที่ธรณีวิทยา 
 Minerals and rocks, geological process, geological history and fossil, geological 
structure, geomorphology, geology of Thailand, geological map.      
 
324 301 การเขียนโปรแกรมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-3-6) 
 Programming in Geographic Information System 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 112 และ 324 202 
 แนะน าการเขียนโปรแกรมในทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ความหมายของสคริปต์ 
แมโคร และ VBA ความแตกต่างระหว่าง VBA และ VB การสร้าง การใช้งานและการลบแมโคร        
พ้ืนฐานของ VBA การสร้าง Dialog box การใช้งาน VB editor รูปแบบโครงสร้างค าสั่งของ VBA ตัวแปร 
ตัวแปร อเรย์ การค้นหาวัตถุ วิธีการและคุณสมบัติที่ต้องการ การท างานแบบมีเงื่อนไขและการท าซ้ า     
การแก้ปัญหาความผิดพลาด พ้ืนฐาน ArcObject แนะน าการพัฒนา ArcGIS Desktop สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ ArcGIS การปรับแต่งการท างานด้วยการใช้ตัวประสาน การใช้ผังแบบจ าลองเชิงวัตถุ การสร้าง
เครื่องมือ การเขียนโปรแกรมด้วย ArcObject การใช้งานชุดค าสั่ง การจัดการกับชุดข้อมูลและชั้นข้อมูล 
ข้อมูลคุณลักษณะการแปลง การแสดงข้อมูล และการด าเนินการกับข้อมูลเวกเตอร์และแรสเตอร์ 
 Introduction to programming in GIS, definition of script macro and VBA, VBA vs 
VB, creating running and deleting a macro, VBA basics, creating dialog box, getting started 
with VB editor, VBA syntax, variables, array variable, finding the objects methods and 
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properties, making decisions and loops statement, debugging code, ArcObject basics, 
introducing ArcGIS desktop development, ArcGIS software architecture, customization of 
the user interface, using object model diagrams, making tools, programming with 
ArcObject, executing commands, dataset and layer management, attribute data 
management, data conversion, data display, vector and raster data operations. 
 

324 302 การประยุกต์ท าแผนที่บนเว็บ 3(2-3-6) 
 Web Mapping Application 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ความหมายของการท าแผนที่บนเว็บ 
โครงสร้างและองค์ประกอบของการท าแผนที่บนเว็บ วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการท าแผนที่               
บนเวิลด์ไวด์เว็บ โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เพื่อท าแผนที่บนเว็บ การประยุกต์ท าแผนที่บนเว็บและปฏิบัติการ
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน 
 Internet Geographic Information System concepts, definition of web mapping, 
structures and components of web mapping, technology evolution of web mapping, web 
mapping programs, applications of web mapping and related laboratories. 
 

324 303 การออกแบบและมาตรฐานของฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 3(2-3-6) 
 Design and Standard Geo-spatial Database 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 324 202 
 แนะน าฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การแทนวัตถุเชิงพ้ืนที่ แบบจ าลองเชิงตรรกะและภาษาในการสืบค้น 
เงื่อนไขบังคับแบบจ าลองข้อมูล กระบวนการสืบค้น การออกแบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และมาตรฐานทาง
ฐานข้อมูลทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
 An introduction to spatial databases, representation of spatial objects, logical 
models and query languages, the constraint data model, query processing, geodatabase 
design, and GIS database standards. 
 

324 311 รูปถ่ายทางอากาศและการแปลความหมาย 3(2-3-6) 
 Aerial Photograph and Interpretation 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดพ้ืนฐานของรูปถ่ายทางอากาศ เทคนิคการแปลภาพด้วยสายตา องค์ประกอบของรูป
ถ่ายทางอากาศการแปลความหมาย การรวบรวมข้อมูล และการส ารวจภาคสนาม การแปลความหมาย   
จากรูปถ่ายทางอากาศเพ่ือการใช้ที่ดิน ภูมิสัณฐาน นิเวศวิทยาป่าไม้ 
 Basic concept of aerial photograph, techniques of visual interpretation, 
element of aerial photography, interpretation, data collection and ground truth survey, 
aerial photography interpretation for land use, land form, forest ecology. 
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 Definition and component of Geo-informatics, Geo-informatics and daily life, 
Google earth technology, Geographic information system applications, global positioning 
system applications, awareness and coping with disasters such as flood, drought, andslide, 
and earthquake. 
 

324 211 หลักมูลการรับรู้จากระยะไกล 3(2-3-6) 
 Fundamentals of Remote Sensing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดการส ารวจจากระยะไกลขั้นแนะน า แหล่งพลังงาน การสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า      
การสะท้อนของวัตถุ วิวัฒนาการขอ. 
งการรับรู้จากระยะไกล ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดการแปลภาพถ่าย การประมวลผลภาพ
เชิงตัวเลข การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 Introduction to remote sensing concept, sources of energy, electromagnetic 
reflectance, spectral reflectance of object, remote sensing evolution, earth resource 
observation satellite, concept of photo-interpretation and digital image processing, remote 
sensing application to natural resources and environmental management. 
 

324 221 ธรณีวิทยาขั้นแนะน า 2(2-0-4) 
 Introduction to Geology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แร่และหิน กระบวนการทางธรณีวิทยา ธรณีประวัติและซากดึกด าบรรพ์ โครงสร้างธรณีวิทยา 
ธรณีสัณฐานวิทยา ธรณีวิทยาของประเทศไทย แผนที่ธรณีวิทยา 
 Minerals and rocks, geological process, geological history and fossil, geological 
structure, geomorphology, geology of Thailand, geological map.      
 
324 301 การเขียนโปรแกรมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-3-6) 
 Programming in Geographic Information System 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 112 และ 324 202 
 แนะน าการเขียนโปรแกรมในทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ความหมายของสคริปต์ 
แมโคร และ VBA ความแตกต่างระหว่าง VBA และ VB การสร้าง การใช้งานและการลบแมโคร        
พ้ืนฐานของ VBA การสร้าง Dialog box การใช้งาน VB editor รูปแบบโครงสร้างค าสั่งของ VBA ตัวแปร 
ตัวแปร อเรย์ การค้นหาวัตถุ วิธีการและคุณสมบัติที่ต้องการ การท างานแบบมีเงื่อนไขและการท าซ้ า     
การแก้ปัญหาความผิดพลาด พ้ืนฐาน ArcObject แนะน าการพัฒนา ArcGIS Desktop สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ ArcGIS การปรับแต่งการท างานด้วยการใช้ตัวประสาน การใช้ผังแบบจ าลองเชิงวัตถุ การสร้าง
เครื่องมือ การเขียนโปรแกรมด้วย ArcObject การใช้งานชุดค าสั่ง การจัดการกับชุดข้อมูลและชั้นข้อมูล 
ข้อมูลคุณลักษณะการแปลง การแสดงข้อมูล และการด าเนินการกับข้อมูลเวกเตอร์และแรสเตอร์ 
 Introduction to programming in GIS, definition of script macro and VBA, VBA vs 
VB, creating running and deleting a macro, VBA basics, creating dialog box, getting started 
with VB editor, VBA syntax, variables, array variable, finding the objects methods and 
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properties, making decisions and loops statement, debugging code, ArcObject basics, 
introducing ArcGIS desktop development, ArcGIS software architecture, customization of 
the user interface, using object model diagrams, making tools, programming with 
ArcObject, executing commands, dataset and layer management, attribute data 
management, data conversion, data display, vector and raster data operations. 
 

324 302 การประยุกต์ท าแผนที่บนเว็บ 3(2-3-6) 
 Web Mapping Application 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ความหมายของการท าแผนที่บนเว็บ 
โครงสร้างและองค์ประกอบของการท าแผนที่บนเว็บ วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการท าแผนที่               
บนเวิลด์ไวด์เว็บ โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เพื่อท าแผนที่บนเว็บ การประยุกต์ท าแผนที่บนเว็บและปฏิบัติการ
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน 
 Internet Geographic Information System concepts, definition of web mapping, 
structures and components of web mapping, technology evolution of web mapping, web 
mapping programs, applications of web mapping and related laboratories. 
 

324 303 การออกแบบและมาตรฐานของฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 3(2-3-6) 
 Design and Standard Geo-spatial Database 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 324 202 
 แนะน าฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การแทนวัตถุเชิงพ้ืนที่ แบบจ าลองเชิงตรรกะและภาษาในการสืบค้น 
เงื่อนไขบังคับแบบจ าลองข้อมูล กระบวนการสืบค้น การออกแบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และมาตรฐานทาง
ฐานข้อมูลทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
 An introduction to spatial databases, representation of spatial objects, logical 
models and query languages, the constraint data model, query processing, geodatabase 
design, and GIS database standards. 
 

324 311 รูปถ่ายทางอากาศและการแปลความหมาย 3(2-3-6) 
 Aerial Photograph and Interpretation 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดพ้ืนฐานของรูปถ่ายทางอากาศ เทคนิคการแปลภาพด้วยสายตา องค์ประกอบของรูป
ถ่ายทางอากาศการแปลความหมาย การรวบรวมข้อมูล และการส ารวจภาคสนาม การแปลความหมาย   
จากรูปถ่ายทางอากาศเพ่ือการใช้ที่ดิน ภูมิสัณฐาน นิเวศวิทยาป่าไม้ 
 Basic concept of aerial photograph, techniques of visual interpretation, 
element of aerial photography, interpretation, data collection and ground truth survey, 
aerial photography interpretation for land use, land form, forest ecology. 
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324 321 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
 Physical Geography 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 รูปทรงของโลก เส้นโครงแผนที่ ต าแหน่งและทิศทางบนโลก บรรยากาศและอุทกภาค ลมและ
การไหลเวียน ภูมิอากาศ ดิน และพืชพรรณ และภูมิสัณฐานของพ้ืนโลก 
 Form of the earth, map projection, location and direction of the globe, 
atmosphere and hydrosphere, climate, soil, vegetation and land form of the earth’s crust. 
 

324 322 ภูมิศาสตร์ของดิน 3(3-0-6) 
 Soil Geography 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ค าจ ากัดความของดิน องค์ประกอบของดิน คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน หน้าตัดดิน 
ปัจจัยและกระบวนการในการก าเนิดดิน อนุกรมวิธานดินและการท าแผนที่ ภูมิสัณฐานและดิน การกระจาย
ของดินและสารสนเทศเก่ียวกับประเทศไทย 
 Soil definition and composition, physical and chemical properties of soil, 
soil profile, soil forming factors and process, soil taxonomy and mapping, geomorphology 
and soils, soil distribution and information concerned in Thailand. 
 
324 401 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์ 3(2-3-6) 
 Applied Geo-informatics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 324 202 และ 324 211 
 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในด้านการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
กระบวนการของโลก การพัฒนาแบบยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการ การเฝ้าติดตาม      
ภัยพิบัติตามธรรมชาติและการจัดการ การเฝ้าสังเกตและการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม การประยุกต์
สารสนเทศทางโลกในหัวข้อต่างๆ เช่น การเกษตรและดิน การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร การอนุรักษ์ดิน               
และการวางแผน การสึกกร่อนของดิน ป่าไม้ และนิเวศวิทยา ธรณีวิทยาศาสตร์ การวางผังเมือง            
และอาณาเขต 
 Geo-information applications in natural resources and environment, earth 
process, sustainable development and integrated resources management, natural disaster 
monitoring and management, environmental analysis, monitoring, management and global 
issues, the applications of geo-informatics in several topics, agriculture and soils, 
agricultural water management, soil conservation and planning,  soil erosion, forestry and 
ecology, geosciences, urban and regional planning. 
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324 402 หลักการท าแผนที่ 2(1-3-4) 
 Principles of Cartography  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ประวัติและพ้ืนฐานการท าแผนที่ ชนิดของแผนที่ การท าแผนที่โดยทั่วไป การออกแบบแผนที่ 
เส้นโครงแผนที่ การจัดท าแผนที่ แผนที่เฉพาะด้าน กระบวนการทางภูมิศาสตร์ การสร้างแบบจ าลอง   
ความสูงเชิงเลข 
 History and fundamental of cartography, map types, general cartography,   
map design, map projection, map construction, thematic map, geographical process and 
digital elevation model. 
 

324 403 การส ารวจรังวัดและระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก 3(2-3-6) 
 Surveying and Global Positioning System 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความหมายและหลักการส ารวจรังวัด ทฤษฎีการวัดและความคลาดเคลื่อน ความหมาย 
องค์ประกอบและหลักการท างานของระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก การส ารวจรังวัดด้วยระบบก าหนด
ต าแหน่งบนโลก การน าเข้าข้อมูลรังวัดจากระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ความคลาดเคลื่อนในงานรังวัดด้วยระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก การประยุกต์ใช้ระบบก าหนดต าแหน่ง  
บนโลกในการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 Definition and concept of survey, method of measure and errors, definition, 
component and concept of global positioning system (GPS), surveying using global 
positioning system, transferring GPS data to geographic information system (GIS), GPS 
errors, GPS application to natural resource and environment exploration. 
 

324 404 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 3(2-3-6) 
 Geo-spatial Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 324 202 
 วิธีการและแบบจ าลองข้อมูลเชิงพ้ืนที่ สถิติเชิงพ้ืนที่ แบบจ าลองลักษณะทางภูมิประเทศ 
แบบจ าลองอุทกวิทยา การให้ค่าแต่ละกริด การประมาณค่าและการสร้างเส้นชั้นความสูง วิธีการประมาณ
ค่าแบบสถิตเชิงพื้นท่ี และการวิเคราะห์โครงข่ายและสถานที่ตั้ง การตรวจสอบความถูกต้องเชิงพ้ืนที่ 
 Introduction to spatial data models and methods, spatial statistics, terrain 
model, hydrologic model, gridding interpolation and contouring, geostatistical interpolation 
methods, network and location analysis, spatial accuracy assessment.  
 

324 411 การประมวลผลเชิงเลขของข้อมูลจากดาวเทียม 3(2-3-6) 
 Digital Processing of Satellite Data 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 324 211 หรือ 322 234 
 ข้อมูลเชิงเลขภาพถ่ายดาวเทียมและการแสดงภาพ การแก้ไขเชิงคลื่นและเชิงต าแหน่ง       
การเน้นข้อมูลภาพ การจ าแนกภาพ การตรวจสอบความถูกต้อง การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
ด้านการใช้ที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ า และอ่ืนๆ 
 Digital data of satellite image, image display, radiometric and geometric 
correction, enhancement, image classification, accuracy assessment, application fo r     
land use, forest, water resource and etc. 
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324 321 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
 Physical Geography 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 รูปทรงของโลก เส้นโครงแผนที่ ต าแหน่งและทิศทางบนโลก บรรยากาศและอุทกภาค ลมและ
การไหลเวียน ภูมิอากาศ ดิน และพืชพรรณ และภูมิสัณฐานของพ้ืนโลก 
 Form of the earth, map projection, location and direction of the globe, 
atmosphere and hydrosphere, climate, soil, vegetation and land form of the earth’s crust. 
 

324 322 ภูมิศาสตร์ของดิน 3(3-0-6) 
 Soil Geography 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ค าจ ากัดความของดิน องค์ประกอบของดิน คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน หน้าตัดดิน 
ปัจจัยและกระบวนการในการก าเนิดดิน อนุกรมวิธานดินและการท าแผนที่ ภูมิสัณฐานและดิน การกระจาย
ของดินและสารสนเทศเกี่ยวกับประเทศไทย 
 Soil definition and composition, physical and chemical properties of soil, 
soil profile, soil forming factors and process, soil taxonomy and mapping, geomorphology 
and soils, soil distribution and information concerned in Thailand. 
 
324 401 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์ 3(2-3-6) 
 Applied Geo-informatics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 324 202 และ 324 211 
 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในด้านการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
กระบวนการของโลก การพัฒนาแบบยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการ การเฝ้าติดตาม      
ภัยพิบัติตามธรรมชาติและการจัดการ การเฝ้าสังเกตและการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม การประยุกต์
สารสนเทศทางโลกในหัวข้อต่างๆ เช่น การเกษตรและดิน การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร การอนุรักษ์ดิน               
และการวางแผน การสึกกร่อนของดิน ป่าไม้ และนิเวศวิทยา ธรณีวิทยาศาสตร์ การวางผังเมือง            
และอาณาเขต 
 Geo-information applications in natural resources and environment, earth 
process, sustainable development and integrated resources management, natural disaster 
monitoring and management, environmental analysis, monitoring, management and global 
issues, the applications of geo-informatics in several topics, agriculture and soils, 
agricultural water management, soil conservation and planning,  soil erosion, forestry and 
ecology, geosciences, urban and regional planning. 
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324 402 หลักการท าแผนที่ 2(1-3-4) 
 Principles of Cartography  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ประวัติและพ้ืนฐานการท าแผนที่ ชนิดของแผนที่ การท าแผนที่โดยทั่วไป การออกแบบแผนที่ 
เส้นโครงแผนที่ การจัดท าแผนที่ แผนที่เฉพาะด้าน กระบวนการทางภูมิศาสตร์ การสร้างแบบจ าลอง   
ความสูงเชิงเลข 
 History and fundamental of cartography, map types, general cartography,   
map design, map projection, map construction, thematic map, geographical process and 
digital elevation model. 
 

324 403 การส ารวจรังวัดและระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก 3(2-3-6) 
 Surveying and Global Positioning System 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความหมายและหลักการส ารวจรังวัด ทฤษฎีการวัดและความคลาดเคลื่อน ความหมาย 
องค์ประกอบและหลักการท างานของระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก การส ารวจรังวัดด้วยระบบก าหนด
ต าแหน่งบนโลก การน าเข้าข้อมูลรังวัดจากระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ความคลาดเคลื่อนในงานรังวัดด้วยระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก การประยุกต์ใช้ระบบก าหนดต าแหน่ง  
บนโลกในการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 Definition and concept of survey, method of measure and errors, definition, 
component and concept of global positioning system (GPS), surveying using global 
positioning system, transferring GPS data to geographic information system (GIS), GPS 
errors, GPS application to natural resource and environment exploration. 
 

324 404 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 3(2-3-6) 
 Geo-spatial Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 324 202 
 วิธีการและแบบจ าลองข้อมูลเชิงพ้ืนที่ สถิติเชิงพ้ืนที่ แบบจ าลองลักษณะทางภูมิประเทศ 
แบบจ าลองอุทกวิทยา การให้ค่าแต่ละกริด การประมาณค่าและการสร้างเส้นชั้นความสูง วิธีการประมาณ
ค่าแบบสถิตเชิงพื้นท่ี และการวิเคราะห์โครงข่ายและสถานที่ตั้ง การตรวจสอบความถูกต้องเชิงพ้ืนที่ 
 Introduction to spatial data models and methods, spatial statistics, terrain 
model, hydrologic model, gridding interpolation and contouring, geostatistical interpolation 
methods, network and location analysis, spatial accuracy assessment.  
 

324 411 การประมวลผลเชิงเลขของข้อมูลจากดาวเทียม 3(2-3-6) 
 Digital Processing of Satellite Data 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 324 211 หรือ 322 234 
 ข้อมูลเชิงเลขภาพถ่ายดาวเทียมและการแสดงภาพ การแก้ไขเชิงคลื่นและเชิงต าแหน่ง       
การเน้นข้อมูลภาพ การจ าแนกภาพ การตรวจสอบความถูกต้อง การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
ด้านการใช้ที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ า และอ่ืนๆ 
 Digital data of satellite image, image display, radiometric and geometric 
correction, enhancement, image classification, accuracy assessment, application fo r     
land use, forest, water resource and etc. 



310

 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 310 

 

324 412 หลักการโฟโตแกรมเมตรี 3(2-3-6) 
 Principles of Photogrammetry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ค าจ ากัดความ รูปถ่ายทางอากาศ การใช้ประโยชน์โฟโตแกรมเมตรี หลักการถ่ายภาพ การวัด
ด้วยการถ่ายภาพ ภาพทางแนวดิ่ง พาแรลแลกทางสเตอริโอ การท าแผนที่แบบวัดระนาบด้วยภาพถ่าย
แนวดิ่ง ภาพถ่ายและการต่อประสานแบบโมเซอิก การถ่ายภาพแบบออโท และการหาจุดควบคุมในพ้ืนที่
ส าหรับกระบวนการโฟโตแกรมเมตรีทางอากาศ 
 Definition, aerial photography, uses of photogrammetry, principle of photography, 
photographic measurement, vertical photographs, stereoscopic parallax, planimetric mapping 
with vertical photographs, photomaps and mosaics, orthophotography, ground control for 
aerial photogrammetry. 
 

324 413 การรับรู้จากระยะไกลด้วยคลื่นไมโครเวฟขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Microwave Remote Sensing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 324 211 
 ค าจ ากัดความและความถี่ของช่วงคลื่นไมโครเวฟ/เรดาร์ โพลาไรเซชัน เรขาคณิตของภาพ
เรดาร์ ยานส ารวจด้วยเรดาร์ ลักษณะเฉพาะพ้ืนฐานของการกระเจิงของคลื่นเรดาร์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ   
การกระเจิงของคลื่นเรดาร์ การแปลความหมายภาพเรดาร์และการประยุกต์ 
 Definition and frequencies of microwave/radar polarization, radar imaging 
geometry, radar platform, characteristics and basics of radar scattering, factors affecting  
the scattering, radar image interpretation and application. 
 

324 421 การวางแผนการใช้ท่ีดินขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Land Use Planning 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 324 322 
 ที่ดิน หน่วยที่ดิน การบ่งชี้และการจ าแนกการใช้ที่ดิน การจัดการที่ดิน ธรรมชาติและขอบเขต
การวางแผนการใช้ที่ดิน กระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน ขั้นตอนในการวางแผนการใช้ที่ดิน กรณีศึกษา 
การวางแผนการใช้ที่ดิน 
 Land, land unit, land use identification/classification, land management, nature 
and scope of land use planning, planning process, step in land use planning, case study of 
land use planning. 
 

324 422 การวางผังเมืองและภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
 City Planning and Geo-informatics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 จุดประสงค์และขอบเขตของการวางผังเมือง องค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนเมือง การ
ตั้งถิ่นฐานเมือง การส ารวจและการวางผังชุมชน 
 Objectives and scope of city planning, physical components in urban 
community, urban settlement, and community survey and planning.  
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324 491 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 1(1-0-2) 
 Seminar in Geo-informatics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป 
 การน าเสนอและอภิปรายความก้าวหน้าในหัวข้อเทคโนโลยีทางด้านภูมิสารสนเทศที่น่าสนใจ 
 Presentation and discussion on interesting advanced topics in Geo-informatics 
Technology. 
 

324 494 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(1-6-6) 
 Research Methodology in Geo-informatics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป 
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์พ้ืนที่ การเข้าสู่การวิเคราะห์พ้ืนที่เชิงบูรณาการโดย   
ใช้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล (RS) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ทบทวนการจัดท า
แบบจ าลองทางพ้ืนที่เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความเหมาะสมของที่ดิน         
เพ่ือการเกษตรและประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การเขียนข้อเสนอการวิจัย การจัดท าวิจัยระยะแรกโดยใช้ RS 
และ GIS ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ทางระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ การอภิปรายและท ารายงาน
เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 Scientific method in spatial analysis, approaches to integrated spatial analysis 
using remote sensing technology and GIS, review of spatial modeling for management of 
natural resources and environment, land suitability for agriculture and other related 
topics, proposal writing, conducting an initiative research in remote sensing and GIS 
leading to learning process in scientific methodology, discussing and report on advances in 
remote sensing and GIS. 
 

324 495 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 
 Co-operative Education 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 การปฏิบัติงานเต็มเวลาเพ่ือการฝึกอาชีพทางภูมิสารสนเทศ ในหน่วยงานของเอกชนหรือรัฐ
โดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 Full-time participation for professional internship in Geo-informatics in private 
or governmental organizations approved by the department for one semester. 
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324 412 หลักการโฟโตแกรมเมตรี 3(2-3-6) 
 Principles of Photogrammetry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ค าจ ากัดความ รูปถ่ายทางอากาศ การใช้ประโยชน์โฟโตแกรมเมตรี หลักการถ่ายภาพ การวัด
ด้วยการถ่ายภาพ ภาพทางแนวดิ่ง พาแรลแลกทางสเตอริโอ การท าแผนที่แบบวัดระนาบด้วยภาพถ่าย
แนวด่ิง ภาพถ่ายและการต่อประสานแบบโมเซอิก การถ่ายภาพแบบออโท และการหาจุดควบคุมในพ้ืนที่
ส าหรับกระบวนการโฟโตแกรมเมตรีทางอากาศ 
 Definition, aerial photography, uses of photogrammetry, principle of photography, 
photographic measurement, vertical photographs, stereoscopic parallax, planimetric mapping 
with vertical photographs, photomaps and mosaics, orthophotography, ground control for 
aerial photogrammetry. 
 

324 413 การรับรู้จากระยะไกลด้วยคลื่นไมโครเวฟขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Microwave Remote Sensing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 324 211 
 ค าจ ากัดความและความถี่ของช่วงคลื่นไมโครเวฟ/เรดาร์ โพลาไรเซชัน เรขาคณิตของภาพ
เรดาร์ ยานส ารวจด้วยเรดาร์ ลักษณะเฉพาะพ้ืนฐานของการกระเจิงของคลื่นเรดาร์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ   
การกระเจิงของคลื่นเรดาร์ การแปลความหมายภาพเรดาร์และการประยุกต์ 
 Definition and frequencies of microwave/radar polarization, radar imaging 
geometry, radar platform, characteristics and basics of radar scattering, factors affecting  
the scattering, radar image interpretation and application. 
 

324 421 การวางแผนการใช้ท่ีดินขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Land Use Planning 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 324 322 
 ที่ดิน หน่วยที่ดิน การบ่งชี้และการจ าแนกการใช้ที่ดิน การจัดการที่ดิน ธรรมชาติและขอบเขต
การวางแผนการใช้ที่ดิน กระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน ขั้นตอนในการวางแผนการใช้ที่ดิน กรณีศึกษา 
การวางแผนการใช้ที่ดิน 
 Land, land unit, land use identification/classification, land management, nature 
and scope of land use planning, planning process, step in land use planning, case study of 
land use planning. 
 

324 422 การวางผังเมืองและภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
 City Planning and Geo-informatics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 จุดประสงค์และขอบเขตของการวางผังเมือง องค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนเมือง การ
ตั้งถิ่นฐานเมือง การส ารวจและการวางผังชุมชน 
 Objectives and scope of city planning, physical components in urban 
community, urban settlement, and community survey and planning.  
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324 491 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 1(1-0-2) 
 Seminar in Geo-informatics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป 
 การน าเสนอและอภิปรายความก้าวหน้าในหัวข้อเทคโนโลยีทางด้านภูมิสารสนเทศที่น่าสนใจ 
 Presentation and discussion on interesting advanced topics in Geo-informatics 
Technology. 
 

324 494 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(1-6-6) 
 Research Methodology in Geo-informatics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป 
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์พ้ืนที่ การเข้าสู่การวิเคราะห์พ้ืนที่เชิงบูรณาการโดย   
ใช้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล (RS) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ทบทวนการจัดท า
แบบจ าลองทางพ้ืนที่เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความเหมาะสมของที่ดิน         
เพ่ือการเกษตรและประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การเขียนข้อเสนอการวิจัย การจัดท าวิจัยระยะแรกโดยใช้ RS 
และ GIS ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ทางระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ การอภิปรายและท ารายงาน
เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 Scientific method in spatial analysis, approaches to integrated spatial analysis 
using remote sensing technology and GIS, review of spatial modeling for management of 
natural resources and environment, land suitability for agriculture and other related 
topics, proposal writing, conducting an initiative research in remote sensing and GIS 
leading to learning process in scientific methodology, discussing and report on advances in 
remote sensing and GIS. 
 

324 495 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 
 Co-operative Education 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 การปฏิบัติงานเต็มเวลาเพ่ือการฝึกอาชีพทางภูมิสารสนเทศ ในหน่วยงานของเอกชนหรือรัฐ
โดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 Full-time participation for professional internship in Geo-informatics in private 
or governmental organizations approved by the department for one semester. 
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รายวิชาในภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 

314 101   คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                 3(3-0-6) 
 Mathematics  for Health  Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ก าหนดการเชิงเส้นขั้นแนะน า อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ในระนาบ ลิมิตและ
ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ของอนุพันธ์  ผลต่างของอนุพัทธ์  ปริพันธ์และ
เทคนิคการหาค่าปริพันธ์ การประยุกต์ปริพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่หนึ่งและการประยุกต์  
 Introduction to linear programming, mathematical inductions, analytic geometry 
in plane, limits and continuity of functions, derivatives and their applications, anti-derivatives, 
Integral technique of integration and their applications, ordinary differential equations and 
applications. 
  

314 121 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for  Physical  Science  I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 เรขาคณิตวิเคราะห์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดียว อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์ 
 Analytic geometry, limits and continuity of real valued functions of one 
variable, derivatives and their applications, integrals. 
 

314 122 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for  Physical  Science  II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 121 
 เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว ฟังก์ชัน     
หลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย ล าดับและอนุกรมอนันต์ของ
จ านวนจริง 
 Techniques of integration, application of integration of variable, functions of 
several variables, limits and continuity of functions of several variable, partial derivatives, 
sequence and seriesof real numbers. 
 

314 123 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Biological Science I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 เรขาคณิตวิเคราะห์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดียว อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์ 
 Analytic geometry, limits and continuity of real valued functions of one 
variable, derivative and their applications, integrals. 
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314 124 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Biological Science II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 123 
 เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว ฟังก์ชันหลาย   
ตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย ล าดับและอนุกรมอนันต์            
ของจ านวนจริง 
 Techniques of integration, application of integration of variable, functions of 
several variables, limits and continuity of functions of several variable, partial derivatives, 
sequence and series of real number. 
 

314 125 แคลคูลัส 3(3-0-6) 
 Calculus 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ 
 Limit and continuity, derivatives, applications of derivatives, integration, 
applications of integrals 
 

314 201 หลักของคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ ระเบียบวิธีการพิสูจน์โดยใช้ตัวแบบจากหัวข้อ เซต ความสัมพันธ์  
ฟังก์ชัน และทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น 
 Symbolic logic, methods of proof using the models from sets, relations, 
functions and elementary  number theory. 
 

314 211 พีชคณิตเชิงเส้น   1 3(3-0-6) 
 Linear  Algebra I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์  ระบบสมการเชิงเส้นและการด าเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิ
เวกเตอร์และปริภูมิย่อย  ฐานและมิติ  การแปลงเชิงเส้น  ค่าเฉพาะ  และเวกเตอร์เฉพาะ 
 Matrices and determinants, system of  linear  equations, vector spaces and 
subspaces, bases and dimensions,  linear transformations,  eigenvalues  and  eigenvectors 
and applications. 
  

314 212 ทฤษฎีจ านวน 1              3(3-0-6) 
 Number Theory I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การหารลงตัว สมภาค ฟังก์ชันในทฤษฎีจ านวน รากปฐมฐาน สามจ านวนของปีทากอรัส          
และทฤษฎีบทสุดท้ายของแฟร์มาต์ 
 Divisibility, congruence, some functions of number theory, primitive roots, 
Pythagorean  triples and Fermat’s last theorem.  
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รายวิชาในภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 

314 101   คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                 3(3-0-6) 
 Mathematics  for Health  Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ก าหนดการเชิงเส้นขั้นแนะน า อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ในระนาบ ลิมิตและ
ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ของอนุพันธ์  ผลต่างของอนุพัทธ์  ปริพันธ์และ
เทคนิคการหาค่าปริพันธ์ การประยุกต์ปริพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่หนึ่งและการประยุกต์  
 Introduction to linear programming, mathematical inductions, analytic geometry 
in plane, limits and continuity of functions, derivatives and their applications, anti-derivatives, 
Integral technique of integration and their applications, ordinary differential equations and 
applications. 
  

314 121 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for  Physical  Science  I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 เรขาคณิตวิเคราะห์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดียว อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์ 
 Analytic geometry, limits and continuity of real valued functions of one 
variable, derivatives and their applications, integrals. 
 

314 122 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for  Physical  Science  II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 121 
 เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว ฟังก์ชัน     
หลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย ล าดับและอนุกรมอนันต์ของ
จ านวนจริง 
 Techniques of integration, application of integration of variable, functions of 
several variables, limits and continuity of functions of several variable, partial derivatives, 
sequence and seriesof real numbers. 
 

314 123 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Biological Science I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 เรขาคณิตวิเคราะห์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดียว อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์ 
 Analytic geometry, limits and continuity of real valued functions of one 
variable, derivative and their applications, integrals. 
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314 124 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Biological Science II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 123 
 เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว ฟังก์ชันหลาย   
ตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย ล าดับและอนุกรมอนันต์            
ของจ านวนจริง 
 Techniques of integration, application of integration of variable, functions of 
several variables, limits and continuity of functions of several variable, partial derivatives, 
sequence and series of real number. 
 

314 125 แคลคูลัส 3(3-0-6) 
 Calculus 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ 
 Limit and continuity, derivatives, applications of derivatives, integration, 
applications of integrals 
 

314 201 หลักของคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ ระเบียบวิธีการพิสูจน์โดยใช้ตัวแบบจากหัวข้อ เซต ความสัมพันธ์  
ฟังก์ชัน และทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น 
 Symbolic logic, methods of proof using the models from sets, relations, 
functions and elementary  number theory. 
 

314 211 พีชคณิตเชิงเส้น   1 3(3-0-6) 
 Linear  Algebra I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์  ระบบสมการเชิงเส้นและการด าเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิ
เวกเตอร์และปริภูมิย่อย  ฐานและมิติ  การแปลงเชิงเส้น  ค่าเฉพาะ  และเวกเตอร์เฉพาะ 
 Matrices and determinants, system of  linear  equations, vector spaces and 
subspaces, bases and dimensions,  linear transformations,  eigenvalues  and  eigenvectors 
and applications. 
  

314 212 ทฤษฎีจ านวน 1              3(3-0-6) 
 Number Theory I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การหารลงตัว สมภาค ฟังก์ชันในทฤษฎีจ านวน รากปฐมฐาน สามจ านวนของปีทากอรัส          
และทฤษฎีบทสุดท้ายของแฟร์มาต์ 
 Divisibility, congruence, some functions of number theory, primitive roots, 
Pythagorean  triples and Fermat’s last theorem.  
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314 221 แคลคูลัสขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced  Calculus 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 122 
 ปริภูมิยุคลิด อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง การประยุกต์ของอนุพันธ์     
ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบต่างๆ ปริพันธ์ตามเส้น   
ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์   
 Euclidean space, derivatives of functions of several variables, directional derivatives,  
applications of derivatives of functions of several variables,  multiple integrals,  coordinate 
systems and integration in various systems, line integrals, surface integrals, integral theorems. 
 

314 231 สมการเชิงอนุพันธ์ 3 (3-0-6) 
 Differential Equations 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 122 
 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง
และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น
ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์ ข้อปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น   

 First order differential equations,  second order differential equations higher 
order  differential equations and applications,  linear  differential equations with variable 
coefficients, system of linear differential equations,  Laplace transforms and applications, 
Fourier series,  boundary value problems, elementary partial differential equations. 
 

314 301 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) 
 Set Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  314 201  
 พัฒนาการของทฤษฎีเซต พีชคณิตและการด าเนินการของเซต ความสัมพันธ์ การเป็นอันดับ
สัจพจน์การเลือก อนันต์แบบนับได้ จ านวนเชิงอันดับที่และอุปนัยเชิงอนันต์ จ านวนเชิงการนับ 
 Development of set theory, algebra and operations of sets, relations, ordering, 
axiom of choice, denumerable, ordinal numbers and transfinite induction, cardinal 
numbers. 
 

314 311 พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6) 
 Linear Algebra II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 211  
 ปริภูมิผลคูณภายใน รูปแบบเชิงเส้นคู่และรูปแบบก าลังสอง รูปแบบบัญญัติของการแปลง
เชิงเส้น 
 Inner product spaces,  bilinear and quadratic forms, canonical forms  of  linear  
transformations. 
 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 315 

 

314 312 ทฤษฎีจ านวน 2 3(3-0-6) 
 Number Theory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 212 
 สมภาคก าลังสอง จ านวนสมบูรณ์และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เศษส่วนต่อเนื่อง ตัวแทนจ านวน 
ผลบวกก าลังสอง จ านวนเต็มเกาส์ 
 Quadratic congruence, perfect numbers and related topics, continued fractions, 
representation of integers as sums of squares, Gaussian integers. 
 

314 313 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 
 Abstract Algebra I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 201 
 กรุป ริง ฟิลด์ และการประยุกต์ 
 Groups, rings, fields and applications. 
 

314 314 ทฤษฎีของสมการ 3(3-0-6) 
 Theory of Equations 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 201 
 รากของสมการพหุนาม ขอบเขตของราก สมการก าลังสาม สมการก าลังสี่ การแยกกันได้       
ของราก การประมาณค่าของราก ระบบสมการเชิงเส้น 
 Roots of polynomial equations, limits of roots, cubic equations, biquadratic 
equations, separation of roots, approximate evaluation of roots, systems of linear 
equations. 
 

314 315 พีชคณิตบูลีน 3(3-0-6) 
 Boolean Algebra 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 313 
 โพเซตและแลตทิซ ไอดีลและสาทิสสัณฐาน แลตทิซมอดูลาร์และแลตทิซการแจกแจง   
พีชคณิตบูลีน การแทนฟังก์ชันบูลีนในลักษณะต่างๆ และการท าให้ฟังก์ชันบูลีนอยู่ในรูปแบบที่เล็กลง  
การประยุกต์พีชคณิตบูลีนไปยังวงจรคอมพิวเตอร์    
 Posets and lattices, ideals and homomorphism, modular and distributive 
lattices,  Boolean algebra, representation of Boolean functions and minimization, 
applications of Boolean algebras to computer circuits. 
 

314 321 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 Mathematical Analysis I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 201 
 ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ล าดับของจ านวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง 
การหาอนุพันธ์และปริพันธ์รีมันน์ อนุกรมของจ านวนจริง  
 Real number system, topology on real line, sequences of real numbers, limits 
and continuities, differentiation and Riemann integration, series of real numbers. 
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314 221 แคลคูลัสขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced  Calculus 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 122 
 ปริภูมิยุคลิด อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง การประยุกต์ของอนุพันธ์     
ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบต่างๆ ปริพันธ์ตามเส้น   
ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์   
 Euclidean space, derivatives of functions of several variables, directional derivatives,  
applications of derivatives of functions of several variables,  multiple integrals,  coordinate 
systems and integration in various systems, line integrals, surface integrals, integral theorems. 
 

314 231 สมการเชิงอนุพันธ์ 3 (3-0-6) 
 Differential Equations 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 122 
 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง
และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น
ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์ ข้อปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น   

 First order differential equations,  second order differential equations higher 
order  differential equations and applications,  linear  differential equations with variable 
coefficients, system of linear differential equations,  Laplace transforms and applications, 
Fourier series,  boundary value problems, elementary partial differential equations. 
 

314 301 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) 
 Set Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  314 201  
 พัฒนาการของทฤษฎีเซต พีชคณิตและการด าเนินการของเซต ความสัมพันธ์ การเป็นอันดับ
สัจพจน์การเลือก อนันต์แบบนับได้ จ านวนเชิงอันดับที่และอุปนัยเชิงอนันต์ จ านวนเชิงการนับ 
 Development of set theory, algebra and operations of sets, relations, ordering, 
axiom of choice, denumerable, ordinal numbers and transfinite induction, cardinal 
numbers. 
 

314 311 พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6) 
 Linear Algebra II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 211  
 ปริภูมิผลคูณภายใน รูปแบบเชิงเส้นคู่และรูปแบบก าลังสอง รูปแบบบัญญัติของการแปลง
เชิงเส้น 
 Inner product spaces,  bilinear and quadratic forms, canonical forms  of  linear  
transformations. 
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314 312 ทฤษฎีจ านวน 2 3(3-0-6) 
 Number Theory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 212 
 สมภาคก าลังสอง จ านวนสมบูรณ์และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เศษส่วนต่อเนื่อง ตัวแทนจ านวน 
ผลบวกก าลังสอง จ านวนเต็มเกาส์ 
 Quadratic congruence, perfect numbers and related topics, continued fractions, 
representation of integers as sums of squares, Gaussian integers. 
 

314 313 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 
 Abstract Algebra I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 201 
 กรุป ริง ฟิลด์ และการประยุกต์ 
 Groups, rings, fields and applications. 
 

314 314 ทฤษฎีของสมการ 3(3-0-6) 
 Theory of Equations 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 201 
 รากของสมการพหุนาม ขอบเขตของราก สมการก าลังสาม สมการก าลังสี่ การแยกกันได้       
ของราก การประมาณค่าของราก ระบบสมการเชิงเส้น 
 Roots of polynomial equations, limits of roots, cubic equations, biquadratic 
equations, separation of roots, approximate evaluation of roots, systems of linear 
equations. 
 

314 315 พีชคณิตบูลีน 3(3-0-6) 
 Boolean Algebra 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 313 
 โพเซตและแลตทิซ ไอดีลและสาทิสสัณฐาน แลตทิซมอดูลาร์และแลตทิซการแจกแจง   
พีชคณิตบูลีน การแทนฟังก์ชันบูลีนในลักษณะต่างๆ และการท าให้ฟังก์ชันบูลีนอยู่ในรูปแบบที่เล็กลง  
การประยุกต์พีชคณิตบูลีนไปยังวงจรคอมพิวเตอร์    
 Posets and lattices, ideals and homomorphism, modular and distributive 
lattices,  Boolean algebra, representation of Boolean functions and minimization, 
applications of Boolean algebras to computer circuits. 
 

314 321 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 Mathematical Analysis I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 201 
 ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ล าดับของจ านวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง 
การหาอนุพันธ์และปริพันธ์รีมันน์ อนุกรมของจ านวนจริง  
 Real number system, topology on real line, sequences of real numbers, limits 
and continuities, differentiation and Riemann integration, series of real numbers. 
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314 322 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์  2 3(3-0-6) 
 Mathematical  Analysis  II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 321 
 อนุกรมอนันต์ของจ านวนจริงและการทดสอบการลู่เข้า ล าดับและอนุกรมของฟังก์ชัน
ค่าจริง อนุกรมก าลัง อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ฟังก์ชันพิเศษ 
 Infinite series of real numbers and tests of convergence, sequences and series 
of  real value functions, power series, improper integrals, special functions. 
 

314 323 ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6) 
 Complex Variable 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 221 
 ระบบจ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันมูลฐาน การหาอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ อนุกรมลอเรนต์  ทฤษฎี
บทส่วนตกค้างและการประยุกต์ การส่งคงรูป 
 Complex number system, elementary functions, differentiation, integration, 
Laurent  series, residues theorem and applications, conformal mapping. 
 

314 331 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction of Partial Differential Equations 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 231 
 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยในระบบพิกัดฉาก ทรงกระบอก และทรงกลม ปัญหาค่าเฉพาะแบบ
สตูร์ม-ลีอูวิลล์ การแปลงฟูเรียร์และการประยุกต์ 
 Partial differential equations in rectangular, cylindrical and spherical  
coordinates, Sturm Liouville  eigenvalue problems,  Fourier transform and its applications. 
 

314 341 สารสนเทศทางคณิตศาสตร ์ 2(1-2-3) 
 Mathematical  Information 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 161  
 โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ การสืบค้นทางคณิตศาสตร์ การสร้างเอกสารและเวบเพจ
ทางคณิตศาสตร์ 
 Mathematical  programming packages, browsing mathematical contents, 
creating  mathematical document and webpages. 
 

314 351 ทอพอโลยีขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Topology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 321 
 ปริภูมิอิงระยะทาง ความรู้พ้ืนฐานส าหรับทอพอโลยี ทอพอโลยีส าหรับเส้นจ านวนจริง  ปริภูมิ
เชิงทอพอโลยี ฟังก์ชันต่อเนื่อง ฐานและฐานย่อย ทอพอโลยีส าหรับเซตย่อย 
 Metrice spaces, basic concept for topology, topology of the real line, 
topological  spaces, continuous functions, bases and subbases, topology for a subset. 
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314 361 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1 3(3-0-6) 
 Numerical Methods I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 122 
 การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการแบบไม่เชิงเส้น  ผลเฉลยของระบบ 
สมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่าก าลังสองน้อยที่สุด อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข  
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ 
 Error analysis, solutions of nonlinear equations, solutions of systems of linear 
equations, interpolations, least square approximation, numerical differentiation and 
integration, numerical solutions of differential equations. 
 

314 371 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 3(3-0-6) 
 Probability Theory I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 122 
 การวิเคราะห์เชิงการจัด สัจพจน์ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไขและความเป็นอิสระ  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงร่วมของตัวแปรสุ่ม : กรณี 2 ตัวแปร การคาดหมาย
เชิงคณิตศาสตร์ ทฤษฎีบทลิมิต 
 Combinatorial analysis, axioms of probability,conditional probability and 
independence, random variables and their distributions, joint distribution of random 
variables : bivariate case, mathematical expectation, limit theorems. 
 

314 372 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 
 Discrete Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 201 
 โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และระบบเซต เซตอันดับบางส่วน เทคนิคการนับ 
ความสัมพันธ์เวียนเกิด กราฟ กราฟระบุทิศทางและข่ายงาน 
 Algebraic structures, logic systems and set systems, partially ordered sets,  
counting  techniques, recurrence relations,  graphs, digraphs and networks. 
 

314 411 ทฤษฎีกรุป 3(3-0-6) 
 Group Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 313 
 ทบทวนเรื่องกรุป กรุปเรียงสับเปลี่ยน กรุปสลับที่ที่ก่อก าเนิดจากเซตจ ากัด ทฤษฎีบทของซิโล  
กรุปโซลเอเบิล 
 Review of groups, permutation groups, finite generated  abelian groups,  the 
Sylow’s  theorem, solvable groups. 
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314 322 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์  2 3(3-0-6) 
 Mathematical  Analysis  II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 321 
 อนุกรมอนันต์ของจ านวนจริงและการทดสอบการลู่เข้า ล าดับและอนุกรมของฟังก์ชัน
ค่าจริง อนุกรมก าลัง อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ฟังก์ชันพิเศษ 
 Infinite series of real numbers and tests of convergence, sequences and series 
of  real value functions, power series, improper integrals, special functions. 
 

314 323 ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6) 
 Complex Variable 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 221 
 ระบบจ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันมูลฐาน การหาอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ อนุกรมลอเรนต์  ทฤษฎี
บทส่วนตกค้างและการประยุกต์ การส่งคงรูป 
 Complex number system, elementary functions, differentiation, integration, 
Laurent  series, residues theorem and applications, conformal mapping. 
 

314 331 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction of Partial Differential Equations 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 231 
 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยในระบบพิกัดฉาก ทรงกระบอก และทรงกลม ปัญหาค่าเฉพาะแบบ
สตูร์ม-ลีอูวิลล์ การแปลงฟูเรียร์และการประยุกต์ 
 Partial differential equations in rectangular, cylindrical and spherical  
coordinates, Sturm Liouville  eigenvalue problems,  Fourier transform and its applications. 
 

314 341 สารสนเทศทางคณิตศาสตร ์ 2(1-2-3) 
 Mathematical  Information 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 161  
 โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ การสืบค้นทางคณิตศาสตร์ การสร้างเอกสารและเวบเพจ
ทางคณิตศาสตร์ 
 Mathematical  programming packages, browsing mathematical contents, 
creating  mathematical document and webpages. 
 

314 351 ทอพอโลยีขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Topology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 321 
 ปริภูมิอิงระยะทาง ความรู้พ้ืนฐานส าหรับทอพอโลยี ทอพอโลยีส าหรับเส้นจ านวนจริง  ปริภูมิ
เชิงทอพอโลยี ฟังก์ชันต่อเนื่อง ฐานและฐานย่อย ทอพอโลยีส าหรับเซตย่อย 
 Metrice spaces, basic concept for topology, topology of the real line, 
topological  spaces, continuous functions, bases and subbases, topology for a subset. 
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314 361 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1 3(3-0-6) 
 Numerical Methods I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 122 
 การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการแบบไม่เชิงเส้น  ผลเฉลยของระบบ 
สมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่าก าลังสองน้อยที่สุด อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข  
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ 
 Error analysis, solutions of nonlinear equations, solutions of systems of linear 
equations, interpolations, least square approximation, numerical differentiation and 
integration, numerical solutions of differential equations. 
 

314 371 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 3(3-0-6) 
 Probability Theory I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 122 
 การวิเคราะห์เชิงการจัด สัจพจน์ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไขและความเป็นอิสระ  
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงร่วมของตัวแปรสุ่ม : กรณี 2 ตัวแปร การคาดหมาย
เชิงคณิตศาสตร์ ทฤษฎีบทลิมิต 
 Combinatorial analysis, axioms of probability,conditional probability and 
independence, random variables and their distributions, joint distribution of random 
variables : bivariate case, mathematical expectation, limit theorems. 
 

314 372 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 
 Discrete Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 201 
 โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และระบบเซต เซตอันดับบางส่วน เทคนิคการนับ 
ความสัมพันธ์เวียนเกิด กราฟ กราฟระบุทิศทางและข่ายงาน 
 Algebraic structures, logic systems and set systems, partially ordered sets,  
counting  techniques, recurrence relations,  graphs, digraphs and networks. 
 

314 411 ทฤษฎีกรุป 3(3-0-6) 
 Group Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 313 
 ทบทวนเรื่องกรุป กรุปเรียงสับเปลี่ยน กรุปสลับที่ที่ก่อก าเนิดจากเซตจ ากัด ทฤษฎีบทของซิโล  
กรุปโซลเอเบิล 
 Review of groups, permutation groups, finite generated  abelian groups,  the 
Sylow’s  theorem, solvable groups. 
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314 412 กึ่งกรุปข้ันแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Semigroups 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 313 
 กึ่งกรุป ไอดีล กึ่งกรุปแถบและก่ึงกรุปกึ่งแลตทิซ กึ่งกรุปเชิงเดียวทางซ้ายและกึ่งกรุป เชิงเดียว
ทางขวา กึ่งกรุปปกติ กึ่งกรุปผกผัน สมภาค กึ่งกรุปผลหาร ความสัมพันธ์ของกรีน กรุปทางซ้ายและ
กรุปทางขวา 
 Semigroups, ideals, band and semilattice semigroups, left simple and right  
simple  semigroups, regular semigroups  inverse semigroups, congruences, quotient 
semigroups, Green’s relation, left groups and right groups. 
 

 

314 413 พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6) 
 Abstract Algebra II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 313 
 ทบทวนกรุป ริงและฟิลด์ ไอดีล โดเมนแบบยุคลิด โดเมนแบบไอดีลมุขส าคัญ โดเมน          
แบบแยกตัวประกอบได้อย่างเดียว ริงพหุนาม ฟิลด์ภาคขยาย ทฤษฎีกาลัวส์ขั้นแนะน า 
 Review of groups, rings and fields, Euclidean domains, principal ideal domains, 
unique factorization domains, polynomial rings, field extension, introduction to Galois 
theory. 
 

314 414 ทฤษฎีริงขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction  to Ring Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 313 
 ทบทวนริง  อินทิกรัลโดเมนและฟิลด์ สาทิสสัณฐานของริง ไอดีลที่ใหญ่ที่สุดเฉพาะกลุ่ม
และไอดีลเฉพาะ ผลบวกตรงของริง ริงแบบบูลีน ริงแบบปกติ ริงของเมทริกซ์ 
 Review of rings, integral domains and fields, homomorphism of ring, maximal 
ideals  and prime ideals, direct sums of rings, Boolean rings, regular rings, ring of matrices. 
 

314 415 ทฤษฎีมอดูลขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Module Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 313  
 มอดูล สาทิสสัณฐานของมอดูลและมอดูลผลหาร ผลบวกตรงของมอดูล มอดูลแบบเสรี มอดูล
แบบอินเจคทีฟและมอดูลแบบโปรเจคทีฟ มอดูลแบบอาร์ทิเนียน และมอดูลแบบนอธีเรียน 
 Modules, homomorphism of modules and quotient modules, direct sums of 
modules,  free module, injective and projective modules, Artinian modules and 
Noetherian modules. 
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314 416 ทฤษฎีรหัสขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Coding Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 211 และ 314 313 
 รหัสกรุป รหัสพหุนาม รหัสแฮมมิง ฟีลด์จ ากัดและรหัส BCH รหัสเชิงเส้น รหัสวัฏจักร        
การแยกตัวประกอบของพหุนาม รหัสส่วนตกค้างก าลังสอง รหัสแยกระยะทางมากที่สุด กรุปอัตสัณฐาน      
ของรหัส เมทริกซ์อาดามาร์ รหัสอาดามาร์ 
 Group codes, polynomial codes, Hamming codes, finite fields and BCH codes, 
linear  codes, cyclic codes, factorization of polynomials, quadratic residue codes, 
maximum distance separable codes, automorphism  group of a code, Hadamard matrices, 
Hadamard codes. 
 

314 421 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัลขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Functional Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 221 และ 314 321 
 ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมินอร์ม ปริภูมิบานาค ปริภูมิผลคูณภายในปริภูมิฮิลแบร์ต ทฤษฎี
พ้ืนฐานส าหรับปริภูมินอร์มและบานาค  
 Matrice spaces, normed spaces, Banach spaces, inner product spaces, Hilbert 
spaces, fundamental throrems for normed and Banach spaces. 
 

314 422 ฟังก์ชันพิเศษ 3(3-0-6) 
 Special Functions 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 231 
 อนุกรมอนันต์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบและผลคูณอนันต์ ฟังก์ชันแกมมาและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง  
ฟังก์ชันอ่ืนที่นิยามโดยปริพันธ์ พหุนามเลอจองด์และฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง พหุนามเชิงตั้งฉ ากอื่นๆ ฟังก์ชัน 
เบสเซล ปัญหาค่าขอบ ฟังก์ชันไฮเพอร์จีออเมตริก ฟังก์ชันไฮเพอร์จีออเมตริกไปด้วยกัน ฟังก์ชันไฮเพอร์  
จีออเมตริกวางนัยทั่วไป 
 Infinite series, improper integrals and infinite products, gamma functions and 
related  functions, other functions defined by integrals, Legendre polynomials and related 
functions, other orthogonal polynomials, Bessel functions, boundary value problems, 
hypergeometric functions, confluent  hypergeometric functions, generalized 
hypergeometric functions.  
 

314 423 ฟังก์ชันของตัวแปรจริงหลายตัว 3(3-0-6) 
 Functions of Several  Real Variables 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 211 และ 314 221 และ 314 321 
 ทอพอโลยีพ้ืนฐานของ Rn ล าดับใน Rn ลิมิตและภาวะต่อเนื่อง ภาวะต่อเนื่องเอกรูป การหา
อนุพันธ์ การหาปริพันธ์ 
 Basic topology of Rn, sequences in Rn, limits and continuity, uniform continuity,  
differentiation, integration. 
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314 412 กึ่งกรุปข้ันแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Semigroups 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 313 
 กึ่งกรุป ไอดีล กึ่งกรุปแถบและก่ึงกรุปกึ่งแลตทิซ กึ่งกรุปเชิงเดียวทางซ้ายและกึ่งกรุป เชิงเดียว
ทางขวา กึ่งกรุปปกติ กึ่งกรุปผกผัน สมภาค กึ่งกรุปผลหาร ความสัมพันธ์ของกรีน กรุปทางซ้ายและ
กรุปทางขวา 
 Semigroups, ideals, band and semilattice semigroups, left simple and right  
simple  semigroups, regular semigroups  inverse semigroups, congruences, quotient 
semigroups, Green’s relation, left groups and right groups. 
 

 

314 413 พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6) 
 Abstract Algebra II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 313 
 ทบทวนกรุป ริงและฟิลด์ ไอดีล โดเมนแบบยุคลิด โดเมนแบบไอดีลมุขส าคัญ โดเมน          
แบบแยกตัวประกอบได้อย่างเดียว ริงพหุนาม ฟิลด์ภาคขยาย ทฤษฎีกาลัวส์ขั้นแนะน า 
 Review of groups, rings and fields, Euclidean domains, principal ideal domains, 
unique factorization domains, polynomial rings, field extension, introduction to Galois 
theory. 
 

314 414 ทฤษฎีริงขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction  to Ring Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 313 
 ทบทวนริง  อินทิกรัลโดเมนและฟิลด์ สาทิสสัณฐานของริง ไอดีลที่ใหญ่ที่สุดเฉพาะกลุ่ม
และไอดีลเฉพาะ ผลบวกตรงของริง ริงแบบบูลีน ริงแบบปกติ ริงของเมทริกซ์ 
 Review of rings, integral domains and fields, homomorphism of ring, maximal 
ideals  and prime ideals, direct sums of rings, Boolean rings, regular rings, ring of matrices. 
 

314 415 ทฤษฎีมอดูลขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Module Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 313  
 มอดูล สาทิสสัณฐานของมอดูลและมอดูลผลหาร ผลบวกตรงของมอดูล มอดูลแบบเสรี มอดูล
แบบอินเจคทีฟและมอดูลแบบโปรเจคทีฟ มอดูลแบบอาร์ทิเนียน และมอดูลแบบนอธีเรียน 
 Modules, homomorphism of modules and quotient modules, direct sums of 
modules,  free module, injective and projective modules, Artinian modules and 
Noetherian modules. 
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314 416 ทฤษฎีรหัสขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Coding Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 211 และ 314 313 
 รหัสกรุป รหัสพหุนาม รหัสแฮมมิง ฟีลด์จ ากัดและรหัส BCH รหัสเชิงเส้น รหัสวัฏจักร        
การแยกตัวประกอบของพหุนาม รหัสส่วนตกค้างก าลังสอง รหัสแยกระยะทางมากที่สุด กรุปอัตสัณฐาน      
ของรหัส เมทริกซ์อาดามาร์ รหัสอาดามาร์ 
 Group codes, polynomial codes, Hamming codes, finite fields and BCH codes, 
linear  codes, cyclic codes, factorization of polynomials, quadratic residue codes, 
maximum distance separable codes, automorphism  group of a code, Hadamard matrices, 
Hadamard codes. 
 

314 421 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัลขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Functional Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 221 และ 314 321 
 ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมินอร์ม ปริภูมิบานาค ปริภูมิผลคูณภายในปริภูมิฮิลแบร์ต ทฤษฎี
พ้ืนฐานส าหรับปริภูมินอร์มและบานาค  
 Matrice spaces, normed spaces, Banach spaces, inner product spaces, Hilbert 
spaces, fundamental throrems for normed and Banach spaces. 
 

314 422 ฟังก์ชันพิเศษ 3(3-0-6) 
 Special Functions 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 231 
 อนุกรมอนันต์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบและผลคูณอนันต์ ฟังก์ชันแกมมาและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง  
ฟังก์ชันอ่ืนที่นิยามโดยปริพันธ์ พหุนามเลอจองด์และฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง พหุนามเชิงตั้งฉ ากอื่นๆ ฟังก์ชัน 
เบสเซล ปัญหาค่าขอบ ฟังก์ชันไฮเพอร์จีออเมตริก ฟังก์ชันไฮเพอร์จีออเมตริกไปด้วยกัน ฟังก์ชันไฮเพอร์  
จีออเมตริกวางนัยทั่วไป 
 Infinite series, improper integrals and infinite products, gamma functions and 
related  functions, other functions defined by integrals, Legendre polynomials and related 
functions, other orthogonal polynomials, Bessel functions, boundary value problems, 
hypergeometric functions, confluent  hypergeometric functions, generalized 
hypergeometric functions.  
 

314 423 ฟังก์ชันของตัวแปรจริงหลายตัว 3(3-0-6) 
 Functions of Several  Real Variables 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 211 และ 314 221 และ 314 321 
 ทอพอโลยีพ้ืนฐานของ Rn ล าดับใน Rn ลิมิตและภาวะต่อเนื่อง ภาวะต่อเนื่องเอกรูป การหา
อนุพันธ์ การหาปริพันธ์ 
 Basic topology of Rn, sequences in Rn, limits and continuity, uniform continuity,  
differentiation, integration. 
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314 452 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Differential Geometry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 211 และ 314 221 
 แคลคูลัสบนปริภูมิยุคลิด 3 มิติ (R3) ฟีลด์ของกรอบ เรขาคณิตยุคลิด แคลคูลัสบนพ้ืนผิว      
ตัวด าเนินการสัณฐาน เรขาคณิตของพ้ืนผิวใน R3 เรขาคณิตรีมันน์ 
 Calculus on Euclidean 3-space (R3), frame fields, Euclidean geometry, calculus 
on a surface, shape operators, geometry of surfaces in R3 Riemanian geometry. 
 

314 461 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข  2 3(3-0-6) 
 Numerical  Methods  II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 361 
 ปัญหาค่าเฉพาะขั้นพ้ืนฐาน ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการที่ไม่เป็นเชิงเส้น ผลเฉลย
เชิงตัวเลขของปัญหาค่าขอบของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิ งอนุพันธ์ย่อย 
การประมาณค่าในช่วงของฟังก์ชันสองตัวแปร การประมาณค่าเชิงตัวเลขของปริพันธ์สองชั้น 
 Introduction to eigenvalue problems,  numerical solution of the system of  
non-linear  equations, numerical solutions of boundary  value problems for ordinary 
differential equations, numerical solutions of  partial  differential equations, Interpolation 
of functions  of two variables, numerical approximation of double integrals.  
 

314 471 ทฤษฎีความน่าจะเป็น  2 3(3-0-6) 
 Probability Theory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 371 
 แนวคิดบางประการของทฤษฎีเซต การแจกแจงความน่าจะเป็นพหุคูณ การคาดหมาย   
ความแปรปรวนร่วมและสหสัมพันธ์ ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะและฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ ฟังก์ชัน
ของตัวแปรสุ่มหลายตัว ลูกโซ่มาร์คอฟ แนวเดินแบบสุ่ม กระบวนการปัวซง ทฤษฎีแถวคอยพ้ืนฐาน  
 Some concept of set theory, multivariate probability distributions, expectation,  
covariance and correlation, characteristic functions and moment generating functions, 
functions of several random variables,  Markov chains, random walks, Poisson process, 
basic queuing theory. 
 

314 472 ทฤษฎีกราฟขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Graph Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 201 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกราฟ กราฟต้นไม้และความเชื่อมโยง กราฟออยเลอร์เรียนและกราฟ
แฮมิลตัน การจับคู่ กราฟเชิงระนาบ การให้สีกับกราฟ กราฟระบุทิศทาง การจับคู่ 
 Basic  knowledge  in  graph  theory,  trees  and  connectivity,  Eulerian graphs  
and  Hamiltonion  graphs, planar  graphs, graph  colorings, digraphs, networks, matching. 
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314 473 คณิตศาสตร์เชิงการจัดขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Combinatorics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 201 
 หลักการรังนกพิราบ ภาวะคู่ หลักการนับเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม หลักการเพ่ิมเข้าตัดออก  
ความสัมพันธ์เวียนเกิด ฟังก์ชันก่อก าเนิด การแบ่งก้ัน เทคนิคการนับแบบเบิร์นไซด์-โพลยา 
 Pigeonhole  principle, parity, basic  counting  principles, binomial  theorem, 
inclusion-exclusion  principle, recurrence  relations,  generating  functions, partitions, 
Burnside-Polya  counting  technigue. 
 

314 491 สัมมนาทางคณิตศาสตร์   1(1-0-2) 
 Seminar in Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 การน า เสนอบทความทางวิชาการในสาขาวิ ชาคณิตศาสตร์จากวารสารวิชาการ               
เพ่ือการอภิปราย 
 Presentation of academic article in the mathematical field from academic 
journal for discussion. 
 

314 493 สหกิจศึกษาด้านคณิตศาสตร์ 6   หน่วยกิต 
 Co-operative  Education  in  Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 การศึกษาปัญหาเชิงปฏิบัติการ โดยการน าเอาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานวิสาหกิจต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 Practrical-based  study  which  applies  mathematical  knowledge  in  the  
practrical  works  at  a  private  or governmental  sector. 
 

314 494 โครงงานทางคณิตศาสตร์   2(0-4-2) 
 Project in Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรบันักศึกษาชั้นปีที่  4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 การท าวิจัยโดยค าแนะน าจากอาจารย์ที ่ปรึกษา เพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่า นักศึกษา
สามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และสามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการได้  
 Research by guidance from advisor to show explicitly that student can apply 
scientific  thinking and use scientific process in solving mathematical problems, and then 
be able to report research result according to principle of academic paper writing. 
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314 452 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Differential Geometry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 211 และ 314 221 
 แคลคูลัสบนปริภูมิยุคลิด 3 มิติ (R3) ฟีลด์ของกรอบ เรขาคณิตยุคลิด แคลคูลัสบนพ้ืนผิว      
ตัวด าเนินการสัณฐาน เรขาคณิตของพ้ืนผิวใน R3 เรขาคณิตรีมันน์ 
 Calculus on Euclidean 3-space (R3), frame fields, Euclidean geometry, calculus 
on a surface, shape operators, geometry of surfaces in R3 Riemanian geometry. 
 

314 461 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข  2 3(3-0-6) 
 Numerical  Methods  II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 361 
 ปัญหาค่าเฉพาะขั้นพ้ืนฐาน ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการที่ไม่เป็นเชิงเส้น ผลเฉลย
เชิงตัวเลขของปัญหาค่าขอบของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิ งอนุพันธ์ย่อย 
การประมาณค่าในช่วงของฟังก์ชันสองตัวแปร การประมาณค่าเชิงตัวเลขของปริพันธ์สองชั้น 
 Introduction to eigenvalue problems,  numerical solution of the system of  
non-linear  equations, numerical solutions of boundary  value problems for ordinary 
differential equations, numerical solutions of  partial  differential equations, Interpolation 
of functions  of two variables, numerical approximation of double integrals.  
 

314 471 ทฤษฎีความน่าจะเป็น  2 3(3-0-6) 
 Probability Theory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 371 
 แนวคิดบางประการของทฤษฎีเซต การแจกแจงความน่าจะเป็นพหุคูณ การคาดหมาย   
ความแปรปรวนร่วมและสหสัมพันธ์ ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะและฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ ฟังก์ชัน
ของตัวแปรสุ่มหลายตัว ลูกโซ่มาร์คอฟ แนวเดินแบบสุ่ม กระบวนการปัวซง ทฤษฎีแถวคอยพ้ืนฐาน  
 Some concept of set theory, multivariate probability distributions, expectation,  
covariance and correlation, characteristic functions and moment generating functions, 
functions of several random variables,  Markov chains, random walks, Poisson process, 
basic queuing theory. 
 

314 472 ทฤษฎีกราฟขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Graph Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 201 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกราฟ กราฟต้นไม้และความเชื่อมโยง กราฟออยเลอร์เรียนและกราฟ
แฮมิลตัน การจับคู่ กราฟเชิงระนาบ การให้สีกับกราฟ กราฟระบุทิศทาง การจับคู่ 
 Basic  knowledge  in  graph  theory,  trees  and  connectivity,  Eulerian graphs  
and  Hamiltonion  graphs, planar  graphs, graph  colorings, digraphs, networks, matching. 
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314 473 คณิตศาสตร์เชิงการจัดขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Combinatorics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 201 
 หลักการรังนกพิราบ ภาวะคู่ หลักการนับเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม หลักการเพ่ิมเข้าตัดออก  
ความสัมพันธ์เวียนเกิด ฟังก์ชันก่อก าเนิด การแบ่งก้ัน เทคนิคการนับแบบเบิร์นไซด์-โพลยา 
 Pigeonhole  principle, parity, basic  counting  principles, binomial  theorem, 
inclusion-exclusion  principle, recurrence  relations,  generating  functions, partitions, 
Burnside-Polya  counting  technigue. 
 

314 491 สัมมนาทางคณิตศาสตร์   1(1-0-2) 
 Seminar in Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 การน า เสนอบทความทางวิชาการในสาขาวิ ชาคณิตศาสตร์จากวารสารวิชาการ               
เพ่ือการอภิปราย 
 Presentation of academic article in the mathematical field from academic 
journal for discussion. 
 

314 493 สหกิจศึกษาด้านคณิตศาสตร์ 6   หน่วยกิต 
 Co-operative  Education  in  Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 การศึกษาปัญหาเชิงปฏิบัติการ โดยการน าเอาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานวิสาหกิจต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 Practrical-based  study  which  applies  mathematical  knowledge  in  the  
practrical  works  at  a  private  or governmental  sector. 
 

314 494 โครงงานทางคณิตศาสตร์   2(0-4-2) 
 Project in Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรบันักศึกษาชั้นปีที่  4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 การท าวิจัยโดยค าแนะน าจากอาจารย์ที ่ปรึกษา เพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่า นักศึกษา
สามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และสามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการได้  
 Research by guidance from advisor to show explicitly that student can apply 
scientific  thinking and use scientific process in solving mathematical problems, and then 
be able to report research result according to principle of academic paper writing. 
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323 221   แคลคูลัสหลายตัวแปร 3(3-0-6) 
 Multivariate Calculus 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 122 
 ปริภูมิยุคลิด ฟังก์ชันหลายตัวแปร จาโคเบียน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร 
อนุพันธ์ระบุทิศทาง  การประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัด และ
การหาปริพันธ์ในระบบต่างๆ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์ 
  Euclidean space, functions of several variables, Jacobian, differentiation of 
functions of several variables, directional derivatives, applications of derivatives of 
functionsof several variables, multiple integrals, coordinate systems and integration in 
various systems,line integrals,  surface integrals, integral theorems. 
 
323 241   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Computer Programming for Mathematical Works 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 322 161 
 ภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นแนะน า หลักการและองค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการเขียน 
โปรแกรมและการประยุกต์ โครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐานขั้นแนะน า การออกแบบและขั้นตอนวิธีที่จะน าไปใช้ใน
การแก้ปัญหา การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือช่วยในการเรียนการสอนและการวิจัยทางคณิตศาสตร์ 
  Introduction to computer languages, principles and various components in the 
program writing process and applications, introduction to the basic data structures, designs 
and algorithms used to solve the problems, developing programs helping in mathematical 
learning, teaching and research.  
 

323 243   คณิตศาสตร์ส าหรับการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีและระบบขั้นแนะน า 3(2-2-5)  
 Introduction to Mathematics for Algorithm and System Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 323 241 
 การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีและระบบ, โครงสร้างข้อมูล, การเรียงล าดับ, การค้นหา, ขั้นตอนวิธี
ทางกราฟ, การเทียบสายอักษร, ปัญหา NP สัมบูรณ์ 
 Algorithm and system analysis, data structure, sorting, searching, graph 
algorithms, string matching, NP complete problem. 
 

323 244 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์เรขภาพขั้นแนะน า 3(2-2-5) 
 Introduction to Mathematics for Computer Graphics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 323 241 
 แบบจ าลองทางเรขาคณิต ตรีโกณมิติ พิกัด เวกเตอร์และเมตริกซ์ การแปลง การแทรกจุด
ข้อมูล เส้นโค้ง เส้นโค้งเชิงพหุนาม ชิ้นส่วนเรียบ พ้ืนผิว เรขาคณิตเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหาใน
คอมพิวเตอร์เรขภาพ 
  Geometrical Modeling, trigonometry, coordinates, vectors and matrices, 
transformations, interpolation, curves, splines, patches, surfaces, analytic geometry,   
solving the problems in computer graphics. 
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323 245 วิยุตคณิตและการประยุกต์ 3(2-2-5) 
 Discrete Mathematics and Applications  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 121 หรือ 314 125   
  ตรรกศาสตร์ เซต ขั้นตอนวิธีทางทฤษฎีจ านวน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ขั้นตอนวิธีเวียนบังเกิด 
การนับ การสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ความน่าจะเป็น ค่าคาดหวัง เทคนิคการนับขั้นสูง  ขั้นตอนวิธีแบ่งแยก
แล้วเอาชนะ ความสัมพันธ์ แบบจ าลองทางกราฟ ต้นไม้ พีชคณิตบูลีน 
  Logic, sets, algorithms of number theory, mathematical induction, recursive  
algorithm, counting, permutation and combination, probability, expected value, advanced 
counting techniques, divide-and-conquer algorithm, relations, graph models, tree, Boolean 
algebra. 
 

323 271 ระเบียบวิธีความน่าจะเป็น 3(3-0-6)  
 Probability Methods 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 122 
  ความรู้ พ้ืนฐาน ทฤษฎีความน่าจะเป็น พ้ืนฐาน ตัวแปรสุ่ม  ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ ม                       
ค่าคาดหมาย การแจกแจงความน่าจะเป็นที่ส าคัญบางชนิด การแจกแจงร่วมและการแจกแจงตามขอบ 
ฟังก์ชันความหนาแน่นมีเงื่อนไขและตัวแปรสุ่มที่เป็นอิสระ ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มหลายตัว ความแปรปรวน
ร่วมและสหสัมพันธ์ ทฤษฎีบทลิมิตในความน่าจะเป็น 
 Basic knowledge, basic probability theory, random variable, function of 
random variable, expectation, some important probability distributions, joint and a 
marginal distributions, conditional probability density function and independent random 
variables, function of several random variables, covariance and correlation, limit theorem 
on probability. 
 

323 272 คณิตศาสตร์ส าหรับการเงินและการลงทุน 3(2-2-5) 
 Mathematics for Finance and Investments 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการวัดดอกเบี้ย การแก้ปัญหาดอกเบี้ย การจ่ายรายงวด การจ่าย 
หนี้คืน อัตราผลตอบแทน พันธบัตรและหลักทรัพย์อ่ืนๆ  การประยุกต์ทางการเงิน 
 Basic knowledge in principles of interest measurement, interest problems, 
installment, repayment, rate of return, bonds and other securities, financial applications. 
 

323 301 ทฤษฎีเซตวิภัชนัยขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Fuzzy  Set  Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 201 
 ทฤษฎีเซตวิภัชนัยขั้นแนะน า ตรรกศาสตร์แบบฉบับและทฤษฎีเซตแบบฉบับแนวคิดพ้ืนฐาน
และสมบัติของเซตวิภัชนัย ความสัมพันธ์แบบฉบับและความสัมพันธ์วิภัชนัย เลขคณิตวิภัชนัย ตรรกศาสตร์
วิภัชนัยและการประยุกต์ 
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323 221   แคลคูลัสหลายตัวแปร 3(3-0-6) 
 Multivariate Calculus 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 314 122 
 ปริภูมิยุคลิด ฟังก์ชันหลายตัวแปร จาโคเบียน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร 
อนุพันธ์ระบุทิศทาง  การประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัด และ
การหาปริพันธ์ในระบบต่างๆ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์ 
  Euclidean space, functions of several variables, Jacobian, differentiation of 
functions of several variables, directional derivatives, applications of derivatives of 
functionsof several variables, multiple integrals, coordinate systems and integration in 
various systems,line integrals,  surface integrals, integral theorems. 
 
323 241   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Computer Programming for Mathematical Works 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 322 161 
 ภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นแนะน า หลักการและองค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการเขียน 
โปรแกรมและการประยุกต์ โครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐานขั้นแนะน า การออกแบบและขั้นตอนวิธีที่จะน าไปใช้ใน
การแก้ปัญหา การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือช่วยในการเรียนการสอนและการวิจัยทางคณิตศาสตร์ 
  Introduction to computer languages, principles and various components in the 
program writing process and applications, introduction to the basic data structures, designs 
and algorithms used to solve the problems, developing programs helping in mathematical 
learning, teaching and research.  
 

323 243   คณิตศาสตร์ส าหรับการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีและระบบขั้นแนะน า 3(2-2-5)  
 Introduction to Mathematics for Algorithm and System Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 323 241 
 การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีและระบบ, โครงสร้างข้อมูล, การเรียงล าดับ, การค้นหา, ขั้นตอนวิธี
ทางกราฟ, การเทียบสายอักษร, ปัญหา NP สัมบูรณ์ 
 Algorithm and system analysis, data structure, sorting, searching, graph 
algorithms, string matching, NP complete problem. 
 

323 244 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์เรขภาพขั้นแนะน า 3(2-2-5) 
 Introduction to Mathematics for Computer Graphics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 323 241 
 แบบจ าลองทางเรขาคณิต ตรีโกณมิติ พิกัด เวกเตอร์และเมตริกซ์ การแปลง การแทรกจุด
ข้อมูล เส้นโค้ง เส้นโค้งเชิงพหุนาม ชิ้นส่วนเรียบ พ้ืนผิว เรขาคณิตเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหาใน
คอมพิวเตอร์เรขภาพ 
  Geometrical Modeling, trigonometry, coordinates, vectors and matrices, 
transformations, interpolation, curves, splines, patches, surfaces, analytic geometry,   
solving the problems in computer graphics. 
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323 245 วิยุตคณิตและการประยุกต์ 3(2-2-5) 
 Discrete Mathematics and Applications  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 121 หรือ 314 125   
  ตรรกศาสตร์ เซต ขั้นตอนวิธีทางทฤษฎีจ านวน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ขั้นตอนวิธีเวียนบังเกิด 
การนับ การสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ความน่าจะเป็น ค่าคาดหวัง เทคนิคการนับขั้นสูง  ขั้นตอนวิธีแบ่งแยก
แล้วเอาชนะ ความสัมพันธ์ แบบจ าลองทางกราฟ ต้นไม้ พีชคณิตบูลีน 
  Logic, sets, algorithms of number theory, mathematical induction, recursive  
algorithm, counting, permutation and combination, probability, expected value, advanced 
counting techniques, divide-and-conquer algorithm, relations, graph models, tree, Boolean 
algebra. 
 

323 271 ระเบียบวิธีความน่าจะเป็น 3(3-0-6)  
 Probability Methods 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 122 
  ความรู้ พ้ืนฐาน ทฤษฎีความน่าจะเป็น พ้ืนฐาน ตัวแปรสุ่ม  ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ ม                       
ค่าคาดหมาย การแจกแจงความน่าจะเป็นที่ส าคัญบางชนิด การแจกแจงร่วมและการแจกแจงตามขอบ 
ฟังก์ชันความหนาแน่นมีเงื่อนไขและตัวแปรสุ่มที่เป็นอิสระ ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มหลายตัว ความแปรปรวน
ร่วมและสหสัมพันธ์ ทฤษฎีบทลิมิตในความน่าจะเป็น 
 Basic knowledge, basic probability theory, random variable, function of 
random variable, expectation, some important probability distributions, joint and a 
marginal distributions, conditional probability density function and independent random 
variables, function of several random variables, covariance and correlation, limit theorem 
on probability. 
 

323 272 คณิตศาสตร์ส าหรับการเงินและการลงทุน 3(2-2-5) 
 Mathematics for Finance and Investments 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการวัดดอกเบี้ย การแก้ปัญหาดอกเบี้ย การจ่ายรายงวด การจ่าย 
หนี้คืน อัตราผลตอบแทน พันธบัตรและหลักทรัพย์อ่ืนๆ  การประยุกต์ทางการเงิน 
 Basic knowledge in principles of interest measurement, interest problems, 
installment, repayment, rate of return, bonds and other securities, financial applications. 
 

323 301 ทฤษฎีเซตวิภัชนัยขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Fuzzy  Set  Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 201 
 ทฤษฎีเซตวิภัชนัยขั้นแนะน า ตรรกศาสตร์แบบฉบับและทฤษฎีเซตแบบฉบับแนวคิดพ้ืนฐาน
และสมบัติของเซตวิภัชนัย ความสัมพันธ์แบบฉบับและความสัมพันธ์วิภัชนัย เลขคณิตวิภัชนัย ตรรกศาสตร์
วิภัชนัยและการประยุกต์ 
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  Introduction to fuzzy set theory, classical logic and classical set theory, basic 
concepts and properties of fuzzy sets, classical relations and fuzzy relations, fuzzy 
arithmetic, fuzzy logic and applications. 
 

323 311 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Applied Linear Algebra 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 211 
 การประยุกต์เมทริกซ์อย่างง่าย วิธีการหาผลเฉลยของสมการและการหาตัวผกผันปริภูมิ
เวกเตอร์กับการประยุกต ์การแปลงเชิงเส้นกับการประยุกต์ ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะกับการประยุกต์ 
  Simple matrix applications, methods of solving equations and finding inverse, 
vector spaces with applications, linear transformations with applications, eigenvalues and 
eigenvectors with applications. 
 

323 312 ทฤษฎีจ านวนและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Number Theory and Applications 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 201 
 การหารลงตัว สมภาค ฟังก์ชันในทฤษฎีจ านวน เศษส่วนต่อเนื่องและการประยุกต์ การเข้ารหัส
ลับกุญแจสาธารณะ สามจ านวนของปีทาโกรัสและทฤษฎีบทสุดท้ายของแฟร์มาต์ 
 Divisibility, congruence, functions in number theory, continued fractions and 
applications, public-key  coding, Pythagorean triple and the last Fermat’s theorem. 
 

323 313 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลขขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Numerical Linear Algebra 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 211 
 ทบทวนพีชคณิตเชิงเส้น ระเบียบวิธีโดยตรงส าหรับระบบสมการเชิงเส้น เสถียรภาพของ
ขั้นตอนวิธีและเงื่อนไขของปัญหา ระเบียบวิธีท าซ้ าส าหรับระบบสมการเชิงเส้น ปัญหาค่าเฉพาะ การแยกค่า
เอกฐาน ผลเฉลยของระบบสมการไม่เชิงเส้น 
 A review of linear algebra, direct methods for linear systems, stability of  
algorithms and conditioning of problems, iterative methods for linear systems,  eigenvalue 
problems, singular  value  decomposition,  solution of nonlinear systems. 
 

323 331 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยขั้นมูลฐาน 3(3-0-6) 
 Elementary Partial Differential Equations 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 231 
 วิธีแยกตัวแปร ปัญหาค่าเฉพาะของสตูร์ม-ลีอูวิลล์ อนุกรมฟูเรียร์ ฟังก์ชันของกรีน ผลการ
แปลงฟูเรียร์ 
  Separation of variables, Fouriers series, Sturm-Liouville eigenvalue problems, 
Green’s functions Fourier transforms. 
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323 332 ผลการแปลงเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Mathematical  Transforms 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 331 หรือ 323 331 
 ผลการแปลงฟูเรียร์  ผลการแปลงลาปลาซ   สมการเชิงปริพันธ์   ผลการแปลงฮันเกล  และ
ฟังก์ชันวางนัยทั่วไป 
  Fourier transforms, Laplace transforms, integral equations, Hankel transforms 
and generalized functions. 
 

323 333 ตัวแปรเชิงซ้อนและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Complex Variables and Applications 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 323 221 
 ระบบจ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันมูลฐาน การหาอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ อนุกร
มลอเรนต์   ทฤษฏีบทส่วนตกค้าง โพลและการประยุกต์  การส่งคงรูปขั้นแนะน า 
  Complex number system, analytic functions, elementary functions , 
differentiation, integration, Laurent series, residues theorem, poles and applications, 
introduction to conformal mapping. 
 

323 341 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Mathematical Models 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 231 
 แนะน าตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และระบบพลวัตเชิงวิยุต ตัวแบบเชิงเส้นหนึ่งตัวแปร ตัวแบบ
เชิงเส้นหลายตัวแปร ตัวแบบไม่เชิงเส้นหนึ่งตัวแปร ตัวแบบไม่เชิงเส้นหลายตัวแปร  
  Introduction of mathematical models and discrete dynamical systems, one 
variable linear models, multivariable linear  models, one variable non-linear models, 
multivariable non-linear  models. 
 

323 342 ภาษาและทฤษฎีการคณนาขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Language and Theory of Computation 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 211 
 ภาษาปรกติและออโตมาตาอันตะ ภาษาไม่พ่ึงบริบทและออโตมาตากดลงเครื่องทัวริง ภาษา
และการคณนา 
  Regular languages and finite automata, context-free language and pushdown 
automata, Turing machines, languages and computation. 
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  Introduction to fuzzy set theory, classical logic and classical set theory, basic 
concepts and properties of fuzzy sets, classical relations and fuzzy relations, fuzzy 
arithmetic, fuzzy logic and applications. 
 

323 311 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Applied Linear Algebra 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 211 
 การประยุกต์เมทริกซ์อย่างง่าย วิธีการหาผลเฉลยของสมการและการหาตัวผกผันปริภูมิ
เวกเตอร์กับการประยุกต ์การแปลงเชิงเส้นกับการประยุกต์ ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะกับการประยุกต์ 
  Simple matrix applications, methods of solving equations and finding inverse, 
vector spaces with applications, linear transformations with applications, eigenvalues and 
eigenvectors with applications. 
 

323 312 ทฤษฎีจ านวนและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Number Theory and Applications 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 201 
 การหารลงตัว สมภาค ฟังก์ชันในทฤษฎีจ านวน เศษส่วนต่อเนื่องและการประยุกต์ การเข้ารหัส
ลับกุญแจสาธารณะ สามจ านวนของปีทาโกรัสและทฤษฎีบทสุดท้ายของแฟร์มาต์ 
 Divisibility, congruence, functions in number theory, continued fractions and 
applications, public-key  coding, Pythagorean triple and the last Fermat’s theorem. 
 

323 313 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลขขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Numerical Linear Algebra 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 211 
 ทบทวนพีชคณิตเชิงเส้น ระเบียบวิธีโดยตรงส าหรับระบบสมการเชิงเส้น เสถียรภาพของ
ขั้นตอนวิธีและเงื่อนไขของปัญหา ระเบียบวิธีท าซ้ าส าหรับระบบสมการเชิงเส้น ปัญหาค่าเฉพาะ การแยกค่า
เอกฐาน ผลเฉลยของระบบสมการไม่เชิงเส้น 
 A review of linear algebra, direct methods for linear systems, stability of  
algorithms and conditioning of problems, iterative methods for linear systems,  eigenvalue 
problems, singular  value  decomposition,  solution of nonlinear systems. 
 

323 331 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยขั้นมูลฐาน 3(3-0-6) 
 Elementary Partial Differential Equations 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 231 
 วิธีแยกตัวแปร ปัญหาค่าเฉพาะของสตูร์ม-ลีอูวิลล์ อนุกรมฟูเรียร์ ฟังก์ชันของกรีน ผลการ
แปลงฟูเรียร์ 
  Separation of variables, Fouriers series, Sturm-Liouville eigenvalue problems, 
Green’s functions Fourier transforms. 
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323 332 ผลการแปลงเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Mathematical  Transforms 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 331 หรือ 323 331 
 ผลการแปลงฟูเรียร์  ผลการแปลงลาปลาซ   สมการเชิงปริพันธ์   ผลการแปลงฮันเกล  และ
ฟังก์ชันวางนัยทั่วไป 
  Fourier transforms, Laplace transforms, integral equations, Hankel transforms 
and generalized functions. 
 

323 333 ตัวแปรเชิงซ้อนและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Complex Variables and Applications 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 323 221 
 ระบบจ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันมูลฐาน การหาอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ อนุกร
มลอเรนต์   ทฤษฏีบทส่วนตกค้าง โพลและการประยุกต์  การส่งคงรูปขั้นแนะน า 
  Complex number system, analytic functions, elementary functions , 
differentiation, integration, Laurent series, residues theorem, poles and applications, 
introduction to conformal mapping. 
 

323 341 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Mathematical Models 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 231 
 แนะน าตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และระบบพลวัตเชิงวิยุต ตัวแบบเชิงเส้นหนึ่งตัวแปร ตัวแบบ
เชิงเส้นหลายตัวแปร ตัวแบบไม่เชิงเส้นหนึ่งตัวแปร ตัวแบบไม่เชิงเส้นหลายตัวแปร  
  Introduction of mathematical models and discrete dynamical systems, one 
variable linear models, multivariable linear  models, one variable non-linear models, 
multivariable non-linear  models. 
 

323 342 ภาษาและทฤษฎีการคณนาขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Language and Theory of Computation 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 211 
 ภาษาปรกติและออโตมาตาอันตะ ภาษาไม่พ่ึงบริบทและออโตมาตากดลงเครื่องทัวริง ภาษา
และการคณนา 
  Regular languages and finite automata, context-free language and pushdown 
automata, Turing machines, languages and computation. 
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323 343 ก าหนดการเชิงเส้นและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Linear Programming and Applications 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 211  
 รากฐานของก าหนดการเชิงเส้น ระเบียบวิธีซิมเพล็กซ์ ภาวะคู่กันการวิเคราะห์ความไว 
ขั้นตอนวิธีอ่ืนๆ ส าหรับการหาผลเฉลยก าหนดการเชิงเส้นก าหนดการเชิงจ านวนเต็ม การประยุกต์กับปัญหา
ข่ายงาน  
  Foundation of linear programming, the simplex method, duality, sensitivity 
analysis, other algorithms for solving linear programming, interger programming, 
application to network problems. 
 

323 344 คณิตศาสตร์ส าหรับการค้นหาองค์ความรู้และการท าเหมืองข้อมูลขั้นแนะน า 3(2-2-5) 
 Introduction to Mathematics for Knowledge Discovery and Data Mining 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 122, 323 241 
 คณิตศาสตร์ส าหรับการค้นหาองค์ความรู้ในฐานข้อมูล, การแบ่งกลุ่มและการจัดระดับชั้น
ส าหรับการท าเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์การถดถอยส าหรับการท าเหมืองข้อมูล การเรียนรู้กฎจากกลุ่ม
ข้อมูล 
  Mathematics for knowledge discovery in databases, clustering and classification 
for data mining, regression analysis for data mining, association rule learning. 
 

323 345 การค านวณโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นแนะน า 3(2-2-5) 
 Introduction  to Computational Intelligence 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 122, 323 241 
 หลักการทางคณิตศาสตร์ของโครงข่ายประสาทเทียม ตรรกศาสตร์วิภัชนัย การค านวณแบบ          
มีวิวัฒนาการ  การวิเคราะห์รูปแบบ ระบบที่ใช้ตรรกศาสตร์วิภัชนัย และ การประยุกต์ของการหาค่าเหมาะ
สุดสัมบูรณ ์
  The mathematical foundations of artificial neural networks, fuzzy logic, 
evolutionary computation, pattern analysis, fuzzy-based systems, global optimization 
applications. 
 
323 346 คณิตศาสตร์ส าหรับการค านวณทางวิทยาศาสตร์ขั้นแนะน า 3(2-2-5) 
 Introduction  to Mathematics for Scientific Computing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 122, 323 241 
 คณิตศาสตร์ส าหรับการค านวณทางตัวเลข การหาผลเฉลยของระบบเชิงเส้น การประมาณค่า 
พอดีบนเส้นโค้ง การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การหาค่าราก การหาค่าต่ าสุดแบบผันแปรด้านเดียว 
 Mathematics for numerical computing, solution of linear systems, curve fitting, 
numerical integration, root finding, univariate minimization. 
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323 360 วิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Numerical Methods for Computer Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 122 
 ค่าคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น การประมาณและการประมาณค่า         
ในช่วงระเบียบวิธีโดยตรงส าหรับการแก้ระบบสมการเชิงเส้น ระเบียบวิธีท าซ้ าส าหรับระบบสมการ และ
ปัญหาค่าเฉพาะ การหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
 Errors, solution of nonlinear equations, approximation and interpolation, direct 
methods for solving linear system, iterative methods for systems of equations and 
eigenvalue, numerical differentiation and integration, numerical solution of ordinary 
differential equations. 
 

323 361 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(2-2-5) 
 Numerical Methods 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 122 
 การประมาณและค่าคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น การประมาณและการ
ประมาณค่าในช่วง ระเบียบวิธีโดยตรงส าหรับการแก้ระบบสมการเชิงเส้น ระเบียบวิธีท าซ้ าส าหรับระบบ
สมการและปัญหาค่าเฉพาะ แคลคูลัสเชิงตัวเลข ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและปัญหาค่าขอบ 
  Approximation and errors, solution of nonlinear equations, approximation and 
interpolation, direct methods for solving linear equation systems, iterative methods for 
systems of equations and eigenvalue problems, numerical calculus, numerical solution of 
ordinary differential equations and boundary value problems. 
 

323 371 ทฤษฎีเกมขั้นแนะน า 3(3-0-6)  
 Introduction to Game Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 371 หรือ 323 271 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีเกม เกมเชิงขยายที่ข้อมูลสมบูรณ์ เกมเชิงการจัด เกมเชิงปรกติ
เล่นสองคน เกมเชิงปรกติเล่นหลายคน เกมเชิงขยายที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ หัวข้ออ่ืนในทฤษฎีเกม 
  Basic knowledge in game theory, games in extensive form with perfect 
information, combinatorial games, games in normal form with two players, games in 
normal form with many players, games in extensive form without perfect information, 
topics in game theory. 
 

323 372 กระบวนการเฟ้นสุ่มและกระบวนการมาร์คอฟ 3(3-0-6) 
 Stochastic Processes and  Markov Processes 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 207 หรือ 323 271 
 แนวเดินเชิงสุ่มและปัญหาความหายนะ ลูกโซ่มาร์คอฟ วิธีการทางพิชคณิตของลูกโซ่มาร์คอฟ
จ ากัด  กระบวนการเฟ้นสุ่มที่ขึ้นกับเวลาอย่างง่ายที่สุด 
 Random walk and ruin problems, Markov chains, algebraic treatment of finite 
Markov chains, the simplest time-dependent stochastic processes. 
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323 343 ก าหนดการเชิงเส้นและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Linear Programming and Applications 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 211  
 รากฐานของก าหนดการเชิงเส้น ระเบียบวิธีซิมเพล็กซ์ ภาวะคู่กันการวิเคราะห์ความไว 
ขั้นตอนวิธีอ่ืนๆ ส าหรับการหาผลเฉลยก าหนดการเชิงเส้นก าหนดการเชิงจ านวนเต็ม การประยุกต์กับปัญหา
ข่ายงาน  
  Foundation of linear programming, the simplex method, duality, sensitivity 
analysis, other algorithms for solving linear programming, interger programming, 
application to network problems. 
 

323 344 คณิตศาสตร์ส าหรับการค้นหาองค์ความรู้และการท าเหมืองข้อมูลขั้นแนะน า 3(2-2-5) 
 Introduction to Mathematics for Knowledge Discovery and Data Mining 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 122, 323 241 
 คณิตศาสตร์ส าหรับการค้นหาองค์ความรู้ในฐานข้อมูล, การแบ่งกลุ่มและการจัดระดับชั้น
ส าหรับการท าเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์การถดถอยส าหรับการท าเหมืองข้อมูล การเรียนรู้กฎจากกลุ่ม
ข้อมูล 
  Mathematics for knowledge discovery in databases, clustering and classification 
for data mining, regression analysis for data mining, association rule learning. 
 

323 345 การค านวณโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นแนะน า 3(2-2-5) 
 Introduction  to Computational Intelligence 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 122, 323 241 
 หลักการทางคณิตศาสตร์ของโครงข่ายประสาทเทียม ตรรกศาสตร์วิภัชนัย การค านวณแบบ          
มีวิวัฒนาการ  การวิเคราะห์รูปแบบ ระบบที่ใช้ตรรกศาสตร์วิภัชนัย และ การประยุกต์ของการหาค่าเหมาะ
สุดสัมบูรณ ์
  The mathematical foundations of artificial neural networks, fuzzy logic, 
evolutionary computation, pattern analysis, fuzzy-based systems, global optimization 
applications. 
 
323 346 คณิตศาสตร์ส าหรับการค านวณทางวิทยาศาสตร์ขั้นแนะน า 3(2-2-5) 
 Introduction  to Mathematics for Scientific Computing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 122, 323 241 
 คณิตศาสตร์ส าหรับการค านวณทางตัวเลข การหาผลเฉลยของระบบเชิงเส้น การประมาณค่า 
พอดีบนเส้นโค้ง การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การหาค่าราก การหาค่าต่ าสุดแบบผันแปรด้านเดียว 
 Mathematics for numerical computing, solution of linear systems, curve fitting, 
numerical integration, root finding, univariate minimization. 
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323 360 วิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Numerical Methods for Computer Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 122 
 ค่าคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่ เชิงเส้น การประมาณและการประมาณค่า         
ในช่วงระเบียบวิธีโดยตรงส าหรับการแก้ระบบสมการเชิงเส้น ระเบียบวิธีท าซ้ าส าหรับระบบสมการ และ
ปัญหาค่าเฉพาะ การหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
 Errors, solution of nonlinear equations, approximation and interpolation, direct 
methods for solving linear system, iterative methods for systems of equations and 
eigenvalue, numerical differentiation and integration, numerical solution of ordinary 
differential equations. 
 

323 361 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(2-2-5) 
 Numerical Methods 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 122 
 การประมาณและค่าคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น การประมาณและการ
ประมาณค่าในช่วง ระเบียบวิธีโดยตรงส าหรับการแก้ระบบสมการเชิงเส้น ระเบียบวิธีท าซ้ าส าหรับระบบ
สมการและปัญหาค่าเฉพาะ แคลคูลัสเชิงตัวเลข ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและปัญหาค่าขอบ 
  Approximation and errors, solution of nonlinear equations, approximation and 
interpolation, direct methods for solving linear equation systems, iterative methods for 
systems of equations and eigenvalue problems, numerical calculus, numerical solution of 
ordinary differential equations and boundary value problems. 
 

323 371 ทฤษฎีเกมขั้นแนะน า 3(3-0-6)  
 Introduction to Game Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 371 หรือ 323 271 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีเกม เกมเชิงขยายที่ข้อมูลสมบูรณ์ เกมเชิงการจัด เกมเชิงปรกติ
เล่นสองคน เกมเชิงปรกติเล่นหลายคน เกมเชิงขยายที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ หัวข้ออ่ืนในทฤษฎีเกม 
  Basic knowledge in game theory, games in extensive form with perfect 
information, combinatorial games, games in normal form with two players, games in 
normal form with many players, games in extensive form without perfect information, 
topics in game theory. 
 

323 372 กระบวนการเฟ้นสุ่มและกระบวนการมาร์คอฟ 3(3-0-6) 
 Stochastic Processes and  Markov Processes 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 316 207 หรือ 323 271 
 แนวเดินเชิงสุ่มและปัญหาความหายนะ ลูกโซ่มาร์คอฟ วิธีการทางพิชคณิตของลูกโซ่มาร์คอฟ
จ ากัด  กระบวนการเฟ้นสุ่มที่ขึ้นกับเวลาอย่างง่ายที่สุด 
 Random walk and ruin problems, Markov chains, algebraic treatment of finite 
Markov chains, the simplest time-dependent stochastic processes. 
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323 373 คณิตศาสตร์ทางการเงิน 3(2-2-5) 
 Financial Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับแบบจ าลองตลาดอย่างง่าย สินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง สินทรัพย์ที่มี
ความเสี่ยง แบบจ าลองตลาดเวลาเต็มหน่วย การจัดการพอร์ทฟอลิโอ สัญญาล่วงหน้าและสัญญาอนาคต  
พุท-คอลออปชัน ยูโรเปียนออปชัน และอเมริกันออปชัน  
  Basic knowledge in simple market model, risk-free assets, risky assets, discrete 
time market models, portfolio management, forward and futures contracts, put-call 
options, European option and American option.  
 

323 381 คณิตศาสตร์ส าหรับรังสีเทคนิค 3(3-0-6) 
 Mathematics for Radiological Technologist 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ระบบสมการเชิงเส้นและเมตริกซ์ เวกเตอร์  จ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน 
แคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ์  ล าดับและอนุกรม 
 System of linear equations and matrices, vectors, complex numbers, functions 
and graphs of functions , calculus, differential equations,sequence and series. 
 

323 411 ทฤษฎีกราฟเชิงขั้นตอนวิธี 3(3-0-6) 
 Algorithmic Graph Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 323 241 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกราฟและไดกราฟ กราฟต้นไม้ กราฟออยเลอร์เรียนและกราฟฮามิลโท
เนียน สภาพเชื่อมโยง ข่ายงาน การให้สีกราฟ การค้นแนวลึกและการค้นแนวกว้าง 
  Basic knowledge in graphs and digraphs, trees, Eulerian graphs and Hamiltonian 
graphs, connectivity,  networks,  graph coloring,  depth-first search and breadth-first-search. 
 

323 441 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Computer  Software  in   Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 361 หรือ 323 362 
 โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณทางคณิตศาสตร์ การคณนาเมทริกซ์ กราฟิกสองมิติและสาม
มิต ิผลเฉลยโดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การปรับเส้นโค้งและการประมาณค่าในช่วง 
 Software package in mathematical computing, matrix computation, two and 
three dimensional graphic, solutions by numerical methods, curve fiting and interpolation. 
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323 443 การหาค่าเหมาะที่สุดขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Optimization  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 323 341 
 การหาค่าเหมาะที่สุดขั้นแนะน า การหาค่าเหมาะที่สุดของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร การหาค่า
เหมาะที่สุดของฟังก์ชันหลายตัวแปรโดยไม่มีเงื่อนไขบังคับ และมีเงือนไขบังคับการหาค่าเหมาะที่สุดด้วย
ขั้นตอนและวิธีการพิเศษ การก าหนดเชิงเส้นขั้นแนะน า 
  Introduction to optimization, single-variable optimization, multi-variable 
optimization without constraints, multi-variable optimization with constraints, optimization 
with special algorithm, introduction to linear programming. 
 

323 445 ทัศนค านวณขั้นแนะน า 3(2-2-5) 
 Introduction to Visual Computing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 323 345 
 คณิตศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่สามารถมองเห็นได้ การประมวลผลภาพ
ทัศนคอมพิวเตอร์ แบบจ าลองทางเรขาคณิต  การท าให้เห็นภาพเชิงวิทยาศาสตร์ 
  The mathematics for analysis and synthesis of visual data, image processing, 
computer vision, geometrical modeling, scientific visualization. 
  
323 446 การประมวลผลสัญญาณพหุมิติขั้นแนะน า 3(2-2-5) 
 Introduction to Multidimensional Signal Processing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 323 345 
 วิธีทางคณิตศาสตร์ส าหรับการประมวลผลสัญญาณ 1 มิติ, 2 มิติ และ 3 มิติ การสุ่มตัวอย่าง 
สัญญาณเวลาแบบเต็มหน่วย ผลการแปลงซี ผลการแปลงฟูเรียร์ ผลการแปลงโคโซน์แบบเต็มหน่วย           
การออกแบบตัวกรอง การด าเนินการบนภาพ การกลับคืนสู่สภาพเดิมของภาพ การแก้ไขภาพ การบีบอัด 
ข้อมูลภาพ การลดสัญญาณรบกวนในวีดีโอ การปรับปรุงวีดีโอ และการเพิ่มความละเอียดให้กับวีดีโอ 
 The mathematical methods for 1D, 2D, 3D signal processing, sampling, discrete 
time  signals, Z-transform, Fourier-transform, discrete cosine-transform, filter design, 
operations on images, image restoration, image editing, image compression, video 
denoising, video enhancement and super-resolution on video. 
 

323 461 ระเบียบวิธีการคณนาส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6) 
 Computation Methods for Ordinary Differential Equations 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 231, (314 361 หรือ 323 361) 
 ทบทวน แนวความคิดพ้ืนฐานของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การประมาณสมการเชิงผลต่าง
โดยพหุนาม การประมาณพ้ืนที่เชิงตัวเลข การประมาณค่าในช่วงตรรกยะ การประมาณของพาเดระเบียบวิธี
หนึ่งขั้นและระเบียบวิธีหลายขั้นส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อนระเบียบวิธี
เชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์แบบเข้ม  ปัญหาค่าขอบ 
  Review basic concepts of ordinary differential equations; difference equation 
approximation by polynomials; numerical quadrature; rational interpolation and Pade’ 329 
pproximations, one-step methods and multi-step methods for ordinary differential 
equations, error analysis, numerical methods for stiff differential equations, boundary 
value problems. 
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323 373 คณิตศาสตร์ทางการเงิน 3(2-2-5) 
 Financial Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับแบบจ าลองตลาดอย่างง่าย สินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง สินทรัพย์ที่มี
ความเสี่ยง แบบจ าลองตลาดเวลาเต็มหน่วย การจัดการพอร์ทฟอลิโอ สัญญาล่วงหน้าและสัญญาอนาคต  
พุท-คอลออปชัน ยูโรเปียนออปชัน และอเมริกันออปชัน  
  Basic knowledge in simple market model, risk-free assets, risky assets, discrete 
time market models, portfolio management, forward and futures contracts, put-call 
options, European option and American option.  
 

323 381 คณิตศาสตร์ส าหรับรังสีเทคนิค 3(3-0-6) 
 Mathematics for Radiological Technologist 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ระบบสมการเชิงเส้นและเมตริกซ์ เวกเตอร์  จ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน 
แคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ์  ล าดับและอนุกรม 
 System of linear equations and matrices, vectors, complex numbers, functions 
and graphs of functions , calculus, differential equations,sequence and series. 
 

323 411 ทฤษฎีกราฟเชิงขั้นตอนวิธี 3(3-0-6) 
 Algorithmic Graph Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 323 241 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกราฟและไดกราฟ กราฟต้นไม้ กราฟออยเลอร์เรียนและกราฟฮามิลโท
เนียน สภาพเชื่อมโยง ข่ายงาน การให้สีกราฟ การค้นแนวลึกและการค้นแนวกว้าง 
  Basic knowledge in graphs and digraphs, trees, Eulerian graphs and Hamiltonian 
graphs, connectivity,  networks,  graph coloring,  depth-first search and breadth-first-search. 
 

323 441 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Computer  Software  in   Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 361 หรือ 323 362 
 โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณทางคณิตศาสตร์ การคณนาเมทริกซ์ กราฟิกสองมิติและสาม
มิต ิผลเฉลยโดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การปรับเส้นโค้งและการประมาณค่าในช่วง 
 Software package in mathematical computing, matrix computation, two and 
three dimensional graphic, solutions by numerical methods, curve fiting and interpolation. 
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323 443 การหาค่าเหมาะที่สุดขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Optimization  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 323 341 
 การหาค่าเหมาะที่สุดขั้นแนะน า การหาค่าเหมาะที่สุดของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร การหาค่า
เหมาะที่สุดของฟังก์ชันหลายตัวแปรโดยไม่มีเงื่อนไขบังคับ และมีเงือนไขบังคับการหาค่าเหมาะที่สุดด้วย
ขั้นตอนและวิธีการพิเศษ การก าหนดเชิงเส้นขั้นแนะน า 
  Introduction to optimization, single-variable optimization, multi-variable 
optimization without constraints, multi-variable optimization with constraints, optimization 
with special algorithm, introduction to linear programming. 
 

323 445 ทัศนค านวณขั้นแนะน า 3(2-2-5) 
 Introduction to Visual Computing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 323 345 
 คณิตศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่สามารถมองเห็นได้ การประมวลผลภาพ
ทัศนคอมพิวเตอร์ แบบจ าลองทางเรขาคณิต  การท าให้เห็นภาพเชิงวิทยาศาสตร์ 
  The mathematics for analysis and synthesis of visual data, image processing, 
computer vision, geometrical modeling, scientific visualization. 
  
323 446 การประมวลผลสัญญาณพหุมิติขั้นแนะน า 3(2-2-5) 
 Introduction to Multidimensional Signal Processing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 323 345 
 วิธีทางคณิตศาสตร์ส าหรับการประมวลผลสัญญาณ 1 มิติ, 2 มิติ และ 3 มิติ การสุ่มตัวอย่าง 
สัญญาณเวลาแบบเต็มหน่วย ผลการแปลงซี ผลการแปลงฟูเรียร์ ผลการแปลงโคโซน์แบบเต็มหน่วย           
การออกแบบตัวกรอง การด าเนินการบนภาพ การกลับคืนสู่สภาพเดิมของภาพ การแก้ไขภาพ การบีบอัด 
ข้อมูลภาพ การลดสัญญาณรบกวนในวีดีโอ การปรับปรุงวีดีโอ และการเพิ่มความละเอียดให้กับวีดีโอ 
 The mathematical methods for 1D, 2D, 3D signal processing, sampling, discrete 
time  signals, Z-transform, Fourier-transform, discrete cosine-transform, filter design, 
operations on images, image restoration, image editing, image compression, video 
denoising, video enhancement and super-resolution on video. 
 

323 461 ระเบียบวิธีการคณนาส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6) 
 Computation Methods for Ordinary Differential Equations 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 314 231, (314 361 หรือ 323 361) 
 ทบทวน แนวความคิดพ้ืนฐานของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การประมาณสมการเชิงผลต่าง
โดยพหุนาม การประมาณพ้ืนที่เชิงตัวเลข การประมาณค่าในช่วงตรรกยะ การประมาณของพาเดระเบียบวิธี
หนึ่งขั้นและระเบียบวิธีหลายขั้นส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อนระเบียบวิธี
เชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์แบบเข้ม  ปัญหาค่าขอบ 
  Review basic concepts of ordinary differential equations; difference equation 
approximation by polynomials; numerical quadrature; rational interpolation and Pade’ 329 
pproximations, one-step methods and multi-step methods for ordinary differential 
equations, error analysis, numerical methods for stiff differential equations, boundary 
value problems. 
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323 462 ระเบียบวิธีการคณนาส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6) 
 Computation Methods for Partial Differential Equations 
 เงื่อนไขของรายวิชา : (314 331หรือ 323 331),(314 361 หรือ 323 361) 
 ภูมิหลังทางด้านคณิตศาสตร์ ระเบียบวิธีผลต่างอันตะและสมการเชิงพาราโบลา สมการเชิง
ไฮเพอร์โบลาและลักษณะเฉพาะ สมการเชิงวงรี  ระเบียบวิธีชิ้นประกอบอันตะขั้นแนะน า 
  Background mathematics, finite difference method and parabolic equations, 
hyperbolic equations and characteristics, elliptic equations, introduction to finite element 
methods.  
 

323 463 ระเบียบวิธีชิ้นประกอบจ ากัดขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Finite Element Methods 
 เงื่อนไขของรายวิชา : (314 331หรือ 323 331), (314 361 หรือ 323 361) 
 แนวคิดพ้ืนฐานของระเบียบวิธีชิ้นประกอบจ ากัด การสร้างสมการระเบียบวิธีชิ้นประกอบ
จ ากัดโดยวิธีตรง การสร้างสมการระเบียบวิธีชิ้นประกอบจ ากัดโดยวิธีการแปรผัน การสร้างสมการระเบียบ
วิธีชิ้นประกอบจ ากัดโดยวิธีการถ่วงน้ าหนักเศษตกค้าง ฟังก์ชันการประมาณค่าในช่วงชิ้นประกอบ และการ
หาปริพันธ์เชิงตัวเลขบนชิ้นประกอบการประยุกต์กับปัญหาของแข็ง การถ่ายโอนความร้อนและพลศาสตร์
ของไหล 
  Basic concepts of finite element methods, formulation of finite element 
methods by direct methods, formulation of finite element methods by variation method, 
formulation of finite element methods by weighted residual method, element 
interpolation functions and numerical integration over elements, applications to solid 
problems, heat transfer and fluid dynamics. 
 

323 464 ระเบียบวิธีชิ้นประกอบตามขอบขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Boundary Element Methods 
 เงื่อนไขของรายวิชา : (314 331หรือ 323 331), (314 361 หรือ 323 361) 
  บทน า การอินทิเกรตแบบเกาส์เซียน ทฤษฎีบทของกรีน ผลเฉลยหลักมูลของสมการลาปลาซ
สมการปริพันธ์ส าหรับจุดภายในและจุดตามขอบ ปัญหาลาปลาซ ระเบียบวิธีชิ้นประกอบตามขอบ ระเบียบ
วิธีชิ้นประกอบตามขอบโดยใช้แผ่นตารางท าการ ปัญหาที่เกิดจากมุม ตัวอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
การประยุกต ์
 Introduction, Gaussian integration, Green’s theorem, fundamental solution of 
Laplace’s equation, integral equation for interior and boundary points, Laplace problems, 
boundary element method, boundary element method using spreadsheet, corner 
problems, examples of computer program and applications. 
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323 465 ระเบียบวิธีผลต่างจ ากัดขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction  to Finite Difference  Methods 
 เงื่อนไขของรายวิชา : (314 331หรือ 323 331), (314 361 หรือ 323 361)     
 แนวคิดพ้ืนฐานของระเบียบวิธีผลต่างจ ากัด ระเบียบวิธีหนึ่งขั้นและระเบียบวิธี 9 หลายขั้น
ส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ แนวคิดของเสถียรภาพส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ระเบียบวิธีผลต่าง
จ ากัดส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงพาราโบลา ระเบียบวิธีผลต่างจ ากัดส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
เชิงไฮเพอร์โบลา ระเบียบวิธีผลต่างก ากัดส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงวงรี การประยุกต์ 
  Basic concepts of finite difference methods,  one-step and multi-step methods 
for ODEs, stability concepts for ODEs,  finite difference methods  for parabolic PDEs, finite 
difference methods for hyperbolic PDEs,  finite difference  methods for elliptic PDEs, 
applications. 
 

323 466 ระเบียบวิธีเมชเลสขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Meshless Method 
 เงื่อนไขของรายวิชา : (314 331หรือ 323 331), (314 361 หรือ 323 361) 
 ฟังก์ชันฐานเชิงรัศมี การประมาณค่าในช่วงของข้อมูลที่มีการกระจาย การประมาณค่าในช่วง
อ่ืนๆ วิธีเมชเลสโดยการประยุกต์ฟังก์ชันฐานเชิงรัศมี วิธีเมชเลสอื่น การประยุกต์ 
  Radial basis function, scattered data interpolation, other interpolation, 
meshless method using radial basis function, other meshless method, applications. 
 

323 471 คณิตสถิติศาสตร์ขั้นแนะน า 3(3-0-6)  
 Introduction to Mathematical Statistics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 323 271 หรือ  314 371 
 สถิติอันดับ การประมาณค่า สมบัติของตัวประมาณค่าแบบจุดและระเบียบวิธีการประมาณค่า 
การทดสอบสมมุติฐาน ตัวแบบเชิงเส้นและการประมาณค่าโดยก าลังสองน้อยที่สุด 
  Order statistics, estimation, properties of point estimators and methods of 
estimation, hypothesis testing, linear models and estimation by least squares. 
 

323 472 คณิตศาสตร์ส าหรับการบริหารทางการเงิน 3(3-0-6) 
 Mathematics for Financial Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับผลตอบแทนและความเสี่ยง หลักทรัพย์และการประเมินมูลค่า การ
ประเมินโครงการภายใต้ความเสี่ยง ภาระผูกพัน ค่าของทุน เงินกู้ระยะยาวและการเช่าสินทรัพย์ ตราสาร
สิทธิ และนโยบายปันผล 
  Basic knowledge in return and risk, security and valuation, project valuation 
under risk, leverage, cost and capital, long-term loan and lease financing, right securities 
and dividend policy. 
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323 462 ระเบียบวิธีการคณนาส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6) 
 Computation Methods for Partial Differential Equations 
 เงื่อนไขของรายวิชา : (314 331หรือ 323 331),(314 361 หรือ 323 361) 
 ภูมิหลังทางด้านคณิตศาสตร์ ระเบียบวิธีผลต่างอันตะและสมการเชิงพาราโบลา สมการเชิง
ไฮเพอร์โบลาและลักษณะเฉพาะ สมการเชิงวงรี  ระเบียบวิธีชิ้นประกอบอันตะขั้นแนะน า 
  Background mathematics, finite difference method and parabolic equations, 
hyperbolic equations and characteristics, elliptic equations, introduction to finite element 
methods.  
 

323 463 ระเบียบวิธีชิ้นประกอบจ ากัดขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Finite Element Methods 
 เงื่อนไขของรายวิชา : (314 331หรือ 323 331), (314 361 หรือ 323 361) 
 แนวคิดพ้ืนฐานของระเบียบวิธีชิ้นประกอบจ ากัด การสร้างสมการระเบียบวิธีชิ้นประกอบ
จ ากัดโดยวิธีตรง การสร้างสมการระเบียบวิธีชิ้นประกอบจ ากัดโดยวิธีการแปรผัน การสร้างสมการระเบียบ
วิธีชิ้นประกอบจ ากัดโดยวิธีการถ่วงน้ าหนักเศษตกค้าง ฟังก์ชันการประมาณค่าในช่วงชิ้นประกอบ และการ
หาปริพันธ์เชิงตัวเลขบนชิ้นประกอบการประยุกต์กับปัญหาของแข็ง การถ่ายโอนความร้อนและพลศาสตร์
ของไหล 
  Basic concepts of finite element methods, formulation of finite element 
methods by direct methods, formulation of finite element methods by variation method, 
formulation of finite element methods by weighted residual method, element 
interpolation functions and numerical integration over elements, applications to solid 
problems, heat transfer and fluid dynamics. 
 

323 464 ระเบียบวิธีชิ้นประกอบตามขอบขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Boundary Element Methods 
 เงื่อนไขของรายวิชา : (314 331หรือ 323 331), (314 361 หรือ 323 361) 
  บทน า การอินทิเกรตแบบเกาส์เซียน ทฤษฎีบทของกรีน ผลเฉลยหลักมูลของสมการลาปลาซ
สมการปริพันธ์ส าหรับจุดภายในและจุดตามขอบ ปัญหาลาปลาซ ระเบียบวิธีชิ้นประกอบตามขอบ ระเบียบ
วิธีชิ้นประกอบตามขอบโดยใช้แผ่นตารางท าการ ปัญหาที่เกิดจากมุม ตัวอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
การประยุกต ์
 Introduction, Gaussian integration, Green’s theorem, fundamental solution of 
Laplace’s equation, integral equation for interior and boundary points, Laplace problems, 
boundary element method, boundary element method using spreadsheet, corner 
problems, examples of computer program and applications. 
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323 465 ระเบียบวิธีผลต่างจ ากัดขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction  to Finite Difference  Methods 
 เงื่อนไขของรายวิชา : (314 331หรือ 323 331), (314 361 หรือ 323 361)     
 แนวคิดพ้ืนฐานของระเบียบวิธีผลต่างจ ากัด ระเบียบวิธีหนึ่งขั้นและระเบียบวิธี 9 หลายขั้น
ส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ แนวคิดของเสถียรภาพส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ระเบียบวิธีผลต่าง
จ ากัดส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงพาราโบลา ระเบียบวิธีผลต่างจ ากัดส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
เชิงไฮเพอร์โบลา ระเบียบวิธีผลต่างก ากัดส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงวงรี การประยุกต์ 
  Basic concepts of finite difference methods,  one-step and multi-step methods 
for ODEs, stability concepts for ODEs,  finite difference methods  for parabolic PDEs, finite 
difference methods for hyperbolic PDEs,  finite difference  methods for elliptic PDEs, 
applications. 
 

323 466 ระเบียบวิธีเมชเลสขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Meshless Method 
 เงื่อนไขของรายวิชา : (314 331หรือ 323 331), (314 361 หรือ 323 361) 
 ฟังก์ชันฐานเชิงรัศมี การประมาณค่าในช่วงของข้อมูลที่มีการกระจาย การประมาณค่าในช่วง
อ่ืนๆ วิธีเมชเลสโดยการประยุกต์ฟังก์ชันฐานเชิงรัศมี วิธีเมชเลสอื่น การประยุกต์ 
  Radial basis function, scattered data interpolation, other interpolation, 
meshless method using radial basis function, other meshless method, applications. 
 

323 471 คณิตสถิติศาสตร์ขั้นแนะน า 3(3-0-6)  
 Introduction to Mathematical Statistics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 323 271 หรือ  314 371 
 สถิติอันดับ การประมาณค่า สมบัติของตัวประมาณค่าแบบจุดและระเบียบวิธีการประมาณค่า 
การทดสอบสมมุติฐาน ตัวแบบเชิงเส้นและการประมาณค่าโดยก าลังสองน้อยที่สุด 
  Order statistics, estimation, properties of point estimators and methods of 
estimation, hypothesis testing, linear models and estimation by least squares. 
 

323 472 คณิตศาสตร์ส าหรับการบริหารทางการเงิน 3(3-0-6) 
 Mathematics for Financial Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับผลตอบแทนและความเสี่ยง หลักทรัพย์และการประเมินมูลค่า การ
ประเมินโครงการภายใต้ความเสี่ยง ภาระผูกพัน ค่าของทุน เงินกู้ระยะยาวและการเช่าสินทรัพย์ ตราสาร
สิทธิ และนโยบายปันผล 
  Basic knowledge in return and risk, security and valuation, project valuation 
under risk, leverage, cost and capital, long-term loan and lease financing, right securities 
and dividend policy. 
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323 481 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในชีววิทยาและการแพทย์ 3(3-0-6) 
 Mathematical Models in Biology and Medicine 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 323 341  
 ทฤษฎีและการประยุกต์สมการผลต่างกับการเพิ่มประชากร แบบจ าลองต่อเนื่องขั้นแนะน า วิธี
ระนาบเฟสและค าตอบเชิงคุณภาพ การประยุกต์สมการต่อเนื่องกับพลศาสตร์ของประชากร แบบจ าลอง
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยขั้นแนะน าในชีววิทยาและการแพทย์ แบบจ าลองโรคระบาดและพลศาสตร์ของโรค
ติดเชื้อ 
  Theory and applications of difference equations to population growth, 
introduction to continuous models, phase-plane methods and qualitative solutions, 
applications of continuous models to population dynamics, introduction to partial 
differential equation models in biology and medicine, epidemic models and dynamics of 
infectious diseases.  
 

323 491 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1(1-0-2) 
 Seminar in Applied Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรบันักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 นักศึกษาแต่ละคนเสนอผลงานจากการไปศึกษาอย่างอิสระต่อกลุ่มผู้เรียน คณะกรรมการของ
ภาควิชา และอาจารย์ที่เป็นปรึกษา 
  Each student is required to present a paper based on his independent study 
to department members and fellow students. 
 

323 494 โครงการทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2(0-4-8) 
 Project in Applied Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรบันักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
  การศึกษารายบุคคล การค้นคว้าเรื่องที่เก่ียวข้องและการวิเคราะห์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ประยุกต์ ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา การเขียนรายงานและเสนอผลงาน 
  Individual study, literature searching and analusis of the problems in applied 
mathematics under the supervision of the supervisors, writing report. 
 

323 495 สหกิจศึกษาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ 6(0-0-0) 
 Co-operative Education in Applied Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 การศึกษาปัญหาเชิงปฏิบัติการ โดยการน าเอาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน่วย งานวิสาหกิจต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน 
  Practrical-based study which applies mathematical knowledge in the practical 
works at a private or governmental sector. 
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รายวิชาสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
 

110 211 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-2) 
 Elementary Entomology 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
 แมลงและความส าคัญในระบบนิเวศ แมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์จากแมลง 
และการควบคุมแมลงศัตรู 
 Insects and their importance in ecosystem, economic insects, insect utilizations 
and insect pest control.  
 

110 321 แมลงและสิ่งแวดล้อม 3(2-3-2) 
 Insects and Environment 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
 ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาของแมลงและแนวทางการน าไปใช้ในการควบคุมแมลง ความสัมพันธ์
ระหว่างแมลงกับพืช การปรับตัว วิวัฒนาการ การตอบสนองของแมลงต่อสิ่งแวดล้อม การใช้แมลงเป็น
เครื่องบ่งชี้ทางชีวส าหรับสิ่งแวดล้อม 
 Theories of insect ecology and their applications for insect control, insect and 
plant relationship, adaptation, evolution and responses of insects to environment, the use of 
insects as bioindicators for pollution. 
 

111 341 สิ่งมีชีวิตสาเหตุของโรคพืช   3(2-3-2) 
 Plant Biotic Pathogens 
 เงื่อนไขรายวิชา : 317211(#) และ 317212(#) หรือ 317214(#) และ 317215(#) หรือ  
  317211(#) และ 317212(#) หรือ 317211(#) และ 317212(#) หรือ  
  317211(#) และ 317212(#) หรือ 317214(#) และ 317215(#) หรือ 
  317211(#) และ 317212(#) 
 สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การด ารงชีพ การเพ่ิมปริมาณ การสืบพันธุ์ ชีพจักร การจ าแนกประเภท
สิ่งมีชีวิตที่เป็นสาเหตุของโรคพืช และเทคนิคพ้ืนฐานที่ใช้ในการศึกษาเชื้อสาเหตุโรคพืช 
  Morphology, physiology, habitation, multiplication, reproduction, life cycle, 
classification of plant pathogens and basic techniques for studying plant pathogens. 
 

112 341 การจัดการทรัพยากรที่ดินเชิงบูรณาการ 3(3-0-3) 
 Integrated Land Resource Management 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
 ความหมายและองค์ประกอบของทรัพยากรที่ดิน การจ าแนกและการส ารวจทรัพยากรที่ดิน 
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทรัพยากรที่ดิน ระบบสารสนเทศทรัพยากร ที่ดิน การประเมินที่ดิน การจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรที่ดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน 
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323 481 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในชีววิทยาและการแพทย์ 3(3-0-6) 
 Mathematical Models in Biology and Medicine 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 323 341  
 ทฤษฎีและการประยุกต์สมการผลต่างกับการเพิ่มประชากร แบบจ าลองต่อเนื่องขั้นแนะน า วิธี
ระนาบเฟสและค าตอบเชิงคุณภาพ การประยุกต์สมการต่อเนื่องกับพลศาสตร์ของประชากร แบบจ าลอง
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยขั้นแนะน าในชีววิทยาและการแพทย์ แบบจ าลองโรคระบาดและพลศาสตร์ของโรค
ติดเชื้อ 
  Theory and applications of difference equations to population growth, 
introduction to continuous models, phase-plane methods and qualitative solutions, 
applications of continuous models to population dynamics, introduction to partial 
differential equation models in biology and medicine, epidemic models and dynamics of 
infectious diseases.  
 

323 491 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1(1-0-2) 
 Seminar in Applied Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรบันักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 นักศึกษาแต่ละคนเสนอผลงานจากการไปศึกษาอย่างอิสระต่อกลุ่มผู้เรียน คณะกรรมการของ
ภาควิชา และอาจารย์ที่เป็นปรึกษา 
  Each student is required to present a paper based on his independent study 
to department members and fellow students. 
 

323 494 โครงการทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2(0-4-8) 
 Project in Applied Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรบันักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
  การศึกษารายบุคคล การค้นคว้าเรื่องที่เก่ียวข้องและการวิเคราะห์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ประยุกต์ ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา การเขียนรายงานและเสนอผลงาน 
  Individual study, literature searching and analusis of the problems in applied 
mathematics under the supervision of the supervisors, writing report. 
 

323 495 สหกิจศึกษาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ 6(0-0-0) 
 Co-operative Education in Applied Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 การศึกษาปัญหาเชิงปฏิบัติการ โดยการน าเอาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน่วย งานวิสาหกิจต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน 
  Practrical-based study which applies mathematical knowledge in the practical 
works at a private or governmental sector. 
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รายวิชาสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
 

110 211 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-2) 
 Elementary Entomology 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
 แมลงและความส าคัญในระบบนิเวศ แมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์จากแมลง 
และการควบคุมแมลงศัตรู 
 Insects and their importance in ecosystem, economic insects, insect utilizations 
and insect pest control.  
 

110 321 แมลงและสิ่งแวดล้อม 3(2-3-2) 
 Insects and Environment 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
 ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาของแมลงและแนวทางการน าไปใช้ในการควบคุมแมลง ความสัมพันธ์
ระหว่างแมลงกับพืช การปรับตัว วิวัฒนาการ การตอบสนองของแมลงต่อสิ่งแวดล้อม การใช้แมลงเป็น
เครื่องบ่งชี้ทางชีวส าหรับสิ่งแวดล้อม 
 Theories of insect ecology and their applications for insect control, insect and 
plant relationship, adaptation, evolution and responses of insects to environment, the use of 
insects as bioindicators for pollution. 
 

111 341 สิ่งมีชีวิตสาเหตุของโรคพืช   3(2-3-2) 
 Plant Biotic Pathogens 
 เงื่อนไขรายวิชา : 317211(#) และ 317212(#) หรือ 317214(#) และ 317215(#) หรือ  
  317211(#) และ 317212(#) หรือ 317211(#) และ 317212(#) หรือ  
  317211(#) และ 317212(#) หรือ 317214(#) และ 317215(#) หรือ 
  317211(#) และ 317212(#) 
 สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การด ารงชีพ การเพ่ิมปริมาณ การสืบพันธุ์ ชีพจักร การจ าแนกประเภท
สิ่งมีชีวิตที่เป็นสาเหตุของโรคพืช และเทคนิคพ้ืนฐานที่ใช้ในการศึกษาเชื้อสาเหตุโรคพืช 
  Morphology, physiology, habitation, multiplication, reproduction, life cycle, 
classification of plant pathogens and basic techniques for studying plant pathogens. 
 

112 341 การจัดการทรัพยากรที่ดินเชิงบูรณาการ 3(3-0-3) 
 Integrated Land Resource Management 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
 ความหมายและองค์ประกอบของทรัพยากรที่ดิน การจ าแนกและการส ารวจทรัพยากรที่ดิน 
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทรัพยากรที่ดิน ระบบสารสนเทศทรัพยากร ที่ดิน การประเมินที่ดิน การจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรที่ดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน 
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 Definition and components of land resources, land resource survey and  
classification, relationship of land resource components, land resource information system, 
land evaluation, management and conservation, landuse planning 
 

112 462 จุลชีววิทยาและนิเวศวิทยาทางดิน 3(2-3-2) 
 Soil Microbiology and Ecology 
 เงื่อนไขรายวิชา : 112 202 
 ชนิด ธรรมชาติ และกิจกรรมต่างๆ ของจุลินทรีย์ในดิน บทบาทของจุลินทรีย์ในดินต่อการแปร 
สภาพอินทรียวัตถุ และวัฏจักรธาตุอาหารพืช เช่น ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส คาร์บอน ก ามะถัน เหล็ก 
จุลินทรีย์ในดินกับเทคโนโลยีชีวภาพ การตรึงไนโตรเจน ไมคอร์ไรซา และกิจกรรมจุลินทรีย์ในบริเวณรากพืช 
ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม กระบวนการทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้อง ดินและ
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ หลักและวิธีการวิเคราะห์ การควบคุมและการจัดการสิ่งปฏิกูลการเกษตรและสารมลพิษ
ในดิน 
 Kinds, nature and activities of microorganisms in soil, roles of microorganisms 
in organic matter decomposition, plant nutrient cycles e.g. nitrogen, phosphorus, carbon, 
sulphur, iron, microorganisms and biotechnology, biological nitrogen fixation, mycorrhiza, 
microbial activities in the rhizosphere, microorganisms-ecology-environment relationships, 
biochemical processes involved, soil and environmental pollutions, principles and  
methods for analysis, control and management of agricultural wastes and soil pollutants. 
 

114 404 อุตุนิยมวิทยาเกษตร 3(3-0-3) 
 Agricultural Meteorology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ประวัติ และบทบาทของวิชาอุตุนิยมวิทยา องค์ประกอบอุตุนิยมวิทยา  วิธีการตรวจวัด
และเครื่องมือที่ส าคัญที่ใช้ในการตรวจวัดองค์ประกอบ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมฟ้าอากาศที่มีต่อการเกษตร 
และการวิเคราะห์และแปลข้อมูลฟ้าอากาศเพ่ือการผลิตทางการเกษตร 
 History and role of meteorology, meteorological elements and their  
measurement and instruments required, effects of climatic factors on agriculture, analysis 
and interpretation of climatological data on agricultural production. 
 

117 341 หลักโภชนาการ  3(3-0-3)
 Principles of Nutrition 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 โภชนาการ สารอาหาร และกระบวนการเมแทบอลิซึมพ้ืนฐาน ความต้องการสารอาหาร
ส าหรับมนุษย์ และสัตว์ ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการสารอาหาร สารเคมีที่ใช้เสริมอาหาร กฎหมายอาหาร 
และการควบคุม มาตรฐานการให้อาหาร และสารพิษในอาหารสัตว์ 
  Nutrition, nutrients and their metabolism, nutrient requirements for human 
and animals, factors affecting nutrient requirements, feed additives, feed Acts, and 
regulation, feeding standard and toxic substances in feed.  
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117 409 การจัดการและสงวนสัตว์ป่า 3(2-3-2) 
 Wildlife Conservation and Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ทฤษฏีความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม หลักการพ้ืนฐาน การปรับตัวในทาง
นิเวศวิทยา และการอยู่ร่วมกันของสัตว์ป่าเพ่ือการจัดการด้านการอนุรักษ์ 
 Theory of relationships between wildlife animals and their environments. A basic 
principle of ecological adaptation and integration in wildlife animals for their conservation  
management. 
 

118 315 หลักนิเวศวิทยาทางน้้า 3(2-3-2) 
 Principles of Aquatic Ecology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 103    
 หลักธรรมชาติที่มีผลเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของสัตว์น้ า  ปัจจัยหลักในการควบคุมปริมาณ
และการแพร่กระจายของสัตว์น้ า และพืชน้ าในแหล่งน้ าประเภทต่าง ๆ  ตลอดจนระบบนิเวศของ 
สิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ า 
 Principles of nature affecting aquatic animals, main factors controlling the 
abundance and distribution of aquatic animals and aquatic plants in various water 
resources, the ecosystem of aquatic life. 
 

118 428 วิทยาแพลงก์ตอน 3(2-3-2) 
 Planktonology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 อนุกรมวิธานของแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง การวิเคราะห์
ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนในแหล่งน้ าต่างๆ หลักเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน การศึกษานอกสถานที่ 
 Taxonomy of phytoplankton and zooplankton, methods of preserving specimens, 
an analysis of types and contents of planktons in aquatic areas, principles of plankton culture, 
field trips. 
 

196 331 การจัดการขยะและเทคโนโลยี   4(3-3-7)  
 Solid Waste Management and Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 นิยามและพัฒนาการในระบบการจัดการขยะ แหล่งก าเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ และ
ลักษณะของขยะ การจัดเก็บและการรวบรวม การขนถ่ายและการขนส่ง เทคโนโลยีในการแปรรูป การก าจัด
ขยะและสารตกค้าง การลดที่แหล่งก าเนิดและน ากลับมาใช้ใหม่ การวางแผนระบบการจัดการขยะ 
 Definition and development of solid waste management system, sources, 
composition, quantities and characteristics of solid waste, storage and collection, transfer 
and transportation, processing technologies, source reduction and recycling, disposal of 
solid waste and residual matter, planning of solid waste management system. 
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 Definition and components of land resources, land resource survey and  
classification, relationship of land resource components, land resource information system, 
land evaluation, management and conservation, landuse planning 
 

112 462 จุลชีววิทยาและนิเวศวิทยาทางดิน 3(2-3-2) 
 Soil Microbiology and Ecology 
 เงื่อนไขรายวิชา : 112 202 
 ชนิด ธรรมชาติ และกิจกรรมต่างๆ ของจุลินทรีย์ในดิน บทบาทของจุลินทรีย์ในดินต่อการแปร 
สภาพอินทรียวัตถุ และวัฏจักรธาตุอาหารพืช เช่น ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส คาร์บอน ก ามะถัน เหล็ก 
จุลินทรีย์ในดินกับเทคโนโลยีชีวภาพ การตรึงไนโตรเจน ไมคอร์ไรซา และกิจกรรมจุลินทรีย์ในบริเวณรากพืช 
ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม กระบวนการทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้อง ดินและ
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ หลักและวิธีการวิเคราะห์ การควบคุมและการจัดการสิ่งปฏิกูลการเกษตรและสารมลพิษ
ในดิน 
 Kinds, nature and activities of microorganisms in soil, roles of microorganisms 
in organic matter decomposition, plant nutrient cycles e.g. nitrogen, phosphorus, carbon, 
sulphur, iron, microorganisms and biotechnology, biological nitrogen fixation, mycorrhiza, 
microbial activities in the rhizosphere, microorganisms-ecology-environment relationships, 
biochemical processes involved, soil and environmental pollutions, principles and  
methods for analysis, control and management of agricultural wastes and soil pollutants. 
 

114 404 อุตุนิยมวิทยาเกษตร 3(3-0-3) 
 Agricultural Meteorology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ประวัติ และบทบาทของวิชาอุตุนิยมวิทยา องค์ประกอบอุตุนิยมวิทยา  วิธีการตรวจวัด
และเครื่องมือที่ส าคัญที่ใช้ในการตรวจวัดองค์ประกอบ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมฟ้าอากาศที่มีต่อการเกษตร 
และการวิเคราะห์และแปลข้อมูลฟ้าอากาศเพ่ือการผลิตทางการเกษตร 
 History and role of meteorology, meteorological elements and their  
measurement and instruments required, effects of climatic factors on agriculture, analysis 
and interpretation of climatological data on agricultural production. 
 

117 341 หลักโภชนาการ  3(3-0-3)
 Principles of Nutrition 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 โภชนาการ สารอาหาร และกระบวนการเมแทบอลิซึมพ้ืนฐาน ความต้องการสารอาหาร
ส าหรับมนุษย์ และสัตว์ ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการสารอาหาร สารเคมีที่ใช้เสริมอาหาร กฎหมายอาหาร 
และการควบคุม มาตรฐานการให้อาหาร และสารพิษในอาหารสัตว์ 
  Nutrition, nutrients and their metabolism, nutrient requirements for human 
and animals, factors affecting nutrient requirements, feed additives, feed Acts, and 
regulation, feeding standard and toxic substances in feed.  
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117 409 การจัดการและสงวนสัตว์ป่า 3(2-3-2) 
 Wildlife Conservation and Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ทฤษฏีความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม หลักการพ้ืนฐาน การปรับตัวในทาง
นิเวศวิทยา และการอยู่ร่วมกันของสัตว์ป่าเพ่ือการจัดการด้านการอนุรักษ์ 
 Theory of relationships between wildlife animals and their environments. A basic 
principle of ecological adaptation and integration in wildlife animals for their conservation  
management. 
 

118 315 หลักนิเวศวิทยาทางน้้า 3(2-3-2) 
 Principles of Aquatic Ecology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 311 103    
 หลักธรรมชาติที่มีผลเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของสัตว์น้ า  ปัจจัยหลักในการควบคุมปริมาณ
และการแพร่กระจายของสัตว์น้ า และพืชน้ าในแหล่งน้ าประเภทต่าง ๆ  ตลอดจนระบบนิเวศของ 
สิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ า 
 Principles of nature affecting aquatic animals, main factors controlling the 
abundance and distribution of aquatic animals and aquatic plants in various water 
resources, the ecosystem of aquatic life. 
 

118 428 วิทยาแพลงก์ตอน 3(2-3-2) 
 Planktonology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 อนุกรมวิธานของแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง การวิเคราะห์
ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนในแหล่งน้ าต่างๆ หลักเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน การศึกษานอกสถานที่ 
 Taxonomy of phytoplankton and zooplankton, methods of preserving specimens, 
an analysis of types and contents of planktons in aquatic areas, principles of plankton culture, 
field trips. 
 

196 331 การจัดการขยะและเทคโนโลยี   4(3-3-7)  
 Solid Waste Management and Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 นิยามและพัฒนาการในระบบการจัดการขยะ แหล่งก าเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ และ
ลักษณะของขยะ การจัดเก็บและการรวบรวม การขนถ่ายและการขนส่ง เทคโนโลยีในการแปรรูป การก าจัด
ขยะและสารตกค้าง การลดที่แหล่งก าเนิดและน ากลับมาใช้ใหม่ การวางแผนระบบการจัดการขยะ 
 Definition and development of solid waste management system, sources, 
composition, quantities and characteristics of solid waste, storage and collection, transfer 
and transportation, processing technologies, source reduction and recycling, disposal of 
solid waste and residual matter, planning of solid waste management system. 
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196 341 การป้องกันมลพิษจากอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Pollution Prevention 
 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 นิยามและหลักการของการป้องกันมลพิษ กระบวนการและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 
การประเมินการป้องกันมลพิษ การลดที่แหล่งก า เนิด การหมุนเวียนกลับมาใช้ การประเมินค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ดัชนีวัดการด าเนินงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม การประยุกต์การป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรม กรณีศึกษา  
 Definitions and concept of pollution prevention, processes and equipments in 
industries, pollution prevention assessment, source reduction, recycling, economic evaluation, 
product life cycle assessment, design for environment (eco-design), environmental 
performance indicators,  application of pollution prevention in industries, case study. 
 

196 342 ระบบส่ิงแวดล้อมและการจัดการ 3(3-0-6)  
 Environmental Systems and Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3   
 นิยามระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นแนะน า   
การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนานโยบายสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาสิ ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อก า หนดด้านสิ ่งแวดล้อม การจ ัดท าแผนงานการจ ัดการ
สิ่งแวดล้อม การจัดโครงสร้างองค์กรและความรับผิดชอบ การน าแผนไปปฏิบัติและการประเมินผล 
การตรวจประเมิน กรณีศึกษา 

 Definition of environment system and management, introduction of  
environmental management standard, applications of environmental management system, 
development of environmental policy, analysis of environmental aspects, environmental laws 
and regulations, establishment of environmental management program, arrangement of 
organization and responsibility, implementation of environmental management program and 
evaluation, auditing of environmental management systems, case study. 
 

196 343 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 Safety, Health and Environmental Engineering 
 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 ความรู้ พ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายและมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในสถานทีท่ างาน การประเมินความเสี่ยง การจัดการอันตรายและการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
ในสถานที่ท างาน อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย การวิเคราะห์ระบบความปลอดภัย และระบบการป้องกัน 
การจัดการด้านความปลอดภัยและการจัดท าแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
 Basic knowledge in occupational health and safety, law and environmental 
standard at work, risk assessment, hazard management and control of environmental 
pollutants at work place, safety equipment, safety system analysis and protection system, 
safety management. 
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196 412 การจัดการคุณภาพน้้า 3(3-0-6) 
 Water Quality Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3  
 หลักการจัดการคุณภาพน้ า มาตรฐานคุณภาพน้ า วิธีประเมินคุณภาพน้ า ประเภทแหล่งน้ า
และระบบนิเวศ แหล่งก าเนิดลักษณะมลพิษ การตรวจติดตามคุณภาพน้ า การจ าลองแบบคุณภาพน้ า 
 Water quality management principle, water quality standards, methods of 
water quality assessment, types of water bodies and ecological system, sources and 
characteristics of pollutants, water quality monitoring, water quality modeling. 
 

196 421 การควบคุมมลพิษทางอากาศและการออกแบบ 4(3-3-7) 
 Air Pollution and Control 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 191 202 
 มลพิษทางอากาศขั้นแนะน า ชนิดของมลสารและแหล่งก าเนิด แนวคิดทางวิศวกรรม  
ในการควบคุมมลพิษทางอากาศ การออกแบบระบบระบายอากาศและท่อ การควบคุมฝุ่นละออง    
ที่ปล่อยออก การควบคุมการปล่อยก๊าซและไอ การควบคุมไอเสียจากการเผาไหม้ การแพร่กระจาย
ของมลสารในบรรยากาศ 
 Introduction to air pollution, types of pollutants and sources, engineering 
concepts in air pollution control, ventilation and duct design, control of particulate 
emissions, control of gaseous and vapour emissions, emission control from combustion, 
pollutant atmospheric dispersion. 
 

196 422 การจัดการคุณภาพอากาศ 3(3-0-6) 
 Air Quality Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 ความรู้หลักมูลด้านคุณภาพอากาศ ผลของมลพิษทางอากาศ การวัดและการเฝ้าระวังคุณภาพ 
อากาศ ความรู้พ้ืนฐานด้านอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ การจ าลองแบบและการท านาย
มลพิษทางอากาศ ปรัชญาในการควบคุมคุณภาพอากาศ ยุทธศาสตร์การควบคุมโดยใช้การจัดการคุณภาพ
อากาศ การควบคุมคุณภาพอากาศทางกฎหมาย การควบคุมมลทางพิษอากาศทางวิศวกรรม การจัดองค์กร
ส าหรับการจัดการคุณภาพอากาศ 
 Fundamental knowledge of air quality, effects of air pollution, measurement 
and monitoring of air quality, basic meteorological knowledge relevant to air pollution, air 
pollution modeling and prediction, philosophy of air quality control, air quality  
management control strategy, regulatory control of air quality, engineering control of air 
pollution, organizations for air quality management. 
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196 341 การป้องกันมลพิษจากอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Pollution Prevention 
 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 นิยามและหลักการของการป้องกันมลพิษ กระบวนการและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 
การประเมินการป้องกันมลพิษ การลดที่แหล่งก า เนิด การหมุนเวียนกลับมาใช้ การประเมินค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ดัชนีวัดการด าเนินงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม การประยุกต์การป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรม กรณีศึกษา  
 Definitions and concept of pollution prevention, processes and equipments in 
industries, pollution prevention assessment, source reduction, recycling, economic evaluation, 
product life cycle assessment, design for environment (eco-design), environmental 
performance indicators,  application of pollution prevention in industries, case study. 
 

196 342 ระบบส่ิงแวดล้อมและการจัดการ 3(3-0-6)  
 Environmental Systems and Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3   
 นิยามระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นแนะน า   
การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนานโยบายสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาสิ ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อก า หนดด้านสิ ่งแวดล้อม การจ ัดท าแผนงานการจ ัดการ
สิ่งแวดล้อม การจัดโครงสร้างองค์กรและความรับผิดชอบ การน าแผนไปปฏิบัติและการประเมินผล 
การตรวจประเมิน กรณีศึกษา 

 Definition of environment system and management, introduction of  
environmental management standard, applications of environmental management system, 
development of environmental policy, analysis of environmental aspects, environmental laws 
and regulations, establishment of environmental management program, arrangement of 
organization and responsibility, implementation of environmental management program and 
evaluation, auditing of environmental management systems, case study. 
 

196 343 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 Safety, Health and Environmental Engineering 
 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 ความรู้ พ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายและมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในสถานทีท่ างาน การประเมินความเสี่ยง การจัดการอันตรายและการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
ในสถานที่ท างาน อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย การวิเคราะห์ระบบความปลอดภัย และระบบการป้องกัน 
การจัดการด้านความปลอดภัยและการจัดท าแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
 Basic knowledge in occupational health and safety, law and environmental 
standard at work, risk assessment, hazard management and control of environmental 
pollutants at work place, safety equipment, safety system analysis and protection system, 
safety management. 
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196 412 การจัดการคุณภาพน้้า 3(3-0-6) 
 Water Quality Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3  
 หลักการจัดการคุณภาพน้ า มาตรฐานคุณภาพน้ า วิธีประเมินคุณภาพน้ า ประเภทแหล่งน้ า
และระบบนิเวศ แหล่งก าเนิดลักษณะมลพิษ การตรวจติดตามคุณภาพน้ า การจ าลองแบบคุณภาพน้ า 
 Water quality management principle, water quality standards, methods of 
water quality assessment, types of water bodies and ecological system, sources and 
characteristics of pollutants, water quality monitoring, water quality modeling. 
 

196 421 การควบคุมมลพิษทางอากาศและการออกแบบ 4(3-3-7) 
 Air Pollution and Control 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 191 202 
 มลพิษทางอากาศขั้นแนะน า ชนิดของมลสารและแหล่งก าเนิด แนวคิดทางวิศวกรรม  
ในการควบคุมมลพิษทางอากาศ การออกแบบระบบระบายอากาศและท่อ การควบคุมฝุ่นละออง    
ที่ปล่อยออก การควบคุมการปล่อยก๊าซและไอ การควบคุมไอเสียจากการเผาไหม้ การแพร่กระจาย
ของมลสารในบรรยากาศ 
 Introduction to air pollution, types of pollutants and sources, engineering 
concepts in air pollution control, ventilation and duct design, control of particulate 
emissions, control of gaseous and vapour emissions, emission control from combustion, 
pollutant atmospheric dispersion. 
 

196 422 การจัดการคุณภาพอากาศ 3(3-0-6) 
 Air Quality Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 ความรู้หลักมูลด้านคุณภาพอากาศ ผลของมลพิษทางอากาศ การวัดและการเฝ้าระวังคุณภาพ 
อากาศ ความรู้พ้ืนฐานด้านอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ การจ าลองแบบและการท านาย
มลพิษทางอากาศ ปรัชญาในการควบคุมคุณภาพอากาศ ยุทธศาสตร์การควบคุมโดยใช้การจัดการคุณภาพ
อากาศ การควบคุมคุณภาพอากาศทางกฎหมาย การควบคุมมลทางพิษอากาศทางวิศวกรรม การจัดองค์กร
ส าหรับการจัดการคุณภาพอากาศ 
 Fundamental knowledge of air quality, effects of air pollution, measurement 
and monitoring of air quality, basic meteorological knowledge relevant to air pollution, air 
pollution modeling and prediction, philosophy of air quality control, air quality  
management control strategy, regulatory control of air quality, engineering control of air 
pollution, organizations for air quality management. 
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196 423 การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่น 3(3-0-6) 
 Noise Pollution and Vibration Control 
 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 เสียงและเสียงรบกวน ผลของเสียงรบกวนที่มีต่อมนุษย์ การวิเคราะห์เสียงและการวัดเสียง 
การควบคุมเสียงรบกวน การควบคุมการสั่น เสียงรบกวนในอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง เสียงรบกวน  
จากอากาศยานและท่าอากาศยาน เสียงรบกวนจากการจราจรบนทางหลวงและทางรถไฟ การควบคุมเสียง
รบกวนทางกฎหมาย 
 Sound and noise, effects of noise on human, analysis of sound and 
measurement, noise control, vibration control, industrial and construction noise, aircraft 
and airport noise, highway and rail traffic noise, regulatory control of noise. 
 

196 452 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6) 
 Hazardous Waste Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3  
 นิยาม แหล่งก าเนิด ความเป็นพิษ ข้อบังคับ ของเสียอันตราย การชักตัวอย่างและการวิเคราะห์ 
การประเมินความเสี่ยง การเก็บรวบรวมและการขนส่ง การลดปริมาณของเสียอันตราย เทคโนโลยี
ในการบ าบัด ก าจัด และรีไซเคิลของเสียอันตราย การบ าบัดทางกายภาพ การกรอง การคัดแยก การบ าบัด
ทางเคมี การออกซิเดชั่น รีดักชั่น การท าให้เป็นของแข็งและมีเสถียรภาพ การตกตะกอน การสกัด การเผา 
การบ าบัดทางชีวภาพ กระบวนการใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน การใช้ซ้ าและการหมุนเวียนกลับมาใช้ 
การก าจัดด้วยการฝังกลบแบบปลอดภัย การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ปนเปื้อนด้วยของเสียอันตราย 
 Definition, source, toxicology, regulations of hazardous waste; sampling and 
analysis; risk assessment; collection and transportation; hazardous waste minimization; 
treatment disposal, and recycle technology for hazardous waste; physical treatment; 
filtration; separation, chemical treatment; oxidation; reduction; solidification and  
stabilization; precipitation; extraction; incineration, biological treatment; aerobic and 
anaerobic processes, secure landfill disposal, site remediation.  
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รายวิชาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 
 

231 101 เรขาคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3(3-0-6) 
 Geometry in School Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้และวิธีสอนเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้เรื่องเรขาคณิต ซึ่งสาระดังกล่าว
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บรรลุมาตรฐานต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงชั้นที่ 1 ถึงช่วงชั้นที่ 4 
 Contents, learning processes and methods of teaching of Geometry consistent of basic 
education-based curriculum between Basic Education level I (Grade 1-3)–level IV (Grade 10-12). 
 

231 102 จ านวนและการด าเนินการในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3(3-0-6) 
 Numbers and Operations in School Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้และวิธีสอนเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ เรื่องจ านวนและการ
ด าเนินการที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 1 ถึงช่วงชั้นที่ 4 
 Contents, learning processes and methods of teaching of numbers and 
Operations consistent to basic education–based curriculum between Basic Education level I 
(Grade 1-3)–level IV( Grade 10-12). 
 

231 103 การวัดในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3(3-0-6) 
 Measurement in School Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 เนื้อหา  กระบวนการเรียนรู้และวิธีสอนเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้เรื่องการวัดขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็น
เรื่องเกี่ยวกับ ระยะทาง เวลา พ้ืนที่ ปริมาตร เงิน แผนที่ และการวัดขั้นสูง ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตรีโกณมิติและแคลคูลัส สาระดังกล่าวสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บรรลุมาตรฐาน
ต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในการศึกษาข้ันพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1 ถึง ช่วงชั้นที่ 4 
 Contents, learning processes and methods of teaching of basic measurement: 
distance, time, areas, volumes, currency, map and advance measurement: trigonometry and 
calculus, such contents consistent with basic education–based curriculum between Basic 
Education level I (Grade 1-3)–level IV( Grade 10-12). 
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196 423 การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่น 3(3-0-6) 
 Noise Pollution and Vibration Control 
 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 เสียงและเสียงรบกวน ผลของเสียงรบกวนที่มีต่อมนุษย์ การวิเคราะห์เสียงและการวัดเสียง 
การควบคุมเสียงรบกวน การควบคุมการสั่น เสียงรบกวนในอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง เสียงรบกวน  
จากอากาศยานและท่าอากาศยาน เสียงรบกวนจากการจราจรบนทางหลวงและทางรถไฟ การควบคุมเสียง
รบกวนทางกฎหมาย 
 Sound and noise, effects of noise on human, analysis of sound and 
measurement, noise control, vibration control, industrial and construction noise, aircraft 
and airport noise, highway and rail traffic noise, regulatory control of noise. 
 

196 452 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6) 
 Hazardous Waste Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3  
 นิยาม แหล่งก าเนิด ความเป็นพิษ ข้อบังคับ ของเสียอันตราย การชักตัวอย่างและการวิเคราะห์ 
การประเมินความเสี่ยง การเก็บรวบรวมและการขนส่ง การลดปริมาณของเสียอันตราย เทคโนโลยี
ในการบ าบัด ก าจัด และรีไซเคิลของเสียอันตราย การบ าบัดทางกายภาพ การกรอง การคัดแยก การบ าบัด
ทางเคมี การออกซิเดชั่น รีดักชั่น การท าให้เป็นของแข็งและมีเสถียรภาพ การตกตะกอน การสกัด การเผา 
การบ าบัดทางชีวภาพ กระบวนการใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน การใช้ซ้ าและการหมุนเวียนกลับมาใช้ 
การก าจัดด้วยการฝังกลบแบบปลอดภัย การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ปนเปื้อนด้วยของเสียอันตราย 
 Definition, source, toxicology, regulations of hazardous waste; sampling and 
analysis; risk assessment; collection and transportation; hazardous waste minimization; 
treatment disposal, and recycle technology for hazardous waste; physical treatment; 
filtration; separation, chemical treatment; oxidation; reduction; solidification and  
stabilization; precipitation; extraction; incineration, biological treatment; aerobic and 
anaerobic processes, secure landfill disposal, site remediation.  
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รายวิชาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 
 

231 101 เรขาคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3(3-0-6) 
 Geometry in School Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้และวิธีสอนเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้เรื่องเรขาคณิต ซึ่งสาระดังกล่าว
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บรรลุมาตรฐานต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงชั้นที่ 1 ถึงช่วงชั้นที่ 4 
 Contents, learning processes and methods of teaching of Geometry consistent of basic 
education-based curriculum between Basic Education level I (Grade 1-3)–level IV (Grade 10-12). 
 

231 102 จ านวนและการด าเนินการในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3(3-0-6) 
 Numbers and Operations in School Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้และวิธีสอนเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ เรื่องจ านวนและการ
ด าเนินการที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 1 ถึงช่วงชั้นที่ 4 
 Contents, learning processes and methods of teaching of numbers and 
Operations consistent to basic education–based curriculum between Basic Education level I 
(Grade 1-3)–level IV( Grade 10-12). 
 

231 103 การวัดในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3(3-0-6) 
 Measurement in School Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 เนื้อหา  กระบวนการเรียนรู้และวิธีสอนเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้เรื่องการวัดขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็น
เรื่องเกี่ยวกับ ระยะทาง เวลา พ้ืนที่ ปริมาตร เงิน แผนที่ และการวัดขั้นสูง ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตรีโกณมิติและแคลคูลัส สาระดังกล่าวสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บรรลุมาตรฐาน
ต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในการศึกษาข้ันพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1 ถึง ช่วงชั้นที่ 4 
 Contents, learning processes and methods of teaching of basic measurement: 
distance, time, areas, volumes, currency, map and advance measurement: trigonometry and 
calculus, such contents consistent with basic education–based curriculum between Basic 
Education level I (Grade 1-3)–level IV( Grade 10-12). 
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231 104 พีชคณิตในคณิตศาสตร์ระดบัโรงเรียน 3(3-0-6) 
 Algebra  in School Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้และวิธีสอนเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้เรื่องพีชคณิต ซึ่งสาระดังกล่าว
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 1 ถึง ช่วงชั้นที่ 4 
 Contents, learning processes and methods of teaching of algebra consistent to basic 
education-based curriculum between Basic Education level I (Grade 1-3)–level IV(Grade 10-12). 
231 105 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3(3-0-6) 
 Probability and Statistics in School Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้และวิธีสอนเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้เรื่อง ความน่าจะเป็นและ
สถิติซึ่งสาระดังกล่าวสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บรรลุมาตรฐานต่างๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 1 ถึง ช่วงชั้นที่ 4  
 Contents, learning processes and methods of teaching of probability and  
statistics consistent to basic education-based curriculum between Basic Education level I 
(Grade 1-3)–level IV(Grade 10-12). 
 

231 111 กระบวนการแก้ปัญหาในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3(3-0-6) 
 Processes of Problem Solving in School Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 โมเดลการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยา (Polya) ชอเอ็นเฟลด์ (Schoenfeld) 
เลสเตอร์ (Lester) และคนอื่นๆ กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ การรู้คิด (Metacognition) ประสบการณ์
เชิงอารมณ์ในระหว่างการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
 Polya’s, Schoenfeld’s, Lester’s and other mathematical problem solving model, 
mathematical thinking processes, metacognition, emotional experience during mathematical 
problem solving. 
 

231 212 กระบวนการสื่อสารในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3(3-0-6) 
 Processes of Communication in School Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การคิดและสัญลักษณ์ แนวการศึกษาภาษากับการสื่อสารคณิตศาสตร์ในโรงเรียน รูปแบบ 
ของการสื่อสารในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ปัญหาการสื่อสารในสาระเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 
 Thought and symbols, language and communication in school mathematics, 
pattern of communication in school mathematics, problems in mathematical communication. 
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231 416 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับการศกึษา 3(3-0-6) 
 ขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่  1-2 
 Organization of Learning Experience in Mathematics in  
 Basic  Education Level I-II   
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ที่มีรายละเอียดทั้งวิธีสอน อุปกรณ์การสอน 
และกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหน่วยการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 1 -2 โดย
เป็นแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่น าไปปฏิบัติได้จริง และมีความหลายหลายเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 Constructing lesson plan with details of teaching methods, instructional media, 
and learning activities in Basic Education level I (Grade 1-3)–level II (Grade 4-6) following to 
learning unit during whole academic year and practicable reality, diversity consistent to 
child-centered teaching. 
 

231 417 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับการศกึษา 3(3-0-6)  
 ขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่  3-4 
 Organization of Learning Experience in Mathematics in 
 Basic  Education Level III-IV   
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ที่มีรายละเอียดทั้งวิธีสอน อุปกรณ์การสอน 
และกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหน่วยการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา ในการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 -4 
โดยเป็นแผนการจัดการเรียนรู้วิชาที่น าไปปฏิบัติได้จริง และมีความหลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกับการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 Constructing lesson plan with details of teaching methods, instructional media, 
and learning activities in Basic Education level III (Grade 7-9)–level IV (Grade 10-12) following to 
learning unit during whole academic year and practicable reality, diversity consistent to child-
centered teaching. 
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231 104 พีชคณิตในคณิตศาสตร์ระดบัโรงเรียน 3(3-0-6) 
 Algebra  in School Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้และวิธีสอนเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้เรื่องพีชคณิต ซึ่งสาระดังกล่าว
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 1 ถึง ช่วงชั้นที่ 4 
 Contents, learning processes and methods of teaching of algebra consistent to basic 
education-based curriculum between Basic Education level I (Grade 1-3)–level IV(Grade 10-12). 
231 105 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3(3-0-6) 
 Probability and Statistics in School Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้และวิธีสอนเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้เรื่อง ความน่าจะเป็นและ
สถิติซึ่งสาระดังกล่าวสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บรรลุมาตรฐานต่างๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 1 ถึง ช่วงชั้นที่ 4  
 Contents, learning processes and methods of teaching of probability and  
statistics consistent to basic education-based curriculum between Basic Education level I 
(Grade 1-3)–level IV(Grade 10-12). 
 

231 111 กระบวนการแก้ปัญหาในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3(3-0-6) 
 Processes of Problem Solving in School Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 โมเดลการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยา (Polya) ชอเอ็นเฟลด์ (Schoenfeld) 
เลสเตอร์ (Lester) และคนอื่นๆ กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ การรู้คิด (Metacognition) ประสบการณ์
เชิงอารมณ์ในระหว่างการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
 Polya’s, Schoenfeld’s, Lester’s and other mathematical problem solving model, 
mathematical thinking processes, metacognition, emotional experience during mathematical 
problem solving. 
 

231 212 กระบวนการสื่อสารในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3(3-0-6) 
 Processes of Communication in School Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การคิดและสัญลักษณ์ แนวการศึกษาภาษากับการสื่อสารคณิตศาสตร์ในโรงเรียน รูปแบบ 
ของการสื่อสารในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ปัญหาการสื่อสารในสาระเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 
 Thought and symbols, language and communication in school mathematics, 
pattern of communication in school mathematics, problems in mathematical communication. 
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231 416 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับการศกึษา 3(3-0-6) 
 ขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่  1-2 
 Organization of Learning Experience in Mathematics in  
 Basic  Education Level I-II   
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ที่มีรายละเอียดทั้งวิธีสอน อุปกรณ์การสอน 
และกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหน่วยการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 1 -2 โดย
เป็นแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่น าไปปฏิบัติได้จริง และมีความหลายหลายเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 Constructing lesson plan with details of teaching methods, instructional media, 
and learning activities in Basic Education level I (Grade 1-3)–level II (Grade 4-6) following to 
learning unit during whole academic year and practicable reality, diversity consistent to 
child-centered teaching. 
 

231 417 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับการศกึษา 3(3-0-6)  
 ขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่  3-4 
 Organization of Learning Experience in Mathematics in 
 Basic  Education Level III-IV   
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ที่มีรายละเอียดทั้งวิธีสอน อุปกรณ์การสอน 
และกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหน่วยการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา ในการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 -4 
โดยเป็นแผนการจัดการเรียนรู้วิชาที่น าไปปฏิบัติได้จริง และมีความหลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกับการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 Constructing lesson plan with details of teaching methods, instructional media, 
and learning activities in Basic Education level III (Grade 7-9)–level IV (Grade 10-12) following to 
learning unit during whole academic year and practicable reality, diversity consistent to child-
centered teaching. 
 



342

 

 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 342 

 

รายวิชาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ 
 

362 318 จุลชีววิทยาเชื้อโรค 4(3-3-1) 
 Pathogenic Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213 
 ศึกษาคุณสมบัติทั่วไปของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคซึ่ง ได้แก่ แบคทีเรีย ยีสต์ รา และไวรัส และ
ขบวนการตอบสนองของร่างกายเมื่อมีการติดเชื้อ ศึกษาวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ การเพาะเลี้ยงและวิเคราะห์
ชนิดของเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อในระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร 
ทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์ ผิวหนังและเยื่อบุต่างๆ และระบบหมุนเวียนโลหิต ศึกษาอาการและ
พยาธิก าเนิดของโรค ตลอดจนการแพร่กระจายของเชื้อ การรักษา ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อที่เป็น
ปัญหาทางสุขภาพที่ส าคัญของประเทศไทย 
 Studying general characters of pathogenic microorganisms including bacteria, 
yeasts, mold and viruses, and the human response to microbial infections are performed, 
methods of specimen collection and cultivation for identification using characteristics of 
these pathogen causing common infectious diseases in different tracts such as respiratory 
tract, gastrointestinal tract, genitourinary tract, skin and mucous membrane and 
cardiovascular system are also included, clinical features, pathogenesis and treatment of 
these infectious diseases are discussed as well as the mode of transmission, prevention 
and control. 
 

362 328 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-5) 
 Immunology 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  317 211 และ 317 212 หรือ 317 214 
 ความรู้พ้ืนฐานของวิทยาภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับระบบกลไกการป้องกันของร่างกาย 
แอนติเจน แอนติบอดี คอมพลีเมนท์ และปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน-แอนติบอดี รวมทั้งคอมพลีเมนท์ 
คุณสมบัติพ้ืนฐานของระบบภูมิคุ้มกันและบทบาทของระบบภูมิคุ้มกันในภาวะภูมิไวเกิน ในการถ่ายเลือด  
ในการปลูกเนื้อเยื่อ ในการติดเชื้อ และในการต่อต้านเนื้องอก ภาวะความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน และ
การประยุกต์ใช้วิชานี้ในแง่ต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 Basic principles in immunology related to host defense mechanisms, antigen, 
antibody, complement and their interactions; the basic characteristics of the immune 
system and its role in hypersensitivity, blood transfusion, transplantation, infection 
and tumor; the immunological disorders, and its various aspects of both theory and 
laboratory application. 
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366 118 ยาในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-1) 
 Drugs in Daily Life 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความรู้พ้ืนฐานในการบริหารยา การดูดซึม การกระจายตัวของยา การออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้ในการ
รักษา อาการข้างเคียงและพิษของยา โดยเน้นเรื่องคุณสมบัติดังกล่าวของยาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน 
  Basic knowledge of drug concerning administration, absorption, distribution, 
action, therapeutic uses, side effect and toxicity, with emphasis on properties of drugs 
commonly used in everyday life. 
 

366 128 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา และเครื่องส าอาง เพื่อสุขภาพ  1(1-0-1)
 Food Supplements, Drugs and Cosmetics for Health 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
  ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา และเครื่องส าอาง ที่ ใช้ เพ่ือสุขภาพ 
ส่วนประกอบส าคัญที่น ามาใช้ ประโยชน์และความเสี่ยงต่ออันตรายที่เป็นไปได้ แนวทางในการพิจารณา
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ และข้อควรค านึงก่อนที่จะซื้อหรือน ามาใช้ เพ่ือหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
สารนั้น ๆ 
  Basic knowledge on food supplements, drugs and cosmetics for health; main 
active components, their benefits and possible risks, how to select products, and how to 
avoid side effects or toxicity of the substances. 
 

371 120 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น  2(2-0-0) 
 Elementary Forensic Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาสุขภาพคณะวิทยาศาสตร์ 
  และคณะเกษตรศาสตร์ 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาวุธปืน ลายพิมพ์นิ้วมือ การตรวจพิสูจน์เอกสาร การตรวจวิเคราะห์
สารพิษและแอลกอฮอล์ การตรวจพิสูจน์บุคคล และการเก็บวัตถุพยานทางชีวะต่างๆ 
  General Knowledge of ballistics, finger-prints, document examination, toxicant 
and alcohol testing, personal identification, and collection of biological specimens. 
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รายวิชาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ 
 

362 318 จุลชีววิทยาเชื้อโรค 4(3-3-1) 
 Pathogenic Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 317 211 หรือ 317 213 
 ศึกษาคุณสมบัติทั่วไปของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคซึ่ง ได้แก่ แบคทีเรีย ยีสต์ รา และไวรัส และ
ขบวนการตอบสนองของร่างกายเมื่อมีการติดเชื้อ ศึกษาวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ การเพาะเลี้ยงและวิเคราะห์
ชนิดของเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อในระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร 
ทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์ ผิวหนังและเยื่อบุต่างๆ และระบบหมุนเวียนโลหิต ศึกษาอาการและ
พยาธิก าเนิดของโรค ตลอดจนการแพร่กระจายของเชื้อ การรักษา ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อที่เป็น
ปัญหาทางสุขภาพที่ส าคัญของประเทศไทย 
 Studying general characters of pathogenic microorganisms including bacteria, 
yeasts, mold and viruses, and the human response to microbial infections are performed, 
methods of specimen collection and cultivation for identification using characteristics of 
these pathogen causing common infectious diseases in different tracts such as respiratory 
tract, gastrointestinal tract, genitourinary tract, skin and mucous membrane and 
cardiovascular system are also included, clinical features, pathogenesis and treatment of 
these infectious diseases are discussed as well as the mode of transmission, prevention 
and control. 
 

362 328 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-5) 
 Immunology 
 เงื่อนไขของรายวิชา :  317 211 และ 317 212 หรือ 317 214 
 ความรู้พ้ืนฐานของวิทยาภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับระบบกลไกการป้องกันของร่างกาย 
แอนติเจน แอนติบอดี คอมพลีเมนท์ และปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน-แอนติบอดี รวมทั้งคอมพลีเมนท์ 
คุณสมบัติพ้ืนฐานของระบบภูมิคุ้มกันและบทบาทของระบบภูมิคุ้มกันในภาวะภูมิไวเกิน ในการถ่ายเลือด  
ในการปลูกเนื้อเยื่อ ในการติดเชื้อ และในการต่อต้านเนื้องอก ภาวะความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน และ
การประยุกต์ใช้วิชานี้ในแง่ต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 Basic principles in immunology related to host defense mechanisms, antigen, 
antibody, complement and their interactions; the basic characteristics of the immune 
system and its role in hypersensitivity, blood transfusion, transplantation, infection 
and tumor; the immunological disorders, and its various aspects of both theory and 
laboratory application. 
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366 118 ยาในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-1) 
 Drugs in Daily Life 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความรู้พ้ืนฐานในการบริหารยา การดูดซึม การกระจายตัวของยา การออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้ในการ
รักษา อาการข้างเคียงและพิษของยา โดยเน้นเรื่องคุณสมบัติดังกล่าวของยาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน 
  Basic knowledge of drug concerning administration, absorption, distribution, 
action, therapeutic uses, side effect and toxicity, with emphasis on properties of drugs 
commonly used in everyday life. 
 

366 128 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา และเครื่องส าอาง เพื่อสุขภาพ  1(1-0-1)
 Food Supplements, Drugs and Cosmetics for Health 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
  ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา และเครื่องส าอาง ที่ ใช้ เพ่ือสุขภาพ 
ส่วนประกอบส าคัญที่น ามาใช้ ประโยชน์และความเสี่ยงต่ออันตรายที่เป็นไปได้ แนวทางในการพิจารณา
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ และข้อควรค านึงก่อนที่จะซื้อหรือน ามาใช้ เพ่ือหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
สารนั้น ๆ 
  Basic knowledge on food supplements, drugs and cosmetics for health; main 
active components, their benefits and possible risks, how to select products, and how to 
avoid side effects or toxicity of the substances. 
 

371 120 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น  2(2-0-0) 
 Elementary Forensic Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาสุขภาพคณะวิทยาศาสตร์ 
  และคณะเกษตรศาสตร์ 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาวุธปืน ลายพิมพ์นิ้วมือ การตรวจพิสูจน์เอกสาร การตรวจวิเคราะห์
สารพิษและแอลกอฮอล์ การตรวจพิสูจน์บุคคล และการเก็บวัตถุพยานทางชีวะต่างๆ 
  General Knowledge of ballistics, finger-prints, document examination, toxicant 
and alcohol testing, personal identification, and collection of biological specimens. 
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รายวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

414 241 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Human Relations 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ลักษณะธรรมชาติของมนุษยสัมพันธ์ พื้นฐานของการจูงใจ พฤติกรรมของบุคคลและ
กลุ่มมนุษยสัมพันธ์ในการท างานและพ้ืนฐานภาวะความเป็นผู้น า การจัดการความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลง 
และเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
 The study of the nature of human relations, the fundamental of motivation, 
individual and group behavior, human relations at work and the fundamental of 
leadership, management of conflicts and changes, and the generating of human relation 
techniques. 
 

414 243 การบริหารโครงการ 3 (3-0-6) 
 Project Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ศึกษาลักษณะของโครงการ การวางแผนโครงการ การเขียนโครงการ การจัดองค์การของ
งานโครงการ บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารโครงการ เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานตามโครงการ 
การจัดทีมงาน การก ากับงาน การประสานงานโครงการ การติดตาม ประเมินผลโครงการตลอดจน  
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารโครงการ 
 This course will study the following topics, general characteristics of project, 
project planning, project design, project organization, role and function of project manager, 
project implementation control technique, project team forming, project directing and 
coordinating, project evaluation, problem and obstructed in project management. 
 

414 493 ภูมิศาสตร์การพัฒนา  3(3-0-3) 
 Geography of Development 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ทฤษฎีภูมิศาสตร์การพัฒนา ทฤษฏีประชากรและความยากจน การบริหารความมั่นคงมนุษย์ 
ทรัพยากรธรรมชาติกับภูมิศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ การวางแผนพัฒนาพ้ืนที่กรณีศึกษา 
 Theories of geography development; theories of demography and poverty; 
human security administration; natural resources and geography development; potential area 
development; area development planning; case studies. 
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รายวิชาสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

512 301 อนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction Environmental Health 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

 ความรู้พื้นฐานทางอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ระบบประปาและการบ ารุง 
รักษา การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมสัตว์พาหะน าโรคและสัตว์แทะ การสุขาภิบาลที่พักอาศัย สถาบันและ
สถานบริการ การก าจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอยและน้ าเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ ความร้อน แสงสว่าง 
กัมมันตภาพรังสี เสียง และความสั่นสะเทือน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 Introduction to environmental health that effect to human health, water supply 
system and maintenance, food sanitation, arthropod and rodent control, housing and 
institution sanitation, excreta disposal, solid waste management, sewage treatment system, air 
pollution control, temperature and humidity control, radiation, noise and vibration control, 
laws and regulations enforced for environmental health. 
 

512 302 นิเวศวิทยาและสุขภาพมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Ecology and Human Health 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ของนิเวศวิทยากับสุขภาพของมนุษย์ แนวคิดใน
การศึกษาสิ่งแวดล้อม ระบบการผลิต ระบบการเสื่อมสลาย ระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลง สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและการแก้ปัญหา และหลักการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพมนุษย์ 
 Basic concepts on ecology, relationship of ecology and human health, concepts 
in environmental study, production system, degradation system, changes of ecosystem, 
environmental situation in Thailand, problems and solution of ecosystem, environmental 
principles for human health. 
 

512 408 เทคโนโลยีน้ าเสีย 3(3-0-6) 
 Wastewater Technology 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
 ลักษณะของน้ าเสีย อัตราการไหลของน้ าเสียและการวัด การเก็บรวบรวมน้ าเสีย เคมีพ้ืนฐาน
ของการบ าบัดน้ าเสีย เครื่องสูบและสถานีสูบ การบ าบัดทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ การฆ่าเชื้อโรค 
การบ าบัดและการก าจัดสลัดจ์ 
 Wastewater characteristic, wastewater flow rate and management, wastewater 
collection, fundamental chemistry for wastewater treatment, pump and pumpin station, 
physical and biological treatment, disinfection, sludge treatment and disposal. 
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รายวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

414 241 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Human Relations 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ลักษณะธรรมชาติของมนุษยสัมพันธ์ พื้นฐานของการจูงใจ พฤติกรรมของบุคคลและ
กลุ่มมนุษยสัมพันธ์ในการท างานและพ้ืนฐานภาวะความเป็นผู้น า การจัดการความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลง 
และเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
 The study of the nature of human relations, the fundamental of motivation, 
individual and group behavior, human relations at work and the fundamental of 
leadership, management of conflicts and changes, and the generating of human relation 
techniques. 
 

414 243 การบริหารโครงการ 3 (3-0-6) 
 Project Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ศึกษาลักษณะของโครงการ การวางแผนโครงการ การเขียนโครงการ การจัดองค์การของ
งานโครงการ บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารโครงการ เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานตามโครงการ 
การจัดทีมงาน การก ากับงาน การประสานงานโครงการ การติดตาม ประเมินผลโครงการตลอดจน  
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารโครงการ 
 This course will study the following topics, general characteristics of project, 
project planning, project design, project organization, role and function of project manager, 
project implementation control technique, project team forming, project directing and 
coordinating, project evaluation, problem and obstructed in project management. 
 

414 493 ภูมิศาสตร์การพัฒนา  3(3-0-3) 
 Geography of Development 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ทฤษฎีภูมิศาสตร์การพัฒนา ทฤษฏีประชากรและความยากจน การบริหารความมั่นคงมนุษย์ 
ทรัพยากรธรรมชาติกับภูมิศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ การวางแผนพัฒนาพ้ืนที่กรณีศึกษา 
 Theories of geography development; theories of demography and poverty; 
human security administration; natural resources and geography development; potential area 
development; area development planning; case studies. 
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รายวิชาสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

512 301 อนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction Environmental Health 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

 ความรู้พื้นฐานทางอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ระบบประปาและการบ ารุง 
รักษา การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมสัตว์พาหะน าโรคและสัตว์แทะ การสุขาภิบาลที่พักอาศัย สถาบันและ
สถานบริการ การก าจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอยและน้ าเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ ความร้อน แสงสว่าง 
กัมมันตภาพรังสี เสียง และความสั่นสะเทือน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 Introduction to environmental health that effect to human health, water supply 
system and maintenance, food sanitation, arthropod and rodent control, housing and 
institution sanitation, excreta disposal, solid waste management, sewage treatment system, air 
pollution control, temperature and humidity control, radiation, noise and vibration control, 
laws and regulations enforced for environmental health. 
 

512 302 นิเวศวิทยาและสุขภาพมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Ecology and Human Health 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ของนิเวศวิทยากับสุขภาพของมนุษย์ แนวคิดใน
การศึกษาสิ่งแวดล้อม ระบบการผลิต ระบบการเสื่อมสลาย ระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลง สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและการแก้ปัญหา และหลักการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพมนุษย์ 
 Basic concepts on ecology, relationship of ecology and human health, concepts 
in environmental study, production system, degradation system, changes of ecosystem, 
environmental situation in Thailand, problems and solution of ecosystem, environmental 
principles for human health. 
 

512 408 เทคโนโลยีน้ าเสีย 3(3-0-6) 
 Wastewater Technology 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
 ลักษณะของน้ าเสีย อัตราการไหลของน้ าเสียและการวัด การเก็บรวบรวมน้ าเสีย เคมีพ้ืนฐาน
ของการบ าบัดน้ าเสีย เครื่องสูบและสถานีสูบ การบ าบัดทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ การฆ่าเชื้อโรค 
การบ าบัดและการก าจัดสลัดจ์ 
 Wastewater characteristic, wastewater flow rate and management, wastewater 
collection, fundamental chemistry for wastewater treatment, pump and pumpin station, 
physical and biological treatment, disinfection, sludge treatment and disposal. 
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515 121 นิรภัยศึกษา  2(2-0-4)
 Safety Education 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
 ความหมาย แนวคิด และความส าคัญของนิรภัยศึกษา อุบัติภัย และแผนการป้องกัน แนวทาง
ในการจัดและด าเนินงานนิภัยศึกษาในบ้าน โรงเรียน และชุมชน อัคคีภัยและการป้องกันการบรรเทา
สาธารณสุข การป้องกันวินาศภัย ตลอดจนการปฐมพยาบาล 
 Difinition, concepts and significance of safety education, scope of safety 
education, accident and prevention planning, management and application of safety 
education program at home , school and community, fire and preventiondisater relief 
and prevention and first aid. 
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รายวิชาสังกัดคณะเทคโนโลยี 
 

614 201 สารพิษในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)
 Toxic Substances in Daily Life 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชนิด แหล่งก าเนิด ผลิตภัณฑ์ ลักษณะการก่อพิษ รวมทั้งความรู้ในการ
ควบคุม ป้องกันและแก้ไขการเกิดพิษเบื้องต้นของสารพิษชนิดต่างๆที่สัมผัสและมีโอกาสเกี่ยวข้องอยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน การค้นคว้าวิเคราะห์และอภิปรายข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
  Basic knowledge of types, sources, products, characteristics of poisoning, 
protection and first-aid management of poisoning of toxic substances which are involved 
in daily life. Searching, analyzing and discussing related information. 
 

662 221 เทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐาน  3(3-0-3)
 Basic Biotechnology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 
  รายวิชานี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แนวสังเขปทางเทคโนโลยีชีวภาพ และการประยุกต์ใช้ของ
เทคโนโลยีชีวภาพ โดยแนวสังเขปทางเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วย สารตั้งต้นทางเทคโนโลยีชีวภาพและ
ตัวเร่งทางชีวภาพ เทคโนโลยีการหมัก วิศวกรรมชีวกระบวนการ กระบวนการหลังการหมักความปลอดภัย
ในเทคโนโลยีชีวภาพ ส่วนการประยุกต์ใช้ของเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วย เทคโนโลยีชีวภาพทางด้าน
พลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม 
  This course has been divided into 2 parts which are Concept of biotechnology 
and Application of biotechnology. The topics in the first part (Concept of biotechnology) 
are Substrate in bictechnology and the biocatalyst,Fermentation technology, Bioprocess 
engineering, Dawnstream processing and Safety in biotechnology The topics in the second 
part ( Application of biotechnology ) are Energy and biotechnology Food, Drink and 
biotechnology, Medicine 
 

664 102 วิทยาศาสตร์ของโลก 3(3-0-0) 
 Earth Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ระบบสุริยะ การวิวัฒนาการของโลก โครงสร้างของโลก คุณสมบัติทางกายภาพของหิน 
หลักการและเทคนิคในการส ารวจโครงสร้างภายในของโลกและส่วนประกอบของโลก 
 Solar system, evolution of the Earth, the Earth’s structure, physical properties of 
rock, methods and techniques used to determine the internal structure and composition of 
the Earth. 
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515 121 นิรภัยศึกษา  2(2-0-4)
 Safety Education 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
 ความหมาย แนวคิด และความส าคัญของนิรภัยศึกษา อุบัติภัย และแผนการป้องกัน แนวทาง
ในการจัดและด าเนินงานนิภัยศึกษาในบ้าน โรงเรียน และชุมชน อัคคีภัยและการป้องกันการบรรเทา
สาธารณสุข การป้องกันวินาศภัย ตลอดจนการปฐมพยาบาล 
 Difinition, concepts and significance of safety education, scope of safety 
education, accident and prevention planning, management and application of safety 
education program at home , school and community, fire and preventiondisater relief 
and prevention and first aid. 
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รายวิชาสังกัดคณะเทคโนโลยี 
 

614 201 สารพิษในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)
 Toxic Substances in Daily Life 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชนิด แหล่งก าเนิด ผลิตภัณฑ์ ลักษณะการก่อพิษ รวมทั้งความรู้ในการ
ควบคุม ป้องกันและแก้ไขการเกิดพิษเบื้องต้นของสารพิษชนิดต่างๆที่สัมผัสและมีโอกาสเกี่ยวข้องอยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน การค้นคว้าวิเคราะห์และอภิปรายข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
  Basic knowledge of types, sources, products, characteristics of poisoning, 
protection and first-aid management of poisoning of toxic substances which are involved 
in daily life. Searching, analyzing and discussing related information. 
 

662 221 เทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐาน  3(3-0-3)
 Basic Biotechnology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 
  รายวิชานี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แนวสังเขปทางเทคโนโลยีชีวภาพ และการประยุกต์ใช้ของ
เทคโนโลยีชีวภาพ โดยแนวสังเขปทางเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วย สารตั้งต้นทางเทคโนโลยีชีวภาพและ
ตัวเร่งทางชีวภาพ เทคโนโลยีการหมัก วิศวกรรมชีวกระบวนการ กระบวนการหลังการหมักความปลอดภัย
ในเทคโนโลยีชีวภาพ ส่วนการประยุกต์ใช้ของเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วย เทคโนโลยีชีวภาพทางด้าน
พลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม 
  This course has been divided into 2 parts which are Concept of biotechnology 
and Application of biotechnology. The topics in the first part (Concept of biotechnology) 
are Substrate in bictechnology and the biocatalyst,Fermentation technology, Bioprocess 
engineering, Dawnstream processing and Safety in biotechnology The topics in the second 
part ( Application of biotechnology ) are Energy and biotechnology Food, Drink and 
biotechnology, Medicine 
 

664 102 วิทยาศาสตร์ของโลก 3(3-0-0) 
 Earth Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ระบบสุริยะ การวิวัฒนาการของโลก โครงสร้างของโลก คุณสมบัติทางกายภาพของหิน 
หลักการและเทคนิคในการส ารวจโครงสร้างภายในของโลกและส่วนประกอบของโลก 
 Solar system, evolution of the Earth, the Earth’s structure, physical properties of 
rock, methods and techniques used to determine the internal structure and composition of 
the Earth. 
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664 103 น้ าบาดาลเบื้องต้น 3(3-0-0) 
 Introduction to Groundwater 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การเกิดการไหล การส ารวจ การขุดเจาะ การสร้างบ่อและการพัฒนาบ่อน้ าบาดาล ชลศาสตร์
บ่อน้ าบาดาล คุณภาพบ่อน้ าบาดาล และการจัดการแอ่งน้ าบาดาล การอัดและเพ่ิมน้ าสู่ชั้นน้ าบาดาล 
 Groundwater occurrence, movement and investigation, well drilling, construction 
and development, well hydraulic, groundwater quality, groundwater basin management, 
artificial recharge of groundwater. 
 

664 255 นาโนเทคโนโลยีขั้นแนะน า   3(3-0-3)
 Introduction to Nanotechnology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
  ความรู้ เบื้องต้นและหลักการทั่ วไปทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของวัสดุนาโน 
ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติ และโครงสร้างของวัสดุนาโน การสังเคราะห์วัสดุนาโน และรูปแบบการเรียงตัว
ของวัตถุประเภทโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสมการประยุกต์ใช้ของวัสดุนาโนในเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
  Introduction to general principles of science and technology of nanomaterials. 
The structure-property relationships of nanomaterials. Synthesis of nanomaterials and self-
assembly application of metals, polymers, ceramics and  nanocomposites. The application 
of nanomaterials  in Industrial technology. 
 

667 485 การถนอมอาหารเบื้องต้น   3(3-0-0) 
 Introduction to Food Preservation 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักและวิธีการเก็บถนอมอาหาร โดยการบรรจุกระป๋อง การแช่เย็น การตาก
แห้ง การหมักดอง การใช้น้ าตาล การใช้สารเคมี ภาชนะบรรจุอาหาร คุณภาพและมาตรฐานอาหาร 
 A Study of principles and methods of food preservation. Canning, chilling, 
freezing, drying fermentation, application of Sugar, chemical preservatives, Food packaging 
and quality and standard of Food.  
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717 104 การจัดการอาหารส าหรับสุนัขป่วย  2(2-0-4) 
 Diet Management for Ill Dog 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
  หลักการจัดการอาหารสุนัข เพ่ือการเจริญเติบโตตามปกติ และสุขภาพที่แข็งแรงสารอาหารที่
จ าเป็นส าหรับสุนัข และโรคที่เกิดจากสารอาหาร โรคสุนัขที่สามารถบรรเทาได้โดยการจัดการทางด้าน
อาหาร แนะน าอาหารส าเร็จรูปที่มีจ าหน่ายในตลาดและสูตรการปรุงอาหารส าหรับสุนัข 
  Principles of diet management in doge for normal growth and good health, 
nutrient requirements and nutritional diseases, diseases that can be alleviated through 
dietary management, commercial food and home recipes for dogs. 
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664 103 น้ าบาดาลเบื้องต้น 3(3-0-0) 
 Introduction to Groundwater 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การเกิดการไหล การส ารวจ การขุดเจาะ การสร้างบ่อและการพัฒนาบ่อน้ าบาดาล ชลศาสตร์
บ่อน้ าบาดาล คุณภาพบ่อน้ าบาดาล และการจัดการแอ่งน้ าบาดาล การอัดและเพ่ิมน้ าสู่ชั้นน้ าบาดาล 
 Groundwater occurrence, movement and investigation, well drilling, construction 
and development, well hydraulic, groundwater quality, groundwater basin management, 
artificial recharge of groundwater. 
 

664 255 นาโนเทคโนโลยีขั้นแนะน า   3(3-0-3)
 Introduction to Nanotechnology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
  ความรู้ เบื้องต้นและหลักการทั่ วไปทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของวัสดุนาโน 
ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติ และโครงสร้างของวัสดุนาโน การสังเคราะห์วัสดุนาโน และรูปแบบการเรียงตัว
ของวัตถุประเภทโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสมการประยุกต์ใช้ของวัสดุนาโนในเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
  Introduction to general principles of science and technology of nanomaterials. 
The structure-property relationships of nanomaterials. Synthesis of nanomaterials and self-
assembly application of metals, polymers, ceramics and  nanocomposites. The application 
of nanomaterials  in Industrial technology. 
 

667 485 การถนอมอาหารเบื้องต้น   3(3-0-0) 
 Introduction to Food Preservation 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักและวิธีการเก็บถนอมอาหาร โดยการบรรจุกระป๋อง การแช่เย็น การตาก
แห้ง การหมักดอง การใช้น้ าตาล การใช้สารเคมี ภาชนะบรรจุอาหาร คุณภาพและมาตรฐานอาหาร 
 A Study of principles and methods of food preservation. Canning, chilling, 
freezing, drying fermentation, application of Sugar, chemical preservatives, Food packaging 
and quality and standard of Food.  
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รายวิชาสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 

717 104 การจัดการอาหารส าหรับสุนัขป่วย  2(2-0-4) 
 Diet Management for Ill Dog 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
  หลักการจัดการอาหารสุนัข เพ่ือการเจริญเติบโตตามปกติ และสุขภาพที่แข็งแรงสารอาหารที่
จ าเป็นส าหรับสุนัข และโรคท่ีเกิดจากสารอาหาร โรคสุนัขที่สามารถบรรเทาได้โดยการจัดการทางด้าน
อาหาร แนะน าอาหารส าเร็จรูปที่มีจ าหน่ายในตลาดและสูตรการปรุงอาหารส าหรับสุนัข 
  Principles of diet management in doge for normal growth and good health, 
nutrient requirements and nutritional diseases, diseases that can be alleviated through 
dietary management, commercial food and home recipes for dogs. 
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รายวิชาสังกัดคณะนิติศาสตร์ 
 

777 100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6) 
 Introduction to Law 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ศึกษาแนวหลักเกณฑ์พ้ืนฐานของกฎหมายโดยทั่วไป การแยกประเภทของกฎหมาย ขอบเขต 
ที่กฎหมายบังคับใช้ ศัพท์กฎหมายที่ควรรู้ หลักส าคัญในการกระท าผิดทางอาญา  และกฎหมายว่าด้วย
ความสัมพันธ์ของครอบครัว ทั้งนี้เพ่ือให้รู้จักสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพอันพึงได้รับตามกฎหมาย 
 The study of the concepts, types, and scope of law. The course covers the 
general principles of criminal law; civil law, family law, basic rights, and the liberty of the 
person. 
 

777 102 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Law 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 414 151 หรือ  777 100 
 ศึกษาถึงหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ศึกษาถึงหลักทั่วไป
ของเอกเทศสัญญาบางลักษณะ ได้แก่ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ 
รับขน ยืม ฝากทรัพย์ ค้ าประกัน จ านอง จ าน าเก็บของในคลังสินค้า ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ 
การพนันและขันต่อ บัญชีเดินสะพัดและประกันภัย และหลักทั่วไปในกฎหมายว่าด้วยลักษณะของตั๋วเงิน
ในการพาณิชย์ 
 The study of basic principles of civil and commercial law, the study of general 
principles of law relating to certain specific contacts such as purchase, sale, exchange, gift, 
hire of service, hire of work carriage, loan, deposit, surety ship, mortgage, pledge, warehousing, 
agency, brokerage, compromise, gambling and betting, current account and insurance, and 
general principles in the law of bill of exchange. 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 351 

 

รายวิชาสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
 

961 141 การเงินส่วนบุคคล   3(3-0-6) 
 Personal Finance 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การวางแผนรายได้และการใช้จ่ายเงินในด้านต่างๆ ด้วยการจัดท า
งบการเงิน การบริหารใช้เครดิตส่วนบุคคลและการคุ้มครองผู้บริโภค การวางแผนการเงินเพ่ือที่อยู่อาศัย 
ยานพาหนะ การออม การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ การประกันชีวิตและสุขภาพ การเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคล 
การวางแผนเพ่ือเกษียณอายุและพินัยกรรม 
 Personal financial planning, preparing financial statements for various aspects of 
income and spending planning, manage credit and consumer protection, planning for housing, 
transportation, saving, investing in portfolios, life and health insurance, income tax, planning 
for retirement and wills. 
 

961 161 การเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
 Personal Finance 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การวางแผนรายได้และการใช้จ่ายเงินในด้านต่างๆ ด้วยการ
จัดท างบการเงิน การบริหารใช้เครดิตส่วนบุคคลและการคุ้มครองผู้บริโภค การวางแผนการเงินเพ่ือที่อยู่
อาศัย ยานพาหนะ การออม การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ การประกันชีวิตและสุขภาพ การเสียภาษีเงินได้
ส่วนบุคคล การวางแผนเพื่อเกษียณอายุและพินัยกรรม 
 Personal financial planning, preparing financial statements for various aspects 
of income and spending planning, manage credit and consumer protection, planning for 
housing, transportation, saving, investing in portfolios, life and health insurance, income tax, 
planning for retirement and wills. 
 

961 241 หลักพ้ืนฐานการเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Fundamental of Corporate Finance  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 961 121 หรือ 961 120 หรือ 961 112 หรือ 961 210 
 ภาพรวมของการเงินธุรกิจ บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการการเงิน  แนวคิดพ้ืนฐานของการเงิน
ธุรกิจค่าเวลาของเงิน การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ การวิเคราะห์วงการเงินและงบกระแสเงินสด การวางแผน
การเงินและการจัดการเงินทุนหมุนเวียน แหล่งเงินทุนและการตลาด การวิเคราะห์งบลงทุน การประมาณ
กระแสเงินสดในงบลงทุนและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
 Overview of business finance; role and functions of financial manager, 
fundamental concepts for business finance, time value of money and asset valuation, 
financial statement and cash flow statement analysis, financial planning and working 
capital management, sources of fund and financial market, the analyses of capital 
budgeting and the estimation of relevant cash flow and break-even point analysis. 
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รายวิชาสังกัดคณะนิติศาสตร์ 
 

777 100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6) 
 Introduction to Law 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ศึกษาแนวหลักเกณฑ์พ้ืนฐานของกฎหมายโดยทั่วไป การแยกประเภทของกฎหมาย ขอบเขต 
ที่กฎหมายบังคับใช้ ศัพท์กฎหมายที่ควรรู้ หลักส าคัญในการกระท าผิดทางอาญา  และกฎหมายว่าด้วย
ความสัมพันธ์ของครอบครัว ทั้งนี้เพ่ือให้รู้จักสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพอันพึงได้รับตามกฎหมาย 
 The study of the concepts, types, and scope of law. The course covers the 
general principles of criminal law; civil law, family law, basic rights, and the liberty of the 
person. 
 

777 102 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Law 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 414 151 หรือ  777 100 
 ศึกษาถึงหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ศึกษาถึงหลักทั่วไป
ของเอกเทศสัญญาบางลักษณะ ได้แก่ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ 
รับขน ยืม ฝากทรัพย์ ค้ าประกัน จ านอง จ าน าเก็บของในคลังสินค้า ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ 
การพนันและขันต่อ บัญชีเดินสะพัดและประกันภัย และหลักทั่วไปในกฎหมายว่าด้วยลักษณะของตั๋วเงิน
ในการพาณิชย์ 
 The study of basic principles of civil and commercial law, the study of general 
principles of law relating to certain specific contacts such as purchase, sale, exchange, gift, 
hire of service, hire of work carriage, loan, deposit, surety ship, mortgage, pledge, warehousing, 
agency, brokerage, compromise, gambling and betting, current account and insurance, and 
general principles in the law of bill of exchange. 
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รายวิชาสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
 

961 141 การเงินส่วนบุคคล   3(3-0-6) 
 Personal Finance 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การวางแผนรายได้และการใช้จ่ายเงินในด้านต่างๆ ด้วยการจัดท า
งบการเงิน การบริหารใช้เครดิตส่วนบุคคลและการคุ้มครองผู้บริโภค การวางแผนการเงินเพ่ือที่อยู่อาศัย 
ยานพาหนะ การออม การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ การประกันชีวิตและสุขภาพ การเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคล 
การวางแผนเพ่ือเกษียณอายุและพินัยกรรม 
 Personal financial planning, preparing financial statements for various aspects of 
income and spending planning, manage credit and consumer protection, planning for housing, 
transportation, saving, investing in portfolios, life and health insurance, income tax, planning 
for retirement and wills. 
 

961 161 การเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
 Personal Finance 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การวางแผนรายได้และการใช้จ่ายเงินในด้านต่างๆ ด้วยการ
จัดท างบการเงิน การบริหารใช้เครดิตส่วนบุคคลและการคุ้มครองผู้บริโภค การวางแผนการเงินเพ่ือที่อยู่
อาศัย ยานพาหนะ การออม การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ การประกันชีวิตและสุขภาพ การเสียภาษีเงินได้
ส่วนบุคคล การวางแผนเพื่อเกษียณอายุและพินัยกรรม 
 Personal financial planning, preparing financial statements for various aspects 
of income and spending planning, manage credit and consumer protection, planning for 
housing, transportation, saving, investing in portfolios, life and health insurance, income tax, 
planning for retirement and wills. 
 

961 241 หลักพ้ืนฐานการเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Fundamental of Corporate Finance  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 961 121 หรือ 961 120 หรือ 961 112 หรือ 961 210 
 ภาพรวมของการเงินธุรกิจ บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการการเงิน  แนวคิดพ้ืนฐานของการเงิน
ธุรกิจค่าเวลาของเงิน การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ การวิเคราะห์วงการเงินและงบกระแสเงินสด การวางแผน
การเงินและการจัดการเงินทุนหมุนเวียน แหล่งเงินทุนและการตลาด การวิเคราะห์งบลงทุน การประมาณ
กระแสเงินสดในงบลงทุนและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
 Overview of business finance; role and functions of financial manager, 
fundamental concepts for business finance, time value of money and asset valuation, 
financial statement and cash flow statement analysis, financial planning and working 
capital management, sources of fund and financial market, the analyses of capital 
budgeting and the estimation of relevant cash flow and break-even point analysis. 
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961 341 การเงินธุรกิจ 2 3(3-0-6)  
 Corporate Finance  II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 961 241 
 การทบทวนการเงินธุรกิจ ทฤษฎีผลตอบแทนและความเสี่ยง ต้นทุนของเงินทุน  และ
การด าเนินงานเกี่ยวกับงบลงทุน การจัดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม การก าหนดราคาสินทรัพย์ 
และการจัดหาเงินทุน โดยใช้อนุพันธ์ทางการเงิน 
 Reviewing of business finance, theory of risk-return, cost of capital and 
implementation of capital budgeting, optimal capital structuring, intrinsic value of 
asset and derivative financing. 

 

961 342 ตลาดและเครื่องมือทางการเงิน 3(3-0-6) 
 Financial Markets and Instruments 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 961 341 
 ระบบการเงินของประเทศภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด การออม การลงทุน และการระดม
ทุนโดยผ่านตัวกลางทางการเงิน และตลาดการเงิน กลไกการท างานของตลาดการเงิน ตลาดตราสารหนี้  
และตลาดอนุพันธ์ การลงทุน การระดมทุน และการบริหารความเสี่ยงเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ในแต่ละตลาด 
ความส าคัญของตลาดการเงินระหว่างประเทศ การก ากับตลาดการเงิน หลักการและเหตุผล มาตรการก ากับ
ตลาดการเงินธุรกรรมทางการเงิน 
 Financial system in the situation of the open economic system, saving, investing 
and fund raising through financial intermediaries and financial market, the mechanism of 
financial market including bond and derivative market, investment, fund raising and risk 
management of financial instruments in each market, the major parts of international financial 
market, financial market monitoring, concept and rationale, the measure of financial  
monitoring and financial transactions. 
 

961 343 หลักและนโยบายการลงทุน 3(3-0-6) 
 Principles and Policies of Investment 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 961 341 
 หลักในการวิเคราะห์และนโยบายการลงทุน กระบวนการลงทุน ลักษณะของหลักทรัพย์ชนิดต่างๆ 
ผลตอบแทนความเสี่ยงและแนวความคิดด้านการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันการเงิน 
ที่เก่ียวข้อง การก าหนดนโยบายการลงทุน ผลของนโยบายการลงทุนที่มีต่อการลงทุนต่อตลาดการเงิน  
และต่อการเคลื่อนไหวของธุรกิจ ปัจจัยที่มีผลกระทบกับราคาของหลักทรัพย์ลงทุน และการสร้างแผนการลงทุน 
 Principles in analyses and policies of investment, investment processes, nature 
and types of securities, risk, return and portfolio investment, securities market and  
intermediaries, investment policies, effects of investment policies on investment in the 
money maket and the business cycle, factors that affect the price of securities, and planning 
for portfolio structure.   
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961 346 การจัดการสินเชื่อ 3(3-0-6) 
 Credit  Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 961 341  
 หลักการด าเนินงานของกิจการที่ให้สินเชื่อ ศึกษาลักษณะและขอบเขตของการจัดการสินเชื่อ 
การจัดรูปองค์ของฝ่ายจัดการสินเชื่อ ประเภทของสินเชื่อ การตรวจสอบและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
ให้สินเชื่อ แหล่งข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลในการพิจารณาให้สินเชื่อ นโยบายและมาตรการในการ
ให้สินเชื่อ วิธีการพิจารณาในการให้สินเชื่อประเภทต่างๆ นโยบายและการปฏิบัติในการเรียกเก็บหนี้ 
การควบคุมและการติดตามบัญชีลูกหนี้ 
 The operational principles of a financial intermediary; study of the nature and 
scope of credit management, organization of a credit department, types of credit,  
investigation and analysis of credit risk, sources and methods of collection of information, 
credit policies and procedures, methodology in granting various types of credit, collection 
policies and practices, credit control and follow-up. 
 

961 349 การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการเงิน 3(3-0-6) 
 Financial Information System Analysis and Design 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 961 341  
 โครงสร้างและแนวคิดของการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การน าเสนองบการเงิน  
การวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาที่มีผลต่อการวิเคราะห์  
ทางการเงิน การประเมินจุดอ่อนของข้อมูล และข้อจ ากัดของงบการเงิน การวิเคราะห์สินเชื่อและความเสี่ยง 
การประมาณการและการพยากรณ์จากการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินรวม 
 The structure and concepts of financial reporting analysis; the presentation of 
financial statement; an impact of price change on financial reporting analysis; limitations 
of financial statement; an analysis of credit and risk and the use of financial information in 
forecasting and predicting. 
 

961 251 การบริหารการเงินและการบัญชีสําหรับผู้บริหาร 3(3-0-6) 
 Financial and Accounting  Management for Executive 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 
 ความสัมพันธ์ของการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร บทบาทของการบัญชีบริหาร   
ที่ช่วยให้ผูบริหารใช้ขอมูลทางบัญชีเพื่อการวางแผน การตัดสินใจ และการควบคุมการด า เนินงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวิเคราะหตนทุน การวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนการขายและก าไร วิธีการ
งบประมาณเพื่อการวางแผนก าไร การวิเคราะห์สวนตางๆ วิธีการงบประมาณยืดหยุน และการบัญชี
ตามกิจกรรมของแต่ละองค์กร บทบาทของการบริหารการเงินของธุรกิจ เช่น การวิเคราะห งบการเงิน 
แนวคิดพ้ินฐานเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง ค่าเวลาของเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
การวิเคราะห งบจายลงทุน การจัดหาแหล งเงินทุนระยะยาว การจัดท าประมาณการทางการเงิน  
และการประเมินมูลค่ากิจการ  
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961 341 การเงินธุรกิจ 2 3(3-0-6)  
 Corporate Finance  II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 961 241 
 การทบทวนการเงินธุรกิจ ทฤษฎีผลตอบแทนและความเสี่ยง ต้นทุนของเงินทุน  และ
การด าเนินงานเกี่ยวกับงบลงทุน การจัดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม การก าหนดราคาสินทรัพย์ 
และการจัดหาเงินทุน โดยใช้อนุพันธ์ทางการเงิน 
 Reviewing of business finance, theory of risk-return, cost of capital and 
implementation of capital budgeting, optimal capital structuring, intrinsic value of 
asset and derivative financing. 

 

961 342 ตลาดและเครื่องมือทางการเงิน 3(3-0-6) 
 Financial Markets and Instruments 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 961 341 
 ระบบการเงินของประเทศภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด การออม การลงทุน และการระดม
ทุนโดยผ่านตัวกลางทางการเงิน และตลาดการเงิน กลไกการท างานของตลาดการเงิน ตลาดตราสารหนี้  
และตลาดอนุพันธ์ การลงทุน การระดมทุน และการบริหารความเสี่ยงเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ในแต่ละตลาด 
ความส าคัญของตลาดการเงินระหว่างประเทศ การก ากับตลาดการเงิน หลักการและเหตุผล มาตรการก ากับ
ตลาดการเงินธุรกรรมทางการเงิน 
 Financial system in the situation of the open economic system, saving, investing 
and fund raising through financial intermediaries and financial market, the mechanism of 
financial market including bond and derivative market, investment, fund raising and risk 
management of financial instruments in each market, the major parts of international financial 
market, financial market monitoring, concept and rationale, the measure of financial  
monitoring and financial transactions. 
 

961 343 หลักและนโยบายการลงทุน 3(3-0-6) 
 Principles and Policies of Investment 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 961 341 
 หลักในการวิเคราะห์และนโยบายการลงทุน กระบวนการลงทุน ลักษณะของหลักทรัพย์ชนิดต่างๆ 
ผลตอบแทนความเสี่ยงและแนวความคิดด้านการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันการเงิน 
ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดนโยบายการลงทุน ผลของนโยบายการลงทุนที่มีต่อการลงทุนต่อตลาดการเงิน  
และต่อการเคลื่อนไหวของธุรกิจ ปัจจัยที่มีผลกระทบกับราคาของหลักทรัพย์ลงทุน และการสร้างแผนการลงทุน 
 Principles in analyses and policies of investment, investment processes, nature 
and types of securities, risk, return and portfolio investment, securities market and  
intermediaries, investment policies, effects of investment policies on investment in the 
money maket and the business cycle, factors that affect the price of securities, and planning 
for portfolio structure.   
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961 346 การจัดการสินเชื่อ 3(3-0-6) 
 Credit  Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 961 341  
 หลักการด าเนินงานของกิจการที่ให้สินเชื่อ ศึกษาลักษณะและขอบเขตของการจัดการสินเชื่อ 
การจัดรูปองค์ของฝ่ายจัดการสินเชื่อ ประเภทของสินเชื่อ การตรวจสอบและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
ให้สินเชื่อ แหล่งข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลในการพิจารณาให้สินเชื่อ นโยบายและมาตรการในการ
ให้สินเชื่อ วิธีการพิจารณาในการให้สินเชื่อประเภทต่างๆ นโยบายและการปฏิบัติในการเรียกเก็บหนี้ 
การควบคุมและการติดตามบัญชีลูกหนี้ 
 The operational principles of a financial intermediary; study of the nature and 
scope of credit management, organization of a credit department, types of credit,  
investigation and analysis of credit risk, sources and methods of collection of information, 
credit policies and procedures, methodology in granting various types of credit, collection 
policies and practices, credit control and follow-up. 
 

961 349 การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการเงิน 3(3-0-6) 
 Financial Information System Analysis and Design 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 961 341  
 โครงสร้างและแนวคิดของการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การน าเสนองบการเงิน  
การวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาที่มีผลต่อการวิเคราะห์  
ทางการเงิน การประเมินจุดอ่อนของข้อมูล และข้อจ ากัดของงบการเงิน การวิเคราะห์สินเชื่อและความเสี่ยง 
การประมาณการและการพยากรณ์จากการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินรวม 
 The structure and concepts of financial reporting analysis; the presentation of 
financial statement; an impact of price change on financial reporting analysis; limitations 
of financial statement; an analysis of credit and risk and the use of financial information in 
forecasting and predicting. 
 

961 251 การบริหารการเงินและการบัญชีสําหรับผู้บริหาร 3(3-0-6) 
 Financial and Accounting  Management for Executive 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 
 ความสัมพันธ์ของการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร บทบาทของการบัญชีบริหาร   
ที่ช่วยให้ผูบริหารใช้ขอมูลทางบัญชีเพื่อการวางแผน การตัดสินใจ และการควบคุมการด า เนินงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวิเคราะหตนทุน การวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนการขายและก าไร วิธีการ
งบประมาณเพื่อการวางแผนก าไร การวิเคราะห์สวนตางๆ วิธีการงบประมาณยืดหยุน และการบัญชี
ตามกิจกรรมของแต่ละองค์กร บทบาทของการบริหารการเงินของธุรกิจ เช่น การวิเคราะห งบการเงิน 
แนวคิดพ้ินฐานเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง ค่าเวลาของเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
การวิเคราะห งบจายลงทุน การจัดหาแหล งเงินทุนระยะยาว การจัดท าประมาณการทางการเงิน  
และการประเมินมูลค่ากิจการ  
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961 261 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
 Principles of Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ศึกษาถึงประโยชน์และความส าคัญของการบริหาร ลักษณะและแนวคิดในการ บริหารงาน   
ความเป็นมาและพัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร หลักและกระบวนการบริหาร ดันได้แก่ การวางแผน 
การจัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าท างาน การสั่งการและการบังคับ บัญชา และการควบคุม 
 The usefulness, importance, and nature of management, and some conceptual 
view about the role of management, evolution and development of management theorise, 
principles and process of management, planning, organizing, staffing, actuating, directing and 
controlling. 
 

961 262 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Resources Management 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 
 ธรรมชาติและหนาที่ของการบริหารบุคคล การจัดสายงาน การวางแผนและการควบคุม 
การจัดการบุคคล การจัดการคัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนาบุคคล การจูงใจคนให้ท างาน และการ
สร้างขวัญ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายผลตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย และ
การใหออกจากงาน 
 The nature and function of personnel management; organization, planning and 
control, recruitment, selection, training and development, morale and motivation, 
performance evaluation, compensation, promotion, transfer and termination. 
 

961 263 การจัดการงานผลิตและบริการ 3(3-0-2) 
 Production Management and Service 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ศึกษาถึงหน้าที่ต่าง ๆ ในด้านการผลิตภายในองค์การธุรกิจที่ท าการผลิต การออกแบบสินค้า 
การเลือกท าเลที่ตั้งของโรงงาน การวางผังโรงงาน การจัดซื้อ การควบคุมสินค้า  คงเหลือ การวิเคราะห์ 
ระบบงาน การก าหนดตารางเวลาของการผลิต การควบคุมคุณภาพ สวัสดิภาพ ภายในโรงงาน 
 Various functions of production and service in the manufacturing business 
company; product design, facility location and layout of the facility, purchasing and  
inventory control job design, production scheduling, quality control and the welfare of 
the facility. 
 

961 353 ตราสารรายได้ประจํา 3 (3-0-6) 
 Fixed Income Instruments 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 961 343  
 รู้จักกับตราสารหนี้ประเภทต่างๆที่มีอยู่ในตลาด ตราสารหนี้ รวมถึงตลาดรองของตราสารหนี้  
วิธีการลงทุน และวิธีการวิเคราะห์ราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎและสิทธิต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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 The course provides an understanding of nature of different types of debt  
instrument in the debt market and the secondary market, investment principles, securities 
price analysis methods, as well as related rule and regulations. 
 

961 363 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 3(2-2-5)  
 Small and Medium Enterprises Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 
 แนวทางการจัดตั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย อม การจัดแผนงาน การบันทึกข้อมูล 
การน างบประมาณมาใชในการควบคุมธุรกิจ การวิเคราะหการแขงขัน เครดิตทางการคา การภาษีอากร 
การจัดการทางการเงิน การจัดการงานตลาด การจัดการผลิต การบริหารงานบุคคล อิทธิพลของสิ่งแวดลอม
ต่อธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ การรวมกิจการ การขยายงาน และการเลิกกิจการ 
 Guidelines for the establishment of small and medium enterprises:  
departmentalization, information recording, business control by budgeting, competitiveness 
analysis, trade credit, taxation, finance management, marketing management, production 
management, personal management; the impact of environment on small and medium 
enterprises, strategic planning, consolidation, expansion and termination of small and medium 
enterprises. 
 

961 464 จริยธรรมธุรกิจและบรรษัทภิบาล 3(3-0-6) 
 Business Ethics and Corporate Governance 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 นิยามของจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบดานศีลธรรมของธุรกิจ แง่มุม และ
ความเป็นมาของทฤษฎีตาง ๆ ทางจริยธรรมที่เกี่ยวของ การน าระบบจริยธรรมเหลานั้น มาประยุกต 
ตลอดจน ขอจ ากัดของระบบจริยธรรม การพิจารณาหลักการเรื่องบรรษัทบาลถึงทฤษฎีความเปนธรรม 
พฤติกรรมของบริษัท สัจธรรมทางจริยธรรมของธุรกิจ การสร้างจิตส านึกทางธุรกจิ 
 

961 465 การวางแผนและควบคุมการจัดการ 3(3-0-6) 
 Management Planning and Control 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 961 261 
 ความหมายและความส าคัญของการวางแผน และการควบคุม กระบวนการในการวางแผน
และควบคุม ความสัมพันธระหว่างการวางแผนและการควบคุม การประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
เพื่อการวางแผนและควบคุม ตลอดจนศึกษาหลักการและเทคนิคการพยากรณเชิงคุณภาพและปริมาณ
รวมทั้งเทคนิคการควบคุมแบบตางๆ โดยใชกรณีศึกษา 
 Definitions and importance of planning and controlling, planning and control 
process, relation between planning and controlling, evaluation of business environment  
for planning and controlling, methods and techniques of qualitative and quantitative 
prediction including types of controlling techniques by case study.  
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961 261 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
 Principles of Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ศึกษาถึงประโยชน์และความส าคัญของการบริหาร ลักษณะและแนวคิดในการ บริหารงาน   
ความเป็นมาและพัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร หลักและกระบวนการบริหาร ดันได้แก่ การวางแผน 
การจัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าท างาน การสั่งการและการบังคับ บัญชา และการควบคุม 
 The usefulness, importance, and nature of management, and some conceptual 
view about the role of management, evolution and development of management theorise, 
principles and process of management, planning, organizing, staffing, actuating, directing and 
controlling. 
 

961 262 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Resources Management 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 
 ธรรมชาติและหนาที่ของการบริหารบุคคล การจัดสายงาน การวางแผนและการควบคุม 
การจัดการบุคคล การจัดการคัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนาบุคคล การจูงใจคนให้ท างาน และการ
สร้างขวัญ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายผลตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย และ
การใหออกจากงาน 
 The nature and function of personnel management; organization, planning and 
control, recruitment, selection, training and development, morale and motivation, 
performance evaluation, compensation, promotion, transfer and termination. 
 

961 263 การจัดการงานผลิตและบริการ 3(3-0-2) 
 Production Management and Service 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ศึกษาถึงหน้าที่ต่าง ๆ ในด้านการผลิตภายในองค์การธุรกิจที่ท าการผลิต การออกแบบสินค้า 
การเลือกท าเลที่ตั้งของโรงงาน การวางผังโรงงาน การจัดซื้อ การควบคุมสินค้า  คงเหลือ การวิเคราะห์ 
ระบบงาน การก าหนดตารางเวลาของการผลิต การควบคุมคุณภาพ สวัสดิภาพ ภายในโรงงาน 
 Various functions of production and service in the manufacturing business 
company; product design, facility location and layout of the facility, purchasing and  
inventory control job design, production scheduling, quality control and the welfare of 
the facility. 
 

961 353 ตราสารรายได้ประจํา 3 (3-0-6) 
 Fixed Income Instruments 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 961 343  
 รู้จักกับตราสารหนี้ประเภทต่างๆที่มีอยู่ในตลาด ตราสารหนี้ รวมถึงตลาดรองของตราสารหนี้  
วิธีการลงทุน และวิธีการวิเคราะห์ราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎและสิทธิต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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 The course provides an understanding of nature of different types of debt  
instrument in the debt market and the secondary market, investment principles, securities 
price analysis methods, as well as related rule and regulations. 
 

961 363 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 3(2-2-5)  
 Small and Medium Enterprises Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 
 แนวทางการจัดตั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย อม การจัดแผนงาน การบันทึกข้อมูล 
การน างบประมาณมาใชในการควบคุมธุรกิจ การวิเคราะหการแขงขัน เครดิตทางการคา การภาษีอากร 
การจัดการทางการเงิน การจัดการงานตลาด การจัดการผลิต การบริหารงานบุคคล อิทธิพลของสิ่งแวดลอม
ต่อธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ การรวมกิจการ การขยายงาน และการเลิกกิจการ 
 Guidelines for the establishment of small and medium enterprises:  
departmentalization, information recording, business control by budgeting, competitiveness 
analysis, trade credit, taxation, finance management, marketing management, production 
management, personal management; the impact of environment on small and medium 
enterprises, strategic planning, consolidation, expansion and termination of small and medium 
enterprises. 
 

961 464 จริยธรรมธุรกิจและบรรษัทภิบาล 3(3-0-6) 
 Business Ethics and Corporate Governance 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 นิยามของจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบดานศีลธรรมของธุรกิจ แง่มุม และ
ความเป็นมาของทฤษฎีตาง ๆ ทางจริยธรรมที่เกี่ยวของ การน าระบบจริยธรรมเหลานั้น มาประยุกต 
ตลอดจน ขอจ ากัดของระบบจริยธรรม การพิจารณาหลักการเรื่องบรรษัทบาลถึงทฤษฎีความเปนธรรม 
พฤติกรรมของบริษัท สัจธรรมทางจริยธรรมของธุรกิจ การสร้างจิตส านึกทางธุรกจิ 
 

961 465 การวางแผนและควบคุมการจัดการ 3(3-0-6) 
 Management Planning and Control 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 961 261 
 ความหมายและความส าคัญของการวางแผน และการควบคุม กระบวนการในการวางแผน
และควบคุม ความสัมพันธระหว่างการวางแผนและการควบคุม การประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
เพื่อการวางแผนและควบคุม ตลอดจนศึกษาหลักการและเทคนิคการพยากรณเชิงคุณภาพและปริมาณ
รวมทั้งเทคนิคการควบคุมแบบตางๆ โดยใชกรณีศึกษา 
 Definitions and importance of planning and controlling, planning and control 
process, relation between planning and controlling, evaluation of business environment  
for planning and controlling, methods and techniques of qualitative and quantitative 
prediction including types of controlling techniques by case study.  
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961 469 การออกแบบองคกร 3(2-2-5) 
 Organization Design 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 961 261 
 ความหมาย รูปแบบ หลักวิธีการ แนวความคิดทฤษฎีต างๆ เกี่ยวกับการจัดการองค์การ 
การประยุกตทฤษฎี องคกรในการออกแบบโครงสรางองคกร ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมตอการเปลี่ยนแปลง
องค์กร เพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงองค์กร ให้สอดคลองกับสถานการณ์ตลอดจนสามารถวางแผน
และออกแบบองคกรที่มีประสิทธิภาพส าหรับอนาคต 
 Meaning and forms, methods and  conceptual over organization management, 
adaptation of organization of theory in design organization structure to accordance with 
the situation and can plan and design organization to be efficiency in the future. 
  

962 100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-0) 
 Principles of Economics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ กลไกแห่งราคาอุปสงค์ และอุปทาน 
ความยืดหยุ่น และเงื่อนไขของตลาดแข่งขันสมบูรณ์และผูกขาด ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจ
อย่างง่าย รายได้ประชาติการคลัง การเงินการธนาคารและการค้าขายระหว่างประเทศอย่างสังเขป 
 Principles of microeconomis, economic concepts, methodology and terminology, 
economic system, principles of consumer behavior, demand and supply; production function; 
cost function; market structure of both produce and facter market. National income, 
composition of and determination of nation income nat ional income equilibrium; 
international trade and finance; market structure of both product and facter market.  
 

962 101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Preliminary to Microeconomics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 หลักเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์   ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพ        
ความยื ดหยุ่ น   พฤติกรรมผู้ บริ โภค ทฤษฎี การผลิต   ตลาดผลผลิ ต   ตลาดปั จจั ยการผลิ ต 
ทรัพยากรธรรมชาติและทุน  รัฐบาลและการแทรกแซงตลาด   
 Basic concepts in economics, economic problems, demand, supply and 
equilibrium, elasticity, markets for goods and services, consumer behavior, theory of  
production, product markets, markets for factor of production, natural resources and capital, 
the role of government in market intervention. 
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962 102 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Preliminary to Macroeconomics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 รายได้ประชาชาติ ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ การก าหนดรายได้ประชาชาติ  
ดุลยภาพ การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การคลังของรัฐบาลและนโยบายการคลัง การเงิน การธนาคาร 
และนโยบายการเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อและการจ้างงาน 
 National income, composition of national income, determination of national 
income equilibrium, international trade and finance, public finance and fiscal policy,  
money and banking, monetary policy, economic development, inflation and employment. 
 

962 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง 3(3-0-6) 
 Intermediate  Microeconomics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาด ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีเกี่ยวกับหน่วยผลิต  
ฟังก์ชันการผลิต ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ตลาดผู้ขายน้อยราย  
และตลาดปัจจัยการผลิต 
 Basic concept in market, theory of consumer behavior, theory of the firm  
including production function, perfect competition market, monopoly market, monopolistic 
competition market, oligopoly market, factor markets. 
 

962 202 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง 3(3-0-6) 
 Intermediate  Macroeconomics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ การบริโภคและการลงทุน การใช้จ่ายของรัฐบาล  
เงินดอกเบี้ยและดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ ทฤษฎีการเงินและการจ้างงานของคลาสสิกและเคนส์  
การคาดการณ์อย่างมีเหตุผล นโยบายการเงินและการคลัง วัฎจักรธุรกิจ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
และการกระจายรายได้ เป้าหมายและนโยบายเศรษฐกิจ  
 National income composition, consumption and investment, government 
expenditure, money interest and balance of payments, Keynesian and Classical theory of 
money and employment, rational expectation, fiscal and monetary policies, business cycle, 
economic growth and income distribution, economic objectives and policies. 
 

962 203 การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 
 Money and Banking 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 962 102 
 ความหมายและความส าคัญของเงินในระบบเศรษฐกิจ ปริมาณเงิน มาตรฐานเงินตรา เครดิต
และหนี้ ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน การสร้างเงินและการหดตัวของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ 
ทฤษฎีอุปทานของเงินและฐานเงิน ธนาคารกลางและนโยบายการเงิน 
 Meaning and the importance of money in the economic system, money supply, 
standard of money, credit and debt, financial institution, money creation and destruction of 
commercial bank, theories of money supply and monetary base, central bank and monetary 
policy. 
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961 469 การออกแบบองคกร 3(2-2-5) 
 Organization Design 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 961 261 
 ความหมาย รูปแบบ หลักวิธีการ แนวความคิดทฤษฎีต างๆ เกี่ยวกับการจัดการองค์การ 
การประยุกตทฤษฎี องคกรในการออกแบบโครงสรางองคกร ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมตอการเปล่ียนแปลง
องค์กร เพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงองค์กร ให้สอดคลองกับสถานการณ์ตลอดจนสามารถวางแผน
และออกแบบองคกรที่มีประสิทธิภาพส าหรับอนาคต 
 Meaning and forms, methods and  conceptual over organization management, 
adaptation of organization of theory in design organization structure to accordance with 
the situation and can plan and design organization to be efficiency in the future. 
  

962 100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-0) 
 Principles of Economics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ กลไกแห่งราคาอุปสงค์ และอุปทาน 
ความยืดหยุ่น และเงื่อนไขของตลาดแข่งขันสมบูรณ์และผูกขาด ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจ
อย่างง่าย รายได้ประชาติการคลัง การเงินการธนาคารและการค้าขายระหว่างประเทศอย่างสังเขป 
 Principles of microeconomis, economic concepts, methodology and terminology, 
economic system, principles of consumer behavior, demand and supply; production function; 
cost function; market structure of both produce and facter market. National income, 
composition of and determination of nation income nat ional income equilibrium; 
international trade and finance; market structure of both product and facter market.  
 

962 101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Preliminary to Microeconomics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 หลักเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์   ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพ        
ความยื ดหยุ่ น   พฤติกรรมผู้ บริ โภค ทฤษฎี การผลิต   ตลาดผลผลิ ต   ตลาดปั จจั ยการผลิ ต 
ทรัพยากรธรรมชาติและทุน  รัฐบาลและการแทรกแซงตลาด   
 Basic concepts in economics, economic problems, demand, supply and 
equilibrium, elasticity, markets for goods and services, consumer behavior, theory of  
production, product markets, markets for factor of production, natural resources and capital, 
the role of government in market intervention. 
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962 102 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Preliminary to Macroeconomics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 รายได้ประชาชาติ ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ การก าหนดรายได้ประชาชาติ  
ดุลยภาพ การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การคลังของรัฐบาลและนโยบายการคลัง การเงิน การธนาคาร 
และนโยบายการเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อและการจ้างงาน 
 National income, composition of national income, determination of national 
income equilibrium, international trade and finance, public finance and fiscal policy,  
money and banking, monetary policy, economic development, inflation and employment. 
 

962 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง 3(3-0-6) 
 Intermediate  Microeconomics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาด ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีเกี่ยวกับหน่วยผลิต  
ฟังก์ชันการผลิต ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ตลาดผู้ขายน้อยราย  
และตลาดปัจจัยการผลิต 
 Basic concept in market, theory of consumer behavior, theory of the firm  
including production function, perfect competition market, monopoly market, monopolistic 
competition market, oligopoly market, factor markets. 
 

962 202 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง 3(3-0-6) 
 Intermediate  Macroeconomics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ การบริโภคและการลงทุน การใช้จ่ายของรัฐบาล  
เงินดอกเบี้ยและดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ ทฤษฎีการเงินและการจ้างงานของคลาสสิกและเคนส์  
การคาดการณ์อย่างมีเหตุผล นโยบายการเงินและการคลัง วัฎจักรธุรกิจ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
และการกระจายรายได้ เป้าหมายและนโยบายเศรษฐกิจ  
 National income composition, consumption and investment, government 
expenditure, money interest and balance of payments, Keynesian and Classical theory of 
money and employment, rational expectation, fiscal and monetary policies, business cycle, 
economic growth and income distribution, economic objectives and policies. 
 

962 203 การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 
 Money and Banking 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 962 102 
 ความหมายและความส าคัญของเงินในระบบเศรษฐกิจ ปริมาณเงิน มาตรฐานเงินตรา เครดิต
และหนี้ ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน การสร้างเงินและการหดตัวของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ 
ทฤษฎีอุปทานของเงินและฐานเงิน ธนาคารกลางและนโยบายการเงิน 
 Meaning and the importance of money in the economic system, money supply, 
standard of money, credit and debt, financial institution, money creation and destruction of 
commercial bank, theories of money supply and monetary base, central bank and monetary 
policy. 
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962 204 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International  Economics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 962 101 
 ความหมายและความส าคัญของเงินในระบบเศรษฐกิจ ปริมาณเงิน มาตรฐานเงินตรา เครดิต
และหนี้ ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน การสร้างเงินและการหกตัวของเงินฝากของธนาคารพานิชย์  
ทฤษฎีอุปทานของเงินและฐานเงิน ธนาคารกลางและนโยบายการเงิน  
 Basic concept in international economics, theory of international trade and 
specialization, international term of trade, factor endowment and Heckscher-Ohlin theory, 
international trade policy, balance of trade and balance of payments and foreign exchange 
market. 
 

962 206 การคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Public Finance 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 962 102 
 ลักษณะของการคลังสาธารณะ บทบาทรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีสินค้าสาธารณะ 
นโยบายการคลังและเศรษฐกิจสวัสดิการ รายรับรัฐบาล รายจ่ายของรัฐบาล หนี้สาธารณะ นโยบายการคลัง 
 Nature of public finance, role of government in economy, theory of public 
goods, fiscal policy and economic welfare, government revenue, government expenditure, 
public debt, fiscal policy. 
 

962 281 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-2) 
 Environmental Economics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 962 101 
 ความหมายและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม มาตรการทางเศรษฐกิจกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม รัฐบาลกับบริการด้านสิ่งแวดล้ อม การใช้หลัก
ผลได้และค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ
ทางสังคม การประเมินค่าสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์นโยบายสิ่งแวดล้อม 
 Definition and importance of environment, relation of economic development 
and environment, economic method in quality of environment, government and service 
on environment, benefit and cost analysis of environmental management, environmental 
impact assessment (EIA) and social impact assessment (SIA) and environmental policy 
analysis. 
 

962 321 เศรษฐศาสตร์พัฒนา 3(3-0-6) 
 Development  Economics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 962 102 
 ความหมายของการพัฒนา การวัดการพัฒนา ความยากจนและการกระจายรายได้ 
แนวคิดในการพัฒนา การพัฒนาด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม นโยบายสาธารณะ และการก าหนด
แผนพัฒนา 
 Definition of development economics, development indicators, poverty and 
income distribution, development theories, agriculture and industry development, public 
policies and development. 
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962 331 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(3-0-6) 
 Managerial Economics  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 962 101 หรือ ได้รับอนุญาตจากภาควิชา 
 เศรษฐศาสตร์ในองค์กรธุรกิจ วิเคราะห์กับปัญหาของธุรกิจเอกชน การวิเคราะห์อุปสงค์ สินค้า 
การประมาณอุปสงค์สินค้า การผลิตและการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การประมาณต้นทุนการผลิต  
โครงสร้างตลาดสินค้า กลยุทธ์การก าหนดราคา 
 Economics in firm, the firm’s problem, demand analysis, estimate demand, 
production and cost analysis, estimate cost of production, market structure and strategy 
of pricing. 
 

963 110 ธุรกิจขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Business 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การประกอบธุรกิจประเภทตาง ๆ การตัดสินใจเลือกประกอบธุรกิจแตละประเภทหน้าที่ 
ของการบัญชี การเงิน การผลิต การจัดซื้อ การตลาด การจัดการส านักงานและบุคลากรการใช้เอกสาร
เครดิต วิธีการจัดซื้อ การขาย การสั่งสินค้าเขาและสงสินค้าออกและการประกันภัย 
 Several types of businesses; business decisions;  the functions of accounting, 
finance, production, purchasing, marketing, and office and personnel management in 
business; credit documents; the channels of purchasing, selling, import and export  
documents; and insurance.  
 

963 217 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวความคิดขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาดและส่วนของตลาด การจัดประเภทสินค้า  
และบริการ หน้าที่ ทางการตลาดชนิดต่างๆ สถาบันการตลาด ชองทางการจ าหนาย ตลาดและสิ่งแวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลงของตลาด พฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภค นโยบายผลิตภัณฑ  ปัจจัยผลิตต่างๆ   
ที ่กระทบกระเทือนอุปสงค ของผูบริโภค นโยบายราคา นโยบายช องทางการจัดจ าหน าย และ
นโยบายการส่งเสริมการตลาด 
 Basic concepts in marketing and marketing and ma rket segmentation,  
classification of goods and services, marketing function, institutions and channel s, markets 
and the environments, the changing market, consumer's buying behaviors, product policy 
and factors affecting consumer's demand, price policy, distribution policy, and promotion 
policy. 



359 

 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 358 

 

962 204 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International  Economics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 962 101 
 ความหมายและความส าคัญของเงินในระบบเศรษฐกิจ ปริมาณเงิน มาตรฐานเงินตรา เครดิต
และหนี้ ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน การสร้างเงินและการหกตัวของเงินฝากของธนาคารพานิชย์  
ทฤษฎีอุปทานของเงินและฐานเงิน ธนาคารกลางและนโยบายการเงิน  
 Basic concept in international economics, theory of international trade and 
specialization, international term of trade, factor endowment and Heckscher-Ohlin theory, 
international trade policy, balance of trade and balance of payments and foreign exchange 
market. 
 

962 206 การคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Public Finance 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 962 102 
 ลักษณะของการคลังสาธารณะ บทบาทรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีสินค้าสาธารณะ 
นโยบายการคลังและเศรษฐกิจสวัสดิการ รายรับรัฐบาล รายจ่ายของรัฐบาล หนี้สาธารณะ นโยบายการคลัง 
 Nature of public finance, role of government in economy, theory of public 
goods, fiscal policy and economic welfare, government revenue, government expenditure, 
public debt, fiscal policy. 
 

962 281 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-2) 
 Environmental Economics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 962 101 
 ความหมายและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม มาตรการทางเศรษฐกิจกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม รัฐบาลกับบริการด้านสิ่งแวดล้ อม การใช้หลัก
ผลได้และค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ
ทางสังคม การประเมินค่าสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์นโยบายสิ่งแวดล้อม 
 Definition and importance of environment, relation of economic development 
and environment, economic method in quality of environment, government and service 
on environment, benefit and cost analysis of environmental management, environmental 
impact assessment (EIA) and social impact assessment (SIA) and environmental policy 
analysis. 
 

962 321 เศรษฐศาสตร์พัฒนา 3(3-0-6) 
 Development  Economics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 962 102 
 ความหมายของการพัฒนา การวัดการพัฒนา ความยากจนและการกระจายรายได้ 
แนวคิดในการพัฒนา การพัฒนาด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม นโยบายสาธารณะ และการก าหนด
แผนพัฒนา 
 Definition of development economics, development indicators, poverty and 
income distribution, development theories, agriculture and industry development, public 
policies and development. 
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962 331 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(3-0-6) 
 Managerial Economics  
 เงื่อนไขของรายวิชา : 962 101 หรือ ได้รับอนุญาตจากภาควิชา 
 เศรษฐศาสตร์ในองค์กรธุรกิจ วิเคราะห์กับปัญหาของธุรกิจเอกชน การวิเคราะห์อุปสงค์ สินค้า 
การประมาณอุปสงค์สินค้า การผลิตและการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การประมาณต้นทุนการผลิต  
โครงสร้างตลาดสินค้า กลยุทธ์การก าหนดราคา 
 Economics in firm, the firm’s problem, demand analysis, estimate demand, 
production and cost analysis, estimate cost of production, market structure and strategy 
of pricing. 
 

963 110 ธุรกิจขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Business 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การประกอบธุรกิจประเภทตาง ๆ การตัดสินใจเลือกประกอบธุรกิจแตละประเภทหน้าที่ 
ของการบัญชี การเงิน การผลิต การจัดซื้อ การตลาด การจัดการส านักงานและบุคลากรการใช้เอกสาร
เครดิต วิธีการจัดซื้อ การขาย การสั่งสินค้าเขาและสงสินค้าออกและการประกันภัย 
 Several types of businesses; business decisions;  the functions of accounting, 
finance, production, purchasing, marketing, and office and personnel management in 
business; credit documents; the channels of purchasing, selling, import and export  
documents; and insurance.  
 

963 217 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวความคิดขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาดและส่วนของตลาด การจัดประเภทสินค้า  
และบริการ หน้าที่ ทางการตลาดชนิดต่างๆ สถาบันการตลาด ชองทางการจ าหนาย ตลาดและสิ่งแวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลงของตลาด พฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภค นโยบายผลิตภัณฑ  ปัจจัยผลิตต่างๆ   
ที ่กระทบกระเทือนอุปสงค ของผูบริโภค นโยบายราคา นโยบายช องทางการจัดจ าหน าย และ
นโยบายการส่งเสริมการตลาด 
 Basic concepts in marketing and marketing and ma rket segmentation,  
classification of goods and services, marketing function, institutions and channel s, markets 
and the environments, the changing market, consumer's buying behaviors, product policy 
and factors affecting consumer's demand, price policy, distribution policy, and promotion 
policy. 
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966 120 การบัญชี 1 3(3-0-6) 
 Accounting  I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 หลักการบัญชีและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี ได้แก่ ความหมายและวัตถุประสงค์
ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี และแม่บทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี
ตามหลักการบัญชีคู่ การบัญชีส าหรับกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการให้บริ การ สมุดรายวันและบัญชี
แยกประเภท รายการปรับปรุง รายการปิดบัญชี การจัดท างบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน และการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ต้นทุน ปริมาณและก าไร 
 Accounting principles and general knowledge about accounting including  
Accounting definition and objectives, the value of accounting information and accounting 
framework, accounting principles and methods of double entry system, accounting for 
trading enterprises and services business, journal and general ledger, end-of-period 
adjustments, closing entries, financial statements preparation, financial statement analysis 
and Cost-Volume-Profit Analysis. 
 

966 121 การบัญชี 2 3(3-0-6) 
 Accounting II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 966 120  
 ความหมายและการจ าแนกประเภทของสินทรัพย์ หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์
และหนี้สิน ได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ ตั๋วเงิน สินค้า เงินลงทุน ที่ดิน อาคาร  อุปกรณ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เจ้าหนี้การค้า และหนี้สินประเภทต่างๆ การรับรู้ การวัดมูลค่า 
สินทรัพย์และหนี้สิน การบันทึกบัญชี การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สิน
ในงบการเงิน 
 Asset definition and classification, accounting concepts and principles for assets 
and liabilities, including cash and bank deposit, accounts receivable, notes receivable, 
inventory, investment, property plant and equipment, natural resources, intangible assets, 
creditors and other liabilities, recognition, valuation, recording, presentation and disclosure of 
assets and liabilities in financial statements. 
 

967 102 ธุรกิจและการจัดการขั้นต้น 3(3-0-6) 
 Elementary to Business and Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความหมายของธุรกิจ สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ การวางแผนทรัพยากร
ทางธุรกิจ โครงสร้างองค์กร การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล การสั่งการและอ านวยการ ภาวะผู้น า 
การจูงใจมุ่งผลงาน การจัดการด้านการตลาด การจัดการด้านการผลิตและด าเนินงานในภาคธุรกิจ 
การจัดการด้านบัญชีและการเงินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมและธุรกิจ  
 Definition and basic concepts of business, type and operation of business, the 
impact of environment on business, entrepreneur, characteristic of entrepreneur, importance, 
and nature of management, principles of management and the moral responsibility of 
business. 
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967 261 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
 Principle of Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การแจรจาต่อรอง หน้าที่   
ของการจัดการสภาพแวดล้อมของธุรกิจและวัฒนธรรมองค์การ การวางแผน กระบวนการตัดสินใจ 
กระบวนการวางแผน การจัดองค์การ : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสั่งการและอ านวยการ ภาวะผู้น า 
การจูงใจมุ่งผลงาน คณะท างานและการร่วมมือ การสื่อสารเพื่อการจัดการ การควบคุม 
 Major concepts and management theory, change management, negotiation 
strategy, functions of management, business environment and organization culture, planning; 
decision process, planning process, organizing; human resource management, leading; 
leadership, motivation, team and teamwork, communication for management, controlling.   
  

967 263 การจัดการงานผลิตและการดําเนินการ 3(3-0-6) 
 Production Management and Operation Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ศึกษาการกระบวนการผลิตและการบร ิการ แนวคิดการออกแบบผลิตภ ัณฑ์และ
กระบวนการบริการ การบริหารโครงการ การประมาณการณ์อุปสงค์ การเลือกท าเลที่ตั้งและการวาง
ผังโรงงาน การจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์และออกแบบงาน การจัดการโซ่อุปทาน 
การจัดการคุณภาพ การจัดการด้านเทคโนโลยี  
 Study production and service processes, concept of products and service design, 
project management, demand forecasting, location and layout design, purchasing, inventory 
management, work design and analysis, supply chain management, quality management and 
technology management. 
  

967 363 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(3-0-6) 
 Small and Medium  Enterprises Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวทางการจัดตั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดแผนกงาน การบันทึกข้อมูล  
การจัดท างบประมาณมาใช้ในการควบคุมธุรกิจ การวิเคราะห์การแข่งขัน เครดิตทางการค้า การภาษีอากร 
การจัดการทางการเงิน การจัดการงานการตลาด การค้าส่ง การค้าปลีก และการบริการ ธุรกิ จสัมปทาน 
การบริหารงานบุคคล การรวมกิจการ การขยายงาน และการเลิกกิจการ การวางแผนกลยุทธ์  อิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมต่อธุรกิจ 
 Guidelines for the establishment of small and medium enterprises :  
departmentalization, information recording, business control by budgeting, competitiveness 
analysis, trade credit, taxation, financial management, marketing, retailing, wholesaling, 
franchising business, production and service management, personnel management;  
consolidation, expansion and termination of small and medium enterprises, strategic planning, 
the impact of environment on small and medium enterprises. 
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966 120 การบัญชี 1 3(3-0-6) 
 Accounting  I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 หลักการบัญชีและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี ได้แก่ ความหมายและวัตถุประสงค์
ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี และแม่บทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี
ตามหลักการบัญชีคู่ การบัญชีส าหรับกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการให้บริ การ สมุดรายวันและบัญชี
แยกประเภท รายการปรับปรุง รายการปิดบัญชี การจัดท างบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน และการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ต้นทุน ปริมาณและก าไร 
 Accounting principles and general knowledge about accounting including  
Accounting definition and objectives, the value of accounting information and accounting 
framework, accounting principles and methods of double entry system, accounting for 
trading enterprises and services business, journal and general ledger, end-of-period 
adjustments, closing entries, financial statements preparation, financial statement analysis 
and Cost-Volume-Profit Analysis. 
 

966 121 การบัญชี 2 3(3-0-6) 
 Accounting II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 966 120  
 ความหมายและการจ าแนกประเภทของสินทรัพย์ หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์
และหนี้สิน ได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ ตั๋วเงิน สินค้า เงินลงทุน ที่ดิน อาคาร  อุปกรณ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เจ้าหนี้การค้า และหนี้สินประเภทต่างๆ การรับรู้ การวัดมูลค่า 
สินทรัพย์และหนี้สิน การบันทึกบัญชี การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สิน
ในงบการเงิน 
 Asset definition and classification, accounting concepts and principles for assets 
and liabilities, including cash and bank deposit, accounts receivable, notes receivable, 
inventory, investment, property plant and equipment, natural resources, intangible assets, 
creditors and other liabilities, recognition, valuation, recording, presentation and disclosure of 
assets and liabilities in financial statements. 
 

967 102 ธุรกิจและการจัดการขั้นต้น 3(3-0-6) 
 Elementary to Business and Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความหมายของธุรกิจ สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ การวางแผนทรัพยากร
ทางธุรกิจ โครงสร้างองค์กร การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล การสั่งการและอ านวยการ ภาวะผู้น า 
การจูงใจมุ่งผลงาน การจัดการด้านการตลาด การจัดการด้านการผลิตและด าเนินงานในภาคธุรกิจ 
การจัดการด้านบัญชีและการเงินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมและธุรกิจ  
 Definition and basic concepts of business, type and operation of business, the 
impact of environment on business, entrepreneur, characteristic of entrepreneur, importance, 
and nature of management, principles of management and the moral responsibility of 
business. 
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967 261 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
 Principle of Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การแจรจาต่อรอง หน้าที่   
ของการจัดการสภาพแวดล้อมของธุรกิจและวัฒนธรรมองค์การ การวางแผน กระบวนการตัดสินใจ 
กระบวนการวางแผน การจัดองค์การ : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสั่งการและอ านวยการ ภาวะผู้น า 
การจูงใจมุ่งผลงาน คณะท างานและการร่วมมือ การสื่อสารเพื่อการจัดการ การควบคุม 
 Major concepts and management theory, change management, negotiation 
strategy, functions of management, business environment and organization culture, planning; 
decision process, planning process, organizing; human resource management, leading; 
leadership, motivation, team and teamwork, communication for management, controlling.   
  

967 263 การจัดการงานผลิตและการดําเนินการ 3(3-0-6) 
 Production Management and Operation Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ศึกษาการกระบวนการผลิตและการบร ิการ แนวคิดการออกแบบผลิตภ ัณฑ์และ
กระบวนการบริการ การบริหารโครงการ การประมาณการณ์อุปสงค์ การเลือกท าเลที่ตั้งและการวาง
ผังโรงงาน การจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์และออกแบบงาน การจัดการโซ่อุปทาน 
การจัดการคุณภาพ การจัดการด้านเทคโนโลยี  
 Study production and service processes, concept of products and service design, 
project management, demand forecasting, location and layout design, purchasing, inventory 
management, work design and analysis, supply chain management, quality management and 
technology management. 
  

967 363 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(3-0-6) 
 Small and Medium  Enterprises Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวทางการจัดตั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดแผนกงาน การบันทึกข้อมูล  
การจัดท างบประมาณมาใช้ในการควบคุมธุรกิจ การวิเคราะห์การแข่งขัน เครดิตทางการค้า การภาษีอากร 
การจัดการทางการเงิน การจัดการงานการตลาด การค้าส่ง การค้าปลีก และการบริการ ธุรกิ จสัมปทาน 
การบริหารงานบุคคล การรวมกิจการ การขยายงาน และการเลิกกิจการ การวางแผนกลยุทธ์  อิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมต่อธุรกิจ 
 Guidelines for the establishment of small and medium enterprises :  
departmentalization, information recording, business control by budgeting, competitiveness 
analysis, trade credit, taxation, financial management, marketing, retailing, wholesaling, 
franchising business, production and service management, personnel management;  
consolidation, expansion and termination of small and medium enterprises, strategic planning, 
the impact of environment on small and medium enterprises. 
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967 465 การวางแผนและควบคุมการจัดการ 3(3-0-6) 
 Management  Planning and Control 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 967 261 
 ความหมายและความส าคัญของการวางแผน และการควบคุม กระบวนการในการ
วางแผน และควบคุม ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนและการควบคุม การประเมินสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ เพ่ือการวางแผนและควบคุม ตลอดจนศึกษาหลักการและเทคนิคการพยากรณ์เชิงคุณภาพ
และปริมาณ รวมท้ังเทคนิคการควบคุมแบบต่างๆ โดยใช้กรณีศึกษา 
 Definitions and importance of planning and controlling, planning and control 
process, relation between planning and controlling, evaluation of business environment for 
planning and controlling, methods and techniques of qualitative and quantitative prediction 
including types of controlling techniques by case study. 
 

967 481 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 967 263 
 ศึกษาค านิยามและความหมายของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน องค์ประกอบของโซ่อุปทาน  
การออกแบบเครือข่าย การประมาณการณ์อุปสงค์ การวางแผนในโซ่อุปทาน การวางแผนและการจัดการ
สินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การออกแบบและการวางแผนเครือข่ายการขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 Study meaning and concept of logistics and supply chain, the component of 
supply chain, supply chain network design, demand forecasting, supply chain planning, cargo 
plan and management, warehouse management, plan and design network transportation, 
information technology management for logistics and supply chain. 
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M.Sc. (Agricultural Engineering),  
Iowa State Univ., Iowa, USA 
Certificate (Geographic Information Systems), 
Iowa State Univ., Iowa, USA 
Ph.D. (Agricultural Engineering), 
Iowa State Univ., Iowa, U.S.A. 

13.  นางสาวพุธษดี  ศิริแสงตระกลู ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (ฟิสิกส)์, ขอนแก่น 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร)์, จุฬาฯ 
Ph.D. (Interdisciplinary Intelligent Systems 
Engineering), Ryukyus Univ., Japan 

14.  นางสาวมัลลิกา  วัฒนะ อาจารย ์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ขอนแก่น 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), จฬุาฯ 
วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), จฬุาฯ 

15.  นายรภสัสิทธ์ิ  ชินภัทรจีรัสถ ์ อาจารย ์ วท.บ. (สถิติ), ขอนแก่น 
พบ.ม. (สถิติประยุกต์), 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

16.  นางสาวรัศม ี สุวรรณวีระก าธร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (ธรณีวิทยา), เชียงใหม ่
M.Sc. (Rural and Land Ecology Survey), 
International Institute for Aerospace Survey 
and Earth Sciences (ITC), Natherlands 
ปร.ด. (ปฐพีศาสตร์), ขอนแก่น 

17.  นายวชิราวุธ ธรรมวิเศษ* อาจารย ์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ขอนแก่น 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์), จุฬาฯ 

18.  นางวรารัตน ์ สงฆ์แป้น อาจารย ์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์, ขอนแก่น 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์, ขอนแก่น 
วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), จฬุาฯ 

19.  นายศาสตรา วงศ์ธนวสุ รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์). ขอนแก่น 
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบรหิารศาสตร์ 
M.S. (Computer Science), IIIinois 
Institute of Tech. Chicago, U.S.A 
D.Tech. Sc. (Computer Science), A.I.T. 

20.  นายสถาพร  ไพบูลย์ศักดิ ์ อาจารย ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร)์, ขอนแก่น 
วท.ม. (การรับรูจ้ากระยะไกลและ 
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร)์, ขอนแก่น 
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21.  นายสมจติร  อาจอินทร์ รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (สถิติ), ขอนแก่น 
พบ.ม. (สถิติประยุกต)์, 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
D.Tech. Sc. (Computer  Science), A.I.T 

22.  นายสมชัย  อัษฎายุธ อาจารย ์ วท.บ. (ฟิสิกส)์, รามค าแหง 
พบ.ม. (สถิติประยุกต)์,  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

23.  นายสันต ิ ทินตะนัย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (ฟิสิกส)์, ขอนแก่น 
พบ.ม. (สถิติประยุกต)์,  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

24.  นายสายยัญ  สายยศ อาจารย ์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาสารคาม 
วท.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

25.  นางสิรภัทร  เชี่ยวชาญวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (สถิติ), ขอนแก่น 
พบ.ม. (สถิติประยุกต)์, 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
วท.ด. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์), จุฬาฯ 

26.  นางสาวสลิดา  อินทรโสธรฉันท์ อาจารย ์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ขอนแก่น 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), ขอนแก่น 
วศ.ด. (วิศวกรรมอเิล็คทรอนิค),  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคณุทหารลาดกระบัง 

27.  นางสาวสุมณฑา  เกษมวิลาศ อาจารย ์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์, ขอนแก่น 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์, 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
M.S. (Information System and Technology), 
Univ. of Claremont, U.S.A. 
Ph.D. (Information System and Technology), 
Univ. of Claremont, U.S.A. 

28.  นายอภิศักดิ ์ พัฒนจักร* อาจารย ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร)์, มศว.มหาสารคาม 
พบ.ม. (สถิติประยุกต์),  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

29.  นางอุรฉัตร  โคแก้ว* ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ.เกียรตินยิม (วิทยาการคอมพิวเตอร)์, ขอนแก่น 
M.Sc. (Computer Science), A.I.T. 
Cert. in ESC (Computer),  
Sukhothai Thammathirat U. 

30.  นางสาวอุราวรรณ  จันทร์เกษ* ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม), ขอนแก่น 
วท.ม. (การรับรูจ้ากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์), ขอนแก่น 

  

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 385 

 

คณาจารย์ 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

 *  ศึกษาต่อระดับปรญิญาโท 
**  ศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก 

 

1. นางสาวกนกวรรณ  วงษ์จันทร์ อาจารย ์ วท.บ. เกียรตินิยม (คณติศาสตร์), บูรพา 
วท.ม. (คณิตศาสตร์), ขอนแก่น 
ปร.ด. (คณิตศาสตร์), ขอนแก่น 

2. นายกิตติกร  นาคประสิทธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (คณิตศาสตร)์, ขอนแก่น 
M.SC. (Mathematics),  
Univ. of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A. 
Ph.D. (Mathematics),  
Univ. of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A. 

3. นายเกียรต ิ แสงอรุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร)์, มศว.พิษณุโลก 
วท.ม. (คณิตศาสตร)์, เชียงใหม ่
วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์, เทคโนโลยีสรุนาร ี

4. นางเกียรตสิุดา  นาคประสิทธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. เกียรตินิยม (คณติศาสตร์), สงขลา 
วท.ด. (คณิตศาสตร์), เชียงใหม ่

5. นายคณติ  มุกดาใส ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์), ขอนแก่น 
วท.ม. (คณิตศาสตร์), เชียงใหม ่
วท.ด. (คณิตศาสตร)์, เชียงใหม่ 

6. นายค าสิงห ์ นนเลาพล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์), ขอนแก่น 
วท.ม. (คณิตศาสตร์), เชียงใหม ่
วท.ด. (คณิตศาสตร)์, เชียงใหม่ 

7. นางสาวจิระสุข  อิฐรัตน ์ รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (คณิตศาสตร)์, รามค าแหง 
วท.ม. (คณิตศาสตร)์, จุฬาฯ 

8. นายจีระยุทธ  เวทย์วีระพงศ ์ อาจารย ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์), ขอนแก่น 
M.S.C. (Mathematies) West Virginia, U.S.A. 
ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์, ขอนแก่น 

9. นายชิณณวรรธน ์ ตั้งกาญจนวงศ์ อาจารย ์ วท.บ. เกียรตินิยม (คณติศาสตร์), ขอนแก่น 
ประกาศนียบตัรบณัฑติ วิชาชีพครู, ขอนแก่น 
ปร.ด. (คณิตศาสตร)์, ขอนแก่น 

10. นางสาวทศพร แถลงธรรม อาจารย ์ วท.บ. (คณิตศาสตร)์, ธรรมศาสตร์ 
วท.ม. (การประกันภัย)  จุฬาฯ 
วท.ม. (คณิตศาสตร)์, รามค าแหง 
วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), เทคโนโลยีสรุนาร ี
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Univ. of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A. 
Ph.D. (Mathematics),  
Univ. of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A. 

3. นายเกียรต ิ แสงอรุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร)์, มศว.พิษณุโลก 
วท.ม. (คณิตศาสตร)์, เชียงใหม ่
วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์, เทคโนโลยีสรุนาร ี
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วท.ม. (คณิตศาสตร)์, จุฬาฯ 
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11. นายทศพร  ทองจันทึก อาจารย ์ น.บ., มสธ. 
B.Sc. Honours in Pure Mathematics,  
Univ. of New South Wales, Australia 
Ph.D. (Mathematics), Univ. of Warwick, U.K. 

12. นายธวัช  ช่างผัส รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (คณิตศาสตร)์, ขอนแก่น 
วท.ม. (คณิตศาสตร)์, จุฬาฯ 
Dr.rer.nat. (Mathematics), Potsdam Univ., 
Germany 

13. นางธีรนันท์  พฤกษ์กันทรากร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (คณิตศาสตร)์, ขอนแก่น 
วท.ม. (ชีวสถิติ), มหิดล 

14. นางนรากร  คณาศร ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (คณิตศาสตร)์, ขอนแก่น 
วท.ม. (คณิตศาสตร)์, จุฬาฯ 
วท.ด. (คณิตศาสตร)์, จุฬาฯ 

15. นางสาวนวรัตน์  เอกก้านตรง** อาจารย ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์), ขอนแก่น 
วท.ม. (คณิตศาสตร์), จุฬาฯ 

16. นายบัญชา  อานนท์กิจพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (คณิตศาสตร)์, ขอนแก่น 
วท.ม. (วิทยาการคณนา), จุฬาฯ 
Dr.rer.nat. (Computer Sciences),  
Clausthal Technology Univ., Germany 

17. นายบัณฑติ  ภิบาลจอมม ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ค.บ. (คณิตศาสตร)์, วิทยาลัยครูมหาสารคาม 
วท.ม. (คณิตศาสตร)์, ขอนแก่น 
Dr.rer.nat. (Mathematics), Potsdam Univ., 
Germany 

18. นายประกติ  จ าปาชนม ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (ศึกษาศาสตร)์, เชียงใหม่ 
วท.ม. (คณิตศาสตร)์, จุฬาฯ 
Dr.rer.nat. (Mathematics), Potsdam Univ., 
Germany 

19. นายประภัทร  วิเศษมงคลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร)์, มศว.สงขลาฯ 
วท.ม. (คณิตศาสตร)์, จุฬาฯ 

20. นายปิยทัสน ์ ฉัตรวรวิทย์** อาจารย ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์), ขอนแก่น 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),  
Asia Institute of Technology 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2555 

 

******************** 

 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  16(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2541 
โดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 จึงวาง
ระเบียบว่าด้วยการศึกษา ขั้นปริญญาตรี ไว้ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555” 
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบส าหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556  เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ .ศ. 2548 บรรดา

ระเบียบ หรือประกาศ หรือมติใดๆ ที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “คณะ” หมายถึง คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรหรือรายวิชา

ระดับปริญญาตรีสังกัด 
  “คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะหรือผู้ บริหาร สู งสุ ดของ

หน่วยงานที่ หลั กสูตรหรือรายวิชาระดับ
ปริญญาตรีสังกัด 

  “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะหรือหน่วยงานที่
นักศึกษาสังกัด 

  “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายถึง อาจารย์ที่คณะแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
การศึกษาของนักศึกษา 

  “อาจารย์ผู้สอน” หมายถึง อาจารย์ที่คณะมอบหมายให้สอนรายวิชาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของหาวิทยาลัย
ขอนแก่น 

  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  “ส านักบริหารและพัฒนา หมายถึง ส านักทะเบียนและประมวลผล  
     (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
  “การข้ึนทะเบียน” หมายถึง การที่มหาวิทยาลัยให้สภาพการเป็นนักศึกษา

แก่ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใหม่ 
  “การต่อทะเบียน”          หมายถึง การที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนหรือการรักษา

สภาพการเป็นนักศึกษาโดยไม่ลงทะเบียน 
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ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติ 
ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี ้ ในกรณีที ่มีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้                 
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและค าวินิจฉัยของอธิการถือว่าสิ้นสุด 

 
หมวดที่ 1 

ระบบการจัดการศึกษา 
 

ข้อ 6  ระบบการจัดการศึกษา ให้ใช้ระบบทวิภาค และคิดเป็นหน่วยกิต 
6.1  ในระบบทวิภาค แบ่งปีการศึกษาหนึ่งๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้น

และภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษ (special session) ด้วยก็ได้ โดย
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษา
พิเศษ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมง
เรียนในภาคการศึกษาปกติ 

6.2 การคิดหน่วยกิตในระบบทวิภาค หนึ่งหน่วยกิตให้มีระยะเวลาศึกษา ดังนี้ 
6.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติ 
6.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกต ิ
6.2.3 การฝึกงาน สหกิตศึกษา การฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกต ิ
6.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท า

โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ข้อ 7   มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีระบบการจัดการศึกษาอ่ืนด้วยก็ได้ เช่น ระบบไตรภาค ระบบชุดวิชา 

ระบบการสอนทางไกล และระบบอ่ืนๆ โดยการจัดระบบการศึกษานั้นๆ ต้องมีระยะเวลาศึกษาและ
จ านวนหน่วยกิตในสัดส่วนที่ เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค และให้ออกเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 

หมวดที่ 2 
การรับเข้าศึกษา 

 

ข้อ 8  การรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
8.1 การรับผ่านระบบคัดเลือกกลาง 
8.2 การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ 
8.3 การรับเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน หรือข้อตกลงของเครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่างสถาบัน 
8.4 การรับโดยวิธีอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
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ข้อ 9   คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
9.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี หรือ 5 ปี หรือ ไม่น้อยกว่า 6 ปี) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

9.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑ์คุณสมบัติเข้าศึกษาที่ก าหนดไว้ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานั้นๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้าศึกษา
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ 
 

หมวดที่ 3 
การขึ้นทะเบียนและการต่อทะเบียน 

 

ข้อ 10   การข้ึนทะเบียน 
10.1  คุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

10.1.1 เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
10.1.2 เป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่ง และประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และ

ของคณะทุกประการ 
10.2 ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาแล้วจะต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียน และช าระเงินค่าขึ้น

ทะเบียนและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่า
สละสิทธิ์ 

10.3 หนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือค้ าประกันที่น ามายื่นในวันรายงานตัว จะต้องให้
ผู้รับรองและผู้ค้ าประกันพร้อมกับพยานอีกสองคน ลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยก่อนน ามายื่น 
และถ้าปรากฏในภายหลังว่าเป็นลายมือชื่อปลอม มหาวิทยาลัยจะสั่งให้นักศึกษาผู้นั้นพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 11  การต่อทะเบียน 
11.1 นักศึกษาต้องต่อทะเบียนเป็นประจ าทุกปีการศึกษา และช าระเงินค่าต่อทะเบียนและ

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
11.2 กรณีที่นักศึกษาต่อทะเบียนแล้วปรากฏในภายหลังว่า ต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือ

ถูกพักการศึกษา เนื่องจากตกออกตามข้อ 28 แห่งระเบียบนี้ ให้ถือว่าการต่อทะเบียนครั้งนั้น
เป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการต่อทะเบียนให้กับนักศึกษา โดยการ
ต่อทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน สามารถท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
11.2.1  การลาพักการศึกษา 
11.2.2  ถูกสั่งพักการศึกษา 
11.2.3  ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ผ่านเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาอ่ืนๆ 

11.3 นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และประกาศต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 
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ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติ 
ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี ้ ในกรณีที ่มีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้                 
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและค าวินิจฉัยของอธิการถือว่าสิ้นสุด 

 
หมวดที่ 1 

ระบบการจัดการศึกษา 
 

ข้อ 6  ระบบการจัดการศึกษา ให้ใช้ระบบทวิภาค และคิดเป็นหน่วยกิต 
6.1  ในระบบทวิภาค แบ่งปีการศึกษาหนึ่งๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้น

และภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษ (special session) ด้วยก็ได้ โดย
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษา
พิเศษ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมง
เรียนในภาคการศึกษาปกติ 

6.2 การคิดหน่วยกิตในระบบทวิภาค หนึ่งหน่วยกิตให้มีระยะเวลาศึกษา ดังนี้ 
6.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติ 
6.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกต ิ
6.2.3 การฝึกงาน สหกิตศึกษา การฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกต ิ
6.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท า

โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ข้อ 7   มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีระบบการจัดการศึกษาอ่ืนด้วยก็ได้ เช่น ระบบไตรภาค ระบบชุดวิชา 

ระบบการสอนทางไกล และระบบอ่ืนๆ โดยการจัดระบบการศึกษานั้นๆ ต้องมีระยะเวลาศึกษาและ
จ านวนหน่วยกิตในสัดส่วนที่ เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค และให้ออกเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 

หมวดที่ 2 
การรับเข้าศึกษา 

 

ข้อ 8  การรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
8.1 การรับผ่านระบบคัดเลือกกลาง 
8.2 การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ 
8.3 การรับเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน หรือข้อตกลงของเครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่างสถาบัน 
8.4 การรับโดยวิธีอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
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ข้อ 9   คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
9.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี หรือ 5 ปี หรือ ไม่น้อยกว่า 6 ปี) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

9.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑ์คุณสมบัติเข้าศึกษาที่ก าหนดไว้ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานั้นๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้าศึกษา
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ 
 

หมวดที่ 3 
การขึ้นทะเบียนและการต่อทะเบียน 

 

ข้อ 10   การข้ึนทะเบียน 
10.1  คุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

10.1.1 เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
10.1.2 เป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่ง และประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และ

ของคณะทุกประการ 
10.2 ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาแล้วจะต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียน และช าระเงินค่าขึ้น

ทะเบียนและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่า
สละสิทธิ์ 

10.3 หนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือค้ าประกันที่น ามายื่นในวันรายงานตัว จะต้องให้
ผู้รับรองและผู้ค้ าประกันพร้อมกับพยานอีกสองคน ลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยก่อนน ามายื่น 
และถ้าปรากฏในภายหลังว่าเป็นลายมือชื่อปลอม มหาวิทยาลัยจะสั่งให้นักศึกษาผู้นั้นพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 11  การต่อทะเบียน 
11.1 นักศึกษาต้องต่อทะเบียนเป็นประจ าทุกปีการศึกษา และช าระเงินค่าต่อทะเบียนและ

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
11.2 กรณีที่นักศึกษาต่อทะเบียนแล้วปรากฏในภายหลังว่า ต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือ

ถูกพักการศึกษา เนื่องจากตกออกตามข้อ 28 แห่งระเบียบนี้ ให้ถือว่าการต่อทะเบียนครั้งนั้น
เป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการต่อทะเบียนให้กับนักศึกษา โดยการ
ต่อทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน สามารถท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
11.2.1  การลาพักการศึกษา 
11.2.2  ถูกสั่งพักการศึกษา 
11.2.3  ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ผ่านเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาอ่ืนๆ 

11.3 นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และประกาศต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 
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หมวดที่  4 
การลงทะเบียนเรียน 

 

ข้อ 12  การลงทะเบียนเรียน 
12.1 นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน และช าระเงินค่าธรรมเนียมในแต่ละภาคการศึกษาให้

เสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
12.2 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 

หรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
12.3 ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่

เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 
หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

12.4 การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
12.5 ในกรณีที่มีความจ าเป็น การลงทะเบียนเรียนมากกว่า หรือน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 12.3 

และ 12.4 อาจจะกระท าได้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจาก
คณบดี ทั้งนี้ไม่เกิน 25 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนแบบเต็ม
เวลา และไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาพิเศษและส าหรับการลงทะเบียนเรียนแบบ
ไม่เต็มเวลา 

12.6 การลงทะเบียนรายวิชาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

12.7 นักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะถูกปรับเป็น
รายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ให้นับวันหยุดราชการรวมด้วย 

12.8 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียน
เรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

12.9 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ จะต้องลาพักการศึกษาตามข้อ 
37.3 แห่งระเบียบนี้ มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

12.10 นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้  มีสิทธิขอยกเว้นหรือโอนรายวิชาได้ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

12.11 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึง
เกณฑ์ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นนักศึกษาที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติสองปริญญา 

12.12 คณะสามารถพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมดูแลการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ 

12.13 การลงทะเบียนเรียนที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของรายวิชาให้ถือว่าการลงทะเบียนเป็นโมฆะ                
ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียนซ้ า 

13.1 นักศึกษาท่ีได้  R  ตามหมวดที่ 7 จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าทันทีที่มีการเปิดสอน 
นอกจากจะได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เลื่อนก าหนดการลงทะเบียนเรียนได้ 

13.2 นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้ไม่สูงกว่า D+  อีกเพ่ือท าให้ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมสูงขึ้น จ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมใน
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
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13.3 ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีแล้ว แต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่จะส าเร็จการศึกษา ก็อาจจะเรียนซ้ าเฉพาะ
รายวิชาที่ได้ระดับคะแนนต่ ากว่า  A เพ่ือยกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึงเกณฑ์ส าเร็จ
การศึกษา จ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้ ต้องน าไปคิดรวมในระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน    

                      
หมวดที่ 5 

การเพิ่มและถอนรายวิชา 
  

ข้อ 14   การเพ่ิมรายวิชาจะกระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 3 วันแรก
ของภาคการศึกษาพิเศษ หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 15   การถอนรายวิชามีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
15.1 การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศึกษารายวิชานั้นในภาคการศึกษานั้น 

นับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรก าหนด
รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และการถอนตามนัยนี้ 
นักศึกษาสามารถด าเนินการได้ด้วยตัวเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

15.2 การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 15.1 แต่ไม่เกินหนึ่งในสองของ
ระยะเวลาการศึกษาของรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษานั้น นับจากวันเริ่มเรียนตาม
ปฏิทิน การศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรก าหนด รายวิชาที่ถอนนั้นจะได้  W 
แต่จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา การถอนตามนัยนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา และให้ด าเนินการที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

15.3 การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 15.2 รายวิชาที่ถอนนั้นจะได้รับ F และ
จะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา                                                      

ข้อ 16   เมื่อมีการเพิ่มหรือถอนรายวิชาแล้ว จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อ 12.3, 12.4 
และ 12.5 แห่งระเบียบนี้ 
 

หมวดที่ 6 
การศึกษาแบบร่วมเรียน 

                 

ข้อ 17  การศึกษาแบบร่วมเรียน (Audit) เป็นการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แบบไม่นับหน่วยกิต 
ข้อ 18  การลงทะเบียน  การเพิ่ม และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบร่วมเรียน ให้ปฏิบัติตาม หมวดที่ 

4 และ 5 แห่งระเบียบนี้ 
ข้อ 19  รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าเป็นหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ตาม

หลักสูตร 
ข้อ 20  รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะถือหรืออ้างเป็นเงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)   

ที่นับหน่วยกิตไม่ได้ 
ข้อ 21 ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบร่วมเรียนแล้ว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าเพ่ือจะ

นับหน่วยกิตในภายหลังมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา และรายวิชานั้น
เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้มีการเรียนและนับหน่วยกิตในหลักสูตร 

ข้อ 22 การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน ให้ประเมินผลเป็น S หรือ U และให้ระบุ
ค าว่า Audit ไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อรายวิชา 
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หมวดที่  4 
การลงทะเบียนเรียน 

 

ข้อ 12  การลงทะเบียนเรียน 
12.1 นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน และช าระเงินค่าธรรมเนียมในแต่ละภาคการศึกษาให้

เสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
12.2 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 

หรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
12.3 ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่

เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 
หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

12.4 การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
12.5 ในกรณีที่มีความจ าเป็น การลงทะเบียนเรียนมากกว่า หรือน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 12.3 

และ 12.4 อาจจะกระท าได้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจาก
คณบดี ทั้งนี้ไม่เกิน 25 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนแบบเต็ม
เวลา และไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาพิเศษและส าหรับการลงทะเบียนเรียนแบบ
ไม่เต็มเวลา 

12.6 การลงทะเบียนรายวิชาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

12.7 นักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะถูกปรับเป็น
รายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ให้นับวันหยุดราชการรวมด้วย 

12.8 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียน
เรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

12.9 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ จะต้องลาพักการศึกษาตามข้อ 
37.3 แห่งระเบียบนี้ มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

12.10 นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้  มีสิทธิขอยกเว้นหรือโอนรายวิชาได้ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

12.11 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึง
เกณฑ์ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นนักศึกษาที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติสองปริญญา 

12.12 คณะสามารถพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมดูแลการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ 

12.13 การลงทะเบียนเรียนที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของรายวิชาให้ถือว่าการลงทะเบียนเป็นโมฆะ                
ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียนซ้ า 

13.1 นักศึกษาท่ีได้  R  ตามหมวดที่ 7 จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าทันทีที่มีการเปิดสอน 
นอกจากจะได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เลื่อนก าหนดการลงทะเบียนเรียนได้ 

13.2 นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้ไม่สูงกว่า D+  อีกเพ่ือท าให้ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมสูงขึ้น จ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมใน
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
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13.3 ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีแล้ว แต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่จะส าเร็จการศึกษา ก็อาจจะเรียนซ้ าเฉพาะ
รายวิชาที่ได้ระดับคะแนนต่ ากว่า  A เพ่ือยกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึงเกณฑ์ส าเร็จ
การศึกษา จ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้ ต้องน าไปคิดรวมในระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน    

                      
หมวดที่ 5 

การเพิ่มและถอนรายวิชา 
  

ข้อ 14   การเพ่ิมรายวิชาจะกระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 3 วันแรก
ของภาคการศึกษาพิเศษ หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 15   การถอนรายวิชามีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
15.1 การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศึกษารายวิชานั้นในภาคการศึกษานั้น 

นับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรก าหนด
รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และการถอนตามนัยนี้ 
นักศึกษาสามารถด าเนินการได้ด้วยตัวเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

15.2 การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 15.1 แต่ไม่เกินหนึ่งในสองของ
ระยะเวลาการศึกษาของรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษานั้น นับจากวันเริ่มเรียนตาม
ปฏิทิน การศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรก าหนด รายวิชาที่ถอนนั้นจะได้  W 
แต่จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา การถอนตามนัยนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา และให้ด าเนินการที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

15.3 การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 15.2 รายวิชาที่ถอนนั้นจะได้รับ F และ
จะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา                                                      

ข้อ 16   เมื่อมีการเพิ่มหรือถอนรายวิชาแล้ว จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อ 12.3, 12.4 
และ 12.5 แห่งระเบียบนี้ 
 

หมวดที่ 6 
การศึกษาแบบร่วมเรียน 

                 

ข้อ 17  การศึกษาแบบร่วมเรียน (Audit) เป็นการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แบบไม่นับหน่วยกิต 
ข้อ 18  การลงทะเบียน  การเพิ่ม และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบร่วมเรียน ให้ปฏิบัติตาม หมวดที่ 

4 และ 5 แห่งระเบียบนี้ 
ข้อ 19  รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าเป็นหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ตาม

หลักสูตร 
ข้อ 20  รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะถือหรืออ้างเป็นเงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)   

ที่นับหน่วยกิตไม่ได้ 
ข้อ 21 ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบร่วมเรียนแล้ว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าเพ่ือจะ

นับหน่วยกิตในภายหลังมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา และรายวิชานั้น
เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้มีการเรียนและนับหน่วยกิตในหลักสูตร 

ข้อ 22 การประเมินผลรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน ให้ประเมินผลเป็น S หรือ U และให้ระบุ
ค าว่า Audit ไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อรายวิชา 
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หมวดที่ 7 
ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมายและค่าคะแนน 

  

ข้อ 23  ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมายและค่าคะแนน 
 ระดับคะแนนตัวอักษร                ความหมาย                           ค่าคะแนน
ต่อหน่วยกิต 

 A                  ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)                   4.0 
 B+                   ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)  3.5  
 B                     ผลการประเมินขั้นดี (Good)                              3.0 
 C+              ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good)    2.5 
 C             ผลการประเมินพอใช้ (Fair)                               2.0 
 D+   ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)     1.5 
          D                     ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor)       1.0 
 F     ผลการประเมินขั้นตก (Fail)    0  
 ตัวอักษรอ่ืนๆ ที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษา คือ  I  P  R  S  T  U   
และ W ตัวอักษรเหล่านี้ไม่มีค่าคะแนน ยกเว้น T 
     ตัวอักษร                               ความหมาย 
 I                       ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
 P                        ก าลังด าเนินอยู่ (In Progress) 
 R                      ซ้ าชั้น (Repeat) 
 S                      พอใจ (Satisfactory) 
 T                      รับโอน (Transfer) 
 U                      ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
        W                       การขอถอนรายวิชา (Withdrawal) 
 กรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือที่ปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติม 
 

ข้อ 24  การใช้ตัวอักษร มีวิธีการดังนี้ 
24.1  ตัวอักษร A   B+   B   C+   C   D+   D  และ  F  ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

24.1.1  ในรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็นระดับคะแนน 
24.1.2 เปลี่ยนจาก I ภายในก าหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด 
24.1.3 เปลี่ยนจาก R ภายในก าหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์ก าหนด 
24.1.4 การใช้ F นอกเหนือจากข้อ 24.1.1, 24.1.2 และ 24.1.3 แล้ว ยังใช้ได้ในกรณี

ต่อไปนี้อีก คือ 
(1) นักศึกษาถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสอบประจ าภาค 
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(2) นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบ และได้รับการตัดสินให้ได้  F ตามระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบประจ าภาคที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์
หรือเงื่อนไขการประเมินตามเกณฑ์ข้อ 25.2 

(3) เปลี่ยนจาก I เพราะนักศึกษาไม่เข้าสอบ หรือไม่ปฏิบัติงานที่อาจารย์ผู้สอน
ก าหนดให้ ภายในก าหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด 

(4) ไม่ถอนรายวิชาเรียนภายในเวลาที่ก าหนด ตามข้อ 15.3 
(5) ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากอธิการบดี 
24.2 ตัวอักษร I  ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

24.2.1 นักศึกษาปฏิบัติงานยังไม่ครบตามเงื่อนไขที่อาจารย์ผู้สอนก าหนดด้วยเหตุจ าเป็น
หรือสุดวิสัย 

24.2.2 นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้ด้วยเหตุสุดวิสัย  
การให้ I แก่นักศึกษาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะที่

รายวิชานั้นสังกัดและได้รับการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด เมื่อได้รับอนุมัติให้ได้ I 
แล้ว ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ก าหนดเวลาสอบหรือปฏิบัติงานให้ครบ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
ภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นจะเปลี่ยนเป็น F เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะที่รายวิชานั้นสังกัด และให้คณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดมีอ านาจ
อนุมัติให้ขยายเวลาได้ โดยต้องแจ้งให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบล่วงหน้า 

24.3 ตัวอักษร P ใช้ในกรณีที่รายวิชานั้นเป็นรายวิชาที่เปิดสอนติดต่อกันมากกว่า 1 ภาค
การศึกษา ซึ่งจะต้องวัดผลในภาคการศึกษาสุดท้ายของรายวิชานั้นและต้องประเมินผลเป็น  
A  B+  B  C+  C  D+  D หรือ  F    

24.4  ตัวอักษร  R  ใช้เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอบไม่ผ่านในรายวิชา
เฉพาะของคณะแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์ท่ีคณะก าหนด 

24.5 ตัวอักษร S และ U ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
24.5.1 การประเมินผลรายวิชาที่ก าหนดไว้ว่าไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน หรือ

ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน 
24.5.2 เปลี่ยนจาก I ภายในก าหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ ส าหรับรายวิชาที่

ได้ก าหนดการประเมินผลเป็น S และ U 
24.6  ตัวอักษร T ใช้ในกรณีของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้โอนได้ด้วยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจ าคณะที่รับโอน โดยใส่ไว้ในวงเล็บต่อท้ายรายวิชา 
24.7 ตัวอักษร W ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

24.7.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ 15.2 
24.7.2 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
24.7.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที่ 7 
ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมายและค่าคะแนน 

  

ข้อ 23  ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมายและค่าคะแนน 
 ระดับคะแนนตัวอักษร                ความหมาย                           ค่าคะแนน
ต่อหน่วยกิต 

 A                  ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)                   4.0 
 B+                   ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)  3.5  
 B                     ผลการประเมินขั้นดี (Good)                              3.0 
 C+              ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good)    2.5 
 C             ผลการประเมินพอใช้ (Fair)                               2.0 
 D+   ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)     1.5 
          D                     ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor)       1.0 
 F     ผลการประเมินขั้นตก (Fail)    0  
 ตัวอักษรอ่ืนๆ ที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษา คือ  I  P  R  S  T  U   
และ W ตัวอักษรเหล่านี้ไม่มีค่าคะแนน ยกเว้น T 
     ตัวอักษร                               ความหมาย 
 I                       ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
 P                        ก าลังด าเนินอยู่ (In Progress) 
 R                      ซ้ าชั้น (Repeat) 
 S                      พอใจ (Satisfactory) 
 T                      รับโอน (Transfer) 
 U                      ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
        W                       การขอถอนรายวิชา (Withdrawal) 
 กรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือที่ปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติม 
 

ข้อ 24  การใช้ตัวอักษร มีวิธีการดังนี้ 
24.1  ตัวอักษร A   B+   B   C+   C   D+   D  และ  F  ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

24.1.1  ในรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็นระดับคะแนน 
24.1.2 เปลี่ยนจาก I ภายในก าหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด 
24.1.3 เปลี่ยนจาก R ภายในก าหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์ก าหนด 
24.1.4 การใช้ F นอกเหนือจากข้อ 24.1.1, 24.1.2 และ 24.1.3 แล้ว ยังใช้ได้ในกรณี

ต่อไปนี้อีก คือ 
(1) นักศึกษาถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสอบประจ าภาค 
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(2) นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบ และได้รับการตัดสินให้ได้  F ตามระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบประจ าภาคที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์
หรือเงื่อนไขการประเมินตามเกณฑ์ข้อ 25.2 

(3) เปลี่ยนจาก I เพราะนักศึกษาไม่เข้าสอบ หรือไม่ปฏิบัติงานที่อาจารย์ผู้สอน
ก าหนดให้ ภายในก าหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด 

(4) ไม่ถอนรายวิชาเรียนภายในเวลาที่ก าหนด ตามข้อ 15.3 
(5) ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากอธิการบดี 
24.2 ตัวอักษร I  ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

24.2.1 นักศึกษาปฏิบัติงานยังไม่ครบตามเงื่อนไขที่อาจารย์ผู้สอนก าหนดด้วยเหตุจ าเป็น
หรือสุดวิสัย 

24.2.2 นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้ด้วยเหตุสุดวิสัย  
การให้ I แก่นักศึกษาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะที่

รายวิชานั้นสังกัดและได้รับการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด เมื่อได้รับอนุมัติให้ได้ I 
แล้ว ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ก าหนดเวลาสอบหรือปฏิบัติงานให้ครบ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
ภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นจะเปลี่ยนเป็น F เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะที่รายวิชานั้นสังกัด และให้คณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดมีอ านาจ
อนุมัติให้ขยายเวลาได้ โดยต้องแจ้งให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบล่วงหน้า 

24.3 ตัวอักษร P ใช้ในกรณีที่รายวิชานั้นเป็นรายวิชาที่เปิดสอนติดต่อกันมากกว่า 1 ภาค
การศึกษา ซึ่งจะต้องวัดผลในภาคการศึกษาสุดท้ายของรายวิชานั้นและต้องประเมินผลเป็น  
A  B+  B  C+  C  D+  D หรือ  F    

24.4  ตัวอักษร  R  ใช้เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอบไม่ผ่านในรายวิชา
เฉพาะของคณะแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์ท่ีคณะก าหนด 

24.5 ตัวอักษร S และ U ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
24.5.1 การประเมินผลรายวิชาที่ก าหนดไว้ว่าไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน หรือ

ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน 
24.5.2 เปลี่ยนจาก I ภายในก าหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ ส าหรับรายวิชาที่

ได้ก าหนดการประเมินผลเป็น S และ U 
24.6  ตัวอักษร T ใช้ในกรณีของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้โอนได้ด้วยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจ าคณะที่รับโอน โดยใส่ไว้ในวงเล็บต่อท้ายรายวิชา 
24.7 ตัวอักษร W ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

24.7.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ 15.2 
24.7.2 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
24.7.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที่ 8 
การวัดและประเมินผล 

ข้อ 25  การวัดและประเมินผลการศึกษา   
25.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษา

หนึ่งๆ ไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง และเมื่อท าการประเมินผลรายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ถือว่า
การเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง 

25.2 อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้นักศึกษาทราบ
ล่วงหน้า 

25.3 การประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษร ตามหมวดที่ 7 
25.4 การประเมินผลการศึกษาเพ่ือค านวณระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average = 

G.P.A.) จะกระท าเมื่อสิ้นแต่ละภาคการศึกษา 
25.5 วิธีค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  (Cumulative Grade Point Average = 

Cumulative G.P.A.) ให้ท าดังนี ้
25.5.1 ให้น าผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหว่างค่าคะแนนที่ได้กับจ านวนหน่วยกิตของแต่

ละรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าคะแนนเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิต
สะสม (Cumulative Credits) ผลลัพธ์ที่ได้คือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

25.5.2   การค านวณดังกล่าวข้างต้นให้ตั้งหารถึงทศนิยม 4 ต าแหน่งและให้ปัดเศษ
เฉพาะ ทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ตั้งแต่ต าแหน่งที่ 4 เพ่ือให้เหลือทศนิยม 2 
ต าแหน่ง               

25.6  รายวิชาที่มีค่าคะแนนทุกรายวิชา จะต้องน าหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ ไปรวมเป็นตัวหารใน
การค านวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 26  การก าหนดนับชั้นปีนักศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องก าหนดชั้นปีนักศึกษาให้ออกเป็นประกาศของคณะ 
ข้อ 27  การสอบ 

27.1  การสอบแบ่งเป็น  
27.1.1 การสอบย่อย 
27.1.2 การสอบกลางภาค 
27.1.3 การสอบประจ าภาค 
27.1.4 การสอบรวบยอด 
27.1.5 การสอบประเภทอ่ืน 

27.2 การสอบย่อย เป็นการสอบในระหว่างภาคการศึกษาหนึ่งๆ ผลของการสอบอาจน าไปใช้
พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งรวมกับผลสอบประจ าภาคก็ได้ จ านวนครั้ง เวลา และวิธีการสอบให้
อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 

27.3 การสอบกลางภาค หมายถึงการสอบกลางภาคตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
27.4 การสอบประจ าภาค หมายถึง การสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละรายวิชา เมื่อเสร็จสิ้นการสอน

ในภาคการศึกษานั้น หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประจ าภาคให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจ าภาค 

27.5 การสอบรวบยอด หมายถึง การสอบประมวลความรู้เพ่ือมีสิทธิ์ได้รับปริญญาสาขาใดสาขา
หนึ่ง หรือให้เป็นไปตามท่ีคณะก าหนด 

27.6 การสอบประเภทอ่ืน หมายถึง การสอบท่ีนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้ ให้เป็นไป
ตามท่ีคณะก าหนด     
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ข้อ 28  การตกออก 
28.1 การพิจารณาการตกออกให้พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษานั้นๆ 

และให้คิดเฉพาะรายวิชาที่มีค่าคะแนนโดยไม่ค านึงถึงรายวิชาที่ได้  I  
28.2 นักศึกษาจะถูกพิจารณาให้ตกออกในกรณีดังต่อไปนี้ 

28.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.50 เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วและมีหน่วยกิต
สะสมตั้งแต่ 30-59 หน่วยกิต 

28.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.75 เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วและมีหน่วยกิต
สะสมตั้งแต่ 60 หน่วยกิตข้ึนไป 

28.2.3 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 29  การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
29.1  สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร ดังนี้ 

29.1.1 การนับหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาให้นับครั้งเดียว 
29.1.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรว่าเป็นรายวิชาที่

เทียบเท่ากัน ให้นับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นหน่วยกิตท่ีได้ 
29.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่คณะ

ก าหนดไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือได้ไม่ต่ ากว่า C ทุกรายวิชาตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
29.3 มีคุณสมบัติตามข้อ 30.1 แห่งระเบียบนี้ 
29.4 มีความประพฤติเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
29.5 ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
29.6 มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยก าหนด 
29.7 นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 29.2 แต่ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรครบตาม

เกณฑ์ที่สามารถขอรับอนุปริญญาได้ คณะอาจพิจารณาให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญา ทั้งนี้การให้อนุปริญญาต้องเป็นไปตามข้อ 30.2 แห่งระเบียบนี้ 

29.8 วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้นับวันที่คณะกรรมการประจ าคณะรับรองการส าเร็จการศึกษา 
 

หมวดที่ 9 
การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา 

  

ข้อ 30  ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแก่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
30.1 คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้เสนอชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับ

อนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 29 
แห่งระเบียบนี้ ทุกประการ และต้อง 
30.1.1 ไม่อยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งด ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอชื่อเพ่ือ

รับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร รวมทั้งไม่อยู่ในระหว่างบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ 
มหาวิทยาลัยหรือสังคม ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

30.1.2 ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 



401 
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หมวดที่ 8 
การวัดและประเมินผล 

ข้อ 25  การวัดและประเมินผลการศึกษา   
25.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษา

หนึ่งๆ ไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง และเมื่อท าการประเมินผลรายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ถือว่า
การเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง 

25.2 อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้นักศึกษาทราบ
ล่วงหน้า 

25.3 การประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษร ตามหมวดที่ 7 
25.4 การประเมินผลการศึกษาเพ่ือค านวณระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average = 

G.P.A.) จะกระท าเมื่อสิ้นแต่ละภาคการศึกษา 
25.5 วิธีค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  (Cumulative Grade Point Average = 

Cumulative G.P.A.) ให้ท าดังนี ้
25.5.1 ให้น าผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหว่างค่าคะแนนที่ได้กับจ านวนหน่วยกิตของแต่

ละรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าคะแนนเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิต
สะสม (Cumulative Credits) ผลลัพธ์ที่ได้คือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

25.5.2   การค านวณดังกล่าวข้างต้นให้ตั้งหารถึงทศนิยม 4 ต าแหน่งและให้ปัดเศษ
เฉพาะ ทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ตั้งแต่ต าแหน่งที่ 4 เพ่ือให้เหลือทศนิยม 2 
ต าแหน่ง               

25.6  รายวิชาที่มีค่าคะแนนทุกรายวิชา จะต้องน าหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ ไปรวมเป็นตัวหารใน
การค านวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 26  การก าหนดนับชั้นปีนักศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องก าหนดชั้นปีนักศึกษาให้ออกเป็นประกาศของคณะ 
ข้อ 27  การสอบ 

27.1  การสอบแบ่งเป็น  
27.1.1 การสอบย่อย 
27.1.2 การสอบกลางภาค 
27.1.3 การสอบประจ าภาค 
27.1.4 การสอบรวบยอด 
27.1.5 การสอบประเภทอ่ืน 

27.2 การสอบย่อย เป็นการสอบในระหว่างภาคการศึกษาหนึ่งๆ ผลของการสอบอาจน าไปใช้
พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งรวมกับผลสอบประจ าภาคก็ได้ จ านวนครั้ง เวลา และวิธีการสอบให้
อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 

27.3 การสอบกลางภาค หมายถึงการสอบกลางภาคตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
27.4 การสอบประจ าภาค หมายถึง การสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละรายวิชา เมื่อเสร็จสิ้นการสอน

ในภาคการศึกษานั้น หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประจ าภาคให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจ าภาค 

27.5 การสอบรวบยอด หมายถึง การสอบประมวลความรู้เพ่ือมีสิทธิ์ได้รับปริญญาสาขาใดสาขา
หนึ่ง หรือให้เป็นไปตามท่ีคณะก าหนด 

27.6 การสอบประเภทอ่ืน หมายถึง การสอบท่ีนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้ ให้เป็นไป
ตามท่ีคณะก าหนด     
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ข้อ 28  การตกออก 
28.1 การพิจารณาการตกออกให้พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษานั้นๆ 

และให้คิดเฉพาะรายวิชาที่มีค่าคะแนนโดยไม่ค านึงถึงรายวิชาที่ได้  I  
28.2 นักศึกษาจะถูกพิจารณาให้ตกออกในกรณีดังต่อไปนี้ 

28.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.50 เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วและมีหน่วยกิต
สะสมตั้งแต่ 30-59 หน่วยกิต 

28.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.75 เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วและมีหน่วยกิต
สะสมตั้งแต่ 60 หน่วยกิตข้ึนไป 

28.2.3 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 29  การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
29.1  สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร ดังนี้ 

29.1.1 การนับหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาให้นับครั้งเดียว 
29.1.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรว่าเป็นรายวิชาที่

เทียบเท่ากัน ให้นับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นหน่วยกิตท่ีได้ 
29.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่คณะ

ก าหนดไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือได้ไม่ต่ ากว่า C ทุกรายวิชาตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
29.3 มีคุณสมบัติตามข้อ 30.1 แห่งระเบียบนี้ 
29.4 มีความประพฤติเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
29.5 ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
29.6 มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยก าหนด 
29.7 นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 29.2 แต่ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรครบตาม

เกณฑ์ที่สามารถขอรับอนุปริญญาได้ คณะอาจพิจารณาให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญา ทั้งนี้การให้อนุปริญญาต้องเป็นไปตามข้อ 30.2 แห่งระเบียบนี้ 

29.8 วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้นับวันที่คณะกรรมการประจ าคณะรับรองการส าเร็จการศึกษา 
 

หมวดที่ 9 
การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา 

  

ข้อ 30  ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแก่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
30.1 คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้เสนอชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับ

อนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 29 
แห่งระเบียบนี้ ทุกประการ และต้อง 
30.1.1 ไม่อยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งด ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอชื่อเพ่ือ

รับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร รวมทั้งไม่อยู่ในระหว่างบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ 
มหาวิทยาลัยหรือสังคม ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

30.1.2 ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 



402
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30.2 ในกรณีที่คณะหรือหลักสูตรก าหนดให้มีการให้อนุปริญญา คณะเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
อนุปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 29  
ทุกข้อ ยกเว้นข้อ 29.2 แห่งระเบียบนี้ และต้อง 
30.2.1 ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตรแล้วและมีระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 แต่ไม่ต่ ากว่า 1.75 หรือ  
30.2.2 ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรอนุปริญญา และมีหน่วยกิตที่

ได้และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด    
30.3 การขอแก้ไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาไปแล้ว ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับแต่
วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ  

ข้อ 31  การให้ปริญญาเกียรตินิยม   
 31.1 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

31.1.1 มีระยะเวลาศึกษาไม่เกินระยะเวลาปกติที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับเวลาที่
อนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

31.1.2 ไม่เคยสอบได้ F หรือ R หรือ U ในรายวิชาใด 
31.1.3 ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แล้ว

ท าให้ส่งผลต่อการได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
31.1.4 ไม่เคยได้รับการยกเว้นรายวิชา เว้นแต่เป็นการยกเว้นรายวิชาที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดให้ยกเว้นได้โดยไม่มีผลต่อการให้ปริญญาเกียรตินิยมเท่านั้น 
31.1.5 ในกรณีนักศึกษาที่เทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรจากสถาบันการศึกษา อ่ืน จะต้อง

ศึกษารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

31.2 การให้ปริญญาเกียรตินิยม แบ่งเป็นดังนี้ 
31.2.1 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด

ในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเดียวกันในแต่ละคณะ ทั้งนี้ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ ากว่า 3.60 กรณีที่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน ให้พิจารณา
ถึงทศนิยมต าแหน่งที่ 4 หากยังเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวด
วิชาเฉพาะในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกของหลักสูตร 

31.2.2 เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.60 
31.2.3 เกียรตินิยมอันดับสอง ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ถึง 3.59  

31.3 การให้ปริญญาเกียรตินิยมส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรสถาบันสมทบ ให้เป็นไปตามข้อ 31.1 
และข้อ 31.2 ในระเบียบนี้  

ข้อ 32 การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา  
กรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือ

อนุปริญญาไปแล้ว มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 9 ข้อ 29 และข้อ 30 แห่งระเบียบนี้ ให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือ
อนุปริญญาให้กับบุคคลนั้น 
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ข้อ 33 ในกรณีที่มีเหตุผลที่จ าเป็นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ใด
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้ โดยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 

 

หมวดที่ 10 
การย้ายโอนนักศึกษา 

  
ข้อ 34  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

34.1 นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน ถ้าคุณสมบัติและผลการเรียนอยู่ในมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
การรับโอนจะกระท าได้ต่อเมื่อมีที่ส าหรับเข้าศึกษาว่างพอในหลักสูตรที่ขอเข้าศึกษา และให้
คณะที่จะรับเข้าศึกษาเป็นผู้พิจารณารับโอน ทั้งนี้คณะอาจก าหนดวิธีการ หลักเกณฑ์
พิจารณาเพิ่มเติมอีกก็ได้ 

34.2 นิสิตนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
นักศึกษาจากสถาบันเดิม และต้องได้ศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

34.3 นิสิตนักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษา จะต้องส่งใบสมัครถึงส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะ
เข้ารับการศึกษานั้น พร้อมกับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

34.4 หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและจ านวนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

34.5 นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอ่ืน มีสิทธิ์เรียนในมหาวิทยาลัยได้ในระยะเวลาไม่เกินสองเท่า
ของจ านวนปี ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยนับรวมเวลาเรียนจากสถาบันเดิมด้วย 

34.6 การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมส าหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอ่ืน มหาวิทยาลัยจะไม่
น าระดับคะแนนของรายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันเดิม มาค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม     

ข้อ 35  การย้ายคณะเรียน 
35.1 การย้ายคณะเรียน จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ

ของคณะที่ก าลังศึกษาและคณะที่ประสงค์จะขอย้ายเข้าศึกษา 
35.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอย้ายคณะเรียน จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

35.2.1 เป็นนักศึกษาท่ียังมีสิทธิ์เรียนในคณะเดิม 
35.2.2 ไม่เคยย้ายคณะเรียนมาก่อน 
35.2.3 มีเวลาศึกษาอยู่ในคณะเดิมไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติและมีหน่วยกิตสะสม

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
35.3  นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะเรียน จะต้องยื่นเอกสารต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ต่อส านักบริหารและพัฒนาวิชาการผ่านคณะที่ก าลังศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นเอกสาร
ดังกล่าวก่อนเริ่มภาคการศึกษาท่ีขอย้ายอย่างน้อย 6 สัปดาห์  

35.4  หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและอ่ืนๆ 
35.4.1 การเทียบรายวิชาที่จะโอน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะที่จะรับเข้าศึกษา 
35.4.2 ต้องรับโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบกันได้ทั้งหมด 
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30.2 ในกรณีที่คณะหรือหลักสูตรก าหนดให้มีการให้อนุปริญญา คณะเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
อนุปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 29  
ทุกข้อ ยกเว้นข้อ 29.2 แห่งระเบียบนี้ และต้อง 
30.2.1 ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตรแล้วและมีระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 แต่ไม่ต่ ากว่า 1.75 หรือ  
30.2.2 ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรอนุปริญญา และมีหน่วยกิตที่

ได้และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด    
30.3 การขอแก้ไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาไปแล้ว ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับแต่
วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ  

ข้อ 31  การให้ปริญญาเกียรตินิยม   
 31.1 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

31.1.1 มีระยะเวลาศึกษาไม่เกินระยะเวลาปกติที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับเวลาที่
อนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

31.1.2 ไม่เคยสอบได้ F หรือ R หรือ U ในรายวิชาใด 
31.1.3 ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แล้ว

ท าให้ส่งผลต่อการได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
31.1.4 ไม่เคยได้รับการยกเว้นรายวิชา เว้นแต่เป็นการยกเว้นรายวิชาที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดให้ยกเว้นได้โดยไม่มีผลต่อการให้ปริญญาเกียรตินิยมเท่านั้น 
31.1.5 ในกรณีนักศึกษาที่เทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรจากสถาบันการศึกษา อ่ืน จะต้อง

ศึกษารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

31.2 การให้ปริญญาเกียรตินิยม แบ่งเป็นดังนี้ 
31.2.1 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด

ในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเดียวกันในแต่ละคณะ ทั้งนี้ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ ากว่า 3.60 กรณีที่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน ให้พิจารณา
ถึงทศนิยมต าแหน่งที่ 4 หากยังเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวด
วิชาเฉพาะในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกของหลักสูตร 

31.2.2 เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.60 
31.2.3 เกียรตินิยมอันดับสอง ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ถึง 3.59  

31.3 การให้ปริญญาเกียรตินิยมส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรสถาบันสมทบ ให้เป็นไปตามข้อ 31.1 
และข้อ 31.2 ในระเบียบนี้  

ข้อ 32 การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา  
กรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือ

อนุปริญญาไปแล้ว มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 9 ข้อ 29 และข้อ 30 แห่งระเบียบนี้ ให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือ
อนุปริญญาให้กับบุคคลนั้น 
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ข้อ 33 ในกรณีที่มีเหตุผลที่จ าเป็นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ใด
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้ โดยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 

 

หมวดที่ 10 
การย้ายโอนนักศึกษา 

  
ข้อ 34  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

34.1 นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน ถ้าคุณสมบัติและผลการเรียนอยู่ในมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
การรับโอนจะกระท าได้ต่อเมื่อมีที่ส าหรับเข้าศึกษาว่างพอในหลักสูตรที่ขอเข้าศึกษา และให้
คณะที่จะรับเข้าศึกษาเป็นผู้พิจารณารับโอน ทั้งนี้คณะอาจก าหนดวิธีการ หลักเกณฑ์
พิจารณาเพิ่มเติมอีกก็ได้ 

34.2 นิสิตนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
นักศึกษาจากสถาบันเดิม และต้องได้ศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

34.3 นิสิตนักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษา จะต้องส่งใบสมัครถึงส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะ
เข้ารับการศึกษานั้น พร้อมกับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

34.4 หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและจ านวนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

34.5 นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอ่ืน มีสิทธิ์เรียนในมหาวิทยาลัยได้ในระยะเวลาไม่เกินสองเท่า
ของจ านวนปี ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยนับรวมเวลาเรียนจากสถาบันเดิมด้วย 

34.6 การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมส าหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอ่ืน มหาวิทยาลัยจะไม่
น าระดับคะแนนของรายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันเดิม มาค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม     

ข้อ 35  การย้ายคณะเรียน 
35.1 การย้ายคณะเรียน จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ

ของคณะที่ก าลังศึกษาและคณะที่ประสงค์จะขอย้ายเข้าศึกษา 
35.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอย้ายคณะเรียน จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

35.2.1 เป็นนักศึกษาท่ียังมีสิทธิ์เรียนในคณะเดิม 
35.2.2 ไม่เคยย้ายคณะเรียนมาก่อน 
35.2.3 มีเวลาศึกษาอยู่ในคณะเดิมไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติและมีหน่วยกิตสะสม

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
35.3  นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะเรียน จะต้องยื่นเอกสารต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ต่อส านักบริหารและพัฒนาวิชาการผ่านคณะที่ก าลังศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นเอกสาร
ดังกล่าวก่อนเริ่มภาคการศึกษาท่ีขอย้ายอย่างน้อย 6 สัปดาห์  

35.4  หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและอ่ืนๆ 
35.4.1 การเทียบรายวิชาที่จะโอน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะที่จะรับเข้าศึกษา 
35.4.2 ต้องรับโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบกันได้ทั้งหมด 
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35.4.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้าย จะต้องเรียนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิต
ที่ก าหนดในหลักสูตรที่ย้ายเข้าศึกษา  

35.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้าย มีสิทธิ์เรียนในหลักสูตรที่ย้ายเข้าศึกษาไม่เกินสองเท่าของ
จ านวนปีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้น โดยนับจากวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

35.6  การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมส าหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้าย ให้ค านวณระดับ
คะแนนเฉลี่ย  สะสมจากรายวิชาทั้งหมดท่ีรับโอนมาจากหลักสูตรเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียน
ในหลักสูตรใหม่ที่ย้ายเข้าศึกษาด้วย 

ข้อ 36  การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะหรือการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละคณะ 
  

หมวดที่ 11 
การลา การพ้นสภาพนักศึกษาและการคืนสภาพนักศึกษา 

  

ข้อ 37 การลา 
37.1 การลาแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

37.1.1 การลาป่วยหรือลากิจ 
37.1.2 การลาพักการศึกษา 
37.1.3 การลาออก 

37.2 การลาป่วยหรือลากิจ นักศึกษาจะลาได้ในกรณีที่มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมด มิฉะนั้นจะต้องขอลาพักการศึกษา และการลาที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้เป็นไป
ตามข้อ 27 แห่งระเบียบนี้ และตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยก าหนด นอกเหนือจากนี้ให้
อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 

37.3  การลาพักการศึกษา 
37.3.1 นักศึกษาอาจจะได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 

(1) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร 
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด ซึ่งมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
(3) เหตุผลความจ าเป็นอ่ืนที่คณะเห็นสมควร 

37.3.2 วิธีปฏิบัติในการลาพักการศึกษา ให้นักศึกษาหรือผู้ปกครอง ในกรณีที่นักศึกษาไม่
อาจด าเนินการด้วยตนเองได้ ยื่นใบลาพร้อมหลักฐานอ่ืนๆ ที่คณะผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา เพ่ือให้คณบดีเจ้าสังกัดเป็นผู้ พิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้นักศึกษาจะต้อง
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนวันแรกของการสอบประจ าภาคตามปฏิทิน
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นกรณีที่มีสาเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณบดี 

37.3.3 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษาปกติ เว้นแต่กรณีมี
เหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย อาจให้ลาพักการศึกษา ครั้งละหนึ่งปีการศึกษาได้ โดย
ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

37.3.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษา
สถานภาพนักศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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37.4 การลาออก นักศึกษาต้องยื่นใบลาพร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองและหลักฐานการแสดง
ว่าไม่มีหนี้สินค้างช าระ โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษา
สังกัด  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นอาจให้ผู้ปกครองยื่น
ใบลาออกแทนนักศึกษาได้               

37.5 หลักฐานที่ใช้ประกอบในการลาต่างๆ ประกอบด้วย 
37.5.1 ใบลา ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
37.5.2 ใบรับรองแพทย์ (กรณีลาเนื่องจากป่วย) ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
37.5.3 หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง และหนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

กรณีลาป่วยหรือลากิจเกิน 15 วัน หรือลาพักการศึกษา หรือลาออก 
37.5.4 หนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา การลาทุกประเภทต้องผ่านความ

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
37.5.5 หลักฐานเอกสารประกอบอ่ืนแล้วแต่กรณี เช่น เอกสารการได้รับอนุมัติให้ไปฝึก

ปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ การเรียกตัวเข้ารับราชการทหาร เป็นต้น 
37.5.6 หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัย กรณีลาออกหรือ

ลาพักการศึกษา 
37.6  การอนุมัติลาพักการศึกษาและการลาออกให้ถือตามวันที่อนุมัติให้มีผลในการลา          
37.7 การลาทุกกรณี จะไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นจากระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนใดของมหาวิทยาลัย   

ข้อ 38  การพ้นสภาพนักศึกษา  นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
38.1   ตาย 
38.2   ลาออก 
38.3   ตกออก 
38.4  ถูกสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
38.5 ขาดคุณสมบั ติการเข้ า เ ป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระเ บียบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
38.6 เรียนส าเร็จตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย

โดยให้ถือว่าวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาเป็นวันพ้นสภาพ
นักศึกษา เว้นแต่กรณีที่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติสองปริญญาให้ถือวันพ้น
สภาพในวันที่อนุมัติปริญญาที่สอง 

38.7 ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละภาคการศึกษา 
โดยมิได้ลาพักการศึกษาตามระเบียบ 

38.8 ไม่ช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นหรือต่อทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดใน
แต่ละภาคการศึกษา  ยกเว้นในกรณีเหตุสุดวิสัยที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร            

38.9  ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกินจ านวนสองเท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
ทั้งนี้ให้นับรวมระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษาด้วย 

38.10  ปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ปกครอง หรือลายมือชื่อบุคคลอ่ืน เพ่ือใช้เป็นหลักฐานเท็จต่อ
มหาวิทยาลัยตามข้อ 10.3 แห่งระเบียบนี้ 

38.11 ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาท 

38.12 โอนไปเป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
38.13 อ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
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35.4.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้าย จะต้องเรียนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิต
ที่ก าหนดในหลักสูตรที่ย้ายเข้าศึกษา  

35.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้าย มีสิทธิ์เรียนในหลักสูตรที่ย้ายเข้าศึกษาไม่เกินสองเท่าของ
จ านวนปีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้น โดยนับจากวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

35.6  การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมส าหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้าย ให้ค านวณระดับ
คะแนนเฉลี่ย  สะสมจากรายวิชาทั้งหมดท่ีรับโอนมาจากหลักสูตรเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียน
ในหลักสูตรใหม่ที่ย้ายเข้าศึกษาด้วย 

ข้อ 36  การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะหรือการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละคณะ 
  

หมวดที่ 11 
การลา การพ้นสภาพนักศึกษาและการคืนสภาพนักศึกษา 

  

ข้อ 37 การลา 
37.1 การลาแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

37.1.1 การลาป่วยหรือลากิจ 
37.1.2 การลาพักการศึกษา 
37.1.3 การลาออก 

37.2 การลาป่วยหรือลากิจ นักศึกษาจะลาได้ในกรณีที่มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมด มิฉะนั้นจะต้องขอลาพักการศึกษา และการลาที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้เป็นไป
ตามข้อ 27 แห่งระเบียบนี้ และตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยก าหนด นอกเหนือจากนี้ให้
อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 

37.3  การลาพักการศึกษา 
37.3.1 นักศึกษาอาจจะได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 

(1) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร 
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด ซึ่งมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
(3) เหตุผลความจ าเป็นอ่ืนที่คณะเห็นสมควร 

37.3.2 วิธีปฏิบัติในการลาพักการศึกษา ให้นักศึกษาหรือผู้ปกครอง ในกรณีที่นักศึกษาไม่
อาจด าเนินการด้วยตนเองได้ ยื่นใบลาพร้อมหลักฐานอ่ืนๆ ที่คณะผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา เพ่ือให้คณบดีเจ้าสังกัดเป็นผู้ พิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้นักศึกษาจะต้อง
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนวันแรกของการสอบประจ าภาคตามปฏิทิน
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นกรณีที่มีสาเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณบด ี

37.3.3 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษาปกติ เว้นแต่กรณีมี
เหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย อาจให้ลาพักการศึกษา ครั้งละหนึ่งปีการศึกษาได้ โดย
ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

37.3.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษา
สถานภาพนักศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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37.4 การลาออก นักศึกษาต้องยื่นใบลาพร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองและหลักฐานการแสดง
ว่าไม่มีหนี้สินค้างช าระ โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษา
สังกัด  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นอาจให้ผู้ปกครองยื่น
ใบลาออกแทนนักศึกษาได้               

37.5 หลักฐานที่ใช้ประกอบในการลาต่างๆ ประกอบด้วย 
37.5.1 ใบลา ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
37.5.2 ใบรับรองแพทย์ (กรณีลาเนื่องจากป่วย) ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
37.5.3 หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง และหนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

กรณีลาป่วยหรือลากิจเกิน 15 วัน หรือลาพักการศึกษา หรือลาออก 
37.5.4 หนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา การลาทุกประเภทต้องผ่านความ

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
37.5.5 หลักฐานเอกสารประกอบอ่ืนแล้วแต่กรณี เช่น เอกสารการได้รับอนุมัติให้ไปฝึก

ปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ การเรียกตัวเข้ารับราชการทหาร เป็นต้น 
37.5.6 หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัย กรณีลาออกหรือ

ลาพักการศึกษา 
37.6  การอนุมัติลาพักการศึกษาและการลาออกให้ถือตามวันที่อนุมัติให้มีผลในการลา          
37.7 การลาทุกกรณี จะไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นจากระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนใดของมหาวิทยาลัย   

ข้อ 38  การพ้นสภาพนักศึกษา  นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
38.1   ตาย 
38.2   ลาออก 
38.3   ตกออก 
38.4  ถูกสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
38.5 ขาดคุณสมบัติการเข้ า เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
38.6 เรียนส าเร็จตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย

โดยให้ถือว่าวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาเป็นวันพ้นสภาพ
นักศึกษา เว้นแต่กรณีที่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติสองปริญญาให้ถือวันพ้น
สภาพในวันที่อนุมัติปริญญาที่สอง 

38.7 ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละภาคการศึกษา 
โดยมิได้ลาพักการศึกษาตามระเบียบ 

38.8 ไม่ช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นหรือต่อทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดใน
แต่ละภาคการศึกษา  ยกเว้นในกรณีเหตุสุดวิสัยที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร            

38.9  ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกินจ านวนสองเท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
ทั้งนี้ให้นับรวมระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษาด้วย 

38.10  ปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ปกครอง หรือลายมือชื่อบุคคลอ่ืน เพ่ือใช้เป็นหลักฐานเท็จต่อ
มหาวิทยาลัยตามข้อ 10.3 แห่งระเบียบนี้ 

38.11 ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาท 

38.12 โอนไปเป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
38.13 อ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 39 การคืนสภาพนักศึกษา 
39.1 นักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษาอันเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้ อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได้  

39.1.1 พ้นสภาพตามข้อ 38.2 ข้อ 38.7 ข้อ 38.8 และข้อ 38.13 หรือ 
39.1.2 พ้นสภาพเนื่องจากได้รับการประเมินให้ได้อักษร  I  และถูกประเมินให้ตกออก

โดยยังไม่ได้แก้ผลการประเมินอักษร I 
39.2 หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา ให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวดที่ 12 
บทก าหนดโทษ 

  

ข้อ 40 นักศึกษาที่กระท าผิด หรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ ต้องรับโทษทางวิชาการตามที่ระบุไว้ในข้อ 41               
แห่งระเบียบนี้ และต้องถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา อีกโสดหนึ่งด้วย 

ข้อ 41 โทษทางวิชาการ มี 4 สถาน ดังนี้ 
41.1 ให้ปรับตกรายวิชาที่เป็นกรณีสาเหตุการกระท าผิดหรือการฝ่าฝืนระเบียบนี้ เช่น ทุจริตใน

การสอบ และกรณีที่เป็นไปตามข้อ 24.1.4 
41.2 ปรับตกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาที่สอบมาแล้วส าหรับภาคการศึกษานั้น โดยนับ

ย้อนหลังตามล าดับรายวิชาที่สอบ 
41.3 ปรับตกในทุกรายวิชาที่เข้าสอบแล้วส าหรับภาคการศึกษานั้น 
41.4 ปรับตกทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนส าหรับภาคการศึกษานั้น 

ข้อ 42  การด าเนินการเมื่อมีการกระท าผิด หรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ 
42.1 ให้ผู้ที่ตรวจพบว่านักศึกษากระท าผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ รวบรวมหลักฐานข้อเท็จจริง

ต่างๆ รายงานเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาและเสนอโทษ 
42.2 ให้คณะเสนอผลการพิจารณาโทษต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกขั้นหนึ่ง 

โดยให้โอกาสนักศึกษาได้ชี้แจงข้อเท็จจริง ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันหลังจากวัน
สุดท้ายของการส่งผลการเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

42.3 ให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกประวัติการลงโทษ และแจ้งให้คณะที่นักศึกษาผู้
นั้นสังกัดและผู้ปกครองของนักศึกษาผู้นั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ 43 นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ หรือไม่ได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตามข้อ 30 อาจ
อุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
43.1 ให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันทราบค าสั่ง

ลงโทษ 
43.2 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ 
43.3 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนคนอ่ืนหรือ

มอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้ 
43.4 การปฏิบัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์โทษทางวิชาการ ให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 44 ให้อธิการบดีมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัย  มีค าสั่งเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ตามควรแก่กรณี โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 
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  กรณีการอุทธรณ์การไม่ได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา ให้อธิการบดีเสนอความเห็นต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย   
 ค าวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง และของสภามหาวิทยาลัยตามวรรคสอง ให้ถือเป็นที่สุด 
แล้วแจ้งค าวินิจฉัยเป็นหนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน 15 วัน 
 

หมวดที่ 13 
การจัดการศึกษาและการวัดผลส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

  

คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดการศึกษาแตกต่างจากคณะอ่ืนๆ โดยเฉพาะการศึกษาในชั้นคลินิก
เนื่องจากมีการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติทางคลินิก จึงก าหนดการจัดการศึกษาและการวัดผล
ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในส่วนที่แตกต่างจากคณะอ่ืนๆ ดังนี้ 
ข้อ 45 การจัดการศึกษาตลอดปี การก าหนดระยะเวลาและภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อ 46 การลงทะเบียนเรียน  การเพ่ิมและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา การสอบ

แก้ตัวการขึ้นชั้นเรียน การเรียนซ้ าชั้น การตกออก และการสอบเพ่ือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย   

   
บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ 47  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนปีการศึกษา 2556 ให้
ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ .ศ. 2548  และประกาศหรือ
แนวปฏิบัติที่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
ไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา  

ข้อ 48  ระเบียบ หรือประกาศใดที่ใช้ข้อความ “ภาคการศึกษาฤดูร้อน” ให้ถือเป็น “ภาคการศึกษาพิเศษ” 
ตามระเบียบนี้ 

 
  ประกาศ  ณ วันที่   22   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 
 

                  
 

               (ลงชื่อ)  พลต ารวจเอก  เภา   สารสิน 
(เภา  สารสิน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ข้อ 39 การคืนสภาพนักศึกษา 
39.1 นักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษาอันเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้ อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได้  

39.1.1 พ้นสภาพตามข้อ 38.2 ข้อ 38.7 ข้อ 38.8 และข้อ 38.13 หรือ 
39.1.2 พ้นสภาพเนื่องจากได้รับการประเมินให้ได้อักษร  I  และถูกประเมินให้ตกออก

โดยยังไม่ได้แก้ผลการประเมินอักษร I 
39.2 หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา ให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวดที่ 12 
บทก าหนดโทษ 

  

ข้อ 40 นักศึกษาที่กระท าผิด หรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ ต้องรับโทษทางวิชาการตามที่ระบุไว้ในข้อ 41               
แห่งระเบียบนี้ และต้องถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา อีกโสดหนึ่งด้วย 

ข้อ 41 โทษทางวิชาการ มี 4 สถาน ดังนี้ 
41.1 ให้ปรับตกรายวิชาที่เป็นกรณีสาเหตุการกระท าผิดหรือการฝ่าฝืนระเบียบนี้ เช่น ทุจริตใน

การสอบ และกรณีที่เป็นไปตามข้อ 24.1.4 
41.2 ปรับตกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาที่สอบมาแล้วส าหรับภาคการศึกษานั้น โดยนับ

ย้อนหลังตามล าดับรายวิชาที่สอบ 
41.3 ปรับตกในทุกรายวิชาที่เข้าสอบแล้วส าหรับภาคการศึกษานั้น 
41.4 ปรับตกทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนส าหรับภาคการศึกษานั้น 

ข้อ 42  การด าเนินการเมื่อมีการกระท าผิด หรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ 
42.1 ให้ผู้ที่ตรวจพบว่านักศึกษากระท าผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ รวบรวมหลักฐานข้อเท็จจริง

ต่างๆ รายงานเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาและเสนอโทษ 
42.2 ให้คณะเสนอผลการพิจารณาโทษต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกขั้นหนึ่ง 

โดยให้โอกาสนักศึกษาได้ชี้แจงข้อเท็จจริง ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันหลังจากวัน
สุดท้ายของการส่งผลการเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

42.3 ให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกประวัติการลงโทษ และแจ้งให้คณะที่นักศึกษาผู้
นั้นสังกัดและผู้ปกครองของนักศึกษาผู้นั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ 43 นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ หรือไม่ได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตามข้อ 30 อาจ
อุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
43.1 ให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันทราบค าสั่ง

ลงโทษ 
43.2 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ 
43.3 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนคนอ่ืนหรือ

มอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้ 
43.4 การปฏิบัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์โทษทางวิชาการ ให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 44 ให้อธิการบดีมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัย  มีค าสั่งเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ตามควรแก่กรณี โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 407 
 

  กรณีการอุทธรณ์การไม่ได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา ให้อธิการบดีเสนอความเห็นต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย   
 ค าวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง และของสภามหาวิทยาลัยตามวรรคสอง ให้ถือเป็นที่สุด 
แล้วแจ้งค าวินิจฉัยเป็นหนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน 15 วัน 
 

หมวดที่ 13 
การจัดการศึกษาและการวัดผลส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

  

คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดการศึกษาแตกต่างจากคณะอ่ืนๆ โดยเฉพาะการศึกษาในชั้นคลินิก
เนื่องจากมีการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติทางคลินิก จึงก าหนดการจัดการศึกษาและการวัดผล
ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในส่วนที่แตกต่างจากคณะอ่ืนๆ ดังนี้ 
ข้อ 45 การจัดการศึกษาตลอดปี การก าหนดระยะเวลาและภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อ 46 การลงทะเบียนเรียน  การเพ่ิมและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา การสอบ

แก้ตัวการขึ้นชั้นเรียน การเรียนซ้ าชั้น การตกออก และการสอบเพ่ือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย   

   
บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ 47  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนปีการศึกษา 2556 ให้
ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ .ศ. 2548  และประกาศหรือ
แนวปฏิบัติที่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
ไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา  

ข้อ 48  ระเบียบ หรือประกาศใดที่ใช้ข้อความ “ภาคการศึกษาฤดูร้อน” ให้ถือเป็น “ภาคการศึกษาพิเศษ” 
ตามระเบียบนี้ 

 
  ประกาศ  ณ วันที่   22   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 
 

                  
 

               (ลงชื่อ)  พลต ารวจเอก  เภา   สารสิน 
(เภา  สารสิน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วยการสอบประจ าภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2547 

 

****************** 

 

 เพ่ือให้การด าเนินการสอบประจ าภาคของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบกับข้อ 27.8 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2542 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2547 สภามหาวิทยาลัยจึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจ าภาคของนักศึกษา พ .ศ. 
2547” 
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษา พ .ศ. 2530 บรรดา

ระเบียบข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “คณะ”  หมายถึง  คณะที่นักศึกษาสังกัด 
 “คณบดี”  หมายถึง  คณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัด 
 “คณะกรรมการประจ าคณะ”  หมายถึง  คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัด 
 “อาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายถึง  อาจารย์ที่คณะแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา  
    เกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา 
 “คณะกรรมการสอบ”  หมายถึง  คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งให้รับผิดชอบ  
   ด าเนินการเกี่ยวกับการสอบประจ าภาคของนักศึกษา 
 “กรรมการคุมสอบ”  หมายถึง  ผู้ที่คณะแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมห้องสอบ  
    วิชาใดวิชาหนึ่งของการสอบประจ าภาค 
 “อาจารย์ประจ าวิชา”  หมายถึง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบสอนประจ ารายวิชาหนึ่ง  
   รายวิชาใดท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “การสอบ”  หมายถึง  การสอบประจ าภาค ซึ่งเป็นการสอบครั้ง 
   สุดท้ายของแต่ละรายวิชาเมื่อเสร็จสิ้นการ  
   สอนในภาคการศึกษานั้นๆ 
 “นักศึกษา”  หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ข้อ 5  การแต่งกาย 
 ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเครื่องแบบ 
และเครื่องแต่งกายนักศึกษา 
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ข้อ 6  ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
 6.1 ต้องมีเวลาเรียนรายวิชานั้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ส าหรับรายวิชาที่เป็น
ภาคปฏิบัตินักศึกษาต้องปฏิบัติงานในรายวิชานั้นจนครบตามก าหนดของรายวิชานั้นๆ ทั้งนี้ ยกเว้นอาจารย์
ประจ าวิชาจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
 6.2 ต้องไม่ถูกลงโทษตัดสิทธิ์การสอบจากมหาวิทยาลัย 
ข้อ 7 การเข้าห้องสอบ 
 7.1 ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ 
 7.2 ห้ามน าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจัดการข้อมูล และ
  เอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ เว้นแต่อาจารย์ประจ าวิชาอนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 7.3 ผู้ที่มาหลังจากเริ่มท าการสอบไปแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ ยกเว้น แต่จะมีเหตุผลอัน
สมควร โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของประธานคณะกรรมการสอบของแต่ละคณะ หรือผู้ที่ ประธาน
คณะกรรมการสอบมอบหมาย ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 นาทีหลังจากเวลาที่เริ่มสอบแล้ว 
 7.4 นักศึกษาต้องเข้าห้องสอบและนั่งสอบตามเลขที่นั่งที่คณะกรรมการสอบได้จัดไว้ให้ 
ข้อ 8  การปฏิบัติตนระหว่างการสอบ 
 8.1  นักศึกษาต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามค าสั่งของกรรมการคุมสอบ 

8.2 ให้นักศึกษาผู้เข้าสอบแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรอื่นใดท่ีทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย
และลายมือชื่อให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบก่อนลงนามในบัญชีผู้เข้าสอบ 

 8.3  นักศึกษาต้องมีเครื่องใช้ของตนเอง ห้ามหยิบยืมเครื่องใช้กันในห้องสอบ 
 8.4  ห้ามท าการทุจริต หรือกระท าการใดๆ ที่ส่อเจตนาทุจริต 
 8.5  ห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานสิ่งใดในห้องสอบ 
 8.6  หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อสอบให้ท าไปตามที่ปรากฏในข้อสอบหรือตามที่เห็นสมควรหรือ

ถามกรรมการคุมสอบ 
 8.7  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องออกจากห้องสอบ ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบเสียก่อน 
 8.8  เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหรือประกาศจากกรรมการคุมสอบว่าหมดเวลาสอบ ให้ยุติการเขียน
ใดๆ โดยทันที  
ข้อ 9 การส่งกระดาษค าตอบ 
 9.1  ให้กรอกข้อความลงบนปกสมุดค าตอบให้ครบถ้วน ถ้าเป็นกระดาษค าตอบให้กรอกข้อความ
หัวกระดาษทุกแผ่น 
 9.2  ให้วางกระดาษค าตอบและหรือสมุดค าตอบไว้บนโตะะนั่งสอบของตน หรือตามที่กรรมการ    
คุมสอบก าหนดให้ 
ข้อ  10  การออกจากห้องสอบ 
 10.1 ห้ามน าข้อสอบและกระดาษเขียนค าตอบออกไปนอกห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
อาจารย์ประจ าวิชาที่ได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 10.2 นักศึกษาจะออกจากห้องสอบได้หลังจากเวลาที่ก าหนดให้เริ่มสอบแล้วไม่น้อยกว่า 45 นาที 
 10.3 เมื่อสอบเสร็จก่อน ต้องออกไปให้พ้นบริเวณห้องสอบและไม่ท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่
ยังสอบอยู่ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วยการสอบประจ าภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2547 

 

****************** 

 

 เพ่ือให้การด าเนินการสอบประจ าภาคของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบกับข้อ 27.8 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2542 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2547 สภามหาวิทยาลัยจึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจ าภาคของนักศึกษา พ .ศ. 
2547” 
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษา พ .ศ. 2530 บรรดา

ระเบียบข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “คณะ”  หมายถึง  คณะที่นักศึกษาสังกัด 
 “คณบดี”  หมายถึง  คณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัด 
 “คณะกรรมการประจ าคณะ”  หมายถึง  คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัด 
 “อาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายถึง  อาจารย์ที่คณะแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา  
    เกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา 
 “คณะกรรมการสอบ”  หมายถึง  คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งให้รับผิดชอบ  
   ด าเนินการเกี่ยวกับการสอบประจ าภาคของนักศึกษา 
 “กรรมการคุมสอบ”  หมายถึง  ผู้ที่คณะแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมห้องสอบ  
    วิชาใดวิชาหนึ่งของการสอบประจ าภาค 
 “อาจารย์ประจ าวิชา”  หมายถึง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบสอนประจ ารายวิชาหนึ่ง  
   รายวิชาใดท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “การสอบ”  หมายถึง  การสอบประจ าภาค ซึ่งเป็นการสอบครั้ง 
   สุดท้ายของแต่ละรายวิชาเมื่อเสร็จสิ้นการ  
   สอนในภาคการศึกษานั้นๆ 
 “นักศึกษา”  หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ข้อ 5  การแต่งกาย 
 ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเครื่องแบบ 
และเครื่องแต่งกายนักศึกษา 
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ข้อ 6  ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
 6.1 ต้องมีเวลาเรียนรายวิชานั้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ส าหรับรายวิชาที่เป็น
ภาคปฏิบัตินักศึกษาต้องปฏิบัติงานในรายวิชานั้นจนครบตามก าหนดของรายวิชานั้นๆ ทั้งนี้ ยกเว้นอาจารย์
ประจ าวิชาจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
 6.2 ต้องไม่ถูกลงโทษตัดสิทธิ์การสอบจากมหาวิทยาลัย 
ข้อ 7 การเข้าห้องสอบ 
 7.1 ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ 
 7.2 ห้ามน าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจัดการข้อมูล และ
  เอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ เว้นแต่อาจารย์ประจ าวิชาอนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 7.3 ผู้ที่มาหลังจากเริ่มท าการสอบไปแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ ยกเว้น แต่จะมีเหตุผลอัน
สมควร โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของประธานคณะกรรมการสอบของแต่ละคณะ หรือผู้ที่ ประธาน
คณะกรรมการสอบมอบหมาย ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 นาทีหลังจากเวลาที่เริ่มสอบแล้ว 
 7.4 นักศึกษาต้องเข้าห้องสอบและนั่งสอบตามเลขที่นั่งที่คณะกรรมการสอบได้จัดไว้ให้ 
ข้อ 8  การปฏิบัติตนระหว่างการสอบ 
 8.1  นักศึกษาต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามค าสั่งของกรรมการคุมสอบ 

8.2 ให้นักศึกษาผู้เข้าสอบแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรอื่นใดท่ีทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย
และลายมือชื่อให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบก่อนลงนามในบัญชีผู้เข้าสอบ 

 8.3  นักศึกษาต้องมีเครื่องใช้ของตนเอง ห้ามหยิบยืมเครื่องใช้กันในห้องสอบ 
 8.4  ห้ามท าการทุจริต หรือกระท าการใดๆ ที่ส่อเจตนาทุจริต 
 8.5  ห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานสิ่งใดในห้องสอบ 
 8.6  หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อสอบให้ท าไปตามที่ปรากฏในข้อสอบหรือตามที่เห็นสมควรหรือ

ถามกรรมการคุมสอบ 
 8.7  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องออกจากห้องสอบ ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบเสียก่อน 
 8.8  เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหรือประกาศจากกรรมการคุมสอบว่าหมดเวลาสอบ ให้ยุติการเขียน
ใดๆ โดยทันที  
ข้อ 9 การส่งกระดาษค าตอบ 
 9.1  ให้กรอกข้อความลงบนปกสมุดค าตอบให้ครบถ้วน ถ้าเป็นกระดาษค าตอบให้กรอกข้อความ
หัวกระดาษทุกแผ่น 
 9.2  ให้วางกระดาษค าตอบและหรือสมุดค าตอบไว้บนโตะะนั่งสอบของตน หรือตามที่กรรมการ    
คุมสอบก าหนดให้ 
ข้อ  10  การออกจากห้องสอบ 
 10.1 ห้ามน าข้อสอบและกระดาษเขียนค าตอบออกไปนอกห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
อาจารย์ประจ าวิชาที่ได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 10.2 นักศึกษาจะออกจากห้องสอบได้หลังจากเวลาที่ก าหนดให้เริ่มสอบแล้วไม่น้อยกว่า 45 นาที 
 10.3 เมื่อสอบเสร็จก่อน ต้องออกไปให้พ้นบริเวณห้องสอบและไม่ท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่
ยังสอบอยู่ 
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ข้อ 11 การสอบเม่ือมีเหตุสุดวิสัย 
 เมื่อมีเหตุสุดวิสัยท าให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบรายวิชาหนึ่งรายวิชาใด ตามวัน เวลาที่ก าหนดไว้ได้               
ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้ 
 11.1 นักศึกษาต้องแจ้งให้ประธานคณะกรรมการสอบทราบทันที ถึงเหตุที่ไม่สามารถเข้าสอบได้ 

พร้อมที่อยู่ที่คณะกรรมการสอบสามารถติดต่อได้ คณะกรรมการสอบจะเป็นผู้พิจารณาว่า 
เป็นเหตุสุดวิสัยตามกล่าวอ้างของนักศึกษาหรือไม่ 

 11.2 นักศึกษาอาจจะเข้าสอบได้ภายในวันเดียวกับที่ขาดสอบรายวิชาหนึ่งรายวิชาใด  เมื่อ
คณะกรรมการสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัย  ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการ 
สอบจะแจ้งให้ นักศึกษาทราบก าหนดเวลา และสถานที่สอบ 

 11.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่สามารถจัดให้นักศึกษาเข้าสอบ
ได้ภายในวันเดียวกับท่ีขาดสอบรายวิชานั้นๆ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

11.3.1 กรณีลงทะเบียนเรียนรายวิชาในคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ให้นักศึกษายื่นค าร้องต่อ
คณบดีผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแจ้งให้อาจารย์ประจ าวิชาด าเนินการสอบ
ชดเชย 

11.3.2 กรณีลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ให้นักศึกษายื่นค าร้องต่อ
คณบดีผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแจ้งให้คณะที่อาจารย์ประจ าวิชาสังกัด 
ด าเนินการสอบชดเชย 

 11.4 เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้นักศึกษาสอบชดเชยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่คณะก าหนด 
ข้อ 12 การปรับโทษ 
 12.1 นักศึกษาผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ถือว่า มีเจตนาฝ่าฝืน ส่อเจตนาทุจริต หรือทุจริต และได้รับ
โทษตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้ 
 12.1.1 ปรับตกในรายวิชานั้น 
 12.1.2  ปรับตกในทุกรายวิชาที่เข้าสอบแล้ว ส าหรับภาคการศึกษานั้น 
 12.1.3  ปรับตกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนส าหรับภาคการศึกษานั้น และให้พิจารณาโทษทาง

วินัยตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
 12.2 ขั้นตอนในการปรับโทษ 
 12.2.1  ให้กรรมการคุมสอบอย่างน้อย 2 คน ท ารายงานเสนอต่อประธานคณะกรรมการสอบ

ในกรณีที่นักศึกษาทุจริต ส่อเจตนาทุจริต หรือฝ่าฝืนข้อปฏิบัติในระเบียบนี้ 
12.2.2  ให้คณะกรรมการสอบหรือคณะท างานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสอบรวบรวม

หลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆ ในข้อ 12.2.1 โดยให้โอกาสนักศึกษาได้ชี้แจงข้อเท็จจริง
แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาโทษ ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 
15 วัน หลังจากวันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน (ส าหรับอาจารย์) ตามปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 13 นักศึกษาท่ีถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ อาจอุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 13.1 ให้ยื่นอุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันทราบค าสั่งลงโทษ โดยต้องท าเป็น

หนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ 
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 13.2 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนคนอ่ืนหรือ
มอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้ 

 13.3ให้อธิการบดีมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัย มีค าสั่งเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ตามควรแก่กรณี 
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 

ข้อ  14  การยกเลิกการสอบในกรณีที่มีสาเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ไม่ปกติที่ท าให้การสอบด าเนินการไม่
สมบูรณ์ให้คณะเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย 

ข้อ 15  ให้คณะมีอ านาจก าหนดรายละเอียดอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการสอบของนักศึกษาเพ่ิมเติมที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ 

ข้อ  16  การสอบกลางภาค หรือการสอบครั้งสุดท้ายของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนระบบชุดวิชาหรือ
ระบบอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ระบบภาคการศึกษา ให้ใช้แนวปฏิบัติในการสอบตามระเบียบนี้ได้โดยอนุโลม 

ข้อ  17  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่งหรือแนวทางปฏิบัติ
ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
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(ลงชื่อ)  พลต ารวจเอก  เภา   สารสิน 
(เภา สารสิน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ข้อ 11 การสอบเม่ือมีเหตุสุดวิสัย 
 เมื่อมีเหตุสุดวิสัยท าให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบรายวิชาหน่ึงรายวิชาใด ตามวัน เวลาที่ก าหนดไว้ได้               
ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้ 
 11.1 นักศึกษาต้องแจ้งให้ประธานคณะกรรมการสอบทราบทันที ถึงเหตุที่ไม่สามารถเข้าสอบได้ 

พร้อมที่อยู่ที่คณะกรรมการสอบสามารถติดต่อได้ คณะกรรมการสอบจะเป็นผู้พิจารณาว่า 
เป็นเหตุสุดวิสัยตามกล่าวอ้างของนักศึกษาหรือไม่ 

 11.2 นักศึกษาอาจจะเข้าสอบได้ภายในวันเดียวกับที่ขาดสอบรายวิชาหนึ่งรายวิชาใด  เมื่อ
คณะกรรมการสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัย  ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการ 
สอบจะแจ้งให้ นักศึกษาทราบก าหนดเวลา และสถานที่สอบ 

 11.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่สามารถจัดให้นักศึกษาเข้าสอบ
ได้ภายในวันเดียวกับท่ีขาดสอบรายวิชานั้นๆ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

11.3.1 กรณีลงทะเบียนเรียนรายวิชาในคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ให้นักศึกษายื่นค าร้องต่อ
คณบดีผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแจ้งให้อาจารย์ประจ าวิชาด าเนินการสอบ
ชดเชย 

11.3.2 กรณีลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ให้นักศึกษายื่นค าร้องต่อ
คณบดีผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแจ้งให้คณะที่อาจารย์ประจ าวิชาสังกัด 
ด าเนินการสอบชดเชย 

 11.4 เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้นักศึกษาสอบชดเชยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่คณะก าหนด 
ข้อ 12 การปรับโทษ 
 12.1 นักศึกษาผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ถือว่า มีเจตนาฝ่าฝืน ส่อเจตนาทุจริต หรือทุจริต และได้รับ
โทษตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้ 
 12.1.1 ปรับตกในรายวิชานั้น 
 12.1.2  ปรับตกในทุกรายวิชาที่เข้าสอบแล้ว ส าหรับภาคการศึกษานั้น 
 12.1.3  ปรับตกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนส าหรับภาคการศึกษานั้น และให้พิจารณาโทษทาง

วินัยตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
 12.2 ขั้นตอนในการปรับโทษ 
 12.2.1  ให้กรรมการคุมสอบอย่างน้อย 2 คน ท ารายงานเสนอต่อประธานคณะกรรมการสอบ

ในกรณีที่นักศึกษาทุจริต ส่อเจตนาทุจริต หรือฝ่าฝืนข้อปฏิบัติในระเบียบนี้ 
12.2.2  ให้คณะกรรมการสอบหรือคณะท างานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสอบรวบรวม

หลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆ ในข้อ 12.2.1 โดยให้โอกาสนักศึกษาได้ชี้แจงข้อเท็จจริง
แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาโทษ ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 
15 วัน หลังจากวันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน (ส าหรับอาจารย์) ตามปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 13 นักศึกษาท่ีถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ อาจอุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 13.1 ให้ยื่นอุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันทราบค าสั่งลงโทษ โดยต้องท าเป็น

หนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ 
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 13.2 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนคนอ่ืนหรือ
มอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้ 

 13.3ให้อธิการบดีมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัย มีค าสั่งเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ตามควรแก่กรณี 
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 

ข้อ  14  การยกเลิกการสอบในกรณีที่มีสาเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ไม่ปกติที่ท าให้การสอบด าเนินการไม่
สมบูรณ์ให้คณะเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย 

ข้อ 15  ให้คณะมีอ านาจก าหนดรายละเอียดอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการสอบของนักศึกษาเพ่ิมเติมที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ 

ข้อ  16  การสอบกลางภาค หรือการสอบครั้งสุดท้ายของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนระบบชุดวิชาหรือ
ระบบอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ระบบภาคการศึกษา ให้ใช้แนวปฏิบัติในการสอบตามระเบียบนี้ได้โดยอนุโลม 

ข้อ  17  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่งหรือแนวทางปฏิบัติ
ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 
 ประกาศ   ณ   วันที่  10  กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2547 
 

(ลงชื่อ)  พลต ารวจเอก  เภา   สารสิน 
(เภา สารสิน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2543 

 

************************** 

 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพการศึกษา โดยยึดแนวคิดการเรียนการ
สอนในฤดูร้อน ว่าเป็นการเรียนการสอนเพ่ือซ่อมเสริมและเติมเต็มให้กับส่วนที่นักศึกษาขาดบกพร่องในภาค
การศึกษาปกติ และเอ้ือโอกาสให้นักศึกษาที่ศักยภาพสูงสามารถส าเร็จการศึกษาได้ก่อนก าหนด หรือตาม
แผนการศึกษา สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนภาค
การศึกษาฤดูร้อน พ.ศ. 2543” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป” 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิก 
  3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน พ.ศ.2516 
  3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2519 
  3.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2520 
 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบใดซึ่ง
ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี หรือบุคคลอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ต้องเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 6 ก าหนดการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมี
ชั่วโมงการเรียนการสอนของแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 
สัปดาห์ 
 ข้อ 7 วิชาที่จะน ามาเปิดสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน จะต้องอยู่ในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
  7.1 เป็นวิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาท่ีหลักสูตรให้เปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน 
  7.2 ถ้าเป็นวิชาในใดการศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอนให้แก่นักศึกษาที่เคย
เรียนวิชานั้นมาก่อนแต่สอบไม่ผ่านเท่านั้น ยกเว้นวิชาที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถสอนในภาคการศึกษาปกติ 
หรือว่าในกรณีที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
  7.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามจ าเป็น 
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 ข้อ 8 จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นไปตามความจ าเป็น 
  8.1 วิชาตามข้อ 7.1 และข้อ 7.2 ไม่น้อยกว่า 10 คน 
  8.2 วิชาตามข้อ 7.3 ไม่น้อยกว่า 20 คน 
  ในกรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนน้อยกว่าก าหนด มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้เปิดสอนได้ 
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอนและคณะที่เปิดสอน 
 ข้อ 9  กรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีประกาศปิดวิชาใดให้คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนวิชานั้นแก่นักศึกษาผู้ได้
ลงทะเบียนไว้แล้ว 
        ข้อ 10 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 8 หน่วยกิต หากประสงค์ลงทะเบียนเกินกว่าให้คณบดี
หรือผู้รักษาราชการแทนคณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัด พิจารณาอนุญาตให้ลงเพ่ิมอีกรวมแล้วไม่เกิน 10 
หน่วยกิต 
 ข้อ 11 วันเพิ่มวิชาเรียนและวันถอนวิชาเรียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี ส่วนขั้นตอนการเพ่ิมหรือถอนวิชาเรียนให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการศึกษาภาคปกติ 
 ข้อ 12 ก าหนดสิทธิในการเข้าสอบภาคปลาย การวัดและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
 ข้อ 13 นักศึกษาที่กระท าผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ ต้องได้รับโทษทางวิชาการตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย ว่า ด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และอาจถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษาอีกโสดหนึ่งด้วย 
 ข้อ 14 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 
 

                  
                                                            
                                                          

               (ลงชื่อ)  พลต ารวจเอก  เภา   สารสิน 
(เภา  สารสิน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

                    ประกาศ  ณ วันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2543 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2543 

 

************************** 

 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพการศึกษา โดยยึดแนวคิดการเรียนการ
สอนในฤดูร้อน ว่าเป็นการเรียนการสอนเพ่ือซ่อมเสริมและเติมเต็มให้กับส่วนที่นักศึกษาขาดบกพร่องในภาค
การศึกษาปกติ และเอ้ือโอกาสให้นักศึกษาที่ศักยภาพสูงสามารถส าเร็จการศึกษาได้ก่อนก าหนด หรือตาม
แผนการศึกษา สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนภาค
การศึกษาฤดูร้อน พ.ศ. 2543” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป” 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิก 
  3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน พ.ศ.2516 
  3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2519 
  3.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2520 
 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบใดซึ่ง
ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี หรือบุคคลอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ต้องเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 6 ก าหนดการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมี
ชั่วโมงการเรียนการสอนของแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 
สัปดาห์ 
 ข้อ 7 วิชาที่จะน ามาเปิดสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน จะต้องอยู่ในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
  7.1 เป็นวิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาท่ีหลักสูตรให้เปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน 
  7.2 ถ้าเป็นวิชาในใดการศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอนให้แก่นักศึกษาที่เคย
เรียนวิชานั้นมาก่อนแต่สอบไม่ผ่านเท่านั้น ยกเว้นวิชาที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถสอนในภาคการศึกษาปกติ 
หรือว่าในกรณีที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
  7.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามจ าเป็น 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 413 
 

 ข้อ 8 จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นไปตามความจ าเป็น 
  8.1 วิชาตามข้อ 7.1 และข้อ 7.2 ไม่น้อยกว่า 10 คน 
  8.2 วิชาตามข้อ 7.3 ไม่น้อยกว่า 20 คน 
  ในกรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนน้อยกว่าก าหนด มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้เปิดสอนได้ 
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอนและคณะที่เปิดสอน 
 ข้อ 9  กรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีประกาศปิดวิชาใดให้คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนวิชานั้นแก่นักศึกษาผู้ได้
ลงทะเบียนไว้แล้ว 
        ข้อ 10 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 8 หน่วยกิต หากประสงค์ลงทะเบียนเกินกว่าให้คณบดี
หรือผู้รักษาราชการแทนคณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัด พิจารณาอนุญาตให้ลงเพ่ิมอีกรวมแล้วไม่เกิน 10 
หน่วยกิต 
 ข้อ 11 วันเพิ่มวิชาเรียนและวันถอนวิชาเรียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี ส่วนขั้นตอนการเพ่ิมหรือถอนวิชาเรียนให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการศึกษาภาคปกติ 
 ข้อ 12 ก าหนดสิทธิในการเข้าสอบภาคปลาย การวัดและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
 ข้อ 13 นักศึกษาที่กระท าผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ ต้องได้รับโทษทางวิชาการตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  และอาจถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษาอีกโสดหนึ่งด้วย 
 ข้อ 14 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 
 

                  
                                                            
                                                          

               (ลงชื่อ)  พลต ารวจเอก  เภา   สารสิน 
(เภา  สารสิน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

                    ประกาศ  ณ วันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2543 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  963/2555) 
เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ. 2555 

 

************************** 

 

 เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาการศึกษาส าหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ   
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามข้อ 6 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ.2552 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราว
ประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 973/2555) เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555” 
 ข้อ  2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ทีม่ีสถานภาพเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป   
 ข้อ  3  อัตราในการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติแยกแสดงรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
           ข้อ  4  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ  5  เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ท่ีช าระแล้วตามอัตราการเรียกเก็บที่ก าหนดไว้แนบท้าย
ประกาศนี้จะขอคืนไม่ได ้
 ข้อ  6  นักศึกษาที่ช าระค่าธรรมเนียมเต็มตามอัตราเหมาจ่ายมีสิทธิ์ได้รับบริการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย
จะก าหนด โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
 ข้อ  7  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และมีอ านาจออกประกาศเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ  
ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 
  

ประกาศ  ณ   วันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ.  2555 
     

(ลงชื่อ)   กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย 
(รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 963/2555) 
บัญชีที่ 1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Free) ต่อภาคการศึกษา ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
ภาคปกติที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 

คณะวิชา อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท) 
1.  คณะแพทยศาสตร์ 18,000 
2. คณะทันตแพทยศาสตร์ 18,000 
3. คณะพยาบาลศาสตร์ 18,000 
4. คณะเภสัชศาสตร์ 18,000 
5. คณะเทคนิคการแพทย์ 18,000 
6. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18,000 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 18,000 
8. คณะสถาปัตยศาสตร์ 18,000 
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15,000 
10. คณะวิทยาการจัดการ 15,000 
11. คณะเกษตรศาสตร์ 12,000 
12. คณะวิทยาศาสตร์ 12,000 
13. คณะเทคโนโลยี 12,000 
14. วิทยาลัยเขตหนองคาย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 12,000 
15. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000 
16. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,000 
17. คณะศึกษาศาสตร์ 10,000 
18. วิทยาลัยเขตหนองคาย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 10,000 

 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ช าระครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคปกติ 
 ค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,100 บาท 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  963/2555) 
เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ. 2555 

 

************************** 

 

 เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาการศึกษาส าหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ   
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามข้อ 6 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ.2552 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราว
ประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 973/2555) เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555” 
 ข้อ  2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ทีม่ีสถานภาพเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป   
 ข้อ  3  อัตราในการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติแยกแสดงรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
           ข้อ  4  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ  5  เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ช าระแล้วตามอัตราการเรียกเก็บท่ีก าหนดไว้แนบท้าย
ประกาศนี้จะขอคืนไม่ได ้
 ข้อ  6  นักศึกษาที่ช าระค่าธรรมเนียมเต็มตามอัตราเหมาจ่ายมีสิทธิ์ได้รับบริการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย
จะก าหนด โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
 ข้อ  7  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และมีอ านาจออกประกาศเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ  
ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 
  

ประกาศ  ณ   วันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ.  2555 
     

(ลงชื่อ)   กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย 
(รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 963/2555) 
บัญชีที่ 1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Free) ต่อภาคการศึกษา ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
ภาคปกติที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 

คณะวิชา อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท) 
1.  คณะแพทยศาสตร์ 18,000 
2. คณะทันตแพทยศาสตร์ 18,000 
3. คณะพยาบาลศาสตร์ 18,000 
4. คณะเภสัชศาสตร์ 18,000 
5. คณะเทคนิคการแพทย์ 18,000 
6. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18,000 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 18,000 
8. คณะสถาปัตยศาสตร์ 18,000 
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15,000 
10. คณะวิทยาการจัดการ 15,000 
11. คณะเกษตรศาสตร์ 12,000 
12. คณะวิทยาศาสตร์ 12,000 
13. คณะเทคโนโลยี 12,000 
14. วิทยาลัยเขตหนองคาย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 12,000 
15. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000 
16. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,000 
17. คณะศึกษาศาสตร์ 10,000 
18. วิทยาลัยเขตหนองคาย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 10,000 

 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ช าระครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคปกติ 
 ค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,100 บาท 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  963/2555) 
บัญชี 2  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามรายการ 

 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. ค่าปรับลงทะเบียนวิชาเรียนช้ากว่าก าหนด วันละ ........ บาท แต่ไม่เกิน 3,000 บาท 
2. ค่ายื่นใบสมัครขอโอนย้ายมาเป็นนักศึกษา 
3. ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาบัตรละ 
4. ค่าใบประมวลผลการศึกษาฉบับละ 
5. ค่าหนังสือรับรองฉบับจริงหรือฉบับส าเร็จการศึกษาฉบับละ 
6. ค่าหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาฉบับละ 
7. ค่าหนังสือรับรองอ่ืน ๆ ฉบับละ 
8. ค่าใบแปลปริญญาบัตรฉบับละ 
9. ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต 
10. ค่าข้ึนทะเบียนอนุปริญญา 
11. ค่าใบแทนปริญญาบัตรฉบับละ 
12. ค่าธรรมเนียมส่งหลักฐานการศึกษาภายในประเทศทางไปรษณีย์ครั้งละ 
13. ค่าธรรมเนียมส่งหลักฐานการศึกษาต่างประเทศทางไปรษณีย์ครั้งละ 
14. ค่าธรรมเนียมขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการลงทะเบียนวิชาเรียนรายการละ 
15. ค่าขอคืนสถานภาพนักศึกษา ครั้งละ 

50 
200 
100 
30 
30 
20 
20 
100 
800 
200 
400 
50 
200 
30 

1,000 
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         (รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 963/2548) 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
************************  

 เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิด
ผลดีต่อมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตร โครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครั้งที่  3/2548 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2548  จึงออกประกาศไว้ดังนี้   
 ข้อ 1  ประกาศนี ้เร ียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่ 963/2548) เรื ่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์” 
 ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ  ก าหนดดังนี้ 

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 30,000  บาท 
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 15,000  บาท 

3.2 กรณีที่ เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายเพ่ือส าเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตที่ต้อง
ลงทะเบียนอีกไม่เกิน 8 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับภาคการศึกษาปกติ   

ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมอ่ืนที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2548         

 

                (ลงชื่อ)  กุลธิดา  ท้วมสุข 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  963/2555) 
บัญชี 2  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามรายการ 

 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. ค่าปรับลงทะเบียนวิชาเรียนช้ากว่าก าหนด วันละ ........ บาท แต่ไม่เกิน 3,000 บาท 
2. ค่ายื่นใบสมัครขอโอนย้ายมาเป็นนักศึกษา 
3. ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาบัตรละ 
4. ค่าใบประมวลผลการศึกษาฉบับละ 
5. ค่าหนังสือรับรองฉบับจริงหรือฉบับส าเร็จการศึกษาฉบับละ 
6. ค่าหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาฉบับละ 
7. ค่าหนังสือรับรองอ่ืน ๆ ฉบับละ 
8. ค่าใบแปลปริญญาบัตรฉบับละ 
9. ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต 
10. ค่าข้ึนทะเบียนอนุปริญญา 
11. ค่าใบแทนปริญญาบัตรฉบับละ 
12. ค่าธรรมเนียมส่งหลักฐานการศึกษาภายในประเทศทางไปรษณีย์ครั้งละ 
13. ค่าธรรมเนียมส่งหลักฐานการศึกษาต่างประเทศทางไปรษณีย์ครั้งละ 
14. ค่าธรรมเนียมขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการลงทะเบียนวิชาเรียนรายการละ 
15. ค่าขอคืนสถานภาพนักศึกษา ครั้งละ 

50 
200 
100 
30 
30 
20 
20 
100 
800 
200 
400 
50 
200 
30 

1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 417 
 

         (รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 963/2548) 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
************************  

 เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิด
ผลดีต่อมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตร โครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครั้งที่  3/2548 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2548  จึงออกประกาศไว้ดังนี้   
 ข้อ 1  ประกาศนี ้เร ียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่ 963/2548) เรื ่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์” 
 ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ  ก าหนดดังนี้ 

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 30,000  บาท 
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 15,000  บาท 

3.2 กรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายเพ่ือส าเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตที่ต้อง
ลงทะเบียนอีกไม่เกิน 8 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับภาคการศึกษาปกติ   

ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมอ่ืนที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2548         

 

                (ลงชื่อ)  กุลธิดา  ท้วมสุข 
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      (รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1427/2549) 
เรื่อง    ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร์ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
************************* 

เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการ
จัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุม ครั้งที่ 9/2549 เม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2549 และความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 
2549 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1427/2549) เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 

ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทายลัยขอนแก่นตั้งแต่
ภาคการ ศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดังนี้ 

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 30,000  บาท 
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 15,000  บาท 

 3.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายเพ่ือส าเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตที่ต้อง
ลงทะเบียนอีกไม่เกิน 8 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 

 ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมอ่ืนที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหา
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  19  ธันวาคม  พ.ศ. 2549                 
 

             (ลงชื่อ)  กุลธิดา  ท้วมสุข 
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         (รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 902/2551) 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
****************************** 

เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  เอ้ือต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดี
ต่อมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 และความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 
2550 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 902/2551) เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์” 

ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทายลัยขอนแก่นตั้งแต่                   
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดังนี้ 

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 30,000  บาท 
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 15,000  บาท 

 3.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายเพ่ือส าเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตที่ต้อง
ลงทะเบียนอีกไม่เกิน 8 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 

 ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมอ่ืนที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  639/2548)  เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหา
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551     
              

             (ลงชื่อ)   กุลธิดา  ท้วมสุข 
 

    



419 

 

 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 418 
 
418 

 

      (รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1427/2549) 
เรื่อง    ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร์ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
************************* 

เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการบริหารและการ
จัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุม ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 และความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 
2549 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1427/2549) เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 

ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทายลัยขอนแก่นตั้งแต่
ภาคการ ศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดังนี้ 

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 30,000  บาท 
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 15,000  บาท 

 3.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายเพ่ือส าเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตที่ต้อง
ลงทะเบียนอีกไม่เกิน 8 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 

 ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมอ่ืนที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหา
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  19  ธันวาคม  พ.ศ. 2549                 
 

             (ลงชื่อ)  กุลธิดา  ท้วมสุข 
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         (รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 902/2551) 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
****************************** 

เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  เอ้ือต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดี
ต่อมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 และความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 
2550 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 902/2551) เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์” 

ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทายลัยขอนแก่นตั้งแต่                   
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ ก าหนดดังนี้ 

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 30,000  บาท 
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 15,000  บาท 

 3.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายเพ่ือส าเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตที่ต้อง
ลงทะเบียนอีกไม่เกิน 8 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติ 

 ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมอ่ืนที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  639/2548)  เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหา
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551     
              

             (ลงชื่อ)   กุลธิดา  ท้วมสุข 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 440/2542) 
เรื่อง  การใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานประกอบการลา และกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา 

 

******************************* 
 

 เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2542 ในการใช้ใบรับรองแพทย์เพ่ือประกอบการพิจารณาการลาเนื่องจากเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ 
ได้รับบาดเจ็บหรือกรณีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือการสอบนักศึกษาต้องแนบใบรับรองแพทย์ตามที่
ก าหนด ดังนี้ 
 1. ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล
ของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งเป็นของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้ 
 2. แพทย์ผู้ลงนามในใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ 
 3. ในใบรับรองแพทย์ต้องระบุโรค อาการป่วยของนักศึกษาและความเห็นของแพทย์ให้ชัดเจน 
หากต้องให้หยุดพักการศึกษาเพ่ือการบ าบัดรักษาให้ระบุวันเริ่มต้นพักและระยะเวลาพักด้วย 
 ใบรับรองแพทย์ที่น ามาแสดงเป็นหลักฐานประกอบฯ หากไม่สมบูรณ์ตามที่ก าหนดในข้อ 1-3 จะไม่
รับพิจารณา 
 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 34/2535 เรื่อง การใช้ใบรับรองแพทย์เป็น
หลักฐานประกอบการลา และกรณีอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษา ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2535 และให้ใช้
ประกาศนี้แทน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่   28   ตุลาคม   พ.ศ. 2542 
 
              (ลงชื่อ)  สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ 

(รองศาสตราจารย์สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับท่ี 766/2549) 

เรื่อง   การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 
 

************************* 
 

 เ พ่ื อ เป็ นการ เปิ ด โอกาสทางการศึ กษาแก่นั กศึ กษาที่ ส อบคัด เ ลื อก เ ข้ าศึ กษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถโอนรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นๆ และผ่านการวัดและ
ประเมินผลตามเกณฑ์ของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ มาเป็นส่วนหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งเพ่ือเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 มาตรา 15 ที่ก าหนดให้มีการ เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย และเพ่ือปริวรรตให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ .ศ.2545 ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลง
ระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่เป็นระบบเหมาจ่าย 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ.2541 ประกอบกับข้อ 12.10 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของ
รายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766 /2549) เร่ือง การเทียบโอน
รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ” 
 ข้อ  2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
 ข้อ  3  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 143/2543) เร่ือง การเทียบโอนรายวิชา ลง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2543 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 377 /2546) เร่ือง การเทียบโอน
รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ลงวันที่ วันที่ 21 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2546 และ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ  4   ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “คณะ” หมายถึง คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายถึง ส านักทะเบียนและประมวลผล  
   (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
   ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   (ฉบับที่ 3/2548)   
 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
    ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “รายวิชา” หมายถึง กระบวนวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตร ี
     และเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้นๆ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 440/2542) 
เรื่อง  การใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานประกอบการลา และกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา 

 

******************************* 
 

 เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2542 ในการใช้ใบรับรองแพทย์เพ่ือประกอบการพิจารณาการลาเนื่องจากเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ 
ได้รับบาดเจ็บหรือกรณีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือการสอบนักศึกษาต้องแนบใบรับรองแพทย์ตามที่
ก าหนด ดังนี้ 
 1. ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล
ของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งเป็นของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้ 
 2. แพทย์ผู้ลงนามในใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ 
 3. ในใบรับรองแพทย์ต้องระบุโรค อาการป่วยของนักศึกษาและความเห็นของแพทย์ให้ชัดเจน 
หากต้องให้หยุดพักการศึกษาเพ่ือการบ าบัดรักษาให้ระบุวันเริ่มต้นพักและระยะเวลาพักด้วย 
 ใบรับรองแพทย์ที่น ามาแสดงเป็นหลักฐานประกอบฯ หากไม่สมบูรณ์ตามที่ก าหนดในข้อ 1-3 จะไม่
รับพิจารณา 
 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 34/2535 เรื่อง การใช้ใบรับรองแพทย์เป็น
หลักฐานประกอบการลา และกรณีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ลงวันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2535 และให้ใช้
ประกาศนี้แทน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่   28   ตุลาคม   พ.ศ. 2542 
 
              (ลงชื่อ)  สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ 

(รองศาสตราจารย์สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับท่ี 766/2549) 

เรื่อง   การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 
 

************************* 
 

 เ พ่ื อ เป็ นการ เปิ ด โอกาสทางการศึ กษาแก่นั กศึ กษาที่ ส อบคัด เ ลื อก เ ข้ าศึ กษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถโอนรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นๆ และผ่านการวัดและ
ประเมินผลตามเกณฑ์ของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ มาเป็นส่วนหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งเพ่ือเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 มาตรา 15 ที่ก าหนดให้มีการ เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย และเพ่ือปริวรรตให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ .ศ.2545 ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลง
ระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่เป็นระบบเหมาจ่าย 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ.2541 ประกอบกับข้อ 12.10 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ.2548 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของ
รายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766 /2549) เรื่อง การเทียบโอน
รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ” 
 ข้อ  2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
 ข้อ  3  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 143/2543) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา ลง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2543 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 377 /2546) เรื่อง การเทียบโอน
รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ลงวันที่ วันที่ 21 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2546 และ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ  4   ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “คณะ” หมายถึง คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายถึง ส านักทะเบียนและประมวลผล  
   (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
   ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   (ฉบับที่ 3/2548)   
 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
    ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “รายวิชา” หมายถึง กระบวนวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตร ี
     และเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้นๆ 
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 ข้อ 5  นักศึกษาผู้มีสิทธิขอเทียบโอนรายวิชาต้องเป็นนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือของสถาบันการศึกษาอ่ืน
ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่มี
อ านาจตามกฎหมายรับรอง 
 ข้อ 6  ก าหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 

6.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา จะต้อง
ยื่นค าร้องขอเทียบโอนรายวิชาภายใน  15  วัน นับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษาแรก
ที่เข้าศึกษา และสามารถยื่นค าร้องได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ที่งานบริการการศึกษา
ของคณะที่นักศึกษาสังกัดโดยแนบใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียดของรายวิชา 
และเค้าโครงรายวิชาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ยกเว้น ผู้ขอเทียบโอนที่เคย
ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ให้แนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเท่านั้น 

6.2 ให้คณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของ
รายวิชา ของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วันนับถัดจากวันสุดท้ายของ
ก าหนดวันยื่นค าร้อง และเป็นผู้ส่งผลการพิจารณาที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ 
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ข้อ 7  เกณฑ์การพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา และขั้นตอนการ
ตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

 7.1  เกณฑ์การพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 
7.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ

เทียบเท่าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

7.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 

7.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร 
C  หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า และหรือเป็นไปตาม
เงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นก าหนด 

7.1.4 นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามใน
สี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

7.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ ได้รับอนุมัติ ให้ เทียบโอนได้จากต่าง
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

7.1.6 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาจะต้องใช้เวลาศึกษาที่
เหลืออยู่ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 

7.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้า
ศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั ้นปีและภาคการศึกษาที ่ได ้ร ับอนุญาตให้มี
นักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว  
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7.1.8 เกณฑ์อ่ืนที่คณะเจ้าของรายวิชาเป็นผู้ก าหนดขึ้นและจัดท าเป็นประกาศ 
ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ 

7.1.9 เกณฑ์นี้ให้ใช้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
7.2  ขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

7.2.1 คณะที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้ส่งรายวิชาไปยังคณะที่รายวิชาที่ขอเทียบโอน
นั้นสังกัด  เพ่ือพิจารณาว่ารายวิชาใดท่ีสามารถเทียบโอนได้ 

7.2.2 คณะกรรมการประจ าคณะที ่นักศึกษาสังกัดพิจารณาผลตามข้อ 
7.2.1 เพื่อพิจารณาการรับเทียบโอน ทั ้งนี ้ให้เป็นไปตามเกณฑ์     
ข้อ 7.1 หากเห็นชอบให้น าเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดี 

ข้อ 8  ค่าใช้จ่ายและการช าระเงินค่าใช้จ่ายในการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 9  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาได้แล้ว
นั้น ให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพิกถอนการลงทะเบียนรายวิชานั้น  
            นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติมในภาคการศึกษานั ้นๆ  ได้ ทั ้งนี้
จ านวนหน่วยกิต ที่ลงทะเบียนเรียนได้ ต้องเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
 ข้อ 10  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ โดยให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาตาม
ประกาศนี ้การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 
 
 ประกาศ   ณ   วันที่  19  มิถุนายน   พ.ศ. 2549 
 

                (ลงชื่อ)  กุลธิดา  ท้วมสุข 
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 

        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
   ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 ข้อ 5  นักศึกษาผู้มีสิทธิขอเทียบโอนรายวิชาต้องเป็นนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือของสถาบันการศึกษาอ่ืน
ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่มี
อ านาจตามกฎหมายรับรอง 
 ข้อ 6  ก าหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 

6.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา จะต้อง
ยื่นค าร้องขอเทียบโอนรายวิชาภายใน  15  วัน นับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษาแรก
ที่เข้าศึกษา และสามารถยื่นค าร้องได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ที่งานบริการการศึกษา
ของคณะที่นักศึกษาสังกัดโดยแนบใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียดของรายวิชา 
และเค้าโครงรายวิชาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ยกเว้น ผู้ขอเทียบโอนที่เคย
ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ให้แนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเท่านั้น 

6.2 ให้คณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของ
รายวิชา ของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วันนับถัดจากวันสุดท้ายของ
ก าหนดวันยื่นค าร้อง และเป็นผู้ส่งผลการพิจารณาที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ 
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ข้อ 7  เกณฑ์การพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา และขั้นตอนการ
ตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

 7.1  เกณฑ์การพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 
7.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ

เทียบเท่าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

7.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 

7.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร 
C  หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า และหรือเป็นไปตาม
เงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นก าหนด 

7.1.4 นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามใน
สี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

7.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ ได้รับอนุมัติ ให้ เทียบโอนได้จากต่าง
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

7.1.6 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาจะต้องใช้เวลาศึกษาที่
เหลืออยู่ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 

7.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้า
ศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั ้นปีและภาคการศึกษาที ่ได ้ร ับอนุญาตให้มี
นักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว  
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7.1.8 เกณฑ์อ่ืนที่คณะเจ้าของรายวิชาเป็นผู้ก าหนดขึ้นและจัดท าเป็นประกาศ 
ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ 

7.1.9 เกณฑ์นี้ให้ใช้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
7.2  ขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

7.2.1 คณะที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้ส่งรายวิชาไปยังคณะที่รายวิชาที่ขอเทียบโอน
นั้นสังกัด  เพ่ือพิจารณาว่ารายวิชาใดท่ีสามารถเทียบโอนได ้

7.2.2 คณะกรรมการประจ าคณะที ่นักศึกษาสังกัดพิจารณาผลตามข้อ 
7.2.1 เพื่อพิจารณาการรับเทียบโอน ทั ้งนี ้ให้เป็นไปตามเกณฑ์     
ข้อ 7.1 หากเห็นชอบให้น าเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดี 

ข้อ 8  ค่าใช้จ่ายและการช าระเงินค่าใช้จ่ายในการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 9  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาได้แล้ว
นั้น ให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพิกถอนการลงทะเบียนรายวิชานั้น  
            นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติมในภาคการศึกษานั ้นๆ  ได้ ทั ้งนี้
จ านวนหน่วยกิต ที่ลงทะเบียนเรียนได้ ต้องเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
 ข้อ 10  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ โดยให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาตาม
ประกาศนี ้การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 
 
 ประกาศ   ณ   วันที่  19  มิถุนายน   พ.ศ. 2549 
 

                (ลงชื่อ)  กุลธิดา  ท้วมสุข 
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 

        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
   ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่  829/2549) 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

************************** 

 

 เพ่ือให้การด าเนินการขอคืนสภาพนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 39 การคืนสภาพนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 20 และ 23(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของที่
ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที ่4/2549 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอ
คืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 829 /2549 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ผู้มีสิทธิ์ในการขอคืนสภาพนักศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  3.1 ได้พ้นสภาพนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี  
พ.ศ.2548 ตามข้อ 38.2, 38.8 และข้อ 38.13 หรือพ้นสภาพเนื่องจากได้รับการประเมินให้ได้อักษร I และ
ถูกประเมินให้ตกออกโดยไม่ได้แก้ผลการประเมินอักษร I 
  3.2 ก่อนพ้นสภาพนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสะสมและจ านวนหน่วยกิตสะสม ไม่อยู่ในเกณฑ์
พ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากตกออก 
 ข้อ 4 การด าเนินการเพ่ือขอคืนสภาพนักศึกษา สามารถกระท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 ข้อ 5 ขั้นตอนการขอคืนสภาพนักศึกษามีดังนี้ 
  5.1 ผู้ที่ประสงค์จะขอคืนสภาพนักศึกษา ต้องยื่นค าร้องต่อส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  

(ส านักทะเบียนและประมวลผล) ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของ
ภาคการศึกษาท่ีประสงค์จะเข้ารับการศึกษานั้น พร้อมกับแนบเอกสารดังนี้ 

   5.1.1 ค าร้องขอคืนสภาพนักศึกษา 
   5.1.2 บันทึกหรือประกาศหรือค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็น

นักศึกษา 
   5.1.3 หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง หรือผู้บังคับบัญชาให้ขอคืนสภาพนักศึกษา 
   5.1.4 ส าเนาบัตรประชาชน 
   5.1.5 ใบแสดงผลการเรียน 
   5.1.6 ใบรับรองแพทย ์
  5.2 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ส่งค าร้องและเอกสารประกอบการพิจารณาตามข้อ 
5.1 ให้คณะนักศึกษาเคยศึกษา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
  5.3 ให้คณะที่นักศึกษาเคยศึกษา แจ้งผลการพิจารณาตามข้อ 5.2 ไปยังส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการประจ าคณะมีมติ เพ่ือด าเนินการต่อไป 
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 ข้อ 6 การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับระยะเวลาทั้งหมด คือ ก่อนพ้นสภาพ ช่วงที่ถูกให้พ้น
สภาพ หลังการคืนสภาพและเข้าศึกษา รวมแล้วไม่เกินจ านวนสองเท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตร 
 ข้อ 7 การนับหน่วยกิต ให้นับหน่วยกิตของรายวิชาที่มีการประเมินผลแล้วทั้งหมด ส่วนรายวิชาที่
ยังไม่มีการประเมินผลจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 
 ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษา ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้คืนสภาพนักศึกษาต้องช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาและค่าธรรมเนียมที่เก็บเป็นรายภาคการศึกษาตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ข้อ 9 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัย ในกรณีที่มิได้ก าหนด
หลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ค าวินิจฉัย
ของอธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่   4   มิถุนายน  พ.ศ. 2549 

    
             
 

 
 
 

(ลงชื่อ)  กุลธิดา  ท้วมสุข 
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาและค่าธรรมเนียมที่เก็บเป็นรายภาคการศึกษาตามระเบียบ
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ของอธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุด 
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(ลงชื่อ)  กุลธิดา  ท้วมสุข 
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1414/2557) 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

******************************* 

 

  เพ่ือให้การพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้นักศึกษา
เป็นผู้ที่ประกอบด้วย วิทยา  จริยา  ปัญญา  เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  และเพ่ือให้การเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
หลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และตามข้อ 29.6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณา
การของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงออกประกาศดังต่อไปนี้   
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1414/2557)  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเข้า

ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น” 
ข้อ 2  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 844/2554) และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เข้าศึกษาตั้งแต่                       
ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
ข้อ 4 ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “คณะ”    หมายความว่า คณะวิชาหรือหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะและให้หมายความถึงหน่วยงานเจ้าของ
โครงการด้วย 

 “คณบดี”    หมายความว่า คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ สถาบัน ส านักหรือหน่วยงาน                
ที่ เรียกชื่ ออย่าง อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะและให้
หมายความถึงหัวหน้าหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการ
ด้วย 

 “คณะกรรมการ”   หมายความว่า คณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมแบบ
บูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 “นักศึกษา”        หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“กิจกรรม”          หมายความว่า กิจกรรมหรือโครงการเสริมหลักสูตรที่ไม่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนซึ่งมหาวิทยาลัย  คณะ องค์กร
กิจกรรมหรือองค์กรภายนอกจัดขึ้น 
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 “หน่วยกิจกรรม”   หมายความว่า จ านวนหน่วยนับโดยเทียบจากระยะเวลาการจัดกิจกรรม
ที ่น ักศ ึกษา เข ้า ร ่วม โคร งการหร ือก ิจกรรม  ทั ้ง นี้                   
การก าหนดหน่วยกิจกรรมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด   

 “องค์กรภายนอก”  หมายความว่า หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนซึ่งไม่อยู่ภายใต้การก ากับ
ของมหาวิทยาลัย 

 “องค์กรกิจกรรม”  หมายความว่า กลุ่มกิจกรรมนักศึกษาประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย 
องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา หอพักนักศึกษา ชมรม 
กลุ่มนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะและชุมนุม 

ข้อ 5   ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบและหน้าที่  ดังนี้  
 5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
 5.1.1 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ 
 5.1.2 รองคณบดีหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากทุกคณะ  เป็นกรรมการ 
 5.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านพัฒนานักศึกษาไม่เกิน  3 คน   เป็นกรรมการ 
 5.1.4 ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ   เป็นกรรมการ 
 5.1.5 ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 5.2 หน้าที่ของคณะกรรมการ 
 5.2.1 ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพ่ือให้การเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการของ

นักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 5.2.2 ก าหนดและอนุมัติหน่วยกิจกรรมของแต่ละโครงการและพิจารณาเทียบค่า

ประสบการณ์ผู้น าองค์กรกิจกรรมและเทียบโอนหน่วยกิจกรรม 
 5.2.3 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการในขอบเขตหน้าที่ของ

คณะกรรมการได้ 
 5.2.4 ก ากับ ติดตามและประเมินผลการร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 5.2.5 สรุปประเมินผลการด าเนินงานและให้ข้อมูล เสนอแนะและรายงานผลเสนอต่อ

มหาวิทยาลัย 
 5.2.6 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
ข้อ 6    ให้คณะที่มีนักศึกษาสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการ              
โดยให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลแผนการจัดกิจกรรมของคณะ องค์กรกิจกรรมภายใต้ก ากับของคณะ เพ่ือจัด

หมวดหมู่กิจกรรมให้เป็นไปตามข้อ 7 
 6.2 พิจารณาก าหนดหน่วยกิจกรรมของแต่ละโครงการและพิจารณาเทียบค่าและเทียบโอน

ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในสังกัด ตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่
มหาวิทยาลัยก าหนด แล้วน าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 6.3 ประชาสัมพันธ์ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในคณะ 
 6.4 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 
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 “หน่วยกิจกรรม”   หมายความว่า จ านวนหน่วยนับโดยเทียบจากระยะเวลาการจัดกิจกรรม
ที ่น ักศ ึกษา เข ้า ร ่วม โคร งการหร ือก ิจกรรม  ทั ้ง นี้                   
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ของมหาวิทยาลัย 

 “องค์กรกิจกรรม”  หมายความว่า กลุ่มกิจกรรมนักศึกษาประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย 
องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา หอพักนักศึกษา ชมรม 
กลุ่มนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะและชุมนุม 

ข้อ 5   ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบและหน้าที่  ดังนี้  
 5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
 5.1.1 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ 
 5.1.2 รองคณบดีหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากทุกคณะ  เป็นกรรมการ 
 5.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านพัฒนานักศึกษาไม่เกิน  3 คน   เป็นกรรมการ 
 5.1.4 ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ   เป็นกรรมการ 
 5.1.5 ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 5.2 หน้าที่ของคณะกรรมการ 
 5.2.1 ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพ่ือให้การเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการของ

นักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 5.2.2 ก าหนดและอนุมัติหน่วยกิจกรรมของแต่ละโครงการและพิจารณาเทียบค่า

ประสบการณ์ผู้น าองค์กรกิจกรรมและเทียบโอนหน่วยกิจกรรม 
 5.2.3 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการในขอบเขตหน้าที่ของ

คณะกรรมการได้ 
 5.2.4 ก ากับ ติดตามและประเมินผลการร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 5.2.5 สรุปประเมินผลการด าเนินงานและให้ข้อมูล เสนอแนะและรายงานผลเสนอต่อ

มหาวิทยาลัย 
 5.2.6 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
ข้อ 6    ให้คณะที่มีนักศึกษาสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการ              
โดยให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลแผนการจัดกิจกรรมของคณะ องค์กรกิจกรรมภายใต้ก ากับของคณะ เพ่ือจัด

หมวดหมู่กิจกรรมให้เป็นไปตามข้อ 7 
 6.2 พิจารณาก าหนดหน่วยกิจกรรมของแต่ละโครงการและพิจารณาเทียบค่าและเทียบโอน

ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในสังกัด ตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่
มหาวิทยาลัยก าหนด แล้วน าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 6.3 ประชาสัมพันธ์ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในคณะ 
 6.4 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 
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ข้อ 7   นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบ 5 ด้าน ดังนี้ 
 7.1 ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง หมายถึง  กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาความสามารถของ

นักศึกษา ด้านภาวะผู้น า บุคลิกภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับ 

  สุขอนามัย กีฬาและนันทนาการ 
 7.2 ด้านการธ ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตส านึกความภาคภูมิใจใน

มหาวิทยาลัยและคณะ หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและ
ประชาคมโลกและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย สร้างความรักความสามัคคีความผูกพัน
กับมหาวิทยาลัยและคณะ 

 7.3 ด้านการเสริมสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเกิด
จิตส านึกในการช่วยเหลือผู้อื่น โอบอ้อมอารี บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม รับผิดชอบต่อสังคม
และสาธารณะสมบัติ  

7.4  ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเป็น
คนดมีีจรรยาบรรณวิชาชีพสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 

7.5  ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการ
สร้างจิตส านึกและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม
แนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

ข้อ 8 นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขข้อ 29 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อ 7.1 ถึง
ข้อ 7.5 ให้ครบทุกด้าน และต้องผ่านหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

8.1  นักศึกษาหลักสูตร 2 ปี หรือ 2 ปีครึ่ง ต้องเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 30 หน่วย
กิจกรรม  

8.2 นักศึกษาหลักสูตร 3 ปี หรือ 3 ปีครึ่ง ต้องเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 45 หน่วย
กิจกรรม  

8.3 นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี 5 ปี หรือ 6 ปี ต้องเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 60 หน่วย
กิจกรรม 

8.4 นักศึกษาพิการหรือทุพลภาพต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทุกด้านรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหน่วยกิจกรรมท่ีก าหนดในหลักสูตรตามข้อ 8.1 ถึงข้อ 8.3 

8.5 นักศึกษาหลักสูตรสองปริญญาหรือหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันการศึกษาที่มีระยะเวลาศึกษา
ในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ให้นับจ านวนหน่วยกิจกรรมตามจ านวนปีที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรในเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยตามข้อ 8.1 ถึง 8.4 หรือให้เป็นไปตามที่สถาบัน
ต่างประเทศก าหนด 

ข้อ 9 การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมและการรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม 
9.1  กิจกรรมที่จัดโดยคณะและองค์กรกิจกรรม 

9.1.1  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม 
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9.1.2  ให้คณะหรือองค์กรกิจกรรมที่จัดกิจกรรมตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม 
9.1.3  ให้คณบดีหรือหัวหน้าองค์กรกิจกรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว  
        เป็นผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
9.1.4  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของคณะ บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าในระบบ 
        ทะเบียนกิจกรรม 

9.2  กิจกรรมที่จัดโดยองค์กรภายนอก 
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วต้องส่งแบบการขอเทียบหน่วยกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด พร้อมแนบหลักฐานที่มีตราประทับขององค์กรภายนอกที่จัดกิจกรรม (ถ้ามี) และให้หัวหน้า
หน่วยงานหรือเจ้าของโครงการลงนามเพ่ือรับรองการเข้าร่วมโครงการนั้น เพ่ือประกอบการขอหน่วย
กิจกรรมได้ที่กองกิจการนักศึกษาหลังเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 15 วันท าการ หากพ้นก าหนดนี้แล้วถือว่า
นักศึกษาไม่ประสงค์ขอหน่วยกิจกรรม 
ข้อ 10  การคิดหน่วยกิจกรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 การเทียบค่าหน่วยกิจกรรม 1 ชั่วโมง ให้คิด 0.33 หน่วยกิจกรรม ใน 1 วัน คิดไม่เกิน 9 ชั่วโมง โดย
คิดเฉพาะช่วงปฏิบัติงานจริงไม่นับช่วงเวลาเดินทาง เตรียมงานและนักศึกษาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
โครงการหรือกิจกรรมก าหนดด้วย  
ข้อ 11  การเทียบหน่วยกิจกรรมของนักศึกษาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรกิจกรรม ให้เทียบหน่วยกิจกรรมได้
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

11.1 นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรคณะและประธานกรรมการ
หอพักนักศึกษา ได้รับการเทียบหน่วยกิจกรรมด้านพัฒนาศักยภาพตนเอง จ านวน 15 หน่วย
กิจกรรม   

11.2   คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา กรรมการสภานักศึกษาและประธานชมรม  ได้รับ
การเทียบหน่วยกิจกรรมด้านพัฒนาศักยภาพตนเอง จ านวน 10 หน่วยกิจกรรม   

11.3  ประธานกลุ่มนักศึกษา กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ สมาชิกสภานักศึกษา ประธานชุมนุม
และกรรมการหอพักนักศึกษา ได้รับการเทียบหน่วยกิจกรรมด้านพัฒนาศักยภาพตนเอง 
จ านวน 5 หน่วยกิจกรรม   
ทั้งนี้หากด ารงต าแหน่งไม่ครบตามวาระให้คิดจ านวนหน่วยกิจกรรมตามสัดส่วน เวลาที่

ปฏิบัติงานจริง หลักฐานที่ใช้ในการเทียบหน่วยกิจกรรมตามข้อ 11.1 ถึง 11.3 ประกอบด้วย 
1) แบบขอเทียบหน่วยกิจกรรม 
2) ค าสั่ งหรือประกาศของมหาวิทยาลัยคณะองค์กรกิจกรรมหรือหลักฐานอ่ืนเพ่ือ

ประกอบการพิจารณา 
 ต าแหน่งอื่น ๆ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ข้างต้นให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเทียบหน่วยกิจกรรม 
ข้อ 12  การเทียบโอนหน่วยกิจกรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

ในกรณีนักศึกษาย้ายคณะหรือย้ายสาขาวิชารวมทั้งนักศึกษาใหม่ที่เคยเรียนในมหาวิทยาลัย 
สามารถเทียบโอนหน่วยกิจกรรมได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องยื่นแบบค าร้องขอเทียบโอนภายใน 1 ภาค
การศึกษา นับจากทีเ่ข้าศึกษาในคณะหรือโอนย้ายสาขาวิชา โดยย่ืนค าร้องขอเทียบโอนหน่วยกิจกรรมที่
กองกิจการนักศึกษาในกรณีที่ไม่ยื่นตามระยะเวลานี้ให้ถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วย
กิจกรรม 
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9.1.2  ให้คณะหรือองค์กรกิจกรรมที่จัดกิจกรรมตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม 
9.1.3  ให้คณบดีหรือหัวหน้าองค์กรกิจกรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว  
        เป็นผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
9.1.4  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของคณะ บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าในระบบ 
        ทะเบียนกิจกรรม 

9.2  กิจกรรมที่จัดโดยองค์กรภายนอก 
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วต้องส่งแบบการขอเทียบหน่วยกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด พร้อมแนบหลักฐานที่มีตราประทับขององค์กรภายนอกที่จัดกิจกรรม (ถ้ามี) และให้หัวหน้า
หน่วยงานหรือเจ้าของโครงการลงนามเพ่ือรับรองการเข้าร่วมโครงการนั้น เพ่ือประกอบการขอหน่วย
กิจกรรมได้ที่กองกิจการนักศึกษาหลังเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 15 วันท าการ หากพ้นก าหนดนี้แล้วถือว่า
นักศึกษาไม่ประสงค์ขอหน่วยกิจกรรม 
ข้อ 10  การคิดหน่วยกิจกรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 การเทียบค่าหน่วยกิจกรรม 1 ชั่วโมง ให้คิด 0.33 หน่วยกิจกรรม ใน 1 วัน คิดไม่เกิน 9 ชั่วโมง โดย
คิดเฉพาะช่วงปฏิบัติงานจริงไม่นับช่วงเวลาเดินทาง เตรียมงานและนักศึกษาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
โครงการหรือกิจกรรมก าหนดด้วย  
ข้อ 11  การเทียบหน่วยกิจกรรมของนักศึกษาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรกิจกรรม ให้เทียบหน่วยกิจกรรมได้
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

11.1 นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรคณะและประธานกรรมการ
หอพักนักศึกษา ได้รับการเทียบหน่วยกิจกรรมด้านพัฒนาศักยภาพตนเอง จ านวน 15 หน่วย
กิจกรรม   

11.2   คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา กรรมการสภานักศึกษาและประธานชมรม  ได้รับ
การเทียบหน่วยกิจกรรมด้านพัฒนาศักยภาพตนเอง จ านวน 10 หน่วยกิจกรรม   

11.3  ประธานกลุ่มนักศึกษา กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ สมาชิกสภานักศึกษา ประธานชุมนุม
และกรรมการหอพักนักศึกษา ได้รับการเทียบหน่วยกิจกรรมด้านพัฒนาศักยภาพตนเอง 
จ านวน 5 หน่วยกิจกรรม   
ทั้งนี้หากด ารงต าแหน่งไม่ครบตามวาระให้คิดจ านวนหน่วยกิจกรรมตามสัดส่วน เวลาที่

ปฏิบัติงานจริง หลักฐานที่ใช้ในการเทียบหน่วยกิจกรรมตามข้อ 11.1 ถึง 11.3 ประกอบด้วย 
1) แบบขอเทียบหน่วยกิจกรรม 
2) ค าสั่ งหรือประกาศของมหาวิทยาลัยคณะองค์กรกิจกรรมหรือหลักฐานอ่ืนเพ่ือ

ประกอบการพิจารณา 
 ต าแหน่งอื่น ๆ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ข้างต้นให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเทียบหน่วยกิจกรรม 
ข้อ 12  การเทียบโอนหน่วยกิจกรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

ในกรณีนักศึกษาย้ายคณะหรือย้ายสาขาวิชารวมทั้งนักศึกษาใหม่ที่เคยเรียนในมหาวิทยาลัย 
สามารถเทียบโอนหน่วยกิจกรรมได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องยื่นแบบค าร้องขอเทียบโอนภายใน 1 ภาค
การศึกษา นับจากทีเ่ข้าศึกษาในคณะหรือโอนย้ายสาขาวิชา โดยย่ืนค าร้องขอเทียบโอนหน่วยกิจกรรมที่
กองกิจการนักศึกษาในกรณีที่ไม่ยื่นตามระยะเวลานี้ให้ถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วย
กิจกรรม 
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 ทั้งนี้ การเทียบโอนหน่วยกิจกรรม กรณีอ่ืน ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
ข้อ 13  การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนกิจกรรม 

13.1  ให้กองกิจการนักศึกษา จัดท าระบบฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

13.2 กรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยในข้อมูลทะเบียนกิจกรรมหรือประสงค์ขอตรวจสอบหน่วย
กิจกรรมให้ยื่นค าร้องที่คณะหรือกองกิจการนักศึกษาภายหลังโครงการหรือกิจกรรมเสร็จสิ้น
แล้วไม่เกิน 60 วันหากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวถือว่าหน่วยกิจกรรมของโครงการนั้น ๆ 
ถูกต้องแล้ว 

ข้อ 14  การตรวจสอบหน่วยกิจกรรมเพ่ือส าเร็จการศึกษา 
ให้คณะ เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ข้อ 15  การออกใบระเบียนกิจกรรม (Activities Transcript) 

ให้กองกิจการนักศึกษาเป็นผู้ออกใบระเบียนกิจกรรมให้แก่นักศึกษาภายใน 3 วันท าการ นับจาก
วันทีไ่ด้รับค าร้องโดยมีขั้นตอนและหลักฐานประกอบดังนี้ 

15.1  นักศึกษากรอกและยื่นแบบค าร้องได้ที่กองกิจการนักศึกษา 
15.2  นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดที่กองกิจการนักศึกษา 
15.3  กองกิจการนักศึกษาจัดท าใบระเบียนกิจกรรมเพ่ือเสนอนายทะเบียนหรือผู้ช่วย              

นายทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดีให้รับผิดชอบเรื่องกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ลงนาม 

ข้อ 16 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้โดยมีอ านาจออกหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือค าสั่งที่
เกี่ยวกับการด าเนินการซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความหรือปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็น              
ผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  26  มิถุนายน  พ.ศ. 2557 
 
 

(ลงชื่อ) กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย 
(รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ระเบียบคณะวิทยาศาสตร์ 
ว่าด้วยการเปลี่ยนสาขาวิชาเอกของนักศึกษา 

พ.ศ. 2536 
----------------------- 

 เพ่ือให้การเปลี่ยนสาขาวิชาเอกของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย             
มีประสิทธิภาพและอ านวยประโยชน์แก่นักศึกษา 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ.2521 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2536 วันที่ 18 มีนาคม 2536 จึงก าหนดระเบียบการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ส าหรับนักศึกษาซึ่งเข้าศึกษา
ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 ไว้ดังนี้ 
 
หมวด   ก   ว่าด้วยเกณฑ์การพิจารณา 

1. นักศึกษาที่ประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชาเอก สามารถยื่นค าร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกได้ 
หลังจากศึกษาในสาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา และ
ต้องเรียนครบหลักสูตรตามโปรแกรมในปีการศึกษาแรกของสาขาวิชาเดิม 

 2.  นักศึกษาจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาเดิมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
 3.  นักศึกษาเปลี่ยนสาขาวิชาเอกได้ไม่เกิน 1 ครั้ง 
 
หมวด   ข    ว่าด้วยการด าเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก 

1. การด าเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาเอกต้องให้เสร็จสิ้นก่อนวันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้าและ 
ขอเพ่ิมวิชาเรียนในภาคการศึกษาต้น ตามก าหนดปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 2.  การขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกจะต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาเดิม 
3. ให้ภาควิชาใหม่ที่จะรับนักศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเปลี่ยนสาขาวิชาเอกของ

นักศึกษาซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  เพื่อพิจารณา  
ค าร้องขอเปลี่ยน สาขาวิชาเอกของนักศึกษา 

4. คณบดีเป็นผู้อนุมัติการเปลี่ยนสาขาวิชาเอกของนักศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

 5.  ให้สาขาวิชาใหม่รับโอนทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่  22   มีนาคม   พ.ศ.  2536 
 

(ลงชื่อ)   ขาว  เหมือนวงศ์ 
(นายขาว  เหมือนวงศ์) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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ระเบียบคณะวิทยาศาสตร์ 
ว่าด้วยการเปลี่ยนสาขาวิชาเอกของนักศึกษา 

พ.ศ. 2536 
----------------------- 

 เพ่ือให้การเปลี่ยนสาขาวิชาเอกของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย             
มีประสิทธิภาพและอ านวยประโยชน์แก่นักศึกษา 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ.2521 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2536 วันที่ 18 มีนาคม 2536 จึงก าหนดระเบียบการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ส าหรับนักศึกษาซึ่งเข้าศึกษา
ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 ไว้ดังนี้ 
 
หมวด   ก   ว่าด้วยเกณฑ์การพิจารณา 

1. นักศึกษาที่ประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชาเอก สามารถยื่นค าร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกได้ 
หลังจากศึกษาในสาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา และ
ต้องเรียนครบหลักสูตรตามโปรแกรมในปีการศึกษาแรกของสาขาวิชาเดิม 

 2.  นักศึกษาจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาเดิมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
 3.  นักศึกษาเปลี่ยนสาขาวิชาเอกได้ไม่เกิน 1 ครั้ง 
 
หมวด   ข    ว่าด้วยการด าเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก 

1. การด าเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาเอกต้องให้เสร็จสิ้นก่อนวันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้าและ 
ขอเพ่ิมวิชาเรียนในภาคการศึกษาต้น ตามก าหนดปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 2.  การขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกจะต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาเดิม 
3. ให้ภาควิชาใหม่ที่จะรับนักศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเปลี่ยนสาขาวิชาเอกของ

นักศึกษาซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  เพื่อพิจารณา  
ค าร้องขอเปลี่ยน สาขาวิชาเอกของนักศึกษา 

4. คณบดีเป็นผู้อนุมัติการเปลี่ยนสาขาวิชาเอกของนักศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

 5.  ให้สาขาวิชาใหม่รับโอนทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่  22   มีนาคม   พ.ศ.  2536 
 

(ลงชื่อ)   ขาว  เหมือนวงศ์ 
(นายขาว  เหมือนวงศ์) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 432 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับท่ี 7/2525) 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับคะแนนสอบไล่ 

 

********************* 

 

 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับคะแนนสอบไล่ ของรายวิชาที่
คณะวิทยาศาสตร์ด าเนินการสอน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดความยุติธรรม 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 
2521 และโดยมติเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16/2525 วันที่            
8 กรกฎาคม 2525 จึงก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ ระดับคะแนนสอบไล่  
ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนขอตรวจสอบระดับคะแนนสอบไล่ได้รายวิชาละไม่เกิน 1 ครั้ง 
ข้อ 2 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอตรวจสอบระดับคะแนนสอบไล่ให้ยื่นค าร้องที่ หน่วยทะเบียน

และประเมินผลการศึกษาคณะฯ พร้อมเงิน 100 บาท ต่อรายวิชา เสนอคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ ภายใน 3 สัปดาห์  หลังจากการประกาศผลสอบไล่วิชานั้นๆ  

ข้อ 3 ให้หัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง และอาจารย์ปะจ าวิชาด าเนินการตรวจสอบคะแนน 
แล้วรายงานผลเสนอคณบดีคะวิทยาศาสตร์ ภายใน 1 สัปดาห์ 

ข้อ 4 ให้หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา แจ้งผลการตรวจสอบระดับคะแนน แก่
นักศึกษาโดยมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติดังนี้ 

ข้อ 5 ผลการตรวจสอบตามข้อ 3 ถือเป็นข้อยุติ 
 
 ทั้งนี้     ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  12   กรกฎาคม  พ.ศ.  2525 
 

(ลงชื่อ)  ภักดี  ธันวารชร 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  ธันวารชร) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 
      
       
                 


